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  چکیده

هاي  نامه ها و مناقب هاي منقبتی، بسامد و حضوري چشمگیر و نمایان در تذکره کرامات همچون نقطۀ مرکزي تمامی روایت
کوشیم  این مقاله میدر . این عنصر اساسی در گذر زمان، کما و کیفاً دچار تحول و دگرگونی شده است. مشایخ تصوف دارد

هاي کرامت در طول حیات مشایخ، از پیش از تولّد تا پس  نشان دهیم که توسعه و تحول تدریجی و تاریخی، حضور داستان
توان گفت اگر در آثار کهن  که می نحوي به ؛نامه است نما و ژانریک در جریان تحول ژانر مناقب اي نوع از وفات آنها، شاخصه

یک از  هاي متأخّر هیچ نامه ، در مناقباست دتاً مربوط به دوران والیت و رهبري شیخ بودههاي کرامت عم متصوفه، داستان
به زعم ما، این تحول از . هاي کرامت نیست مراحل حیات مشایخ بلکه حتّی ادوار پیش و پس از حیات آنها، خالی از داستان

متنی حاصل پیدایش  رمان، و در تحلیلی برونپردازي قه شخصیت جریان  ۀمتنی و ادبی، حاصل توسع درون ۀمنظر مطالع
  .هاي متأخر است ابعاد قدرت اجتماعی، اقتصادي و سیاسی مشایخ صوفیه در دوره ۀهاي جدید در تصوف، و توسع نظریه

  
  .نامه، مقامات مشایخ، کرامات، ژانر، نقد ژانر مناقب :ها دواژهیکل
  
  1393/ 7/ 26: دریافت مقالهتاریخ 

  1393/ 10/ 20:مقالهتاریخ پذیرش 
Emai: Baghersadri@yahoo.com*  

Email:m.ebrahimpoor@iau-astara.ac.ir )نویسنده مسئول(  

  مقدمه
هاي مشایخ تصوف  نامه هاي صوفیانه و مناقب از جمله موضوعات در خور تأمل در بررسی تذکره» کرامت«

ها در این  نقطۀ مرکزي پژوهش نوعینظران آن را به  پدیده به حدي است که صاحباهمیت این . است
دهندة تحولی  آشکارا نشان تأملی تاریخی در متون صوفیه )65: 1380کدکنی  شفیعی. ك.ر(. دانند حوزه می

بارزترین این تغییرات، افزایش  از جمله. ی و برونی این پدیده استهاي درون تدریجی در بسیاري از جنبه
ها و تبدیل تاریخ به  اغراق در روایت. هاي آغازین است به متون دورهکمیت کرامات در متون متأخّر نسبت 

» اي، هاي زندگینامه ژیک شدن متنایدئولو«اسناد و نیز  حذف راویان و سلسله )31: 1389اکرمی . ك.ر(، اسطوره
هاي  و روایت هاي کرامات به صور نوعی داستان همچنین تبدیل شدن )59 – 29: 1391 وفایی و  فتوحی. ك.ر(



از دیگر تغییرات در  )107 – 79: 1389صادقی شهپر . ك.ر(، شود واري که به مشایخ مختلف منسوب می کلیشه
  .ستا هاي کرامات اولیا داستان حوزه

نویسی،  نامه هاي ژانریک در نوع ادبی مناقب رسد از جهت دگرگونی ویژگی تحول دیگري که به نظر می
اي قابل اعتنا در  تواند همچون شاخصه عنوان یک ویژگی نوعی برجسته، می به تري دارد، و اهمیت افزون

ها مورد توجه قرار گیرد، اتساع دایرة شمول کرامات به تمامی مراحل و ادوار  نامه تحلیل تحوالت مناقب
در  بدین معنی که اگر در آثار متقدم، صرفاً پیش از حیات و پس از وفات وي است؛حیات شیخ و حتی به 

رسید، در  ، کراماتی از آنان به ظهور میقام والیت و شیخیطی حیات مشایخ و عموماً پس از نیل آنها به م
شده از اوایل قرن هشتم به بعد،  هاي تألیف نامه ویژه در مناقب هاي اختصاصی مشایخ تصوف به نامه مناقب

تا هنگام مرگ و گاه به گواهی بعضی از  بلکه در مواردي حتی پیش از تولّد، او، حیات شیخ از زمان والدت
 ازشود که تمامی ادوار و نقاط عطف آن مشحون  متون، پس از مرگ نیز، حیاتی شگفت و مقدس شمرده می

به کرامتی شگفت و  منظور تبدیل سراسر حیات شیخ ت بهدر این آثار، نقل کراما. انواع کرامات است
پیش از . یابد به کرامتی مبسوط به نام شیخ تحول میگیرد و شیخ صاحب کرامت  اعجازگون صورت می

بررسی این تحول مهم و بحث در باب صور و علل آن، اشاره به مبانی نظري بحث کرامت و پیشینۀ آن 
  .نماید ضروري می

  

  کرامت از منظر کالمی
مناوي الف (» بِالطَّاعۀِ و العرفانِ، بِال دعوِي نُبوةِظُهور أمرٍ خارِقٍ للعادة علَی ید الولی، مقرونٌ «کرامت که آن را به 

ترین  در فشرده. هاي کالمی است اند، معرکۀ آرا و نظرهاي گوناگون در میان نحله تعریف کرده )5: 1م، ج1999
جز  به -هاي کالمی، اشاعره  ترین نحله توان گفت که از میان مهم می ،ترین اشاره به این آرا و اجمالی
هایی در  و ماتریدیه و حنابله، البته با تفاوت -)ق406(نی و ابواسحاق اسفرای) ق403(حلیمی  ابوعبداهللا

 ، ظهور کرامات را نقالً و)ق728(تیمیه  و ابن) ق598(جوزي  ابن تعیین مصادیق اولیا و استثناهایی همچون
از پیروان مذهب ظاهري  )ق456(حزم اندلسی  ابن )19 -8: 1420الحسن . ك.ر( .دانند عقالً ممکن و مجاز می

اند، و این موضع معتزله در باب کرامات، از  مخالف جدي و سرسخت کراماتو نیز معتزله  )همان. ك.ر(
تکلمان شیعی کرامت را که چراکه م ؛جمله نقاط افتراق و اختالف اساسی این جریان با کالم شیعی است

پیوستگی وثیق و گریزناپذیري با نظریۀ امامت و والیت معصومان و قدرت تصرّف ایشان در عالم امکان و 
؛ 100-90: 1371جعفري . ك.ر(. اند ید کردهکتأبر آن و  اند نفوس و طبایع خلق دارد، عقالً و نقالً پذیرفته

البته  .اسالمی نیز در واقع تابعی از دو رویکرد عمدة فوق است دیدگاه سایر مذاهب) 50: 1386کدکنی،  شفیعی
است و ) ع(ن اموافقت علماي شیعه منحصر به نفس امکان وقوع کرامت، و آن هم به دست ائمه و معصوم

و در  النقضکه عبدالجلیل رازي در کتاب  چنان ؛چنین شأن و امکانی را براي اولیاي صوفیه قائل نیستند



انتساب کرامات گوناگون به مشایخ سنّی از قبیل جنید و شبلی و معروف کرخی و  پاسخ حریف خود،
  )406: 1363به نقل از محجوب (. ابوالحسین نوري را نقد و رد کرده است

  

  کرامت از منظر متصوفه
و ابعاد  ترین ایام، به مفهوم کرامت جز منابع و آثار صرفاً کالمی، مؤلّفان و مشایخ صوفیه نیز خود از قدیم به

ترین  اي از کهن حال در عده بااین. )1(اند هاي کرامت توجه نشان داده و جوانب گوناگون آن و نیز داستان
یک از آثار  شود؛ از جمله در هیچ در باب کرامات دیده نمی) عقلی و نقلی(مؤلفات صوفیه، بحث مستقلی 

در آنچه ، و نیز النفوس آدابو  الوصایا، المسائل، الرعایه لحقوق اهللا اعم از) ق243(اسد محاسبی   بن  حارث
. ك.ر(، است شدهمنتشر  جواهرالتصوفبا عنوان که ) ق 258م (از اقوال و سخنان یحیی بن معاذ الرازي 

  . کرامت در معناي اصطالحی آن به کار نرفته است )ق1323الرازي 
تستري . دید تفسیر تستريتوان در  اي صوفیانه و نقلی می ترین بحث را در این باب و البته با صبغه کهن

اذا سکن قلب «: گوید می) 13: جاثیه(» ما فی االرض جمیعاً منه و سخَّر لکم ما فی السماوات و«در تفسیر آیۀ 
و در اثبات آن ) 142: ق1423(» و الوحوش ء حتی الطیور العبد الی مواله قویت حال العبد، فسخّر له کل شی

و در ادامۀ همین  )همانجا(کند،  م کردن شیري نقل میکرامتی از شیبان راعی را به نقل از سفیان ثوري در را
. داند صداقت و اخالص می روزه همراه با را منوط به زهدي چهل» منزلت کرامات«مطلب، رسیدن آدمی به 

تا آنجا که )142و  59و  47: همان. ك.ر(. ر حکایت کرامت نیز نقل شده استچها تفسیر تستريدر ) همانجا(
در اثر کهن دیگري از کرامت در مفهوم اصطالحی آن  ،تفسیر تستريجز  به ،دهد جوي ما نشان میو جست

 نیز مطلبی در باب) ق286(از ابوسعید خرّاز  السالمه الصدق او الطریق کتاب که در  چنان ی نیامده است؛سخن
هم تنها به این نکته اشاره شده ) ق298(جنید  رسایلدر  )ق1421خرّاز . ك.ر(. دخور کرامت به چشم نمی

  )93: ق1425جنید . ك.ر( .است که کرامت آغاز حجاب و مکر الهی است
ترین مباحث را در باب کرامات که واجد صبغۀ استداللی است، در آثار حکیم ترمذي  کهن

کند که سالک با اختیار عزلت و  ، اشاره میالعالمین الی رب  السلوك   کیفیۀ او در رسالۀ. باید جست) ق295/300(
ها و دالیل نائل شدن به آن، حصول  است و از نشانه» توکّل«آن، حال  رسد که از جمله خلوت به احوالی می
» .االکل من الکون الهواء و  االرض، و المشی علی الماء و اختراق طی«ست، شامل ا چهار کرامت براي او

لۀ کرامت، با استداللی عقلی مبنی بر ناتوانی عقل مخلوق و او در ضمن طرح مسأ) 13: ق1428ترمذي (
  )55: همانجا(. محدث و مرکب آدمی در درك ربوبیت خالق توانا، به منکران کرامت پاسخ گفته است

آغاز ) ق 378م (سرّاج  اللّمعف با هاي آموزشی تصو ترین دستینه پس از این آثار کهن، دورة تألیف کهن
یابد که در آنها بحث کرامت اولیا چه با  ادامه می الرساله القشیریهو  التعرّفشود، و با آثاري همچون  می 

مجال طرح  ،مخالف هاي موافق و نقد نظرهاي دیدگاه رویکرد نقلی و چه با رویکرد عقلی، همراه با نقل



ي کالمی مربوط به کرامت ها توان در زمرة منابع قابل اعتنا در بحث آثار را میبدین ترتیب، این . یافته است
خود از متکلمان برجستۀ اشعري ) ق 465م (خاصه اینکه بعضی از این مؤلّفان از جمله قشیري  تلقی کرد؛

در خور توجه در یکی دیگر از آثار کهن و  )مقدمه مصحح 35 -34: 1374ابوعلی عثمانی . ك.در این مورد ر(.اند بوده
است که درآن مؤلّف ) ق 407م (اثر خرگوشی نیشابوري  تهذیب االسرار فی علم التصوفاین زمینه، کتاب 

. ك.ر(. هاي گوناگون آن بحث کرده است تفصیل دربارة کرامت و جنبه به) 52-48هاي  باب(باب  5طی 
در واقع عمدتاً چیزي جز تکرار مطالب  هاي بعد مباحث کرامت در آثار دوره )346 -327: ق 1427 الخرکوشی

  )352 -327: 1389 هجویري. ك.از جمله ر(. هاي کهن نیست همین دستینه
اي  احتماالً از آنجا که بخش عمده - هاي مشایخ تصوف نیز  نامه ها و مناقب اي از نویسندگان تذکره عده

منظور رفع دخل مقدر،  به -عادات بود  از منقوالت ایشان در باب مشایخ معموالً از سنخ کرامات و خوارق 
. اند هاي نقلی و عقلی مفصل و مهمی در این موضوع پرداخته در مقدمه یا فصول آغازین آثار خود به بحث

زیات در  مقدمۀ مفصل ابنتوان به باب هفتم از  هاي کهن در این خصوص می ترین نمونه از بهترین و مفصل
که از جهت گردآوري احادیث مربوط به کرامت بسیار  –) 69 - 39: ق 1427(التشوف الی رجال التصوف

در اثبات ) 41 -10: م2004(یافعی  روض الریاحینکتاب  مقدمۀ فصل دوم ازبه و نیز  - )2(ستا قابل اعتنا
هاي متأخّر قابل اعتنایی نیز در این زمینه وجود دارد که مقدمۀ بسیار جامع و  نمونه .اشاره کرد کرامات اولیا

  . از آن جمله استالدریه  الکواکببر تذکرة معروف خویش ) ق 1031 – 952(الدین مناوي  ممتّع زین
اند،  ویژه آثار خود متصوفه و آنچه در اعتبار و صحت و اثبات کرامات گفته نگاهی به منابع فوق، به

هرحال این مناقشه بین  به. کند محتواي انتقادات منکران کرامات مشایخ صوفیه را نیز به نحوي منعکس می
کرامات صوفیه بر جسته  اي تاریخی در تمدن اسالمی است و از مخالفان مخالفان و موافقان کرامات، مناقشه

. اشاره کرد) ق 728م (تیمیه  و ابن) ق 598م (جوزي  توان به ابن و نه کرامات صحابه، تابعین و زهاد می
ها در باب صحت کرامات، در مشرق تمدن اسالمی بسیار  ها و مخالفت نکتۀ درخور ذکر آنکه این موافقت

تر از درگیري شدیدي بود که در باب این موضوع، در اواخر قرن چهارم در مغرب اقصی و اندلس، و  آرام
ها  این درگیري. رطبه میان موافقان و مخالفان کرامت پدید آمده بودطور مشخص در دو شهر قیروان و ق به

و » محنه«شباهت به جریان  شهرت دارد، از حیث شدت بی» رؤیه«که در تاریخ مغرب اسالمی، به قضیۀ 
هایی شدید و حتّی دخالت حکومت و نفی و  زیرا این مناقشه هم بروز فتنه ؛بحث حدوث و قدم قرآن نبود

بر طبق گزارش مستند و دقیق عمر بن حمادي، در یک طرف . اي از طرفین دعوا را در پی داشت تبعید عده
ترین فقیه مالکی  بزرگ) ق 386م ( ،زید القیروانی این مناقشه، منکران کرامت به رهبري ابومحمد بن ابی

لرحمان بن عصر در دیار مغرب و در سوي دیگر، معتقدان کرامت به رهبري شیخ صوفی ابوالقاسم عبدا
عمدة اختالف بر سر ادعاي رؤیت خداوند در . اند قرار داشته) ق 386م قبل از (محمد البکري الصقلی 

از سوي ابوالقاسم بکري و انکار وقوع چنین امري در بیداري و انحصار امکان وقوع آن به خواب  ،بیداري



دامنۀ ق و در شهر قیروان آغاز گردید،  370این مناقشه اگرچه از حدود سال . زید بوده است از سوي ابن ابی
  )60 – 35: ق 1410عمر بن حمادي . ك.ر(. آن به بغداد، مکّه و اندلس نیز کشیده شد

  

  هاي کرامت گردآوري داستان پیشینه 
ام مورد توجه ترین ای اهمیت آن در منظومۀ اعتقادي و فکري متصوفه، از قدیم دلیلهاي کرامت به  داستان

و  اللّمعهاي آموزشی تصوف از قبیل  ترین دستینه که حتّی پیش از تألیف کهن چنان است؛ صوفیه بوده
. هایی گرد آمده بوده است کرامات تابعین و زهاد و اولیا و مشایخ صوفیه مستقالً در مجموعهالتعرّف، 

. باب کرده استهایی در این  موعهابونصر سرّاج اشارة قابل توجهی به جمع و تدوین کرامات و وجود مج
از جمله  ؛هایی به جاي مانده است هاي متعدد کهن، نمونه امروزه از آن مجموعه )354: 1382سرّاج . ك.ر(

الدین عبدالرّحمان بن محمد بن عبداهللا  اثر ابوالقاسم عماد ،کرامات االولیاء و المطیعین من الصحابه و التابعین
صاحب  -پیش از این اشاره شد » رؤیه«ش او در موضوع به این شخص و نق –البکري الصقلی المالکی 

 همقدم 5 :1422يبکرال. ك.ر( ،ه استکه گویا هنوز به چاپ نرسید) ق 380م (، االنوار فی علم االسرارکتاب 
در باب (ق  418متوفّاي  ،اهللا بن الحسن الطبري الاللکائی اثر فقیه شافعی هبه کرامات االولیاءو کتاب  )مصحح

ن هم در این از تألیفات متأخّرا. نتشر شده استکه به تحقیق احمد سعد الحمان م) دهخدا نامۀ لغت. ك.روي 
جامع کرامات باب باید به اثر معروف یوسف بن اسماعیل نبهانی از محدثین و مؤلّفان متأخّر عرب با عنوان 

 نامه تألیف شده االولیا و کرامت  تدر این زمینه آنچه به زبان فارسی و با عنوان کراما. اشاره کرد االولیاء
منزوي . ك.ر(. استقاره، و به دست مؤلّفان صوفی هند نگارش یافته  ، همگی در حوزة تصوف شبهاست
الدین احمد صدیقی از نویسندگان  ي نظاماالولیا  کراماتتوان به  ترین این آثار می از مهم )2242 -2240: 1382

 -98: 1378مال احمد . ك.در باب این اثر ر(ود ، اشاره نماست تألیف شده ق 1068جهان که به سال  دورة شاه
که شامل کرامات و ) ق 1302 - 1234(میرزا محمد تنکابنی  کرامات االولیاءطبیعتاً آثاري از قبیل  )107

البته در این . گیرد تن از علماي شیعه است، موضوعاً بیرون از دایرة پژوهش حاضر قرار می 38مکاشفات 
نامۀ اختصاصی در حوزة تصوف  را در واقع نوعی کرامت پیل مقامات ژندهیان شاید بتوان آثاري همچون م

  )1384غزنوي . ك.ر(. کردایرانی تلقّی 
  

  بندي کرامات  طبقه
بندي کرامات  هایی از کرامات اولیا، اندیشۀ طبقه رسد پس از گردآوري، تدوین و ترتیب مجموعه به نظر می

از جمله کالبادي در  ،هاي قدیم که در تعبیرات مؤلفان دستینه چنان لفان کهن پدید آمده باشد؛میان مؤ هم در
أجمعوا على إثبات کرامات «: توان دید نیز نوعی توجه ضمنی به مفهوم انواع و اقسام کرامات می التعرّف

م، و طى األرض، و ظهور األولیاء، و إن کانت تدخل فى باب المعجزات، کالمشى على الماء، و کالم البهائ



شفیعی کدکنی به  )71: 1371کالبادي (» . ...ء فى غیر موضعه و وقته، و قد جاءت األخبار بها، و الشى
، مذکور در اثري با عنوان »معجزة عقلی«و » معجزة حسی«بندي معجزه از نظر قدما به دو گونۀ  تقسیم

داده  به دستاي از کرامات  بندي و بر همین اساس نیز تقسیم است از آثار قرن پنجم اشاره کرده المجالس
البته به داللت و اشارت  –شناسیم  هایی که می بندي ترین طبقه یکی از کهن )50: 1386شفیعی کدکنی (. است

است؛  التائبین انسدر اثر معروف او ) ق 536 -441(پیل  از شیخ احمد جام ژنده –مرحوم رجایی بخارایی 
فضلی، کسبی، غرور، مکافات و : گونۀ کرامات اولیاي خدا شامل پنچ -الف: را به دو دستۀ او کرامات

بندي کرده  مکافاتی، شیطانی، مخرقه، ضاللت و وهم طبقه: کرامات بیگانه شامل پنچ گونۀ -حقیقی، و ب
 یفتگان اوطبقۀ نخست از جانب خدا و مختص اولیاي او و طبقۀ دوم از جانب شیطان و متعلق به فر. است

ست بر اساس تفسیري است که او از مفهوم و منبع تحقق کرامات ا که پیدا بندي وي چنان مبناي طبقه. ستا
 به دستبندي دیگري از کرامات  عربی نیز تقسیم الدین ابن یمح )566 – 562: 1370بخارایی، رجایی . ك.ر(. دارد

 -» حسی«، کرامات را به دو گونۀ »قام الکراماتفی معرفه م«با عنوان  فتوحات 184وي در باب . داده است
شامل اموري همچون التزام به احکام -» معنوي«و  –شود  شامل تمامی آنچه به عنوان کرامات شناخته می

بندي ابن  پیدا است که طبقه )369: 2تا، ج عربی، بی ابن. ك.ر(. تقسیم کرده است -...شرع، رعایت اخالق، و 
است که بر اساس تفسیر و برداشت وي از مفهومِ به زعم وي واقعیِ کرامت ذهنی بندي  عربی، نوعی طبقه

ها  شناسی داستان بندي این نوع حکایات بر اساس ریخت شکل گرفته است و اساساً با آنچه امروز از طبقه
نیز  النجوم مواقعابن عربی در باب کرامات و انواع آن در رسالۀ . اي دارد گیرد، تفاوت عمده صورت می

هاي او را در این رساله، بعدها مناوي اساس  آزادیان معتقد است که دیدگاه. تفصیل سخن گفته است به
نبهانی  جامع کرامات االولیاءو از آنجا نیز به کتاب  است قرار دادهارغام اولیاء الشیطان بندي خود در  طبقه

  )66: 1385آزادیان . ك.ر(. استراه یافته 
 طبقات الشافعیه الکبريدر ) ق 771م (بندي سبکی  مندتر قدما باید به طبقه هاي قاعده بندي از میان طبقه

 )97: 1366محمد بن منور ( اسرارالتوحیدبندي را براي اولین بار شفیعی کدکنی در مقدمۀ  این طبقه. اشاره کرد
سبکی . ن سخن گفته استو بعدها بر اساس معرفی وي، آزادیان با تفصیل بیشتري از آ )3(معرفی کرده است

و  )64: 1385آزادیان . ك.ر(است نوع توسط متأخرین اشاره کرده  بندي کرامات به ده در نوشتۀ خود به تقسیم
او . هایی از کرامات صورت گرفته بوده است بندي این خود حاکی از آن است که قریب به عهد او، طبقه

) ق 1031م (بندي مناوي  توان به تقسیم متأخر، میدر آثار  )همانجا( .کند نوع تقسیم می 25خود کرامات را به 
و قد عد بعض االئمه االنواع الواقعه من «: کند که او ابتدا یادآوري می. اشاره کرد الکواکب الدریهدر مقدمۀ 

خود ست و سپس ا کند که تعداد کرامات بیش از اینها اما تأکید می )14: م الف 1999( »،الکرامات عشرین
اثرش، حاکی از  همچنین اشاره او به سبکی در مقدمۀ )17 – 14: همان(. شمارد بیست نوع از آن را برمی

  )4(.بندي سبکی است آشنایی او با تقسیم



بندي و تحلیل آنها در جامعۀ علمی معاصر ایران بیش از همه  طرح ضرورت شناخت کرامات و طبقه
جز طرح این موضوع براي اولین بار در  وي به. هاي شفیعی کدکنی است مرهون تحقیقات و داللت

مقالۀ مهم خود با  مقدمهبعدها در  )100 – 96، مقدمۀ مصحح، ص 1، ج 1366منور  محمد بن (، التوحید اسرارمقدمۀ
هاي کرامت  بندي و کدگذاري داستان دوباره ضرورت طبقه» مقامات کهن و نویافتۀ ابوسعید ابوالخیر«عنوان 

طرح این ضرورت، توجه تعدادي از محققان را به خود جلب  )66 -65: 1380کدکنی   شفیعی( .مودرا طرح ن
و شناسی  شناسی و شکل هایی در توصیف و تحلیل روایت کرد و در دهۀ هشتاد شمسی مقاالت و کتاب

از میان . و این جریان کمابیش همچنان ادامه دارد )5(هاي کرامت منتشر شد بندي و کدگذاري داستان طبقه
ترین نمونه در  عنوان موفق اصغر ارجی به اثر ایرج شهبازي و علی سبع هشتمآثار منتشرشده، باید به کتاب 

 1229شهبازي و ارجی ضمن استخراج . هاي کرامت اشاره کرد شناسانه از قصه بندي ریخت ارائۀ نوعی طبقه
 -1: سه گونۀ عمدةها را در  متن صوفیانه تا پایان قرن ششم هجري، مجموع این قصه قصۀ کرامت از دوازده

تصرّف در عالم  -3، )درصد از حکایات 5/3(اشراف بر ضمایر  -2، )درصد حکایات 5/9(اخبار از غیب 
 هاي هاي اصلی، گونه خود شامل گونه ،اند که هریک از طبقات بندي کرده طبقه) درصد حکایات 87(هستی 

توان گفت که  ، می»کرامات«هاي منتشرشده در حوزة  با نگاهی به پژوهش. هاي فرعی است فرعی و زیرگونه
  )693 – 685: 1387و ارجی شهبازي . ك.ر(. بندي با استقبال و پذیرش جامعۀ علمی مواجه شده است این طبقه

  

  مشایخ هاي نامه مناقبهاي کرامت در  توسعۀ گسترة زمانی حضور داستان
نامه را  روایت مناقب از تاریخ و سیره و اقوال مشایخ و اولیا، کالن هایی حکایات کرامات در پیوند با بخش

تصویري قدسی، منزّه و مؤید از وجود  دادنگمان  روایتی که قصد آفرینندگان و راویان آن، بی سازد؛ کالن می
قصد و نیت است که این آفرینندگان و راویان،  مشایخ و اولیا بوده است، و در تعهد و التزام به تحقّق همین

تر از قهرمان روایت  نیافتنی تر و دست تر و مقدس تصویري هرچه شگفت نشان دادنتوفیق خود را در 
. ها با عینیت تاریخی و واقعیت آشنا و غیر مهیج روزمره اند، و نه در تعهد به تطابق روایت خویش جسته
اي خاص از تاریخ  منقبتی نه اختصاص به مشایخ صوفیه دارد و نه صرفاً به برهههاي  روایت البته این کالن

که  چنان توان دید؛ هاي دینی می سایر سنّت هایی را هم در چنین روایت. تصوف اسالمی محدود است
المثل شخصیت تاریخی زردشت در سنّت متون دینی پهلوي از مرزهاي واقعیت و تطابق تاریخی، به  فی
ن اسطوره از هاي گوناگو گذارد و تصویري پیچیده در الیه ها و اساطیر قدم می ي دور و ناپیداي افسانهها افق

هایی از آن را در  اش، نمونه هاي صوفیانه و هم در گونه )1375آموزگار و تفضلی . ك.ر(شود؛  وي رقم زده می
شناختی و با توجه به بسامد حضور  سبک -لیکن در رویکردي تاریخی. توان دید ترین متون متصوفه می کهن

روایت  حکایات کرامات در آثار منقبتی صوفیه، نوعی تحول در توسعۀ محدودة زمانی کرامات در این کالن
حاالت و نامه از دو دورة مختلف، یعنی  در ادامه ضمن بررسی تطبیقی دو مناقب. شود مقدس دیده می



 –الصفاةصفواز نیمۀ قرن ششم و  - یخ به زبان فارسی نامۀ مشا ترین مناقب قدیم - سخنان ابوسعید
از نیمۀ قرن هشتم و مروري بر محدودة حکایات  -نامۀ اختصاصی مشایخ به زبان فارسی  ترین مناقب مفصل

  .کرامات در این دو اثر، از دالیل تحول مذکور سخن خواهد رفت
  

  حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیرکرامات در محدودة 
البته عمومی و بدون تعیین » بشارت ظهور«اهللا از حیات ابوسعید، اگرچه با نوعی از  ابوروح لطفروایت 

لیکن  )57-56: 1391(، شود حال با داللتی غیرمستقیم بر ابوسعید در خطبۀ کتاب آغاز می مصداق، ولی درهر
علوم ظاهر و باطن پی گرفته ادامۀ داستان، تقریباً روایتی عادي است که با بیان مراحل تحصیل ابوسعید در 

ابوروح (. کند فقهی و هم سلسلۀ مشایخ طریقتی او را ذکر می انددقّت هم زنجیرة استا ابوروح به. شود می
در بیان چگونگی راه یافتن بوسعید به خانقاه و محضر ابوالفضل سرخسی به داللت و  )70 – 59: 1391

تنها امر تا حدودي غریب آن است که . شود ت دیده نمیعاد وساطت لقمان مجنون نیز، چیزي از نوع خارق 
دگرگونی احوال  )64: همان(. یابد ابوالفضل سرخسی به فراست، کنجکاوي و خلجان خاطر ابوسعید را درمی

رخ  اي از آیات قرآن ر اثر تأثیر آیهاو نیز در فرداي دیدار با ابوالفضل سرخسی، در درس تفسیر قرآن و د
گردد و  ابوروح، مربوط به وقتی است که ابوسعید به میهنه باز میۀ عجیب در روایت اولین نکت. دهد می

 ،و هرگاه فترتی از بشریت یا غفلتی بر ما درآمدي«نشیند  خود به خلوت میهفت سال در محراب خانۀ 
 )66 :همان(» .صورتی مهیب از پیش محراب پدید آمدي و بانگ بر ما زدي تا از آن غفلت به خود بازآمدیمی

نیز همه اش در خانقاه وي و بازگشت از آنجا  ساله در رفتن ابوسعید به پیش ابوالعباس قصاب و اقامت یک
  )69 – 66: همان. ك.ر(. یابد چیز طبیعی و مطابق با عادت و عرف رایج جریان می

» عامۀ میهنه«اولین نقل و روایتی که تا حدودي غیرعادي است، حکایتی است که ابوروح به نقل از 
اند با پیري مهیب سپیدجامه، بعد از آن از  و عامۀ میهنه بسیار حکایت کردند که وي را دیده«: کند میبازگو 

نکتۀ جالب توجه آن است که ) 79: همان(» .»السالم خضر علیه«: گفت» آن پیر که بود؟«شیخ پرسیدند که 
همچنین تا پایان . اند و از زبان خود شیخ و اصحاب وي نقل نشده است راویان این واقعه، عامۀ میهنه بوده

شود که البته راوي آن خود ابوسعید  ، تنها یک واقعۀ خارق عادت دیگر نقل میو سخنانحاالت باب دوم 
به صحرا شدیمی و اگر  ،هر وقت کی ما را حالتی بودي: تگف] ابوسعید[= و چنین نقل کنند که وي «: است

 )81-80: همان(» .در آن حالت اشکالی پدید آمدي، شیخ ابوالفضل حسن پدید آمدي و حلّ آن اشکال بکردي
رسد که طی آن حکایت، ابوسعید به  باب دوم کتاب نهایتاً با حکایتی در باب پیري به نام شبوي به پایان می

) حکایت کرامت 11دقیقاً (هاي شیخ  کرامت )84 – 82: 1391ابوروح (. دهد عترضی را میفراست، پاسخ م
و از فصل چهارم تا پایان کتاب نیز  اند ثبت شده» در اظهار کرامات وي«عمدتاً در فصل سوم کتاب با عنوان 

ی از این البته یک. ها از نوع اشراف و اخبار است عمدة این کرامت. کرامت دیگر نقل شده است 10



در واقع  )153 -152: همان(شیخ ابوالخیر با شیخ محمد نساج،  نبیرة ،یعنی حکایت ابوسعید میهنی ،ها حکایت
  .حاکی از کرامت نساج است و نه شیخ ابوسعید ابوالخیر

، به طریقی مبهم از »در وصیت وفات وي«اهللا در باب پنجم و نهایی کتاب خود با عنوان  ابوروح لطف
 )130: همان(. سخن گفته است» آنچه بر وي گذرد پس از وفات«هاي ابوسعید در باب مرگش و  پیشگویی

به نزد  –ن خود براي کف –ابوسعید در روزهاي پایانی حیات خویش علیک نامی را براي طلب کرباس 
ه بوطاهر خبر آن گردد و خواج د و روزي که علیک از نیشابور باز میکن گر در نیشابور گسیل می ان دوكمام

عناصر  )136: همان(» .ر حال نفس منقطع شدو د. الحمدهللا رب العالمین: شیخ گفت«دهد،  را به ابوسعید می
) همانجا(رسیده  شب به گوش می غریو جنیان است در ماتم شیخ که تا نیم، شگفت در داستان مرگ ابوسعید

  )همانجا(. و نیز اشارة شیخ است به برهنگی پاي خود در حین غسل
  

  االصفةصفوکرامات در محدودة 
اي است دربارة حاالت و کرامات شیخ  نامه ، مناقبالصفویه السنیه فی مناقب  المواهب یا  صفوةالصفا

هاي شیخ صدرالدین  ق، به سفارش و بر اساس روایت 759که در سال ) ق 735 – 650(الدین اردبیلی  صفی
بزّاز  مشهور به ابن ،درویش توکلی بن اسماعیل بن حاجی محمد دست ، بهفرزند شیخ صفی ،موسی

یکی از «کدکنی این کتاب را   شفیعی )3: ، مقدمۀ مصحح1373ابن بزاز . ك.ر(. گردآوري و تألیف شده است
گمان در موضوع پژوهش  و بی )41: ، مقدمۀ مصحح1383عطار (داند،  می» ریخ عرفان ایرانیترین اسناد تا مهم

ویژه از آن جهت است که  اهمیت آن به. حائز کمال اهمیت است نیز این اثر» کرامات«یعنی مقولۀ ، حاضر
نویسی در  نامه نما، باید نقطۀ اوج کمال ژانر مناقب هاي نوع این اثر را کماً و کیفاً و از جمیع جهات و ویژگی

تصویر کاملی از  نشان دادنصفی،  گسترش دایرة کرامات به قبل و بعد از حیات شیخ. زبان فارسی تلقی کرد
ها و باورها و  هاي گوناگون حیات اجتماعی جامعۀ عصر و اندیشه حیات وي از آغاز تا پایان، انعکاس جنبه

همگی از ... گونه از شیخ، و  هاي گوناگون، ترسیم سیمایی قریب به مقام عصمت و پادشاه ها و سنّت آیین
توان ذیل سه دستۀ کلّی اخبار از غیب  صفی را هم می شیخرسد کرامات  به نظر می. هاي این کمال است نشانه

  .بندي نمود و اشراف بر ضمایر و تصرّف در طبیعت طبقه
 حاالت و سخنانبا آنچه در باب کرامات ابوسعید ابوالخیر در  صفوةالصفاصفی در  گسترة کرامات شیخ

ۀ کتاب و ضمن بیان چگونگی آغاز تألیف اثر، به بزّاز در دیباچ ابن. هاي اساسی دارد توان دید، تفاوت می
که نهایتاً با رؤیاي  کند اشاره می) ص(از پیامبر اکرم رؤیاهاي صادقه و چهارگانۀ خود مبنی بر کسب اجازه

به مسامع این مسکین بدین آیت به نفاذ اجازت ندایی رسانید که بلّغ ما انزل «چهارم وي که طی آن پیامبر 
  . شود به آغاز تألیف اثر منجر می )45: 1373(» الیک



در آنچه از : فصل اول«هاي ظهور شیخ صفی و شامل دو فصل است؛  ، شامل بشارتصفوةالصفامقدمۀ 
اهللا پیش از ظهور  در آنچه اولیاء: فصل دوم«و ) 60 – 55: همان(» بر ظهور شیخ، داللت دارد) ص(خبر نبوي 

ش از این دیدیم که در روایت ابوروح، تطبیق صریحی بین محتواي پی )68 – 61: همان(» .اند او خبر داده
بزّاز،  اما در روایت ابن) 57– 56: 1391ابوروح . ك.ر(. احادیث بشارت ظهور با شخص ابوسعید وجود نداشت

، مجدد »منْ یجدد لَها دینَها مأةٍعلَی رأسِ کُلِّ  األمۀِانَّ اهللا تعالی یبعثُ فی هذه «با استناد به حدیث معروف 
است ، شخص شیخ صفی دانسته شده »طریقت ارشاد] ان[مشایخ و پیشواي«رأس مئه در قرن هفتم و از میان 

و سپس این مطلب با نقل دو واقعه از اصحاب شیخ صفی مورد تأکید قرار گرفته  )58 – 55: 1373بزاز  ابن(
  . است

شود؛ در حکایت  بینی و بشارت ظهور شیخ صفی نقل می ت در پیشدر فصل دوم مقدمه، سه حکای
الدین ارزنجانی در محفلی روحانی که سخن  قاضی جالل است، نخست، که در شهر ارزنجان روم واقع شده

، به برتري شیخ صفی بر موالنا اشاره است رفته الدین رومی می موالنا جالل» نتایج افکار و لطف اشعار«از 
اي در مناقب شیخ  الدین رومی از سر مطالعات علوم غیبی رساله موالنا جالل«: به این نکته که کند و نیز می

آن رساله را بعینها «او سپس  )62: همان(» .الدین ساخته است و آن رساله را به خط و قلم خود پرداخته صفی
هاي صوري و  اوصاف و نشانهبزّاز در این رساله صراحتاً  طبق گزارش ابن )همانجا(» .در میان اصحاب آورد

بزّاز پس از نقل این  ابن )64 – 62: همان(. ظاهري، و نیز اصول و مبانی طریقت شیخ صفی مذکور بوده است
 »و چون آن رساله بعینها به دست آورده شود، باقی در این فصل الحاق کرده شود«دهد که  مطالب وعده می

به نقل از درویشی ناشناس، که از محتواي روایت ) ق457متوفاي (در حکایت دوم، اخی فرج زنگانی  )64(
، و در حکایت سوم باله حسین بنیسی و خواجه محمد کججی، در آن است ست سروشی غیبی بودها پیدا

 – 65: همان(. اند ی دادهاند، خبر از ظهور شیخ صف نگریسته هنگام که از فراز قلّۀ کوه سبالن به شهر اردبیل می
بزّاز حیات مقدس شیخ صفی در مقام یک مجدد رأس مئه و ولی  هاي ابن بدین ترتیب در روایت )68

پیش از عهد و عصر حیاتش، حیاتی موعود و منتظَر » هاي ظهور بشارت«صاحب تصرّف، و بر اساس 
  .شود تصویر می

با ذکر نسب ) شامل یازده فصل(» الدین داي شیخ صفیدر ذکر احوال ابت«نامه با عنوان  باب اول مناقب
این دوره . گیرد و احوال او را از کودکی تا رسیدن به مرحلۀ جانشینی شیخ زاهد در بر می ودش میشیخ آغاز 

از . انواع کرامات است ازکه در واقع دورة پیش از رسیدن او به مقام ارشاد و اجازة تلقین است، مشحون 
از جمله آنکه  است؛ اماتی از وقت انعقاد نطفه و دوران بارداري او در فصل دوم نقل شدهقول مادر شیخ، کر

که عظمت آن در عبارت تعبیر نتوان آورد، از میان   به وقت مسقط نطفه، شب در خواب دیدم که آفتاب،«
با   ،است ل شدهتولّد شیخ نیز که در فصل سوم نق )78و  77: 1373ابن بزاز(» .آمدي آسمان در کنار من می

سه روز پیش از والدت، والدة شیخ رنجور شد و سه روز همچنان بماند و حال «: احوال شگفت همراه است
احوال طفولیت شیخ  )79: همان(» . ...دید نیا را پر از آفتاب منور میعجب بر وي منکشف شدي که سراسر د



اي بزرگی را از همان دوران در احوال و اطوار ه نیز متفاوت با دیگر کودکان است و نشانه) در فصل چهارم(
نمودي، و  بودي و اجتناب می از عادت اختالط به اخالط اطفال در همه حال متنفر می«: توان دید وي می

او را به پادشاهی نشاندندي، و همیشه این قرعۀ شاهی  ،کودکان در حال مالعبت چنانک دأب صبیان باشد
ابوسعید  حاالت و سخنانبر خالف ابوروح که در  )81: همان(» .بر وي افتادي و او به طریقۀ شاهی نشستی

اجمال   بزّاز به دورة آموزش و تحصیل شیخ صفی به دقت نام برده، ابن از مشایخ فقهی و طریقتی ابوسعید به
  )82: همان(. کند ر نام استادان وي اشاره میتمام و بدون ذک

گزارشی است از » الدین در احوال توفیق و طلب شیخ صفی«نامه با عنوان  فصلِ پنجمِ بابِ اول مناقب
ها و توفیقات و پیدا آمدن داعیۀ طلب در وجود شیخ صفی، از طفولیت تا آن هنگام  چگونگی آغاز گشایش

کودکی او مملو از . کند  از، او را به رفتن به نزد شیخ زاهد گیالنی، داللت میکه پیري امیر عبداهللا نام در شیر
بزاز  ابن(بیند  صورت پرندگانی می او فرشتگان را در هوا به. کشف و شهودهایی در خواب و بیداري است

و ارشاد وي  مقام شیخیبه   عموماً مادرش به باال گرفتن نام و کار او و رسیدنرا هاي او  و خواب) 85: 1373
تو شیخی خواهی بودن که همۀ عالم از «گوید  ها می که مادر در تعبیر یکی از خواب چنان کند؛ تعبیر می

وي در همان » ابتداء کشف باطن« )و نیز صفحات بعد 86: همان(» .تربیت و ارشاد تو روشن و نورانی شود
تربۀ پیره «هنگام گذر شیخ صفی از کنار  به »ایام توفیق صبی«در همین و ) 88: همان(دوران کودکی است 

را چنین بشارت و تسلّی و او  آید می، این پیره احمد به سالم شیخ »احمد که از صلحا و عباد بوده است
غم مخور که کار تو باال خواهد گرفتن و احوال تو در ترقّی خواهد بودن و دریاي اسرار و « دهد که می

این احوال شگفت همراه با طلب روزافزون شیخ صفی نهایتاً او  )90: همان(» .درهاي انوار بر تو خواهد گشود
بودي که بر  و در آن وقت مردم تردد به کوه سبالن بسیار کردندي و مشهور می«کشاند؛  را به کوه سبالن می

» .بدپس شیخ عزم کوه سبالن کرد، باشد که از ایشان کسی را دریا. باشند کوه سبالن مردان خداي تعالی می
اما در بار دوم که طبق عادت مردم عصر، آب و خاك قلۀ سبالن  ،یابد در بار نخست کسی را نمی )93: همان(

گشاید و لیکن تنها  ترك بر او کمین می. شود با خود داشته، با ترکی مسلح مواجه می» بر سبیل تبرّك«را نیز 
در سنگ و کوه «کند که  می و به او گوشزد خواهد که آب و خاك همراه خود را بر زمین بریزد  از وي می

و سپس از چشم شیخ غایب  )94 – 93: همان(» چه برکت باشد، و از سنگ و کوه چه توان حاصل کردن؟
اي بود   فرشته] یعنی راهزن[آن « :گوید بعدها شیخ زاهد در تفسیر این واقعه به شیخ صفی چنین می. گردد می

وقایع متعددي از این دست تا هنگام سفر  )117: همان(» .که حق تعالی جهت تربیت تو، بر راه تو فرستاده بود
. ك.ر(. شود نامه، نقل می شیخ به شیراز و بازگشت از آنجا و رفتن به محضر شیخ زاهد گیالنی در متن مناقب

  )109 – 93:  1373ابن بزاز 
کرامات شیخ صفی در زمان حیات شیخ زاهد و پیش از آنکه به مقام جانشینی مراد خود و دریافت 

 ترین شگفتشاید یکی از  )160 – 120 فصل هفتم باب، همان. ك.ر(. یابد اجازة تلقین و ارشاد برسد نیز ادامه می
بزّاز در  دید؛ ابنیعنی فصل یازدهم ، الصفا صفوةهاي کرامات مشایخ را بتوان در فصل آخر باب اول  مجموعه



به حضور شیخ صفی ) ص(حکایت از حکایاتی را که طی آن اشخاص به واسطۀ پیامبر اکرم  16 ،این فصل
ترین حکایات  بعضی از حکایات این فصل، از مفصل )291 – 254 :همان. ك.ر(. کند اند، ذکر می داللت شده
  . ستا صفوةالصفا
و ارشاد شیخ صفی است و  و روایات مربوط به دوران شیخی باب نهم، حکایاتهاي دوم تا ابتداي  باب

اي از آنها، حکایات کرامات است که نیازي به ذکر آنها در اینجا نیست و تنها به ذکر  طبیعتاً بخش عمده
ات در ذکر کرام«باب دوم . کنیم میاکتفا  ،ها و فصول که اختصاص به کرامات شیخ دارد عنوان بعضی از باب

الدین از  در کرامات شیخ صفی«، باب سوم )341 – 294: همان(در سه فصل » الدین در نجات مردم شیخ صفی
الدین در نجات  در ذکر کرامات شیخ صفی«، باب پنجم )431 – 344: همان(در سه فصل » نظر لطف و عنف

الدین در پنج فصل  صفیدر ذکر کرامات متنوعۀ شیخ «، باب هفتم )640 – 598: همان(در سه فصل » حیوانات
ذکر انواع  ازهمگی مشحون  )896 – 895: همان(» در اجابت دعا«، فصل ششم از باب هشتم )880 – 656: همان(

بعد «کند که  بینی می است، شیخ پیش» الدین ذکر مرض و نقل شیخ صفی«در باب نهم که در . کرامات است
بزاّز  و ابن) 978: همان(» ها نشنیده باشد ها ندیده باشد و چیزها بشنوید که گوش ا ببینید که چشماز من چیزه

. گیرد کند که پس از رحلت شیخ آذربایجان را فرا می به قحطی و مجاعت و وبا و طاعون فراگیري اشاره می
الباب به  نام حاجی علی و با دق الموت در صورت یکی از خادمان شیخ به اولین بار ملک )978: 1373ابن بزاز (

شیخ خود  )979: همان(» .اما نه به قصد قبض روح، بلک به قصد استیناس و تألّف« ،رسد حضور شیخ می
و عاقبت روز دوشنبه دوازدهم محرّم  )983: همان(آموزد  چگونگی تغسیل و تکفین خویش را به اطرافیان می

مراحل تغسیل و تکفین و تدفین نیز کرامات متعددي از  طی. گذرد می ق بعد از نماز صبح در 735سال 
حاالت دو مورد از این کرامات، مشابه با کرامات منقول در  )993 – 984: همان(. رسد وجود شیخ به ظهور می

یکی شنیده شدن غریو و فغان از آسمان و دیگري پوشاندن عورت به دست . است و سخنان ابوسعید
ویژه در نقل کرامات، افزون بر آثاري چون  به صفوةالصفاآنچه  )986و  984 :همان(. خویش در حین تغسیل

دارد، وجود فصل مستقلی است در باب کراماتی که بعد از مرگ، از شیخ صفی  ابوسعید حاالت و سخنان
بزّاز باب دهم کتاب خود را مشتمل بر سه فصل به نقل این دسته از کرامات اختصاص  ابن. ظاهر شده است

شیخ را در خواب، یا در بیداري  ،صاحبان واقعه، این کرامات. کند حکایت ذکر می 90و طی آن است داده 
آخرین . نجات گرفتاران و شفاي بیماران است ،اتفاق این کرامات  به  مضمون قریب. اند دیده و نقل کرده

به سبب » انیانقالب دولت ملک اشرف چوپ«حکایت این بخش، حکایت مفصلی است در باب نابودي و 
 – 1070: همان. ك.ر(. فرزند شیخ صفی و نقش کرامات شیخ در نابودي حکومت او ،الدین آزردن شیخ صدر

1085(  
در ذکر «بلکه در باب یازدهم با عنوان  ؛رسد اما ذکر کرامات شیخ صفی با این باب نیز به پایان نمی
و طی سه فصل، کرامات دیگري از دوران » اند عظمت و شهرت شیخ و خلفایی که در اقطار و اکناف زمین

بزّاز همچنین آخرین باب  ابن. اند، نقل شده است ویژه از آنچه خلفاي وي دیده و روایت کرده حیات شیخ به



. در دو فصل اختصاص داده است» الدین کرامات مریدان شیخ صفی«یعنی باب دوازدهم را به بیان  ،کتاب
بزّاز این کرامات نیز چیزي جز  گمان در تلقّی ابن بی اند، حقّق نیافتهاگرچه این کرامات به دست شیخ صفی ت

حکایت کرامت از مریدان و خلفاي شیخ صفی نقل  71در این باب . ادامۀ والیت وجود شیخ صفی نیست
  )1188 – 1130: همان. ك.ر(. شده است

  

  دالیل توسعۀ گسترة زمانی کرامات در حیات مشایخ
شود و نیز این نکته که کرامات منسوب  به جز تفاوت چشمگیري که در تعداد کرامات این دو اثر دیده می

هشت   و نود :، مقدمۀ مصحح1366منور  بن محمد. ك.ر(است، به ابوسعید عمدتاً از نوع فراست و اشراف بر ضمایر 
توان  بیماران و نجات گرفتاران است، میولی کرامات منسوب به شیخ صفی عموماً از نوع شفاي  )نه و نود –

بزّاز  اهللا و ابن تفاوت گسترة زمانی حضور کرامات را در حیات آن دو بر اساس روایت ابوروح لطف
صفی تنها یک  هاي مربوط به قبل از دوران ارشاد و والیت ابوسعید و شیخ در میان روایت. وضوح دید به

ه احادیث پیامبر در بشارت ظهور هریک از ایشان است که البته به توان دید و آن استناد ب مورد مشابهت می
، و بالعکس تطبیق صریح حاالت و سخنانصریح محتواي حدیث با شخص ابوسعید در  ندادن دلیل تطبیق

یک از احوال شگفت و امور  اما هیچ. ، مشابهتی تام و تمام نیستصفوةالصفاآن با شخص شیخ صفی در 
نقل  صفوةالصفاعادتی که در باب شیخ صفی از لحظۀ انعقاد نطفه تا رسیدن به مقام ارشاد و والیت در   خارق
 -که حجم کرامات در آن به مراتب بیشتر است  اسرارالتوحیدهاي ابوروح و حتی در  ، در روایتاست شده
جز آنکه  ؛شود دیده نمی -)432 – 289: 1387و ارجی  شهبازي . ك.ر(و ارجی    امت طبق احصاي شهبازيکر 159

بیند و در  بینی پیر بلقسم بشر یاسین، آن هنگام که ابوسعید خردسال را می منور، پیش  در روایت محمد بن
ها را از این کودك  که والیتاکنون که این فرزند تو را بدیدیم، ایمن گشتیم «گوید  خطاب با پدر وي می

در روایات مربوط به زمان وفات ابوسعید و . افزوده شده است )17: 1366منور   محمد بن(» ،نصیب خواهد بود
صفی نیز دو موضوعِ توجه به کشف عورت از سوي جسد مشایخ و نیز شنیده شدن غریو آسمانی بعد  شیخ

بزّاز از بیماري  که روایت ابن حالی در ؛توان بین دو روایت دید از مرگ ایشان، تنها موارد مشابهتی است که می
بزّاز  ابن. ك.ر(است نواع کرامات و خوارق عادات ا ازصفی مشحون  و مرگ و تغسیل و تکفین و تدفین شیخ

که قبالً اشاره شد، ابواب و فصول مستقل و مفصلی  در باب کرامات بعد از مرگ هم چنان )994 – 970: 1373
  . وجود دارد وةالصفاصفدر 

در اینجا و پیش از طرح دالیل توسعۀ دایرة کرامات، باید به چند نکتۀ دیگر نیز اشاره کرد؛ اول آنکه 
منور اگرچه  محمد بن  اسرارالتوحیدهاي کرامات مربوط به زمان مرگ و بعد از مرگ ابوسعید، در  حکایت

افزایش و گسترش بیشتري یافته و این خود از تحول تدریجی این  ابوسعید حاالت و سخناننسبت به 
 يالصفا صفوةدهد، به هیچ وجه قابل مقایسه با حجم این دسته از روایات در  ها خبر می نامه پدیده در مناقب



اس ویژه در قی ، بهابوسعید حاالت و سخنانهاي کرامت در  هایی که براي داستان ثانیاً ویژگی. بزّاز نیست  ابن
 –سیرت ابن خفیفطور مشخص در سه کتاب  هاي کهن و به نامه ، برشمردیم در اکثر مناقبصفوةالصفابا 

شود، بلکه  نیز دیده می منتخب نورالعلومسهلگی و  کتاب النور -گرچه اصل این کتاب به زبان عربی است 
ثالثاً تأکید بر  )1363دیلمی . ك.ر(. اي ندارد شأن و شاخصیت عمده اصوالًکرامات  خفیف سیرت ابنحتی در 

هاي متأخر پدید آمده و یا رشد  نامه اینکه کرامات پیش از مقام ارشاد و پس از مرگ مشایخ، عمدتاً در مناقب
هاي کهن،  نامه ، مطلقاً به معناي آن نیست که در روایات زندگی صوفیان اولیه و نیز مناقباند بیشتري کرده

ست ا توان دید، بلکه عمدة مطلب تأکید بر این معنا کرامات و خوارق عادات نمیاي از این دست  هیچ نمونه
شناختی، این دسته از کرامات را به سبب بسامد بسیار پایین آن در روایات کهن و بسامد  که از منظري سبک
ود، و صرف نما و ژانریک در این دستۀ اخیر تلقی ش اي نوع هاي متأخر، باید ویژگی نامه باالي آن در مناقب

ها و روایات کهن، از قبیل آنچه  نامه گونه کرامات در مناقب شمار از این هایی نادر و انگشت  وجود نمونه
و آخرین نکته آنکه در . این اصل کلی نیستکنندة  مخدوشاست، ابوروح دربارة ابوسعید نقل کرده 

  در گذر زمان، رشد این ،شود ر دیده میگونه کرامات کمت هاي این حکایات حیات مشایخ متقدم، اگرچه نمونه
نامۀ مستقلی براي آنها نوشته  آنکه الزاماً مناقب بی –دسته از کرامات را در روایات مربوط به حیات ایشان نیز 

روشنی رشد این دسته از  به ،خفیف سیرت ابنماري شیمل در مقدمۀ خود بر  آن. توان دید می –شود 
، 1363دیلمی (. هاي حیات او و در ادوار مختلف تاریخی نشان داده است یتهاي کرامات را در روا حکایت

بنابراین در بررسی حکایات کرامات مشایخ متقدم، باید به تفاوت روایات کهن و  )21 -14: مقدمۀ مصحح
  .  و میان آنها تمایز قائل شدکرد یافته در ادوار بعدي توجه  روایات متأخر و توسعه

  

  متنی زمانی کرامات از منظر درونگسترة تحلیل توسعۀ 
باید . نامه است نخستین مطلب در تبیین دالیل اتساع دایرة کرامات، توجه به تاریخ توسعه و کمال ژانر مناقب

هاي نبوي و  هاي صوفیه از سیره نامه ها و مناقب توجه داشت که تمامی محققان به الگوبرداري مؤلفان تذکره
تصریح ) ص(پردازي میان احوال مشایخ با سیرة پیامبر  وآگاه ایشان به نوعی نظیرهالتزام خودآگاه و ناخ

طبیعی است که این الگوبرداري در گذر زمان توسعه و تکامل یافته  )39 – 17: 1389شیري . ك.ر(. اند کرده
هاي متفرّق از حیات یک صوفی یا شیخ و آن هم معموالً دوران ارشاد و والیت  بدین نحو که روایت ؛باشد

به روایتی کامل از پیش از تولد تا پس از مرگ مشایخ و متناظر با  ،او که آمیخته با بعضی از کرامات است
کرامات، تحول یافته از انواع مشحون ) ص(سیرة نبوي و هریک از مراحل آن نیز همچون حیات پیامبر 

ن از بستر فرهنگی جامعۀ اایات قدیسهاي اساسی حک بابایی و نصري، به تأثیرپذیري مؤلفه حاج آقا. باشد
 واند  کرده اشاره –داستانی اشکال همۀ در متکرر »اي اسطوره امپریالیسم«  فراي  نورتروپ تعبیر به یا و –خود 

 بستر این اساسی هاي مؤلفه از یکی فرهنگ، یک »مرکزي اساطیر تعبیري، به یا مرجع متون« که معتقدند



 بحث، مورد بر آن تطبیق با و تحلیل این اساس بر )130 – 129: 1386 حاج آقابابایی و نصري(. است فرهنگی
 حکایات خاص طور به اینجا در و مشایخ، حیات روایات که دانست »مرجعی متن« را نبوي سیرة توان می

 تمامی به زمان طولدر  سازي نظیره و اخذ این واند  شده روایت و نقل و بازتولید آن اساس بر کرامات،
همان یعنی  ،خ و اولیا از پیش از تولد تا پس از مرگ توسعه یافته است تا الگوي مرجعمشای حیات مراحل
نامه در  قبهاي منا معجزات و خوارق عادات است، در روایت ازنبوي که تمامی مراحل آن مشحون سیرة 
  .ترین شکل آن بازتولید شود کامل

صورت عمل، و چه  هاي عرفانی، کنش شخصیت چه به که در حکایت کردهمچنین باید توجه 
تر  یا به تعبیري دقیق» شخصیت«و  )3: 1380رضوانیان (، شناساند صورت گفتار، او را به خواننده می به
 )4: همان(.هاي عرفانی نقشی محوري دارد قوي در حکایتو نیز کنش  )127: 1387عباسی . ك.ر(، »قهرمان«

ترین بخش  عنوان مهم هاي کرامت، به در واقع داستان. ترین کنش شیخ صوفی تلقی کرد کرامت را باید قوي
گونه آثار  پردازي به شیوة غیرمستقیم در این ترین نقش را در جریان شخصیت از حکایات حیات مشایخ، مهم

چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ گسترة دایرة شمول آنها در حیات  ،هاي کرامت سعۀ داستانبنابراین تو. دارد
خصوص در  پردازي در حکایات صوفیانه و در اینجا به مشایخ، نوعی توسعه و تکامل در تکنیک شخصیت

  .ستا ها نامه ژانر مناقب
 نشان دادندر شناساندن و  نامه، ترین کنش قهرمان مناقب عنوان قوي گذشته از نقشی که کرامت به

الاقل براي مخاطب  ،، داراي بیشترین جذابیت داستانیاست تصویر مطابق با باور مریدان و تودة مردم داشته
هاي رئالیستی،  ها از لحاظ هنري و تأثیر بر مخاطب از حکایت این نوع حکایت«. عصر خود نیز بوده است

هاي داستانی برانگیزنده و غنی هستند؛ چه  اینها داراي ویژگی. دترن تر و پخته تر، برآغالنده به مراتب هنري
گو، خیال گسترده، و ها دربردارندة عنصر گفت از سویی این حکایت. اند شامل حوادث غریب و غیرمألوف

توان  بنابراین می )140: 1387عباسی (» .ها، عبارات حکیمانه و جواب هستند رؤیا، مناجات و ادعیه، وصیت
نامه، افزایش کمی کرامات و توسعۀ دایرة شمول آنها، هم نوعی توسعه  روند تکامل ژانر مناقب گفت که در

توجه به عنصر . ها بوده است نامه پردازي و هم عاملی در افزایش جذابیت داستان مناقب در عنصر شخصیت
 ؛وجه نادیده گرفت  چجذابیت داستان براي تودة مخاطبان را در جریان تحول حکایات کرامات نباید به هی

چراکه حتی سیرة نبوي نیز به سبب لزوم تطابق یافتن با پسند و دلخواه مخاطب عام، از سندیت تاریخی 
  )49 – 48: 1385جعفریان . ك.در این مورد ر( .پسند گراییده است پسند و علمی، به جذابیت داستانی عوام خواص

  

  متنی برونتحلیل توسعۀ گسترة زمانی کرامات از منظر 
متوان نوعی تناظر و تعا نویسی صوفیه، می ل اولیانامهدر بررسی سیر تاریخی رشد و تحوالت ل رامیان تحو

طف و تتاریخی تصوف که معموالً  مالحظه کرد؛ در دوره ولیااال ةتذکر/ نامه رات ژانر مناقبوهاي آغازین تصو



در واقع  ولیاالاةتذکرقرن اول تا اوایل قرن سوم هجري،  شود، یعنی از اواخر تعبیر می» زهد«از آن به دورة 
هایی از زهد زاهدان قرون اولیه در آثار  ها و جنبه اي به اقوال و نیز ریاضت چیزي نیست جز اشارات پراکنده

اي حدیثی و با عنوان عمومی ه ن و مجموعهاي نگارش محدثها اي که بر اساس سنّت هاي مفرده و رساله
و » اقوال«ه به توان توج هاي عمدة این آثار را می ویژگی. استتألیف شده » الزهد و الرقائق«ا و ی» الزهد«

در مرحلۀ بعدي و در . نقل آنها به شیوة عنعنۀ کتب حدیثی و فقدان منطق روایی و پراکندگی آنها دانست
هاي  ها و نظام تسنّها و  هاي سوم و چهارم که جریان تصوف تحت همین عنوان و از ترکیب آموزه قرن

ت، و زهدگرایی و نظام خانقاهی کرّ ف مکتب بغداد و جریانطریقتی و خانقاهی تصوامیه هاي مالمت و فتو
ن نهایی خود را باز قرار داد، تکو» مکتب خراسان«که شاید بتوان تمامی آنها را با اندکی مسامحه ذیل عنوان 

عنوان تاریخ  به صوفیه، و هم طبقات رجال شود می ف نوشتههاي آموزشی تصو هم نخستین دستینه ،یابد می
 يها از ویژگی. سلمی دید الصوفیه طبقاتتوان در  ترین و بهترین آن را می شود که کامل بندي می قوم صورت

نویسی در توجه بیشتر به اقوال و ذکر  وفاداري به اصول حدیث :توان اشاره کرد به عمدة آثار این دوره می
هاي والدت و وفات و بعضی از حوادث زندگی، توجه  وت یافتن منطق روایی و از جمله ذکر تاریخاسناد، ق

هاي طریقتی واقع شد و  و تلفیق و خرقه که بعدها اساس تنظیم شجره رذکو مشایخ صحبت و ارشاد  تبه ثب
  .تدوین آثار ترتیب تاریخی در  دوره و رعایت و ذکر مشایخ تقریباً هم» طبقات«التزام به مفهوم 

 يها نامه هاي عمومی و مناقب شود و طی آن تذکره دورة نهایی از اواخر قرن چهارم شروع می
 پدید – سنّت این پیشینۀ وامدار ها جنبه از بعضی در البته و –مشایخ از لون و نوعی دیگر  یاختصاص

توان  هاي اختصاصی این دوره را می نامه مناقبی ول، طلبد می دیگر مجالی عمومی هاي تذکره از بحث .آید می
ها و از جمله میزان انعکاس کرامات مشایخ و  به دو گونۀ نه کامالً مجزّا، ولی بر اساس انواعی از تفاوت

هاي متقدم از قبیل  نامه در مناقب. هاي متقدم و متأخّر تقسیم نمود نامه دایرة شمول آنها، به دو گروه مناقب
اگرچه مؤلفان به  حاالت و سخنان ابوسعیدو حتّی  منتخب نورالعلومسهلگی،  کتاب النور، فخفی سیرت ابن

هاي ناب عرفانی  هم کمیت آنها محدود و تأکید بیشتر بر ذکر احوال و تجربه ،توجه نیستند ذکر کرامات بی
و شرط ظهور  س آنها، تحقّقها و مبانی نظري تصوف عصر که بر اسا است و هم در هماهنگی با آموزه

دانسته شده، دایرة شمول کرامات عمدتاً به دوران ارشاد و والیت مشایخ » والیت«نائل شدن به مقام  کرامات
هاي اولیۀ آن از قرن ششم تا هفتم و  هاي متأخر که نمونه نامه و اما مناقب. تا زمان مرگ ایشان منحصر است

ست، ا نظر ما طور خاص مورد و در اینجا به  ،است د آمدههاي کامل آن از اواخر قرن هفتم به بعد پدی نمونه
حاصل دورانی است که هم در مبانی نظري تصوف و هم در نقش اجتماعی، سیاسی و اقتصادي مشایخ و 

حکیم «نظام خانقاهی وابسته به ایشان تحوالت قابل توجهی رخ داده است؛ در این دوره، شیخ اشراق نظریۀ 
اي از الهی بودن حکومت خود در دست  حاکمان باید نشانه« و بر طبق آن  است کرده طرحخود را » حاکم

در اسالم و باورهاي اسالمی در باب معجزات و » نبوت«داشته باشند و چون در آیین سیاسی او اصل 
پادشاهان صاحب نیرنگ چون کیخسرو و فریدون از سوي دیگر، » فرّه«یا » خُرّة کیانی«سو، و  کرامات از یک



توجه کرده ) رئیس اول مدینه(رو، سهروردي فقط به رأس هرم اجتماعی  این کنند؛ از قشی اساسی ایفا مین
حکیم حاکم سهروردي از حکمت بحثی و ذوقی و . فیلسوف افالطون نزدیک شده است –و به شاه است 

نند پیراهنی است که یعنی بدن براي او هما. تواند از بدن رها شود او می. از خمیرة مقدس برخوردار است
تواند روي آب  او می. افکند افشاند و از چهرة جان پرده برمی پوشاند و گاهی غبار تن را می گاهی آن را می

تواند رئیس کامل باشد و اگر حکومت  چنین کسی می... االرض کند و به آسمان برسد  و هوا راه برود و طی 
  )42: 1389اکبري (» .انی خواهد بوداي نور دورة حکومت او، دوره ،در دست او باشد

دایرة فیض و تجربۀ نبوي را گسترش «را که » والیت«عربی و پیروان او نیز نظریۀ  از سوي دیگر ابن
توسعه و تکامل بخشیدند و همچنین قرائت خود را از مفهوم  )5: 1388 فدایی مهربان(» ،کرد داد و مستمر می می

دند و بر اساس همین مبانی و مطرح کر) همانجا(» ،زد که رنگی نو به حکیم آرمانی افالطون می«انسان کامل 
پیر در مقام خلیفۀ راستین و  /ولی /گیرد که از منظر آن، شیخ اي شکل می ها، پارادیم تازه در پرتو این نظریه

کرامات در تمامی ادوار آن، و تصویري قدسی و  از، حیاتی پیامبرگون و مشحون )ص( شین برحق پیامبرجان
توان یافت و چنین  ترین غفلت و گناهی را در آن نمی یابد که حتّی کوچک منزّه و قریب به مقام عصمت می

مغول، با تکیه بر نهاد گسیختگی سیاسی و اجتماعی بعد از حملۀ  ویژه در دورة پرآشوب و ازهم شخصی به
هاي مالی حکومت و  واسطۀ نذورات و فتوحات و موقوفات و نیز بعضاً حمایت تقریباً مدنی خانقاه و به

که از ) 214 – 191: 1387نژاد  قربان. ك.ر(یابد  نیز میقتصادي قابل توجهی کارگزاران آن، تمکّن و قدرت ا
تواند چیزي جز  ست که تصویر چنین شیخی، نمیا پیداشود و  رهگذر آن صاحب امر دین و دنیا هر دو می

  .وجودي به مثابۀ کرامتی مبسوط و منتشر: هاي متأخر به تصویر درآمده است نامه آن باشد که در مناقب
  

   نتیجه
اي که خود و یا اخالفشان نظام و دستگاه  ویژه مشایخ برجسته آنگاه که روایت حیات مشایخ تصوف به

ها، به  هاي متفرّق و نامنسجم طبقات و تذکره اند، از شکل روایت قدرتمندي پدید آوردهطریقتی و خانقاهی 
شده از اوایل قرن هشتم  هاي تألیف نامه طور خاص مناقب ها و به نامه پیوستۀ مناقب هم شکل روایت کامل و به

پردازي  شخصیت آید، عنصر کرامت نیز همچون عاملی پیونددهنده و ابزاري مؤثر در هجري به بعد درمی
و  ودش میپیر صوفی خارج  ورة ارشاد و والیت و شیخی، از اختصاص به د)شیخ و ولی(= قهرمان داستان 

ترتیب روایت حیات یابد و بدین  نامه گسترش می روایت مناقب ها و اجزا و مفاصل کالن به تمامی عرصه
منکران و هم مزید ایمان مؤمنان را هرچه آید تا هم اسباب ارعاب  ت کرامتی مبسوط درمیشیخ، خود به هیأ

این تحول در عین آنکه . جانبه براي مشایخ تصوف فراهم آورد بیشتر مهیا کند و نوعی مشروعیت الهی همه
ویژه در تکمیل جریان متناظر ساختن آن با سیرة  به ،نویسی صوفیه نامه نمودار مرحلۀ نهایی تکامل ژانر مناقب

گیرد که حاصل  عی و فکري خاصی شکل میاز اقتضائات سیاسی و اجتمانبوي است، خود بر بستري 



هاي  هاي سیاسی و اجتماعی و اقتصادي جامعۀ ایران به سبب نابودي نظام ت جدید مؤلفهترکیب و هیأ
پناهی تودة مردم  اجتماعی و اقتصادي کهن، و خأل قدرت سیاسی مشروع در دورة پس از حملۀ مغول و بی

هاي  و قرار گرفتن مشایخ و دستگاه» انسان کامل«و » والیت«، »حکیم حاکم«هاي  ل نظریهو نیز طرح و تکام
گسیختۀ این دوران  هاي سیاسی غیرمشروع و ازهم اي جایگزین براي قدرت عنوان گزینه خانقاهی ایشان به

  .است
  

   نوشت پی
نعمت «از جمله در معناي  است؛ ه به کار رفتهکرامات در معانی لغوي و غیراصطالحی نیز فراوان در متون صوفی /کرامت) 1(

و  544: ق1420؛ محاسبی، 184و  106: ق1400، )ع( صادق. ك.ر(» .بزرگی و برتري«و » نواخت و احسان پروردگار«و » دنیا
ي، ذ، حکیم ترم271، 204، 191، 55: ق1425؛ جنید، 63: ق1421از، ؛ خر193ّ، 192، 35ق، 1423؛ تستري، 548و  546

  )؛ و سایر متون صوفیه221، 59، 56، 52: ق1428؛ همو، 96 :ق1422
مانندي در تأکید بر لزوم تصدیق کرامات و استشهاد  ارجوزه) 62: ق1427(زیات در باب هفتم از مقدمۀ تذکرة خود،  ابن) 2(

  .ر یاد کرده استاختصا هاي آن سروده است و در ابیاتی از آن نیز از انواع کرامات به و شگفتی) ع(به داستان سلیمان
بندي سبکی و نبهانی توجه  به طبقه) م1975چاپ ( ابعاد عرفانی اسالم انگلیسی اثرر ماري شیمل نیز د آن ،البته پیش از وي )3(

  )1، پاورقی 346: 1387 شیمل. ك.ر( .داشته است
تنها کسی باشد که در ) ق768(نکتۀ بسیار جالب توجهی که اشاره به آن خالی از لطف نیست، آن است که شاید یافعی ) 4(

گیري آنها نسبت به پدیدة کرامت به سه گروه تقسیم کرده  مقدمۀ تذکرة خویش، نه کرامات، بلکه مردم را بر اساس موضع
و النّاس فى إنکار الکرامات مختلفون؛ فمنهم من ینکر کرامات األولیاء مطلقاً، و هؤالء أهل مذهب معروف عن التوفیق «: است

و منهم من یکذّب بکرامات أولیاء زمانه، و یصدق بکرامات األولیاء الذین لیسوا فى زمانه، کمعروف و سهل و الجنید مصروف، 
و اللّه ما هى إال إسرائیلیه، صدقوا : و أشباههم رضى اللّه تعالى عنهم، فهؤالء کما قال الشیخ أبوالحسن الشاذلى رضی اللّه عنه

اللّه علیه و سلم، ألنهم أدرکوا زمنه، و منهم من یصدق بأن للّه تعالى أولیاء لهم کرامات، و لکن بموسى، و کذّبوا بمحمد صلّى 
  )37: م2004یافعی (» .ال یصدق بأحد معین من أهل زمانه، فهؤالء محرومون أیضا، ألن من لم یسلم لواحد معین لم ینتفع بأحد

مالحظه  www.noormags.comسایت   توان در وب حوزه را میهاي منتشرشده در این  ترین پژوهش فهرستی از مهم) 5(
  . کرد
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