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 بررسی ارزش کرامات مدعیان از نگاه عرفان اسالمی

 1ای ابوالفضل هاشمی سجزه

 چکیده
گون دارد؛ از جمله، ارزش گونا کرامات و خوارق عادات، ابعادی  و  بح  درباره 

که با این  کرامت دارد و برای دیگران  که ادعای  اهمیت آن نسبت به ش صی 
این نوشـتار، از نگـاه عارفـان مسـلمان بـه منظـور پاسـخ بـه  .ادعا مواجه هستند

هایی ماننـد مفتـون شـدن در  این پرسش و همچنین بـرای جلـوگیری از آسـیب
کـه از ایـن راه ممکـن اسـت دامن نسـان شـود _ گیـر ا ارر مشـاهده خـرق عـادت _ 

وجود مدعیان والیت و به طور خاص، مدعیان مهدویت و  .سامان یافته است
گون انحرافـی، ضـرورت ایـن بحـ  را موجـه می ایجاد حلقه گونا از  .سـازد های 
کرامــت حقیقــی، معرفــت بــه خــدا و  جملــه یافتــه کــه  های پــژوهش ایــن اســت 

ــق بــه اخــالق اهلل اســت، نــه صــرف تصــرفات ظــاهری در طبیعــت اولیــای  .ت لب
کتمـان می حقیقی خداوند به خرق عادات توجه نکرده کننـد و  اند و حتی آن را 

مشـغول شـدن بـه  .داننـد تصـرف در عـالم در محضـر خداونـد را خـالف ادب می
گردیـدن از معرفـت حـق، می توانـد مکـر و اسـتدراج در حـق  خرق عادت و غافل 

ف باشــد کــه این از جملــه آســیب .متصــرب شــود و  وارد می چنــین بــه جامعــه هایی 
گرداب خـود فـرو می چـون و چـرا از  بـرد، پیـروی بی دوستداران این طریق را در 

کرامـت  کـه بـرای اربـات ادعـای خـود دسـت بـه خـرق عـادت و  مدعیانی اسـت 
ــار  نوشــتار پــیش رو مــا را بــه ایــن نتیجــه رهنمــون می .زننــد می ک کــه هــر  ســازد 

                                                        
 .(abolfazl.hashemy@gmail.com) متعالیه حکمت دکتری دانشجوی .1
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کر العاده خارق کـه  کرامت نیست و انسانی صالح  کرامـت خـود را ای  امـت دارد، 
 .کند آوری مریدان نمی وسیله جلب توجه دیگران و جمع

کلیدی  واژگان 
کرامت، عرفان اسالمی کرامت، ولیب خدا، مدعی   .خرق عادت، 

 مقدمه
کـه می یکـی از پدیـده کـه بـا آن مواجـه هسـتیم و از ایـن جهـت حـا ز اهمیـت اسـت  توانــد  هایی 

گردد، اعمال خارقمایه بسیاری از افراد برای حیل دست کرامات است ه و فریب دیگران   .العاده و 
کالم، به دنبال بح  از معجزه، به ایـن موضـوع توجـه شـده؛ امـا  در علوم عقلی از جمله فلسفه و 

کرامت در عرفان اسالمی است که عرفا به این مقولـه توجـه ویـژه  جا آناز  .جایگاه اصلی بح  از 
کرامـت در  .ان منعکب شده استاند، در این مقاله نگاه آن داشته کـه  بنابر این مقصود این است 

ایـن اعمـال  .عرفان اسالمی چه ارزش و اهمیتی دارد و نگاه عارفان بـه ایـن پدیـده چگونـه اسـت
کرامت و به ادعای قرب به خداونـد و ارتبـاط خـاص بـا اولیـای الهـی یـا بـه  توسا برخی با عنوان 

گواه .شود ادعای والیت صادر می کـه ایـن اعمـال توسـا مـدعیان نبـوت و اخیـرا هـم  تاریخ  است 
کـه توسـا مـدعیان والیـت و بـه طـور خـاص مـدعیان مهـدویت انجـام می بـا  .شـود شاهد هستیم 

کـه چنـین اعمـال خارق شـود و صـرف  ای از ایـن افـراد صـادر می العـاده فر  پذیرش ایـن مطلـب 
کرامتی برای صاحب آن بدانیم؛ این افعال ر که اینتبلیغات و درو  پردازی نیست، و به فر   ا 

کرامـت بـر   هـا آنزیرا بسیاری از این افعال بـیش از سـحر و شـعبده و فریبکـاری نبـوده و اصـال نـام 
کرامات نزد اولیای الهی و عرفا می پـردازیم تـا از ایـن میـان ارزش  صادق نیست، به بررسی جایگاه 

کرامات برای مدعی والیت و  یکـی از مباحـ  مهـم در ایـن  .یـین شـودپیروان آنـان تب ویژه بهاین 
کـه  کرامت با سایر خوارق عـادت؛ ماننـد سـحر و شـعبده اسـت  زمینه بررسی تشابهات و اختالفات 

العــاده بــرای همــه امکــان پــذیر  کــه تمــایز میـان اعمــال خارق جــا آناز  .طلبــد تحقیـق مســتقلی می
ت بلنـد بـرای مـدعی بداننـد، نیست و ممکن است برخی افراد این اعمال را دلیل و داشتن مقامـا

کرامــت را بــه مــا نشــان  کــه اینبـه فــر   کرامــت بــدانیم، ایــن نوشــتار جایگــاه  همــه مشــاهدات را 
کرامـت می .دهد می کـه در مـورد پیشـینه ایـن نگـاه بـه  کتـاب  تنهـا ارـری  لطـایف »تـوان نـام بـرد، 

ــان در روابــا خــدا و انســان ارــر نگــاهی ایــن  .نوشــته غالمحســین رضــانژاد اســت« حکمــت و عرف
کرامــات را بــا ایــن نگــاه خــاص بــه تفصــیل  کرامــات دارد و نوشــتار حاضــر ارزش  اجمــالی بــه ارزش 

کرامـت و مسـا ل پیرامـون اشـاره و  بـه معنـایبرای تمهید مطلـب الزم اسـت  .کند بررسی می واژه 
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 .پردازیم س ب به بح  اصلی می

 شناسی  مفهوم
م  »کرامـت در لغــت از ریشــه  ــر  « شــرافتی در شــیی یــا شــرافت در ُخلقــی از اخــالق» بــه معنــایو « ک 

کرم( :1411فارس،  است )ابن کمـا یاسـم » .کرم است یکرامت اسم برا .ذیل ماده  وضـع لککـرام 
کرم( :1416)ابن منظور، « ُوضعت الطاعة موضع اْلطاعة کرام  .ذیل ماده  کـردن و  یعنیا احتـرام 

کـه  یصـادر م یکـه از طـرف ش صـ یا هالعـاد در اصـطال  بـه امـر خارق .احتـرام یعنـیکرامت  شـود 
گفتــه م یمــان و عمــل صــالح باشــد و ادعــایا یدارا کرامــت  )جرجــانی،  شــود ینبــوت هــم نکنــد، 

کـه دارا یب ولـ ین ش صیچن .(184 :1408 ا عـام اسـت و خـدا بـا یـت خـاص یـمقـام وال یخداسـت 
کرام می گر به دست انسا فعل خارق .کند اعطای خرق عادت، او را ا ن صالح صادر شـود و العاده ا

کرامت نام دارد )جامی،  بنابر  .(21 :1366مقرون به هیچ ادعایی نباشد یا مشیر به والیت باشد، 
 یصـدقه فـ یصاحبها النبـو ، فـالمعجزات تـدلب علـ یرم إن أدع .المعجزات دالالت الصدق»این 

ت المعجزه علیالوال یو إن أرار صاحبها إل .مقالته  یکرامة و التسمب  یتسمب حاله ف یصدقه ف یة، دلب
کانت من جنب المعجـزات؛ للفـرق ای  العـاده فعـل خارق .(475 :1374)قشـیری، « معجز  و إن 

کــه بــرای اربــات نبــوت توســا پیــامبر یــا اربــات امامــت توســا امــام انجــام شــود، معجــزه نامیــده 
کرامـت نـام دارد؛ امـ می گر این فعل بدون اربات ادعـای نبـوت یـا امامـت باشـد  کرامـت و شود و ا ا 

توانـد از غیـر معصـوم نیـز  کرامـت می .معجزه در حقیقت امر تفـاوتی ندارنـد و از یـک سـنخ هسـتند
که تبعیت از انبیای نماید تواند خرق عادت  در این صورت به اذن الهی می .صادر شود در صورتی 

 .(89 :1378 کند )جوادی آملی،
گرفت چه آن کرامت مورد توجه محققان قرار  ه، جنبه خرق عادت و تصرفات است؛ در بح  از 

که در بح  از معجزه انبیـای، خـرق عـادت بـرای اربـات نبـوت مطـرح می خـرق عـادات  .شـود چرا 
کهانت، علوم غریبه، شـعبده و علـوم م تلـف می از ایـن  .شـود انواع م تلفی دارد و شامل سحر، 

کار دشواری است ها آنرو تمایز نهادن میان  کرامت  خی از بزرگان به این وجه از بر .و با معجزه و 
کرده کرامــت توجــه  کلــی تقســیم می امــور خارق .انــد بحــ   شــود: ب ــش اول  العــاده بــه دو ب ــش 

ار بشـر یـدر اخت یتا حـدب  ها آن یر عادیندارد؛ اما اسباب غ یکه هر چند اسباب و علل عاد یامور
کارهاافت؛ مانیدست  ها آنبه   نیو تمر  توان با آموزش یرد و میگ یقرار م ب ـش  .مرتاضان یند 

کارهاید کسانی یاست و در اخت یمنوط به اذن خاص اله ها آنکه تحقق  یا العاده خارق یگر،  ار 
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کـه بـا خـدای متعـال ارتبـاط دارنـد قرار می اسـت: اول  یاساسـ یژگـیدو و یدارا ین رویـاز ا .گیرد 
ـم نیقابل تعلـ  .شـود ینم یگـریامـل دتر و مغلـوب ع قـوی یرویـر نیسـت، و دوم تحـت تـأریم و تعلب

گاهیخوارق عادت، اختصاص به پ گونه نیا  هـا آنخـدا هـم از  یایـر اولیسا یامبران ندارد، بلکه 
کارهــایچنـــ .شــوند یبرخــوردار م موســـوم « کرامــت»زند بــه نـــام  یامبران ســـرمیــر پیــکـــه از غ یین 

کــه از طر از اعمــال خارق یبرخــ .(265، 2ج :1377مصــبا  یــزدی، )گــردد  یم کســب یــالعــاده  ق 
ا یـگـردد  یلـه صـادر میبـا ح چـه آندارد؛ ماننـد  یشود، خود انـواع یم و تجربه حاصل میعلوم، تعل

کارهـایـشـود  یق نظم حروف و تلفظ اسمای نشان داده میکه از طر یافعال ق یـکـه از طر یشـاقب  یا 
 از خوارق عادات یدر مقابل، بعض .ن امور تحت قدرت م لوق استیا .ردیپذ یاضت انجام میر

کـــه بــه آن آ یامبران صـــادر میــاز پ چـــه آنم ــت  بـــه حــق اســـت؛ ماننــد  ات و معجـــزات یـــشــود 
که از اولین امور نیاز ا یبرخ .ندیگو یم کرامت محسوب شده  ا و بنـدگان صـالح پروردگـار صـادر یز 
کرامت در ا .شود یم که معجزه بـا عنایالبته تفاوت معجزه و  کرامـت یـن است  ت خداونـد اسـت و 

در آن  یل ممکـن اسـت امتحـان الهـیـن دلیت باشـد و بـه همـیا بدون عنایت یبا عنا احتمال دارد
 .(371، 2ج :تا عربی، بی نهفته باشد )ابن

کرامت می که  تواند بـا امـور دیگـر مشـتبه شـود، از ایـن رو تفـاوت  عرفا به این نکته توجه دارند 
ــت الهــی و اذن خــاص خــدا می کر .داننــد آن را در عنای ــد امــت نمیو هــر تصــرفی را  اندیشــه  .نامن

که همه افعال فعل خداست و با اذن خـدا انجـام می شـود؛ ولـی برخـی از  اسالمی بر این باور است 
کـه نشـان دهنـده رابطـه ویـژه امور اذن خاص الهی را می  .ای بـین شـ   و خداونـد اسـت طلبد 

که این میزان و معیار نیز قابل شـناخت نیسـت؛ زیـرا عنـ ایی یـا دارای اذن البته باید توجه داشت 
خـاص بـودن فعــل، بـرای دیگـران قابــل تشـ ی  نیســت، در نتیجـه معیـار مناســبی بـرای تمــایز 

کرامـــت توجـــه عمیـــق .کرامــت از غیـــر آن نیســـت کـــرده و بـــرای  بنـــابر ایـــن عرفـــا بــه مبحـــ   تری 
ــه وارد شــده ــه صــورت محققان ــا لحــاظ معنــای لغــوی  .اند بازشــناختن آن از دیگــر امــور ب ایشــان ب

کـه از سـنخ تصـرفات ظـاهری نیسـت را نیـز در زمـره  کرامت کرامات معنوی  در معنای اصطالحی، 
کرده کـرده و وجـوه تمـایزی را بـرای آن ذکـر  کـه در ادامـه بـه ایـن مسـئله اشـاره  کرامـات داخـل  انـد 

کرامت عبارت است از خرق عادت در طبیعت یـا خـرق عـادت  .شود می بنابر این از نگاه عارفان، 
کــه در شــود و خداونـد بــا ایــن  ارـر اطاعــت خداونـد بــرای بنــده صـالح خداونــد حاصـل می در نفـب 

کرام می کرامات تصرفات ظاهری را دلیل بر مقام می هدیه او را ا دانند؛ ولی خواص  کند؛ عامه، از 
کرامــت می خـرق حجاب کــه خـدا بــه  هــای بــاطن خـود را   و:)همــ کرامـت نمــوده اســت هــا آنداننــد 
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 کــــه نوشــــتار  جــــا آناز  .تری خواهــــد داشــــت کرامــــات دایــــره وســــیع مطــــابق ایــــن دیــــدگاه .(16
کـــردن دیـــدگاه عرفاســـت، ایـــن تعریـــف را برگزیـــده و مطـــابق آن مقالـــه   حاضـــر درصـــدد مـــنعکب 

 .یابد سامان می

 انواع کرامت 
کرامت را به دو دسته تقس کردهیعارفان  کرامت حسـ م  کرامـت معنـو یاند:   .(369 و:)همـ یو 

کرامت حسی، کرامات با دیگر خوارق عـادات  مراد از  که جنب این  خرق عادت در طبیعت است 
کرامت معنوی قرب به خداوند است .مانند سحر شباهت دارد  .و منظور از 

 (یخرق عادات حسی )کرامت ظاهر (الف
کرامــات م چــه آن کرامــات ظــاهری اســت؛ ماننــد ب یعمــوم از  ان درون افــراد، یــشناســند همــان 

د یــزیبــه با .(وها، ســرعت در اجابــت دعــا )همــ دهیــد شــدن از دیــ ، ناپداألر یب، طــیــاخبــار از غ
که یگو یم یگفتند: فالن یبسطام گفـت: شـیـزیبا .ک شـبه بـه مکـه رفتـه اسـتید  ک یـطان در ید 

ــ یلحظــه از مشــرق بــه مغــرب مــ ــ .در لعنــت خداســت یرود؛ ول کــه فالن گفتنــد  آب راه  یرو یو بــاز 
گر دیهمچن .تر از آن است بیدر هوا عج ها در آب و پرندگان یگفت: ماه .رود یم گفت: ا د یدین 

ــا یــب ن وریــده، فریــآب خواب یا رویــدر هــوا نشســته  یکســ  یالهــ ید در امــر و نهــیــنیبب کــه ایند ت
اج طوسـی،  ن یـز ایـشـد، فرمـود: پرنـده ن سـؤالدن هـوا یـاز درنورد .(557: 1430چگونه است )سرب

ک یکـه پرنـده در آن شـر یباالتر است پب چگونـه فعلـ کند و مؤمن نزد پروردگار از پرنده یکار را م
کرامــت محســوب شــود )ابن کــه  .(370، 2ج :تــا عربــی، بی اســت  کــالم بــه ایــن معنــا نیســت  ایــن 

شـود، بلکـه یعنـی بـرای اهـل معرفـت چنـدان مـورد  کرامـت محسـوب نمی کرامت ظـاهری حقیقتـا  
 :اهمیت و قابل توجه نیست

کرامایب که آن را  گوشتر خوارق عادات  بـات و عبـور بـر یاز اشراف بر خواطر و اطالع بر مغ .ندیت 
کرامات را اعتباریر آن و این و غیزم یآب و آتش و هوا و ط که اهل ینباشد؛ ز یادتیز ین جنب  را 

ـال را خواهـد بــود )رازی، یـجـنب ا کـه نگـر آین را بـود و دیـر اهـل دیـن و غیـد ن خـرق عـادات دجب
1373: 313). 

کرامتی بـرای صـاحب آن بـه حسـاب آیـد؛ امـا اهمیـت دادن  تصرف در طبیعت هرچند در واقع 
خــود عارفــان بــه ایــن مســئله اذعــان  .بــه آن و چنــین اعمــالی را مــالک ارزش قــرار دادن نارواســت

کرامات می که جنب این دسته از  سـاحر و  که اینتواند در اهل و نااهل شریک باشد؛ یعنی  دارند 
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ژپو
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وی

کند با تواند در طبیعت تصر مرتا  نیز می  جـا آناز  .ای بـا خداونـد نـدارد او هیچ رابطه که اینف 
کـه عمـوم مـردم از آن بی کــار دشـواری اسـت  خبرنـد، تصــرفات  کـه تمـایز نهـادن میـان ایـن افعـال 

کرامت نیست  .ظاهری معیار ارزش برای مدعی 
 (یقیهای باطنی )کرامت حق خرق حجاب (ب

که خواص از بندگا یمرتبه باالتر کرامت  کرامت معنوی استخ ناز    .دا به آن معرفت دارند 
ْعورإ ذلوک و هویة عَلیو أما الکرامة املعَو واص من ع اد اهَّلل و العامة ال أن   عرعنا نال احل 

ْیعة و أن یه آدا  الشر َتاظ عل عل ل  (369، 2ج :تا عربی، بی )ابن . ...ان مکاره ار َل   و 

ــ ابن کرامــات میــان ایــپــب از ب یعرب کــه همــه  یرا برم یعنــون مطلــب، مــوارد  را  هــا آنشــمارد 
کرامت حقیتوان در ا یم کرد:  ت نفـب و خـارج یـعبارت اسـت از اصـال  و ترب یقین جمله خالصه 

 .و اجتناب از محرمات یحقوق واجب اله یمکارم اخالق و ادا ینیگزیله و جایکردن اخالق رذ
ٌء او و موا الکرامواو ییوذکر عََ سونل بون ع وَ اهَّلل رُحوه اهَّلل، الکرامواو، عُوال: و موا اَل

لوول  َُْضو ک وور الکرامواو أن ْ ووَل  لُووا  موذموما  موون أ وَل  َّاسووک    لوقِتووا و لکون أ
 (557 :1430)سراج طوسی،  .ماود

کرامــت حقیـبنـابر ا ــق شـدن بــه اخـالق الهـ یقـین  کــه یاســت و برتـر یمت لب کرامــت آن اسـت  ن 
گناه و معص  .جاد شودیاو ا یت دور شود و حالت عصمت برایانسان از 

ل للطاعواو و العوواة عون  واء، دواه التوع وْکوون لوول وأعلم أن من أجل  الکراماو الِت
 (491: 1374)قشیری،  .و املِالااو املعایص

کرامات معنویبرتر کرامت علم و معرفت به حق است و   .همواره با علم همراه است ین 
کرمنم به من الکرامواو، العلوم  ادوة رن الوََّ عیسین ر ذلوک مون  وموبَوه و أموا غ ا ما أ

کرامووة نال بتعریا مبوووبن هلووا و ال سووت الووََّ  وور  العوواداو عل کووون ذلووک  ال     نهلوویووووو  
  ة نمنواه وعالکراموة الهل .عذلک هو العلوم    نهلیمبجرد  ر  العاد  و نذا َل ْو  نال بتعر

 (370، 2ج :تا عربی، بی )ابن .مهبم من العلم به عزوجلّيما 

ک کـه در نتیجـه آن قـرب حاصـل یعرب الم ابنمراد از علم در  ، معرفت حقیقی به خداوند است 
گو .شود می  د:یعارف 

کرامــت از عــارف اســت تــا بــه چیحق کرامــت ســقوط  )بقلــی  .جــز خــدا مشــغول نشــود یزیــقــت 
 (239: 1389شیرازی، 
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که خرق عـادت نیـز نامیـده می کرامات است  مبـاحفی  .شـود نگاه این پژوهش به قسم اول از 
کرامــات مطــرح می کــه در کرامــات ظــاهری یــا همــان خــرق عــادات و  ادامــه در مــورد  شــود، منظــور 

 .تصرفات است تا از خالل این مباح  به ارزش این دسته از امور رهنمون شویم

ورت نداشتن کرامات .1  ضر
کـب در مسـین گونه نیا کـه هـر  گذاشـت، بایر عرفـان و سـیست   ید پـب از طـیـر و سـلوک قـدم 

کرامـات یراب یکردن مقامات کرامات و خوارق عادات رخ دهـد، بلکـه ممکـن اسـت از ش صـی   یاو 
کرامتیه یگریصادر شود و از د کرامت باشد؛ اما به  یخدا دارا یب ممکن است ول .صادر نشود یچ 

پـب  .گـران نشـان ندهـدیل علم و معرفـت تـام او بـه خـدا در مـواردی آن را ظـاهر نکنـد و بـه دیدل
ت بــا نداشــتن یــدن بــه مقــام والیبلکــه رســ .سـتیدن بــه مقامــات نیرســل بــر نیــکرامـت نداشــتن دل

 .ر استیپذ ز امکانیکرامت ن
 (76: 1391عربی،  )ابن .ة مع عَه هذه الکراماویل و الوال کون التجُیبل 

که صادر  گونه نپب ای کسی  کامل نبودن و از  کرامت صادر نشد نشانه  کسی  گر از  که ا نیست 
کمـال او باشـد د یــامبران بایـسـت و همـه پیای صــادق نیـن مسـئله در مـورد انبیـبتــه اال .شـد نشـانه 

بـر  یلـید دلیـگـران بایخود و اتمام حجت بر د یاربات صدق ادعا یرا برایمعجزه باشند؛ ز یدارا
ایـن دلیـل همـان معجـزه و بـه منظـور دریافـت مـردم، از  .نـدیخداوند ارا ه نما یبعفت خود از سو

کــه مغلــوب عامــل دیگــری نمیجــنب تصــرفات در طبیعــت اســت بــا ا رو  شــود؛ از ایــن یــن تفــاوت 
ی می  .کنند ایشان تحدب
کرامة لوَل و ل کل  و س  ا ب أن ْکوون ْلوک بعیج  کون للووَلیاء، بول لوو َل  وع ارول وّنوا حلج

َّ  وکوَّوه ول ُوَ  عوَمنا  یا َل  الوََّ ه   وکرامة ظاهر  عل وَلإ ار    ، واء عإَّوه  وا  ب أن یج
لوول ع الَووا  حاجووة نَل م عوووإ نَل ْکووون هلووم معجووزاو، رن الَووی معرعووة دووَقه و  احل 

َّوه لو و بعکوس ذلوک حوال الووَل .عرإ نال باملعجز یال لول و ال عویل س بواجوب عویل ر  احل 
 (487: 1374ری، ی)قش .ضا  العلم بیَّه وَلیأ الوَل

کـه سـلوکش صـحیح باشـد، ضـرورتا   یر سلوک به سویبنابر این انسان در مس حق، در صـورتی 
کرامـات معنــوی اسـت؛ ولــیو مقامـاتی خواهــد رسـبـه منــازل  کــه مـراد همــان  دن بــه خــرق یرسـ ید 

کرامت ظـاهری ضـرور تـ  سـت؛ین یعادات و  کرامـت منب کـه ایـن نـوع  اسـت از جانـب حـق بـر  یچـرا 
که بنا بر حکمت مییبنده ن  .دهد کوکار خود 
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زل عشور    مُاماهتم، و أموا املَوا ْوج ست الکراماو  ربا    رن أدجا  املُاماو ل
 1(140 :1391عربی،  )ابن .دجة املُاماو  

کـالم  کـه پـرداختن بـه آن موجـب طـوالنی شـدن  کالم اولیای آمده است  برخی از این مصالح در 
 .سازد شده و ما را از بح  اصلی دور می

زش کرامت نزد اولیا .2  ار
ولـیب  نـزد کرامـت ارزش و اهمیـت ،در این موضوع باید مورد توجه واقع شود که یمسا ل از یکی
کـه .اسـتخد  دیــبا دهـد، یمـ ش صــی بـه را خلقـت در تصــرف قـدرت خداونـد وقتــی بـه ایــن معنـا 

 :دیگو یم یعرب ابن ؟کند هی برخوردال هیهد نیا باچگونه 
 لیتفصـ بـه قا ل ما که یحال در دانند، یم مقامات به دنیرس بر لیدل را کرامات افراد یبعض
 کرامات به دینبا صورت نیا در پب .ستین مقامات داشتن بر لیدل همواره کرامت .میهست

 یقیحق کرامت .است استدراج و مکر آن، آفت و باشد داشته آفت تواند یم رایز شد؛ شادمان
 موجـب گـاه چیه یکرامت نیچن و است تین و فعل قول، در یزشت و گناه از یدور و عصمت

 .سـتین یعرفـان مقامـات نداشـتن بـر لیـدل زیـن کرامت نبودن گر،ید یسو از .شود ینم آفت
گر گـر .شـود دهیکشـ راهـه یبـ بـه اسـت ممکـن که است ش   یبرا یا بهره بود، یکرامت ا  ا

 همانـا کـه یواقعـ کرامـت لیتحصـ در دیـبا .کنـد ینمـ دیـتهد را انسان آفت نیا نبود، یکرامت
 نـزد .دقـرار دا حـق بـه دنیرسـ از ریـغ یزیـچمقصـود را  دیـنبا و کـرد کوشـش خداست به علم

 خـذالن موجـب ن،یـا ریـغ بـه اعتقـاد و اسـت واجـب کرامـت کـردن یم فـ عرفـان، از بزرگان
 مــردم ارشــاد و ییراهنمـا موجــب رایـز اســت؛ واجـب آن اظهــار ای،یـانب مــورد در امـا .شــود یمـ
 (370 و 396، 2ج :تا عربی، بی )ابن .است باب نیهم از زین یوح نزول و شود یم

کرامت (الف  کتمان 
کرامت وقع یکس عارف حقیقی که به  مقصـود او  ؛ زیـرانـدارد ینهـد و بـه آن تـوجه ینم یاست 

کرامت نیرس ت دارد و در راه یـش اهمیست، بلکه او طالب حق است و وصال معشـوق بـرایدن به 
کند مورد توجه قرار نم ین هدف مسا لیدن به ایرس کابر از  .دهد یکه ممکن است او را منحرف  ا

کرامات ظاهر شـمارند و بـه آن  ین امور را جـزو رعونـات نفـب میدهند و ا ینم ییبها یعرفان به 
                                                        

 سلوک و ریس در انسان که است م تلف عوالم ازی مراتب منازل، از منظور نیست. مترادف کالم این در مقامات و منازل . 1
 انسـانی بـرا فنـا، و حـق بـه دنیرسـ ریمسـ در کـه اسـتی معرفتـ وی معنـو درجـات مقامـات، از مراد و گذرد میها  آن از

 داشـتن امـا دارد؛ ضـرورت منـازل بـه رسـیدن شـود، رابـت خـدا ولـیب  مقامـاتکـه  این بـرای ایـن بنـابر گـردد. یم حاصل
 .ندارد ضرورتی کرامت
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کرامـات خـود را نیـا یحتـ .(371 و:ورزند؛ مگر در حد ضرورت )هم یمبادرت نم ز انکـار یـن بزرگـان 
کراه دارندیکنند و از ش یم کـه  یاصـفهان ین ـودک یعل خ حسـنیدر احـوال شـ .وع آن ا آمـده اسـت 

گردا یکی یپب از وفات و هاز شا کـه بـه چشـم  یا ن در صدد برآمد تا شمب کرامات استاد خود را  از 
کندیو تدو یده بود جمع آورید کـه بـه او فرمـوده: ایب یا میاستاد را در رؤ یپب از چند .ن  ن یـند 
که میچ که برخیگو ی؟ در جواب میسینو یست  کرامات شما ید  کـار دسـت یـد: از ایفرما یم .از  ن 

که من در ح م شده بود یان ارزانیشوایو الطاف پ یرا از مواهب اله چه آنِک ید ات خود، صیبردار 
کنــد  یو او مکــرر م .ظــاهر نســاختم کــه در دســتگاه خلقــت اظهــار وجــود  فرمــود: ممکــن را چــه حــد 

 .(1، 1ج :1379)مقدادی اصفهانی، 
کرامـت»بـا عنـوان  یبـاب یدر عرفان اسالم کرامـت بـه دو دلیـل اسـت:  .وجـود دارد« تـرک  تـرک 

گرچــه شــ   از اعــاظم عرفاســت؛ امــا  گــاهی کــه  کرامــت از ســوی خداســت؛ بــه ایــن معنــا  تــرک 
ن را به او نمی کرامت موجب اعطای مقامـات  خداوند این تمکب کند و ترک  دهد تا در عالم تصرف 

کـه عـارف بـا وجـود  .شـود باالتر بـه او می کرامـت بـه ایـن اسـت  قـدرت تصـرف  کـه اینگـاهی تـرک 
که در ادامه دالیل آن آشکار خواهد شد ه نمیدارد؛ اما از آن استفاد  .کند 

ون هوذا الووَلنکون نبتوَاء مون اهَّلل و هوو أَّوه عوز و جول الیث نن ْرک الکرامة قَ  َّاسوه    ک 
کوابر ع وادهمن ی کوَّوه مون أ  ور  العوائوَ ال العلوم  و أعوین .ء من ذلک َجلة واحَ  موع 
کلوه هَّلل، عَلَّاسوه الوت أعطواه اهَّلل   کون هذا الوَلیو قَ .باهَّلل ن مون ذلوک  ه  وظنور علیاک 

 (370، 2ج :تا عربی، بی )ابن .ء أدَلمَه ی

کرامتیعارفان ا یها هین توصیتر مهماز  گر به دست تو  که ا صادر شد، مواظب باش  ین است 
کرامت پاداش عمل تـو قـرار نگیکه ا تـو در راه  یداریـجـه اسـتقامت و پایا نتیـن دنیرد و در همـیـن 

که هدف عارف از ا ؛دزهد و تقوا نباش  یو فنـا یدن بـه مقـام قـرب الهـیرسـ یین زهد و پارسایچرا 
کمتر از آن، موجب خسران م یدر حق است و راض پـب  .(63 :1391عربـی،  شـود )ابن یشدن به 

شــتر شــده و از خداونــد یشــود، پنــاه او بــه خداونــد ب یصــادر م یقــیاز عــارف حق یخــرق عــادت یوقتــ
که آن را ا یدرخواست م که ا یگران ب وشاند و مواظبت میز دکند  ان مـردم یـن موضـوع در میکند 

کاذب است یمتقن برا یها از راه یکین مسئله یا .ابدیوع نیش   .شناختن ولیب خدا از مدعی 
کرامواو العاموة، ضوهَّلل  نَله ی عإذا ظنر عل اهَّلل مّنوا و سویل اهَّلل سوتره بالعوائوَ و أن  ء مون 

 .ه ماعَا العلم؛ رن العلم هو املطلو  و به ُْع املَاعة ه ع شار نلیز عن العامة بیمر  تایال
 (369، 2ج :تا یب ،یعرب )ابن
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 مکر و استدراج (ب
کید شده، مسئله مکر و استدراج در خوارق عادات یکه در عرفان بس یاز جمله مسا ل ار بر آن تأ

کلمات .است کـه ین نکتـه توجـه انسـان را بـه خـود جلـب میکه نقل شد، ا یدر  کـه  یتصـرفات کنـد 
گاه یعت انجام میانسان در طب ن یا .بوده و موجب ضاللت او شود یممکن است مکر اله یدهد 

که  « کرامات و لأعدای م ادعات   اییمعجزات، لأول اییلأنب یفالذ»جمله از بزرگان معروف است 
که مکر الهیسؤال ا .(73 :1371)کالباذی،  کرامت دارد؟ یچه نسبت ین است   با 
ــ مکــر و گمــراه اســت و  .اســت یاســتدراج از اصــطالحات قرآن ــه بنــدگان  مکــر خداونــد نســبت ب

کـه بـه خودشـان برمها آنجه مکر و خدعه ین مکر در واقع ارر و نتیقت ایحق مـراد از  .گـردد یست 
کسـ گـر  کـه ا کرامت این است  کنـد، یدر مسـ یمکر در موضوع  ر عرفـان و سـلوک بـا خداونـد خدعـه 

امبران قابـل یـلـه از طـرف دشـمنان خـدا و پیرا مکـر و حیـخداونـد اسـت؛ زن نوع مکـر بـا ین بدتریا
کـردن بـا پوشـش و نقـاب اولیپذ ـد، موجـب  یالهـ یایـرش اسـت؛ امـا مکـر  و در رنـگ عرفـان و تعبب

ج یبه تـدر یش ص که این یعنیاستدراج  .خواهد داشت یار خواهد شد و عاقبت بدیبس یگمراه
خداونــد بــه او امکانــات و  کــه اینق یــاز طر یجیتــدرضــاللت  .و هالکــت بــرود یگمراهــ یبــه ســو

که سعادتمند م یفرصت م کرد  ه شد و توبه  گر متنبب گـر متوجـه نشـد، یدهد؛ ا در ضـاللت   شود؛ اما ا
کس یخف یها مکر و استدراج از سنت .رود یفرو م که هر  کند و به  یآن را درک نم یخداوند است 

 .که مستحق آن بوده، به شمار آورد ینعمتآن ممکن است امکانات موجود را  یخاطر خفا
ووووص و مکوور  وی املکور عوویل  مفکوور العاوووه ظوواهر  .ََلَووة مُامواو: مکوور معاوووه و مکور م 

ووی ارحوووال و املکوور املِووووص       .او و الکراموواویوونظنووار اَل سووائر ارحوووال و املکوور احل 
ووووص، الرضووا الظوواهر و   الطاعوواو املرسووومة عآعووة مکوور العاوووه، ارموون مَووه و آعووة مکوور احل 

ی النـی، ی)گ .ل وة الکراماو بشاهَ التجُی، رودون حضور الُلب و وجود السر و آعة مکر احل 
2010: 298) 
کارها شـود تـا در نفـب خـود عظمـت و  یموجـب م  خارق العاده به دسـت انسـان یظاهر شدن 

کرامــت را فعلـ ییایـکبر کنـد، پـب  کـه در ارــر اعمـال و افعـ یم یرا احسـاس  الش قـادر بــر آن پنـدارد 
ن رو خود را صاحب فضـل نسـبت یکند و از هم یجه به اعمال خود اتکال و اعتماد میشده، در نت
از این روی ادعای ارتباط با ولی خدا و به تدریج ادعای والیت و به طور خاص  .داند یبه مردم م

که از جانب حق یا از جانـب امـام زمـان بـرای هـدایت مهدویت می مـأمور شـده  کند و مدعی است 
کسان .است ابنـد مشـمول ی یدسـت مـ یـیروین نیبه چن یر شرعیغ یها اضتیکه در ارر ر یغالب 
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کـه در واقـع  ین افـرادیچنـ .داننـد ین افعال را عمل خود میشوند و علت صدور ا ین موضوع میا
دهنــد و بــه  یت نمیــخداونــد اهم یخــدا، بــه عبــادت و بنــدگ یایــدشـمنان خداونــد هســتند نــه اول

گمراهیدل نیهم  .(73: 1371روند )کالباذی،  یفرو م یل در 
از  .شـــود یفـــرد محســـوب م یاســـتدراج بـــرا یاســـت و نـــوع یخفـــ یدر امـــور معنـــو یمکـــر الهـــ

که شاهد هستیم افـراد مـدعی بـه پـا ین این گزارش ترین درجـات می روست  هـا از  رسـند و مطـابق 
کارها فروگذار نمی پست  .کنند ترین 

کـه یـعارفـان بـه ا .ر حق اهل قـرب نیـز باشـدکرامت ممکن است مکر د ن نکتـه واقـف هسـتند 
که میهمه ا  یایـله آن اولیخواهد به وس ین افعال از جانب خداوند است و به إذن و اراده اوست 

کندیخود را تکر کرامت باشد و تالش و ر .م  گر هدف و مقصود،   هـا آندن بـه یرس یاضت برایاما ا
ــذ کرامــت منجــریرفت، همــیانجــام پ ــه آفــت م ن  ــه هــدف در ســلوک رســ .شــود یب ک دن بــه یچــرا 

کرامت کرامـت موجـب غفلـت از خداونـد و مشـغول شـدن بـه انـواع  .خداست نه  پب ممکن است 
که عارفان محقق بسیبه هم .خوارق عادات شود ن مسـئله هشـدار یـار نسبت بـه این خاطر است 

گوشزد نموده داده ا یـکـه اصـالتا  هـدف باشـد و  یعـادت ن هر خرقیبنابرا .اند اند و مکر بودن آن را 
کـــرد یـــد از آن پرهیـــاهـــداف ذکـــر شـــده در آن وجـــود نداشـــته باشـــد، مکـــر و اســـتدراج اســـت و با ز 

کرامات حسی رخ می .(372، 2ج :تا عربی، بی )ابن کرامات معنـوی بـه  مکر و استدراج در  دهد و 
که مکـر و  یربع ابن .همواره با علم همراه است، محل مکر الهی نیست که ایندلیل  معتقد است 

کرامت معنو  .(369و: )هم ستین یمحل مکر اله یرا حدود شرعیراه ندارد؛ ز یاستدراج در 
که انسان در راه سیا و  ید مشـغول اعمـال شـرعیـر و سلوک همواره باین نکته از نظر دور نماند 

ک .از ندانــدیــن یاز آن غافــل و خــود را ب یچ حــالیطاعــت خداونــد باشــد و در هــ کــه در راه  یســپــب 
گر همواره در مسیرس یاضت به خرق عادتیر حق قـرار دارد، خـرق عـادت او  یر طاعت و بندگید، ا

که مـورد نظـر ماسـت ین صورت همان مکر و استدراجیر ایدر غ .آید به شمار میکرامت  در  .است 
کسانین جهله از صوفیب که معتقـد بودنـد بعـد از رسـ بوده یه  د یـرا باعت یقـت، شـریدن بـه حقیاند 

گذاشــت؛ ز کــار نمیرا پــب از رســیــکنــار  عت ین نســبت بــه شــریبنــابرا .دیــآ یدن بــه مغــز، پوســته بــه 
گرچــه بـه واســطه ریـا 1.توجـه بودنــد یب کارهــایــاضـت و تقوین افــراد ا العــاده  خارق ییت نفــب بـه 

گمــراه یسـت و در حقها آندر حــق  ین اعمــال همـان مکـر الهـیـا یدسـت بزننـد؛ ولـ قـت م ـدوع و 
                                                        

 بـه نـاظر شـود یم انیـب عرفـان م الفـان طـرف از امـروزه کـه تصـوف و عرفـان بـه نسـبت ها سـرزنش و ها نقد ازی اریبس . 1
 ست.ین آن به پاسخ درصدد مقاله نیا که است مسئله نیهم
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کـه ادعـای والیـت دارد و در احـوال و طریقـه خـود مـالزم اعمـال شـرعی نباشـد،  .هستند کسـی  گر  ا
کـه تکـالیف شـرعی بـه قصـد وصـول انجـام می .گمـراه خواهـد شـد کنـد  گـر ادعـا  کــه  ا کسـی  شـود و 

کـاذب اســت،  کسـی در ادعـای وصـولش  واصـل شـد، دیگـر لزومـی بـر متابعـت شــر  نـدارد، چنـین 
گرچـه سـرب عــالم نیـز بــرای او  آشـکار شـود و قــدرت تصـرف در عــالم را داشـته باشـد؛ زیــرا همـه ایــن ا

 .(61 :1391عربی،  احوال برای او مکر و استدراج است )ابن
کب دارا گونه نپب ای که هر  مکانت بوده بـه  یخرق عادت است، نزد خداوند دارا ینیست 

 ین فـردیچنـ .باشـد در طاعت خداوند قرار داشـته که اینده باشد؛ مگر یرس یمقامات بلند عرفان
کارها ییده تا توانایرس یممکن است در ارر انجام اعمال س ت به قدرت گـران از یکه د ییانجام 

و مکانـت نـزد پروردگـار  ین افعال مالک برتـریانجام آن عاجزند را داشته باشد؛ اما صرف صدور ا
گیــا .ســتین ن یــدر واقــع ا .دریــن قــدرت از جانــب خداونــد بــه او داده شــده تــا مــورد امتحــان قــرار 

 .(129و: اوست )هم یفتنه و مکر خداوند برا یقدرت نوع
کرامت (ج  حجاب بودن 

کنون ب یبا توجه به مطالب کرامت و خـرق  یجه حاصل مین نتیان شد، ایکه تا  که اظهار  شود 
کـه او را از یـاو بـه دنبـال معرفـت حـق اسـت و از هـر چ .نـدارد یت چنـدانیعارف اهم یعادت برا ز 

کلمـات .کنـد یم یفـت بـاز دارد دورن معریا کـرد یدر  ن مطلـب بـه وضـو  یـم ایکـه از بزرگـان نقـل 
که وقت که خداوند به  یار دقت میشان صادر شود بسیاز ا یخرق عادت یقابل استفاده است  کنند 

گر ا .ن فعل قادر نموده استیرا بر انجام ا ها آنل یچه دل  هـا آنشـتر ین فعل در جهت معرفت بیا
ل یـبـه دل .کننـد ین صـورت بـه آن توجـه نمیر ایرند؛ در غیپذ ی، با جان و دل آن را مبه حق باشد

کنـد را ینشـان و خداونـد ایب یاز حق شـود و حجـاب یکه موجب دور یزیشان هر چیا که این جـاد 
 .کنند یرها م
د یـجن کـه نکننـد، چنا یداننـد و از آن احتـراز م یقلـب م یبـرا یکرامـات را حجـاب یالهـ یایاول

و  یالهــ یایـدن نعمــت و لـذت بــردن از عطایـد: حجـاب قلــوب خـواص مربــوط اسـت بــه دیــگو یمـ
کرامات )سراج طوسـی،  کـه بـه  .(557، ص1430توقف در  کسـانی هسـتند  اد یـپـب اولیـای خـدا 

کراماتیند، نه به آا خداوند مشغول  .ات و 

کرامت در صورتیبنابرا از او صـادر   آن باشد، خدا مأمور به انجام یب باشد و ول یکه از امر اله ین 
ــد و از انجــام آن خــوددار ین خــود و خــدا میشــود، در غیــر ایــن صــورت آن را حجــاب بــ یم  یدانن
کرامـت یبه ا جا اینحجاب بودن در  .کنند یم کـه  را بـه خـود مشـغول سـازد و از  هـا آنن معناست 
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که انسان را از مسـ .دن به پروردگار باز داردیرس کنـد و یـحـق متوقـف  یر بـه سـویهرچه  ا منحـرف 
گر آن چ یدن شود، حجاب است؛ حتیمانع رس کرامتیا که خداوند به عارف عطـا نمـوده  یز  باشد 

کردهین مطلب را بیبزرگان اخالق ا .است که حجاب ان   یها ن بنده و خدا به حجابیب یها اند 
گـاه .شـود یم میتقسـ یو نوران یظلمان کـه  شـد و با ینـوران یتوانـد خـود حجـاب یم یاز جملـه علـم 

مــراد علــم اصــطالحی اســت نــه معرفــت حقیقــی؛ زیــرا معرفــت  .دن بــه حــق بــاز داردیعـالم را از رســ
کــه  یرســد قــدرت یبــه نظــر م .حقیقـی مــانع رســیدن بــه حــق نیسـت، بلکــه خــود عامــل قــرب اسـت

کنـد، می یخداوند بـه عـارف م حجـاب  یتوانـد نـوع دهـد تـا بـه واسـطه آن در عـالم وجـود تصـرف 
گ یظلمانی یا نوران  .ردیباشد و به سبب آن مورد امتحان قرار 

کرامت (د  ادب در ترک 
کــه خــود را در برابــر حــق عــاجز و ضــع کــردن در  یف میعــارف حقیقــی از آن رو  دانــد، از تصــرف 

کـردن در برابــر حـق را سـوی ادب م یای امتنـاع میاشـ ن یــکـامالن بـر ا .دانــد یکنـد و در واقــع تصـرف 
که همـه چ گاهند  ار و قـدرت خداونـد اسـت و همـه افعـال فعـل اوسـت و یـاختز در تحـت یـمطلب آ

کرده و به خود اجازه تصـرف یهمه موجودات تجل ات او هستند، پب در مقابل حضرت حق ادب 
کامـل او بـه حضـرت حـق اسـت نـه بـه علـت یا .دهد یات حق را نمیدر تجل ن مقام به خـاطر علـم 

ـــــا کـــــه این ـــــدا ییتوان ـــــ ابن .ردو قـــــدرت انجـــــام امـــــور خـــــارق العـــــاده را ن ـــــارهدر یعرب امبر یـــــپ ب
 :نویسد یم الشأن میعظ

و ال  اعول ییموا  یموا أدر»هذا املُاه عن أمر اهَّلل له بوذلک:  ه و سلم   اهَّلل عل و قال دیل
ْ  ع نال ما  َوع، نمتَوع؛  نل  عإن أوح .«نَل  وحیبکم نن أ إ؛ و نن مُّ زٍه، ْوور  ه بالتورإ  ج

 .ر، أ تار ْرک التورإی  و نن  ُّ 

 افزاید: در شرح آن میقیصری 
با  بآدا  الع ودیو ظنر مبُاه ع ود ه ذاْوه  ُتضویة و مَلزموة ملوا یوته و ْرک التورإ لربه ْید 

 (805 :1386صری، ی)ق .من الضع  و العجز

گر از عارف که نچنا کرامتیه یگفتیم ا کـه او داراین نیـل بـر ایـصادر نشد دل یچ  ن یچنـ یسـت 
کــه از تصــرف در  ســت، بلکــه ممکــن اســت نشــانهین یمقــام معرفــت تــام او بــه حضــرت حــق اســت 

که از جانب خداوند م تار به تصرف باشد، او عدم تصرف را  یزند و در صورت یموجودات سرباز م
گـر نقصـی در معرفـت او باشـد، در صـورت م تـار بـودن، تصـرف را برمییگز یبرم پـب  .گزینـد ند؛ ا



 سال
هار 

چ
ار  

شم
 ،

16
هار 

، ب
139

5
 

ار  
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

139
0

 

 

 

78 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

وند، از قدرت خـود بـرای خـرق عـادت اسـتفاده ای از اولیای اهلل به خاطر ادب در محضر خدا دسته
گـر ولـ ؛(108 :2003عربی،  کنند )ابن نمی د یـخـدا مـأمور بـه تصـرف باشـد؛ هماننـد انبیـای، با یاما ا

و بـه خـاطر شـفقت « هیـمتصـرف ف»ل یتکم یو برا ین تصرف به امر الهیدست به تصرف بزند و ا
 .(802 :1386نسبت به آن است )قیصری، 
 مفوِت .ار وه )ْوورإ(  کوم ال ت ُتضویعوإن املعرعوة ال  .ورإ( لکوال املعرعوةنمنا ْرکَاه )ْ

 (806و: )هم .ار و ج ر، ال بال ت  العاَل، ععن أمر نهل ْورإ العارإ باهلاة  
 ت از خدایخش (ـه

کرامـت و معرفـت ایگـر در زمیمطلب د کـه وقتـیـنـه رابطـه  کرامـت داده  یبـه ولـ ین اسـت  خـدا 
گشتن به اشاد شد یبه جا  شود، شـود و در  یشـتر مین نعمت، خوف او به خداوند بین و مشغول 

ل م کرامت، یبا توجه به مطالب ب .کند یبرابر او خضوع و تذلب کتمان و مکر بودن  ان شده در مورد 
کرامــت بــه عــارف ممکــن اســت وســیــا کــه دادن  امتحــان و  یبــرا یا لهین نکتــه قابــل فهــم اســت 

کرامتـ یبه ول یوقت .(369، 2ج :تا عربی، بی )ابن 1ش او باشدیآزما در آن نظـر   داده شـود، یخـدا 
 یکه هدف انسـان قـرب بـه حـق و فنـا جا آناز  .ستیکرامت چ یکند تا بفهمد حکمت اعطا یم

گــر ا کرامــت پــاداش عمــل و جــزایــدر اوســت، ا ن صــورت بــه آن توجــه یــاو باشــد، در ا یبنــدگ ین 
که نعمتیو ن .ردکه دارد مناسبت ندا یرا با هدفیز  کند؛ ینم کرامت از آن رو  از جانـب پروردگـار  یز 

پب در هر صـورت بـه آن  .ردیگ یشود و انسان مورد محاسبه قرار م ین نعمت سؤال میاست، از ا
 .(و)هم 2توجه خواهد بود یب

شـود و بـه درگـاه  یشـتر میت او بـه خـدا بیخـدا ظـاهر شـود، خشـ یاز ولـ یکرامتـ ین وقتـیبنابر ا
ل م یاله ـر یکند تا ا یتذلب کرامت موجب تکبب گمراهـیـن  سـربلند  ین امتحـان الهـیـاو نشـود و از ا یا 
اضت تالش یکند و در مجاهدت و ر یشتر در اعمال خود دقت مین صورت بیپب در ا .دیرون آیب
کسـ .کنـد ین نعمت خدا را شـکر میکند و در ارر ا یصرف م یشتریب کـه معـرفتش بـه  یبـه خـالف 

جـه عمـل خـود و مسـتحق یالعاده، آن را نت در ارر ظهور فعل خارق یدن فریچن .حق ناق  باشد
شــتر یت او نســبت بــه حـق و توجــه بــه طاعــاتش بیخشــ کــه این یدانــد و بــه جـا یم ین نعمتــیچنـ

                                                        
 شـاری بـأمر العامـة عـن زیـتمیال أن و بالعوا ـد سـتره اهلل سـأل و منها اهللی إل ضجب  العامة، کرامات من ییش هیعل ظهر فإذا . 1

 المنفعة. تقع به و المطلوب هو العلم ألن لعلم؛ا ماعدا هیف هیإل

مت فـإذا فعلـک. جـزای و عملک حظ اهلل جعلهای أن مکنی فقد إستقامة جةینت الکرامة کانت إذا و . 2  أن مکـنی ه،یـعل قـدب
 بها. حاسبکی
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ــه جــا کــرده و ب ــودن آن را فرامــوش  ــه ب ــل ا یشــود، فتن کــردن در مقاب ــشــکر  ن نعمــت، اســتکبار ی
 .(73 :1371 ،ی)کالباذ 1روزد یم

کرامت وجود دارد ایکه م ییها تاز تفاو یکی که معجزات انبیان معجزه و  ای فتنـه و ین است 
کرامــت یــســت؛ زیــرا انبیشــان نیله امتحــان ایوســ کــه   هــا آنای معصــوم هســتند بــه خــالف دیگــران 
د به واسـطه آن بـه خداونـد پنـاه یله امتحان باشد بایکه وس یزیپب هر چ .له امتحان استیوس

ت انسـان ید خضـوع و خشـیموجب فتنه است به انسان داده شد، با که ینعمت یبرده شود و وقت
گرددیب  .شتر 

کراماو ارول ور و قال بعضنم نن  َّ یُ ال وم مون حهیعلو یاء َتج اء ْکوون هلوم  وعلاوون و ار
م الاتَة موع عوَه هیعل یشی  اء قَ  املعجزاو و هم حا عاملون و بإَ اهتا َّابُون، رن ارول

 َّ  (74و: )هم .م الاتَة حا رَنم معوومونهیعل یشی  اء ال العواة و ار

کـه در درجـه انبیـای قـرار دارنـد؛ یعنـی ا مـه کـه اولیـا ی   این نکته نیـز دارای اهمیـت اسـت 
کراماتشان در حکم معجزات انبیای؛ یعنی به همـراه علـم و عصـمت و بـدون خـوف و فتنـه اسـت؛ 

کرامت نشان می  .دهند زیرا بدون هیچ غر  ش صی از خود 

 کرامتشناسی  بیآس .3

کرامات، چگونگیموضوع بس ز ماننـد یـکرامات ن .ده استین پدیبرخورد با ا یار مهم در بح  
کـه ناشـ ییها بیآسـ یممکن است دارا یو مباح  معرفت ینیاز موضوعات ع یاریبس از  یباشـد 
کرامــت بــه عنــوان یشــناخت صــح .ن موضــوع اســتیــافــت نادرســت و برخــورد نادرســت بــا ایدر ح 
گر یاحتمـــال یهــا از آفت یخــارج یا دهیــپد گــران شـــود یا دیــر ســالک یگ بـــانیکــه ممکــن اســت 

گذشـته مـا را در در .کند یم یریجلوگ کرامـت یمباح  مطرح شده در سـطور   یاریـافـت درسـت از 
نــه ین زمیـکـه در ا ییهـا آفت .کنـد یها حفـظ م بیاز افتـادن در دامـن آســ یرسـاند و تـا حـدود یم
شــود و  یکــه متوجــه ســالک و عــارف م ییها بیشــود: آســ یم میقســدهــد بــه دو دســته ت یم یرو
  .شود یشان میدان ایروان و مریگر افراد به عنوان پیمتوجه د چه آن

گذشـته ب یکه متوجه سالک م ییها بیآس سـالک بـه  کـه اینان شـد؛ ماننـد یـشـود در مباحـ  
کـه معرفـت حـق اسـت بـاز  یاد خدا و هدف اصـلیکرامت مشغول شود و از  کرامـات  .مانـدخـود  بـه 

                                                        
 و بنفوسـهم إزرای و إسـتکانة   و ة  یخشـ و خضـوعا   و تذلال   هلل إزدادوا ی،یش اهلل کرامات من لهم ظهر إذا فإنهم اییاألول أما و . 1

 أعطاهم. مای علی تعال هلل شکرا   و مجاهداتهمی عل قو    و أمورهمی ف لهم اد   یز ذلک کونیف هم.یعل اهلل لحق جابا  یإ
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کرامت حق یظاهر کرامـت او سـبب  کـه اینا یـ .ت نفب است غافل شـودیکه ترب یقیمشغول و از 
ن یـ، شکر نکردن در مقابل ایمفل مکر و استدراج اله ین آفاتیهمچن .شود ینیکبر و خود بزرد ب
تحـان و ن امیـاسـتحقاق، مفتـون و م ـدوع شـدن در برابـر ا یش از اندازه و از روینعمت، توجه ب

که از تکرار ین قبیاز ا ییها بیآس کرامـات اول یشمار یات بیحکا .میکن یز میپره ها آنل   یایـاز 
کتب م تلف نقـل شـده اسـت تـا جـا کرامـاتیافـراد منکـر چنـ یکـه برخـ ییخدا در  ن یـشـده و ا ین 

گویشان یات را غلو در حق ایحکا  یرادهـم افـ یاز طرفـ .اند دانسته یدر ارر نقل شفاه ییا اضافه 
کــه بــا انجــام ر بوده  شــدند و خــود را در  یم ین امــوری، قــادر بــه انجــام چنــیر شــرعیــاضــات غیانــد 

کامـــل .زدنـــد یم یزمـــره عارفـــان جـــا ـــر   تر شـــدن  یتر شـــدن معرفـــت و قـــو بـــه مـــرور زمـــان و در ار
کارهای خارق کم شهودات عارفان، دست زدن به   یها بیتر شده و مباح  مربوط بـه آسـ العاده 

کرامت نقل  کم یکه از عارفان قرون بعد یینهاد تا جا یت در آرار عارفان رو به فزونخرق عاد تر 
 .شده است

 .دهــد یم یرو یدیـنـه آفـات مــراد و مریشــتر در زمیشـود ب یگـران میکـه متوجــه د ییها بیآسـ
گـویـک شـ  ، مریـالعـاده از  ک فعـل خارقیدن یعامه افراد به محض د  یمـراد یید او شـده و 

ز یـن یادیافراد ش .ورزند یاز او مبادرت م یرویاند و به پ افتهیگشتند را  یبه دنبال او مها  که سال
م و یکننـد و بـا تعلـ یت سـوی اسـتفاده را میـت نهاین بازار آشفته عرفان و معنویشوند و از ا یدا میپ

کارهــایتمــر ن امــور یــدگان مــردم دســت بــه انجــام ایــرنــد و در مقابــل دیگ یرا فــرا م یبــیعج ین، 
کارها .کنند زنند و متاعی برای بازار خود فراهم می یم ا ی یمانند سحر، شعبده، تله پات ییامروزه 

گاه ا ارتبـاط بـا یـسـم یتیشـن، اس ریتی، مدیدرمـان ی، انـرژیا خـواب مصـنوعیـزم یپنـوتی، هیدور آ
کـه از ســ یادیان افـراد شــیـن میـار رواج دارد و از ایل امـور بســیـن قبیـاروا  و ا و  یادگوجـود دارنـد 

 .هستند یکرده و به دنبال منافع ش ص یها بهره بردار باطن انسان یصفا
ــدون  ید میتشــد یب زمــانین آســیــا ــیب خــدا، ب ــا ول کــردن اســتاد ی ــه پیــدا  ک ــه اینشــود  فهــم  ک

ن بـه صـرف یـبنـابر ا .ل شـودیتبـد یصحیحی از این موضوع وجـود داشـته باشـد، بـه مسـئله اصـل
کـار عجیـدهـد و  ینـده خبـر میا از آیـخبـر دارد فالن ش   از باطن افـراد  که این کـه یـا فـالن  ب را 
د او شــده و در مــرداب مطــامع او قــرار یــفته و مریدهــد، شــ یگــران از انجــام آن عاجزنــد انجــام مید
ت نظر، فرد .رندیگ یم گر بدون دقب گـردد و عنـان ین ییمقتدا یطیشرا یکه دارا یا ست انت ـاب 

رامــون یکــه در پ یکنــون یها موجــود در فرقــه یها بیآســبــه دســت او ســ رده شــود،  یامــور معنــو
و  یدار فرقه .ر انسان خواهد شدیگ مرشد و قطب و مدعی والیت یا مدعی نیابت وجود دارد دامن
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 یبـــه ش صـــ یلت و منقبتـــیچ فضـــیاســت بـــدون هـــ یمـــورور ها ن فرقـــهیـــکـــه غالبـــا  در ا یراهبــر
کردن اصطالحات عرفا  .اختصاص دارد که با سرقت  کردن دل بندگان  یدر پاش اص  مجذوب 

 د:یفرما یم ینیامام خم که نان به منافع خود برسند، همچناین میخدا هستند تا از ا
و تصـوف  یریق دانـد و در مسـند دسـتگیـخال یکه خود را مرشـد و هـاد یا چارهیآن ب ،یآر

گرفته  ه را ن دو دسـتیاصطالحات ا .شتر استیاش ب حالش پست تر و غمزه (ن دویاز ا)قرار 
بـه متـاع بـازار خـود داده و دل بنـدگان خـدا را از حـق منصـرف و  یسرقت بـرده و سـر و صـورت

 .ن نمودهیر مردم بدبیش را به علمای و سایآال یصاف و ب ۀچاریمجذوب خود نموده و آن ب
از اصـطالحات جـاذب را بـه خـورد عـوام  یا ده، پـارهیـا نفهمیـده یـرواج بازار خود، فهم یبرا
کرده به لفِظ  چاره دادهیب گمان  حال جذبه و حـبب « شاه یمحبوبعل»ا ی« شاه یمجذوبعل»و 

کوچک یچاره از تنگیدست دهد! ب گاه یحوصله و  ه  خورده و خود را  یخودش هم باز یکلب
ت و دارا یق و هادیب، مرشد خالین همه عیدانسته و خود را با ا یمقام یدارا  ینجات امب

گاهیسرب شر گذرانده دارا از یعت بلکه وقاحت را  کلیـمقـام وال یحدب   )خمینـی، .ه دانسـتهیـت 
1379 :91) 

، یاز ش صـ یعـیر طبیـغ ییا ادعـایـالعـاده و  دن عمـل خارقیـکه به محـض د یارند افرادیبس
گمان م یفته او میش گم شده خود را  یشوند و  که  گران افتهیکنند  ه خود را در ارادت یما اند و عمر 

دن بـه یرسـ یبـرا یاریـتوانـد مع یگـاه نم چیه ین امـوریکـه چنـ یورتدر ص .گردانند یبه او تباه م
ت یـر مشـروع و تقویـغ یها اضـتیو معرفت حق باشد، بلکـه ممکـن اسـت از راه ر یمقامات عرفان
 .ب نفب حاصل شده باشدیاراده و نه تهذ

کـه ایاو ا ۀفیوظ ـت مالحظـه نماین شـرایـن اسـت  د و در احـوال و اعمـال اسـتاد بـه یـا را بـه دقب
ت بنگرد اند: استاد عام شـناخته نشـود مگـر بـه مصـاحبت او در خـأ و مـأ و  گفته که نهمچنا .دقب

نهـار بـه ظهـور خـوارق عـادات و یمـان جـوارح و نفـب او و زیت ایـه و مالحظـة تمامیمعاشرت باطن
ل بعضــیانفســ یایـه و حبایــآفاق یایــق نکــات و اظهــار خفایان دقــایـب از حــاالت خــود بــه  یه و تبــدب

ن و یزمـ یق و عبـور بـر مـای و نـار و طـیچه اشراف بر خواطر و اطالع بر دقا .فته نشودیت او فرمتابع
ن مرحله تا سـر یشود و از ا می ه حاصلینده و امفال آن در مرتبة مکاشفة روحیهوا و استحضار از آ
اه و از آن پــب از رانــد  کرده ین مرحلــه را طــیــراه روان ا یبســ .ت اســتیــنها یمنــزل مقصــود راه بــ

ن امـور یـاز ا یاریکفار را اقتدار بر بسـ ین راه بسیدزدان و ابالسه داخل شده و از ا یافتاده به واد
گذشته و آیبیه، اطالعات غیحاصل مکاشفات روح نـده، اعمـال خـوارق عـادات، امـور یه، اعالم از 

کمـایچکـدام از ایبـه هینها از حاالت و امور عجیر ایعت و غیبر خالف طب ل و قـرب و نهـا داللـت بـر 
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کامـل و مقـام اسـتاد یقیحق یبندگ  )طباطبـایی نجفـی، ت در سـلوک نـداردیـو مرجع یو اخـالص 
1370: 168). 
کرامـت بررسـیـدر ا کـه نبا ین نوشـتار، ارزش و اهمیــت  مفتــون  ید بـه راحتـیــو نشــان داده شـد 

کــه خـرق عــادت دارد یکسـ کــدام نیــار زیب بســیـعج یکارهــا .شــد  ل قابــ یز از راهــیـاد اسـت و هــر 
بـه معرفـت و قـرب بـه خداونـد ندارنـد و نشـان دهنـده مقامـات  یچ ربطـین امور هـیا .کسب است

که ا یت نشان میدر نها .ستین یو معنو یعرفان کـه  یقـو ین ش   صاحب نفسیدهد  اسـت 
کـرده باشـد، نـه در ارـر عبود ین روحـیو تمـر یاضـت بـدنیممکن اسـت در ارـر ر ر و یت و سـیـکسـب 

کردد در اعمایپب با .سلوک ، تصرف در نفب خود یقیکرامت حق .ل و رفتار مدعی به دقت نظر 
 یق آن اطالعـیدور اسـت و از دقـا یکـه از اخـالق اسـالم یکسـ .و مت لق شدن به اخالق اهلل است

 یار مهمـیـبـه آن، مع یبندیشر  مقدس و پا .خدا خواند یتوان او را عارف یا ول یندارد، چطور م
 .قت استی  حقیتش  یبرا

 گیری نتیجه
کرامت فعل خارق با توجه به مطالب بیان شده، می که  گرفت  که  العاده توان نتیجه  ای است 

که ولیب خدا نامیده می کرامـت حقیقـی نـزد  .شـود شود با اذن خدا صـادر می از طرف انسان صالح 
کــردن  بــه صــفات حمیــده  هــا آنولــیب خــدا، تصــرف در نفــب خــود و خــرق صــفات رذیلــه و تبــدیل 

کرامات مشغول نمیاو ب .است گـر  .دهـد شود و هدف خود را رسیدن به خـرق عـادات قـرار نمی ه  ا
گمراهی است؛ مانند مرتاضان گونه نکسی ای گرفتار مکر الهی و مستدرج در  کرامت در ارر  .باشد، 

کرامـت تـوجهی ندارنـد و آن را انکـار و  .شود استقامت بر طاعت خداوند اعطا می اولیـای الهـی بـه 
کنـد، بـه امـر الهـی دسـت بـه خـرق عـادت  .ندکن م فی می گر مصلحت اقتضای  در صورت لزوم و ا

کسـی بـه هـر بهانـه بـه خــرق  .دانــد زننـد و تصـرف در طبیعـت را سـوی ادب در برابـر حـق می می گـر  ا
کنـد، جـزو اولیـای خـدا نیسـت،  عادت دست بزند و آن را دلیل بر شأن و مقـام بـرای خـود قلمـداد 

گمراهان و یا که از این طریق قصد فریب دیگران را دارد بلکه جزو   .دشمنان خداست 
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 منابع
 .، بیروت، دار صادرالفتوحات المکیة، (تا بی) الدین ییعربی، مح ابن _

جــــــا،  محمــــــد امــــــین ابوجــــــوهر، بی :، تحقیــــــقالمعرفةةةةةةة، (م2003) _______________________ _
 .دارالتکوین

ة اتسرار و العلةوممواقع النجو، ش(1391) _______________________ _ محمـد  :، تصـحیحم و میالع اهلّ
 .اولچاپ خواجوی، تهران، مولی، 

 .اولچاپ ل، یروت، دارالجیب، ةمقاییا اللغ معجم، (ق1411) فارس ابن _

 .اولچاپ ، یای التراث العربی، دار احبیروت، لسان العرب، (ق1416) منظور ابن _

قاسم میرآخوندی، تهران، آزاد مهـر،  :رح، شمشرب االرواح، ش(1389) بقلی شیرازی، روزبهان _
 .اولچاپ 

مهــــدی  :، تصــــحیحنفحةةةةات االنةةةةا مةةةةن حضةةةةرات القةةةةدس، ش(1366) جــــامی، عبــــدالرحمن _
 .دومچاپ پور، تهران، سعدی،  توحیدی

 .ة، بیروت، دارالکتب العلمیالتعییفات، (ق1408) سید شریف جرجانی، _

 .محمد محرابی، قم، نشر اسرای :، تحقیققرآن در قرآن، ش(1378) جوادی آملی، عبداهلل _

سســـه تنظـــیم و نشـــر آرـــار امـــام ؤ، تهـــران، مچهةةةل حةةةدیث، ش(1379) خمینـــی، ســـید رو  اهلل _
 .سیزدهمچاپ ، خمینی

، علمـــی تهـــرانمحمـــد امـــین ریـــاحی،  :، ترجمـــهمرصةةةاد العبةةةاد، ش(1373) الـــدین رازی، نجــم _
 .پنجمچاپ فرهنگی، 

احمد عبدالرحیم السایح، قاهره،  :، تحقیقصولاللمع فى الت، (ق1430) نصر سراج طوسی، أبی _
 .اولچاپ ، ةالدینی ةالفقاف ةمکتب

عالمـه  :شرح، و سلوک منسوب به بحرالعلوم رساله سیر، ش(1370) طباطبایی نجفی، سید مهدی _
 .مدوچاپ ، تهران، حکمت، یتهران ینیحس نیحس دمحمدیس

بــد الحلــیم محمــود، قــم، بیــدار، ع :، تحقیــقةالقشةةییی ةالرسةةال، ش(1374) قشــیری، ابوالقاســم _
 .اولچاپ 

الـدین آشـتیانی،  سید جالل :، تصحیحشرح فصوص الحکم، ش(1386) قیصری، محمد داوود _
 .سومچاپ تهران، علمی فرهنگی، 
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محمــــدجواد  :، تحقیـــقالتعةةةرل لمةةةذهب اهةةةل التصةةةول، ش(1371) کالبـــاذی، ابـــوبکر محمـــد _
 .اولچاپ جا، اساطیر،  شریعت، بی

ــی، ســید مح _ ــدالقادرگیالن ســید میعــاد  :، شــرحابةةواب التصةةول و مقاماتةةه و آفاتةةه، (م2010) مــد عب
گیالنی، بیروت، دارالکتب العلمی شرف  .اولچاپ ، ةالدین 

چـاپ ، سـازمان تبلیغـات اسـالمی، تهران، آموزش عقاید، ش(1377) مصبا  یزدی، محمدتقی _
 .هفدهم

 .هفدهمچاپ ان، جمهوری، ، تهرها نشان از ب  نشان، ش(1379) مقدادی اصفهانی، علی _


