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Abstract
Most themes in Sufi anecdotes regard the Kramat of Olia. This means a
huge amount of mystical biographies and some Sufi books that can all be
categorized under Kramat's Tales. These tales have always been the subject
of rejection or acceptance by various groups of their audience. Some of the
people who believe in Keramat not only accept the stories but also try to
forge Keramat instances in the same format as for Sufi elders. On the other
hand, some deny Kramat. Some contemporary scholars have argued about
it. They have either openly opposed to it or somehow denied the realism of
such anecdotes or imposed limitations on them. In this article, after a review
of the motivations for keramat forgeries, it becomes clear that, despite their
dignity, it is possible to recognize the Kramat of Olia as mystical realities.
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خاستگاه کرامات اولیا در هستیشناسی عرفانی
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1

استادیار گروه عرفان اسلامی پژوهشکدة امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

چکیده
یکی از موضوعهای اصلی در تمام تذکرهها و مناقبنامههای صوفیه ،کرامات است .کرامات ،پدیدههایی ذاتاً
ناشناخته یا کمتر شناخته شدهاند که از علل خفیة غیبی و فراطبیعی برخوردارند که بشر هر اندازه در علوم و
فنون پیشرفت کند ،نمیتواند به کشف تامّة آن علل نایل گردد .هرچندد ایدپ پدیددههای ناشدناخته تنهدا در
تصوّف مطرح نیستنده امّا از مهمتریپ دستاویزهای قشریگرایان بدرای انکدار صدوفیان بدودهاندد .غفلدت از
بازشناسی مبانی عرفانی کرامات ،بسیاری را به سمت انکار ایپ واقعیّات سوق داده است .ایپ حقیقت گرچده
باعث ناشناخته ماندن و غیرقابل تعریف بودنِ کرامات است ،امّا میتوان با تکیه بر مبانی نظدری عارفدان ،بدا
واقعیّت عرفانی کرامات آشنا شد .عرفا عامّة مخاطبان خود را به پذیرش متعبّدانة کرامات فرامیخواندهاند امّا
مبانی خود را نیز در اثبات کرامات بیان داشتهاند .موطپ و خاستگاه اصلی کرامات در منظومة فکدری عرفدا،
بحث گستردهای است ولی می توان به طور خلاصه ،دو جایگاه اصلی برای آن ترسیم نمدود در عدوالم و در
اسماء .در ایپ پژوهش به طور مشخص تلاش شده است ایدپ دو خاسدتگاه هستیشدنانة کرامدات ،معرفدی،
بررسی و تحلیل شود.
کلیدواژهها عرفان اسلامی ،هستیشناسی ،کرامات اولیا ،ابپ عربی.
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مقدّمه
شگفتانگيزترین پدیدهای كه از ميراث گرانسنگ بزرگان دین ،عارفان و صوفيان به ماا
رسيده ،كرامات اولياست .باورهای پيچيدهای چاون ودادت وداود در عرفاان نراری،
آداب خانقاااهي و ساالوخ خاااف صااوفيان در عرفااان عملااي ،هاار یاا

ميتوانااد

اعجاببرانگيز باشد امّا نه به اندازة كرامات و خوارق عادات كه دجم گستردهای از آثار
صوفيان را به خود اختصاف داده است .كرامات ،نقطه مركزی پاووه

در سايرة كهانِ

تذكرهنگاری در تصوّف است (شفیعی کدکنی .)56 :0831 ،اینکه كرامت چيسات و چاه
اندازه قدرت ،اختيار و محدودیتهایي برای اوليا به همراه دارد ،از نخستين ادوار ظهاور
تصوّف مورد تودّه بوده است .كتابي را نميتوان یافت كه در اصول تصوّف تأليف شده
باشد و فصلي دربارة كرامت در آن نباشد.
«كرامت» از ریشة «كَرَم» در لغت به معني شرافتي در شيء یاا شارافت در خقلقاي از
اخلاق است (ابنفارس0100 ،ق :ذیل مادّه «کرم») .نگارنده در پووهشاي دیگار پا

از

بازشناسي كلّيّت مفهوم كرامت و شباهتها و تفاوتهای آن با دیگر خاوارق عاادات و
مفاهيم مشابه ،به این تعریف از كرامات اوليا دست یافته است« :كرامت ماوهبتي خاارق
عادت است كه از مجرای ولایت و به عنوان شعبهای از معجزاتِ پيامبرِ وقت ،به برخاي
از بندگان برگزیده تفویض ميگردد و از طریق اتّصال باه عاوالم ملاال ،خياال و عاوالم
برتر ،ایشان را قادر به تصرّفات در خلق(آفرین ) یا علم الهي ميسازد» (رودگر:9911 ،
 .)11این تصرّف ولایي چه در خلق و آفرین

دساي و
و چه در علم الهي ،به دو گروه ّ

سریۀَ ...امَّرا
معنوی یا ظاهری و باطني تقسيم ميشاود« :فَالعامّۀُ ما تَعررِف الکرامَرۀَ اِلَّرا الحِ ِّ
الکرامۀُ المعنویّۀَ فلایَعرِفُها إلَّا الخَواصَّ مَرن عِباداللر و العامّرۀُ لراتعرِفُ ذلر َ» (ابنعربری،
دساي
0103ق .)853/2 :شيخ اكبر دميع كراماتي را كه دیگران ميتوانند باا ادراكاات ّ
خود درخ نمایند ،كرامات دسّي خوانده است (ر.خ :رودگر.)991-993 :9914 ،
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توضيحاتي از این قبيل دربارة كرامات ،واقعيّت كرامات را آنچنان كه بایاد و شااید
نمایان نميسازد .تعریف عرفا و از دمله تعریف فوق از كرامات ،ی

تعریف توصايفي

و شرحالاسمي است .تعریف منطقيِ قابل قبولي از كرامات ودود ندارد .طبقهبنادیهایي
هم كه املال ابنعربي از این پدیده ارائه دادهاند ،گرهگشای معمّای كرامات نيست.
واقعنمایانهترین روش برای پذیرش كرامات ،آشنایي با مباني نرری عارفان درباارة
این پدیده است .باید اندیشيد كه آنان خود چه دایگاهي بارای كراماات در دهاانبينايِ
عرفانيِ خود قائل بودهاند؟ كرامات اولياا از چاه خاساتگاهي در هستيشناساي عرفااني
برخوردارند؟ مدّعای نگارنده آن است كه پدیدة كرامات از یا

منطاق خااف تبعيّات

ميكند كه تحليل نرری آن در هستيشناسي ،راهکاری معقول و قابال دساترخ خواهاد
بود .تنها از این طریق است كه ميتوان كرامات را به عناوان یا

واقعيّات عرفااني باه

رسميّت شناخت.
پیشینة پژوهش
موضوع كرامات اوليا به قدری دذابيّت دارد كه در معرّفي پيشينة بحث ،دست هيچ
پووهشگری خالي نميماند .با این دال ،پووهشي یافت نشد كه بخصوف به خاستگاه
هستيشناسانة كرامات بپردازد .برای نمونه:
ایرج شهبازی در كتاب «سبع هشتم» ( )9918قصّههای كرامت را طبقهبندی كرده-
است.
محمّد استعلامي در كتاب «ددیث كرامت» ( )9988به برخي از كرامتسازیها
پرداخته و كوشيده است دکایات كرامات را رمزی و سمبولي

( )Symbolicاعلام

كند.
هيچی

از دو كتاب فوق ،به «خاستگاه كرامات در هستيشناسي عرفاني» و

موضوعات شبيه به این نزدی

نشدهاند .امّا بي

از كتاب ،تعداد قابل تودّهي مقاله در
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این باب مودود است .برخي از آنها تنها به طبقات كرامات اختصافیافتهاست؛ از
دمله:
اميردسين همّتي در مقالة «بررسي طبقات اوليا در عرفان و تصوّف اسلامي»
( )9916به بررسي منشأ طبقات اوليا ،سير تاریخي و چگونگي شکلگيری و تکامل آن
پرداخته است..
زهرا انصاری در مقالة «طبقه بندی موضوعي دکایات كرامات در نلر فارسي»
( )9919دکایات داوی كرامات عرفا را در  39دستة كلّي و  93شاخة فرعي طبقهبندی
كردهاست و به این نتيجه دستیافتهاست كه بالاترین بسامد در این دکایات به «اطّلاع
بر غيب» و كمترین بسامد به «بر هوا رفتن دنازه» اختصافدارد..
قيصر امينپور در مقالة «طردي برای طبقهبندی قصّههای مربوط به اخبار از غيب»
( )9983طرح كاملي برای قصّههای كرامت ارائهكردهاست.
برخي دیگر از مقالات نيز داوی كلّيّاتي دربارة كرامت و مفاهيم وابسته به آن
هستند؛ از دمله:
منصور ثروت در مقالة «كشف و كرامات و خوارق عادات» ( )9981به معرّفي
كشف و كرامات ،انواع آن ،علل پدیداری كشف و كرامات و سود و زیان این مسأله
پرداختهاست.
بعضي هم به موضوعهای داشيهای دول محور كرامات پرداختهاند؛ از دمله:
قهرمان شيری در مقالة «تأثير آیات و روایات بر شکلگيری كرامات» ( )9981به
خاستگاه كرامات در قرآن و سنّت پرداخته است.
دسين قربانپور آراني در مقالة «از كرامات تا خرافات (با تأكيد بر اسرارالتوديد و
مقامات ژنده پيل)» )9919( ،صدق و كذب كرامات را بررسي كرده است.
اميردسين مدني در مقالة «شيخ ادمد دام و افسانه كرامات» ()9981
كرامتسازیهای مریدان برای یکي از مشایخ را بررسي كرده است.
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رضا برنجکار در مقالة «بررسي معقوليّت دلالت كرامت» ( )9913به نحوة دلالت
كرامات در تطبيق ميان اسلام و مسيحيت پرداخته است.
یحيي بوذرینواد در مقالة «تبيين فلسفي معجزه و كرامت در دیدگاه سهروردی»
( )9911كيفيت معجزه و كرامت و تفاوت آن با سحر را از دیدگاه سهروردی تبيين
كردهاست .این پووه

نيز موضوعي دزئيتر و داشيهایتر در مقایسه با موضوع

نوشتار داضر دارد.
بهرام پروین گنابادی در مقالة «كرامت از نرر ابنسينا و ابنعربي» ( )9988به كلّ ّيتِ
كرامات بدون لحاظكردن ديل ّيت خاصّي چون دهانشناسي عرفاني تودّه كردهاست.
این مقاله همانند مقالة پيشين ،محدود به آرای شخصيّت یا شخصيّتهای خاصّي شده
است.
همچنين است دیگر مقالات كه ناظر به موضوعاتي فرعي دول محور كرامات
نگاشته شدهاند از دمله:
سيّددلال موسوی در مقالة « بررسي كرامت و كاركردهای آن در متون متق ّدم
صوفيه» ( )9916كاركردهای كرامات را در متون ،مورد بحث و بررسي قراردادهاست.
علاوه بر منابع فوق ،بخ هایي از كتب متأخّران نيز به عناویني دول محور كرامات
اختصاف یافته است از دمله :ع ّلامه طباطبایي در مجموعه رسائل ( )9981و امام
خميني در مصباح الهدایۀ إلى الخلافۀ و الولایۀ ( )9913و شرح دعاء السحر ( .)9913امّا
مبادث هيچی

از این آثار نيز بر دایگاه كرامات در هستيشناسي متمركز نبوده است.

خاستگاه کرامات در عوالم
پنج عالم (دضرات خم ) مشهور در عرفان اسلامي عبارتند از :لاهوت ،دبروت،
ملکوت ،مقل

و ناسوت (قيصری .)11 :9984 ،عارفان مسلمان موطن بسياری از

كرامات را در عالم ملکوت یا همان عالم ملال و خيال دستهاند .نف
غيبي ،ی

ارتباط با عوالم

خرق عادت است كه منشأ بسياری از كرامات به شمار ميآید.
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عالم ملال ،عنوان نرریّهای برخاسته از عرفان ایراني -اسلامي است .همواره در
تقریر عوالم از لاهوت به ناسوت ،این پرس

ودود داشته است كه چگونه از مجرّدات

محض ،ناگهان مودودات ما ّدیِ این دهان پدید آمدهاند؟ چگونه ميتوان بين دو عالم
لاهوت و ناسوت كه سنخيّ تي با هم ندارند ،رابطه برقرار كرد و از یکي به دیگری منتقل
شد؟ دکمای اشراقي ،پيروان مکتب ابنعربي و آنگاه ملّاصدرا راه دل این مشکل را در
نرریة عالم ملال دستهاند .عالم ملال ،دلقة اتّصال عالم اله(لاهوت) و عقل به
طبيعت(ناسوت) است.
بين عالم عقول مجرّده و عالم مادّه ،عوالمي واسطهگر ودود دارند .كه از آن به
اسامي گوناگون یاد كردهاند :عالم ملال ( ،)9ملکوت ،اشباح و صور معلّقه ،ارض
دقيقت ،عالم شهادت مضاف ،برزخ(واسط و ميانجي) ،دهان پ

از مرگ(چه مرگ

طبيعي و چه اختياری) ،خيال منفصل ،عالم اظلّه(دهان سایهها) ،اقليم ثامن ،شرق اوسط
و)3( ...
از منرر عارفان ،موطن اصلي كرامات دسّي یا معنوی در هستيشناسي عرفاني،
كشف در عوالم ملال ،ملکوت ،دبروت و فراتر از آن است .دميع كرامات از طریق
كشف صوری یا معنوی ،به عالم ملال مرتبط بوده ،از این دهت ،عموماً به دو گونة
دسّي و معنوی اند .اینجاست كه بحث از عوالم ،بخصوف عالم واسطهگر و ملالي در
واقعنمایي كرامات ،اهمّيّت ميیابد .نرریّه عالم ملال ی

نرریة هستيشناختي است كه

عمدتاً در فلسفه ،كلام و بویوه ،عرفان كارآیي دارد .امروزه كارآیيهای ددیدی برای
این عوالم در فلسفة دین ،روانشناسي ،دامعهشناسي ،فلسفة ذهن ،هنر و ادبيات نيز
تعریف شده كه بسيار دایز اه ّميّت است.
دامي در تعریف عالم ملال مينویسد« :مرتبۀٌ بینَ عالَم الأرواحِ و عالَم الأجسامِ»
(جامی .)066 :0831 ،عالم ملال دامع صفات مشترخ دو عالم مادّه و معنا و به دور از
ن
صفات مفترق این دو عالم است؛ چنانکه دامي مينویسد« :كقلَّ ما هق َو برزخٌ بينَالشّيئَي ِ
لابقدّ أن یکونَ غيرَهقما ،بَل لَهق دهتانِ یَشبَهق بِکقلِّ مِنهقما ما یقناسِبق عاَلَمَه» (همان.)66 :
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دکما برای مودودات ملالي ،پيکرهای لطيف ،غير از مواد مودود در عالم مادّه قائل
شدهاند .پ  ،ميتوان عالم ملال را «عالم صورت» خواند ،زیرا صوَری از دميع عوالم
مادّه و معنا در خود دارد .از آنجا كه این عالم دارای ذات متحرّكي است ،از آن به عنوان
«عالم صور ،اشباح یا ملل معلّقه» یاد شده است (سهروردی)281-280/2 :0831 ،؛
یعني عالمي كه در آن ،صورت با هيولا به معنای فلسفة مشّائي تركيب نشده و «معلّق»
است.
این عالم از منرر فلسفه مشّائي فاقد مادّه و هيولا و از سوی دیگر ،از منرر فلسفه
اشراقي و عرفان اسلامي ،دارای مادّه یا دسمي لطيف است .دکما برای این عالم ،زمان،
مکان و دركتي ویوة همين عالم نيز قائل شدهاند .ادسام ،الوان و اشکال این عالم واقعي
است ،ولي فراتر از دسم مادی قرار دارد .شاهنعمتالله ولي در مورد كاركرد این عالم
مينویسد« :از اثر برزخ است كه معقول ،محسوخ شود و محسوخ ،معقول» (نعمتالل
ولی.)6/0 :0868 ،
امّا این عالم نزد عرفا بي

از همه مورد تودّه و بررسي قرار گرفته است ،تا آنجا

كه آنان برخلاف فلاسفه ،قائل به دو نوع عالم ملالي در قوخ صعود و نزول شدهاند
(ر.ک :ملّاصدرا0128 ،ق .)812/0 :این دو سير ،معمولاً بهشکل ی

دایره رسم ميشود

كه در مبدأ ودو د ،قوخ نزول و در معاد ودود ،قوخ صعود را پشت سر ميگذارد
(جامی ،همان65-63 :؛ همایی .)028-020/0 :0855 ،از آنجا كه این عالم ،ميان عالم
معني و عالم مادّه دایل است ،در لسان شرع و علم كلام به «عالم برزخ» معروف شده
است ()9؛ چنانکه در معنای لغوی این واژه نوشتهاند« :هوَ الحائلق بَينَ الشَّيئينِ» (اینس،
.)13/0 :0853
«خيال» در لسان عرفا هم به معنای صور خيال به كار رفته و هم قوّة خيال .قوّه
خيال(ملال متّصل) یکي از دواخ باطني انسان است كه قمد ِرخ صور دزئيّه است ،در
برابر عقل كه قمدرِخ كلّيّات است ( .)6در فلسفه ،د

و خيال به همراه وهم ،برخلاف

عقل ،با دزئيّات سر و كار دارند .ادراخ عقلي و درخ كلّي اشيا اگر با اضافه و نسبت
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به ی

امر محسوخ و دزئي لحاظ شود« ،ادراخ وهمي» ناميده ميشود ،ملل ادراخ

كلي محبت  -در صورتي كه به شخص خاصي نسبت داده شود.
و امّا «عالم خيال» چيست؟
اگر «عالم ملال منفصل» عالم سير ظهوری معنا به مادّه و سير بطوني مادّه به معنا
باشد (پورنامداریان ،)253-223 :0835 ،عالم خيال (ملال متّصل) عالم تجلّي این ظهور
و بطون است در قلب انسان .انسان با بهرهگيری از ی
خيال ،به عالم ملال منفصل ،م ّتصل ميشود .پ

قوّة نيرومند دروني ،یعني قوّة

ميتوان عالم خيال را نيز به دسب

اتّصال به ماورا (عالم ملال منفصل در قوخ صعود و نزول) و یا انفصال از آن،
تقسيمبندی نمود.
ثمرة این تقسيم آن است كه معارف داصل از هر ی

متفاوت خواهد بود؛ ميتواند

واقعي ،ناب و همانند كشف و شهود عرفا قابل تأویل به واقعيّت محض باشد و یا اینکه
كاملاً غيرواقعي ،ناخالص ،انحرافي و یا دتّي پوچ و بياساخ باشد و انسان را به اشتباه
بيندازد .معرفت داصل از یکي ،از نوع علم دضوری ناب و بيواسطه است و از
دیگری ،كاملاً به عک  ،اصولاً معرفت به شمار نميآید .به عبارتي دیگر ،یکي به
معرفت شهودی متّصل است و دیگری نه.
چنانکه پيداست ،عالم خيال ویوگيهای عالم ملال را دارد ،عالم ذات متح ّرخ و
صور معلّقه است .پ  ،مي توان این عالم را بخشي از عالم ملال عنوان نمود كه در
ارتباط با انسان پدید مي آید .صور خيال ،برآمده از صور ملال است .انسان هر لحره
شاهد صور ملال در همين عالم مادّه است :صور منعک

در آیينه ،آب ،چشم ،خواب و

هر صورت دیگر (قطبالدّین شیرازی113 :0831 ،؛ ابنعربی0103 ،ق .)52/8 :امّا
متقن ترین شاهد بر ودود عالم ملال ،چه در مرتبة ذهن و چه در مرتبه عين ،ودود رؤیا
و رؤیت است كه بدون ميانجي گری خيال ،غيرممکن خواهد بود؛ چراكه خيال قوّهای
است واسط برای ادراخ عوالم واسط.
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اگر بتوان برای شخصيّتهایي كه بيشترین تودّه را به مقوله عالم ملال و خيال
داشتهاند ترتيبي قائل شد ،نفر نخست بيگمان ،شيخ اشراق شهابالدین سهروردی
است و فلسفة عرفاني او ،آنگاه ابنعربي و عرفان فلسفي او و بعد ملّاصدرا و دکمت
متعاليه.
سهروردی
در قرن ششم ،شيخ اشراق زمزمههای ودود عالم ملال و خيال را در سخنان بوعلي و
فارابي پي گرفت ،تا آنجا كه آن را یکي از مهمترین مبادث فلسفة خوی

ساخت.

سهروردی نخستين كسي است كه این عالم را به فلسفة اسلامي وارد كرد .چيزی كه
بي

از همه او را وادار به این كار ميكرد ،مشاهدات خودش و كساني بود كه

مودودات ملالي را بارها رؤیت كرده بودند (سهروردی 280/2 :0831 ،و  .)282امروزه
نيز به گزارشهایي از این دست ،از افرادی خاف برميخوریم كه به قول هانری كربن،
نميتوان همة آنها را شيزوفرني

پنداشت (کربن 51 :0832 ،و .)52

شيخ اشراق در هستيشناسي عرفاني خود ،علاوه بر عوالم عقول و نفوخ و ادسام
كه مشّائيان نيز به آنها قائل بودند ،به عالم دیگری نيز اعتقاد دارد كه آن را عالم «اشباح»
یا «صور معلّقه» ناميده است .هرچند مشّائيان نيز پيشتر از صور خيالي و قوّه خيال
صحبت كرده بودند ،ولي شيخ از ی

«عالم» به نام «عالم ملال» سخن گفته است

(ابراهیمی دینانی .)858 :0855 ،او چهار عالم را برميشمرد :عالم انوار قاهره (عقول)،
عالم انوار مدبّره (نفوخ) ،عالم برازخ (ادسام) و عالم صور معلّقه یا عالم خيال
(سهروردی ،همان.)282 :
اگر عالم «انوار مد ّبره» را به واسطة تجرّدش از مادّه ،به عالم «انوار قاهره» ملحق
كنيم ،در واقع شيخ سه قوّة ادراكي برای انسان(عالم صغير) قائل شده است :د ّ ،خيال
و عقل  -متناظر با سه گانة مل  ،ملکوت و دبروت در عالم هستي(عالم كبير) .آنگاه
شيخ شهيد با تکيه بر مکاشفات خود ،مي كوشد كه ودود عالم ملال را با بهره گرفتن از
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براهين عقلي چون «قاعدة امکان اشرف» ثابت كند (ر.ک :ابراهیمی دینانی ،همان-182 :
 .)103وی در این باره مينویسد :از قواعد اشراقي یکي این است كه هرگاه ممکن
اخ ّ بهودود آمد ،لازم است ممکن اشرف مودود بوده باشد (سهروردی ،همان:
.)061/2
روح یکسره به دسم نميپيوندد ،بلکه برای این كار ،بناچار ،ی

مردلة ميانجي را

نيز پشت سر ميگذارد كه هم روداني است و هم دسماني؛ چنانکه از فک ِر خانه تا
بنای آن ،انسان از «نقشه» به عنوان ی

مردلة ميانجيگر بهره ميبرد ،گذر از عالم

محسوخ به عالم معقول نيز باید با واسطهای صورت گيرد .باید عالمي ميان این دو
عالم باشد كه هم از خواف محسوسات بهرهای برده باشد و هم از خواف معقولات.
او این عالم مياني را «ملال» یا «خيال» مينامد كه در مراتب معرفتي ،منطبق بر
ادراخ خيالي ،مابين ادراخ دسّي و ادراخ عقلي است .سهروردی از این عالم در كنار
اقاليم هفتگانه معروف قدما ،با نام «اقليم هشتم» یاد ميكند (همان .)261 :وی در مقام
اثبات اقليم هشتم ،همچنين به نيروی سالکان اشاره ميكند و ميگوید« :ارواح سالکان
در مرادل رهایي از قيد و بند بدن مادی دایگاهي دارند كه ميتوانند به هر گونه كه
بخواهند ،ملل و صور قائم به ذات بيافرینند .این مقام را مقام كقن (باش) مينامند»
(همان .)212 :در مقام «كقن» سالکان به هر صورتي كه فرمان دهند ،آن صورتها به
ودود خواهند آمد .هر كه به این مقام رسيد ،بيقين ميداند كه دز عالم مادی ،عالم
دیگری نيز ودود دارد كه مقام ملل معلّقه (عالم ملال) است.
شيخ شهيد چنان سعة ودودی عريمي برای عالم ملال قائل است كه مينویسد:
«دنّ و شيطان از همين نفوخ و ملل معلّقه (عالم خيال) پدید ميآیند .خوشبختي
وهمي نيز در همين عالم است .این قملل گاهي از بين ميروند و گاهي از نو پدید
ميآیند؛ چنانکه تصویر آیينهها و صورتهای خيالي چنيناند» (همان .)281 :به نرر
شيخ ،صور معلّق عالم ملال بر دو قسم است :نوراني (نزدی

به مراتب عالي و مجرّد
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عالم والا) و ظلماني (نزدی
پ

به مراتب سافل و مادی این دهان) (همان.)282-288 :

او عالم ملال را ذومراتب و تشکيکي ميداند.
سهروردی اولين كسي است كه در كتاب حکمۀ الاشراق ،به تفصيل از عالم خيال

بحث كرده است .او صور خيالي را صوری قائم به ذات ميداند و آنها را از نوع صور
دارای مکان و محل نميشمارد ،بلکه در دهان خارج از نف  ،مودود به شمار ميآورد.
به اعتقاد او ،صور خيالي نه در عالم ذهناند و نه در عالم عين ،بلکه در عالم ملال یا
خيال منفصل دای دارند (قطبالدین شیرازی .)161 :0831 ،قوّه خيال ،قوّه
دریافتكننده صور عالم ملال است و كاركردی دوگانه دارد :اگر از دنبه الهي نف

مدد

گيرد ،انسان را به عالم ملال و مشاهده صور ملالي رهنمون ميشود و اگر گرفتار مادّیّات
شود ،چيزی دز توهّمات و خوابهای پریشان در پي نخواهد داشت.
خيال انسان (قوّة خيال) با خيال منفصل (عالم ملال) در تعامل است؛ گاهي از او
تأثير ميپذیرد و گاهي با ایجاد صور معلّقه بر آن تأثير ميگذارد .البتّه ،به نرر
سهروردی ،تأثير خيال متّصل بر منفصل در دد ابداع و خلاقيت در عالم ملال ،كار هر
كسي نيست ،بلکه تنها از كاملان برميآید (همان.)133 :
شيخ در حکمۀ الاشراق ،تحت تأثير مباني خاف خود در فلسفة اشراق ،تمام قوای
باطني را در «د ّ مشترخ» به وددت رسانده است كه آن نيز «به نور مدبر كه قوّة
وادد است بازميگردد» (سهروردی ،همان .)399/3 :طبق این بيان ،صور خيال مربوط
به عالم ملال یا خيال متّصل است .در این صورت ،تبيين وقوع معجزات و كرامات،
شکل دیگری به خود ميگيرد :نف

مستعد و پاخ به واسطة دستيابي به صور خيال در

عالم ملال «انوار عالم اعلي و عاليترین مشاهدات را درخ ميكند» و رفتهرفته به مقامي
ميرسد كه هر صورت خيالي را كه اراده كند ،ميتواند در همين دهان بيافریند« :و برای
اخوان تجرید ،مقام خاصي است كه قادرند بر ایجاد ملل به هر صورتي كه اراده نمایند
و آن را مقام كقن مينامند» (همان.)363 :
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چنانکه ملادره ميشود ،واقعنمایي معجزات و كرامات از منرر سهروردی ،وابسته
است به عالم ملال و خيال.با آنكه در فلسفه مشّاء و اشراق ،معجزات و كرامات با تأكيد
ویوه بر بحث «نف » تبيين و تحليل شده كه مبحلي انسانشناسانه است؛ امّا شيخ اشراق
در این موضوع ،نگاهي ویوه به عالم ملال نيز داشته است كه مبحلي هستيشناسانه
است.
ابپعربی
پ

از شيخ اشراق ،بسياری از مشّائ يان به نقد نرریة او در باب امکان تحقّق صورت

منهای مادّه پرداختند  -غافل از اینكه با مبنای مشّائي ،نميتوان به مصاف كسي رفت
كه اساساً ،منکر هيولاست .عوالم واسط ،عوالم تضاد و تناقض ميان مادّه و تجرّد است.
شيخ اكبر مينویسد« :در هستي چيزی پيچيدهتر از مشتبه شدن خيال به د

نيست»

(ابنعربی0103 ،ق.)613/8 :
تفاوت دیدگاه شيخ اكبر با مشّاء و دیگران در این نکته نهفته است كه ،به نرر او،
عالم خيال مقيّد دافرة تصویری صور ملالي نيست كه از طریق د

به آن دست

ميیابد و در خود ذخيره ميكند ،بلکه آیينهای در عقل انساني است كه صور عالم ملال
مطلق در آن منعک

ميشود  .انسان به وسيلة این آینه ،به عالم ملال مرتبط ميشود

(عفیفی .)33 :0831 ،بدین وسيله ،ابنعربي تفسير خاصّي از نحوة ارتباط انسان با عوالم
غيب مطرح ميكند كه این رخداد خود منشأ كرامات است.
ابنعربي وده تسميه عالم ملال را در دو چيز ميداند :اول اینکه این عالم مشتمل بر
صور تمام مودودات عالم مادّه است؛ دوم اینکه این عالم ملل اولين ملالهای صوری و
دقایق واقع در دضرت ختمي مرتبت(ف) است .اینكه به آن «خيال منفصل» هم
گفتهاند ،به دهت مشابهت با خيال متّصل است (همان)
وی در »فصّ یوسفي» به بحث خيال ميپردازد و معتقد است كه دکمت ،نوری از
خزانة غيب و از انوار عالم ملال به شمار ميآید؛ پ  ،واقعيّت محض است .او نيز

خاستگاه کرامات اولیا در هستیشناسی عرفانی 000

همانند سهروردی ،گسترة بسيار وسيعي برای این عالم در نرر گرفته ،آن را عريمترین
عالم ،نمایانگر عرمت خداوند و بزرگترین آفریده وی دانسته است .شيخ اكبر در
ابتدای فصّ نهم كه به رؤیای دضرت یوسف ميپردازد ،رؤیا را از عالم خيال و اولين

نشانة نزول ودي به اهل عنایت ميداند« :هذه الحکمۀ النوریّۀ إنبساطُ نورِها علی حضر ِة
الخیالِ و هَو أ ّولُ مبادِی الوَحَیِ الإلَهی فی أهل العنایۀ» (ابنعربی0331 ،م.)33 :

وی در ادامه ،ودي به انبيا را از عالم خيال ميداند و ميافزاید« :فَما أُدرِکَ إلّا فی
حضرةُ الخیال ...و کذل َ إذا تمثَّلَ ل الملَ ُ رجلاً فذل

من حضرة الخیال» (همان.)011 :

گویا او عالم ودي را ،دزئي از عالم خيال ميداند .انبيا و اوليا با بهرهگيری از خيال
مجرّد خوی  ،با صورت نازلة فرشتگان در عالم ملال ملاقات داشتهاند .همچنين ،در
فقصّ موسوی ،شيخ قدرت فرابشریِ دضرت موسي(ع) را در برابر سادران ،پدید آمده
از عالم خيال ميداند (همان.)201 :
خيال رؤیایي است كه پ

از بيدار شدن از خواب به دقيقت ميپيوندد و دایگاه

محسوخ ساختن معقولات و معقول ساختن محسوسات است .ابنعربي در تفسير آیة
ق را به معنای د
«هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربّی حقّاً» ،د ّ

گرفته است .یعني

آنچه معقول بوده ،اكنون محسوخ شده است (همان .)010 :تنها ابزار توديهگر
معجزات و كرامات بزرگان نيز ،ودود عالم ملال و خيال است .گاهي در دهان
محسوخ شاهد رخدادهایي غيبي هستيم كه به هيچ وده قابل توديه نيست ،مگر به
واسطة پذیرش عالم ملال و خيال .همچنين ،آگاهي از برخي امور غيبي ميسر نيست،
مگر به واسطة اتّصال به این عالم.
به نرر شيخ اكبر ،عقل تنزیه ميكند و خيال تشبيه .در «فصّ الياسي» ،در وصف
دضرت الياخ ،آمده است كه او خدا را منزّه ميدانست .كسي كه به علوم نرری بسنده
كند ،معرفت

به خدا تنزیهي خواهد بود .امّا وقتي معارف دق از راه تجلّي به قلب وارد

شود ،انسان از معارف تشبيهي برخوردار خواهد شد و سریان دقّ در صور طبيعي و
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ق خواهد دید .پ
عنصری را خواهد دید .هر صورتي را عين د ّ

معرفت كامل ،معرفت

تشبيهي بوده ،خيال برتر از عقل است (همان.)030 :
ابنعربي نيز عالم ملال را بر دو قسم ميداند :مطلق و مقيّد (جامی)65 :0831 ،؛
شبيه سهروردی كه صور معلّقه را نوراني و ظلماني مي داند .اگر سهروردی عالم ملال را
به صورت ی

عين خاردي ميبيند و آن را ردهبندی ميكند ،ابنعربي دنبة ذهني عالم

ملال را نيز م ّد نرر دارد .شيخ اكبر علاوه بر عالم ملال عيني و مطلق كه در فضای باز
نف

كلي دهان مودود است ،نمونهای كوچ

و دزئي از آن را در نف

بسته ،مقيّد و

ذهن آدمي مودود ميداند .وی خيال كلي را «خيال منفصل» و خيال دزئي را «خيال
متّصل» ميداند (همان).
خيال منفصل ،همان نيروی خيال است با دضور و عمل در سطح نف

كلي یا عالم

ملال مطلق ،امّا خيال متّصل ،باز همان نيروی خيال است با دضور و عمل در سطح
دزئي یا عالم ملال مقيّد.دایرة شمول خيال از منرر ابنعربي و شاردان

بسيار

نف

گستردهتر از دیگران است ،زیرا او دميع اموری را كه به صور گوناگون در د

و عقل

ظاهر ميشوند و برای شناخت آنها محتاج تأویل و تعبير هستيم ،خيال ميداند .وی
ودود ظلّي و ناپایدار كلرات را ،چيزی دز وهم و خيال نميداند زیرا ذات و ماهيّت
كلرات ،عبارت است از تغيير ،تبدل ،دركت و انتقال و از این دهت ،با وهم و خيال
تفاوتي ندارد.
به این اعتبار ،عالم تکوین و تمام ماسویالله خيال است و هيچ در هيچ؛ چنانکه
دافظ سروده است:
دهان و كار دهان دمله هيچ در هيچ است

هازار باار من این نکته كردهام تحقيق

ابنعربي و نيز ماسویِالله را «خيال»« ،عک » و «وهم» دانسته و سروده است:
کلّ ما فِی الکونِ وهمٌ أَو خِیال

أو عُکوس فی المَرایا أو ظِلال

یعني آنچه در هستي است یا وهم و خيال است و یا همانند عک ها و سایههایي
است كه در آینهها ميافتد .البتّه چنانکه گذشت ،خيال ،عک

و وهم از نرر ابنعربي،
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به معنای ی

نوع خلأ ودودی و عدم محض نيست ،بلکه آیت و نشانهای است كه

دصهای از ودود را در بر دارد .عالم محسوخ ،تملّل و تجسّد معاني و دقایق عالم
ملال است .هرچه در عالم ملال است ،صورت دقایقي است كه در عالم ارواح و افعال
مودود است.
بنابراین ،خيال در منرر ابنعربي گاهي به معنای مرتبهای از ادراخ هستيشناسانة
انسان ،بين عقل و د (عالم خيال) و گاهي به معنای ماسوی الله است .تمام
مودودات این دهان ،صور خيالي و وهمي به معنای آیه ،نشانه و نمادند و محتاج به
تعبير و تأویل .از این طریق دایگاه والای تعابير و تفاسير تأویلي عرفا در مکتب
ابنعربي آشکار مي شود .عالم ملال نيز اگر به معنای ی

عالم بيروني و عيني باشد،

خيال منفصل و اگر در ارتباط با انسان باشد ،خيال متّصل ناميده ميشود.
ابنعربي نيز منشأ كرامات صوفيه را ،در عالم ملال دستودو نموده است

بخصوف در مواقع النجوم كه بعدها مناوی آن را در طبقات الصّوفیۀ الصّغری یا اِرغامُ
اولیاءِ الشّیطانِ بذکِر مناقبِ اولیا ِء الرّحمن (ابنعربی ،بیتا )03-81 :نقل و تلخيص كرده و
از آنجا به كتاب دامع كرامات الاوليا نبهاني راه یافته است .ابنعربي در این اثر ،كرامات
را نتيجة همنشيني عبد با عالم ملکوت و ملائکه ميداند .در اثر این همنشيني ،انسان به
تدریج ،خصوص ّيات انسانياش زایل ميشود ،به صورتهای مختلف درميآید و بر آب
و یا هوا راه مي رود ،بدون اینکه كسي او را ببيند .در مردلة بعد ،سال

از تودّه به عالم

ملکوت خارج از خود ،ميگذرد و متودّه عالم ملکوت خاف خود ميشود .اینجاست
كه چشم بصيرت

باز ميشود و بر ضمائر اشراف ميیابد (آزادیان 55 :0836 ،و .)53

ملّاصدرا
پ

از ابنعربي ،دکمای بزرگ ایراني مانند ملّاصدرا ،قطبالدّین لاهيجي ،بهاءالدّین

لاهيجي و دادي ملّاهادی سبزواری ،به شرح و بسط مفصّل این عالم پرداختند و
رسائل بسياری در وصف آن تأليف نمودند .در فلسفه صدرایي ،انسان دارای سه نوع

 006فصلنامة علمی کاوشنامه ،سال بیست و یکم ،پاییز ،0911شمارة 64

ادراخ است :دسّي (با دضور مادّه شيء) ،خيالي (بدون دضور مادّه شيء) و عقلي
(ادراخ شيء از ديث ماهيّت آن به نحو كلي) .از آنجا كه او بين عالم اصغر و اكبر
تطابق تام برقرار ميداند ،عوالم كلّي ودود را نيز دارای سه مرتبه ميداند :عالم
محسوسات (مادّه) ،متخيّلات (صور مادّه) و معقولات (عاری از مادّه) (صدرالدین
شیرازی.)828/0 :0851 ،
اگر سهروردی با «قاعدة امکان اشرف» در صدد اثبات عالم ملال برآمد ،ملّاصدرا نيز
قاعده دیگری به نام «قاعده امکان اخصّ» برای اثبات این عالم تأسي

كرد (مصباح

یزدی .)055/2 :0833 ،او آنگاه به وضوح ،برزخ و ملال صعودی را از ملال نزولي
تفکي

ميكند (صدرالدین شیرازی826 :0858 ،؛ آشتیانی )822 :0863 ،و ملال
ميداند (صدرالدین شیرازی،

صعودی را معلول اعمال و رفتار انسان در عالم د
 .)213 :0858از این رو ،گرچه سير نزولي انسانها به ی

شکل بوده ،سير صعودی

ایشان بر دسب اوصاف و ادوال و اعمال ایشان ،مختلف است (هم او.)820 :0851 ،
ملال ،خيال و برزخ نزولي ،عالمي مستقل و منفصل از غير و خيال انساني است كه
صدرا در اسفار (همو0128 ،ق )15 :آن را به تبعيّت از ابنعربي در فتودات (ابنعربی،
0103ق« ،)126/2 :غيب امکاني» (برزخ نخستين) ناميده است؛ زیرا ظهور و تعين آن
در عالم ممکنات است .وی برزخ صعودی را «غيب محالي» (برزخ واپسين) خوانده
است ،زیرا بازگشت دقایق برزخ دوم به عالم مادّه و شهادت ،تا پي

از قيامت ،قاعدتاً،

محال است (جامی63 :0831 ،؛ آشتیانی.)31 :0831 ،
نکته قابل تودّه در نررات ملاصدرا ،رابطهای است كه ميان عالم ملال صعودی با
تجرّد قوّة خيال تصویر نموده است .ابتکاری كه صدرا از خود نشان داد این بود كه
خيال را به مغز نسبت نداد بلکه آن را مرتبهای از نف

آدمي برشمرد كه دارای تجرّد

برزخي و ملالي بوده ،قوّة پردازشگر صور خيالي است .به نرر صدرا قوّة خيال ذات ًا
غيرمادی است و ی

قوّة مادی نميتواند پردازشگر مقولات مجرّد باشد .او این تناقض
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را بخوبي ،در سخنان شيخ اشراق دریافت و بر آن شد كه به خاطر لزوم سنخ ّيت بين
مدرِخ و مدرَخ ،باید قوّة پردازشگر صور خيالي دارای نوعي تجرّد باشد .اگر قوّة خيال
دارای تجرّد برزخي نباشد ،اتّصال آن به عالم ملال محال است (صدرالدین شیرازی،
0128ق030/3 :؛ 201/3؛ بهایی لاهیجی .)01 :0832 ،بنابراین ،موطن صور خيال ،نف
آدمي است؛ وگرنه چگونه ميتوان صور مخترع خيال را كه از دعابات وهم و خيال
زميني انسان است ،به عالم ملال مطلق مستند ساخت؟ در دالي كه عالم ملال مطلق،
عالم تامّ و كاملي است و از این صور وهمي و برگرفته از خيال غيرمنطبق بر واقع،
مبرّاست (صدرالدین شیرازی833/6 :0855 ،؛ همان.)50 :0852 ،
تجرّد خيال متّصل ،از ویوگيهای مکتب ملّاصدرا است .از این منرر ،ميتوان خيال
را بر دو قسم زیر دانست :متّصل مشّائي و منفصل اشراقي .خيال متّصل مشّائي ،همان
ادراخ خيالي شيء بيدضور دسي آن است .صورت در این مرتبه از خيال ،متّصل به
سادت ادراخ خيالي آدمي است .این صورت ابتدا به وسيله د
ميشود كه دمع صور پنجگانه د

مشترخ داصل

ظاهری است و به خزانه خيال سپرده ميشود و در

دریان ادراخ خيالي هنگام غيبت مادّه شيء در برابر مدرخ ،دوباره به یاد آورده ميشود
(تخيل).
مرتبه عاليتر خيال عبارت است از «خيال منفصل» .این مرتبه از خيال در تاریخ
تفکر اسلامي ،به یاری نحلههای اشراقي و صدرایي و نيز تفکّر عرفاني ابنعربي در برابر
دیدگاه مشّایي طرح گردید كه خيال را دسماني تبيين ميكرد و برای آن هيچگونه
تجرّدی قائل نبود .بر بنياد این دیدگاهها با تفاوت نرر« ،صور خيال» ودودی ددا و
منفصل از سادت ادراكي انسان دارند و به همين سبب به صفت منفصل ،موصوف
ميشوند .دایگاه این صور ،عالم خيال منفصل(عالم ملال) است.
صدرا به این مرتبة عاليتر از خيال اكتفا نکرد و خيال متّصل مشّائي را نيز
دستخوش تغيير ساخت ،تا آنجا كه ميتوان آن را «متّصل صدرایي» خواند .اثبات تجرّد
خيال متّصل در برابر دیدگاه مشّاء ،ثمرات بسياری برای مکتب صدرا در پي داشت.
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وقتي خيال ی

نيروی رودي و مجرّد محض باشد ،این نيرو ميتواند پ

از مرگ،

مستقل از ارگانيسم مادی به ديات خود ادامه دهد .قوّة خيال ،برتر از قوای ادراخ
دسّي است .تمام نيروهای روح پ
به قوّهای وادد(د

از مفارقت از دسم ،در قوّة خيال فعال متمركز و

مشترخ) تبدیل ميشوند :قوّة تصویر و تمليل .صدرا بارها به این

نکته تأكيد داشته است (از دمله :هم او.)233 :9949 ،
با اعتقاد به «خيال مجرّد» بود كه او توانست عالم ملال نزولي را تبيين نماید،
بسياری از اشکالات و ارد شده بر معاد و معراج دسماني را مرتفع سازد و نيز عوالم
برزخي را در قوخ صعود ثابت نماید .صدرا علاقة نف

به بدن مادّی و دتّي مسائل

دزئيتری چون چشمزخم را نيز ،از طریق خيال و ملال تبيين نموده است (همان)934 :
( .)3البتّه ملّاصدرا ارتباط انسان را با عالم ملال و پدیدار شدن كرامات و خوارق عادات،
در تقویت مبادی ادراكي تعقّل ،تخيّل و ادساخ ميدوید .وی هر ادراكي را نوعي از
ودود ميداند .تقویت تعقّل باعث مجاورت با اوليا و نيکان ميشود .تقویت تخيّل و
قوّة مصوّره باعث مي شود كه انسان در بيداری تصاویر متعلّق به عالم ملال را مشاهده
كند ،نداهای غيبي را بشنود ،با شخصيّت های غيبي ارتباط برقرار نماید و از اخبار
گذشته و آینده مطلع گردد .تقویت دواخ نيز انسان را قادر به تصرّف در مادّه ميسازد.
تقویت قوای سه گانة عقل و خيال و ادساخ ،سرمنشأ تمام معجزات و كرامات بوده،
كسي كه در هر سه قوّه به كمال قدرت و قوت دست یابد ،مستحق خلافت الهي است
(صدرالدّین شيرازی .)364 :0861 ،با این دال ،اگر نرریة هستيشناسانة عالم ملال
نبود ،صرف تقویت نف

به عنوان ی

شاخصة انسانشناسانه نميتوانست به درستي از

پدیدة كرامات واقعنمایي كند.
ثمرة مثال و خیال در کرامات
نرام مادّی در شرایط معيّن و با روابط معيّن و مخصوف و با تدریج پيریزی شده
است كه همه به این شرایط عادت كردهاند« :قَد دَعَلَ اللهق لِ قکلِّ شَيءٍ قَدراً» (طلاق.)9 :
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تحت این شرایط اگر مرده زنده شود ،زنده مرده شود ،صورتي به صورتي دیگر،
دادثهای به دادثه ای دیگر و چيزی به چيزی دیگری تبدیل شود ،امری عادی و
معمولي است كه بههيچوده ،خلاف عادت به شمار نميآید .در مقابل ،معجزات و
كرامات در قيد زمان و مکان و شرایط مادّی فوق نبوده ،تحت هر شرایطي و یا دتّي
ممکن است بدون هيچ شرط و علت خاصي و تنها به ارادة خداوند واقع شوند
(طباطبایي 316/9 :9919 ،و .)313
از این منرر ،تفاوت امور موافق عادت با خلاف عادت در این است كه اوّلاً علل و
اسباب مادیِ امور موافق عادت برخلاف خرق عادات در مرئا و منرر همگان مودود
است و همه ميتوانند روابط خاصي را كه ميان علت و معلول است ،دریابند و ثاني ًا
فرایند این تأثير و تأثّر در امور موافق با عادت به تدریج و یا ظرف م ّدتي طولاني شکل
مي گيرد ،برخلاف خوارق عادات كه فرایندی فوری و آني دارد .اگر آت
خن

و سلامتبخ

بر ابراهيم

گشت ،به این دليل است كه اسباب مادی گرچه بهظاهر مال

سببيت خود هستند ،امّا در این مالکيّتشان ،استقلال ندارند و تحت مالکيّت اسباب
معنوی و ماورایي هستند .در نتيجه ،آت

گرچه هميشه ميسوزاند و این تأثير از

خصوصيّتهای ددایيناپذیر آن است (زیرا صفت ذاتي از شيء ددایيناپذیر است) با
این دال در تأثير خود مستقل نبوده ،گاه ممکن است مالکيّت معنوی تمام تأثير و تأثّرها
این تأثير را به طور موقّ ت از آن سلب نماید .تحت این شرایط ،ميتوان آتشي را در
عالم واقع داشت كه شعله ميكشد و نميسوزاند.
مالکيّت تأثير و تأثّرهای مادّی اشيا در دهان مادّه توسط مالکيّت برتر معنوی به آنها
تفویض شده ،هيچ تأثيری دتّي همين تأثيرات مستمرِ مادی بدون اذن معنوی رخ
نميدهد« :مَن ذَاالّذی یَشفَعُ عِن َدهُ الّا بإذنِ ِ» .اذن و ولایت باطني ،بر منطق طبيعت تفوّق و
برتری دارد .از عقل به دور نخواهد بود اگر همان نيرویي كه این تأثير مستمرّ مادی را
به اشيا تفویض نموده ،در زمان و مکان و شرایطي خاف ،تأثير سوزاندن را از آت
سلب نماید .كراماتي همچون مشاهده مودودات و پدیدههای غيبي همچون ملائکه،
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شياطين و ادنّه و ارتباط با آنها ،ودي و الهام غيبي ،مکاشفات عرفاني ،تحقّق و تعبير
یافتنِ برخي از رؤیاها(واقعنمایي كرامت رؤیای صادق) و ...با تودّه به خاستگاهشان در
عوالم واسطهگر واقعنمایي ميشوند.
كشف و شهود نيز یقيناً دزو كرامات به شمار ميآیند .در ابتدای سلوخ ،مکاشافات
در خيال سال

(ملال مقيّد) رخ ميدهد ،آنگاه به عاالم ملاال مطلاق منتقال ميگاردد و

سپسر ،به عقل اوّل (لوح محفوظ) و بعد ،به دضارت علام الهاي (مقاام ادادیّت) باار
مي یابد .این ،بالاترین مرتبة كشف است كه سال
بخواهد نایل ميگرداند .ب
اگر سال

را به شهود اعيان ثابته به هر اندازه كه

از آن ،نوبت به شهود ذات و فنای در داقّ ميرساد .داال

از خيال مقيّد ،به ملال مطلق بار یابد ،در تمام مکاشفات خود مصيب خواهاد

بود و مشاهدهاش صادق است ،زیرا آنچه مشاهده ميكند مطابق است با صاورت عقليّاة
مودود در لوح محفوظ (قیصری.)028 :0835 ،
تقسيمبندی كشف از سوی قيصری به دو نوع صاوری و معناوی ،خاود باه خاوبي
مبيّنِ ارتباط كشف بخصوف از نوع صوری با عالم ملال است (همان .)26 -28 :كشف
صوری به واسطة دواخ پنجگانه در عالم صور معلّقه (عالم ملال یا خيال) رخ ميدهاد،
البتّه ،دواخ پنجگانهای كه سال

پ

از سير و سلوخ بدان دست ميیابد و باه وسايلة

آن ميتواند علاوه بر محسوسات مادی ،مغيبات معنوی و ملالي را نيز درخ و د

كند.

كشف صوری بر سه نوع است :كشف از غيب دنياوی ،كشاف از غياب اخاروی و
كشف از غيب الهي .سال

پ

از ریاضتها و مجاهدتهایي چند ،ابتادا ،ميتواناد بار

امور غيبي دنيوی مطّلع گردد .این نوع را كشف رهبانيّت ميگویند .صادبان همتهاای
عالي به این قسم از مشاهدات تودّه نميكنند و آن را «استدراج» و «مکرمتين» ميدانناد.
در مردلة بالاتری از كشف صوری ،ساال

باه مغيباات اخاروی مطّلاع ميگاردد و در

نهایت ،به دقایق غيب الهي ميرسد كه برترین كشاف صاوری اسات (همانجرا) .و امّاا
كشف معنوی در عوالمي فوق عالم صورت و ملال ،رخ ميدهد .این كشف كه دتّي به
طور صوری نيز متعلّق به عالم مادّه نبوده ،به عوالمي برتر از عاالم صاور معلّقاه ،یعناي
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عوالم عقول و مجرّدات بازميگردد ،از تجلّيات اسم «علايم» و همانناد كشاف صاوری
دارای مراتب و درداتي است (فرغانی.)530-553 :0833 ،
كرامات دسّي اگر هم تماماً برابر با كشف صوری نباشد ،بخشي از آن در ارتباط
تنگاتنگ با چنين كشفي است .عالم ملال نيز ذومراتب بوده ،مراتب بالاتر آن ،موطن
مراتب بالایي از كرامات معنوی است .بسياری دیگر از كرامات معنوی ،فراتر از عالم
ملال ،در عالم عقول و مجرّدات محض ریشه دارند؛ امّا همين كرامات برتر ،معنوی و
مجرّ ِد محض نيز برای بروز و ظهور چارهای ندارند دز اینكه از عالم ملال بگذرند و از
آن بهره گيرند.
هرچند موطن كرامات اوليا ،كشف در عوالم ملال ،ملکوت ،دبروت و فراتر از آن
است امّا عوالم والا موطن دميع كرامات ،تصرّفات و خوارق نيست .آن دسته از خوارق
عادات كه تنها وابسته به همّت و قدرت تصرّف روحِ افرادند ،اسباب و عللي كامل ًا
زميني و ما ّدی دارند و بيشتر به آنها «تصرّف» ميگویند :تصرّفات دنّي ،تصرّفات مَلَکي،
تصرّفات دنّيا ملکي ،و تصرّفات الهي.
مراد از منشأ كرامات در عوالم برین ،عموم تصرّفات الهي و بخصوف كرامات
باطنياند كه بدون هيچ گونه واسطة دنّي یا مَلَکي و تنها با قدرت تجلّي اسمای الهي
رخ ميدهند ( .)4اصولاً مفهوم تحدّی و اقامة برهان توسّط اعجاز یا كرامت ،به معنای
اثبات ارتباط فرِ د صادب اعجاز و كرامت با عالم ملکوت است؛ وگرنه خرق عادت
بدون چنين ارتباطي نيز همواره ممکن بوده ،فضيلتي به شمار نميآید .با این تفاوت كه
در اعجاز ،به خاطر ودود عنصر تحدّی ،آشکار و علني بوده و در كرامت ،به خاطر
لزوم تبعيّت از قانون كتم كرامات ،در بيشتر موارد پوشيده بوده است.
برخي از فلاسفه نيز در بررسي منشأ كرامات ،به عالم ملال رسيدهاند:
در تحليل هستيشناختي(فلسفي) ،كرامات اشراقي از اشراقات عقل
مفارق بر نف

است كه در نتيجة معرفت نف

و ذكاوت آگاهانة سال

بر او افاضه ميشود و از دمله توانایيهای برخاسته از عالم ملال در نف
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انساني به شمار مي آید .انسان سال

با رسيدن به مقام متناسب با

اقتضائات عالم ملال ،به چنين توانایي دست ميیابد كه در ابعاد مادی
دهان تصرّف نموده و بر روی آب راه برود و طيّالارض انجام دهد
(قطبالدّین شیرازی 681 :0831 ،و بعد) در این تحليل ،اكلر امور عجيب
و غریبي كه از سوی انبيا و اوليا اظهار ميشود ،در وصول آنان به این
عالم و شناخت مراهر و خواف آن ارزیابي ميشود (قربانی:0833 ،
.)011
تفاوت رویکرد عرفاني به موطن كرامات با رویکرد فلسفي در آن است كه فلاسفة
اشراقي كراماتي چون طيّالارض را از دمله تصرّفات رودي و مکاشفات معنوی به
شمار آوردهاند ،برخلاف عرفا كه دميع تصرّفات مادی را دزو كشف صوری را از
مکاشفات صوری به شمار ميآورند و نه كرامات روداني (حسینی طهرانی:0833 ،
.)085
هرچند نميتوان تحليل فلاسفه را مطابق با مباني عرفا دانست (ر.ک :قربانی،
همانجا)؛ ولي به هر دال ،موطن اصلي بخ

عمدهای از كرامات كه ما واقعيّت كرامات

را در آنها ميیابيم ،عالم ملال است  -چه دسّي و چه معنوی.
عبدالرزاق كاشاني در این باره مينویسد:
واصلان عالم دبروت ،صادب تصرّف در ملکوت ادني(عالم ارواح و قوا
ف ادسام را عوض كنند و
و نفسانيات) ميشوند و دتّي ميتوانند خوا ّ
خارق عادت و معجز از خود نشان دهند كه خود این درداتي دارد:
بعضي فقط صادب قوّة تصرّف در عناصر زميني هستند (ملل شکافته
شدن دریا به دست موسي(ع) و تسخير باد به دست سليمان(ع) و بعضي
صادب تصرّف در آسمانند؛ چنانکه پيامبر ما شقّالقمر كرد (ذکاوتی
قراگزلو 283 :0833 ،و .)211
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اگر تعریف كرامت را به «گونهای تصرّف» تقليل دهيم ،این تصرّف دو مردله دارد:
تصرّف همت عارف بر عالم ملال و آنگاه هبوط همان نيرو از ملکوت و تأثير بر عالم
شهادت .این یعني سریان نف

نيرومند و همّت والای فردی وادد در مجموعهای كلان

از وددت كه تمام عوالم غيب و شهادت را در بر گرفته است .تأثير این نف

نيرومند

بر نمونة ملالي و ملکوتي مودودات ،بر نمونة زميني و مادیشان نيز قابل مشاهده
خواهد بود .اهل زمين به هر وسيلة ممکن همانند دادو ،طلسم و ...در صدد آنند كه
خود را به عالم ملکوت برسانند تا بتوانند از این طریق ،بر عالم ناسوت تصرّف كنند.
یکي از مصادیق این همّت از منرر وليالله دهلوی ،ادتماع مردم برای نماز استسقا
یا نزول ردمت در عرفات است« :پ

ت
چون مرد قویّالعزم كه مناسبتي دارد به ق ّو ِ

متصرّفه جبلّۀً و كسباً ،به كاری متودّه شود و این عزیمت به قلب حظیرة القدس رسد و
آنجا به ودهي از ودوه تأثير كند ،لامحاله در عالم ناسوت به قدر همّت و اسباب
منعقده ،اثر وی ظهور نماید» (دهلوی 033 :0835 ،و  .)033بنابراین ،بدون عالم ملال و
خيال ،نميتوان تحليلي هرچند كلنگرانه از پدیدة كرامات ارائه داد.
خاستگاه کرامات در اسما
آنچه در عالم ارواح ودبروت است ،ملالِ آن چيزی است كه در عالم اسما است .هر
اسم ،صورت صفتي است از صفات دق و هر صفت وده آن ذات است .پ

ميتوان

علاوه بر موطن در عوالم ،موطني نيز در اسما برای كرامات در نرر گرفت .چنانکه
مولوی گوید:
بوالبشر كو « َعلَمَ الاسما» بَگ است

صد هزاران علم

اسم هرچيزی چنان كان چيز هست

تا به پایان دان او را داد دست

هر لقب كو داد آن مبدَل نشد

آن

خواند او كاهل نشد

هر كه آخر مؤمنست ا ّول بدید

هر كه آخر كافر او را شد پدید

چقست

اندر هر رگ است
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اسم هر چيزی تو از دانا شنو

سرّ

رمز

«علّم

الاسما»

شنو

(مولوی ،مثنوی :د ،0ب)0283-0281
به نرر مولانا ،علم به اسمای الهي باعث غلبه بر زمان ميشود:
پير

ایشاناند

نبود

دان ایشان بود در دریای دود

كين

عالم

پي

از این تن ،عمرها بگذاشتند

پيشتر

از

كشت،

بر

برداشتند

پيشتر ز افلاخ كيوان دیدهاند

پيشتر

از

دانها

نان

دیدهاند

بي دماغ و دل پر از فکرت بقدند

بي سپاه و دنگ بر نصرت زدند

آن عيان نسبت به ایشان فکرت است

ورنه خود نسبت به دوران رویت است

فکرت از ماضي و مستقبل بود

چو از ایندو ،رست ،مشکل دل شود

روح از انگور ،مي را دیده است

روح از معدوم شي را دیده است
(همان :ب 053و  053و )033-031

وقتي عارف با علم به اسمای الهي از اسرار خلقت از آغاز تا انجام آگاه شد ،از قيد
زمان و مکان مي رهد و برای

زمان ماضي و مستقبل و مکان دور و نزدی

معنا ندارد.

اینجاست كه برخي از خوارق عادات از او سر ميزند.
به گفته ابنعربي ،كرامات دسّي و معنوی برخاسته از تجلّي اسم «ال َبرّ» الهي
(ابنعربی0103 ،ق )853/2 :و خافّ ابرارند« :کِرامٍ بَرَرَة» (عبس .)05 :از آنجا كه
كشف دسّي و بدني(صوری) به واسطة دواخّ مادی و انساني رخ ميدهد ،برخلاف
كشف معنوی كه به طور مستقيم تحت دکومت اسم «العليم» و «الحکيم» الهي است
(قیصری )001 :0835 ،كرامات معنوی نيز تحت لوای دو اسم فوق رخ ميدهند.
بنابراین ،كرامات به طور عام ،تجلّي اسم «البرّ» هستند ،ولي به طور خاف ،كرامات
دسّي تحت لوای اسم «القادر» رخ ميدهند (سیدحیدر آملی )132 :0831 ،و كرامات
معنوی تحت لوای اسمای «العليم» و «الحکيم» هستند .علاوه بر این ،خود فرد
صادبكرامت نيز ،باید متصف به یکي از اسما و صفات دق باشد .از این منرر ،رابطة
تنگاتنگ كرامات را با اسما ،بيشتر درميیابيم .تمام اسمای مربوط به ی

كرامت ،ذیل
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اسم «البرّ» ميگنجند و ظهور آنها وابسته به این اسم است .به همين خاطر ،این گونه از
ظهور قدرت الهي را «طریق ذوق» ناميدهاند كه خاف اولياست (قیصری ،همان.)326 :
ابنعربي با تودّه به تأثير اسما در كرامات ،طيّالارض را ِاعدام در مبدأ و ایجاد در
مقصد دانسته است (دسّيني تهرانی0126 ،ق .)252 :اعدام و ایجاد در اینجا به طور
همزمان بوده ،منرور ابنعربي از اِعدام ،تغيير ادوال ميباشد و نه مطلق اعدام .وی این
گونه از اعدام و ایجاد را ،به معنای اظهار و اخفا دانسته است« :ایجاد و اعدام چيزی
نيست دز اظهار امور ثبوت یافته در غيب و مخفي گرداندن آنها در دهان غيب»
(ابنعربی0122 ،ق)35/2 :؛ یعني وليّ ميتواند دامع اسم ظاهر و باطن الهي بوده ،از
این طریق ،در لوازم بطون و ظهور اشيا تصرّف نماید .از این طریق است كه او ميتواند
ی

شيئ مادّی را در دایي به ظاهر معدوم نماید امّا به واقع ،لوازم ظهورش را مخفي

نموده و به طور همزمان در دایي دیگر بروز داده است .با تودّه به ارتباط كرامات با
عوالم ملال ،طيّالارض به معنای اختفای ظاهر مادّی شيئ در باطن ملالي خوی

و

ظهور مجدد آن در مکاني دیگر از عالم مادّه است.
و امّا به نرر عبدالرزاق كاشاني ،تنها تجلّي اسما برای بروز كرامات كافي نيست
بلکه همّت عارف نيز شرط است« :همّت كه شرط خرق عادت است عبارت است از
دمع كردن نيّت به امری در دضرت یکي از اسماء الله كه اقتضای آن ،تحقّق تأثير
مطلوب باشد ،و تأثير این اسم به شرط دمع كردن نيست» (ذکاوتی قراگزلو:0833 ،
 .)211پ

تأثير اسما متو ّقف بر دمع كردن نيت و ایجاد همّت در ودود عارف است.

اینجاست كه به اهمّيّت ودود و ادراخ عارف در بروز كرامات پي ميبریم.
دندی رسيدن به علم لدنّي و وهبي یا علم غيب را از طریق تخلّاق باه اسام علايم،
عالم و علّام ميداند (همان 56 :و  .)55الهامات غيبي ،چشم بصيرت و خاوارق عااداتي
كه از طریق سمع و بصر عرفاني رخ ميدهند ،دزئي از علام لادنّي و ماوهبتي هساتند،
ذیل دضرت «علّام الغيوب» ميگنجند« :سميع علم است به مسموعات و بصاير مقادرخ
مقبصرات» (جندی ،همان.)53 :
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اسم المرید نيز تابع علم است «زیرا كه ارادت عبارت از تودّه تجلّي دق اسات باه
مراد معلوم ،تا او را تخصيص كند به ایجاد یا غيره ،و به مودب خصاوف ذاتِ معلاوم
در دضرت علم مخصوف گرداند» (همان) .ارادت تودّه به معلوم معادوم اسات بارای
ایجاد آن .مشيّت عامتر از ارادت بوده ،هم به معدوم تعلّق ميگيرد و هم مودود .اگر باه
معدوم تعلّق گيرد برای ایجاد است و اگر به مودود برای اعدام نسبي« .إن یَشَأ یقذهِبکقم»
تعلّق مشيّت است به مودود برای اعدام و «یَأت بِخَلق دَدیادِ» تعلّاق مشايّت اسات باه
معدوم برای ایجاد .نتيجة تخلّق سال

به این اسم« ،عنایت الهي به وی در هماه اماور و

ارادت خلق در دق او و دصول مرادات او بيدهد و تعمّقال در طلاب» اسات (همران:
 )53یعني چيزی خلاف ارادة او رخ نميدهد.
امدادهای غيبي و كراماتي از این دست را ميتوان منتسب به این اسم الهي دانسات.
و امّا بيشتر كرامات كه تحت عنوان تصرّف در طبيعت ميگنجند؛ منتسب به اسام قادیر
هستند؛ تصرّفات كونيهای چون :طيّالارض ،عبور از آب ،پرواز ،دانبخشي ،شفابخشاي
و( ...همان )53 :دضرت قدرت تابعي از دضرت تقادیر اسات و دضارت تقادیر نياز
دزو معلومات الهي بوده ،ذیل دضرت عليم ميگنجد .همچنين ،از آنجا كه در دضرت
قدیر ،دضرت قهر هم وداود دارد ،كرامااتي چاون ادابات و نفارین هار دو باه ایان
دضرت ،منتسَب ميگردد.
نتیجه
یکي از خاستگاههای اصلي كرامات ،ارتباط با عوالم غيب است بخصوف عالم ملال.
اوليای صادب نفوخ قدرتمندی هستند كه در ارتباط با عالم ملال و خيال ،منشأ
كرامات شوند .عالم ملال ،نرریّهای هستيشناسانه در فلسفه و عرفان اسلامي است كه از
سوی بزرگاني چون سهرودی ،ابنعربي و ملّاصدرا مطرح شده است .اینكه این عالم
خاستگاه كرامات است ،در منرومة فکری این بزرگان قابل درخ است .تا پي

از شيخ

اشراق ،مشّائيان معجزات و كرامات را با تأكيد بر مبادث انسانشناسانه تحليل
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ميكردند .شيخ اشراق كسي است كه علاوه بر مبادث فوق ،اهمّيّت ویوهای نيز به
مبادث هستيشناسانه داده است .نرریّه عالم ملال ثمرات بسياری در اصول دیني و
اعتقادی داشته ،از دمله بيانگر خاستگاهي واقعگرایانه از معجزات و كرامات انبيا و
اولياست.
هرچند سهروردی برترین نرریّهپرداز عالم ملال است امّا گام مهم را در این عرصه
ابنعربي برداشته است .وی تفسير ددیدی از رابطة نف

مکرَّم(صادبكرامت) با عالم

ملال ارائه داده است كه منشأ كرامات است.
ملّاصدرا مبادث ابن عربي را در ارتباط انسان با عالم ملال و پدیدار شدن كرامات و
خوارق عادات ،به كمال ميرساند .به نرر او هر ادراكي بهرهای از ودود داشته ،تقویت
قوای ادراكي سرمنشأ كشف اسرار غيب در عالم ملال و فراتر از آن است .مجموعة این
فرایند ،كرامات بسياری را در پي خواهد داشت .طبق بيان ملّاصدرا نيز اگر دایگاه
هستي شناسانة كرامات در عوالم برین نبود ،هيچگاه تقویت قوا به تنهایي دستمایة
كرامات نميشد.
همچنين ،ميتوان در ميان اسماء نيز خاستگاهي برای كرامت دست زیرا آنچه در
عالم ارواح ودبروت است ،ملال آن چيزی است كه در عالم اسماء مودود است .هر
اسم ،صورت صفتي است از صفات دق و هر صفت وده آن ذات است .طبق این مبنا،
عرفایي چون ابن عربي خاستگاه برخي از كرامات را تأثير ی

یا چند اسم الهي

دانستهاند .رخداد هر كرامتي وابسته به سيطرة اسمي از اسمای الهي است .ابنعربي و
برخي دیگر از بزرگان ،كرامات دسّي و معنوی را تفکي

كرده ،برخي از آنها را به

صرادت نام برده ،متأثر از اسمي مشخص خواندهاند .در منابع بسياری از تأثير مستقيم
طيّالارض با منرومة اسمای الهي یاد شده است .طبق این اصل هستيشناسانة عرفاني
است كه املال ابنعربي توانستهاند در مقام واقعنمایيِ این كرامت ،آن را «اعدام در مبدأ
و ایجاد در مقصد» بخوانند.
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یادداشتها
 .9دو وده تسميه برای این اسم (عالم ملال) ذكر كردهاند :اول آنکه این عالم هم ملل عالم
بوده و هم ملل عالم عقل ،از خواف هر دو بهرهمند است .دیگر آنکه ملال و نمونهای از

د

دميع صور عالم د

در این عالم مودود است( .ر.خ :بهایي.)919 :9913 ،

 .3در ادبيّات عرفاني نيز سهروردی اصطلاح «ناكجاآباد» را به زیبایي برای این عالم دعل كرده
است؛ به معنای سرزمين لامکان ،یا مکاني بيرون از مکان .ناكجاآباد را عموماً به رنگ سبز
زمرّدی وصف كردهاند و در فرهنگ شيعي برخي از علما آن را «سرزمين امام غایب» دانستهاند
(كربن 931 :9916 ،و .)939
 .9ملال صعودی در عرفان ،مطابق است با عالم برزخ در كلام؛ البتّه فارغ از برخي اختلافات
دزئي(ر.خ :تركاشوند.)996 :9911 ،
 .6دواخ ظاهری :بينایي ،شنوایي ،بویایي ،چشایي و بساوایي؛ و دواخ باطني :د ّ مشترخ،
خيال ،وهم ،دافره و متصرّفه.
 .3بسياری دیگر از پدیدهها و آموزههای دیني و مذهبي نيز تنها با اعتقاد به نرریّه عوالم واسطهگر غيبي
و ملکوتيِ ملال و خيال قابل توديه است؛ از دمله توديه واقعة هبوط آدم و دوا ،ودود عالم برزخ،
فشار قبر ،نحوه ارتباط عوالم با یکدیگر ،چگونگي سریان فيض از وادب به ممکنات و...
 .4برای دیدن ارتباط كرامات با عوالم و مرتبه سلوكي خافّ آن عالم ،ر.خ :رضایي تهراني:9919 ،
.634

منابع
الف) کتابها
ابراهيمي دیناني ،غلامحسّين( ،)9944شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی ،چ،3
تهران ،دکمت.
ابنعربي ،محمدبن علي (بيتا) ،مواقع النجوم و مطالع اهلّة الأسرار و العلوم ،بيروت،
المکتبة العصریه.
اااااااااا (9698ق) ،الفتوحات المکیة في معرفة الاسرار المالکیة و الملکیة ،بيروت ،دار
ادياء التراث العربيه.
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اااااااااا (9633ق) ،تفسير ابنالعربي ،تحقيق :سمير مصطفي رباب ،بيروت ،دار
ادياءالتراث العربي.
اااااااااا (9181م) ،فصوف الحکم ،با تعليقات ابوالعلاء عفيفي ،چ ،3بيروت ،دار
الکتب العربي.

ابنفارخ ،ادمد(9699ق) ،مقایي

اللغه ،بيروت ،دارالجيل.

آشتياني ،دلالالدین( ،)9981شرح مقدمه قيصری بر فصوف الحکم ،چ ،3قم ،بوستان
كتاب.
اااااااااا ( ،)9931معاد دسماني ،شرح بر زادالمسافر ملّاصدرا ،چ ،3تهران ،انتشارات
انجمن اسلامي دکمت و فلسفه ایران.
این  ،ابراهيم( ،)9941المعجم الوسيط ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
بهایي لاهيجي ،محمدبن محمد( ،)9913رساله نوریه در عالم ملال ،تعليق و تصحيح
دلالالدین آشتياني ،چ ،3تهران ،سازمان تبليغات اسلامي.

پورنامداریان ،تقي( ،)9914رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسي(تحليلي از
داستانهای عرفاني ،فلسفي ابنسينا و سهروردی) ،چ ،3تهران ،علمي و فرهنگي.

دامي ،عبدالردمنبن ادمد( ،)9911نقد النصوف في شرح نق

الفصوف ،مقدمه و

تصحيح ویليام چيتي  ،پي گفتار :سيددلالالدین آشتياني ،چ ،3تهران ،مؤسسه
مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
دسيني طهراني ،محمددسين( ،)9918رسالة لب اللباب در سير و سلوخ اولي الالباب،
تهران ،دکمت.
دهلوی ،ادمدبن عبدالرديم( ،)9914همعات ،تصحيح اسماعيل محمدی ،قم ،آیت
اشراق.

ذكاوتي قراگزلو ،عليرضا( ،)9911عرفانيات« ،تلخيص مقدمه كتاب كشف ودوه الغق ّر
لمعاني نرم الدرّ در شرح قصيده تائيه الکبری سروده ابنفارض ،تأليف شيخ
عبدالرزاق كاشاني» ،تهران ،دقيقت.
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رضایي تهراني ،علي( ،)9919سير و سلوخ :طردي نو در عرفان عملي شيعي ،قم،
مؤسسه آموزشي و پووهشي امام خميني(ره).

رودگر ،محمد( ،)9914رئاليسم عرفاني ،مقایسه تذكرهنگاری تصوّف با رئاليسم دادویي
با تأكيد بر آثار ماركز ،تهران ،سوره مهر.
سهروردی ،شهابالدین یحيي( ،)9981مجموعه مصنفات شيخ اشراق ،تصحيح هانری
كربن و نجفقلي دبيبي ،چ ،9تهران ،پووهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
سيدديدر آملي ،ديدربن علي( ،)9986دامع الأسرار و منبع الأنوار ،تصحيح هنری
كربن ،چ ،9تهران ،علمي و فرهنگي.

صدرالدین شيرازی ،محمدبن ابراهيم(9639ق) ،الحکمة المتعالية في الأسفار العقلية
الأربعه ،بيروت ،دار ادياء التراث العربي.
اااااااااا ( ،)9941الشواهد الربوبيه ،سيددلالالدین آشتياني ،مشهد ،المركز الجامعي
للنشر.
اااااااااا ( ،)9936المبدأ و المعاد ،تصحيح سيددلالالدین آشتياني ،تهران ،انجمن
فلسفه و دکمت ایران.
اااااااااا ( ،)9944تفسير القرآن الکریم ،چ ،3قم بيدار.
اااااااااا ( ،)9943رسائل فلسفي ،تعليق و مقدمه دلالالدین آشتياني ،چ ،3قم ،مركز
انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.
طباطبایي ،محمددسّين( ،)9919مجموعه مقالات و پرس ها و پاسخها ،به كوش
هادی خسروشاهي ،تهران ،دفتر نشر و فرهنگ اسلامي.

دسّيني تهراني ،سيدمحمد دسّين(9633ق) ،مهر تابان ،یادنامه و مصادبات تلميذ و
علامه ،چ ،1مشهد ،انتشارات نور ملکوت.
عفيفي ،ابوالعلاء( ،)9981شردي بر فصوف الحکم ،تردمه نصرالله دکمت ،تهران،
الهام.
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فرغاني ،سعيدبن محمد( ،)9911مشارق الدّراری ،شرح تائيه ابنفارض ،تصحيح
دلالالدین آشتياني ،قم ،دفتر تبليغات اسلامي دوزه علميه قم.

قطبالدین شيرازی ،محمودبن مسعود( ،)9981شرح دکمة الاشراق به انضمام تعليقات
صدرالمتألهين ،تصحيح علي شيرواني ،تهران ،دکمت.
قيصری ،داوود بن محمود( ،)9984شرح فصوف الحکم ،تصحيح سيددلالالدین
آشتياني ،چ ،9تهران علمي و فرهنگي.
كقربن ،هانری( ،)9916ارض ملکوت ،تردمة سيد ضياءالدین دهشيری ،چ ،3تهران،
كتابخانه طهوری.
مصباح یزدی ،محمدتقي( ،)9911آموزش فلسفه ،چ ،8تهران ،سازمان تبليغات اسلامي.
مولوی ،دلالالدین محمد بلخي( ،)9913ملنوی معنوی ،به كوش

رینولد نيکلسون،

چ ،6تهران ،انتشارات بهزاد.

نعمتالله ولي ،نعمتاللهبن عبدالله(« ،)9939منهاج السالکين» ،رسالههای دضرت
سيدنورالدین شاهنعمتالله ولي ،بهكوش

دواد نوربخ  ،چ ،3تهران ،انتشارات

خانقاه نعمتاللهي.
همایي ،دلالالدین( ،)9944مولوینامه؛ مولوی چه ميگوید؟ ،چ ،4تهران ،مؤسسة نشر
هما.
ب) مقالات

آزادیان ،شهرام(« ،)9983دو تقسيمبندی قدیم از كرامات صوفيه» ،مجله دانشکده ادبيات
و علوم انساني دانشگاه تهران ،دوره ،31ش ،9صص .13-49
تركاشوند ،ادسان و اكبر ميرسپاه(« ،)9911سيری تطبيقي در معنای برزخ و ملال از
دیدگاه فلاسفه ،عرفا و متکلمان» ،معرفت فلسفي ،خ ،1ش ،9صص .993-913
رودگر ،محمد(« ،)9911كرامات اوليا ،بازشناسي و بازتعریف» ،پووه های عرفاني،
خ ،9ش ،9صص .13-61
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شفيعي كدكني ،محمدرضا(« ،)9981مقامات كهن و نویافته ابوسعيد ابوالخير» ،نامه
بهارستان ،خ ،3دفتر ،6صص .18-43
قرباني ،رديم(« ،)9981مباني نرری دقيقت «طيّالارض» از منرر امام خميني(ره)»،
معارف عقلي ،ش ،93صص .931-13
كقربن ،هانری(« ،)9913عالم ملال» ،نامه فرهنگ ،تردمه سيدمحمد آویني ،ش 91و ،99
صص .43-36

