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    چکیده 
نمی باشد، در تمام ادوار زمانی و زندگی محدود به زمان خاص » خلیفۀاالرض  انی جاعلٌ فی«

 اهللا خالی نمانده و خلیفۀ العینی از وجود طرفۀبشر مصادیق روشن دارد و جهان هستی به 
 این مقاله با يهنگارند .پیوسته این اتصال نیاز ذاتی روح بشر است که این اولیاء اهللا را بشناسند

را در ) کرامت( و خرق عادت)  اهللاخلیفۀ( فانی و دیدگاه بزرگان عرفان، ولینظر به کتب عر
وارده بر خرق عادت از جمله؛ المحجوب هجویري بررسی نموده و اشاراتی به تقسیمات  کشف

  از تعداد اولیاء اهللا،و همچنین اثبات کرامات اولیا اهللا معجزه، کرامت و ارهاص و استدراج دارد
یل انبیا بر اولیا، و ت و معجزه و تفضدیدگاه هجویري و بررسی وجوه اشتراك و افتراق کرام

در کشف ) یازده کرامت و یکصد( لیاء بر مالئکه و فهرست کرامات منقول و اوتفضیل انبیا
و شرح و بسط مطالب به . است المحجوب آمده ي ارجاعی به متن کشف المحجوب با ذکر صفحه

 هر چند که ،باشد موجود نمی ،باشد  اي که به این شیوه کار شده اي است که تاکنون مقاله گونه
کار ي  اما شیوه،ئه نموده انداي کرامت و ولی ار اران عرفان مباحث مشابهی را در زمینه ددوست
  .است این مقاله متفاوت يهنگارند

   
  

  28/11/1398:    تاریخ پذیرش مقاله                          1/10/1398: تاریخ دریافت مقاله        

  

  واژگان کلیدي
   ولی* 
   خرق عادت* 
   کرامت* 
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  مقدمه
عالمی که . اند صال بشریت به عالم ملکوت و الهوتهاي ات بیاء و اولیاء، بزرگان خلق، حلقهان

و همیشه جایگاه بلند و قدسی و رمز آلود خود را براي نوع ماوراي قدرت و تفکر بشري بوده 
عصمت و رسالت پیامبران و انبیاء از سویی و صفاي باطن و تهذیب نفس . است  بشر حفظ کرده

 خاص الهی به برخی بندگان، امکان این اتصال را فراهم ساخته و به آنان قدرتی و عنایت
ماوراي طبیعت جهان ناسوتی و ماوراي تفکر بشري بخشیده است که به مدد آن گاه دست به 

ها عاجز است این اعمال اگر از  اعمالی می زنند که ذهن و علم بشر از دریافت علل و عوامل آن
  .  کرامات نام دارد،عجاز و اگر از جانب بندگان خاص خدا صورت بگیرد ا،انبیاء صادر شود

اند و وجوه شباهت  مشایخ بزرگ در مورد این دو عمل خارق العاده بحث ها و گفتگوهایی داشته
:  گرفته از جملهتقسیماتی بر خوارق عادت صورت .اند ف این دو را بررسی و تحلیل کردهو اختال

 است و مورد آخر استدراج که سه مورد اول مخصوص انبیاء و اولیا معجزه، کرامت، ارهاص و
  . مؤمنویژه مدعیان غیر

ناست در این ب اما آنچه ، خوارق عادت هر کدام از این ها مختصراً معرفی خواهد شددر بحث
کرامات براي اولیاي حق از تفضالت حق بوده و آنان . کرامات است، مقاله به آن پرداخته شود

اند که بنایشان  ي به اظهار آن نداشتهرمشایخ صوفیه نه تنها اصرا. اند کتمان آن بودهمأمور به 
 اما مریدان و پیروان آنان در دوران بعد نه تنها بر افشاي آن کرامات ،بر اختفا و کتمان آن بوده

 پذیرش ؛اند هایی کرده گاه راه افراط و مبالغه در پیش گرفته و بزرگ نماییکوشیده اند که 
هاي  ها دامن زده و این اقبال موجب شده که در ادوار بعدي کتاب نمایی امه نیز به این بزرگع

 کرامات از ،المحجوب هجویري که بنا است در کتاب کشف. شود  ین زمینه نوشتهمفصل در ا
 کرامت کتمان آن دانسته شده و در بحث از تعداد اولیاء د سرّو آن بررسی شيهدیدگاه نویسند

شک یکی از دالیل مهم این ناشناختگی  کند که بی می عدم آگاهی آنان از یکدیگر اشاره اهللا به
  . است یاء همین پنهان بودن کرامات آناناول

 هجویري در تألیف کتاب گرانقدر خود به آثاري چون اللمع، طبقات الصوفیه و رساله قشیریه 
ر فوق در مورد کرامت نیز خواهد شک تحلیل دیدگاه وي جامع تحلیل دیدگاه آثا نظر داشته بی

  .امید است که مفید و سودمند واقع شود. بود
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   تحقیق يپیشینه
شــده بــه شــیوه تــازه و از دیــدگاهی نــو بــه موضــوع ولــی و کرامــات در   در ایــن مقالــه ســعی

اي است که در مقاالتی کـه تـاکنون         شناساندن کرامت و ولی به گونه     . المحجوب نظر شود    کشف
 ههایی که در این زمینه یعنی موضوع کرامت و ولی کار شد          و مقاله  الً متفاوت است  کار شده کام  

و تاکنون موضوعی مـستقل کـه تحلیـل و     باشد اي با آثار دیگر عرفا می       بیشتر به صورت مقایسه   
است در این مقاله کرامات آمـده در        صورت نگرفته  ،باشدالمحجوب   بیان کرامت و ولی در کشف     

هـاي مربـوط بـه       تازه جهت دسترسی آسان به حکایـت       تا راهی خراج شده،   استالمحجوب    کشف
  . ذکر شده از زبان هجویري باشدکرامات 
 کرامت ولی به صورت مباحثی جداگانه و بحث کلی دربارة یکی از این دو موضوع يهدر زمین

گري و د محمدرضا سن ارشيهنام  پایانشده از جمله  تحقیقاتی انجاماران عرفان دتوسط دوست
اي تحت عنوان بررسی والیت در  مقالهانی و همچنین ه نعمت اله بهب،مقالۀ رضا صادقی شهپر

  . نیا و قدم علی سرامی المحجوب از ثریا شریفی کشف
مباحث و   نگارش این مقاله هم از لحاظ منابع استفاده شده و هم از لحاظيهدر مجموع شیو

 کرامات آمده در کشف المحجوب متفاوت و این يهگیري و ذکر کلی ها و همچنین نتیجه تحلیل
  . اند متمایز کرده است مقاله را با مقاالتی که در این موضوع نوشته شده

   خوارق عادت 
اولیاء و انبیاء صادر  ست که از علمی ا،است و به اصطالح  خوارق جمع خارق به معنی شکافنده

  . شود و بر خالف قوانین طبیعی و عادي است می
، افعال و خصایل که خالف عادات دیگر مردان باشد، مجازاً کرامات انبیا  خارق و خارقهجمع

  )دهخدا(
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  اقسام خوارق عادت
معجزه، کرامت، ارهاص و : اند که عبارتند از براي خوارق عادت تقسیم بندي هایی قائل شده

  . استدراج، چهار شکل معروف خرق عادت در زیر شرح داده شده است
  .)آنندراج(  صادر می شود و خلق از آن عاجزندق عادتی است که از انبیاء خر:معجزه
امري خارق عادت که از ولی و عبد صالح صادر ) فرهنگ معین( در لغت بزرگی ورزیدن:کرامت

  . در صفحات بعدي در مورد اعجاز و کرامت مفصل تر بحث خواهد شد. می گردد
  ارهاص

 در تعریفات جرجانی آمده است) منتهی االدب(تادنه معنی آماده چیزي شدن و ایسدر لغت ب
ء و اجداد  مثل نوري که در پیشانی آبا؛خوارق عادتی که از نبی پیش از ظهور ظاهر شود«: که

 زیرا انبیاء پیش از ،گفته شده که ارهاص مانند کرامت است) دهخدا(»الیح بوده) ص(پیامبر
 اول، نمط نهم و ات و تنبیهات بوعلی سینا جلددر اشار. اند بوت در درجه از اولیا کمتر نبودهن

ارهاص خرق عادتی است که پیش از ادعاي نبوت نبی صادر شود مثل «دهم آمده است که
). ص(اکرم در گهواره و یا خشک شدن دریاچه ساوه در هنگام تولد نبی) ع(سخن گفتن عیسی 

ملکشاهی، (.عجاز و معجزهشود، ا  می،اگر خرق عادت مقارن یا پس از ادعاي نبوت صورت گیرد
  )468ص 

  استدراج
      خرق عادتی که از غیر مؤمن صادر ) منتهی االدب(تدریجه نزدیک شدن به سوي چیزي ب

استدراج در شرع امر خارق «: استدراج آمده استيههخدا ذیل کلم در لغت نامه د،می شود
انکه در مجمع البحرین آمده  چن،عادتی است که از کافر یا فاجري موافق دعوي از وي بروز کند

 استدراج خارق عادتی است که از کفار و اهل هوا و فاسقان :و صاحب شمایل المحمدیه گوید
 اگر موافق ،سرزند و سخن مشهور آن است که امر خارق عادت از مدعی رسالت واقع شود

 چنانکه ، نامند اهانت، او باشد معجزه خوانند و اگر مخالف دعوي و قصد او باشديهرادادعوي و 
در چاهی خدوي خود ) ص(د که وقتی تابعانش گفتند که محمدصادر شده بومسیلمه کذاب  از

 تو نیز چنان کن پس او در چاهی خدو ،آنکه لب چاه برآمد  تا، آبش به جوش آمد،انداخت
 پس اگر مقرون به کمال ایمان ،افکند و آب فرورفت تا خشک شد و آنچه از غیر نبی صادر شود

 کرامت گویند و آنچه از عوام مؤمنان از اهل صالح وقوع ، تقوي و معرفت و استقامت باشدو
  )دهخدا(».راج نامندخر یابد استوان صدریابد آن را معرفت شمارند و آنچه از فاسقان و کاف
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  . هجویري در مورد استدراج در کتاب خویش مطالبی آورده که به اختصار نقل می شود
روا باشد فعلی : مشایخ این طریقه و جملۀ اهل سنت و جماعت بر آن که، اتفاق کرده اند«

ناقض عادت مانند معجزه و کرامت پیدا آید بر دست کافري که اسباب شبهت از ظهور آن 
» .منقطع باشد و کس را اندر کذب وي شک نماید و ظهور آن فعل بر کذب وي ناطق باشد

  )343، ص 1392هجویري، (
ن که چهارصد سال عمر کرد و هرگز بیمار وفرع: کند تدراج اشاره میسپس به دو نمونه اس

ایستاد، و چون می رفته آب  ال برشدي و چون می ایستاده آب مینشده و آب از پس وي به با
 عقال معترفند که يه زیرا هم،نیست  اما هیچ عاقلی شک نکرده که او خدا،جاري می شده

جال است که دعوي خدایی می کند و دو کوه در دم  دويه نمون،خداوند مجسم و مرکب نیست
ند تعالی به و زیرا خدا،خدا نیستکه او  کند  اما عاقل شک نمی،چپ و راستش حرکت می کند
  )344همان، ص ( ».باشدخر ننشیند و متغیر و متلون ن

  علل  اسباب خرق عادت
مردم گمان می کنند گروهی از «:  کتاب مصباح الهدایه می فرمایديهعالمه همایی در مقدم

که صدور کرامت و خرق عادت از بشر محال و ممتنع است و حال آنکه اگر به مبانی و اصول 
اي از کرامات و خرق عادت از حدود امور طبیعی  این امور آشنا شویم می بینیم که صدور پاره

اما به شرط  ،خارج نیست و تا حدي امکان صدور امور و احوال غریبه را از بشر باور توان کرد
 انسانی ذاتاً از نسخ يهحکما گویند که نفس ناطق. ..از سر حد امکان عقلی خارج نشوداینکه 

عالیق عنصري و شواغل حسیه حجاب و مانع او از اتصال به عالم ، اما پیوند بدن مجردات است
وقت که حجاب مادیات از میان نفس و عالم مجرات برداشته شد و نفس  هر،مجردات شده

صوري که در عالم مجردات موجود است در نفس انسانی . طقه به مبادي عالیه اتصال یافتنا
تر و   نفوس و نقوش مترائیه روشن،بندد و به هر نسبت که حجاب ها مرتفع تر گردد نقش می

 انسان به نقوش فلکی و عقول مجرده اتصال یافت و يه چون نفس ناطق.صافی تر خواهد بود
عالمه همایی، ( »به حوادث آینده علم پیدا می کندرتسم می گردد و پرتو نقوش در وي م

  ).92، ص 1381
هاي روحی و جسمی  برداشته شدن حجاب مادیات از بین نفس و عالم مجردات نیاز به ریاضت

  . شود ی جسمی موجب وصل به عالم مجردات مهاي روحی و تضدارد و استمرار بر این ریا
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لیاء اهللا با دلیل عقلی اثبات ن مفهوم دارد و کرامات را از سوي اوهمیاي به  بوعلی سینا اشاره
  . کند می

         مدت طوالنی به از خوردن غذا خودداري -2 اضانهاي فوق العاده مرتتحمل مشقت -1«
: فرماید وي در فصل پانزده همین نمط می.  خرق عادت و استجابت دعا- 4 اخبار از مغیبات - 3
 عارفان بشنوي که مربوط به دگرگونی عادت باشد و شما به تکذیب آن يهشاید اخباري دربار«

یا درنده اي رامشان ...  مثالً عارفی طلب باران براي مردم نماید و باران ببارد،مبادرت نمایید
 پس توقف ،شود و پرنده از آنان فرار نکند یا امثال این کارها که محال و ممتنع قطعی نیستند

، ص ملکشاهی( » و اسبابی در اسرار طبیعت دارندد زیرا این کارها عللکنید و عجله نکنی
461(  

که در این جا با  دهد  چهار کرامت باال به ترتیب توضیح و شرح میوي در بیان علت و یا علل
با ریاضت قواي بدنی این قوا تضعیف شده و در مقابل، نفس مطمئنه : شود تلخیص بیان می

 يهوا تابع نفس مطمئنه شده در نتیجه افعال طبیعی منسوب به قوشود الجرم این ق تقویت می
آنچه در حالت مرض مشاهده و مواد تحلیل رونده حتی کمتر از ایستد  از کار باز مینفس نباتی 

 ، بدنی را از کار می اندازديهدر انواع مرض ستیزي وجود دارد که قو. رود شود تحلیل می می
 دو يه به اضاف،دارد داراي حالتی است که طبیعت را از ماده باز میبنابراین عارف همانند بیمار 

 دوم فقدان مرضی که با قوه در ستیز است و ،مزاج گرماول فقدان تحلیل ناشی از سوء: یزچ
براي عارف یاور سومی نیز وجود دارد که همان سکون و آرامش بدن عارف از حرکات است 

وسط مرتاضان و نخوردن غذا به مدت طوالنی مخالف العاده ت هاي فوق بنابراین تحمل مشقت
  . خط و مشی طبیعت نیست و توجیه علمی دارد

ارف دکتر حسن ملکشاهی در شرح و تفصیل فصل نهم از نمط دهم که در بیان علل توانایی ع
اوالً جزئیات پیش از وقوع «:ابن سینا ضمن دو مقدمه می گوید«:در خبر دادن از غیب می گوید

نقش بسته اند و این نقش بر وجه کلی است ثانیاً نفس  عالیه عقلی، یعنی در مبادير عالم د
  ).469ملکشاهی، ص (»م سازدتس در خود مر،تواند هر چه در مبادي عالیه منقوش استانسانی می

اللت قیاس از سویی دیگر اذعان که تجربه بشر از سویی و د ییبنا بر قول بوعلی سینا از آنجا«
 پس ممکن است این واقعه در ، به غیب دست یابدتواند، فس انسانی در خواب میکند که ن می

بیداري با رفع موانع، براي عارف اتفاق بیفتد و صور جزئیه که قبل از وقوع در عالم عقلی نقش 
  ).469 الی 467همان، ص ( »بسته اند در نفس انسانی مرتسم شود
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جیه علمی خرق عادت که توسط عارفان سپس در شرح و تفسیر فصل بیست و هفت که در تو
اي دارند که منشاء افعال  نفوس انسانی قوهوقتی ثابت شد برخی « :نویسد و مرتاضان است می

باشد علت این قوت ممکن است خود نفس و   العاده است پس باید این قوت علتی داشته خارق
 علت آن یک مزاج غیر مثالً. مزاج اصلی آن باشد و ممکن است علت آن قوت، غیر نفس باشد

لب فراهم شود مثل اولیاي اصلی و مراج عارضی باشد و ممکن است علت آن قوت با کسب و ط
  ).488همان، ص ( »...خدا

و اسباب الرئیس پس از بیان علل خوارق عادات حوادث این جهان را از لحاظ علل  سپس شیخ
 مثل ،نفوس قوي هستنداول؛ حوادث عجیبی که علت آن ها «:به سه قسم تقسیم می کند

ها اجسام سفلی و پست هستند  دوم؛ حوادث عجیبی که علت آن. سحر و معجزات و کرامات
این اجرام سماوي . شود سوم؛ حوادث عجیبی که ار اجرام آسمانی صادر می. همانند نیرنگ ها

منظم مینی بدان توانند علت حوادث زمینی باشند؛ مگر آنکه یک قابل آمادة ز به تنهایی نمی
  ).490همان، ص ( »گردد مثل طلسمات

  معجزه
 با هدایت بشر به سوي ،انبیاء و پیامبرانی در طول تاریخ بشریت ظهور کرده اند کوشیده اند

تکامل راهی به فراسوي عالم ماده و جهان غیب بگشایند و در مسیر این هدایت گاه براي تایید 
 برخی از ، صداقت خود ارائه نموده اندرسالت الهی خود، معجزه اي به عنوان دلیل و سند

  . اند  راه تشخیص پیامبران دروغین از پیامبران واقعی دانستهرا تنهااندیشه وران اعجاز 
) 74/ نساء( برهان) 10/ ابراهیم( ، سلطان)7/اعراف( بینه، )92/ بقره( در قرآن از معجزه به آیت

ن دو نامی برده عجزه و مشتقات ای اعجاز و ميهیاد شده است و از کلم) 9/ کهف( و عجب
قرآن « :علت این عدم کاربرد چنین آمده» معجزه در قلمرو عقل و دین« نشده است در کتاب

موارد متعدد مردم را   لذا در؛آخرین کتاب آسمانی براي علم و تعقل اهمیت خاصی قایل است
 ،ان براساس تفکر باشدخواهد که گرویدن به پیامبر و تفکر فراخوانده و از مردم میبه تعقل 

هایی بهره جسته که   از واژه، فاقد ارزش معرفتی هستندبنابراین از تعبیر اعجاز و معجزه که
ص ، 1381ملکی، قرا( اندبتواند غایت اعجاز و منطقی بودن آن را با تعبیري رسا و گویا برس

39 .(  
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  علل و اسباب معجزه 
 خدا با عنایت و فـضل ویـژه حـق و بـا صـفاي         اهل عرفان و متصوفه معتقدند که بندگان خاص       

است و هم نشان صدق      زنند که هم ناقض قوانین جاري طبیعت       خود دست به اموري می    باطنی  
دانشمندان اسالمی با تأکید بر تجرد نفس و ارتباط نفوس پاك پیامبران با عالم غیـب        . نبوتشان

مبران با حفظ نظام علیت به خـرق    کنند و معتقدند که پیا     آنان را مظهر قدرت الهی توصیف می      
     کنـد کـه    عالمـه طباطبـایی در تفـسیر المیـزان تـصریح مـی           ،زننـد  قوانین طبیعت دسـت مـی     

 لـیکن  ،گیـرد  عادي و طبیعی انجام مـی    اسبابيهالعاده به وسیل  معجزه مانند سایر امور خارق    «
  )82، ص 1عالمه طباطبایی، ج( ».است  باطنی و ناشناخته  بعضی از این اسباب

  اهداف معجزه
 و گمراهـان مـؤثر بـوده و بـه آنـان جـانی          ارائه معجزه از برگزیدگان حق، در هدایت جویندگان       

تـر از ایمـانی    شک ایمانی که بدون رؤیت معجزه تولد یابـد محکـم           بی ،بخشیده است  دوباره می 
گاهی بـا هـدف   ها یاد شده   معجزاتی که در قرآن از آن    ،است که با رؤیت معجزه ایجاد می شود       

 جاري ساختن آب    : مانند ،گرفته است  رفع نیاز مؤمنان و در نتیجه تقویت ایمان آنان صورت می          
و گـاهی بـه جهـت    ) 50/ بقره( و با شکافتن دریا) 60/ بقره( از سنگ که در قرآن از آن یاد شده 

     لــهو نیـز ماننــد زلز ) 26/ نــوح( و )133/ اعـراف ( لی و طوفــانعـذاب معانــدان، نظیـر خشکــسا  
  ). 78/ اعراف(
 اکثریت اهل ،اند معجزه نایل شدهصران انبیا به دیدار و دریافت ادر تاریخ دین افرادي از مع«

دیدند و همچنان به   به رغم کسانی که معجزه ها می،اند دیانت آفتاب را دلیل آفتاب دانسته
 از در نیزاتسآید که حق   معجزه و کرامت غالباً آنگاه در ظهور می،شد ها افزوده می لجاجت آن

 تا باعث ،لذا خوارق عادت به اذن الهی توسط انبیاء و اولیاء آشکار می شود. آیند انکار در می
  ).175ص ، 1381محمدمیر، ( »جویان گردد  و تقویت ایمان حقیقتعجز معاندان

  کرامت
ق عادتی و در اصطالح صوفیان صادر شدن خر) معین( در لغت به معنی بزرگی ورزیدنکرامت 

 شفاي بیماران، ،اشراف بر ضمایر: چون. و توسط صالحان و اولیاي حقاست از غیر نبی 
  . استجابت دعا و اطالع و اخبار از غیب

و اولیاي حق به مدد فیض الهی در حال فنا و بیخودي اهل عرفان معتقدند که دوستان 
  .  عاجزندکارهاي خارق العاده انجام می دهند که افراد عادي از انجام آن



44                                 1398 زمستان ،شماره یازدهم سال سوم،) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان ...              در) کرامت(ولی و خرق عادت 

  ولی و کرامت
 الزم است با ولی و تعریف خاص آن در تصوف و ،شود از آنجایی که کرامت از ولی خدا صادر می

اول کسی که حق تعالی «ساله قشیریه ولی را دو کس دانستهصاحب ر. عرفان آشنا شویم
کتاب و هو یتولی زّل الاِنَّ و لیس اهللا الذي ن«:  چنانکه در قرآن آمده است،متولی امور او باشد

» و دوم ولی را کسی دانسته که عبادت حق تعالی را تولی کره است) 196/ اعراف(»الصالحین
  ).426 -427 صص، 1374قشیري، (
 نبوت هیچ درجه فاضلتر از يهبعد از درج : ولی می نویسديه دربارصاحب مصباح الهدایه«

کرباسی و ( »)ص(ابعت رسولت خلق با حق بر طریق مت در دعو،درجۀ نیابت نبوت نیست
  ).226 ص ،1383 خالقی،

 والیت امري پروردگار توسط اولیاي حق يههجویري مسئله کرامت و اثبات آن را از دریچ
 در تعریف ولی، ولی را بر وزن فعیل و به معنی ؛جوید کند و به آیات قرآن تمسک می اثبات می

ی خود را حفظ کند و او را به افعال و داند و معتقد است که رواست که خداوند ول مفعول می
استناد ) 196/ اعراف(»وهو یتولّی الصالحین« د وانگذارد و در این معنی به آیهاوصاف خو

 بدین صورت ،کند و نیز ولی را بر وزن فعیل و در معنی مبالغت در فاعل نیز درست می داند می
اعراض می کند و در این یر وي که ولی یعنی بنده اي که تولّی به اطاعت حق می کند و از غ

) 11/ محمد(»ان الکافرین ال مولی لهم« ، چون خداوند فرموده استمسیر خداوند یاور اوست
ند سزاواز است ولی خود وخدا. یعنی خداوند یاور کافران نیست پس بی شک یاور مؤمنان است

ر چون حل و عقد خود را در حل و عقد امور و استجابت دعا یاري کند و حل و عقد او را در امو
بن خطاب اشاره می کند که با انداختن  گرداند و هجویري به عنوان نمونه به کرامت عمر

  . شود  جاري می،مکتوب عمر به رود نیل، رود نیل که از جریان ایستاده بود
عباد اهللا لعباداً   انّ من« شود که متوسل می) ص( پس به ذکر حدیثی منسوب به پیامبرس

و مراد وي از ذکر این آیات و احادیث این است که خداوند عزوجل اولیایی دارد که » یغبطُهم
         . اند هار فعل پروردگارند و به انواع کرامات مخصوص شده اظيه خداوند و نشانوالیان ملک

 آینده نیز خواهند  اکنون نیز هستند و در،اند و اینان براهین عینی خداوند و در گذشته بوده«
  ).319هجویري، ص ( »بود

گردد و وجود آنان سبب  است که برهان نبوي توسط اولیاي حق اظهار می هجویري معتقد
  . نزول برکات از آسمان و رویش گیاهان از زمین است



45                                 1398 زمستان ،شماره یازدهم سال سوم،) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان ...              در) کرامت(ولی و خرق عادت 

  صفات اولیاء اهللا
داند و شاهد مدعاي خود را   در توصیف احوال اولیاء آنان را از خود و خلق مستور میهجویري

» اخبار بدین مورود است و سخن اولیاء بدین ناطق« :داند ده و سخن اولیا میاز اخبار وار
  ).320هجویري، ص (

مشایخ در این باره به اختالف نظر   او و در اینعاقبت راجع به ولی و امن ،در ادامه بحثی دارد
پردازد و در رد عقیدة معتزله که تخصیص  مورد و در مورد آگاهی ولی از والیت خود می

 عیان بود چنان که بر درگاه يهنفی تخصیص، مکابر« :نویسد  می،مات را به اولیاء اهللا منکرندکرا
 اما ،و ستوربان و وزیر بود هر چند که اندر حکم چاکري یکسان باشند ملک دربان و حاجب

 مؤمنان، اما یکی ،بعضی را خاصیت است پس هر چند که در حقیقت ایمان یکسان باشند
  ).323هجویري، ص ( »ري مطیع و یکی عالم و یا عابدیگعاصی بود و د

پردازد و  هجویري در فصل بعدي همین مطلب به رموز مشایخ در تحقیق عبارات از والیت می
  : شود  این اقوال به اختصار آورده می،کند به اقوال ابوعلی جوزجانی و جنید و دیگران اشاره می

 به مشاهده حق و انی بود از حال خود و باقیولی آن بود که ف: ابوعلی جوزجانی می گوید«
 زیرا ولی حافظ وقت او ابن الوقت است و آنکه خوف ،ولی خوف ندارد است که جنید معتقد

  ).324همان، ص ( »، رجا نیز نداردندارد
تواند در میان خلق مشهور و شناخته  که ولی میگوید  ابوعثمان مغربی در بیان ویژگی ولی می

هجویري .  ولی مستور است و مشهور نیست،گوید دیگري می. شود تون نمیشده باشد اما مف
 تا ولی خود ،و این دو قول بدان اختالف بازگردد«:کند علت این اختالف اقوال را چنین بیان می

  ).326هجویري، ص ( سد مشهور بود و اگر نشناسد مفتونرا نشناسد که ولی است که اگر بشنا
ستن خدمت از به برخا کند که معتقد حده در باب ولی اشاره میدر پایان فصل به انحراف مال

و با انکار آن این بحث را به پایان » ولی شودخدمت چندان باید که بنده « :ولی اند و گفته اند
  .برد می

  اثبات کرامات اولیا در قرآن
د و نـه  خـواب سیـص  : اسـت از جملـه    در قرآن به کرامات بسیاري از سوي اولیاء اهللا اشاره شـده     

آل ( الـسالم در محـراب   نزول مائده آسمانی بر مریم علیـه ) 25 -15/کهف(  اصحاب کهف  يهسال
ـ           ) 37/ عمران راي آن جنـاب در     آوردن تخت بالقیس توسط یکی از همراهان حضرت سـلیمان ب

ف بـه مـاجراي      کهـ  يهسـورة مبارکـ   ) 65 -67(و در آیـات     ) 40/ نمـل (یک چشم بـر هـم زدن      
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 اشـاره شـده در ایـن    ،که عالم به برخی از امور غیبی بـود     -محضر خضر در  ) ع( شاگردي موسی 
اي را بازسـازي   کـشد و دیـوار خرابـه    اي را سوراخ کرده و پسري را مـی    آیات جناب خضر کشتی   

صوفیه با استدالل به این آیات اعتقاد دارند که در کار اولیاي حق نباید مداخله و چون                . کند می
  . و اعمال اولیاء اهللا باید سکوت نموده و مطیع بودو چرا کرد در مقابل اوامر 

  ت اولیاء اهللا از دیدگاه هجویريکرام اثبات
را ) قرآن و حدیث( یل عقلی و پس از آن دالیل کتابیهجویري براي اثبات کرامات ابتدا دال

وي ظهور کرامات را به شرط صحت تکلیف : شود ئه می کند که این دالیل به اختصار ذکر میاار
 بلکه آن را مالمت صدق ولی ،داند اند و آن را مخالف شرع و عقل نمیر ولی جایز می دب

 گروهی از اهل سنت کرامات را در حد ، به نظر او ظهور کرامات از کاذب روا نیست،داند می
استجابت دعا و حصول مراد پذیرفته و چنانچه نقض عادتی در آن صورت بگیرد آن را انکار 

  . کنند می
 هجویري اظهار کرامت با نقض عادت از سوي ولی خدا نمی تواند موجب ادعاي نبوت از به نظر

 موجب ادعاي نبوت از ، از سوي ولی خدا نمی تواند زیرا شرط اصلی والیت،سوي وي شود
    صدق قول است و دعوي خالف کذب است و کاذب ،  زیرا شرط اصلی والیت،سوي وي شود

  مثل اثبات حجت با معجزه توسط،کرامت براي اثبات حجت باشدنمی تواند ولی باشد اما اگر 
  ).327 - 329هجویري، ص ( نبی هیچ اشکالی بر آن وارد نیست

ابتدا به . صحیح بهره می گیردو در ادامه با ارائه دالیل کتابی، از کتاب قرآن و سنت و اخبار 
و بعد به . استناد می کند) 57/ هبقر(»سلويللیکم المنّ او ظللنا علیکم الغمام و انزلنا ع« آیۀ

    توسط آصف اشاره ) ع( در یک چشم برهم زدن براي سلیمانماجراي آوردن تخت بالقیس
بر وي متغیر نشد و انکار نکرد و وي ... بدین گفتار، سلیمان صلی اهللا علیه«:می نویسد. می کند

محاله باید که  ال،غمبر نبود از آن که آصف پی،را مستحیل نیامد و این به هیچ حال معجزه نبود
  ). 342همان، ص ( » دست سلیمان علیه السالم بایستیکرامت باشد و اگر معجزه بودي اظهار آن بر

السالم و اصحاب کهف تمسک می جوید و پس از این به نزول مائده آسمانی بر مریم علیه
 باید که کرامت این جمله افعال ناقض عادت است و معلوم است که معجزه نیست«:نویسد می

  ).343همان، ص (» باشد
 قرآن و به ذکر احادیثی منسوب به پیامبر رهایی از کرامات نقل شده دسپس به ذکر نمونه

 شدند و فتاررغاري گ رف الغار در ذکر احوال سه تن که دحدیث معرو: پردازد از جمله می) ص(
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آورند و هر بار  ه شفاعت می خود را به درگاه حق بيهکدام یک عمل خالصانبراي رهایی هر
شود و این از کرامات و  جنبد و درِ غار اندکی گشوده می سنگی که در غار را مسدود کرده می

  . نقض عادت بوده است
  تعداد اولیاء اهللا

هجویري در این مورد ضمن بیان مراتب اولیاء اهللا به صورت گذرا، اعداد ارقام صریحی را در 
 یافتههجویري، خود این خبر را بعینه در يهبرد و بنابر گفت ه کار میمورد تعداد اولیاء اهللا ب

که مکتوبان اند و مر یکدیگر را نشناسند از ایشان چهار هزارند «.است که بسیار قابل توجه است 
و جمال حال خود هم ندانند و اندر کل احوال از خود و خلق مستورند و اخبار بدین مورود 

اما . است، الحمداهللا است و سخن اولیاء بدین ناطق و مرا خود اندر این معنی خبر عیان گشته
سیصدند که ایشان را اخیار  -هنگان و درگاه حق جل جاللهآنچه اهل حلّ و عقدند و سر

اند مرایشان را ابرار خوانند و چهارند که  اند مرایشان را ابدال خوانند و هفت  و چهلخوانند
ایشان را نقیب خوانند و یکی که او را قطب خوانند  اوتاد خوانند و سه دیگرند که مرایشان رامر

مور به اذن یکدیگر محتاج باشند و اندر ا  ن جمله مر یکدیگرند را بشناسند وو غوث خوانند و ای
 بدین اخبار مروي ناطق 

  ). 321همان، ص (»است و اهل سنت به صحت آن مجتمع
  اهداف کرامات

 حق منشاء بروز امور و حوادثی ایمان، صفا و همت واالي اولیاي حق و انقطاع آنان از غیر
هر کدام از این کرامات . و توان بشري و متناقض با عادات و سنن طبیعتشود فراتر از قوه  می

گرفته   اما به صورت کلی کرامات با یکی از اهداف زیر انجام می،گیرد با هدف خاص صورت می
  . است

/ سوره بقره( جاري ساختن آب از سنگ: نان مانند براي رفع نیاز مؤمنان و تقویت ایمان مؤم-
  ).50/ بقره( شکافتن دریا) 60

  ).78/ اعراف( ، زلزله)241/ نوح(  خشکسالی و طوفان. عذاب معاندان نظیر نزول بالیا-
المحجوب حکایاتی بسیار از کرامات اولیاء نقل می کند و هدفش آگاهی هجویري در کشف

 به جهت افزایش ایمان و یقین ،بخشیدن به سالکان و ترویج علما و تذکر دادن به عوام است
 بیداري خفتگان و هدایت گمراهان این کرامات عالوه بر اهداف فوق گاهی نیز با هدف. آن
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 ولید منقلب نمودن جوانان اهل لهو لعب، خوردن زهر قاتل و نمردن خالدبن: اتفاق افتاده مانند
  ). 347صهمان، (و ایمان آوردن گروهی

 ولی به اراده و امر مستقیم يهاز ارادگاهی نیز هدف از کرامت تکریم ولی است که البته خارج 
ماجراي خوابیدن عبداهللا بن المبارك مروزي در باغ و راندن :  مانند،حق صورت گفته است

و نیز داستان احمدبن حنبل که ) 148ص ( اي ریحان مگس از وي توسط ماري عظیم با شاخه
ه مخلوق بودن قرآن  معتزله در بغداد دستگیر شد و هزار تازیانه اش زدند و گفتند بيهبا غلب

حسب اتفاق بند شلوارش باز شد بسته بودند و بربا عقابین ا در حالیکه دستانش راعتراف کن، 
   ).178ص ( »ببستناگهان دو دست دیگر پدیدار آمد و ازار 

پس از چند سال وقتی او . عسکربن الحصین نسفی و وفات او در بادیه استنمونه دیگر داستان 
پیش و هیچ ه اي در  برپاي ایستاد و روي سوي قبله کرده با عصایی در دست و رکو،را یافتند

  ). 186( سباعی گرد او نگشته
از کرامات نقل شده در کشف المحجوب که با هدف رفع نیاز مؤمنان صورت گرفته می توان به 

و پدید آمدن قرص نان ). 139ص ( ل از سنگ با اشاره حبیب بن سلیمجوشیدن شیر و عس
  . اشاره کرد) 423ص ( شربت براي ابراهیم خواص هر شب

حمله کردن دو شیر به جوانمرد اعجمی : تی نیز با هدف ارعاب معاندان انجام گرفته مانندکراما
ه سمنون به قندیل ها و کراماتی چون اشار) 347ص (  جان عمربن خطاب را کرده بوددکه قص

 عمر که با رضوان خازن بهشت کنیزكزایده ) 342ص (اصحاب کهف ) 211ص ( و افتادنشان
و همه و همه نمونه هایی ) 346ص (  در خانه حمل کرداش را سنگ تا ینگفتگو کرد و بار سنگ

  . هستند براي تقویت مؤمنان
هاي   مورد حکایت از کرامات اولیاء ذکر شده که در زمینهیازدهدر متن کشف المحجوب، صد و 

اشراف بر ضمیر، به حرکت در آوردن اشیاء، اطاعت حیوانات وحشی، :  نظیر؛مختلف است
دعا، سخن گفتن شیر، راه رفتن در هوا، جاري کردن شیر و آب از سنگ، جواهر استجابت 

  ... . شدن سنگ، چهل روز غذا نخوردن، موت اختیاري، طی االرض، شنیدن تسبیح کاسه غذا و 
  اقسام کرامت

اقسام کرامت به نقل از دکتر محمد میر در کتاب خوارق عادات از نظر مولوي، در مثنوي، فصل 
هاي صوفیان بر اساس مشرببراي کرامت انواع و اقسام زیادي :  با تلخیص502پنجم، ص 

  . انجام گرفته است
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ــه تقــسمات صــوفیه مــی  ــوزدهم   یکــی از نمون ــاب ن ــوان تقــسیمات شــیخ احمــد جــام در ب              ت
  . اشاره کرد» انس التائبین«

  کرامات اولیاي خدا
 ؛خص را به مقام اولیاء اهللا می رسانداین کرامات بی سبب و درجه درجه ش :کرامات فضلی - 1

 یا ناسپاس که در صورت دوم کرامت برایش ،صاحب این کرامت یا شکرگزار خواهد بود
 . چون گل بهار نمی پاید

آن است که بنده به توفیق حق و یا مجاهدت آن را به دست می آورد و  :کرامات کسبی - 2
انند مرغ کرامت کسبی م. رددگ هر چند در این راه بیشتر بکوشد، کرامتش بیشتر می

 . افتد و اگر در حفظ آن نکوشی به راحتی از دست می رود وحشی به سختی به دام می
 آن است که کسی طاعت خدا را نه به اخالص بلکه براي کسب کرامات و به :کرامت غرور - 3

و   بها،خداوند که رنج کس ضایع نمی گرداند. تبع آن جلب مردم دنیا، در پیش گیرد
   همچنان که عبادات او بی مغز و بی روح اخالص بوده،دهد هایی بی مغز میت ریزهکرام
 .است

 اما در طلب خیر فزون نیز ، آن باشد که فردي مصلح، اهل فساد نباشد:کرامت مکافات - 4
 خداوند عزوجل به چشم عنایت به وي می نگرد و جهت پیراستن او از آلودگی این ،نباشد

بتال می سازد و به او صبر نیز عطا می کند مثل آهنگري که را به مصیبتی مسستی وي 
سرگذشت : کوبد تا پاك و محکم شود نمونه آهن ریزه را در آتش می برد و با سندان می

 . و این از بهترین کرامات است) ص(ایوب پیامبر 
 اال با سبقت ازلی این ، آن است که آن را هیچ پیوندي با هیچ جاي نیست:کرامات حقیقی - 5

صلی ترین کرامات است و اصل کرامات آن است که هر چیزي به سزاي آن چیز بینی و هر ا
 ).502میر، ص (»  برداري و هر چه افکندنی است بیفکنی،چه برداشتنی است

 بیگانگان حریم قدس الهی نیز گاهی به فرمان شیطان دست به خوارق عاداتی می زنند که از 
 این کرامات توسط اولیاي شیطان و امر شیطان يهه همها به کرامات شیطانی یاد شده کآن

 جام به نقل اي از انس التائبین شیخ شنایی با انواع این کرامات خالصهجهت آ. صورت می گیرد
  . با تلخیص بیان می شود» کتاب خواق عادات از نظر مولوي در مثنوي«از دکتر محمد میر در
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براي مؤمنان تا . من و هم غیر مؤمنکس مقدور است هم مؤبراي هر :کرامات شیطانی
 . بر ضاللت و گمراهی شان بیافزایدگمراهشان سازد و براي غیر مؤمن تا 

 یکی را از میان آن ،که قومی گمراه شوندچنان است که خداوند حکم کرده  :اللتیضکرامات 
یگران بر راند که د دست و زبان وي چیزهایی میینند و برگز  بر می،قوم که معتمد آن قوم است

 چنان که ،گنجد نمی بخشد که در فهم و وهم دیگران  سپس به وي خاطرهایی می،آن عاجزند
 مردم نادان ،سوزانند کشند و یا می ندوستان به توالي بتان خود را می قومی در ه،شنویم می

 . شود کنند که راه حق همین است بر ضاللتشان افزوده می  تصور می،بینند چون آن را می
    روز  ایشان چهلده که از معتمدان در هندوستان قومی کهبه ما چنان رسی :ات وهمکرام

نچه که آنان خواسته اند اتفاق می افتد آ سر چهل روز ،بندند می نشینند و وهم در چیزي می
 . که این نیز نوعی گمراهی است

ها و  صومعه رد شامل حال راهبان و زاهدانی می شود که با اندك خوردن :کرامات مکافاتی
 ، خداوند رنج اینان را ضایع نمی کند،کلیساها عزلت می گزینند؛ اینان راه حق را نمی شناسند

 )501- 502ص  همان،( . کرامتی دنیوي به ایشان می بخشدخداوند اندك
  فتراق معجزه و کرامتوجوه اشتراك و ا

است ع از خرق عادت ترین نو در بررسی انواع خرق عادات گفتیم که معجزه برترین و عالی
 بین ،خالف قوانین طبیعت است با معجزه شباهتی تنگاتنگ داردکرامات نیز از این جهت که بر

  . هایی وجود دارد که در کتب صوفیه به آن اشاره شده استها و تفاوتاین دو نوع مهم شباهت
 است که ایل شدههایی قالمحجوب بین معجزه و کرامت تفاوت ها و شباهتهجویري در کشف

  :کنیم ها را به اختصار نقل می آن
  .  شرط معجزات اظهار و شرط کرامات کتمان است:اول
 کرامت شامل يهما فاید ا،رسد می) معاندان، گمراهان و مؤمنان(  فایده معجزه به دیگران:دوم

  ).شود زیرا موجب تسکین و آرامش قلب وي می( حال ولی است
 قطع ،تواند  اما ولی نمی،بودن عمل خود قاطع و استوار باشدپیامبر می تواند در معجزه  :سوم

  . کند که این عمل، کرامت است یا استدراج
 در شرع ،تواند لی صاحب معجزه می با شرع نبی منافات داشته باشد، و کرامت نمی تواند:چهارم
  . کند تصرف
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تناقضی با معجزه  ،دده ارائه می اگر کرامت ولی همان برهانی را ارائه دهد که معجزه :پنجم
وقتی خبیب « کند که نخواهد داشت و در تشریح این عدم تناقض به ماجراي خبیب اشاره می

در مسجد مدینه وي را بر آن حال دید و به اصحاب اطالع ) ص( در مکه بردار کردند پیامبررا 
د سالمش را  خداون،داد همزمان خبیب نیز پیامبر را در مسجد مدینه دید و بر ایشان سالم کرد

شنید و به دعاي رسول خدا روي خبیب ) ص(رساند، وي پاسخ خود را از پیامبر) ص(به پیامبر 
خبیب را بر دار معجزه و دیدن خبیب پیامبر را در مسجد ) ص(دیدن پیامبر . به سوي قبله شد

  )330هجویري، ص ( ».اند کرامت دانسته
  . نانکه معجزه از غیر انبیاءشود، چ  کرامت از غیر اولیاء اهللا صادر نمی:ششم
  . کنند و ولی هم صدق نبوت را می طلبد و هم عز والیت را  نبی صدق معجزه را اثبات می:هفتم
  .  بر نبی اظهار معجزه و بر ولی کتمان کرامت، تکلیف است:هشتم

  . جلّ استداي عزّومعجزه از مواهب خ کرامت و والیت مانند :نهم
یاء محفوظ؛ یعنی اولیاء از آفتی که وجود آن موجب نفی والیت و اولانبیاء معصومند  :دهم
  .  محفوظند،شود می

 اما در مذهب با یزید و ذالنون ،کنند  خود را اظهار میيه انبیاء در حال صحو معجز:یازده
 این گروه به تفاوت ،مصري و محمد بن حنیف ولی در حال سکر، کرامت از وي صادر می شود

 اما ولی اینگونه ،ی معتقدند و آن اینکه انبیاء در اظهار معجزه مخیرنددیگري بین نبی و ول
 اما کرامت از وي بر نیاید و آنگاه که نمی خواهد کرامت از ، گاهی ممکن است اراده کند،نیست

  . وي صادر می شود
گروهی دیگر چون جنید و ابوبکر واسطی و ابوالعباس سیاري برآنند کـه کرامـت اولیـا در حـال          

 پـس  ،این جهت که اولیاء والیـان حـق در حـل و عقـد عـالم انـد         از. رخ می دهد نه سکر    صحو  
باید حال ایستادن باشد و تکوین سکر ابتداي حال سالک اسـت و تمکـین،            ترین حال ها     صحیح

بـر ایـن کـه زر و    .  ادعاي حارثه را که صاحب سکر بـود    ،این گروه مقایسه می کنند    . بلوغ سالک 
 »یـا صـفراء و یـا بیـضاء غُـرّي غیـري        «:دد با کالم امیرالمؤمنین که فرمـو      کلوخ در نزدش برابرن   

  ). 339هجویري، ص (
  .  مرتبت اولیاء از ادراك خلق و مرتبت انبیاء از ادراك اولیاء نهان است:دوازده
  . »معراج انبیاء از روي اظهار بوده به شخص و جسد و از آن اولیاء از روي همت و اسرار«: سیزده

  ). 355همان، ص (»سرّ اولیاستتن انبیاء در صفا چون دل و  «:چهارده
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  .  تفضیل انبیاء بر اولیاء:پانزده
  .  تفضیل انبیاء و اولیاء بر مالئکه:شانزده

  تفضیل انبیاء بر اولیاء
از سـوي  . الیـت بـدایت نبـوت بـود       اولیاء تابعـان انبیاءانـد و نهایـت و        به اتفاق مشایخ صوفیه،     «

  .ند ولی نیز باشد اما ولی نمی تواند نبی باشدتوا همزمان می نبی
اند این صـفت در اولیـاء عاریـت اسـت و           انبیاء در نفی صفات بشري تمکّن دارند و صاحب مقام         

    و  نبـی، چیـزي نیـست زیـرا اولیـاء مـی طلبنـد        يهدیگر اینکه تمام روزگار اولیاء در برابر لحظ       
از سـویی اولیـاء چـون بـه       . انـد  ومی دیگر بازگشته  می روند و انبیاء رسیده اند و براي رساندن ق         

  . نهایت سیر خود برسند از مشهادت خبر می دهند در حالیکه مشاهدت اولین گام نبی است
 ». معراج انبیاء از روي اظهار به شخص و جسد است و از آن اولیاء از روي همت و اسراردر آخر،

  ).352 - 355هجویري، ص (
اکثر عرفا و صوفیه «:سد عنوان تفضیل والیت بر نبوت می نویاستاد همایی در مبحثی تحت

معتقدند که غالب انبیاء و رسوالن عظام به هر دو فضیلت والیت و رسالت ممتاز و مشخص 
 را بر نبی فضیلت دهند که امر پیروي و انقیاد در  ولی،آري در صورتی ممکن است. بوده اند

بر جمیع انبیاء سلف که ) ع(علی   قدند که حضرتکار نباشد چنان که از فرق شیعه گروهی معت
 فضیلت داشت به این دلیل که اگر پیغمبران گذشته ،اند ی مرتبت بودهمقبل از حضرت خت

بت والیت مطلقه کلیه ن حضرت به مرت آ والیت جزئیه بوده و،داراي مرتبه والیت جزئیه بودند
  ).894، ص 2ج ، 1385عالمه همایی، (اختصاص داشت

  انبیاء و اولیاء بر مالیکهفضیل ت
 هجویري علل ایـن  ،یکی از وجوه شباهت انبیاء و اولیاء با یکدیگر تفضیل این دو بر مالئکه است     

  : تفضیل را شرح داده که به اختصار در این جا می آوریم
دلیـل  . اهل سنت و جماعت و جمهور مشایخ بر تفضیل انبیاء و اولیاء بر فریشتگان اتفّاق دارند       «

دیگر اینکـه مالئکـه در   . فضیلت این است که خداوند فریشتگان را امر کرد به سجود بر آدم        این  
 در مقابل در ، شهوت در خلقت آنها راه ندارد و طاعت حق غذاي وي است       ،شناخت حق عاجزند  

طینت آدمی، شهوت و ارتکاب معاصی مرکب و با بقـاي وسـاوس شـیطان انـدر دل از معاصـی                    
» ین جهت خواص و عوام مؤمنان از خواص و عوام مالئکـه فاضـل ترنـد   اجتناب می کنند به هم    

  ). 356 -357هجویري، صص (
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  فهرست کرامات منقول در کشف المحجوب
 ).77ص (  حق ترساي زیبا رو و استجابت دعادعاي جنید در .1
 ).109ص ( )ع(حکایت درویش و حسین بن علی  .2
         ه الـسالم را کـرده بونـد    ظاهر شدن دو شیر بـر ملکـی کـه قـصد جـان حـضرت بـاقر علیـ               .3

 ).114ص (
 ).136ص ( ن کردن حسن بصري از مأموران حجاجکرامت حبیب عجمی در پنها .4
کرامت ابوحلیم حبیب بن سلیم گرگی نگهبان گله اش بود و شیر و عسل برایش از سـنگ                 .5

 ).139ص (جوشید  می
 ).143ص ( ر پیش بینی سرانجام خود و یارانشکرامت ابوحنیفه د .6
 ).138ص ( )ي مگس می راندماري که از و(امت عبداهللا مروزي کر .7
 ).156ص ( نقلب نمودن جوانان اهل لهو و لعبکرامت ابوالفیض ذالنون در م .8
 ).178ص ( بل و روئیدن دو دست دیگر بر بدنشکرامت احمدبن حن .9

دن و عدم تعـرض حیوانـات بـه جـسد     کرامت عسکربن الحسین نسفی ایستاده در بادیه مر      . 10
 ).186 ص( وي

 ). 190ص (  بیرون آوردن آهن تفتیده از کورهص سالم النیشابوري درفکرامت ابوح . 11
 ).198ص (  سري سقطی در اشراف بر ضمیر جنیدکرامت . 12
 ).199ص (کرامت جنید در دیدن ابلیس . 13
 ).199ص ( رامت جنید و اشراف بر ضمیر مریدشک . 14
 ).206ص ( مت جنید در اشراف بر آینده مریدشکرا . 15
 ). 210ص (  و بسته شدن زبان شاهکرامت سمنون . 16
 ).211ص ( افتادن قنادیل به اشارت ويکرامت سمنون و  . 17
 ).212ص (  شجاع کرمانی و چهل سال نخوابیدنکرامت شاه . 18
 ).216ص ( و آمدن خضر به خدمت وي هر یکشنبهکرامت ابوعبداله محمد ترمذي  . 19
 ).217ص (  بردمی) ع(وات وي را به نزد خضر کرامت ابوبکر وراق و صنوقی که جز . 20
 ).221ص ( )ع(  با عزرائیلکرامت ابوالحسن محمد خیرالنّساج . 21
 ).223ص ( جات یافتن از چاه به کمک اژدهاییکرامت ابوحمزه خراسانی و ن . 22
 ).234ص ( )ع( ت ابراهیم خواص و مالقاتش با خضرکرام . 23
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 ).238ص ( کرامت جنید و ندایی از سرّ . 24
 ).246ص (  در سالم شدن پاي شترتجابت دعایشکرامت ابوالعباس قصاب و اس . 25
 ). 248ص (  ف وي بر ما فی الضمیر مریدراکرامت ابوعلی دقّاق و اش . 26
 ).249ص ( انی و دور شدن ملخ ها به دعاي ويعبداهللا محدبن علی داستکرامت ابو . 27
 ).250ص ( ش بر ما فی الضمیر بر مسلم فارسیکرامت ابوسعید ابوالخیر و اشراف . 28
 ).251ص ( ر و اشرافش بر ما فی الضمیر مریدکرامت ابوسعید ابوالخی . 29
 ).256ص ( اشراف وي بر ما فی الضمیر هجویريکرامت ابوالقاسم کرکانی و  . 30
 ).292ص ( سرخسی و حرف زدن شیر درنده با ويکرامت احمد حمادي  . 31
کرامت ابوالحسن نوري و جاسوس القلوب بودنش و روشن شدن خانه بـا سـخن گفـتن وي         . 32

 ).293ص (
 ).295ص ( ه شدن نام مبارك اهللا با خون سرش بن تستري و نشتکرامت سهل . 33
 )309ص ( »نفس«ی سیاه مروزي و مالقاتش باعلکرامت بو . 34
 )309ص ( »نفس«ت محمد علیان نسوي و مالقاتش باکرام . 35
 ).310ص ( »نفس«ت ابوالعباس شقّانی و مالقاتش باکرام . 36
 ).310ص ( »نفس«ت ابوالقاسم کرکانی و مالقاتش باکرام . 37
 ]احتماالً درویش مـذکور خـود هجـویري بـوده اسـت     [»نفس«امت درویش و مالقاتش با کر . 38

 ).310ص (
 ).312ص ( وي بر ما فی الضمیر ابراهیم خواصکرامت راهب رومی و اشراف  . 39
 ).314ص ( ، به نقل از ذالنون مصريکرامت درویشی که بر هوا می پرید . 40
 .)315ص ( علی سیاه مروزي و شنیدن نداي سرّمات ابواکر . 41
 ). 318( کرامت خلیفه عمربن خطاب و روان شدن رود نیل . 42
 ).330ص ( در مدینه از مکه) ص( در دیدن پیامبر) ص(بی پیامبرکرامت خبیب صحا . 43
 ).331ص ( م خواص و اسالم آوردن راهب نصاراکرامت ابراهی . 44
 ).337ص ( برابري سنگ و نقره و طال در نزدشکرامت حارثه و  . 45
 ).338ص ( سنگ ها به روایت ابوالقاسم قشیري کرامت طابرانی و جواهر شدن . 46
 ).338ص ( و تبدیل شدن اجزاي دوخت به زرکرامت شیخ ابوالفضل حسن  . 47
 ).340ص ( االرض بردن ابوبکر وراق ترمذيطیکرامت محمدبن علی و به  . 48
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 ).341ص ( ن موسی و نزول منّ و سلوي بر آنانسایه انداختن ابر بر سر یارا . 49
 ).342ص (  تخت بالقیس در یک چشم به هم زدنآوردنخیا و کرامت آصف بن بر . 50
 ).342ص (  نزول میوه هاي غیر فصل بر ایشانکرامت حضرت مریم علیه السالم و . 51
 ).342ص( مت اصحاب کهف و حرف زدن سگ چوپانکرا . 52
 ).343ص ( )ص(حدیث الغار به نقل از پیامبر کرامت اصحاب کهف  . 53
 .)345ص ( رامت جریح راهب و سخن گفتن نوزادک . 54
 ).346ص ( کرامت زایده کنیز عمربن خطاب . 55
 ).346ص ( شتن از آب با یارانگذحضرمی و الکرامت عالء بن  . 56
 ).347ص ( بداهللا بن عمر و سخن گفتن با شیرکرامت ع . 57
 ).347ص ( )ع(  رفت، به نقل از حضرت ابراهیمکرامت مردي که بر هوا راه می . 58
 ).347ص ( می دو شیر به جوانمرد عجيهب و حملکرامت عمربن خطا . 59
  ).347ص (  ولید در خوردن سم قاتل و نمرونکرامت خالدبن . 60
 ).348ص ( پر از زر کرد  به روایت حسن بصريکرامت درویشی که خرابه را  . 61
 ).348ص ( ابراهیم ادهم شیر و آب جاري ساختکرامت چوپانی که از سنگ براي  . 62
 ).348ص ( رداء و سلمان و شنیدن تسبیح کاسهدکرامت ابو . 63
 ).348ص ( ر نخوردن طعام و شنیدن صداي هاتفسعید خرّاز دت ابوکرام . 64
 ).348ص ( داهللا و بیت السباع بودن خانه اشکرامت سهل بن عب . 65
 ).349ص ( از فکر و اندیشه ابوالقاسم مروزيکرامت جوان ناشناس و آگاهی اش  . 66
 ). 349ص (  وي از دیا به روایت ذالنون مصريکرامت جوان مرقعه دار و گذشتن . 67
 ).350ص ( الی شیران به روایت ابراهیم رقّیامت مسلم مغربی و گوشمکر . 68
 ).350ص (  پاك ماندن نعلین وي از گل و اليکرامت شیخ و استاد هجویري و . 69
 ).350ص ( انی و پاسخ گویی وي به سؤال ستونکرامت ابوالقاسم کرک . 70
           فــصل  خـارج از يهدر اشـراف بـر اطالعـاتی از هجـویري و آوردن میـو     کرامـت بـاب عمـر     . 71

 ).351ص (
 ).351ص ( ویريکرامت ابوسعید و آشکار شدن صفاي عملش به شکل کبوتري بر هج . 72
کرامت درویشی که یک سال در مشاهدات خانه کعبه نه طعام خورد و نه شراب و نه خفت               . 73

 ).380ص (
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 ).413ص ( ي از مضمون خواب مریدکرامت حصري و آگاهی و .74
 او مالقات هر شب وي با دن دو قرص نان و دو شربت برکرامت ابراهیم خواص و پدید آم .75

 ).423ص (جناب خضر
 ).427ص ( سل کردن وي در روز و وفاتش در آبکرامت ابراهیم خواص شصت بار غ .76
 ).427ص ( بوعلی رودباري و شنیدن صداي هاتفکرامت ا .77
 ).428ص ( کرامت شبلی و شنیدن صداي هاتف .78
 ).429ص ( کرامت شبلی و شنیدن ندایی از غیب .79
 ).435ص  (رامت تائبی که صداي هاتف را شنیدک .80
 ).443ص (ست می گشتر، اما در وقت نماز تندکرامت سهل عبداهللا که زمینگیر شده بود .81
 ). 444ص (  نمازم توجهش به چهل نیش پیاپی کژدم درکرامت زنی متعبد و عد .82
 ).444ص ( یر اقطع و قطع کردن پایش در نمازکرامت ابوالخ .83
 ).464ص ( اطر مرید و ندادن قراضه به درویشعید ابوالخیر و اشرافش بر خکرامت ابوس .84
 ).473ص (   هر پانزده روز یکبار طعام خوردنکرامت سهل بن عبداهللا و .85
 ).473ص (  وصال گرفتنيهج طوسی و سی روز روزکرامت ابونصر سرا .86
 ).473ص (  مصیصی و پانزده روز طعام نخوردنکرامت حفص .87
 ).473ص (  و نخوابیدن وي تا آخر ماه رمضانهم و افطار نکردنکرامت ابراهیم اد .88
 ).473ص ( گرفتن پشتاپشت يهکرامت عبداهللا خفیف و چهل چهل .89
 ).474ص (  روز طعام نخورد به روایت هجویريکرامت درویشی که هشتاد .90
ل روز بر یک طهارت بودن هکرامت دو پیر اهل مرو در نخوردن طعام به مدت طوالنی و چ .91

 ).474ص (
 ).474ص (  باثغري و هشتاد روز طعام نخوردنکرامت ابومحد .92
 ). 483ص (کرامت جوانی که در منا به اشارت انگشت خویش مرد، به روایت ذالنون مصري  .93

 ).492ص ( لسی در چهل سال به دو زانو نشستنکرامت حارث مج .94
ننشست به ر پاي ایستاد و کرامت مردي در خراسان به نام ادیب کمندي که بیست سال ب .95

 ).493ص ( جز تشهد
 ). 499ص ( د و اشکار شدن حقیقت امر بر مریدکرامت جنی .96
 ).507ص ( بر ما فی الضمیر هجویري و یارانشکرامت ابوالعالء  .97
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 ).510ص ( ید بر ما فی الضمیر فارس بن غالبکرامت ابوسع .98
 ).518ص (  شجاع کرمانی و چهل سال نخوابیدنکرامت شاه .99

 ).519ص ( سمرقندي و چهل سال شب نخوابیدنر کرامت شیخ احمد بخا .100
 ).521ص ( امت پیري درویش و موت اختیاري اشکر .101
 ).533ص ( اي هایش از خدا با سجده کرامت فرزند سهل بن عبداهللا و گرفتن خواسته .102
 ).533ص ( ارج از فصل بر ويهاي خ السالم و نزول میوه کرامت حضرت مریم علیه .103

        ی به روایت جنیداف دوازده ساله در زیر خار مغیالنکرامت مردي درویش و اعتک. 104 
 ).542ص (

 ).553ص ( ، به نقل از ابوالقاسم کرکانیپریدند کرامت اولیایی که می.105
 ).564ص ( سرّش ندا آمدنکرامت جنید و به .106
 ).575ص ( کرامت یک صوفی و شنیدن صداي هاتف.107
 شنید و صداي قرآن خواندن فرشتگان را میدانست  کرامت جوانی که هنگام مرگش را می.108

 .)58، ص(
 ).587ص ( کرامت حضرت داود و صورت زیبایش.109
 ).599ص ( ث و دیدن ابلیس و یارانش در سماعکرامت ابوحار.110
 ).600ص (کرامت شیخ ابوالقاسم شقّانی و دیدن دیوان در مجلس سماع .111
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  گیري  نتیجه
ها و حکایات و شروحی که  رات کلی هجویري به مباحث ولی و کرامت و مثال با توجه به اشا

 خداوند است، متصل به اراده و يهولی کامل آین  :ذکر کرده کامالً بیانگر این معنی است که 
  . ذات پروردگار

است، جانشین خداوند بر روي » الاله اال هو«ا و گفتارش گفتار خداوند و مصداقفعلش فعل خد
و . ست و در عالم ملک و ملکوت تصرفاتی دارد که وصل به ارادة اقدس باري تعالی استزمین ا

با . شود براي او هیچ زمانی قطع فیض از جانب خداوند نمی شود و درهاي لطف بسته نمی
  .  حق وحدت وجود دارديهاراد

ایی بشر و ولی کامل قائم مقام و نایب خداوند است که تجسم یافته جهت روشنایی بصرت و دان
و راهی هموار و روشن براي جویندگان حق است، و ولی خدا از  مثالی براي شناخت حق تعالی

 اما به شکل ،جانب خدا متصف به اوصاف الهی گشته و کرامات او جزئی از اوصاف الهی است
که از جنس آب است و دریا هم از آب است اما قدرت و    مانند قطره اي از وجود مطلق حق، ذره

پس ولی کامل متصل . دریاست  ولی ذات قطره همچون ذات،کیفیت دریا با قطره یکی نیست
انسان کامل . اي از وجود باري تعالی است به ذات حق تعالی و عین ذات حق تعالی است و ذره

   . و مظهر جمیع صفات الهی است. تجلی اسم اعظم خدا است
 شناسـاندن آن بـه تـشنگان     جهتامات بوده،   هجویري خود عارف بوده و آگاه به مقام ولی و کر          

این وادي به صورت تاکید با ذکر حکایات متعدد سعی در اثبات و ارتقا ذهنـی، پـذیرش اتـصال      
تمـام مباحـث و   .  با او را داشـته اسـت      ن خداوند و بودن با او، دیدن با او و شنید          يهولی به اراد  

             فنـاي فـی اهللا و  تفـسیر معنـی  حکایات مربوط بـه کرامـات و ولـی در نظـر هجـویري در یـک           
  .  است »ال اله اال هو «

  »بحر بر قطره بخندید که ماییم همه    همه   قطره بگریست که از بحر سوائیم«
  )8ص  صفی علیشا،(
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