
 پژوهشنامه عرفان
دوفصلنامه علمی، سال 

 وسوم، شماره بیستدوازدهم،

،1399پاییز و زمستان   

91-116صفحات    

 کرامات اولیا؛

دالیل اثبات: عقل، نقل و اجماع   

  محمد رودگر

علل خفیة غیبی و فراطبیعی برخوردارند که بشر  کرامات همانند معجزات از چکیده:

ترین  های ناشناخته از مهم تواند به کشف تامة آن علل نایل گردد. این پدیده نمی

گرایان برای انکار تصوف بوده است. عرفا عامة مخاطبان خود را به  دستاویزهای قشری

در اثبات کرامات بیان  اما مبانی خود را نیز ،اند خوانده پذیرش متعبدانة کرامات فرامی

یا « اثبات کرامات»اند. در بسیاری از آثارِ ایشان به عناوین و موضوعاتی چون  داشته

خوریم. بیشترین دغدغة عرفا در بحث کرامات اولیا، در حوزة  برمی« تعلیل کرامات»

اثبات این پدیده بوده است. در این پژوهش مبانی عرفا در اثبات کرامات در سه گروه 

رغم وجود چنین دالیلی، باز هم  بندی و بیان شده است. به ماع ردهو نقل و اج عقل

ها بوده است. از این جهت، سعی شده است به  پراکنی کرامات دستمایة برخی شبهه

ای ذاتاً غریب و  عنوان پدیدهترین شبهات نیز پرداخته شود. اگر کرامات به مهم

نظر عقلی و فلسفی، چه نقلی و شرعی و چه ناشناخته مورد پذیرش قرار گیرد، چه از م

گرایی خاص که  تواتر و اجماع عقال، دستاورد بزرگی است برای رسیدن به نوعی واقع

در آن، هم واقعیت بیرونی و هم فراواقعیاتی چون کرامات و معجزات به رسمیت 

 شوند. شناخته می

 کرامات اولیا، دلیل عقلی، دلیل نقلی، اجماع :ها کلیدواژه
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 مقدمه:
ای است که به سبب عنایت خداوندی از ناحیة صوفی کامل و واصل  العاده امور خارق»کرامات اولیا 

العاده از فردی مؤمن سر زند که با  . اگر امری خارق(557-577: 1364)رجایی بخارایی، « شود صادر می

ی والیت همراه کرامت ممکن است با دعو تحدی و دعوی نبوت همراه نباشد، بدان کرامت گویند.

ترین منابع و  در مهم. (21: 1382ک: جامی، ر) وجه با دعوی نبوت همراه نخواهد بودهیچاما به ،باشد

و... بخشی جداگانه و  األنس نفحات، رسالة قشیریه، کشف المحجوبهای صوفیه، همچون  تذکره

اثبات »، به شیریهرسالة قترین بخش  آمده است. مفصل« اثبات کرامات»گاه مبسوط، تحت عنوان 

اختصاص دارد. دلیل این همه تأکید بر کرامات چه بوده است؟ جامی ضمن ارائة « کرامات اولیا

باره بر آن است که کرامات اولیا به همراه معجزات انبیا از ارکان دین بوده، بحث مفصلی دراین

هرکه به »گفته است: ابوتراب نخشبی هم . (22: 1382رک: جامی، ) خروج از دین استانکار آن 

: 1372؛ عطار نیشابوری، 696: 1374قشیری، ابوالقاسم ) «حقانیت کرامات ایمان نیاورد، کفر ورزیده است

اعتقاد به کرامت، یکی از مبانی بسیاری از مسلمانان بوده، یک . به بعد( 314: 2، جق1383؛ سبکی، 358

گونه که به توحید یا رسالت پیامبر عقیده ، همانمسلمان راستین باید کرامات اولیا را باور داشته باشد

اما صوفیه به این مقدار از لزوم تعبد دربرابر کرامات کفایت نکرده،  (.48: 1385)ابوسعید ابوالخیر،  دارد

ها بیانگر اهمیت و ضرورت  اند. تمام این تالش پدیده بیان داشته دالیل مختلفی را نیز در اثبات این

از هر نظر، تأثیر  پژوهشگر را به مطالعة بیشتر واداشته است. پذیرش کرامات اولیاه موضوع است ک

گراییِ خاص عرفانی  بینی داشته، سنگ بنایی خواهد بود برای رسیدن به نوعی واقع فراوان بر جهان

گرِ بسیاری از مبانی و باورهای دینی و مذهبی است. اثبات کرامات، گام نخست برای  که توجیه

ای است که دخالت مستقیم در تعیین نوع نگرش ما به واقعیت در جهان امروز و نیز  مایی پدیدهن واقع

 .دارد در عرصة هنرهای روایی و به طور کل، فلسفة هنر

موضوع کرامات اولیا به قدری جذابیت دارد که دست هیچ پژوهشگری در معرفی پیشینة بحث 

های اثبات کرامات از منظر عرفا  شیوهخصوص به هکه ب حال، پژوهشی یافت نشدمانَد. بااین خالی نمی

سبع اصغر ارجی،  شهبازی، ایرج و علی انداز:گرفته ازجمله عبارتهای صورت بپردازد. پژوهش
. بیش از (1388)، ها حدیث کرامت: پاسخی منطقی به پرسشاستعالمی، محمد،  ؛(1378)، هشتم

بررسی »وجود است؛ ازجمله: همتی، امیرحسین، مقاله در این باب م کتاب، تعداد قابل توجهی
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، «های مربوط به اخبار از غیب بندی قصه طرحی برای طبقه»پور، قیصر و ایرج شهبازی،  امین ؛(1394)

قربان پور ؛ (1389 )، «گیری کرامات تأثیر آیات و روایات بر شکل»شیری، قهرمان،  (؛1385زمستان )

از کرامات تا خرافات )با تأکید بر اسرارالتوحید و مقامات »آرانی، حسین و ناهید حیدری رامشه، 

گرفته ذیل  های صورت های فوق و دیگر پژوهش یک از پژوهش هیچ .(1393زمستان)، «ژنده پیل(

 یست.ها آن هم به تفکیک عقل و نقل و اجماع ن عنوان کرامات، ناظر به اثبات این پدیده

 قل.  ع1

مقاومت عرفا دربرابر عقل فلسفی و استداللی، واقعیت آن است که فلسفه اسالمی  با وجود

شدت در پی اثبات کرامات برآمده است.  گرای مشاء به کرامات را پذیرفته است. حتی فلسفة عقل

بوعلی با استفاده از موضوع پیوند عقول و نفوس زکیه با عقل فعال، کرامات مشایخ را ممکن دانسته 

های گستردة سه قوة  پدید آمدنِ چنین خوارق عاداتی محصول توانایی (.260: 1332سینا،  )ابن است

، قوة خیال و قوة محرکه. هرقدر موجود فاعل توانمند در برخی نفوس مستعده است: قوة عقالنی

تر و تأثیر فعلش در غیر بیشتر و آثارش پراستمرارتر خواهد  نیرومندتر باشد، در فاعلیت خود کامل

پذیرد بلکه دیگران را نیز از انکار آن برحذر  تنها کرامات را میبوعلی نه (.85: 1360سینا،  )ابن بود

داند و از این طریق، امکان  وی خارق عادت را خارق علت نمی (.427-431: 1332سینا،  )ابن دارد می

 فاضله مدینهکند. عامل بروز کرامات، قوت نفس است. چنانکه فارابی در  وقوع کرامات را ثابت می

واسطة اعضا و جوارح،  رسد که مانند عقول و مجردات، بی آورده است: انسان زمانی به سعادت می

ای دارد. پس  معجزة علت مادی یا معنوی ناشناخته (.12: 1390زاده آملی،  ن)حس از او کاری سر زند

یا مستثنا  (450: 1362؛ باربور، 110-132: طا مقدمه و 1333ک: هندى، )ر توان بدون توجیه طبیعی آن می

، 108)معرفت، ش، «معجزات و کرامات پیامبر اعظم)ص(»ک: مصطفی کریمی، )ر دانستن آن از قانون علیت

-22: 1385)رک: کریمی،  ، وقوع معجزه و کرامت را پذیرفت1یا تفسیر قانون علیت به توالی اشیا (1385

10). 

عنوان مثال، مؤیدالدین رفته عرفا نیز برای اثبات کرامات به دالیل عقلی روی آوردند. به رفته

هان عقلی وجدان ایم، طبق بر جندی بر آن است که چون ما عارفان چنین کراماتی را در خود دیده
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ما امر ثبوتی است و عدم وجدان کسی که این کرامات را نیافته و نسبت به آن جاهل است، امری 

 عدمی است

و البد ثبوت امر ثبوتی و وجود حجت شهودی عقال برهان قاطع است و عدم وجدان 
کند عندالمعارضه. و رجحان امور  خصم داللت جز بر جهل و عدم وجدان او نمی

 (.113: 1362)جندی،  ر امور عدمی عظیم روشن ]است[تی بثبو

موالنا، امام محمد غزالی، فخر رازی و سرانجام، فیلسوف متأله جهان اسالم، مالصدرا نیز در 

همیشه  حال، شبهاتی در رد کراماتبااین. (300: 1376)همایی،  اند اثبات عقلی کرامات، سخن رانده

 شود. ها اشاره میرین آنت مطرح بوده است که در ادامه به مهم

 معلولی -. شبهه علّی1. 1

 . شبهة معلول بدون علت1. 1. 1

گونه است: خرق کنند، ازاین دانند، عمده شبهاتی که مطرح می که کرامات را محال عقلی می آنان

عادت، خرق علت است؛ این یعنی گسست رابطة علّی و معلولی و نقض قوانین طبیعت. ازآنجاکه 

محال است، معجزه و کرامت نیز معلول بدون علت بوده، امری محال خواهد بود.       چنین چیزی 

عنوان جنس و مقوم به« خرق عادت»دیگر، هر معلولی علتی مسانخ با خود دارد اما عبارتبه

معجزات و کرامات، به مفهوم معلول بدون علت است. اگر معجزه و کرامت ناقض نظام علّی 

ها را درپی خواهد ها، نفی آنشوند که اثبات آن ل به مفهومی متناقض میمعلولی باشند، تبدی

زیرا علیت یک قاعدة عقلی و فلسفی است که نقض آن  ؛داشت؛ دیگر آنکه غیرممکن خواهند بود

ستیزیِ دین و عرفان را در پی خواهد داشت و تنها راه باور به این  محال است؛ و سرانجام اینکه عقل

امور، ایمان و تعبد بدون تعقل و اندیشه خواهد بود. طبق این تقریر، تبدیل عصا به مار، از محاالت 

جزات و کرامات به اتهام مخالفت با بدیهیات مسلم عقلی، محکوم بدیهی است. همچنین عموم مع

 به بطالن خواهند بود.

دربرابر شبهة فوق، گروهی جانب قانون علیت را گرفتند و منکر معجزات و کرامات شدند؛ 

و  ق(215)م، برخی از معتزله و معمربن عباد )م قرن سوم ق( راوندی ، ابنق(251)ممانند ابوبکر رازی 

. گروهی دیگر جانب (154: 1381)قدردان قراملکی، احمد خان هندی و آخوندزاده  پیروانش، سید

خاطر اعتقاد وقوع خوارق را گرفتند و به قوانین عقلی اعتنا نکردند، مانند اشاعره و اهل حدیث که به
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« اهلل ةعاد»واقع دانند که در معلولی را یک قرارداد بشری می –به توحید افعالی خداوند، قانون علی

 :1، جتا ؛ تستری، بی341تا:  )ایجی، بیبوده، یکی از عادات خداوند نیز وقوع معجزات و خوارق است 

. هرچند ازنظر ما خرق قانون علیت محال است ولی از نظر خدا بستگی به مشیت و ارادة او دارد (286

زمان پذیرفته و به توجیه هم. گروهی دیگر اصل علیت و وقوع معجزات را (434: ق1420)مطهری، 

 (91-118: 1388ک: لطیفی، )راند، مانند بسیاری از معتزله و امامیه  سازگاری این دو با یکدیگر پرداخته

 و نیز عرفا و متصوفه.

 برای به رسمیت شناختن همزمانِ قانون علیت و وقوع معجزات و کرامات، دو راه وجود دارد:

 لل طبیعی ناشناخته. ع1.1.1.1

گاه عمومیت و کلیت ندارد بلکه استثناپذیر بوده، هرگاه  نظام معهود، سنتی و عادیِ این جهان هیچ

گردد. این باور خالی از تعبد و  وسیلة اموری چون معجزات و کرامات، خرق میخداوند بخواهد، به

ند تکلف نیست اما اگر بگوییم که حتی معجزات و کرامات نیز در این نظام دارای عللی هرچ

اند، برخی  آید. علل طبیعی به دو گونه شمار میناشناخته یا کمتر شناخته شده هستند، امری معقول به

های  شده. بسیاری از خوارق عادات، متکی بر جنبه  اند و برخی ناشناخته یا کمتر شناخته شناخته شده

عرفا نادیده گرفته شده ناشناختة همین طبیعت مادی هستند، نه فراطبیعت. قانون علیت بارها ازسوی 

است زیرا آنان تنها به علل مادی شناخته شده معتقد نیستند. اگر علل ناشناخته و کمترشناخته شده را 

تواند ادعا کند که علت  شود. کسی نمی نمی درسمیت بشناسیم، خللی به نظام علّی و معلولی وار به

یعیِ شناخته نشده وجود دارد که شاید بشر   داند. هنوز انبوهی از علل مادی و طب ای را می هر پدیده

تواند مدعی شود  میگاه نتواند به تمام این سؤاالت پاسخی قطعی دهد. تنها عالِم مطلق است که هیچ

 (.13: 1367)استیس،  شناسد ها را می علل تمام پدیده

ترین علل  اند. یکی از ناشناخته معلول علل طبیعی ناشناخته 2بسیاری از کرامات حسی و ظاهری

طبیعی، قدرت روح و نفس آدمی است. قدرت برخی از نفوس، بسیار فراتر از قوای طبیعی است. 

العجب أن یکون لبعض النفوس قوة الهیة، فیطیعها العنصر »نویسد:  باره می این صدرای شیرازی در

-که به واسطة آن. نفوس نیرومند واجد خصوصیاتی هستند (355: ق1420) مالصدرا، « فی العالم المادی

واسطة اعتقاد سرسخت به توحید افعالی و توانند بر طبیعت تأثیر بگذارند. حتی اشاعره که به ها می

دانند، درمواردی به واسطة  مخالفت شدید با فلسفه و علوم عقلی، معجزه را فعل مستقیم خدا می
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، به دخالت و تأثیر صراحت ظواهر آیات به صدور حداقل برخی از معجزات به دست خودِ پیامبر

. مشهور امامیه و حکمای اسالمی (238: 1361)غزالی، اند  نفس پیامبر در صدور معجزات اقرار کرده

رشد، سهروردی، مالصدرا، فیض کاشانی، حکیم سبزواری و عالمه  سینا، ابن همچون فارابی، ابن

ک: لطیفی، )راند  امات دانستهطباطبایی، همگی نفوس انبیا و اولیا را دخیل در برخی از معجزات و کر

توانیم بگوییم بسیاری از معجزات و کرامات از یک علت  . بنابراین، اگر نگوییم همه، می(109: 1388

کمتر شناخته بودنِ  3.العادة نفس و روح انبیا و اولیا برخوردارند کمتر شناخته شده یعنی نیروی خارق

وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إاِلَّ »روح، امری مسلم است: 

ز روح و نفس . باتوجه به اطالعات اندک ما از روح، طبیعی است اگر اطالعات ما ا(85)اسراء:  «قَلیالً

 شمار آید. ای باشد که امری بالکل ناشناخته به اندازهمستعد و نیرومند انبیا و اولیا به

 علل فراطبیعی .2.1.1.1
اصل مقوم در معجزه و کرامت، ناشناخته بودن علت نیست بلکه استناد به علت غیرمغلوب است. 

تر شناخته شده، ممکن است روزی علت غیرمغلوب یعنی علت فراطبیعی، زیرا علل ناشناخته یا کم

اما علل فراطبیعی نشانة اصالت الهی و فراطبیعی کرامات اصیل  ،سرانجام شناخته و مغلوب شوند

گیری از نفوس  هستند. قوانین طبیعی، تحت اشراف قوانین فراطبیعی هستند و انبیا و اولیا با بهره

بیعی برای تخصیص قوانین طبیعی استفاده توانند از قوانین فراط تزکیه یافته و نیرومند خویش می

 توان استدالل امثال قشیری را در اثبات کرامات پذیرفت: کنند. تنها در این صورت است که می

بدان که پیدا آمدن کرامت بر اولیا جایز است و دلیل بر جواز آن آن است که هر کار 
اشتن اصلی از که بودن آن صورت بندد در عقل و حاصل شدن آن ادا نکند به برد

اصول، واجب بوَد وصف کردنِ حق تعالی به قدرت بر آفریدن آن و چون واجب بوَد 
 (.622: 1381)قشیری،  تعالی، باید که روا بوَد حاصل شدن آنآن در مقدورِ حق

گاه این نکته را متذکر درواقع قشیری قانون علیت تحت تفسیر عرفا را بدیهی فرض گرفته و آن

تواند  کند، همان چیزی است که مقدورات الهی نمی زی که کرامات را محدود میشده که تنها چی

 به آن تعلق گیرد:

و بدان که بسیار است از مقدورات که امروز به قطع دانیم که آن نشاید که کرامات 
ضرورت توان دانست یا مانند ضروت. یکی از آن آنکه مردی پدید اولیا بوَد و آن به

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 26

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=85
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=85
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=85
https://erfanmag.ir/article-1-788-fa.html


     97                                 کرامات اولیا؛ دالیل اثبات: عقل، نقل و اجماع                                                                       
 

بوَد ای گردد یا حیوانی، و امثال این بسیار  آید که او را مادر و پدر نبوَد یا جمادی بهیمه

 .(631و  630 :1381قشیری، )

گیرند اما به محال  فرق است میان محال عقلی و محال عادی. خوارق به محال عقلی تعلق نمی

 ذاتی چرا.

ود را دربرابر کرامات، اعجاز و در مقابل فالسفه، متکلمان قرار دارند که رویکرد خاص خ

زمان اصل علیت و وقوع معجزات و جای توجیه همها بهاند. برخی از آن خوارق عادات داشته

مثال، غزالی  عنواناند. به کرامات، صرفاً جانب معجزات و کرامات را گرفته، منکر اصل علیت شده

د و دربرابر فالسفه و کسانی که قائل به عنوان متکلمی مخالف با فلسفه، اصل علیت را قبول نداربه

نظر او هرکس . به(114و  111: 1361)غزالی، داند  ، وقوع معجزات را خارق اصل علیت نمیهستند آن

قائل به اصل علیت شد، باید ظهور قدرت مطلق الهی در قالب معجزات را انکار نماید و دیگر 

دربرابر، اغلب عرفا اصل علیت را  .(114و  111: 1361)غزالی، تواند معجزات و کرامات را بپذیرد  نمی

اند. معجزات و کرامات،  قبول دارند و همزمان با جریان این اصل، به توجیه وقوع کرامات پرداخته

 جهت با اصل علیت ناسازگارند. پذیر بوده، ازاین هم امکان وقوع دارند و هم وقوعشان توجیه

 گوید: عی بر سر راه فعل الهی نیست میموالنا دربارة اینکه قوانین مادی مان

دانند اما پیش اولیا کشف شده  مردم را نظر به اسباب است و کارها از آن اسباب می
که کسی از نای بیش نیست تا مسبب را نبینند و ندانند. همچنا است که اسباب پرده
کار گوید و نداند که پرده بر  گوید، پندارد که پرده سخن می پسِ پرده سخن می

نیست. و حجاب ]محجوب[ چون از پرده بیرون آید، معلوم شود که پرده بهانه بود. 
 (.57: 1382)موالنا، اولیای حق، بیرونِ اسباب کارها دیدند که گزارده شد و برآمد 

پس چون این را دیدند، دانستند که »افزاید:  آورد و می آنگاه معجزات پیامبران را شاهد می

)موالنا، «  ارساز دگر است. اسباب جز روپوشی نیست تا عوام بدان مشغول شونداسباب بهانه است، ک

1382 :57.) 

مبنای عقلی عرفا در به رسمیت شناختن علل فراطبیعی برای اثبات معجزات و کرامات، در سنت 

معنای تصرف فراطبیعت در طبیعت است. بینی قرآنی به قرآنی نیز تأیید شده است. معجزه در جهان

کند. قانون علیت عام مورد تأیید  فرایند هیچ قانون عقلی و ازجمله قانون علیت را باطل نمیاین 

ای چه دارای اسباب  . طبق این آیه، هر پدیده(3)طالق:  «قَد جَعَلَ اهللُ لِکُلِّ شَیءٍ قَدراً»قرآن است: 
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نکه خداوند قادر طبیعی باشد و یا فراطبیعی، میزانی دارد که ازسوی خداوند مقدر شده است. ای

است فراتر از علل و اسباب طبیعی در هرچیزی تصرف کند، تعارض عقلی با قوانین معهود و مأنوس 

-آید اگر خداوند به . هیچ اشکال عقلی به وجود نمی(77-1/73: ق1417ک: طباطبایی، )رمادی ندارد 

ر نظام طبیعت دخالت و طور مستقیم یا به واسطة انبیا و اولیا دمنظور آشکار ساختن حقیقتی به

خاطر جهل ما در شناخت تمام تصرف کند. هرگاه نتوانیم علتی طبیعی برای یک معلول بیابیم، یا به

علل طبیعی است و یا به این خاطر که آن معلول دارای علل فراطبیعی است و نه طبیعی. معجزه از 

در آن، جهل بشر نیست. بشر ای است که دلیل ناشناخته بودن علت  های ناشناخته آن دست پدیده

 (83: 1، جق1417ک: طباطبایی، )رتواند بر علت معجزه غالب شود. علت معجزه قاهر است  گاه نمی هیچ

اند. بنابراین، فقدان علل طبیعی به  خوانده« معجزه»رو آن را شود و ازهمین گاه مغلوب نمیهیچ

: 1، جق1425)سبحانی، معنای فقدان علت به طور مطلق نیست بلکه نهایتاً دال بر فقدان علل مادی است 

. به تعبیر شهید مطهری، فرق است میان نقض یک قانون و حکومت کردن یک قانون بر قانون (26

دست را تخصیص بزنند،  توانند قوانین پایین . قوانین باالدست می(461: 4ج :ق1420)مطهری، دیگر

اند، امری محیرالعقول و خالف عقل و  دستِ طبیعی خو گرفته هرچند برای کسانی که با قوانین پایین

 خرد به نظر آید.

اگر و اما آنچه تا اینجا در توجیه عقلی اخالل در نظام علی معلولی بیان شد، خالی از ذوق نبود. 

 ای دیگر تقریر کنیم:  گونه بخواهیم صرفاً یک بحث عقلی ارائه دهیم، باید شبهه و پاسخ آن را به

نقض قانون علیت توسط معجزه و کرامت، به این معناست که یا باید معجزه و کرامت را  شبهه:

ی کنیم. اگر بپذیریم و قانون علیت را نفی کنیم یا قانون علیت را بپذیریم و معجزه و کرامت را نف

ایم. پذیرش کرامات به  ترین قوانین عقلی را زیر پا گذاشته قانون علیت را نپذیریم، یکی از مسلم

معنای پذیرش اموری بر خالف جریان علی و معلولی جهان بوده، منجر به نقض این جریان طبیعی و 

خاص خودش صادر شود زیرا طبق این قانون، هر معلولی از علت  زیر سؤال رفتن نظام عقلی می

 شود. می

صورت است که هر معجزه و کرامت منافاتی با قانون علیت ندارد. قضیة علیت بدین پاسخ:

شود. این قانون قابل نقض نیست   علت است و هیچ معلولی بدون علت محقق نمی معلولی محتاج به

م. معجزات و کرامات کند که برای هر معلولی یک علت شناخته شدة مادی بیابی اما ما را ملزم نمی
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دهند، با این تفاوت که علت طبیعی ندارند بلکه علت ماوراءالطبیعی دارند.  نیز بدون علت رخ نمی

شده دارند. این موضوع به  کم کمتر شناخته های این جهان علتی ناشناخته و یا دست بسیاری از معلول

 معنای نقض قانون علیت نیست.

اشیاست. بنابراین تقریر، علت تنها به علت مادی محدود  معنای توسعه در عللپاسخ فوق به

مجرد و فراطبیعی. معجزه و کرامت، علل  اند: مادی و طبیعی؛ لل بر دو دستهنیست و مجموعه ع

نورانی یا همان نفس مجرد و  -مجرد و ماوراءالطبیعی دارند که به واسطة قوت و همتِ نفس انسانی

دهند.  غیرمادی که قوانین آن بر قوانین جهان اشراف دارد رخ می آسمانی و ارتباط او با عوالم مجرد

تصرف نفس انسانی در هیوالی عالم جسمانی امری کامالً منطقی و مطابق با نظام علی و معلولی 

رسند، بدین معناست  ای غیرقابل انکارند که اگر به نظر مخل قانون علیت می است. کرامات پدیده

یم. جهل ما نسبت به علت یک معلول، مجوز ما برای محال دانستن که ما از درک علت آن عاجز

هر معلولی »کند که  دهد و تنها به ما گوشزد می ای را نمی آن نیست. قانون علیت نیز چنین اجازه

و نه بیش از این. دربرابر اموری چون کرامات که دالیل بسیار ازسوی بزرگان « بدون علت نیست

اگر کسی نتوانست علت آن را بشناسد، به این معناست که تجربة ناقصی  برای اثبات آن اقامه شده،

تواند علت منحصرة آن پدیده را تحت هر  از آن داشته است. تجربة ما از یک پدیده، همیشه نمی

شرایط زمانی و مکانی ثابت کند. همیشه باید این احتمال را در نظر داشت که شاید مشکل از نوع 

دهد  وجه اجازه نمیدیگران ممکن است خالف آن باشد. قانون علیت به هیچ تجربة ما بوده، تجربة

کسی تجربة ناقص خود را از یک پدیده، دستمایة استحالة آن نموده، این کار خود را نیز مستند به 

 این قانون نماید.

 . شبهه عدم سنخیت علت و معلول2 .1. 1

ر نظام علی معلولی، باید قائل به یک علت طبق تقریرِ گذشته برای عدم اخالل اعجاز و کرامت د

های طبیعی بود و چنین چیزی عقالً باطل است زیرا علت و معلول  فراطبیعی برای برخی از معلول

طبق یک قاعده مشهور عقلی باید با یکدیگر سنخیت داشته باشند. اصل سنخیت علت و معلول 

توان  طبیعی باشیم. صدور هر معلولی را نمیهای طبیعی، قائل به عللی  کند که برای معلول ایجاب می

به هرعلتی منتسب نمود. چنین چیزی عقالً غیرقابل قبول بوده، موجب هرج و مرج شده، نتیجه آن 

ای را به هرچیز موهوم، ناشناخته و ناهمگون با آن پدیده نسبت داد.  توان هر پدیده شود که می می
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ای پیش نیاید. به فرض  ت داشته باشند تا چنین مفسدهباید علت و معلول با یکدیگر سنخیت و مناسب

آنکه تقریر فوق در توجیه عدم اخالل معجزات و کرامات در نظام علی معلولی مورد پذیرش باشد، 

شود که تقریر فوق نیز دچار مشکل عقلی شده،  توجهی به اصل سنخیت علت و معلول باعث می بی

ن دست، امکان عقلی مورد تأییدی لحاظ نمود. درنتیجه، هایی از ای وجه نتوان برای پدیدههیچبه

یت علت و مشکل استحاله عقلی همچنان الینحل خواهد ماند. مثال روشن برای شبهة عدم سنخ

اسرائیل است. بدیهی است که  راثر تماس با گوشت گاو در داستان گاو بنیمعلول، زنده شدن مُرده ب

 شود! ه نمیای در تماس با گوشت گاو، زند هیچ مُرده

پاسخ شبهه فوق در یک کالم این است که انقیاد از قوانین فراطبیعی تحت شرایطی خاص، جزو 

تواند  نظر با یکدیگر سنخیت دارند. نکتة مهم اینکه، هرکسی نمی این طبیعت جهان مادی است و از

اشیا را با ها احتمال خطا وجود دارد، سنخیت همة های علمی و تجربی که همیشه در آن با روش

 طور کامل تعیین کند: یکدیگر به

های علمی میسر نیست.  تعیین کیفیت سنخیت بین علت و معلول خاص، از طریق روش
دست آوریم،  براساس روش علمی اگر بتوانیم تمامی سازوکارهای طبیعت را حقیقتاً به

دستگاه با یکی توانیم طرد کنیم که اگر عامل فراطبیعی بیرون از این  این احتمال را نمی
های درونی آن، ارتباطی که چگونگی آن برای ما نامعلوم است پیدا کند و  از مکانیسم

آن را تحت تصرف خود درآورد، آثاری عجیب پدیدار خواهد شد، بدون اینکه اصل 
 .(102: 1390نژاد،  )بوذری سنخیت نقض شود

ات را در نحوة ارتباط نفس سینا، سهروردی و بسیاری از بزرگان، علت اصلی وقوع کرام ابن

اند. حال که نه معلومات تجربیِ دقیقی از روح و نفس انسانی،  انسانیِ نبی و ولی با فراطبیعت دانسته

خصوص روح و نفس انسان صاحب اعجاز و صاحب کرامت داریم و نه از عوالم ماورا، چگونه  هب

ض قوانین طبیعت مادی در مواردی توانیم ادعا کنیم که فراطبیعت با طبیعت سنخیت ندارد؟ نق می

معنای شمول قوانین فراطبیعی بر خاص با قوانین فراطبیعی، خود یکی از قوانین طبیعی است. این به

واسطة دیگری است، نه نقض، قوانین طبیعی، اشراف فراطبیعت بر طبیعت و محدود شدن یکی به

مندی از نفس مجرد  نبیا و اولیا با بهرهگرفتن قوانین طبیعی و ازجمله قانون علیت. ا نفی و نادیده

انسانیِ خود مظهر سنخیت تام میان ماده و معنا هستند. استبعادی نخواهد داشت اگر نوع ارتباط 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            10 / 26

https://erfanmag.ir/article-1-788-fa.html


     101                                 کرامات اولیا؛ دالیل اثبات: عقل، نقل و اجماع                                                                       
 

فراطبیعیِ این نفوس استثنایی در مواردی خاص، منجر به نمایش برتری و شمول فراطبیعت  -طبیعی 

زده نماید،  شدت شگفت معهودِ بشری به واسطة خرق عاداتِ بر طبیعت گردد و همگان را به

راثر تماس با گوشت گاو ب نظر، زنده شدن مُردهکه بسیاری راه انکار را در پیش گیرند. ازاین تاآنجا

)تماس با گوشت  اسرائیل، صدور معلول )احیاء( از علت مشخص شده در داستان در داستان گاو بنی

و نوع  )ع(پیش آید. علت واقعی، نفس موسیگاو( نیست تا شبهه عدم سنخیت معلول با علت 

 ارتباطش با علل فراطبیعی است. 

توان معجزات و کرامات را به همین سادگی طبق قانون علیت دچار استحاله عقلی  هرچند نمی

دانست، رفع استحاله عقلی باعث رفع جمیع شبهات و اثبات صددرصد امکان عقلی نبوده است. 

اند، ازجمله  گوی شبهاتی پیرامون این اصل بوده کرامات نیز پاسخ عرفا پس از اثبات اصل امکان

 آید: شبهاتی که از این پس می

  شبهه عدم لزوم کرامت برای اولیا . 2.1

به فرض پذیرش امکان عقلی معجزات و کرامات، پدیدة کرامت فاقد وجاهت عقلی الزم برای بروز 

و ظهور است. پیامبران به خاطر دعوی نبوت، نیازمند به اعجاز بودند تا حجت بر خلق تمام گردد و 

و  بر همه واجب شود که ایمان آورند. از این نظر، برخورداری از قدرت اعجاز برای ایشان الزم

نه بر خلق واجب است به والیت »واجب بوده است. در مقابل، ولیّ مأمور به نبوت و تحدّی نبوده، 

بنابراین، اثبات  (957: 3، ج1363)مستملی بخاری، « وی ایمان آوردن. مر این کرامات را فایده چه باشد؟

 کرامت برای ولی ضرورتی ندارد. 

است اما در آن شرط نشده است که حتماً باید ازسوی اند: معجزه نشانة پیامبری  عرفا پاسخ داده

پیامبر صورت پذیرد. اگر خرق عادتی ازسوی یکی از اولیای امت پیامبر رخ دهد، ادامة معجزات 

صورت قابل  این آن پیامبر بوده، گواه بر صدق اوست. لزوم وجود کرامات در کنار معجزات نیز به

ر است و تا شرع آن پیامبر باقی است، باید حجت او نیز درک است: کرامت امت، عین معجزة پیامب

شود، ثانیاً گواهی بر صدق رسالت پیامبر  باقی باشد. اوالً کرامت بر دست مؤمن مصدقِ مطیع پیدا می

است. درنتیجه، کرامت نیز خالی از تحدی نیست، اما نه برای ولی بلکه تحدی برای رسالت پیامبری 

. صدق والیت یک ولی از طریق کرامات وی، تابعی است از صدق که آن ولی تابع شریعت اوست
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رسالت پیامبری که آن ولی پیرو شریعت اوست. ازآنجاکه کرامت واقعی و اصیل، تنها ازسوی اولیا 

کند، این کرامت پیش از آنکه دال بر صدق آن ولی باشد، دال بر صدق  و مؤمنان راستین بروز می

سازد.  دهد و شبهات را برطرف می تبعیت از شریعت پیامبر سوق می به نبی بوده، مردم را هرچه بیشتر

خوبی قابل درک خواهد بود طریق، ضرورت و لزوم وجود کرامات در کنار معجزات، بهازاین

 .(279و  280: 1375؛ هجویری، 957: 3، ج1363)ر.ک: مستملی بخاری، 

 شکستن حریم نبوت .3.1

. از (318: م1914)سراج طوسی، اند  وارد شدن به مقام نبوت دانستهبرخی اثبات کرامات را باعث خدشه 

نظر ایشان، فروکاستن مقام نبوت از طریق اثبات کرامات برای اولیا، کاری غیر عقالیی و برخالف 

هایی مختلف بیان شده است؛  صورت شبههحکمت و مصلحت است. این اشکال بر اصل کرامات، به

 ازجمله:

 رامات با معجزاتمشتبه شدن ک .1.3.1

اند که فرق میان انبیا و اولیا معجزه است، و آن  اند، پنداشته برخی دیگر که منکر کرامات شده

صدور فعلی از انبیاست که غیر ایشان از مثل آن عاجزند. پس اگر اولیا نیز قادر به انجام چنین فعلی 

ویژگی خاص پیامبران است و ظهور  باشند، میان نبی و ولی فرقی نخواهد بود. از منظر ایشان، معجزه

. شباهت برخی از کرامات (318: م1914)سراج طوسی، برد  آن ازسوی دیگران، برتری انبیا را از بین می

گونه منع شرعی درپی نخواهد  اولیا با معجزات انبیا، موجب عدم تمایز میان این دو نبوده، هیچ

د ولی عمدة این دالیل بر پایة این دو جمله گنج داشت. ذکر مشروح دالیل عقلی در این مجال نمی

است: نه معجزه شرط نبوت است و نه کرامت شرط والیت. معجزه بر کرامت عمومیت دارد و این 

رغم  از دیرباز، متکلمان، فیلسوفان و عارفان، میان این دو به»بر قوانین مادی عمومیت دارند. هردو 

)کمپانی  «کمتر کسی در این باب دچار اشکال شده استاند و  شباهت بسیار، قائل به تفکیک شده

 نویسد: ازجمله عزالدین محمود کاشانی می (.42: 1389زارع، 

نبوت انبیا، نه به وجود معجزه است بل به وحی و ارسال الهی است. پس هر که حق 
تعالی بدو وحی کرد و به خلقش فرستاد، نبیّ بود؛ اگر معجزه با وی باشد و اگر نباشد. 
و حال اولیا نه چنین است. و معجزه فعل انبیاست و کرامت فعل اولیا. معجزه از برای 
اظهار است و دعوی بر آن سابق، و کرامت از این هر دو صفت خالی. و اولیا را 
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: 1376)کاشانی، داخل کرامات، به برکت متابعت انبیا حاصل است و وجود این، در آن 

 .(44و  43

داند و هم از نظر عقل و تحدید کرامات  یا را هم از نظر شرع جایز میهجویری نیز کرامات اول

وی مخالف کسانی است که با ایجاد محدودیت در دایرة امکان کرامت،  .تابد وجه برنمیهیچرا به

وجه باطل کنندة نبوت هیچاظهار کرامات بر دست ولی به اند شأن معجزه را باالتر بدانند. سعی کرده

صدور خرق عاداتی  (.276: 1375)هجویری،  نیازی به محدودسازی کرامات نیستنخواهد بود و 

ای ندارد. برتری  دست اولیای او نیز به اذن الهی میسر است و مفسده همچون معجزة پیامبران به

 پیامبران به مرتبة عصمت و نبوت ایشان است و نه به معجزات و کرامات ایشان. 

بر اثبات کرامات اولیا اجماع است اگرچه در ردیف »نویسد:  نیز می صاحب کتاب التعرف

قاضی همدان نیز مشتبه شدن کرامت با معجزه را رد کرده، قائل (. 71: م1986)کالبادی، «معجزات باشد

ای  گاه نگرانی نظر، هیچ این توانند همانند انبیا معجزه داشته باشند و از به آن است که اولیا نیز می

 نویسد:  باره می این جامی نیز در (.251و  250: 1370القضات،  )عینت اسوجود نداشته 

و بالجمله چون حضرت حق سبحانه و تعالی یکی از دوستان خود را مظهر قدرت 
کاملة خود گرداند، در هیوالی عالم هرنوع تصرفی را که خواهد تواند کرد بالحقیقت 

ظاهر می شود و وی در میان  آن تأثیر و تصرف حق سبحانه و تعالی است که در وی
 .(22: 1382)جامی،  نی

خوبی در عبارت فوق از جامی قابل اطالق و عدم محدودیت کرامات نسبت به معجزات به

 درک است.

 شبهة برتری کرامات بر معجزات .2.3.1

سازد، موارد  های عرفانی را با مشکل مواجه می مطلب دیگری که تصدیق کرامات مندرج در تذکره

حدی که بسیار بیشتر از معجزات و کرامات پیامبر دِ گزارشِ کرامت از مشایخ است تابسیار زیا

های میان معجزه و کرامت گذشت، یکی  که در بیان تفاوت است. چنان)ع( و امامان معصوم )ص(اکرم

و  ترین علل پیدایش کرامات، تقویت ایمان و یقین است و کسانی که به درجات واالی ایمان از مهم

اند، نیازی به ظهور کرامات ندارند. عزالدین کاشانی ضمن پرداختن به این موضوع،  یقین دست یافته

 کند: به مطلب مهمی اشاره می
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 -صلّی اهلل علیه و سلّم–و از این جهت نقل کرامات و خوارق عادات، از صحابة رسول 
فوق حال ایشان بود و کمتر آمده است و از متأخرانِ مشایخ بسیار، با آنکه حال صحابه 

علت آن است که ذکرش تقدیم یافت بلکه نظر بصیرت ایشان از مشاهدة انوار قدرت 
در عین حکمت، چنان ممتلی و طافح بود که کشف آیات قدرت مجرد از حکمت، 
نزدیک ایشان غریب و عجیب نبود و در تقویت یقین ایشان زیادت تأثیری ننمود و 

ده نبود، الجرم وقتی که از آن معنی چیزی بر ایشان دیگران را چون توان آن مشاه
گشتند و قوت یقینشان  سبب استغراب و استعجاب، از آن متأثر میشد، به مکشوف می

 (.45: 1376)کاشانی، شد  میزیادت 
به در صدق کرامات که: چرا کرامات فالن  عبارت فوق، پاسخ جالبی است به این شبهة مبتلی

که گذشت،  است. چنان )ص(ة عرفانی، بسی بیشتر از معجزات پیامبر خاتمشیخ صوفی در فالن تذکر

کرامت الزمة تصدیق والیت نیست بلکه فضیلت آنان است. هرچه مقامات ایشان واالتر باشد، 

ای دیگر ظهور و بروز خواهد داشت که برای  گونه کرامات ایشان کمتر خواهد بود و یا حداقل به

 .همگان قابل درک نخواهد بود

 تر نیز بخشی از آن بیان شد، از آنِ قشیری است: که پیش پاسخ دیگر بر شبهة فوق چنان
اگر گوید چگونه روا بود ظاهر شدن کراماتی که زیادت بود در معنی، بر معجزات 

گوییم این  -علیهم السالم –و روا بود تفضیل اولیا بر انبیا   -علیهم السالم –پیامبران 
شود زیرا که هرکه اندر اسالم  -صلّی اهلل علیه و سلّم –ها با معجزة پیغمبر ما  کرامت

صادق نبود کرامات بر وی ظاهر نگردد و هر پیغامبر که در امت وی یکی را کرامتی 
بود آن کرامت ازجمله معجزات آن پیغمبر بود زیرا که اگر این رسول صادق نبودی 

 .(629: 1381)قشیری، کرد مت ظاهر نشدی بر آنک متابعت او کرا
کرامات اولیا مؤید معجزه و »شود، قشیری با درنظرگرفتن این اصل که  ه مالحظه میک چنان

ای که از انبیا سر زند، رواست که از  به این شبهه پاسخ داده است. هر معجزه« نبوت پیامبران است

هم که از ولی سر زند، درواقع از پیامبری سر زده است که آن ولی اولیا نیز پدید آید. هر کرامتی 

است، طبیعی است اگر « الرسل سید»و « خاتم االنبیا»)ص( ذیل امت اوست. ازآنجاکه پیامبر اسالم

گر ها باشند. افزایش کرامات اولیا، بیان اولیای امت او صاحب کراماتی بیشتر از اولیای دیگر امت

امی نسبت به دیگر پیامبران است. کرامات متمم معجزات است و ازآنجاکه عظمت شأن آن نبی گر
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تا روز قیامت پایدار خواهد بود، الزم است معجزات آن حضرت نیز در قالب  )ص(شریعت محمدی

کرامات اولیا تا ابد استمرار یابد. بنابراین، اینکه کرامات اولیا از نظر تعداد بیشتر از معجزات پیامبر 

انگیزتر از آن است، دال بر برتری کرامات بر معجزات نیست بلکه این  یا شگفتو  )ص(اکرم

 کرامات، برگرفته از معجزات و مؤید شریعت نبوی است. 

 بهه تحدید کراماتش  .4.1

اند. آنان اصل  اما قائل به تحدید آن بوده ،دانستند اند که کرامات را محال عقلی نمی کسانی نیز بوده

 اند. این تحدید عمدتاً به دوگونة زیر رخ داده است: مشروط به تحدید پذیرفتهامکان کرامات را 

 حدید به شخص پیامبرت .1.4.1

داند  نمی« قلب شیء»داند و سحر و جادو را  گرا خرق عادات را فقط از جانب پیامبر می ذهن تجربه

رو برخی کرامات اولیا را انکار کرده، کرامات را تحدید داند، ازاین بندی می بلکه آن را صرفاً چشم

 اهلل البالغه حجةاهلل صاحب در کتاب  شاه ولی (.157: 2، ج1333)هندی،  اند دانستهنموده، خاص پیامبران 

در پاسخ باید گفت، حال . (157: 2، ج1333)هندی، صراحت منکر کرامات شده است بر همین اساس به

رو نفی  است، چرا باید مصادیق آن را محدود به انبیا بدانیم؟ ازاین که اصل خرق عادت ممکن

 (.109: 1384ک: تقوی بهبهانی،)ر نیستکرامت از اولیا پذیرفتنی 

 حدید به عهد پیامبرت .2.4.1

اند. از نظر ایشان، وقوع کرامت از  ای دیگر قائل به تحدید کرامات شده برخی دیگر نیز به گونه

دورة زندگی پیامبر ممکن بوده است. مستملی بخاری این شبهه را چنین تقریر  جانب اولیا تنها در

ای است از معجزات او، اما پس از او، تنها متعلق به  کرده است که کرامت در روزگار پیامبر، معجزه

زند و نه پیامبر. نتیجه این التباس کرامت با اعجاز، التباس  کسی خواهد بود که کرامت از او سر می

مبر و ولی بوده، ازآنجاکه شبهه در نبوت جایز نیست، وقوع کرامات برای اولیا نیز تنها در عهد پیا

 (.965: 3، ج1363)مستملی بخاری، پیامبر ممکن خواهد بود 

گونه که در عصر پیامبر روا  مستملی بخاری در پاسخ آورده است، ظهور کرامات از اولیا همان

د. اگر کرامات اولیا در عصر پیامبر در تأیید معجزات آن پیامبر است، پس از او نیز چنین خواهد بو

 است، پس از پیامبر نیز همین داللت را خواهد داشت:
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این ولی که به روزگار پیغامبر این کرامت بیافت، از بهر آن یافت که ]مصدق داشته 
مبر را بود مر این پیغامبر را[ که تصدیق آورد پیغامبر را و اگر مکذب بودی، مر پیغا

نیافتی. چون به تصدیق پیغامبر این کرامت یافت، درست گشت که آن پیغامبر حق 
است؛ از بهرآانکه اگر خدای عز و جل مر کذاب را همچنان دلیل دهد که مر صادق 
را، صدق از کذب جدا نگردد و بر صدق صادق هیچ دلیل نماند. پس چون کرامات 

همین معنی به غیر عصر پیغامبر موجود است؛ از ولی به عصر پیغامبر این معنی را باشد، 
بهر آنکه منکر پیغامبر عدو باشد و ما کرامت ولی را روا داریم و ولی مصدق باشد مر 
نبی را، آن کرامت به تصدیق ]نبی[ یابد. چون به تصدیق نبی یافت، معجزه نبی گردد، 

 (.965: 1363)مستملی بخاری،  همچنان چون به عصر پیغامبر صلّی اهلل علیه

شود، مستملی بخاری نیز با توسل به اصل تأییدی کرامات برای معجزات  چنانکه مالحظه می

 پاسخ داده است. طبق این اصل

اگر خدای عز و جل مر این ولی را کرامتی پدید آرد، اندر نبوت پیغامبر قدح نکند و 
کند که پیغامبر به  افگند؛ از بهر آنکه وی بدین کرامت همان چیز ثابت می شبهتی نه

 .(976: 1363)مستملی بخاری، معجزه 

نخواهد بود.  اگر کسی این اصل را بشناسد، بسیاری از شبهات مربوط به کرامات برایش مطرح

کند بلکه مایه تجلیل و تأیید آن است  تنها کرامات اولیا مقام نبوت را سست نمی طبق این اصل، نه

. بنابراین، اثبات کرامت برای اولیا، منجر به اثبات عظمت و برتری معجزة (323: م1914)سراج طوسی، 

 .(300: 1394)موسوی، پیامبران خواهد بود 

کنیم که چرا کرامات خاص اولیا و بندگان  ی، به این شبهه نیز اشاره میدر پایان رد شبهات عقل 

دست کسی که به دروغ  طور که صدور معجزه راستین از جانب خداوند به صالح خداست؟ همان

؛ سبحانی، 128: م1979)حکیم، زیرا خالف قاعدة حسن و قبح عقلی است  ؛ادعای نبوت کند محال است

 نها از اولیای الهی ممکن است. آیهامات معنوی، باطنی و راستین نیز ت، صدور کر(266: 1؛ جق1425

تواند ناظر به همین  نیز می (146)اعراف:  «سَأصرِفُ عَن آیَاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی األرضِ بِغَیرِ الحَقِّ...»

 .(736: 4، ج1372)ر.: طبرسی، موضوع باشد 
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 نقل. 2
کند، شاهد بر امکان وقوع معجزات و  به هماوردی دعوت می اینکه قرآن کریم جن و انس را

اما اهمیت این  ،معنای مصطلح برده نشدهخوارق عادات است. در این کتاب، نامی از کرامات به

ها مورد از کرامات و خوارق عادات اشاره شده  موضوع برای صاحب کتاب تا حدی است که به ده

بر  )ع(ای است که به کرامت حضرت عیسی«مائده»ه نام های این کتاب ب است. نام یکی از سوره

)مائده:  اشاره دارد )ص(حواریون نازل شد و دیگری )اسراء( کرامتی است که به عروج پیامبر اکرم

شاهد بر آن است که  (25مریم: )«هُزّی إلیکِ بِجِذعِ النَّخلةِ تُساقِط علیکِ رُطَباً جَنیّاً»آیة  .(112

؛ 396: م1914ک: سراج طوسی، )ردهد است برای زنی پارسا نیز رخ کرامت خاص انبیا نبوده، ممکن 

کلّما : »است ای دیگر نیز به کرامت طعام آسمانی برای مریم اشاره شده در آیه(. 634: 1381قشیری، 

 «لکِ هذا قالت هو من عنداهللدخل علیها زکریّا المحرابَ وجدَ عندها رزقاً قال یا مریمُ أنّی 
را که خود از انبیای الهی است،  )ع(به حدی بود که زکریا )س(مریم کرامات(. 37عمران:  )آل

زده کرد. بیشترین حجم کرامات در قرآن، به این بانوی گرامی اختصاص دارد: فرستادن  شگفت

ثمر به هنگام نزدیکی به  بدون نکاح، خوردن خرما از درخت بی )ع(طعام آسمانی، بارداری به مسیح

 وضع حمل، و به سخن آمدن طفل شیرخوارش در دفاع از مادر.

در  سورة نمل 40-38بسیاری دیگر از آیات قرآن نیز به معجزات انبیا اختصاص دارد اما آیات 

وع والیت و کرامات اولیا صراحت به موض به )ع(قالب نقل یک داستان تاریخی درباره سلیمان نبی

 رک:)از منظر عرفا ماجرای کرامت آصف بن برخیا در اثبات کرامت بسیار مهم است پردازد. می

خبر از مادر را به وسیلة باد  پس از نقل کرامت حبیب عجمی که فرزند بی عطار (.628: 1381قشیری، 

اگر کسی گوید که باد چگونه آورد؟ بگوی چنانکه شادروان سلیمان را »نویسد:  به او رساند می

عطار ) «العینی به سلیمان باز رساند فةربرد و تخت بلقیس را به ط یک ماهه راه به یک روز می

  (.584 :1372 نیشابوری،

 طبق این داستان، صدور خرق عادات و کرامات ازسوی اشخاصی غیر از پیامبران نیز جایز است.

تنها به صدور خرق عادات و کرامات ازسوی غیر پیامبران  نه )ع(در آیة چهلم سورة نمل، سلیمان نبی

یات ناظر به خواهد که خرق عادت خود را ظاهر کنند. همچنین این آ اعتقاد دارد، بلکه از ایشان می
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و مقایسة آصف « علمٌ من الکتاب»بررسی تفاسیر وارد شده در ذیل عبارت  انواع کرامت نیز هستند.

، مقایسة دو نوع والیت: والیت خدا و «عفریتٌ من الجنّ»بن برخیا )الذی عنده علمٌ من الکتاب( با 

 در پی خواهد داشت.)حسی( و باطنی است که ثمراتی را  والیت شیطان، و دو نوع کرامت ظاهری

خصوص اگر طبق آنچه در  هداستان موسی و خضر نیز سراسر خرق عادت است و کرامت؛ ب

این همه کار]ها[ »بدانیم، نه پیامبری چون موسی: « بنده ای از بندگان خدا»قرآن نیز آمده، خضر را 

 «مبر نبودبدان مخصوص بود و به یک قول گویند پیا -علیه السالم –عادت بود که خضر ناقض 

سخن گفتن سگ با ایشان و »همچنین قصة اصحاب کهف، خواب ایشان،  (.635: 1381 ،قشیری)

که به همراه کرامات خضر، در سورة کهف به تفصیل  (.635: 1381)قشیری، «چیزهای دیگر بر ایشان

 «بوداین جمله افعال ناقض عادتست و معلوم است که معجزه نیست باید که کرامت »بیان شده است. 

؛ 9 )کهف: و دیگر از کرامات مندرج در کتاب خدا، داستان اصحاب رقیم است (.292: 1375)هجویری، 

تعالی  تمکین حق»همچنین داستان ذوالقرنین است و  (.22: 1382ک: جامی، درباره داستان اصحاب رقیم، ر

به غیر از قشیری و سراج، مستملی بخاری نیز ازجمله  (.635: 1381)قشیری،  «او را که دیگران را نبود

 :3، ج1363)مستملی بخاری،  قرآن درصدد اثبات کرامات برآمده است کسانی است که با استشهاد به

959-958.) 

؛ 115-130: 1393ک: خاکبدازان،  )ر ها گذشته، ادراکات فراحسی نیز مورد تأییدد قدرآن اسدت    از این

کدار   های فرارواندی و فراحسدی بده    الفاظ فراوانی در قرآن ناظر به این پدیده (.133-152: 1389کالنتری، 

هدایی چدون بصدیرت، حکمدت، لدبّ، عقدل، تددبر و         گذرد؛ واژه رفته است و از مرز بیست تعبیر می

 (.77: 1379ک: فعالی، )ر آن ناظر به ادراکات فراحسی استعرفان در قر

اند که در باب کرامت اصحاب رسیده  ز استدالل کردهاخبار فراوانی نیافزون بر آیات، صوفیه به 

بن بشیر در شبی تاریک از  اند که اسیدبن حضیر و عتاب نقل کرده )ص(است؛ ازجمله اصحاب پیامبر

 ابونصر سراج،درخشید) که سر عصایشان چون چراغ می محضر حضرت بیرون آمدند، درحالی

  4.(م1914
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 . اجماع3

اجماع فقهی نیست بلکه اتفاق اندیشمندان و اهل نظر است. عقال که در اینجا مراد از اجماع، 

قضایای محال عقلی همچون اجتماع متباینین، امکان سلب چیزی از خود آن چیز و... را باطل 

دانند. اینکه  ها را محال ذاتی نمیدانند، بر بسیاری از کرامات و معجزات صحه گذاشته، آن می

گر اجماع بر اند، اگر بیان تلف بسیاری از معجزات و کرامات را پذیرفتهبسیاری از عقال از ادیان مخ

برد. تواتر اخبار  ها را زیر سؤال میکم اجماع عقلی بر رد و انکار آنها نباشد، دست اثبات این پدیده

ها را  مربوط به صدور کرامات از اولیای خدا، چه صوفی و چه غیرصوفی، انکار رخداد این پدیده

زاده  ؛ حسن1371 ،ک: مقدادی)رساخته است. حتی امروزه نیز با وجود اولیای صاحب کرامت  غیرممکن

تردید داشته باشد. « کرامات اولیا»ای به نام  تواند در اصل وجود پدیده کسی نمی (.و.. 1375آملی؛ 

اند. آنان کارهای  اند و دلیلش را وقوع آن در خارج دانسته متکلمان شیعه یکسره کرامت را پذیرفته

)محمدی، دانند  را پیش از بعثت آن حضرت، کرامت می)ص( العادة صادر شده از پیامبر اسالم خارق

( یاد میةصراحت از این اجماع )اتفقت االما . عالمه حلی به(189و  188 :1363؛ عالمه حلی، 372: 7813

علت اتخاذ این رویکرد قاطع را ازسوی شیعیان، باید در آشنایی  (.186: 1363)عالمه حلی، کرده است 

الیت است. ها با مفهوم والیت دانست. مفهوم کرامت، در ارتباط تنگاتنگ با آموزة وکامل آن

کند  ، احساس می«الکالم فی اثبات الکرامات»، دقیقاً پس از فصل المحجوب  کشفهجویری در 

« الکالم فی اثبات الوالیه»که باید برای نشان دادن ارتباط تنگاتنگ کرامت و والیت، فصل بعدی را 

 . اشاعره(276: 1375)هجویری، بنامد. ظهور کرامات نزد فریقین از اهل سنت و جماعت نیز جایز است 

)مغنیه، و حتی وهابیان  (91: م1995)ماتریدی، ، ماتریدیه (240: 1383 تفتازانی، ؛115: 1364حسنی رازی،  ک:ر)

ای چون  اند. جالب است که فرقه نیز کرامت را پذیرفته( 11و  10تا:  تیمیه، بی ؛ ابن106و  105: ق1408

پذیرد بلکه سحر و  تنها کرامات ایشان را میپذیرد، نه نمیوهابیت که شفاعت اولیا و پیامبران را 

 .(11و  10تا:  تیمیه، بی ؛ ابن106و  105: ق1408)مغنیهجادو را نیز به شرط نلغزیدن به کفر، پذیرفته است! 

)عالمه حلی، اند  اند. گروهی از آنان منکر کرامات بوده میان، معتزله عقاید گوناگونی داشتهدراین

. (322: 1375)هجویری، اند  ، آن را به چالش کشیده«کلیت تخصیص کرامت». آنان با انکار (378: 1370

. به نظر معتزله خوارق (203 -205: 2، جم1986)فخرالدین رازی،  فخر رازی ادلة ایشان را رد کرده است

است، نه کرامت. البته گروه دیگری از  5 عادات منتسب به غیر پیامبران در قرآن، از مقولة ارهاص
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معتزلیانِ منکرِ کرامات هستند که ارهاص را هم قبول ندارند. برخی دیگر از معتزله کرامات را 

 اند. از نظر ایشان رد نکرده، قائل به تحدید آن بوده طور کلی به

کرامتی که بر عموم باشد رواست، مثل دعا برای آب در بیابان. در نظر گروهی از هل 
سنت و جماعت، کرامت رواست اگر در حد معجزه نباشد. فقهای امت از اهل سنت و 
جماعت و اهل معرفت را اجماع است که کرامات اولیا جایز است هرچند اندر حد 

  (.956: 3، ج1363)مستملی بخاری، معجزات باشد 

گروهی از اهل  (.319: ق1420)شاطبی، اند  سلفیه نیز همانند برخی از معتزلیان، منکر کرامت

)مستملی اند  جماعت، از بیم مشتبه شدن امر کرامت با معجزه و انحراف مردم، آن را به کل منکر شده

 .(328: 1375؛ هجویری، 956: 1363بخاری، 

اند. بیشتر اهل سنت و اشاعره، اصل  کرامت پرداخته درنتیجه، تنها معدودی از فرق تسنن به رد

طور مطلق پذیرند؛ گرچه در چگونگی و حدود امکان آن اختالف نظر داشته، آن را به کرامت را می

امام قشیری با اشاره به تواتر اخبار مربوط به  (.97: مقدمه 1، ج1386منور،  )ابناند  به رسمیت نشناخته

 کرامات اولیا، ادعای اجماع اهل حق را در اثبات کرامات نموده است:
ها  اند و از بس خبرهای متواتر اندرین از هرگونه و حکایت و جمهور اهل حق بر این

ه ست که شک را بدان را آمده است، علم به بودن او و ظاهر شدن آن بر اولیا علمی
های ایشان بشنود و خبرها، او را هیچ  نیست و هرکه در میان این طایفه افتد و حکایت

 .(628: 1381)قشیری،  شک نماند اندرین جمله

بر اثبات کرامات اولیا اجماع است، اگرچه در ردیف »صراحت گفته است:  کالبادی نیز به

این اجماع خبر داده است  نیز از. عزالدین محمود کاشانی (71: م1986)کالبادی، « معجزات باشد

تنها بوعلی سینای مشائی، بلکه امام المشککین فخر رازی نیز آن را پذیرفته . نه(43: 1376)کاشانی، 

 . (999و  989: 2، ج1353خلدون،  )ابننهد  رسد، گردن می خلدون وقتی به کرامات می است. حتی ابن

 :نتیجه
اخته و فراطبیعی دارد که نفس نبی و ولی در صدور معجزه و کرامت معلولی است که علتی ناشن

تواند  ها مؤثر است. بشر هنوز نتوانسته است تمام علل مادی و طبیعی را کشف کند و نمیآن

علتی، غیرمعقول و محال بداند. معجزه و کرامت یک سنت الهی  های فراطبیعی را به اتهام بی پدیده
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عد فرودستِ عقلی و مادی است. عرفا نظام معهودِ علی و یک قانون فرادست بر تمام قوانین و قوا

دانند و از این طریق، عقالً معجزات و کرامات را قابل  معلولی را تحت اشراف نظام دیگری می

اند. طبق این توجیه، خوارق عادات اموری فراواقعی و ماوراءالطبیعی هستند که ازسوی  توجیه دانسته

 که قدرت تصرف در عوالم را دارند.  آیند صاحبان نفوس مستعدی پدید می

کند زیرا خارق عادت، خارق علت  معلولی وارد نمی  -اثبات کرامات، خللی به نظام علی

زیرا ازسویی تمام علل طبیعی شناخته شده نیستند و  ؛نیست. شبهة معلول بدون علت نیز وارد نیست

سنخیت علت و معلول نیز وارد نیست دیگر، کرامات دارای علل فراطبیعی هستند. شبهة عدم  ازسویی

زیرا این یک قانون طبیعی است که تمام قوانین آن باید تحت شرایطی خاص از قوانین فراطبیعی 

تبعیت کنند. پس سنخیت همچنان برقرار است. در این نوشتار پس از اثبات اصل امکان کرامات، 

و   امات برای اولیا را ثابت کردهرایم؛ ازجمله لزوم ک گوی برخی دیگر از شبهات نیز بوده پاسخ

شود. اثبات کرامات  ایم که اثبات کرامات، منجر به شکسته شدن حریم اعجاز نبوی نمی توضیح داده

 همچنین منجر به التباس نبی و ولی نخواهد شد تا تحدید به شخص یا عهد پیامبر را توجیه کند.

بر  امکان وقوع کرامات دارند. عالوه دیگر از دالیل اثبات، آیات و روایاتی است که دال بر

عقل و نقل، اجماع بزرگان بر این موضوع نیز قابل توجه است. کرامات در دنیای اسالم مخالفان 

اند. برخی از اجماع دربارة آن  معدودی دارد و اکثریت قریب به اتفاق بزرگان مسلمان آن را پذیرفته

اینکه خوارق عادات و  اند. در اثبات آن آوردهاند و برخی دیگر نیز دالیل عقلی و نقلی  گفته

طور مکرر قابل مشاهده  ها در طول تاریخ به ادراکات فراحسی در زندگی فردی و اجتماعی انسان

بوده است و امروزه نیز این مشاهدات ادامه دارد، اگر مثبت اجماع در این خصوص نباشد، حداقل 

 بَرد. ها را زیر سؤال می اجماع بر انکار این پدیده

 :ها شتنو پی
پنداریم، توالى دو شىء است که عدادت خداوندد بدر     اشاعره بر این باورند که آنچه را ما علت مى .1

آید. در مواردى مانند معجزات، کارى بر خالف  آن تعلّق گرفته که با آمدن یکى، دیگرى هم مى

(. درمیدان  236دد 237م: 1393ک: غزالدى،  )رشده و خالف عادت هم محدال نیسدت   عادت خدا انجام

، 1370ک: کاپلسدتون،  )ربود که روابدط ضدرورى وجدود نددارد    دانشمندان غربى، بارکلى نیز معتقد 

 .(555د 621: 1368ک: اوسترین، )ر. براى مشاهده نقد این دیدگاه (253: 5ج
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هی)کرامة( علی قسمین حسّییة و معنوییة   »: داند عربی کرامات را به دو قسم حّی و معنوی می ابن .2

 «مة ما تعرف الکرامة اال الحسّیة... امّا الکرامیة المعنوییة فالیعرفهیا اال الخیوا  مین عبیاد      فالعا
 (.369: 2، جق1420عربی،  )ابن

 )ع(اند که برخی از معجزات همانند تبدیل عصای موسی صراحت این تفصیل را بیان کرده برخی به .3

اراده خداسدت و نفدس پیدامبر در آن    از آن، صرفاً متکی بده  )ع(به اژدها به قرینة ترس و فرار موسی

، 1375)صدفایی،   اندد  واسطة نفدس پیدامبر رخ داده   دخالتی نداشته است و برخی دیگر از معجزات به

بددون پددر و ندزول فرشدتگان در      )ع(طبیعی است که برخی معجزات همچون تولد عیسی (.82: 2ج

ا، عدروج و... عمدل مباشدر    مواطن مختلف برای یاری سپاه اسالم و نیز کراماتی چدون اجابدت دعد   

صدادر شددده از خددود نبددی یدا ولددی نیسددت. در مقابددل، خددوارقی چدون سددخن گفددتن بددا حیوانددات،    

واسطة قددرت روح و نفدس و همدت نبدی و      تواند به االرض، تصرف در ماده و طبیعت و... می طی

 ولی رخ دهند.

به  634: 1381یری، ؛ قش557-8: 1364برای دیدن احادیث بیشتر ناظر به کرامت، رک: رجایی،  .4

: 7، ج1371؛ میبدی، 292-296: 1375؛ هجویری، 959و  967 :3، ج1363بعد؛ مستملی بخاری، 

 (.233و  232

معنای آمادة چیزی شدن است یا بنا کردنِ دیوار یا بندا کدردنِ خانده. ازآنجاکده     ارهاص در لغت به .5

: 1368)جرجدانی،  اندد  گفتده « ارهاص»ها بنای خانة نبوت است، به آناین خوارق عادات نیز اعالم به

96.) 

 نامه:کتاب
، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: و کرامات األولیاء ةالمعجزتا(،  الدین. )بی تیمیه، تقی ابن –

 دارالکتب العلمیه.

، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران: علمی خلدونمقدمه ابن(، 1353خلدون، عبدالرحمن. ) ابن –

 و فرهنگی.

 .مرکزی تهران: ،اپ دوم، ترجمه ضیاءالدین دری، چرسائل(، 1360بن عبداهلل. ) سینا، حسین ابن –

، به کوشش احسان یارشاطر، تهران: انجمن اشارات و تنبیهات (،1332) . ____________ –

 آثار ملی.
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، تحقیق عثمان یحیی، بیروت: دار الکتب الفتوحات المکیهق(، 1420الدین. ) عربی، محیی ابن –

 .العلمیه

، تصحیح اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید(، 1386سعد. ) منوّر، محمدبن منوّربن ابی ابن –

 ، تهران: آگاه.7محمدرضا شفیعی کدکنی،، چ

 ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: سروش.عرفان و فلسفه(، 1367استیس، و.ت. ) –

 آرام، تهران: هدى. ، ترجمه احمدفلسفه علم کالم (،1368اوسترین، هنرى. ) –

 ، بیروت: عالم الکتب.المواقف فی علم الکالمتا(،  بن احمد. )بی ایجی، عبدالرحمن –

 ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: مرکز.علم و دین(، 1362باربور، ایان. ) –

، آینه معرفت، «تبیین فلسفی معجزه و کرامت از دیدگاه سهروردی»(، 1390نژاد، یحیی. ) بوذری –

 .87 -113ص، 29ش

 ، تعلیق نجفی مرعشی، تهران: االسالمیه.احقاق الحقتا(،  تستری، قاضی نوراهلل. )بی –

، ترجمه امیرصادق تبریزی، لنفسیةشرح عقاید ا (،1383) تفتازانی، سعدالدین مسعودبن عمر. –

 سنندج: کردستان.

دانشگاه آزاد فصلنامه تخصصی ادبیات ، «کرامات صوفیه»(، 1384اهلل. ) تقوی بهبهانی، نعمت –
 .92 -115 ، ص8و  7، شاسالمی مشهد

، تصحیح محمود نفحات األنس من حضرات القدس(، 1382جامی، نورالدین عبدالرحمن.)  –

 ، تهران: اطالعات.اپ چهارمعابدی، چ

 .، تهران: ناصرخسرواپ سوم، چالتعریفات(، 1368بن محمد. ) جرجانی، علی –

 ،تصحیح نجیب مایل هروی، تهران: مولی.الفتوح تحفةالروح و  نفحة(، 1362جندی، مؤیدالدین. ) –

دروس شرح اشارات و تنبیهات )ابن سینا(: نمط هفتم: فی (، 1390زاده آملی، حسن. ) حسن –
 ، قم: آیت اشراق.التجرید

در آسمان معرفت: تذکره اوحدی از عالمان ربانی به بنان و (، 1375) . ______________ –
حسنی  ، گردآوری و تنظیم: محمد بدیعی، قم: تشیع.حسن حسن زاده آملیبیان حضرت عالمه 

، تصحیح عباس اقبال العوام فی معرفة مقاالت األنام ةتبصر(، 1364رازی، سیدمرتضی بن داعی. )

 ، تهران: اساطیر.اپ دومآشتیانی، چ

 البیت. آل ، قم: مؤسسهاپ دوم، چللفقه المقارن  العامة  األصول  (،م1979حکیم، محمدتقی. ) –
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ادراک فراحسی از دیدگاه اسالم و »(، 1393خاکبازان، نوید و رحیم میر دریکوندی. ) –

 .115-130، 205، ش23، سمعرفت، «شناسی روان

 ، تهران: علمی.اپ دومچفرهنگ اشعار حافظ، (، 1364رجایی بخارایی، احمدعلی. ) –

 مؤسسه امام صادق)ع(. ، قم:الفکر الخالد فی بیان العقائدق (، 1425سبحانی، جعفر. ) –

عیسی البابی  مطبعة، قاهره: الکبری الشافعیةطبقات ق(، 1383الدین. ) سبکی، عبدالوهاب بن تقی –

 .الحلبی

 مطبعة، تصحیح رینولد آلن نیکلسون، لیدن: اللمع فی التصوفم(، 1914سراج طوسی، ابونصر. ) –

 بریل.

، بیروت: اپ دوم، چطعمة تعلیق محمود، االعتصامق(، 1420شاطبی، ابواسحق ابراهیم بن موسی. ) –

 فة.دارالمعر

 ، تهران: دانشگاه تهران.علم کالم(، 1375احمد. ) صفایی، سید –

النشر  مکتبة، قم: اپ پنجم، چالمیزان فی تفسیر القرآنق(، 1417طباطبایی، محمدحسین. ) –

 االسالمی.

 ناصرخسرو.، تهران: پ سوما، چمجمع البیان(، 1372بن حسن. ) طبرسی، فضل –

، اپ هفتم، تصحیح محمد استعالمی، چاالولیا ةتذکر (،1372عطار نیشابوری، محمدبن ابراهیم. ) –

 .تهران: زوار

 :، تهرانکشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد (،1370حسن بن یوسف بن مطهّر. ) ،عالمه حلی –

 اسالمیه.

، تحقیق: محمد نجمی زنجانی، شرح الیاقوتأنوار الملکوت فی (، 1363) دددددددددددددددددددددددددددد . –

 قم: الشریف الرضی.

، اپ سومتصحیح عفیف عسیران، چ ،تمهیدات(، 1370القضات همدانی، عبداهلل بن محمد. ) عین –

 تهران: منوچهری.

 اصغر حلبی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ، ترجمه علیتهافت الفالسفه(، 1361غزالی، محمد. ) –

 االزهریه. مکتبة، قاهره: االربعین فی اصول الدینم(، 1986فخرالدین رازی، محمدبن عمر. ) –

 .10 -15، ص4، شصحیفه مبین، «نگاه قرآن به عقالنیت دین»(، 1379فعالی، محمدتقی. ) –

 ، قم: تبلیغات اسالمی.معجزه در قلمرو عقل و دین(، 1381قدردان قراملکی، محمدحسن. ) –
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 ، تحقیق عبدالحلیم محمود، قم: بیدار.القشیریه سالةالر(، 1374قشیری، ابوالقاسم. ) –

، ترجمه ابوعلی حسن بن احمد عثمانی، رساله قشیریه(، 1381قشیری، عبدالکریم بن هوازن. ) –

 ، تهران: علمی و فرهنگی.7تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، چ

الدین امیراعلم، تهران: علمى و  مه جالل، ترجتاریخ فلسفه(، 1370کاپلستون، فردریک. ) –

 فرهنگى.

الدین  ، تصحیح جاللو مفتاح الکفایه یةمصباح الهدا، (1376کاشانی، عزالدین محمود بن علی. ) –

 ، تهران: نشر هما.اپ پنجمهمایی، چ

 .22-10، ص108، شمعرفت، «معجزات و کرامات پیامبر اعظم)ص(»(، 1385. )مصطفی کریمی، –

 ، دمشق: داراالیمان.التعرّف لمذهب اهل التصوّفم (، 1986کالبادی، ابوبکر محمد. ) –

، 43، سهای قرآن و حدیث پژوهش، «ادراکات فراحسی و قرآن»(، 1389کالنتری، ابراهیم. ) –

 .152-133، ص2ش

پژوهشی شتابزده در باب کرامات و خوارق، تأمالتی انتقادی در »(، 1389کمپانی زارع، مهدی. ) –

 .34-47، ص39، شکتاب ماه فلسفه، «حدیث کرامتباب کتاب 

، 2، ش1، سفصلنامه آیین حکمت، «معجزه و قانون علیت»(، 1388لطیفی، رحیم و علی پریمی. ) –

 .91 -118ص

تحقیق عبدالحمید ترکی، بیروت:  ،التمهید لقواعد التوحیدم(، 1995ماتریدی، ابوالثناء حنفی. ) –

 دارالغرب االسالمی.

 قم: دارالفکر. ،شرح کشف المراد(، 1378محمدی، علی. ) –

 ، تصحیح محمد روشن، تهران: اساطیر.شرح التعرف(، 1363مستملی بخاری، اسماعیل. ) –

 ، قم: صدرا.مجموعه آثارق(، 1420مطهری، مرتضی. ) –

 جا: منظمة األعالم االسالمی. ، بیبیةهذه هی الوهاق(، 1408محمدجواد. )مغنیه،  –

 ، تهران: زوار.ها نشان نشان از بی(، 1371علی. )، مقدادی –

 ، بیروت: دارالهادی.المبدأ و المعادق(، 1420مالصدرا، صدرالدین محمد شیرازی. ) –

فصلنامه ، «بررسی کرامت و کارکردهای آن در متون متقدم صوفیه»(، 1394جالل. ) موسوی، سید –
 .291- 318 ، ص40، ش11، سشناختی ادبیات عرفانی و اسطوره

، اپ دومالزمان فروزانفر، چ ، تصحیح بدیعفیه ما فیه(، 1382الدین محمد بلخی. ) موالنا، جالل –

 تهران: نامک.
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اصغر حکمت،  ، تصحیح علیاالبرار ةشف االسرار و عدک(، 1371میبدی، رشیدالدین ابوالفضل. ) –

 .امیرکبیر تهران:

، تصحیح والنتین آلکسی یویچ المحجوب کشف(، 1375هجویری، علی بن عثمان. ) –

 ژوکوفسکی، تهران: طهوری.

 تهران: هما. اپ نهم،، چنامه مولوی(، 1376الدین. )همایی، جالل –

، ترجمه سید محمّدتقى تفسیرالقرآن و هو الهدى و الفرقان(، 1333هندى، سر سید احمدخان. ) –

 فخر داعى گیالنى، تهران: آفتاب.
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