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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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 یعرفان یشناسیدر هست ایکرامات اولخاستگاه 

 )مقالة پژوهشی(

 1دکتر محمّد رودگر
 و انقلاب اسلامی )ره( امام خمینی ةادیار گروه عرفان اسلامی پژوهشکداست

 

 چکیده

هایی ذاتاً کرامات، پدیده های صوفیه، کرامات است.نامهها و مناقبکرهاصلی در تمام تذ هایموضوعیکی از 

بشر هر اندازه در علوم و  که نداند که از علل خفیة غیبی و فراطبیعی برخوردارناشناخته یا کمتر شناخته شده

تنهدا در های ناشدناخته هرچندد ایدپ پدیدده ة آن علل نایل گردد.تواند به کشف تامّفنون پیشرفت کند، نمی

غفلدت از  .انددبدوده صدوفیانگرایان بدرای انکدار تریپ دستاویزهای قشریاز مهمامّا  همطرح نیستند تصوّف

یپ حقیقت گرچده ا ات سوق داده است.انکار ایپ واقعیّسمت بازشناسی مبانی عرفانی کرامات، بسیاری را به 

مبانی نظدری عارفدان، بدا  با تکیه برتوان می امّا ،کرامات است و غیرقابل تعریف بودنِ باعث ناشناخته ماندن

امّا  اندخواندهدانة کرامات فرامیة مخاطبان خود را به پذیرش متعبّعرفا عامّعرفانی کرامات آشنا شد.  واقعیّت

موطپ و خاستگاه اصلی کرامات در منظومة فکدری عرفدا،  اند.مبانی خود را نیز در اثبات کرامات بیان داشته

توان به طور خلاصه، دو جایگاه اصلی برای آن ترسیم نمدود  در عدوالم و در ی است ولی میابحث گسترده

 ، معرفدی،شدنانة کرامداتدر ایپ پژوهش به طور مشخص تلاش شده است ایدپ دو خاسدتگاه هستی .ءاسما

 بررسی و تحلیل شود.

 

 .ابپ عربیکرامات اولیا، شناسی، عرفان اسلامی، هستی ها کلیدواژه
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 هممقدّ

عارفان و صوفيان به ماا  بزرگان دین، سنگگران ميراثای كه از انگيزترین پدیدهشگفت

در عرفاان نراری،  ای چاون ودادت وداودرسيده، كرامات اولياست. باورهای پيچيده

توانااد هاار یاا  مي و ساالوخ خاااف صااوفيان در عرفااان عملااي، آداب خانقاااهي

ای از آثار و خوارق عادات كه دجم گستردهنه به اندازة كرامات امّا  برانگيز باشداعجاب

 كهانِكرامات، نقطه مركزی پاووه  در سايرة  را به خود اختصاف داده است. صوفيان

 اینکه كرامت چيسات و چاه .(56: 0831شفیعی کدکنی، است ) تصوّفنگاری در تذكره

وار ظهاور هایي برای اوليا به همراه دارد، از نخستين ادو محدودیت اندازه قدرت، اختيار

تأليف شده  تصوّفل توان یافت كه در اصوكتابي را نميبوده است.  تودّه مورد تصوّف

 .نباشد در آنكرامت باشد و فصلي دربارة 

یاا شارافت در خقلقاي از  در لغت به معني شرافتي در شيء« كَرَم»از ریشة « كرامت»

پا  از ووهشاي دیگار نگارنده در پ .(«کرم» مادّهق: ذیل 0100فارس، ابن)اخلاق است 

های آن با دیگر خاوارق عاادات و ها و تفاوتت مفهوم كرامت و شباهتيّبازشناسي كلّ

كرامت ماوهبتي خاارق » به این تعریف از كرامات اوليا دست یافته است:مفاهيم مشابه، 

ای از معجزاتِ پيامبرِ وقت، به برخاي عادت است كه از مجرای ولایت و به عنوان شعبه

باه عاوالم ملاال، خياال و عاوالم  اتّصالگردد و از طریق تفویض ميبرگزیده  ناز بندگا

: 9911رودگر، )« سازدلق)آفرین ( یا علم الهي ميات در ختصرّفبرتر، ایشان را قادر به 

يولایي چه در خلق و آفرین  و چه در علم الهي، به دو گروه  تصرّفاین  .(11 و  دساّ

ا امَّر ...ۀَیسرِّ حِا اللَّراِ ۀَف الکرامَرعررِما تَ ۀُالعامّفَ»شاود: يمعنوی یا ظاهری و باطني تقسيم م

عربری، ابن)« ذلر َ فُلراتعرِ ۀُو العامّر باداللر ن عِمَر واصَّا الخَها إلَّفُعرِفلایَ ۀَالمعنویّ الکرامۀُ

يتوانند باا ادراكاات شيخ اكبر دميع كراماتي را كه دیگران مي .(2/853: ق0103  دساّ

 (.991-993: 9914)ر.خ: رودگر،  خوانده است دسّي، كرامات خود درخ نمایند
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چنان كه بایاد و شااید كرامات را آن واقعيّتكرامات،  دربارة ي از این قبيلتوضيحات

سازد. تعریف عرفا و از دمله تعریف فوق از كرامات، ی  تعریف توصايفي نمایان نمي

هایي بنادیطبقه ت ودود ندارد.. تعریف منطقيِ قابل قبولي از كراماالاسمي استو شرح

 ای كرامات نيست.گشای معمّاند، گرهعربي از این پدیده ارائه دادههم كه املال ابن

ترین روش برای پذیرش كرامات، آشنایي با مباني نرری عارفان درباارة نمایانهواقع 

 بينايِآنان خود چه دایگاهي بارای كراماات در دهاان اندیشيد كهاین پدیده است. باید 

شناساي عرفااني اند؟ كرامات اولياا از چاه خاساتگاهي در هستيخود قائل بوده عرفانيِ

ت مدّعای نگارنده آن است كه پدیدة كرامات از یا  منطاق خااف تبعيّا برخوردارند؟

، راهکاری معقول و قابال دساترخ خواهاد شناسيكند كه تحليل نرری آن در هستيمي

عرفااني باه  واقعيّاتتوان كرامات را به عناوان یا  تنها از این طریق است كه مي بود.

 ت شناخت.رسميّ

 

 پیشینة پژوهش

بحث، دست هيچ  ةفي پيشينت دارد كه در معرّموضوع كرامات اوليا به قدری دذابيّ

خاستگاه د. با این دال، پووهشي یافت نشد كه بخصوف به مانخالي نميپووهشگری 

 :نهبرای نمو كرامات بپردازد. شناسانةهستي

-بندی كردههای كرامت را طبقهقصّه (9918) «سبع هشتم» در كتاب ایرج شهبازی

  .است

ها سازیبه برخي از كرامت (9988)« ددیث كرامت» در كتاب استعلاميد محمّ

( اعلام Symbolic) سمبولي  دکایات كرامات را رمزی وكوشيده است  و پرداخته

 كند. 

و « شناسي عرفانيگاه كرامات در هستيخاست»فوق، به  ی  از دو كتابهيچ

مقاله در  هيتودّبي  از كتاب، تعداد قابل امّا  اند.نزدی  نشده موضوعات شبيه به این
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از  ؛استیافتهه طبقات كرامات اختصافبرخي از آنها تنها ب .این باب مودود است

 :دمله

 «اسلامي تصوّفت اوليا در عرفان و بررسي طبقا» اميردسين همّتي در مقالة

گيری و تکامل آن به بررسي منشأ طبقات اوليا، سير تاریخي و چگونگي شکل (9916)

  .پرداخته است.

 «بندی موضوعي دکایات كرامات در نلر فارسيطبقه» زهرا انصاری در مقالة

بندی شاخة فرعي طبقه 93دستة كّلي و  39دکایات داوی كرامات عرفا را در  (9919)

اّطلاع »است كه بالاترین بسامد در این دکایات به یافتهنتيجه دست است و به اینكرده

 .دارد.اختصاف« بر هوا رفتن دنازه»و كمترین بسامد به « بر غيب

 «های مربوط به اخبار از غيبهبندی قصّطردي برای طبقه» پور در مقالةقيصر امين

  است.كردههای كرامت ارائه( طرح كاملي برای قصّه9983)

 دربارة كرامت و مفاهيم وابسته به آناتي يّداوی كلّ از مقالات نيز خي دیگربر

  :از دمله ؛ندهست

به معرّفي  (9981) «كشف و كرامات و خوارق عادات» منصور ثروت در مقالة

كشف و كرامات، انواع آن، علل پدیداری كشف و كرامات و سود و زیان این مسأله 

  .استپرداخته

 از دمله: ؛اندای دول محور كرامات پرداختهداشيه هایبعضي هم به موضوع

به  (9981) «گيری كراماتتأثير آیات و روایات بر شکل» در مقالة شيریقهرمان 

  ت پرداخته است.خاستگاه كرامات در قرآن و سنّ

از كرامات تا خرافات )با تأكيد بر اسرارالتوديد و » در مقالة پور آرانيقرباندسين 

  ( صدق و كذب كرامات را بررسي كرده است.9919) ،«ده پيل(مقامات ژن

( 9981) «شيخ ادمد دام و افسانه كرامات» اميردسين مدني در مقالة

  .است كردهبررسي  را یکي از مشایخ برایهای مریدان سازیكرامت
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به نحوة دلالت  (9913) «ت دلالت كرامتبررسي معقوليّ» در مقالة برنجکاررضا 

  است. يان اسلام و مسيحيت پرداختهتطبيق مكرامات در 

 «تبيين فلسفي معجزه و كرامت در دیدگاه سهروردی» نواد در مقالةیحيي بوذری

كيفيت معجزه و كرامت و تفاوت آن با سحر را از دیدگاه سهروردی تبيين  (9911)

موضوع  تر در مقایسه باایتر و داشيهعي دزئينيز موضو این پووه  .استكرده

  وشتار داضر دارد.ن

 تِيّ به كلّ (9988) «عربيسينا و ابنكرامت از نرر ابن» پروین گنابادی در مقالةبهرام 

است. كرده تودّهشناسي عرفاني ي چون دهانت خاصّديليّ  كردنكرامات بدون لحاظ

ي شده های خاصّشخصيّتیا  شخصّيتهمانند مقالة پيشين، محدود به آرای  این مقاله

  است.

دول محور كرامات  چنين است دیگر مقالات كه ناظر به موضوعاتي فرعيهم

 از دمله:  اندنگاشته شده

م متون متقدّ بررسي كرامت و كاركردهای آن در » سيّددلال موسوی در مقالة

 است. مورد بحث و بررسي قرارداده ،را در متون( كاركردهای كرامات 9916) «صوفيه

دول محور كرامات  ران نيز به عناوینيي از كتب متأخّایهعلاوه بر منابع فوق، بخ 

و امام  (9981) مجموعه رسائل امه طباطبایي در: علّ اختصاف یافته است از دمله

اّما . (9913) شرح دعاء السحر و( 9913) مصباح الهدایۀ إلى الخلافۀ و الولایۀ خميني در

 شناسي متمركز نبوده است.ی  از این آثار نيز بر دایگاه كرامات در هستيمبادث هيچ

 

 خاستگاه کرامات در عوالم

لاهوت، دبروت،  :عبارتند ازدر عرفان اسلامي  مشهور (ت خم ادضر) پنج عالم

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

با عوالم  نف  ارتباط اند.هدست در عالم ملکوت یا همان عالم ملال و خيالرا كرامات 

  آید.غيبي، ی  خرق عادت است كه منشأ بسياری از كرامات به شمار مي
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همواره در  اسلامي است. -ای برخاسته از عرفان ایرانينرریّهعالم ملال، عنوان 

ات مجرّدتقریر عوالم از لاهوت به ناسوت، این پرس  ودود داشته است كه چگونه از 

توان بين دو عالم اند؟ چگونه ميان پدید آمدهیِ این دهمحض، ناگهان مودودات مادّ 

تي با هم ندارند، رابطه برقرار كرد و از یکي به دیگری منتقل لاهوت و ناسوت كه سنخيّ

راه دل این مشکل را در  ملّاصدراعربي و آنگاه شد؟ دکمای اشراقي، پيروان مکتب ابن

اله)لاهوت( و عقل به عالم  اتّصالاند. عالم ملال، دلقة نرریة عالم ملال دسته

 طبيعت)ناسوت( است. 

گر ودود دارند. كه از آن به ، عوالمي واسطهمادّهه و عالم مجرّدبين عالم عقول 

ه، ارض معلّقملکوت، اشباح و صور  ،(9) اند: عالم ملالاسامي گوناگون یاد كرده

دقيقت، عالم شهادت مضاف، برزخ)واسط و ميانجي(، دهان پ  از مرگ)چه مرگ 

ها(، اقليم ثامن، شرق اوسط بيعي و چه اختياری(، خيال منفصل، عالم اظلّه)دهان سایهط

  (3) و...

، شناسي عرفانيستيیا معنوی در ه دسّياز منرر عارفان، موطن اصلي كرامات 

از طریق كشف در عوالم ملال، ملکوت، دبروت و فراتر از آن است. دميع كرامات 

 به دو گونة ملال مرتبط بوده، از این دهت، عموماًكشف صوری یا معنوی، به عالم 

در  گر و ملاليلم، بخصوف عالم واسطهو معنوی اند. اینجاست كه بحث از عوا دسّي

ت كه شناختي اسعالم ملال ی  نرریة هستي نررّیه یابد.مي اهمّيّت ،نمایي كراماتواقع

ددیدی برای های كارآیي زهیي دارد. امرو، عرفان كارآویوهعمدتاً در فلسفه، كلام و ب

نيز  ادبيات ، هنر وذهن ةفلسف شناسي،دامعه شناسي،روان ن،در فلسفة دی این عوالم

  است. اهّميّتبسيار دایز تعریف شده كه 

 «جسامِأال مو عالَ رواحِأال معالَ بینَ مرتبۀٌ»نویسد: دامي در تعریف عالم ملال مي

و معنا و به دور از  مادّهات مشترخ دو عالم عالم ملال دامع صف .(066: 0831جامی، )

 ينِ يئَالشّبينَ برزخٌ وَ ما هق لَّكق»نویسد: دامي مي صفات مفترق این دو عالم است؛ چنانکه

  .(66 :همان) «همَلَعاَ بقناسِما ما یقنهقمِ لِّکقبِ هقشبَیَ دهتانِ هقل لَما، بَهقغيرَ أن یکونَ دّلابق
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قائل  مادّهای لطيف، غير از مواد مودود در عالم يکرهدکما برای مودودات ملالي، پ

از دميع عوالم  ریزیرا صوَ ،خواند« عالم صورت»توان عالم ملال را مي ،پ اند. شده

كي است، از آن به عنوان از آنجا كه این عالم دارای ذات متحرّ .و معنا در خود دارد مادّه

 ؛(281-2/280 :0831 سهروردی،) یاد شده است« همعّلقاشباح یا ملل عالم صور، »

« معلّق» و ي تركيب نشدهمشّائ ةصورت با هيولا به معنای فلسف ،یعني عالمي كه در آن

 .است

از منرر فلسفه  ،ی دیگرو هيولا و از سو مادّهي فاقد مّشائاین عالم از منرر فلسفه 

عالم، زمان،  دکما برای این. یا دسمي لطيف است مادّهاشراقي و عرفان اسلامي، دارای 

اند. ادسام، الوان و اشکال این عالم واقعي مکان و دركتي ویوة همين عالم نيز قائل شده

 در مورد كاركرد این عالمالله ولي نعمتشاهولي فراتر از دسم مادی قرار دارد.  ،است

الل  نعمت) «از اثر برزخ است كه معقول، محسوخ شود و محسوخ، معقول»نویسد: مي

 .(0/6: 0868ولی، 

و بررسي قرار گرفته است، تا آنجا  تودّهین عالم نزد عرفا بي  از همه مورد ا اامّ

 اندلالي در قوخ صعود و نزول شدهقائل به دو نوع عالم م ،برخلاف فلاسفهآنان كه 

شود شکل ی  دایره رسم مياین دو سير، معمولاً به .(0/812: ق0128 ،ملّاصدرار.ک: )

 گذاردد، قوخ نزول و در معاد ودود، قوخ صعود را پشت سر ميودو أكه در مبد

این عالم، ميان عالم  از آنجا كه .(028-0/020 :0855، ؛ همایی65-63جامی، همان: )

معروف شده « عالم برزخ» در لسان شرع و علم كلام به ،دایل است مادّهمعني و عالم 

اینس، ) «يئينِالشَّ ينَبَ الحائلق هوَ: »انددر معنای لغوی این واژه نوشته چنانکه ؛(9) است

0853: 0/13). 

 قوّه خيال. قوّةو هم معنای صور خيال به كار رفته  در لسان عرفا هم به« خيال»

در  ،استه خ صور دزئيّدرِ است كه مق  انسان یکي از دواخ باطني (متّصل)ملال خيال

ل به همراه وهم، برخلاف در فلسفه، د  و خيا .(6) ات استيّخ كلّدرِبرابر عقل كه مق 

ي اشيا اگر با اضافه و نسبت ادراخ عقلي و درخ كلّ سر و كار دارند. دزئّياتبا  ،عقل
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شود، ملل ادراخ ميده مينا «ادراخ وهمي» ،به ی  امر محسوخ و دزئي لحاظ شود

 در صورتي كه به شخص خاصي نسبت داده شود. - كلي محبت

 چيست؟« عالم خيال»امّا  و

به معنا  مادّهو سير بطوني  مادّهعالم سير ظهوری معنا به  «م ملال منفصلعال»اگر 

این ظهور  تجّلي( عالم متّصل)ملال  عالم خيال ،(253-223: 0835 پورنامداریان،) باشد

 قوّةنيرومند دروني، یعني  قوّةگيری از ی  و بطون است در قلب انسان. انسان با بهره

توان عالم خيال را نيز به دسب شود. پ  ميمي صلمتّ  ،خيال، به عالم ملال منفصل

به ماورا )عالم ملال منفصل در قوخ صعود و نزول( و یا انفصال از آن،  اتّصال

 بندی نمود. تقسيم

تواند ثمرة این تقسيم آن است كه معارف داصل از هر ی  متفاوت خواهد بود؛ مي

محض باشد و یا اینکه  واقعيّتبه واقعي، ناب و همانند كشف و شهود عرفا قابل تأویل 

اساخ باشد و انسان را به اشتباه پوچ و بي دتّي كاملاً غيرواقعي، ناخالص، انحرافي و یا 

واسطه است و از بيندازد. معرفت داصل از یکي، از نوع علم دضوری ناب و بي

به آید. به عبارتي دیگر، یکي دیگری، كاملاً به عک ، اصولاً معرفت به شمار نمي

 است و دیگری نه. مّتصلمعرفت شهودی 

خ و ، عالم ذات متحرّ های عالم ملال را دارديال ویوگيچنانکه پيداست، عالم خ

توان این عالم را بخشي از عالم ملال عنوان نمود كه در مي ،ه است. پ معلّقصور 

لحره آید. صور خيال، برآمده از صور ملال است. انسان هر ارتباط با انسان پدید مي

ه، آب، چشم، خواب و است: صور منعک  در آیين مادّهشاهد صور ملال در همين عالم 

امّا  .(8/52: ق0103 عربی،؛ ابن113: 0831 ،ین شیرازیالدّقطب) هر صورت دیگر

رؤیا ودود ترین شاهد بر ودود عالم ملال، چه در مرتبة ذهن و چه در مرتبه عين، متقن

ای قوّهگری خيال، غيرممکن خواهد بود؛ چراكه خيال و رؤیت است كه بدون ميانجي

 است واسط برای ادراخ عوالم واسط.
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را به مقوله عالم ملال و خيال  تودّههایي كه بيشترین شخصيّتاگر بتوان برای 

سهروردی الدین شهابشيخ اشراق  ،گماناند ترتيبي قائل شد، نفر نخست بيداشته

و دکمت  مّلاصدراعربي و عرفان فلسفي او و بعد ابناست و فلسفة عرفاني او، آنگاه 

 متعاليه.

 

 سهروردی

های ودود عالم ملال و خيال را در سخنان بوعلي و در قرن ششم، شيخ اشراق زمزمه

خوی  ساخت.  ةترین مبادث فلسففارابي پي گرفت، تا آنجا كه آن را یکي از مهم

ة اسلامي وارد كرد. چيزی كه سهروردی نخستين كسي است كه این عالم را به فلسف

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

امروزه  .(282و  2/280: 0831سهروردی، ) ملالي را بارها رؤیت كرده بودند مودودات

به قول هانری كربن،  كه خوریمهایي از این دست، از افرادی خاف برميگزارشنيز به 

 .(52و  51: 0832کربن، ) ان همة آنها را شيزوفرني  پنداشتتونمي

، علاوه بر عوالم عقول و نفوخ و ادسام شناسي عرفاني خودهستيدر شيخ اشراق 

 «اشباح»آن را عالم  دارد كه اعتقادل بودند، به عالم دیگری نيز ئيان نيز به آنها قامشّائكه 

خيال  قوّهنيز پيشتر از صور خيالي و  يانمّشائاست. هرچند ناميده  «همعلّقصور » یا

 سخن گفته است« عالم ملال»به نام « عالم»ولي شيخ از ی   ،بودند صحبت كرده

: عالم انوار قاهره )عقول(، شمردم را برميچهار عالاو  .(858: 0855، ابراهیمی دینانی)

 لم خياله یا عامعلّق( و عالم صور ره )نفوخ(، عالم برازخ )ادسامعالم انوار مدبّ

  .(282همان:  سهروردی،)

ملحق  «انوار قاهره»به عالم  ،مادّهش از تجرّدرا به واسطة  «رهانوار مدبّ »اگر عالم 

، خيال ادراكي برای انسان)عالم صغير( قائل شده است: د ّ قوّةكنيم، در واقع شيخ سه 

آنگاه  ر(.گانة مل ، ملکوت و دبروت در عالم هستي)عالم كبيمتناظر با سه -و عقل 

كوشد كه ودود عالم ملال را با بهره گرفتن از شيخ شهيد با تکيه بر مکاشفات خود، مي
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-182ر.ک: ابراهیمی دینانی، همان: ) ثابت كند «قاعدة امکان اشرف» براهين عقلي چون

از قواعد اشراقي یکي این است كه هرگاه ممکن  نویسد:مي این باره در یو .(103

همان:  سهروردی،) باشد لازم است ممکن اشرف مودود بوده ودود آمد،به اخ ّ

2/061). 

ی  مردلة ميانجي را  ،ناچارب ،بلکه برای این كار ،پيونددروح یکسره به دسم نمي

خانه تا  و هم دسماني؛ چنانکه از فکرِ  استگذارد كه هم روداني سر مي نيز پشت

گذر از عالم  ،بردبهره ميگر جيميان عنوان ی  مردلة به «نقشه» انسان از بنای آن،

ای صورت گيرد. باید عالمي ميان این دو باید با واسطه نيز محسوخ به عالم معقول

 ای برده باشد و هم از خواف معقولات. عالم باشد كه هم از خواف محسوسات بهره

نامد كه در مراتب معرفتي، منطبق بر مي «خيال»یا  «ملال»او این عالم مياني را 

 كناردر  این عالم از سهروردی و ادراخ عقلي است. دّسيراخ خيالي، مابين ادراخ اد

در مقام  وی .(261: همان) كندمي یاد «اقليم هشتم» ا ناماقاليم هفتگانه معروف قدما، ب

ارواح سالکان » گوید:كند و ميبه نيروی سالکان اشاره مي اقليم هشتم، همچنين اثبات

توانند به هر گونه كه و بند بدن مادی دایگاهي دارند كه مي در مرادل رهایي از قيد

 «نامند)باش( مي بخواهند، ملل و صور قائم به ذات بيافرینند. این مقام را مقام كقن

ها به آن صورت ،سالکان به هر صورتي كه فرمان دهند «نكق»در مقام  .(212: همان)

داند كه دز عالم مادی، عالم ن مييقي، برسيداین مقام  به هر كه .ودود خواهند آمد

  .ه )عالم ملال( استمعّلقدیگری نيز ودود دارد كه مقام ملل 

 :نویسدميكه قائل است عالم ملال  عريمي برای ودودی ةسعشيخ شهيد چنان 

آیند. خوشبختي ه )عالم خيال( پدید ميمعّلقو شيطان از همين نفوخ و ملل  دنّ»

روند و گاهي از نو پدید لل گاهي از بين مياین مق وهمي نيز در همين عالم است. 

به نرر  .(281: همان) «اندهای خيالي چنينها و صورتچنانکه تصویر آیينه ؛آیندمي

 مجّردو  نزدی  به مراتب عالي) نوراني است: عالم ملال بر دو قسم معلّقصور  شيخ،
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 .(282-288 همان:) ن(و مادی این دها نزدی  به مراتب سافل) و ظلماني والا( عالم

 داند. پ  او عالم ملال را ذومراتب و تشکيکي مي

، به تفصيل از عالم خيال حکمۀ الاشراقسهروردی اولين كسي است كه در كتاب 

داند و آنها را از نوع صور او صور خيالي را صوری قائم به ذات مي. بحث كرده است

آورد. مودود به شمار مي ،از نف  در دهان خارجبلکه  ،شمارددارای مکان و محل نمي

لم ملال یا بلکه در عا ،اند و نه در عالم عيناو، صور خيالي نه در عالم ذهن اعتقادبه 

 قوّه خيال، قوّه .(161: 0831 الدین شیرازی،قطب) خيال منفصل دای دارند

مدد  اگر از دنبه الهي نف  :است و كاركردی دوگانه دارد ملال كننده صور عالمدریافت

ات یّشود و اگر گرفتار مادّگيرد، انسان را به عالم ملال و مشاهده صور ملالي رهنمون مي

 .در پي نخواهد داشتهای پریشان مات و خوابتوهّ چيزی دزشود، 

)عالم ملال( در تعامل است؛ گاهي از او  خيال( با خيال منفصل قوّة) خيال انسان

به نرر  ،البتّهگذارد. ه بر آن تأثير ميعلّقمپذیرد و گاهي با ایجاد صور تأثير مي

ت در عالم ملال، كار هر بر منفصل در دد ابداع و خلاقي متّصلسهروردی، تأثير خيال 

 .(133همان: ) آیدبلکه تنها از كاملان برمي ،كسي نيست

اشراق، تمام قوای  تحت تأثير مباني خاف خود در فلسفة ،حکمۀ الاشراقشيخ در 

دبر كه قوّة به نور م»به وددت رسانده است كه آن نيز « مشترخ د ّ»باطني را در 

طبق این بيان، صور خيال مربوط  .(3/399سهروردی، همان: ) «گرددوادد است بازمي

است. در این صورت، تبيين وقوع معجزات و كرامات،  مّتصلبه عالم ملال یا خيال 

طة دستيابي به صور خيال در گيرد: نف  مستعد و پاخ به واسشکل دیگری به خود مي

رفته به مقامي و رفته« كندترین مشاهدات را درخ ميانوار عالم اعلي و عالي»عالم ملال 

و برای »تواند در همين دهان بيافریند: رسد كه هر صورت خيالي را كه اراده كند، ميمي

ند راده نمایمقام خاصي است كه قادرند بر ایجاد ملل به هر صورتي كه ا ،اخوان تجرید

 .(363همان: ) «نامندمي مقام كقنو آن را 
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ه نمایي معجزات و كرامات از منرر سهروردی، وابستشود، واقعچنانکه ملادره مي

و اشراق، معجزات و كرامات با تأكيد  مشّاءدر فلسفه  كهاست به عالم ملال و خيال.با آن

شيخ اشراق اّما ؛ شناسانه استنتبيين و تحليل شده كه مبحلي انسا« نف »ویوه بر بحث 

شناسانه داشته است كه مبحلي هستي نيز به عالم ملال ویوه در این موضوع، نگاهي

 است.

 

 عربیابپ

ق صورت يان به نقد نرریة او در باب امکان تحقّمشّائپ  از شيخ اشراق، بسياری از 

ان به مصاف كسي رفت تونمي ،يمّشائكه با مبنای غافل از این - پرداختند مادّهمنهای 

است.  تجرّدو  مادّهست. عوالم واسط، عوالم تضاد و تناقض ميان ، منکر هيولاكه اساساً

 «ر از مشتبه شدن خيال به د  نيستتدر هستي چيزی پيچيده»نویسد: شيخ اكبر مي

  .(8/613: ق0103 ،عربیابن)

 ،است كه، به نرر او و دیگران در این نکته نهفته مّشاءتفاوت دیدگاه شيخ اكبر با 

دافرة تصویری صور ملالي نيست كه از طریق د  به آن دست  مقّيدعالم خيال 

ای در عقل انساني است كه صور عالم ملال آیينه بلکه ،كندیابد و در خود ذخيره ميمي

 دشوبه عالم ملال مرتبط مي . انسان به وسيلة این آینه،شودمطلق در آن منعک  مي

ي از نحوة ارتباط انسان با عوالم عربي تفسير خاصّبدین وسيله، ابن .(33: 0831 عفیفی،)

 كند كه این رخداد خود منشأ كرامات است.غيب مطرح مي

داند: اول اینکه این عالم مشتمل بر عربي وده تسميه عالم ملال را در دو چيز ميابن

های صوری و ولين ملالاست؛ دوم اینکه این عالم ملل ا مادّهصور تمام مودودات عالم 

هم  «خيال منفصل»كه به آن دقایق واقع در دضرت ختمي مرتبت)ف( است. این

  (همان) است متّصلاند، به دهت مشابهت با خيال گفته

و معتقد است كه دکمت، نوری از  پردازدمي به بحث خيال «یوسفي فصّ« در وی

محض است. او نيز  واقعيّت ،؛ پ آیدغيب و از انوار عالم ملال به شمار مي ةخزان
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 ترینعريم همانند سهروردی، گسترة بسيار وسيعي برای این عالم در نرر گرفته، آن را

در شيخ اكبر  .دانسته استترین آفریده وی نمایانگر عرمت خداوند و بزرگ ،عالم

پردازد، رؤیا را از عالم خيال و اولين نهم كه به رؤیای دضرت یوسف مي ابتدای فصّ

 ها علی حضرةِ نورِ ۀ إنبساطُهذه الحکمۀ النوریّ»داند: انة نزول ودي به اهل عنایت مينش

  .(33 :م0331عربی، ابن) «هی فی أهل العنایۀالإلَ یِحَی الوَمبادِ لُو أوّ و هَ الخیالِ

إلّا فی  کَدرِما أُفَ»افزاید: داند و ميوی در ادامه، ودي به انبيا را از عالم خيال مي

 .(011مان: ه) «فذل  من حضرة الخیال رجلاً  ُل  الملَ لَإذا تمثَّ الخیال... و کذل َ حضرةُ

گيری از خيال داند. انبيا و اوليا با بهرهگویا او عالم ودي را، دزئي از عالم خيال مي

در  ،اند. همچنينخوی ، با صورت نازلة فرشتگان در عالم ملال ملاقات داشته مجرّد

پدید آمده قدرت فرابشریِ دضرت موسي)ع( را در برابر سادران، موسوی، شيخ  صّفق

 .(201مان: ه) دانداز عالم خيال مي

دایگاه  پيوندد وشدن از خواب به دقيقت مي خيال رؤیایي است كه پ  از بيدار

عربي در تفسير آیة محسوخ ساختن معقولات و معقول ساختن محسوسات است. ابن

را به معنای د  گرفته است. یعني  ، دقّ «اًد جعلها ربّی حقّهذا تأویل رؤیای من قبل ق»

گر تنها ابزار توديه .(010همان: ) معقول بوده، اكنون محسوخ شده استآنچه 

معجزات و كرامات بزرگان نيز، ودود عالم ملال و خيال است. گاهي در دهان 

مگر به  محسوخ شاهد رخدادهایي غيبي هستيم كه به هيچ وده قابل توديه نيست،

آگاهي از برخي امور غيبي ميسر نيست،  ،واسطة پذیرش عالم ملال و خيال. همچنين

 به این عالم. اّتصالمگر به واسطة 

در وصف  ،«الياسي فصّ»كند و خيال تشبيه. در به نرر شيخ اكبر، عقل تنزیه مي

بسنده  دانست. كسي كه به علوم نرریه ميآمده است كه او خدا را منزّ ،الياخدضرت 

به قلب وارد  تجلّيوقتي معارف دق از راه اّما  .كند، معرفت  به خدا تنزیهي خواهد بود

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

 .(030همان: ) ز عقل استخيال برتر ا تشبيهي بوده،

 ؛(65 :0831 جامی،) مقيّدمطلق و  داند:مي عالم ملال را بر دو قسمعربي نيز ابن

داند. اگر سهروردی عالم ملال را ه را نوراني و ظلماني ميمعلّقشبيه سهروردی كه صور 

 عربي دنبة ذهني عالمكند، ابنبندی ميبيند و آن را ردهبه صورت ی  عين خاردي مي

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

و  مقيّدای كوچ  و دزئي از آن را در نف  بسته، نف  كلي دهان مودود است، نمونه

خيال » را و خيال دزئي «خيال منفصل»را خيال كلي  داند. ویذهن آدمي مودود مي

  .(همان) نددامي «متّصل

ال منفصل، همان نيروی خيال است با دضور و عمل در سطح نف  كلي یا عالم خي

، باز همان نيروی خيال است با دضور و عمل در سطح متّصلخيال امّا  ملال مطلق،

عربي و شاردان  بسيار شمول خيال از منرر ابن دایرة.مقيّدنف  دزئي یا عالم ملال 

كه به صور گوناگون در د  و عقل  را موریدميع ا زیرا او ،تر از دیگران استگسترده

داند. وی مي، خيال هستيمتأویل و تعبير  برای شناخت آنها محتاج شوند وظاهر مي

 ماهّيتداند زیرا ذات و ي و ناپایدار كلرات را، چيزی دز وهم و خيال نميودود ظلّ

م و خيال كلرات، عبارت است از تغيير، تبدل، دركت و انتقال و از این دهت، با وه

 تفاوتي ندارد.

؛ چنانکه الله خيال است و هيچ در هيچماسوی تمامعالم تکوین و  ،به این اعتبار

  :دافظ سروده است

 ام تحقيقار من این نکته كردهازار باه      دهان و كار دهان دمله هيچ در هيچ است

 : وده استدانسته و سر «وهم»و  «عک » ،«خيال»الله را ماسویِ نيزو عربي ابن

 لالو ظِأرایا المَ کوس فیعُ وأ        یالخِ وأَ وهمٌ الکونِ یما فِ کلّ

هایي سایهو ها عک  است و یا همانند خيال ووهم  یا آنچه در هستي استیعني 

عربي، چنانکه گذشت، خيال، عک  و وهم از نرر ابن البّتهافتد. مي هادر آینه كه است
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ای است كه و نشانه ، بلکه آیتودی و عدم محض نيستبه معنای ی  نوع خلأ ود

تملّل و تجسّد معاني و دقایق عالم  ،عالم محسوخای از ودود را در بر دارد. دصه

 و افعال كه در عالم ارواح دقایقي استصورت  ،هرچه در عالم ملال است .ملال است

 مودود است.

شناسانة ای از ادراخ هستيبهعربي گاهي به معنای مرتخيال در منرر ابن بنابراین،

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 

شود. عالم ملال نيز اگر به معنای ی  عالم بيروني و عيني باشد، آشکار ميعربي ابن

  شود.ناميده مي متّصلخيال منفصل و اگر در ارتباط با انسان باشد، خيال 

ودو نموده است عربي نيز منشأ كرامات صوفيه را، در عالم ملال دستابن

 رغامُاِ یا غریوفیۀ الصّالصّطبقات كه بعدها مناوی آن را در مواقع النجوم بخصوف در 

 نقل و تلخيص كرده و (03-81: تاعربی، بیابن) حمنالرّ اولیاءِ  ر مناقبِبذکِ یطانِالشّ اولیاءِ

عربي در این اثر، كرامات نبهاني راه یافته است. ابن دامع كرامات الاوليااز آنجا به كتاب 

. در اثر این همنشيني، انسان به داندرا نتيجة همنشيني عبد با عالم ملکوت و ملائکه مي

آید و بر آب های مختلف درميشود، به صورتاش زایل ميات انسانيتدریج، خصوصيّ 

به عالم  تودّهرود، بدون اینکه كسي او را ببيند. در مردلة بعد، سال  از و یا هوا راه مي

جاست شود. اینعالم ملکوت خاف خود مي تودّهگذرد و مملکوت خارج از خود، مي

 .(53و  55: 0836 آزادیان،) یابدشود و بر ضمائر اشراف ميميكه چشم بصيرت  باز 

 

 ملّاصدرا

ین بهاءالدّ ،ین لاهيجيالدّقطب ،مّلاصدرامانند  دکمای بزرگ ایراني عربي،پ  از ابن

د و نل این عالم پرداختبه شرح و بسط مفصّ ،اهادی سبزواریلاهيجي و دادي ملّ

، انسان دارای سه نوع در فلسفه صدرایي .نمودندر وصف آن تأليف د یرسائل بسيار
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 شيء( و عقلي مادّه)بدون دضور  شيء(، خيالي مادّه)با دضور  دسّيادراخ است: 

آن به نحو كلي(. از آنجا كه او بين عالم اصغر و اكبر  ماهيّت)ادراخ شيء از ديث 

داند: عالم دارای سه مرتبه ميي ودود را نيز داند، عوالم كلّتطابق تام برقرار مي

صدرالدین ) (مادّه( و معقولات )عاری از مادّهر )صو لات(، متخيّمادّه) محسوسات

  .(0/828: 0851 شیرازی،

 نيز ملّاصدرا ملال برآمد، عالم در صدد اثبات« امکان اشرفقاعدة »اگر سهروردی با 

مصباح ) عالم تأسي  كردبرای اثبات این « خصّاقاعده امکان »قاعده دیگری به نام 

ودی را از ملال نزولي او آنگاه به وضوح، برزخ و ملال صع .(2/055 :0833دی، یز

ملال و  (822: 0863؛ آشتیانی، 826: 0858 صدرالدین شیرازی،) كندتفکي  مي

 صدرالدین شیرازی،) داندرا معلول اعمال و رفتار انسان در عالم د  مي صعودی

ها به ی  شکل بوده، سير صعودی و، گرچه سير نزولي انساناز این ر .(213: 0858

 .(820: 0851 ،هم او) ادوال و اعمال ایشان، مختلف است ایشان بر دسب اوصاف و

ملال، خيال و برزخ نزولي، عالمي مستقل و منفصل از غير و خيال انساني است كه 

 عربی،ابن) فتوداتدر  عربيت از ابنآن را به تبعيّ (15: ق0128 همو،) اسفارصدرا در 

زیرا ظهور و تعين آن  است؛ )برزخ نخستين( ناميده «غيب امکاني» ،(2/126: ق0103

)برزخ واپسين( خوانده  «غيب محالي»در عالم ممکنات است. وی برزخ صعودی را 

 ،قاعدتاً ،ا پي  از قيامتو شهادت، ت مادّهزیرا بازگشت دقایق برزخ دوم به عالم  ،است

  .(31: 0831؛ آشتیانی، 63: 0831ی، جام) محال است

ای است كه ميان عالم ملال صعودی با ، رابطهدر نررات ملاصدرا تودّهنکته قابل 

خيال تصویر نموده است. ابتکاری كه صدرا از خود نشان داد این بود كه  قوّة تجرّد

 تجرّدارای ای از نف  آدمي برشمرد كه دخيال را به مغز نسبت نداد بلکه آن را مرتبه

 ذاتاً  خيال قوّة زشگر صور خيالي است. به نرر صدراپردا قوّةبرزخي و ملالي بوده، 

باشد. او این تناقض  مجرّدتواند پردازشگر مقولات مادی نمي قوّةی   غيرمادی است و
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ت بين در سخنان شيخ اشراق دریافت و بر آن شد كه به خاطر لزوم سنخيّ  ،خوبيرا ب

خيال  قوّةباشد. اگر  تجرّدپردازشگر صور خيالي دارای نوعي  قوّةاید مدِرخ و مدرَخ، ب

 صدرالدین شیرازی،) آن به عالم ملال محال است اّتصال برزخي نباشد، تجرّددارای 

بنابراین، موطن صور خيال، نف   .(01: 0832 ،؛ بهایی لاهیجی3/201؛ 3/030: ق0128

يال را كه از دعابات وهم و خيال توان صور مخترع خآدمي است؛ وگرنه چگونه مي

كه عالم ملال مطلق، در دالي زميني انسان است، به عالم ملال مطلق مستند ساخت؟ 

ز خيال غيرمنطبق بر واقع، و كاملي است و از این صور وهمي و برگرفته ا عالم تامّ

 .(50: 0852 ،مان؛ ه6/833: 0855صدرالدین شیرازی، ) مبرّاست

توان خيال صدرا است. از این منرر، ميملّاهای مکتب ز ویوگي، امتّصلخيال  تجرّد

همان  ي،مشّائ متّصلخيال ي و منفصل اشراقي. مشّائ مّتصلرا بر دو قسم زیر دانست: 

به  متّصلصورت در این مرتبه از خيال،  دضور دسي آن است.ادراخ خيالي شيء بي

د  مشترخ داصل  به وسيلهسادت ادراخ خيالي آدمي است. این صورت ابتدا 

شود و در شود كه دمع صور پنجگانه د  ظاهری است و به خزانه خيال سپرده ميمي

شود شيء در برابر مدرخ، دوباره به یاد آورده مي مادّهدریان ادراخ خيالي هنگام غيبت 

 )تخيل(. 

این مرتبه از خيال در تاریخ «. خيال منفصل»تر خيال عبارت است از مرتبه عالي

عربي در برابر ر عرفاني ابناشراقي و صدرایي و نيز تفکّ هاینحله به یاریاسلامي، تفکر 

گونه كرد و برای آن هيچایي طرح گردید كه خيال را دسماني تبيين ميدیدگاه مشّ

ودودی ددا و « صور خيال»ها با تفاوت نرر، ی قائل نبود. بر بنياد این دیدگاهتجرّد

دارند و به همين سبب به صفت منفصل، موصوف  منفصل از سادت ادراكي انسان

 ( است.عالم ملال)شوند. دایگاه این صور، عالم خيال منفصلمي

ي را نيز مشّائ متّصلتر از خيال اكتفا نکرد و خيال صدرا به این مرتبة عالي

 تجرّد خواند. اثبات« صدرایي متّصل»توان آن را دستخوش تغيير ساخت، تا آنجا كه مي

 ، ثمرات بسياری برای مکتب صدرا در پي داشت.مشّاءدر برابر دیدگاه  صلمتّخيال 
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تواند پ  از مرگ، محض باشد، این نيرو مي مجرّدوقتي خيال ی  نيروی رودي و 

خيال، برتر از قوای ادراخ  قوّةمستقل از ارگانيسم مادی به ديات خود ادامه دهد. 

خيال فعال متمركز و  قوّةدسم، در است. تمام نيروهای روح پ  از مفارقت از  دسّي

رها به این تصویر و تمليل. صدرا با قوّةشوند: ای وادد)د  مشترخ( تبدیل ميقوّهبه 

  .(233 :9949، هم او از دمله:) نکته تأكيد داشته است

بود كه او توانست عالم ملال نزولي را تبيين نماید،  «مجرّدخيال »با اعتقاد به 

ارد شده بر معاد و معراج دسماني را مرتفع سازد و نيز عوالم بسياری از اشکالات و

مسائل  دتّي ی و برزخي را در قوخ صعود ثابت نماید. صدرا علاقة نف  به بدن مادّ

( 934همان: ) ریق خيال و ملال تبيين نموده استزخم را نيز، از طتری چون چشمدزئي

ال و پدیدار شدن كرامات و خوارق عادات، ارتباط انسان را با عالم مل مّلاصدرا البتّه .(3)

دوید. وی هر ادراكي را نوعي از در تقویت مبادی ادراكي تعقّل، تخيّل و ادساخ مي

شود. تقویت تخيّل و داند. تقویت تعقّل باعث مجاورت با اوليا و نيکان ميودود مي

ملال را مشاهده شود كه انسان در بيداری تصاویر متعلّق به عالم مصوّره باعث مي قوّة

های غيبي ارتباط برقرار نماید و از اخبار شخصيّتكند، نداهای غيبي را بشنود، با 

سازد. مي مادّهدر  تصّرفگذشته و آینده مطلع گردد. تقویت دواخ نيز انسان را قادر به 

گانة عقل و خيال و ادساخ، سرمنشأ تمام معجزات و كرامات بوده، تقویت قوای سه

 دست یابد، مستحق خلافت الهي است به كمال قدرت و قوت قوّههر سه كسي كه در 

شناسانة عالم ملال با این دال، اگر نرریة هستي .(364: 0861ین شيرازی، صدرالدّ)

توانست به درستي از شناسانه نمينبود، صرف تقویت نف  به عنوان ی  شاخصة انسان

 نمایي كند.پدیدة كرامات واقع

 

 ال در کراماتثمرة مثال و خی

ریزی شده ن و مخصوف و با تدریج پين و با روابط معيّی در شرایط معيّنرام مادّ

 .(9)طلاق:  «لَ اللهق لِکقلِّ شَيءٍ َقدراًقَد دَعَ»اند: است كه همه به این شرایط عادت كرده
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تحت این شرایط اگر مرده زنده شود، زنده مرده شود، صورتي به صورتي دیگر، 

ای دیگر و چيزی به چيزی دیگری تبدیل شود، امری عادی و ه دادثهای بدادثه

آید. در مقابل، معجزات و خلاف عادت به شمار نمي ،ودههيچمعمولي است كه به

 دتّي ی فوق نبوده، تحت هر شرایطي و یا كرامات در قيد زمان و مکان و شرایط مادّ

 خداوند واقع شوند نها به ارادةممکن است بدون هيچ شرط و علت خاصي و ت

  .(313و  9/316: 9919طباطبایي، )

لاً علل و از این منرر، تفاوت امور موافق عادت با خلاف عادت در این است كه اوّ

اسباب مادیِ امور موافق عادت برخلاف خرق عادات در مرئا و منرر همگان مودود 

دریابند و ثانيًا  است، كه ميان علت و معلول را توانند روابط خاصياست و همه مي

تي طولاني شکل ر در امور موافق با عادت به تدریج و یا ظرف مدّ فرایند این تأثير و تأثّ

هيم گيرد، برخلاف خوارق عادات كه فرایندی فوری و آني دارد. اگر آت  بر ابرامي

ظاهر مال  است كه اسباب مادی گرچه به دليلگشت، به این  بخ خن  و سلامت

اسباب  مالکيّتاستقلال ندارند و تحت  ،شانمالکيّتدر این امّا  ،ندسببيت خود هست

سوزاند و این تأثير از معنوی و ماورایي هستند. در نتيجه، آت  گرچه هميشه مي

ناپذیر است( با ناپذیر آن است )زیرا صفت ذاتي از شيء ددایيهای ددایيتخصوصيّ

رها معنوی تمام تأثير و تأثّ مالکّيتست این دال در تأثير خود مستقل نبوده، گاه ممکن ا

توان آتشي را در ت از آن سلب نماید. تحت این شرایط، مياین تأثير را به طور موقّ

 سوزاند. كشد و نميعالم واقع داشت كه شعله مي

برتر معنوی به آنها  مالکّيتتوسط  مادّهی اشيا در دهان رهای مادّتأثير و تأثّ مالکيّت

همين تأثيرات مستمرِ مادی بدون اذن معنوی رخ  دّتيتأثيری  تفویض شده، هيچ

ق و اذن و ولایت باطني، بر منطق طبيعت تفوّ«. ذی یَشفَعُ عِنَدهُ الّا بإذنِ ِمَن ذَاالّ»دهد: نمي

مادی را  همان نيرویي كه این تأثير مستمرّ برتری دارد. از عقل به دور نخواهد بود اگر

زمان و مکان و شرایطي خاف، تأثير سوزاندن را از آت  به اشيا تفویض نموده، در 

های غيبي همچون ملائکه، همچون مشاهده مودودات و پدیده كراماتي سلب نماید.
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ق و تعبير تحقّ مکاشفات عرفاني،شياطين و ادنّه و ارتباط با آنها، ودي و الهام غيبي، 

 شان درخاستگاه به تودّه. با نمایي كرامت رؤیای صادق( و..یافتنِ برخي از رؤیاها)واقع

 د. نشونمایي ميگر واقععوالم واسطه

آیند. در ابتدای سلوخ، مکاشافات یقيناً دزو كرامات به شمار مي نيز كشف و شهود

 گاردد وبه عاالم ملاال مطلاق منتقال ميدهد، آنگاه ( رخ ميمقيّددر خيال سال  )ملال 

ت( باار دضارت علام الهاي )مقاام ادادیّل )لوح محفوظ( و بعد، به به عقل اوّ ر،سپس

یابد. این، بالاترین مرتبة كشف است كه سال  را به شهود اعيان ثابته به هر اندازه كه مي

رساد. داال مي گرداند. ب  از آن، نوبت به شهود ذات و فنای در داقّبخواهد نایل مي

ود مصيب خواهاد به ملال مطلق بار یابد، در تمام مکاشفات خ ،مقيّداگر سال  از خيال 

ة ا صاورت عقليّامطابق است ب كندزیرا آنچه مشاهده مي ،ادق استاش صبود و مشاهده

 .(028: 0835قیصری، ) مودود در لوح محفوظ

بندی كشف از سوی قيصری به دو نوع صاوری و معناوی، خاود باه خاوبي تقسيم

كشف  .(26 -28 همان:) وف از نوع صوری با عالم ملال استمبيّنِ ارتباط كشف بخص

 دهاد،ه )عالم ملال یا خيال( رخ ميمعلّقصوری به واسطة دواخ پنجگانه در عالم صور 

یابد و باه وسايلة ای كه سال  پ  از سير و سلوخ بدان دست ميدواخ پنجگانه البتّه،

 تواند علاوه بر محسوسات مادی، مغيبات معنوی و ملالي را نيز درخ و د  كند. آن مي

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

تواناد بار مي ،هایي چند، ابتاداها و مجاهدتكشف از غيب الهي. سال  پ  از ریاضت

هاای گویند. صادبان همتت ميلع گردد. این نوع را كشف رهبانيّامور غيبي دنيوی مطّ

دانناد. مي «مکرمتين»و  «استدراج»كنند و آن را نمي تودّهعالي به این قسم از مشاهدات 

گاردد و در لاع ميدر مردلة بالاتری از كشف صوری، ساال  باه مغيباات اخاروی مطّ

امّاا  و .(نجراهما) رسد كه برترین كشاف صاوری اساتي ميبه دقایق غيب اله ،نهایت

به  دتّي دهد. این كشف كه رخ مي ،كشف معنوی در عوالمي فوق عالم صورت و ملال

ه، یعناي معلّقانبوده، به عوالمي برتر از عاالم صاور  مادّهق به عالم طور صوری نيز متعلّ
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ف صاوری همانناد كشا و« علايم»ات اسم تجلّيگردد، از ات بازميمجرّدعوالم عقول و 

 .(530-553: 0833فرغانی، ) دارای مراتب و درداتي است

اط اگر هم تماماً برابر با كشف صوری نباشد، بخشي از آن در ارتب دسّيكرامات 

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 

همين كرامات برتر، معنوی و امّا  ات محض ریشه دارند؛مجرّدملال، در عالم عقول و 

كه از عالم ملال بگذرند و از ای ندارند دز اینچاره و ظهور محض نيز برای بروز مجرّدِ 

 آن بهره گيرند.

هرچند موطن كرامات اوليا، كشف در عوالم ملال، ملکوت، دبروت و فراتر از آن 

ات و خوارق نيست. آن دسته از خوارق تصرّفعوالم والا موطن دميع كرامات، اّما  است

روحِ افرادند، اسباب و عللي كاملًا  تصرّف ت و قدرتعادات كه تنها وابسته به همّ

ات مَلَکي، تصرّفات دنّي، تصرّف گویند:مي« تصّرف»ی دارند و بيشتر به آنها زميني و مادّ 

 . ات الهيتصرّف ، وملکي اات دنّيتصّرف

ات الهي و بخصوف كرامات تصّرفمراد از منشأ كرامات در عوالم برین، عموم 

اسمای الهي  تجلّيه واسطة دنّي یا مَلَکي و تنها با قدرت كه بدون هيچ گون اندباطني

ط اعجاز یا كرامت، به معنای اصولاً مفهوم تحّدی و اقامة برهان توسّ .(4) دهندرخ مي

د صادب اعجاز و كرامت با عالم ملکوت است؛ وگرنه خرق عادت اثبات ارتباط فرِ

آید. با این تفاوت كه شمار نميبدون چنين ارتباطي نيز همواره ممکن بوده، فضيلتي به 

در اعجاز، به خاطر ودود عنصر تحّدی، آشکار و علني بوده و در كرامت، به خاطر 

 ت از قانون كتم كرامات، در بيشتر موارد پوشيده بوده است.لزوم تبعيّ

 اند:برخي از فلاسفه نيز در بررسي منشأ كرامات، به عالم ملال رسيده

سفي(، كرامات اشراقي از اشراقات عقل شناختي)فلدر تحليل هستي

مفارق بر نف  است كه در نتيجة معرفت نف  و ذكاوت آگاهانة سال  

های برخاسته از عالم ملال در نف  شود و از دمله توانایيبر او افاضه مي
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آید. انسان سال  با رسيدن به مقام متناسب با انساني به شمار مي

یابد كه در ابعاد مادی نایي دست مياقتضائات عالم ملال، به چنين توا

 الارض انجام دهدنموده و بر روی آب راه برود و طيّ تصرّفدهان 

در این تحليل، اكلر امور عجيب  و بعد( 681 :0831ین شیرازی، الدّقطب)

شود، در وصول آنان به این و غریبي كه از سوی انبيا و اوليا اظهار مي

 :0833قربانی، ) شودرزیابي ميعالم و شناخت مراهر و خواف آن ا

011). 

تفاوت رویکرد عرفاني به موطن كرامات با رویکرد فلسفي در آن است كه فلاسفة 

ات رودي و مکاشفات معنوی به تصرّفاز دمله را  الارضطيّاشراقي كراماتي چون 

را از  ات مادی را دزو كشف صوریتصرّفاند، برخلاف عرفا كه دميع شمار آورده

: 0833 حسینی طهرانی،) كرامات روداني آورند و نهصوری به شمار مي مکاشفات

085). 

ر.ک: قربانی، ) فه را مطابق با مباني عرفا دانستتوان تحليل فلاسهرچند نمي

كرامات  واقعيّتای از كرامات كه ما موطن اصلي بخ  عمدهولي به هر دال،  ؛(جاهمان

 و چه معنوی.  دسّي چه -یابيم، عالم ملال است در آنها ميرا 

 نویسد:عبدالرزاق كاشاني در این باره مي

در ملکوت ادني)عالم ارواح و قوا  تصّرفواصلان عالم دبروت، صادب 

ادسام را عوض كنند و  توانند خوافّ مي دتّي شوند و و نفسانيات( مي

خارق عادت و معجز از خود نشان دهند كه خود این درداتي دارد: 

)ملل شکافته  در عناصر زميني هستند تصّرف وّةقبعضي فقط صادب 

شدن دریا به دست موسي)ع( و تسخير باد به دست سليمان)ع( و بعضي 

ذکاوتی ) القمر كرد؛ چنانکه پيامبر ما شقّدر آسمانند تصّرفصادب 

 .(211و  283: 0833قراگزلو، 
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ردله دارد: دو م تصرّفتقليل دهيم، این « تصّرفای گونه»اگر تعریف كرامت را به 

همت عارف بر عالم ملال و آنگاه هبوط همان نيرو از ملکوت و تأثير بر عالم  تصّرف

ای كلان ت والای فردی وادد در مجموعهشهادت. این یعني سریان نف  نيرومند و همّ

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

شان نيز قابل مشاهده لکوتي مودودات، بر نمونة زميني و مادیبر نمونة ملالي و م

خواهد بود. اهل زمين به هر وسيلة ممکن همانند دادو، طلسم و... در صدد آنند كه 

 كنند.  تصّرفخود را به عالم ملکوت برسانند تا بتوانند از این طریق، بر عالم ناسوت 

 ، ادتماع مردم برای نماز استسقایالله دهلوت از منرر وليیکي از مصادیق این همّ

به قّوِت  العزم كه مناسبتي داردمرد قویّ پ  چون: »است یا نزول ردمت در عرفات

رسد و  حظیرة القدسشود و این عزیمت به قلب  تودّهبه كاری م ،و كسباً جبلّۀًه تصّرفم

سباب آنجا به ودهي از ودوه تأثير كند، لامحاله در عالم ناسوت به قدر همّت و ا

بنابراین، بدون عالم ملال و  .(033و  033: 0835دهلوی، ) «منعقده، اثر وی ظهور نماید

 نگرانه از پدیدة كرامات ارائه داد.توان تحليلي هرچند كلخيال، نمي

 

 خاستگاه کرامات در اسما

هر  .كه در عالم اسما است است چيزی آن است، ملالِ ودبروت آنچه در عالم ارواح

توان پ  مي .است ذاتآن و هر صفت وده  دقصفتي است از صفات  صورت ،اسم

برای كرامات در نرر گرفت. چنانکه  نيز در اسما علاوه بر موطن در عوالم،  موطني

 د:گویمولوی 

 است بَگ «الاسما مَلَعَ »بوالبشر كو 

 چنان كان چيز هست چيزیاسم هر

 ل نشدهر لقب كو داد آن مبدَ

 بدیدل هر كه آخر مؤمنست اوّ 

 

 ستا صد هزاران علم  اندر هر رگ 

 تا به پایان دان او را داد دست

 ست  خواند او كاهل نشدآن  چق

 هر كه آخر كافر او را شد پدید
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 اسم هر چيزی تو از دانا شنو

 

 شنو «علّم الاسما»سرّ رمز 

 (0283-0281، ب0: دمثنویمولوی، )

 شود:مان مياسمای الهي باعث غلبه بر ز بهعلم  ،به نرر مولانا

 كين عالم نبود اندپير ایشان

 پي  از این تن، عمرها بگذاشتند

 اندز افلاخ كيوان دیدهپيشتر 

 دندبي دماغ و دل پر از فکرت بق

 ستا آن عيان نسبت به ایشان فکرت

 فکرت از ماضي و مستقبل بود

 مي را دیده است ،روح از انگور

 

 دان ایشان بود در دریای دود 

 بر برداشتند ،پيشتر از كشت

 اندها نان دیدهپيشتر از دان

 بي سپاه و دنگ بر نصرت زدند

 ستا ورنه خود نسبت به دوران رویت

 رست، مشکل دل شود ،دوچو از این

 را دیده است روح از معدوم شي

 (033-031و  053و  053همان: ب)  

گاه شد، از قيد وقتي عارف با علم به اسمای الهي از اسرار خلقت از آغاز تا انجام آ

رهد و برای  زمان ماضي و مستقبل و مکان دور و نزدی  معنا ندارد. زمان و مکان مي

 زند. اینجاست كه برخي از خوارق عادات از او سر مي

 الهي« الَبرّ»اسم  تجلّيو معنوی برخاسته از  دسّيعربي، كرامات به گفته ابن

از آنجا كه  .(05عبس: ) «کِرامٍ بَرَرَة»ابرارند:  و خافّ (2/853: ق0103عربی، ابن)

دهد، برخلاف مادی و انساني رخ مي و بدني)صوری( به واسطة دواخّ دسّيكشف 

 الهي است« الحکيم»و « العليم»سم كشف معنوی كه به طور مستقيم تحت دکومت ا

دهند. كرامات معنوی نيز تحت لوای دو اسم فوق رخ مي (001: 0835قیصری، )

هستند، ولي به طور خاف، كرامات « البرّ»اسم  تجلّيرامات به طور عام، بنابراین، ك

كرامات  و (132: 0831سیدحیدر آملی، ) دهندرخ مي« القادر»تحت لوای اسم  دسّي

. علاوه بر این، خود فرد هستند« الحکيم»و « العليم»معنوی تحت لوای اسمای 

دق باشد. از این منرر، رابطة  كرامت نيز، باید متصف به یکي از اسما و صفاتصادب

یابيم. تمام اسمای مربوط به ی  كرامت، ذیل تنگاتنگ كرامات را با اسما، بيشتر درمي
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به همين خاطر، این گونه از  گنجند و ظهور آنها وابسته به این اسم است.مي« البرّ»اسم 

 .(326: نهماقیصری، ) اولياست اند كه خافناميده« طریق ذوق»ظهور قدرت الهي را 

مبدأ و ایجاد در عدام در را اِ  الارضطيّبه تأثير اسما در كرامات،  تودّهعربي با ابن

اعدام و ایجاد در اینجا به طور  .(252: ق0126هرانی، تني دسّي) مقصد دانسته است

باشد و نه مطلق اعدام. وی این عدام، تغيير ادوال ميعربي از اِهمزمان بوده، منرور ابن

ایجاد و اعدام چيزی »اعدام و ایجاد را، به معنای اظهار و اخفا دانسته است:  گونه از

 «رداندن آنها در دهان غيبنيست دز اظهار امور ثبوت یافته در غيب و مخفي گ

تواند دامع اسم ظاهر و باطن الهي بوده، از یعني وليّ مي؛ (2/35 :ق0122 عربی،ابن)

تواند نماید. از این طریق است كه او مي تصرّفا این طریق، در لوازم بطون و ظهور اشي

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

به ارتباط كرامات با  تودّهنموده و به طور همزمان در دایي دیگر بروز داده است. با 

در باطن ملالي خوی  و ی شيئ به معنای اختفای ظاهر مادّ الارضطيّعوالم ملال، 

 است. مادّهظهور مجدد آن در مکاني دیگر از عالم 

 اسما برای بروز كرامات كافي نيست تجلّيبه نرر عبدالرزاق كاشاني، تنها امّا  و

عبارت است از  كه شرط خرق عادت است تهمّ» ت عارف نيز شرط است:بلکه همّ

ق تأثير تحقّ ،كه اقتضای آن الله ت به امری در دضرت یکي از اسماءدمع كردن نيّ

: 0833، ذکاوتی قراگزلو) «تسمطلوب باشد، و تأثير این اسم به شرط دمع كردن ني

ت در ودود عارف است. ف بر دمع كردن نيت و ایجاد همّپ  تأثير اسما متوقّ  .(211

 بریم.ودود و ادراخ عارف در بروز كرامات پي مي اهمّّيتاینجاست كه به 

اسام علايم،  ق باهلم لدنّي و وهبي یا علم غيب را از طریق تخلّادندی رسيدن به ع

الهامات غيبي، چشم بصيرت و خاوارق عااداتي  .(55و  56همان: ) داندعالم و علّام مي

، لادنّي و ماوهبتي هساتنددهند، دزئي از علام كه از طریق سمع و بصر عرفاني رخ مي

ه مسموعات و بصاير مقادرخ بسميع علم است »گنجند: مي« ام الغيوبعلّ»ذیل دضرت 

  .(53جندی، همان: ) «مقبصرات
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دق اسات باه  تجلّي تودّهزیرا كه ارادت عبارت از »اسم المرید نيز تابع علم است 

معلاوم مراد معلوم، تا او را تخصيص كند به ایجاد یا غيره، و به مودب خصاوف ذاتِ 

معادوم اسات بارای به معلوم  تودّهارادت  .(همان) «در دضرت علم مخصوف گرداند

گيرد و هم مودود. اگر باه ق ميتر از ارادت بوده، هم به معدوم تعلّت عامایجاد آن. مشيّ

« مبکقذهِأ یقشَإن یَ»ق گيرد برای ایجاد است و اگر به مودود برای اعدام نسبي. معدوم تعلّ

ت باه ت اساق مشايّتعلّا« دیادِلق دَخَأت بِیَ»ت است به مودود برای اعدام و ق مشيّتعلّ

عنایت الهي به وی در هماه اماور و »ق سال  به این اسم، تخلّ معدوم برای ایجاد. نتيجة

همران: ) اسات« دهد و تعمّقال در طلاباو بي ارادت خلق در دق او و دصول مرادات

 دهد. یعني چيزی خلاف ارادة او رخ نمي (53

سم الهي دانسات. توان منتسب به این اامدادهای غيبي و كراماتي از این دست را مي

منتسب به اسام قادیر  گنجند؛در طبيعت مي تصرّفبيشتر كرامات كه تحت عنوان امّا  و

بخشي، شفابخشاي آب، پرواز، دان ، عبور ازالارضطيّای چون: ات كونيهتصرّفهستند؛ 

دضرت قدرت تابعي از دضرت تقادیر اسات و دضارت تقادیر نياز  (53همان: ) و...

از آنجا كه در دضرت  ،گنجد. همچنين، ذیل دضرت عليم ميدزو معلومات الهي بوده

قدیر، دضرت قهر هم وداود دارد، كرامااتي چاون ادابات و نفارین هار دو باه ایان 

 گردد.ب ميمنتسَ ،دضرت

 نتیجه

 های اصلي كرامات، ارتباط با عوالم غيب است بخصوف عالم ملال.یکي از خاستگاه

در ارتباط با عالم ملال و خيال، منشأ اوليای صادب نفوخ قدرتمندی هستند كه 

شناسانه در فلسفه و عرفان اسلامي است كه از ای هستينررّیهكرامات شوند. عالم ملال، 

كه این عالم مطرح شده است. این مّلاصدراعربي و سوی بزرگاني چون سهرودی، ابن

  از شيخ تا پي خاستگاه كرامات است، در منرومة فکری این بزرگان قابل درخ است.

شناسانه تحليل يان معجزات و كرامات را با تأكيد بر مبادث انسانمشّائاشراق، 
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ای نيز به ویوه اهمّيّتكردند. شيخ اشراق كسي است كه علاوه بر مبادث فوق، مي

عالم ملال ثمرات بسياری در اصول دیني و  نرریّهشناسانه داده است. مبادث هستي

گرایانه از معجزات و كرامات انبيا و نگر خاستگاهي واقعاعتقادی داشته، از دمله بيا

 اولياست. 

گام مهم را در این عرصه اّما  پرداز عالم ملال استنررّیههرچند سهروردی برترین 

كرامت( با عالم م)صادبعربي برداشته است. وی تفسير ددیدی از رابطة نف  مکرَّابن

  ملال ارائه داده است كه منشأ كرامات است.

عربي را در ارتباط انسان با عالم ملال و پدیدار شدن كرامات و مبادث ابن ملّاصدرا

ای از ودود داشته، تقویت رساند. به نرر او هر ادراكي بهرهبه كمال ميخوارق عادات، 

قوای ادراكي سرمنشأ كشف اسرار غيب در عالم ملال و فراتر از آن است. مجموعة این 

نيز اگر دایگاه  ملّاصدرارا در پي خواهد داشت. طبق بيان  فرایند، كرامات بسياری

شناسانة كرامات در عوالم برین نبود، هيچگاه تقویت قوا به تنهایي دستمایة هستي

 شد.كرامات نمي

آنچه در دست زیرا  متخاستگاهي برای كرا نيز ءتوان در ميان اسمامي ،همچنين

هر  .استء مودود كه در عالم اسما است چيزی است، ملال آن ودبروت عالم ارواح

طبق این مبنا،  .است ذاتآن و هر صفت وده  دقصورت صفتي است از صفات  ،اسم

عربي خاستگاه برخي از كرامات را تأثير ی  یا چند اسم الهي عرفایي چون ابن

عربي و رخداد هر كرامتي وابسته به سيطرة اسمي از اسمای الهي است. ابن اند.دانسته

و معنوی را تفکي  كرده، برخي از آنها را به  دسّيیگر از بزرگان، كرامات برخي د

اند. در منابع بسياری از تأثير مستقيم صرادت نام برده، متأثر از اسمي مشخص خوانده

شناسانة عرفاني با منرومة اسمای الهي یاد شده است. طبق این اصل هستي الارضطيّ

اعدام در مبدأ »ت، آن را نمایيِ این كرامد در مقام واقعناعربي توانستهاست كه املال ابن

 بخوانند.« و ایجاد در مقصد
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 هایادداشت

اند: اول آنکه این عالم هم ملل عالم دو وده تسميه برای این اسم )عالم ملال( ذكر كرده. 9

ی از امند است. دیگر آنکه ملال و نمونهد  بوده و هم ملل عالم عقل، از خواف هر دو بهره

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

را به زیبایي برای این عالم دعل كرده « ناكجاآباد»ات عرفاني نيز سهروردی اصطلاح در ادبيّ. 3

است؛ به معنای سرزمين لامکان، یا مکاني بيرون از مکان. ناكجاآباد را عموماً به رنگ سبز 

اند دانسته« سرزمين امام غایب»اند و در فرهنگ شيعي برخي از علما آن را هزمرّدی وصف كرد

 (.939و  931: 9916)كربن، 

ي اختلافات فارغ از برخ البتّهملال صعودی در عرفان، مطابق است با عالم برزخ در كلام؛ . 9

 (.996 :9911دزئي)ر.خ: تركاشوند، 

مشترخ،  د ّ :و دواخ باطني ؛یي و بساوایيبينایي، شنوایي، بویایي، چشا: دواخ ظاهری. 6

 .هتصرّفخيال، وهم، دافره و م
گر غيبي عوالم واسطه نرریّههای دیني و مذهبي نيز تنها با اعتقاد به ها و آموزهبسياری دیگر از پدیده. 3

، ودود عالم برزخ ،هبوط آدم و دواو ملکوتيِ ملال و خيال قابل توديه است؛ از دمله توديه واقعة 

 و... از وادب به ممکنات فيض سریان چگونگيبا یکدیگر،  عوالم ارتباطنحوه فشار قبر، 

: 9919 آن عالم، ر.خ: رضایي تهراني، . برای دیدن ارتباط كرامات با عوالم و مرتبه سلوكي خاف4ّ

634. 
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 هاالف( کتاب

، 3چ ،سهروردی شعاع اندیشه و شهود در فلسفه، (9944)نحسّيابراهيمي دیناني، غلام

  .دکمت تهران،

 بيروت، ،مواقع النجوم و مطالع اهلّة الأسرار و العلوم  ،(تابي) عربي،  محمدبن عليابن

 .العصریه المکتبة

دار  بيروت، ،في معرفة الاسرار المالکیة و الملکیة الفتوحات المکیة، (ق9698)اااااااااا 

 .ادياء التراث العربيه
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دار بيروت، ، تحقيق: سمير مصطفي رباب، العربيفسير ابنت ،(ق9633)اااااااااا 

 ادياءالتراث العربي.

دار  بيروت، ،3با تعليقات ابوالعلاء عفيفي، چ ،فصوف الحکم، (م9181)اااااااااا 

 الکتب العربي.

 .بيروت، دارالجيل، مقایي  اللغه، ق(9699، ادمد)فارخابن

بوستان  قم، ،3، چی بر فصوف الحکمشرح مقدمه قيصر ،(9981)الدینآشتياني، دلال

 كتاب.

انتشارات  تهران، ،3، چمّلاصدرامعاد دسماني، شرح بر زادالمسافر ، (9931)اااااااااا 

 .ن اسلامي دکمت و فلسفه ایرانانجم

 .تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، المعجم الوسيط، (9941)این ، ابراهيم

تعليق و تصحيح  ،نوریه در عالم ملالرساله  (،9913)بهایي لاهيجي، محمدبن محمد

 ، سازمان تبليغات اسلامي.، تهران3، چالدین آشتيانيدلال

های رمزی در ادب فارسي)تحليلي از رمز و داستان، (9914)پورنامداریان، تقي

 .علمي و فرهنگي ، تهران،3چ ،سينا و سهروردی(های عرفاني، فلسفي ابنداستان

مقدمه و  ،نقد النصوف في شرح نق  الفصوف ،(9911)بن ادمددامي، عبدالردمن

مؤسسه ، تهران، 3چ الدین آشتياني،گفتار: سيددلالتصحيح ویليام چيتي ، پي 

 مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

 ،رسالة لب اللباب در سير و سلوخ اولي الالباب، (9918)دسيني طهراني، محمددسين

 دکمت. تهران،

آیت  قم، ، تصحيح اسماعيل محمدی،همعات، (9914)دهلوی، ادمدبن عبدالرديم

 اشراق.

كشف ودوه الغقّر تلخيص مقدمه كتاب »، عرفانيات ،(9911)ذكاوتي قراگزلو، عليرضا
فارض، تأليف شيخ در شرح قصيده تائيه الکبری سروده ابن لمعاني نرم الدرّ

 دقيقت. تهران، ،«عبدالرزاق كاشاني
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 قم، ،: طردي نو در عرفان عملي شيعيسير و سلوخ ،(9919)رضایي تهراني، علي

 مؤسسه آموزشي و پووهشي امام خميني)ره(.

با رئاليسم دادویي  تصوّفنگاری رئاليسم عرفاني، مقایسه تذكره ،(9914)رودگر، محمد

 .سوره مهر ،، تهرانبا تأكيد بر آثار ماركز

نری صحيح ها، تمجموعه مصنفات شيخ اشراق ،(9981)الدین یحييسهروردی، شهاب

 پووهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.، تهران، 9كربن و نجفقلي دبيبي، چ

، تصحيح هنری دامع الأسرار و منبع الأنوار ،(9986)سيدديدر آملي، ديدربن علي

 .علمي و فرهنگي، تهران، 9كربن، چ

الحکمة المتعالية في الأسفار العقلية ، (ق9639)صدرالدین شيرازی، محمدبن ابراهيم

 .دار ادياء التراث العربي بيروت،، لأربعها

المركز الجامعي  مشهد، الدین آشتياني،، سيددلالالشواهد الربوبيه ،(9941)اااااااااا 

 .للنشر

انجمن  تهران، الدین آشتياني،، تصحيح سيددلالالمبدأ و المعاد ،(9936)اااااااااا 

 .فلسفه و دکمت ایران

 .بيدار ، قم3، چن الکریمتفسير القرآ ،(9944)اااااااااا 

مركز ، قم، 3الدین آشتياني، چليق و مقدمه دلالتع ،رسائل فلسفي ،(9943)اااااااااا 

 انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.

، به كوش  هاها و پاسخمجموعه مقالات و پرس ، (9919)ندسّيطباطبایي، محمد

 دفتر نشر و فرهنگ اسلامي. تهران، هادی خسروشاهي،

مهر تابان، یادنامه و مصادبات تلميذ و ، ق(9633)ندسّيتهراني، سيدمحمد  نيدسّي

 انتشارات نور ملکوت.، مشهد، 1، چعلامه

تهران، ، تردمه نصرالله دکمت، شردي بر فصوف الحکم، (9981)عفيفي، ابوالعلاء

 .الهام



 011عرفانی  شناسیخاستگاه کرامات اولیا در هستی

 

 

، تصحيح فارضمشارق الدّراری، شرح تائيه ابن، (9911)فرغاني، سعيدبن محمد

 .لامي دوزه علميه قمدفتر تبليغات اس قم، الدین آشتياني،دلال

شرح دکمة الاشراق به انضمام تعليقات ، (9981)الدین شيرازی، محمودبن مسعودقطب

 دکمت.، تصحيح علي شيرواني، تهران، صدرالمتألهين

الدین ، تصحيح سيددلالشرح فصوف الحکم، (9984)بن محمود  قيصری، داوود

 علمي و فرهنگي. ران، ته9چ آشتياني،

، تهران، 3ياءالدین دهشيری، چ، تردمة سيد ضارض ملکوت ،(9916)كقربن، هانری

 .كتابخانه طهوری

 .، تهران، سازمان تبليغات اسلامي8چ ،آموزش فلسفه، (9911)مصباح یزدی، محمدتقي

، رینولد نيکلسون، به كوش  ملنوی معنوی ،(9913)الدین محمد بلخيمولوی، دلال

 .انتشارات بهزاد هران،ت ،6چ

های دضرت رساله، «منهاج السالکين»، (9939)بن عبداللهاللهنعمت الله ولي،نعمت

، تهران، انتشارات 3بخ ، چكوش  دواد نور، بهالله ولينعمتسيدنورالدین شاه

 .اللهيخانقاه نعمت

مؤسسة نشر  ، تهران،4چ ،گوید؟نامه؛ مولوی چه ميمولوی، (9944)الدینهمایي، دلال

 هما.

 

 ( مقالاتب

مجله دانشکده ادبيات ، «بندی قدیم از كرامات صوفيهدو تقسيم»(، 9983آزادیان، شهرام)

 .13-49، صص 9، ش31، دورهو علوم انساني دانشگاه تهران

سيری تطبيقي در معنای برزخ و ملال از »(، 9911تركاشوند، ادسان و اكبر ميرسپاه)

 .993-913، صص 9، ش1، خمعرفت فلسفي، «کلماندیدگاه فلاسفه، عرفا و مت

، های عرفانيپووه ، «كرامات اوليا، بازشناسي و بازتعریف»(، 9911)رودگر، محمد

 .13-61، صص 9، ش9خ
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نامه ، «مقامات كهن و نویافته ابوسعيد ابوالخير» ،(9981)شفيعي كدكني، محمدرضا

 .18-43، صص 6، دفتر3، خبهارستان

، «از منرر امام خميني)ره(« الارضطيّ»مباني نرری دقيقت »، (9981قرباني، رديم)

 .931-13، صص 93، شمعارف عقلي

، 99و  91، تردمه سيدمحمد آویني، شنامه فرهنگ، «عالم ملال»(، 9913كقربن، هانری)

 .43-36صص 


