
 

 

 

 

 

 

 برتر  هایانسان  عنوانبه ایدر کرامت اول یکنکاش
 

 علیرضا میرزایی

 ده یچک

دارا   ی چندبعدموجود    انسان  فراوان  ی ها ی دن توانم   ی و  و    ی بالقوه  شناخت  با  که  است 

و موجب   د ی نما ی انسان رخ م   ی پنهان و باطن   ی های د نآنها، توانم  دادن به  ت ی و فعل   شاف تاک 

ابعاد    ادت ی و ق   طره یتحت س   ی خدا و نزاهت نفس و کنترل ابعاد ماد   ی . بندگ شود ی اعجاب م 

 یو ابعاد اله   کند ی م   انی را از انسان نما   ی رالعقول ی شگرف و مح   ی ها یی توانا   ، یو معنو   ی روح

انسان   ی بندگ   سمان یبا ر   ی تکامل معنو   ر ی . در مس سازد ی گر م نهفته انسان متعبد را جلوه 

 یعد ربانو ب   شود ی م  ب ی او شکسته و غا   ی نفاس  ت ی گرفته و انان  یی و رنگ خدا  افته ی عروج 

که صدور   دهدی انجام م  یی خدا   یخلقت، کارها   لم ا وجود در ع  ی و با ارتقا  کندی او طلوع م 

 یمنته  ت ی ول   ع ی من   مقام   به  تی انسان در عبود   ی استکمال   ری کرامت از آن جمله است. س 

قرار  یو ربان  ی اله  ت ی ر ی حق، افعال انسان تحت مد کامل به   ی. در مقام سرسپردگ گردد ی م 

انسان امور خود را به شود ی محقق م   ین ی طرف   ض یگرفته و تفو  م .  را   سپارد ی حق  و خود 

 ینی امر خداوند با فضل و کرم، قدرت خالقه و تکو   ن یا   دنبال   به و    دهد ی او قرار م   ر ی تحت تدب 

نفس   عالم  از  خارج  م   او   به در  ا کند ی عطا  عرفا    ت ی خالق   ن ی .  و    ا ی اول   کرامت   به در عرف 

نصوص   د یی تأ مورد    ا ی از اول   ی عادر ی . کرامت و صدور افعال غ شود ی م   ر ی تعب   ا ی معجزات انب

بعد   ن ی ا   به   ی رو ضمن اعتباربخشش ی است. در مقاله پ   ی اسالم  شمندان ی و اند   ی نی معتبر د 
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شده   ان ی صدور کرامت ب   سازوکارنحوه و    ، یو قرآن  ی نی و متون د   نصوص   بهبا استناد    ی انسان

 است.   ده یذکر گرد   ی استشهادات ی وح   در مکتب   افته ی م یتعل است و از کلمات بزرگان   

 . صدور کرامت   ت، ی ربوب   ت، ی کرامت، عبود   ا، ی اول  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

ظاهری   مادی  بعد  بر  عالوه  توجه  مشاهدهقابلانسان  است.  منظر  از  پنهان  باطنی  بعد  دارای   ،

  به مقام و ایجاد توازن آن دو در کملین،    شودبعدی موجب تضعیف دیگر جنبه می  به هرافراطی  

از زندگی ظاهری و تمتعات مشروع آن متمتع    اریع تمام صورت  گردد که هم بهجمع منتهی می

)قیصری رومی،    گردند و بهجت سرشار معنوی واصل می  به سرورگردند و هم از شکوفایی باطنی  می

کند که برای افراد ی از انسان ظهور میهای سترگدین. در شکوفایی قوای باطنی توانم(698:  1375

العاده از است. تاریخ زندگی بشر شاهد شکوفایی باطنی و ظهور قوای خارق  باوررقابلیغ   نیظاهرب

مشهور است.    به کرامت  گرا است. صدور اعمال خارق عادت در غیر انبیاهای معنیمعدود انسان

موثق تاریخی و مشاهدات عینی، این    هایگواهی کتب آسمانی و ترجمان وحی الهی و گزارش

 بروز و ظهور قدر متیقن در این مورد  نموده است.    انکاررقابلی غ ظرفیت پر رمز و راز انسانی را  

ها ضمن تغییر نگرش ها است. استکشاف این بعد خاص از انسانخوارق عادت از تعدادی انسان

کند.   وسعتی را بر انسان نمایان میپردامنه و افق پر  مندی  ، کرانبه آن  یبخشیتعالشناسی و  انسان

با آموزه  سازوکاربیان   انطباق آن  بعد    به  یاعتباربخشهای دینی ضمن  و نحوه صدور کرامت و 

امیدهای متعالی   سازد و انسان را بهامکان تکرار اعمال شکوهمندی را میسر می ،خاصی از انسان

 دهد.  های جذاب سوق میو تجربه

 قرآن و روایت:  مت درکرا

و تقریر نصوص دینی    دیی تأ ها مورد  جلوه ربانی و اعمال خارج از عادت معمول توسط برخی انسان

ییدی بر  أاست. نقل اعمال و صدور خوارق عادت در منابع اصلی دین همانند قرآن مجید، مهر ت

 های پنهان انسان است.  دینوجود وجه باطنی و توانم
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 قیس: ماجرای آوردن تخت بل

حضار در مجلس   خطاب به   فرستادگانش  و  ملکه سبأ   هدیه  برگرداندن   از   بعد  حضرت سلیمان 

 حضار   طبق نقل قرآن از   سلیمان   باشند.   تسلیم  کهی درحال  آیند،مى   نزدش  زودىبه   فرمود؛ ایشان 

می   جلسه   در  خواست   بزرگان  اى   ؛ ُمْسِلِمينَ   َيأْتُوِني   أَْن  َقْبَل  ِبعَرِْشها   َيأِْتيِني   أَيُّكُْم  اْلَمَلُؤا   أَيُّهَا   يا»   کند؛ در 

 .(8 : )نمل  آورد«؟ مى   برایم  را   وى  و تسلیم شود تخت  آید   من  نزد   سبا  ملکه  کهآن   از   پیش کدامتان 

  در  فاصله فرسخ چندین از را خود تخت سبأ ملکه  وقتى که بود  این فرمان این از منظورش 

  نبوتش  بر  او، باهره معجزه به و داشته ارزانى وى  به خدا که قدرتى به  دید، حاضر سلیمان حضور

 .شدند هم تسلیم بعد،   آیات شهادت به که همچنان گردد، خدا تسلیم نتیجه در تا  ببرد،  پى

نبی سلیمان  درخواست  از  سب  بعد  ملکه  حکومتی  سریر  آوردن  اجنه أ برای  از  فردی   ،

فردی از    ؛أَمِينٌ لَقَوِي    عَلَيْهِ إِنِّي وَ  مَقامِكَ مِنْ تَقُومَ أَنْ   قَبْلَ بِهِ آتِيكَ أَنَا الْجِنِّ مِنَ عِفْرِيتٌ قالَ» داوطلب شد.

 حمل  و   آنم   بر   نیرومند  آورم قبل از آن از جای خود بلند بشوی.آن را نزد شما می  مناجنه گفت؛  

 .(39 :)نمل «کنمنمى خیانت تو به  آوردنش در و  آنم بر امین کند،نمى امخسته  آن

قالَ  »  تر شد.در مقابل او فردی حامل علم خاص از کتاب، خواهان آوردن آن در زمانی کوتاه

أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا   بِهِ قَبْلَ  أَنَا آتِيكَ    عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ 

من آن را قبل از آنکه نگاهت برگردد )در یك    ؛ آن کسى که از کتاب اطالعى داشت گفت؛  رَبِّي 

این از کرم پروردگار    ؛آورم و چون تخت را نزد خویش پا بر جا دید گفت( نزدت مىزدنهمبهچشم  

   .(40)نمل:  «من است

  « الْكِتابِ  مِنَ  عِلْمٌ  عِنْدَهُ»  الهی  کالم  شهادت  به  که  کسى  وسیلهبه  بلقیس  تخت  شدن  آورده

 .است اولیا کرامت بارز هاینمونه از بود،  خاصی توانمندی دارای

  معرفى   او  وصى  و  سلیمان  وزیر  برخیا  بن  آصف  را  او   نام  بیت اهل  از  منقول  روایاتمطابق  

    اعظم  اسم که بود مردى  هم معتقدند   بعضى. بود یخضر نب  او: اندگفته هم بعضى. است کرده

؛  اندگفته  هم دیگر   بعضى (. کندمى اجابت  شود خوانده  آن با خدا وقتى  که  اسمى آن) دانستهمی

 . (223 :7، ج 1372)طبرسی، انددانسته  سلیمان خود را او دیگر بعضى. بود جبرئیلآن شخص 

 نویسد؛ مفسر بزرگ قرآن در توضیح مطلب می
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  قبل   ما  بر  عطف  بدون  موردبحث   آیه  اینکه  از  باشد  بوده  هرکه  شخص  آن  و  باشد  هرچه

 سبأ   ملکه  تخت  که  عالم  این  درباره  که  بود  این  براى  ، گردید   جدا  قبل   ما  از  و  ه شدآورد

 بیشترى   اعتناى  ،کردننگاه  میان  فاصله   زمان  از  کمتر  زمانى در هم  آن  ساخت،   حاضر  را

  آورد  نکرهصورت  به  را  علم  کلمهقرآن    زیرا  ، گردد  اعتنا   او   علم  به  همچنین  و  شود  اعمال

بود   کرد  اش یمعرف  توان نمى  الفاظ  با  که  علمى  یعنى  کتاب،   از  علمى  ؛فرمود  و او   نزد 

 .(518 :15، ج1374)طباطبایی، 

 از مصادیق کرامت در قرآن:  زکریا  فرزندخواهیرزق مریم مقدس و  

ویژه حضرت مریم اعطایی  روزی  قرآن،  تصریح  موارد خاص مورد  اسباب   از  بدون  است که 

 شد. بانوی پرهیزگار عنایت می نی به اظاهری مادی و با اراده الهی 

مِنْ  رِزْقا قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ    عِنْدَها  وَجَدَ   الْمِحْرابَ،  زَکَرِيَّا  عَلَيْها  دَخَلَ  کلَّما

شد  در محراب او بر او وارد مى  هروقت  ایزکر  ؛  عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِساب

این رزق کذایى از ناحیه چه کسى    میمر  یاپرسید:  دید مىخصوص نزد او مىرزقى م

بخواهد    هر کس که  گفت این رزق از ناحیه خدا است آرى خدا بهاند؟ مىبرایت آورده 

 .( 37 :عمران)آل دهدحساب رزق مىبى

دارند؛   این مورد  در  را  نظری  استظهار جالب    مریم   نزد  همواره  که  رزقىعالمه طباطبایی 

  و   آورده   الم   و  الف  بدون  را  «رزقا »  جمله،  این  در  و  است  نبوده  عادى  و   معمولى  رزق   بوده مقدس  

  هم   بعضى  که  همچنان  نبود،  مردم  بین  در  معهود  طعام  نامبرده،  رزق   اینکه  به  است  اشاره  این

  در  را  تابستانى  میوه  و  تابستان  در  را  زمستانى  میوه  زد،مى  سر  مریم   به  زکریا  هروقت:  اندگفته 

 .دیدمى او نزد زمستان

  موسمى  طعام و روز آن  معمول هاى طعام از نامبرده   رزق  اگر  که  است این حکایت  این  مؤید

  طعام   از  خالى   را  مریم  اتاق   وقتهیچ  زکریا  که  رساند، مى  را  معنا  این  «رزقا»  آمدن  نکره  بود،

  شد، نمى  قانع  مریم  پاسخ  از  زکریا  صورت  این  در  و  یافتمى  را  رزقى  او  نزد  همواره  بلکه  دیدنمى

 اختصاص  رزق  بودن  خدا  ناحیه  از  و   خداست  ناحیه  از  رزق   این که بود این  مریم   پاسخ   اینکه  براى

  رزقى   این  بپرسد  زکریا  دوباره  داشت  جا  و  است  خدا  ناحیه  از  مردم  همه  رزق   ندارد،  مریم  به رزق 

  به  که  مردم  از  افرادى  است  ممکن   چون  رسیده،  تو   به  کسى  چه  لهیوسبه  کرده  اتیروز  خدا  که
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  چه  و  باشند  داشته  نظر  در  خدایى  هدف  اینکه  چه  حال  باشند، آورده   برایش  دارند  آمدورفت  معبد

 .شیطانى هدفى

  معمولى   رزق  نامبرده  رزق   شود مى  معلوم  شده،   قانع  مریم   پاسخ  از  زکریا  بینیم مى  اینکه  از  پس

درگاه    از  پروردگارا»  داشت؛  عرضه  که  مریم  پاسخ  از  بعد   زکریا  دعاى  اینکه  بر  عالوه  .است  نبوده

  کرامتى   را  مریم   نزد  در  نامبرده  رزق   یافتن  اینکه  بر  دارد  داللت  «فرما  عطا   به من  فرزندى  خودت

  بخواهد  تعالى  خداى  از  هم  او  که  افتاده   طمع  به  نتیجه  در  و  داده   تشخیص  العادهخارق   و  الهى

  خدایى   کرامت  بر  که  است  بوده  رزقى  نامبرده  رزق   شودمى  معلوم  کند. پس  اشی روز  طیب  فرزندى

 . ( 274 :3، ج1374)طباطبایی،  نمودمى داللت  مریم به نسبت

؛ اینجا بود که طمع زکریا وادارش کرد طَيِّبَةً  ذُرِّيَّةً  لَدُنْكَ  مِنْ  لِي  هَبْ  رَبِّ  قالَ  رَبَّهُ  زَكَرِيَّا  دَعا  هُنالِكَ»

پروردگار خود گفت پروردگارا مرا از ناحیه خود فرزندى و نسلى پاك  ه  دعا برداشته ب  و دست به

 .(38 :عمران)آل ببخش که تو شنواى دعائى« 

 اندیشمندان اسالمی:  سخنان درکرامت  

 نویسد: می الفقه االکبرمال علی قاری از جانب ابوحنیفه در متن 

های برای انبیا قطعی و کرامت برای اولیا  ؛ نشانهاآليات ثابتة لألنبياء و الكرامات لألولياء حق»

 . ( 325 :تا)قاری، بی « حق است

کرامت از نفس    به صدورعرفا    فردمنحصربه در اشارات و تنبیهات در بیان مقامات    سیناابن

 کند؛ پاك آنها تصریح می

حياتهم الدنيا دون غيرهم، فکانٌهم  وهم  ان للعارفين مقامات و درجات يخصون بها و هم في 

يهم و  في جالبيب من ابدانهم قد نضوها و تجردوا عنها الي عالم القدس و لهم امور خفية ف

عارفان در زندگی دنیوی   ؛امور ظاهرة عنهم، يستنکرها من ينکرها و يستکبرها من يعرفها

 شود،در غیر آنها یافت نمی  درجاتی هستند که مخصوص آنان است و  دارای مقامات و

 آن پوشش را کنده و   گویی عرفا در حالتی که درون پوشش تنهایی خویش قرار دارند، 

از    نهان است و  ی وعارفان از اموری که نزد آنان سر   اند، نهاده  تجرد قدم  قدس و  عالم   به

این امور است   یناآشناکس که  آن   گردد برخوردارند.پدیدار می  اموری که از آنان ظاهر و
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سینا،  )ابن  شماردامور است آنها را بزرگ می  نیا  بهکس که آشنای  آن  و  شودمنکر آنها می 

1375 :363) . 

از    یعنی صدور کرامت   العادهخارق   صدور امور   « مشعر به ظاهرة عنهمامور  عبارت »

  رتبه وجودی عارف در عالم هستی است که به   ی عرفا است. این امر ناشی از ارتقا
 عالم نایل شده است. توان تصرف تکوینی در

 عالمه حلی معتقد است: 
الکرامات و إظهارالمعجزة على يداألئمّة،  األشاعرة على جواز  اتّفقت اإلماميّة، و جماعة من

کرامت   امکان  بهای از اشاعره  ؛ بر خالف معتزله، امامیه و عده و الصّالحين، خالفا للمعتزلة

 . (186: تا)حلی، بی  دارند نظراتفاقائمه و صالحین  دست بهو ظهور معجزه 

مقامات    نفر از بزرگان را نوشته و در اغلب آنها به  97سرنوشت    االولیا   تذکرة عطار در کتاب  

 . تا آخر(  1 :1389 ، یشابوریعطار ن ) عالی و صدورکرامت آنها اشاراتی نموده است

 در افکار و آرای   شدتبهنام حوزه اسالمی در قرن هفتم است و    عربی که خود از عارفان بهابن

  از کرامت  لیتفصبه  فتوحات مکیه  ژهیوبهدر کتب خود  ثر بوده است  ؤاندیشمندان بعد از خود م

 . (243: 13و ج 284:  11ج؛ 194: 7ج؛ 357 و 321: 1، ج1405عربی،  )ابن اولیا سخن گفته است

نی،  ا )فیض کاش  البیضاء  محجةمرحوم فیض کاشانی در  (  45:  8تا، ج )غزالی، بی  العلوم  احیاءغزالی در  

  صدور کرامت  با صراحت به   ( 112:  2، ج1417)مکی،    القلوب  قوتدر    و ابوطالب مکی (231:  4، ج1417

 اند. و خوارق عادت از اولیا صحه گذاشته 

و از بس خبرها متواتر   هستند  ینا  نویسد؛ »جمهور حق برقشیری در مورد وجود کرامت می

اولیا، علمی  آن بر    ظاهرشدن)کرامت( و    بودن اوه  ها آمده است، علم بو حکایت  ،هرگونهاز    در این

 . (628: 1385)قشیری، است که شك را بدان راه نیست« 

 . (319: 1374 )فناری، اولیا تصریح کرده است به کرامت االنس مصباحفناری در 

 دهد: . او توضیح می « و كرامات األولياء حق »   داند مال سعدالدین تفتازانی صدور کرامت را حق می 

و صفات اوست.   تعالی  به خدای  از   تاحدامکانولی عارف  و دوری  اطاعت  بر  مواظبت 

از   که  ممانعت میدر لذت  شدنغرقمعصیت دارد  و شهوات  او ظهور ها  کرامت  نماید. 

می معجزه  بود  اگر  نیست.  مقارن  نبوت  دعوی  با  که  است  عادت  بر خالف  دلیل  شد. 
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که انکار آن را ناممکن  حقانیت کرامت تواتر اخبار از بسیاری از صحابه و غیر آنها است

 . (92: تا)تفتازانی، بی کرده است

  را نویسد: کرامت اولیا در نگاه ما جایز است بر خالف کسانی که امکان خارق عادت  ایجی می

از معتزله موافق    ابواسحاق منکرند.    منکرند. امام رازی در اربعین معتقد است معتزله کرامت اولیا را

ند. ممکنات مستند به قدرت شامل خدایند پس  اآنها است و اکثر اصحاب ما موافق صدور کرامت

امر ممکنی   از مقدورات خدایی خارج نیست. کرامت  از ممکنات  از  چیزی  فرضش است؛ چون 

 . (288: 8تا، ج)ایجی، بی آید محالی الزم نمی

الهی، نظر دیوبندیه، با   یایاولدر خصوص اصل اثبات کرامات برای  توان گفتدر مجموع می

 . (102-106  :1432)قاری، ماتریدیه موافق است 

و هاهنا ثالث مراتب: معجزات  نسفی، به سه مرتبه در مورد افعال اشاره کرده است: »  نیابو مع

األعداء  مخادعات  و  األولياء  كرامات  و  واألنبياء  مرتبه  سه  بحث  این  در  معجزه«:  دارد:  های  جود 

 . ( 116: 1426)نسفی، های دشمنان« ؛ فریبا یاولهای پیامبران؛ کرامت

و نماینده شایسته   ( 683و    489:  1386  )شیرازی،  بیالغحیمفاتشیرازی در کتاب    نیصدرالمتأله

:  1362)سبزواری،    الحکم  اسرارکتاب    جناب مال هادی سبزواری درسیزدهم    حکمت متعالیه در قرن

 اند.  تصریح کرده وضوحبهکرامت از اولیا  صدور به (296

مطالب مذکور، صدور کرامت از اولیا مورد وفاق اندیشمندان اسالمی است.   با عطف توجه به

مقام والیت است.    از انسان واصل به  صدور کرامت  سازوکاربحث در این مورد چگونگی و    نیترمهم

قرار گیرد، امکان و چگونگی ظهور کرامت  مدنظرعرفا با تمرکز بر معنی والیت  شناسیاگر انسان

 روشنی قابل تبیین است. به  یولاز نفس 

شرع و عبودیت خالصانه و ایجاد صفای    از طریق سرسپردگی به  والیت  منیع  به مقام وصول  

صول  پذیر است و محکانکند، اممسانخت با عالم باال را ایجاد می  ،در انسانکه    ضمیر پاك  باطن و

 است.      و کرامت شهود مقام کشف و ربّانی و رسیدن به دییتأ   ،آن جلب فیض قدسی، الهام الهی 

خاص آن اشاره کرده    به مفهوم  ،پس از بیان موارد متعدد استعمال والیت   عالمه طباطبایی 

مالکیت  ز تصرف و از یك نحوه قربی که باعث مجوز نوع خاصی ا عبارت است: والیت نویسدمی و

 . (22: 12، ج 1374)طباطبایی،  شودتدبیر می و
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دهد:  تعبیر روشنی ارائه می  ،یکی از شاگردان برجسته عالمه در خصوص تدبیر و مالکیت 

نها تحت تدبیر خدای سبحان  را ت  وآدم عالمجایی برسد که  آن است که انسان به  معنای والیت

 . (281: 1386)جوادی آملی،  ببیند

و پختگی عقل   سوخته دل مقام    حکیمی که ید طوالیی در عرفان داشت و به  ؛عّلامه طباطبایی 

عقیده است که قرآن کریم در تعلیمات خود برای رسیدن و درك نمودن   نی بر ا دست یازیده بود،  

 دهد:ایشان نشان می   مقاصد دینی و معارف اسالمی سه راه در دسترس پیروان خود قرار داده، و به

 .(42  : 1360)طباطبایی،   درك معنوی از راه اخالص بندگی . 3  حّجت عقلی.  2 ظواهر دینی .  1

  استکمالی به  در سیر عبودیت نیز خلوص در عبودیت است. ورود به حوزه باطنی مشروط به

 . گردد منتهی می مقام والیت

امر ربّانی و سرّی از اسرار الهی   عنوانبهاز نفس    های خودنوشته در پایان    صدرالدین شیرازی

  اجتناب از غیر خدا، انسان به   با اعراض و  ،صورت پرورش آن  برد که درلطیفه ملکوتیه نام می  و

 . (371: 1366)شیرازی،   یابدمی  ای از مقام والیت الهی دسترتبه 

به  نتیجه گرفت که مقام والیت ارتقای انسان از حضیض عالم مادی    توانبا این توضیح می

بر  شود و عالوه  و صقع ربانی است. در اینجا نفس انسان با الهی و ربانی شدن تقویت می  مرحله

 کند. توان خلق در عالم خارج از نفس را پیدا می ، نفس عالم 

والم از ناسوت تا الهوت را با  ع   علم به ل است و ئقدرت خالقیت قا  انسان مالصدرا برای نفس

ناطقه انسان را به  کند. این مبنا توجیه می   نحوی آفرید که دارای قدرت و   خدای متعال نفس 

اشیا در صقع و ایجاد صور  بر  عالم    عالم خویش است.  ذات و  توانایی  از سنخ  ناطقه  زیرا نفس 

  ر اشیا در ذات خویش و)پس نفس قادر است بر ایجاد صو  توانایی است  عالم قدرت و  ملکوت و

غلبه احکام تجسم )ناشی از تعلق    ،قدرت بر ایجاد اشیا در خارج ثیر وأ ولی مانع از ت  هم در خارج(

ملکاتی است که    و  )عدم کماالت(  حیثیات اعدام  تزاید جهان امکان و  تضاعف و  و  بدن(  نفس به

 . (43: 1366ازی،  )شیر  اند عالیق ماده در وی پدید آمده  از ناحیه مصاحبت با ماده و

کرامات    یابد که از آن به خارج از نفس تسری می  به جهان  ،خالقیت نفس در مرحله کمال آن

پس    است.  ق عالم خالّ   ی از اصل وجود فیّاض ویتابلو  ، خاصشناسی  این نفس  شود.اولیا یاد می
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اوج مطلب    بهصدرا پس از شرح مسائل نفس  مال  ربّ خالّق مسانخت وجود دارد.  بین نفس خلّاق و

 شود. خود نزدیك می

ابداع شده    آفریده و  صفت خالقیت صور در صقع ذات خویش(  )با این خصوصیت و  نفس

 . ای از ذات خدای متعال در این عالم باشدنمونه عنوان یك مثال واست به

 مملکت خالق و  مملکتی است شبیه به   و   بوده  خاص  جهانیپس برای نفس در ذات خویش  

اصناف اجسام   مادی و اعراض مجرد و صور کلیه جواهر و که مشتمل است بر مثال و آفریننده او

و  بسیط  عنصری  اجسام  و  و   فلکی  را در ذات خویش مشاهده    مرکب  سایر مخلوقات که همه 

 . (44: 1366)مالصدرا شیرازی،  کند می

مانع خالقیت نفس در جهان خارج  از نفس، غلبه احکام جسمانی و مادی است که با عبودیت 

 کند. نفس ظهور می  جانبههمه والیت و خروج از سیطره مادیت، خالقیت    به مقام و در اوج آن نیل  

  :ایاولاز  کرامت  صدورچگونگی  

دلیل    نیبه همو نظام اسباب و مسببی بنا شده است.    الهی  امور دنیا بر موازین حکمت و مقدرات

اى و مسیرى حدى و اندازه؛ خدا براى هر چیزى،  قَدْراً  ءٍشَيْ   لِكُلِّ  اللَّهُ  جَعَلَ  قَدْ»  خداوند فرموده است؛

و حکیمانه از قاعده مذکور خارج نیست و   العاده در نظام علیت. امور خارق (3 : )طالق « معین کرده

الهی   اراده  با  از علیت و سبب و مسببی حاکم است هرچند سبب و علت آنها  برای آن نظامی 

 بیرون از نظام مادی است.

  ، مسبب  دو  هر  در  دار الهی قرار دارند.های مادی و فرا مادی در نظام مقدرات و اندازهلذا پدیده

  و  مسببات  سایر  با  را  مسبب  آن  و  کرده،  معین  مرزى  و  اىاندازه  و  مسیرى  آن  براى  تعالى  خداى

  ارتباطات   و   اتصاالت   آن  و   موجودات  آن   عادات  خوارق   مورد  در ساخته،  متصل   و  مربوط  موجودات

  عادى  اسباب  که  هرچند  شود،  اشاراده  مورد  مسبب  پیدایش  باعث  که  زند، مى  کار  هب  طورى  را

 نیست،   موجودات  ملك  نامبرده  هاىارتباط  و  اتصاالت  اینکه  براى  باشد،  نداشته  آنها  با  ارتباطى  هیچ

  خود  مانند  بلکه  گردند،  یاغى  ندادند  اجازه  هرجا  و  شوند  رام  و  منقاد  دادند  اجازه  آنها  هرجا  تا

 . اویند منقاد  و مطیع و  تعالى خداى ملك موجودات،
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مقام والیت و    قدسی بندگان واصل به  از نفوس  ،ند الهیمدر چارچوب حکمت نظام  کرامت

 گردد. خالص در عبودیت صادر می

  عبودیت و ؛  ها الربوبيةالعبودية جوهرة كنه»  : وارد شده است  صادق  به امام روایتی منسوب    در

، فیض  536:  1360)الهیجی،  باطن آن ربوبیت است«  است که عمق و  قیمتی(  ء)شی  بندگی جوهری

   . (301 :3، ج1383، شیرازی، 556: 4، ج1415، العروسی الحویزی، 365: 4، ج1415کاشانی، 

مقام    توان بهمی  عبودیتبا نردبان  معنای بسیار لطیفی است.    مفاد حدیث شریف مشیر به

  یسرسپردگیك نوع    عبودیتزیرا    رسید.  تکوین(  خلقت و  تصرف در نفوس و  )پرورش و  ربوبیت

و واگذاری امور   خواست خویشتن است  مقدم داشتن خواست مولی به  در مقابل خداوند متعال و

اوج این سیر باطنی مقام والیت  دار گردد. به  خدا است که تولی و تصدی کار انسان را عهده  به

  انسان آلتی بیش نیست و کارها با وساطت انسانی مندك در اراده  ،شود. در صقع والییاطالق می

 گیرد.الهی و با ظهور ربوبی انجام می

عالمه طباطبایی استظهار جالبی در این مورد دارند و دخول در والیت الهی را مقدمه ورود  

   نماید؛ملکوت معرفی می انسان به

 تعالى خداى  کبریایى   و  قدس  ساحتبه  تقربش  و  الهى  ولیت  تحت  در  انسان   شدن داخل 

 به  توان نمى   فلسفه  و   منطق   با   را   ها آگاهی  آن   که   کندمى   موفق   هایى آگاهی  به   را   انسان 

 در،   آن   از  که   کندمى   باز   زمین   و  ها آسمان  ملکوت  از   انسان  روى  به   درى   آورد،   دست 

  آیات   از   هایى نمونه   ق یحقا   آن   و  ببینند   را   آنها  توانندنمى   دیگران  که   بیند، مى   را  حقایقى

 .( 441:  5، ج 1374)طباطبایی،    ندارد   خاموشى  که   نوارى ا   است،   او   جبروت  انوار   و   خدا   کبراى 

ای از عین القضات همدانی تقریر  با تعبیر ظریف و سنجیده  حدیث منقول از امام صادق

 .             ( 275: 1370)همدانی میانجی،« ربوبیت جمال چهره بر گرفته باالخالی است  عبودیت» شده است؛

. در این استطورکه زلف سیاه نشانه کثرت  وحدت است، همانخال در ادبیات عرفانی نشانه  

بخش با معبود تشبیه کرده است که خال وحدت  القضات با تلمیح خاص عبودیت را به عبارت عین

 برد.  دهد و باال میانسان را از حضیض عالم ماده بر فراز جهان الوهیت اوج می

ن است و با ظهور حق غیری از جمله خودی  چون عبادت واقعی، حق را دیدن و خود را ندید

اند از نگاه عابد عارف، مستهلك و مستغرق  ماند و جمله موجودات که تجلی آن محبوب یگانهنمی

 شوند. در او می
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حدیث مشهوری در جوامع روایی نقل شده است و مورد عنایت خاص عرفا است که نگاه  

کند و نوعی از استغراق عالم در خدا را در نگاه  گرایی در عالم ترسیم میجای کثرتتوحیدی را به 

،  288:  3، ج1415)فیض کاشانی،  «  كان اهلل و لم يكن معه شيئ االن كما كاندهد؛ »بین نشان میعارف حق

 . ( 234: 54، ج1403، مجلسی، 567: 1، ج1406همان، 

ارتقای وجودی می انسان  بندگی واقعی،  و هماندر  ارتقای در فنونیابد  مادی و    گونه که 

های مشکل و اعمال جراحی  تخصصی در انسان موجب تصرفات مادی محدود همانند مهندسی

انسان    شود که از دیگران ساخته نیست، ارتقای وجود در حوزه معنوی هم بهدقیق ممکن می

 دهد که افراد فاقد آن رتبه، توان آنها را ندارند.های خاص در عالم معنی را میتوانمندی و خالقیت

استکمالی    در سیر  عبودیت  است.عبودیت    خلوص در  حوزه معرفت باطنی مشروط به  ورود به

را   وآدمعالمجایی برسد که    آن است که انسان به   والیتمعنای    .گردد منتهی می  والیتمقام    به

 .تنها تحت تدبیر خدای سبحان ببیند

شود که در همه نایل می  یبه مقام  فنای الهی دست یافت،  حبّی به  انسان وقتی با عبادت

هم در کماالت   جود ویعنی هم در اصل و  یابد،وابسته می  محتاج و  خود را در ساحت ربوبی،  ،شئون

ای نسان اگر در مرتبها  خدا با استقالل بندگان سازگار نیست.  والیت  زیرا  اوست،  به  وجود مفتقر

)جوادی    خدا خارج شده است  والیتاز  همین اندازه    از اصل هستی یا شئون آن خود را ببیند به

  .(289: 1386آملی، 

  و اراده  فرامین  ها وجای آن خواست  هب  تمایالت نفسانی افول و   با ترقی در نردبان عبودیت

 . شودجایگزین میرحمانی 

 آهسته آهستهمن  رفت ،رفتهرفته آمد وت    سر من  بس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا ز

 آهسته آهسته کشیدم پای از کوی تو من         تو و خود از میان رفتمنزد  ودلجانسپردم 

 . (355: 1354)فیض کاشانی،  

الوهی می  تمام کارهای انسان صبغه و  بیترتنیابه او    جا که خدا تا بدان  گیرد رنگ  گوش 

شود که با آن کار  بیند و دست او میشود که با آن میاو می    چشم  شنود وشود که با آن میمی

   دهد.می انجام

 ؛ حدیث قدسی وارد شده است در
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  يبصر   بي  و  يسمع  فبي  لساناً  و  يداً  و  بصراً  و  سمعاً  له  کنت  احببته  فاذا  احبه   حتي  بالنوافل  الي  يتقرب  العبد  اليزال

  که   زماني  باشم  داشته  دوست  را  او  تا  شود مي  نزديك  من  به  مستحبات  انجام  با  بنده  همواره  ينطق؛  بي  و  يبطش   بي  و

  و   کندمي  عمل   و   بيندمي  و  شنودمي  من  واسطهبه  که  گردممي  او  زبان  و  دست  و  چشم  و  گوش  داشتم   دوست   را  او

 (.  178: 1363 ،یراز) زندمي حرف

 که کل نظام آفرینش جنود الهی است یی بسیار مهم است که انسان محبوب خدا بشود. از آنجا

ورزد و او مهر می   انسانی محبت داشت همه نظام آفرینش نسبت به  خدای سبحان به ، اگر  (4  : )فتح 

انسان محبوب تعلق گرفت و   صورت محبت بهچون همه آنها تابع اراده الهی هستند و اراده الهی به 

  ، کل نظام محب آن انسان شده و تابع اراده او خواهند شد. ظهور کرد ای درباره او  چنین فیض ویژه 

  تصرف در خلقت در سایه بندگی   ایجاد تحول در نفوس دیگران و  لطه بر خویش و پس س

 است.   عبودیتطبیعی در نظام  یك فرایند معمول و

  معنی فوق مورد اشاره است؛دیگر  در روایت قدسی 

انا اقول لالشياء کن فيکون    تموت و   انا حي ال اموت اجعلك حي ال  ،عبدی اطعني حتي اجعلك مثلي 

دم قرار دهم من زنده  را مثل خو   ام مرا عبادت کن تا توبنده؛  تقول لالشياءکن فيکونانت    و

  شود تو م باش مییهر چیزی بگو دهم، من بهرا هم زنده نامیرا قرار می تو ، نامیرا هستم

،  یعامل  حر) )تصرف تکوینی(  هر چیزی گفتی باش بشود  دهم که بهنحوی قرار می  هرا ب

 . (709: تابی

 عارفانه و صوفیانه از مظاهر ظهور مقام ولی در توجیه صدور امور غیرعادی است.همت 

 نوشته شده است:  الحکمفصوصدر تعلیقیه 

اهلل  درجة القرب الي  الوالية و الواصلين الي  الصوفية انَ العارفين منهم المتحققين بمقام   يدعي جمهور

الکرامات و خوارق  ايديهم  يرس  تظهر علي  يريدون  العادات و  ما  يريدون و  علي من  هممهم  لون 

عرفایی که    دست  بهکنند  ؛ صوفیان ادعا میالجميع و يسخرون الناس و االشياءفيتصرفون في

العاده ظاهر اند، کرامات و امور خارقای از تقرب خدا نایل شدهولیت و درجه  مقام  به

د و در تمام آنها تصرف  نمایناشخاص و اشیا می  گردد و آنان همت خود را معطوف بهمی

 . (156: 1370، یعرب  ابن)  کنندمی
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العارف يخلق بالهمة ما يكون له وجود  »نویسد:  عربی عارف بزرگ در تبیین کرامت می  نیالدیمح

کند چیزی را که وجودی در خارج از محل همت  ؛ عارف با همت خود ایجاد میالهمةمن خارج محل

 افزاید:او می .(70: 1370، یابن عرب )« دارد

انَ اداة الخلق عند العارف هي الهمة و هي قوة غريبة ال نعرف بالضبط ماهيتها يسلطها العارف علي  

؛ ابزار ایَ شيء يريد ان يحدث به اثرا فيحدث ذلك االثر او ایَ شيء وجوده فيحدث ذلك الوجود

او ماهیت  ما  که  ناشناخته  است  توانی  آن  و  است  همت  عارف  پیش  در  را    آفرینش 

که اراده کرده در آن چیزی   یزیچ هر کند بهشناسیم. آن توان، عارف را مسلط مینمی

که وجود او را اراده نماید و آن   ی زیچ هرکند این اثر را یا ایجاد نماید. پس او ایجاد می

 . (79: )همان کندوجود را ایجاد می

،  یابن عرب )  داندهور کرامت میظ  أهمت عارفانه و توانایی نفس و صدق عارفانه را منش  ی ابن عرب

 . ( 423: 3، ج1405

دات ارای ملکه اتصال هستند، خوارق عانفوسی که د  در  او در رویکردی خاص معتقد است؛

اند،  معمولی عادت کرده  به امورشود. این امور را افراد محجوب و محروم که  و کرامات ظاهر می

اتصال نفوس    خاطربهاز عالم ملکوت است یا    یید أ ت   خاطربهکنند. علت ظهور کرامت یا  انکار می

 .  (104: 1375)قیصری،  کندعالم ملکوت است که خواسته آنها را اجابت می اولیا به

لطیف تعبیر  با  را  معجزه  و  کرامت  خمینی  الوالية    ة الربوبي  اظهار»  امام  و  السلطنة  و  القدرة  و 

های عالی و دانی،  پروردگاری، قدرت، سلطنت و والیت در جهان «؛ اظهار  العوالم العالية و السافلةفي 

 . (53: 1376، خمینیی موسو)  نمایدتوجیه می

شکل    ، کرامت را بهیابن عربمطلب    خواجه محمد پارسا از شارحین فصوص با عطف توجه به

 نماید:  خاصی توجیه می

فيها و هذا هو االمر العام و العارف يخلق  بالوهم يخلق کل انسان في قوة خياله ما ال وجود له اال  

له وجود من خارج محل  الهمة تحفظه  بالهمة ما يکون  يزال  ؛ هر انسانی با قوه الهمة و لکن ال 

آفریند که وجودی جز عالم خیال انسان ندارد و این امر توانی عمومی  خیال چیزی را می

)عالم خارج( و   همت استآفریند چیزی که در خارج از  است و عارف با همت خود می

 . (179: 1366)پارسا،  همت همواره نگهدارنده او است
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« و امثال آنها اختالف  لي مع اهلل وقت»  حکم   نویسد: بهاز شارحین معاصر در این مورد می

  عوالم الهیه به   اطوار و حاالت قلبیه و کشفیه و شهودیه و تصرفات در ماده کونیه و اتصال تام به

«، خوارق العارف يخلق بهمتهضعف دارد. چون با خلق است و جان قوی است که »طور شدت و  

 . ( 85: 1378آملی،  زادهحسن)  کندعادات از آنها بروز می

گرای مشایی  سبك فیلسوفان عقل  به  ،کرامت از ولی  قشیری در اثبات علمی امکان صدور

 کند؛ استدالل می

ت و دلیل بر جواز آن است که هر کار که  که پیدا آمدن کرامات بر اولیا جایز اس  بدان

و   بندد در عقل  را   شدنحاصلبودن آن صورت  از اصول  برداشتن اصلی  نکند  ادا    آن 

وجود آمدنش خالف اصول عقلی نباشد( واجب    )صورت چیزی در ذهن نقش بندد و به

مقدور    به  یتعالحق  کردنوصفبود   در  آن  بود  واجب  چون  و  آن  آفریدن  بر  قدرت 

 . (622: 1385)قشیری،  آن شدنحاصل، باید که روا بود یتعالحق

حوزه  مقدورات است و  در    رایاست؛ ز  لیقبنیازاکرامات    دآمدنیپداز منظر قشیری عارف،  

 ش از نوع معجزه است.اچون جنس ست؛ینآن مخالف هیچ اصلی  ظهور

ا را در رساله شیخ اشراق فیلسوف عارف مسلك قرن ششم با بیان لطیف و زیبا کرامت اولی

 کند.  می توجیه پرتو نامه

  از   که  ندیدى  و  باشند  مفارقات  مطیع  عالم  ماد ت  و  است  نفس  مطیع  بدن  که  دانىمى

  که   باشد  که  است  آثار  نیز  را  اوهام  و  ؟حرارت   به  شودمى  منفعل  چون  بدن  ، نفس   خشم

 نفس  که  کسى  است  چنین  حال  چون  پس.  بیفتد  بلند  جاهاى  از  خویش  توهم  به  مردم

 نباشد   عجب  ست، ا  قدرت  علم و  اکسیر  نور  آن  و  شود  روشن  اعلى  مأل  و  حق   نور  به  او

 و  باشد  مسموع  اعلى  مأل  در  سخنش  او  روان  روشنى  از  و  شود  او  مسخ ر  عالم  ماد ت  که

 است با این تفاوت که معجزه برای صدق دعوی نبوت و  ممکن  چه  بهر  بشنوند  دعایش

 . (77: 3تا، ج)سهروردی، بی همراه با تحدی است

ثیر در دیگران و منقاد شدن أ وجودی انسان الهی و ت یبه ارتقا حکمة االشراق این حکیم در 

؛ زمانی  قاد له النفوساذاكثرت االنوار االلهية علي انسان، كسته لباس العز و الهيبة و تن»  کند؛ آنها تصریح می 

پوشاند و نفوس افراد او لباس عزت و هیبت میکه انوار الهی برای انسان افزون گشت، خداوند به 

 . (257  :تا)سهروردی، بی«  شوندمطیع او می
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انسان از مرحله حسی و وساطت خدا از او    یبه فنافناری در توجیه صدور کرامت معتقد  

 . ( 55: 1374)فناری،  گردد ولی می  اعطای کرامت به هبرای انجام امور است که منجر ب

 وارد بحث قدرت خالق نفس انسان و صدور کرامت شده است؛  لیتفصبهصدرا در اسفار 

ان الباری تعالي خالق الموجودات المبدعة و الکائنة و خلق النفس االنسانية مثاال لذاته و صفاته و 

تعالي منزه عن المثل ال عن المثال فخلق النفس مثاال له ذاتا و صفاتا و افعاال ليکون معرفتها   افعاله فانه 

مرقاة لمعرفته فجعل ذاتها مجردة عن االکوان و االحيازئ الجهات و صيرها ذات قدرة و علم و ارادة و 

تار لما يريد اال انها حياة و سمع و بصر و جعلها ذات مملکة شبيهة بمملکة بارئها، يخلق ما يشاء و يخ 

و ان کانت من سنخ الملکوت و عالم القدرة و معدن العظمة السطوة فهي ضعيفة الوجود لکونها واقعة 

في مراتب النزول ذات وسائط بينها و بين بارئها وکثرة الوسائط بين الشيء و ينبوع الوجود يوجب 

زه و موجود است و نفس خالق موجودات تا   بلندمرتبه ؛ خداوند  وهن قوته و ضعف وجوده 

 یندارد؛ ولعنوان مثالی برای ذات و صفات و افعال خود آفریده است. او مثل  انسان را به 

دارد. نفس انسان را مثالی از ذات و صفات و افعال خود خلق کرده است تا معرفت مثال  

ای برای معرفت خودش باشد. خداوند نفس انسان را مجرد از مکان و جهات انسان آینه 

قدرت، علم، اراده، زندگی، شنوایی، بینایی عطا نموده است و ذات نفس   به او قرار داده و  

خواهد بیافریند و اش قرار داده است تا آنچه می را دارای مملکتی شبیه مملکت آفریننده 

خواهد اراده نماید. هرچند نفس انسان از سنخ ملکوت و عالم قدرت و معدن هرچه می 

مراتب پایین قرار دارد است؛ چون در  رتبه وجودی ضعیف  در    ی است؛ ول عظمت و توانایی  

 سرمنشأهای زیاد بین چیزی و  های زیادی وجود دارد. واسطه و بین او و خالقش واسطه 

 .( 266:  1تا: ج )شیرازی، صدرا، بی  گردد وجود، موجب سستی توان و ضعف وجودش می 

 کند؛ را تبیین می روند خالقیت نفس  یابن عرب صدرا با استمداد از کلمات 

يخلق کل انسان في قوة خياله ما ال وجود له اال فيها و هذا االمر العام لکل انسان و العارف يخلق  

؛ هر انسانی در قوه بالهمة ما يکون له وجود من خارج محل الهمة و لکن ال يزال الهمة تحفظه

می  را  وجوخیالش چیزهایی  که  عمومی    ید آفریند  توان  این  ندارند.  در خیال   هرجز 

کند چیزی را که وجودی در خارج از اراده  است و عارف با همت خود خلق می  یانسان

 .(267: )همان کنددارد و همواره همت آن را حفظ می

 نقل شده است.   ی ابن عرب کامل از    صورت به عبارت صدرا    است.   ی ابن عرب خوذ از  أ این مهندسی کالم م 



 1401 بهار و تابستان، 47 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

182 

 يئودها  ال   و . تحفظه   الهمة   تزال   ال  لکن   الهمة و   محل   خارج   من وجود  له   يکون  ما  بالهمة   يخلق  والعارف 

 أن   إاِل  المخلوق،  ذلك  ُعِدمَ   خلق  ما  حفظ  عن  غفلة  العارف   طرأ على  فمتى.  خلقته   ما  حفظ  أی  حفظه،

؛ عارف با همت يشهدها   حضرة   من  البد   بل   مطلقًا،   اليغفل   هو   و  الحضرات   جميع  ضبط   قد   العارف   يکون

نگهدارنده آن همت است   همواره   ی ول  باشد؛ کند هرچه را که در خارج محل همت  خلق می 

کند. هرجا که بر عارف غفلتی از حفظ آنچه که خلق کرده ای از خلق غفلت نمی و او لحظه 

)عوالم( باشد   شود مگر اینکه عارف در جمیع حضرات آن مخلوق معدوم می  ، عارض شود

 . ( 89 : 1370عربی،  )ابن  حضور داشته  باشد   همواره  بلکه   نگردد؛ متوجه او   و غفلتی 

  من در اثر عبادتؤسعه وجودی انسان م  ارتقا و   قوت نفس و  کرامت، سر صدور    بنابراین رمز و  

 گرفتن است.  به خودرنگ خدایی  هستی و سرچشمهبه تقرب  و

  کرده مسیحا میدیگران هم بکنند آنچ  ار باز مدد فرماید  القدسروحفیض 

 . ( 81: 1367)حافظ،   

گرایی سینا با رویکردی متفاوت در صدد تعلیل طبیعی در این مورد است. شاید فرهنگ عقل ابن 

راز زدایی را در او تقویت کرده است. او قوای ناشناخته در طبیعت را عامل صدور   در او گرایش به

از   شدتبه در این حوزه    ی باور ساز شود. او ابتدا برای  داند که از اهل کرامت صادر می امور ویژه می 

  دهد.انکار صدور کرامت مخاطبین را انذار می 

او تحريكا  » فعال  بقوته  اطاق  ان عارفا  بلغك  بكل ذلك  اذا  تتلقه  فال  مثله  او حركة يخرج عن وسع 

؛ هرگاه شنیدی که عارف از عهده کاری  االستنكار فلقد تجد الي سبيله سبيال في اعتبارک مذاهب الطبيعة

کلی انکار مکن. بسا در خط و مشی و    هیا تحریکی برآمد که از عهده غیر او خارج است، آن را ب

 . (398 :3، ج1375سینا، )ابن« آن پی ببری به علتقوانین طبیعت 

واعلم انَ في الطبيعة عجائب و للقوي العالية الفعالة و القوي السافلة  »  نویسد:میدهم  در پایان نمط  

است و از ارتباط    انگیزیهای شگفت؛ و بدان که در طبیعت پدیدهالمنفعلة، اجتماعات علي غرائب

 . (418 :)همان«  آیدمیان قوای عالی فعال و قوای سافل منفعل عجایبی پدید می

جویی و انصاف، از صدور کرامت از کند با تحریك وجدان حقیقت ایشان در نهایت تالش می 

؛ پس البرهان فالصواب ان تسرح امثال ذلك الي بقعة االمكان، ما لم يذدک عنه قائم ب»   اولیا رفع استبعاد کند. 

 . )همان( «  بهتر است که امثال این سخنان را تا برهانی بر ضد آن نبود در حوزه امکان قرار دهی 
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از وجود ترابط وثیق بین عالم عالی، فلکیات و  سینا با هستیابن شناسی خاصی که ناشی 

که موجب    دهدثرات متقابل و دیالکتیکی توجه میأ ت  عقول و نفوس با عالم سافل طبیعت است، به 

 شود. ها میهایی در اعمال و رفتار برخی انسانشگفتی

کند و برخی  کند. نفس بدن را تدبیر میهای لطیفی مینفس و بدن اشاره  روتأثریتأث  ایشان به

رسد و از  اجسام دیگر می کند و بهثیر آن از بدن خود نفوس تجاوز میأ ای دارند که تنفوس ملکه

 فس، نفس همه جهان و مدبر همه عالم است.گویی یك ن، زیادی قوت

  خاطر به شود و گاهی  این قوه گاهی بر حسب مزاج اصلی برای نفس حاصل می   س ی الرئ خ ی ش به نظر  

  سازد، به آید و گاهی با نوعی کسب و طلب که نفس را مانند امر مجرد می مزاجی است که پدید می 

گردد. کسی که  که برای اولیای خدا حاصل می و این امر در اثر شدت ذکاوت است چنان   آید دست می 

که نفس خود را پاك    رو باشد این حالت در فطرت نفس او پدید آید و او شخص نیکخواه و راست 

ساخته است، او پیامبری خواهد بود که دارای معجزه است و یا ولی صاحب کرامت است. تزکیه نفس  

 . ( 417  : )همان   نهایی برسد   به حد افزاید که زاید بر فطرت او است تا  در او می   ی ا گونه به ا  این حالت ر 

 کرامت در عالم مسیحیت:

و اهتمام است. این امر از  موردتوجهصدور امور غیرعادی از قبیل کرامت در ادیان توحیدی دیگر 

 نقاط مشترك ادیان الهی است.

مریم    ظاهرشدنپیوست،    به وقوعمسیحیت    که در تاریخ اخیر  کراماتی   نیتربزرگ  از  یکی

عذرا در چند ناحیه بود. از جمله در شهر لورد فرانسه اتفاق شگفتی گزارش شده است. در تاریخ  

بر دختر    1858یازدهم فوریه   عذرا  برنادت سوبیرو   یاسالهچهاردهمریم  نام  لورد   1به  ناحیه  در 

را   او  و  ولی چشمه   به خوردنفرانسه ظاهر شد،  از چشمه دعوت کرد،  با  آب  برنادت  نبود.  ای 

ای جوشید. چهار سال بعد پس از بحث و تبادل  زمین داد و  چشمه   چنگالش خراش مختصری به

یید  أ نظرهای بسیاری که بین زعمای کلیسا صورت گرفت، اسقف ناحیه، صحت این تجلی را ت

و شفابخش است و سالیانه در حدود دو    کرد. امروزه این چشمه هنوز جوشان و آبش متبرك 

روند.  زیارت آنجا و کلیسایی که در مجاورتش ساخته شده می  جهان به  واکنافاطراف ر از  ئمیلیون زا

 
1. Bernadette Subirous 
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اند و انبوه عظیمی از خداوند شفا حاصل کرده  به خواستبسیاری از زایران بیمار، در این محل  

سیسات این أ الن شفا یافته در محل خاصی از تاز معلو  دارچرخ های  های زیر بغل یا صندلی چوب

 . (64: 1365)خرمشاهی،   شوندیادگار نگهداری می زیارتگاه، به

  معالج   پزشکان  ، بود  شده  فلج   بدنش   طرف   یكکه    بود   یینابینا  فرانسوی  بازنشسته  حسابدار

 ز یچچیه  که  باور کند  دلیل  این  به  صرفاً  خواستنمی  او  اما.  بیابند  درمانی  او  برای  توانستندنمی  وی

  کند  سفر  لورد  در  برنادت  ما   بانوی  مشهور  زیارتگاه  به  گرفت  تصمیم  او.  کند  کمك  ی به و  تواندنمی

  را   خود  بینایی  چشمه،  آن  در شووشست  ساعت  چند  از  پس.  کند  معجزه  تقاضای  بزرگوار  آن  از  و

 . (286: 1379 پترسون،)  برود راه بغل  زیر چوب بدون توانست و بازیافت 

در  فاطیما    به نام در روستایی    1917  مریم عذرا بار دیگر در تاریخ سیزدهم مه   ظاهرشدن واقعه  

ها  المعارف لیسبون کشور پرتغال تکرار شده است که شرح آن مفصل و معروف و در اغلب دایرة   ی حوال 

 . ( 64:  1365)خرمشاهی،   مندرج است 

 نتیجه: 

 یت تا فراز فرشتگان در نوسان است. عدم استماع وانسان موجود سیالی است که از حضیض حیوان 

 ، استکبار در برابر فرامین الهی، انغمار در مادیات، اسارت در انانیت، انسان را به ا یانب دعوت  توجه به 

مکتب انبیا و معالم   افکند. برعکس این روند، ایمان راستین به حضیض حیوانیت و مادون آن فرو می 

کنترل  حق آسمانی، پذیرش ربوبیت تشریعی، نزاهت نفس و کسب سجایای اخالقی، مهار و کتب به 

دهد امکان ارتقا در عالم را می   به انسان نفس تحت قیادت قوای عقلی و روحانی، عبودیت خالصانه،  

دهد. با شکستن انانیت ك عروج می ئ های عظیم عطا کرده، بر فراز مال او وسعت وجود و توانائی   و به 

های نفسانی، اراده الوهی جایگزین شده و انسان با توان ربانی و قوای رحمانی، و غیبت خواهش

 های عادی ساخته نیست. نهایت سیر در عبودیت به کند که از دست انسان کارهای محیرالعقول می 

. در گرددگردد و همت عارفانه ابزار ولی متعبد خدا برای تصرف در عالم می مقام والیت منتهی می 

 شود، کرامت گویند.العاده که در سایه عبودیت محقق می این عمل فوق به    ،زبان فنی عرفا
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