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(تاریخ دریافت مقاله 93/5/18 :ـ تاریخ پذیرش نهایی)93/11/8 :

چکیده

کرامات منقول در کتب صوفیه در ادوار مختلف تـاریخی ،هـه للـل اونـااون هـا ت ـوالت
روایی ،لفظی و معنایی همراه هوده است؛ چنانکه در دورههای اولیه دارای تعبیراتی ساده و
م توایی نسبتاً هاورپذیر است ،ولیکن ها اذر زمان و هه مـوازات تغییـر شـرای سیاسـی و
اجتمالی ،این کرامات نیز از سادای و حقیقتمانندی هه اغراق و م الاـویی مـیارایـد
این ارایش در قرن ششم هه اوج خود میرسد؛ ههاونهای که ااه ،جای هـی تـوجیهی در
آن هاقی نمیماند در این نوشتار قصد داریم تا ها تأکید هر دو متن اسرارالتّوحید هـهمنزلـ
میراث هازمانده از سنت لرفانی قرون چهارم و پنجم و مقاماتِ ژندهپیل هـهمنزلـ میـراث
لرفانی قرن ششم و ها تکیه هر وجهِ غالب 3هر اثر ،ضـمن مححظـ ت ـولی کـه در لـول
چندصدسال ،در روایات کرامـت ر داد ،چرایـی و چگـونگی سـیر ایـن ت ـول را ضـمن
تفصیل للل ،اسباب و ریشـههـای آن ،هررسـی کنـیم هـدون تردیـد ت ـوالت سیاسـی و
آشفتگیهای اجتمالی ،حاکمیت چندین سـال ترکـان سـلجوقی و هـه تبـ آن ان ـا
شدید للوم لقلی و رکود خِردارایی در ایـرانِ قـرن ششـم ،هـا نـزول م تـوایی و لفظـی
کرامات منقول در مقامات لرفانی ،ارتبالی تنگاتنگ و پیوندی نااسستنی دارد

کلیدواژهها :اسرارالتّوحید ،ت ول کرامات ،تصوف ،کرامـات اولیـا ،مقامـات ژنـدهپیـل ،مقامـات
لرفانی
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مقـدمه

در میان میراث مکتوب هازمانده از صـوفیه ،زنـداینامـههـای مشـایخ تصـوف کـه غالبـاً
م صول روایات شفاهی یا کتبی اص اب خانقاه است ،در کتبی ههنام «مقامات» ارد آمده
است که لیف استردهای از کرامات را شامل میشوند نقل این کرامات در مناه تصـوف
و ههویژه مقامات لرفانی ،هه للل اونااون در ادوار مختلف تاریخی ها ت والتی همراه هوده
است این نوشتار فرصتی است تا در آن ها تأکید هر دو متن اسرارالتّوحید ههمثاه میـراث
هازمانده از سنت لرفانی قرون چهارم و پنجم ،و مقامات ژندهپیل ههمنزل متنـی هازمانـده
از قرن ششم و آمیخته هه انواع کرامات و ها تکیه هر وجه غالب هر اثر ،سیر این ت ـول را
از سادای و حقیقتمانندی هه مبالغه ،اغراق ،م ـالاـویی و افسـانهپـردازی و للـل آن،
هررسی کنیم هدین منظور پس از هیان م البی درهارۀ کرامات و جایگاه و کارکرد آن نـزد
اولیای تصوف ،هه نمونههایی از کرامات منـدرج در ایـن دو اثـر و سـیر ت ـول آن اشـاره
خواهد شد در ازینش کرامات منسوب هه اهوسـعید اهـوالخیر سـعی شـده کرامـاتی کـه
شامل هیشترین اغراق و مشاهه ها حکایات منسوب هه شیخ جام است ،ذکر شود تـا شـاۀب
غرضورزی و داوری یکلرفه هه اذهان راه نیاهد
شایان ذکر است در هاب ت ور مدی ه سرایی ،ها این نوع نگاه ،مقالـ ارزشـمند اسـتاد
سیدجعفر شهیدی هـا لنـوانِ «ت ـور مدی ـهسـرایی در ادهیـات فارسـی» و نیـز مب ـ
«شناوریِ زهان و ارتبا آن ها رشد خودکامگی» از استاد شفیعی کدکنی در مقدمـ پرهـار
مُفلس کیمیافروش ،موجود است
تعریف کرامت در کالم صوفیه و کارکرد آن در قرون اولیه
در اولین و معتبرترین مناه تصوف ،هخشی هه تعریف ،توضیح و ذکر شواهدی از کرامـات
اولیای تصوف اختصاص داده شده است قُشیری (متوفی 465ق) کرامت را فعلی میدانـد
ناقض لادت «که اجاهت دلایی هوَد و هوَد که لعامی پدید آید هـه وقـت فاقـت هی آنکـه]
سببی هود ظاهر] یا هه وقت تشنگی ،آب پدیدار آید یا مسافتی دور هـوَد ،آسـان ارداننـد
هریدن آن هه مدتی نزدیک یا از دشمنی هرهد یا از هاتفی آوازی یا خ اهی شنود یا آنچـه
هدین ماند از چیزها که نقض لادت هود»  ،25ص ]635همـو معتقـد اسـت کرامـات هـر
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کسی ظاهر میشود که موصوف هود هه والیت ،اندر معنی تصدیق حـال او  ،25ص]634
و کرامت را صرفاً وسیلهای میداند جهت «قوّت یقین و زیادت للم»  ،25ص]638
در میان صوفیه پیوسته میان معجزات انبیا ها کرامات و خـوارق لـادات اولیـا تقـاهلی
هرقرار هوده است و غالباً این دو را ها هم سنجیده و هین کرامت و معجزه تفاوتهایی قاۀل
میشدهاند از جمله اینکه صدور معجزه از سوی انبیا را واجب و صدور کرامات از جانـب
اولیا را جایز و نشان صدق ایشان میشمردهاند
خرکوشی (متوفی 407ق) در فرق هین معجزات انبیا و کرامات اولیا میاوید« :األصلُ
فی ذلکَ أنّهُ لحم صدْق حی وُجِدَ ،ألنّهُ الیظهرُ اال للی االولیاِِ لند دلواهم و هـذا هـو
الفرق هینهُ و هین المعجـزات»  ،13ص ]372هُجـویری (وفـات :حـدود 450ق) نیـز در
اثبات کرامات اولیا ،کرامت را لحمت صدق ولی و رؤیت آن را زیادت یقین هر صدق نبـی
میداند  ،10ص ]278-277و صدور آن را از ولـی جـایز مـیشـمرد« :هـدان کـه ظهـور
کرامات جایز است هر ولی اندر حال ص ت تکلیف هر وی» همان]276 :
صوفیه هرای اثبات امکان و جواز صدور کرامات از سوی اولیا و کسانیکه دلوی نبوت
ندارند ،هه آیاتی از قرآن کریم استناد میجویند؛ از جمله آیاتی که مبتنی است هر یـافتن
لعام های آسمانی نزد مریم (ع) توس زکریا (آل لمران )37 /و نیز ریختن خرمای تـازه
از نخل خشک هرای وی (مریم)25/؛ آیاتی که حاکی از قـدرت لفریتـی (= صـخر جنّـی)
است هر حاضر کردن تخت ملک سـبا نـزد سـلیمان (نمـل)40-38/؛ داسـتان مصـاحبت
موسی و هندهای از هنداان خدا 1و کراماتی که از وی صادر شد و نیز قص اص اب کهـف
و خواب ایشان که تفصیل هر دو داستان را در سورۀ کهف میتوان خواند
ها توجه هه این استنادجویی هه داستانهای قرآنی در کتب صوفیه ،مـیتـوان یکـی از
اصلیترین لوامل پیدایی کرامات و لرح آن ههمنزل یکی از مهم تـرین لناصـر تصـوف و
حتی یکی از انگیزههای کرامـتسـازی هـرای مشـایخ در دورۀ فتـرت و ان ـا لرفـان
 1در قرآن کریم از این همسفر موسی (ع) ها لنوان «هندهای از هنداان خدا» یاد شده است که جمهور مفسـران وی
را خضر میدانند؛ در مناه تصوف ااه از صاحبان این کرامات از جمله خضر ،ها لنوان کسانیکـه دلـوی نبـوت
نداشتهاند ،یاد شده است و نیز هرخی از صوفیان خضر را پیامبر نمیدانند« :این همه کار ها] نـاقض لـادت هـود
که خضر ،للیهالسحم ،هدان مخصوص هود و هه یک قول اویند پیامبر نبود»  ،25ص]644
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اسحمی را در همین مقاهله جویی مقام معنوی اولیا ها انبیا و سنجش کرامات ها معجـزات،
از سوی مریدان جستوجو کرد ههلورکلی ،نخستین دلیل م رح شدن کرامات در نظـام
آموزشی خانقاه را میتوان در این دانست که مریدان ها التقـاد هـه اینکـه پیـامبران هایـد
لوام را هه کمک معجزه هه راه حق هیاورند ،کارهایی خارق لادت نیز از پیران خود انتظـار
داشته یا هه آنها نسبت دادهاند  ،6ص ]96درضمن ،اهمیت مقام ولی و پیر ـ هه لنـوان
وجودی که از متاهعتِ نفس خویش رسته ـ در نظام تصوف ههاندازهای است که افـتِ او،
افتِ خدا 1و هی چون و چرا ،مقبول و لزوم الالت از وی ،امری مسلم است
هناهراین ،در یک تعریف کلی از کرامت میتـوان افـت« :کرامـات جمـ کرامـت و در
لغت هه معنی هزراواریها و هخشندای هاسـت و در اصـ ححِ صـوفیان اسـتعمال آن هـه
صیغ جم  ،هیشتر و مقصود از آن ،امور خارقالعادهای است که ههسبب لنایت خداوندی
از ناحی صوفی کامل و واصل صادر میشود چون اخبار از مغیبات و اشراف هـر ضـمایر و
شفای هیماران و رام کردن درنداان و نظایر اینها»  ،14ص]557
درنتیجه ،کرامت ههلنوان جزِ الینفک تصوف در اثبـات مقـام «ولـی» در میـان اهـل
خانقاه همواره مورد تأکید هوده و اختصاص فصلها و هخش هـایی هـه ایـن مهـم در آثـار
هازمانده از نویسنداان لارف ،اواه صدق این مدلاست
در نظر صوفی قرن چهارم کرامت هه خودیِ خـود التبـاری نداشـت و صـرفاً اهـزاری
جهت کسب آرامش خالر تلقی میشد و آنان پیشـوای خـود را در ایـن راه اهـراهیم (ع)
میدانند؛ آنااه که از خدا خواست چگونگی زنده ساختن مرداان را هه وی نشـان دهـد،
تنها هرای آنکه دلش آرام ایرد (هقره )260/که نفس جز هه رؤیتِ لین آرام نمـیایـرد،
زیرا در سرشت او تردید را نهادهاند  ،17ص]352
هرایناساس ،در قرون اولی لرفان اسحمی هرای کرامت ،دو کارکرد اصلی میتـوان در
نظر ارفت صوفیه خارج از این دو کارکرد ،التبار چنـدانی هـرای کرامـات قاۀـل نبودنـد؛
نخست ،تصدیقِ مقامِ «ولی» و دیگر ،ایجاد المینان قلبی هرای سالک نوپا و جلب التمـاد
 1مولوی در داستان توه نصوح میاوید:
کان دلای شیخ نه چون هر دلاست /فـانـی اسـت و افتِ او افتِ خـداسـت
چون خـدا از خود سـؤال و کد کند /پس دلــای خویــش را چــون رد کند؟ ]2244-2243 /5 ،31
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او تا در سلوک خود ثاهتقدم شود این دو کارکرد ،در مناه اصلی تصوف پیوسته تأکیـد
شده است؛ چنانکه در تهذیباألسرار می خوانیم« :االولیا ی تجون هالکراماتِ للی انفسـهم
لِتصلحَ و للی قلوههم لت مئن»  ،13ص]373
اصرار و تأکید صوفیه بر پنهان داشتن کرامات و منع اظهار آن
در مناه تصوف همواره هر پنهان داشتن کرامت و هی التنایی نسبت هـه آن تأکیـد شـده
است« :هدان که سرّ معجزات اظهار است و ازانِ کرامات کتمـان و ثمـرۀ معجـزه هـه غیـر
هازاردد و کرامت خاص مر صاحب کرامت را هـود»  ،10ص ]278حتـی همـواره انـدک
هراسی ها صاحبان آن همراه هوده است که مبادا این کرامات نیرنگ پوشیدۀ حق هاشد تـا
هنده هدان مشغول و این مشغولیت ،وی را از حق غافل و کرامت حجاب راه وی شود
قُشیری در فرق میان معجـزه کـه خـاص انبیاسـت و کرامـت کـه خـاص اولیاسـت،
میاوید« :انبیا مأمورند هه اظهار معجزه و هر ولی ،پنهان داشتن آن واجـب اسـت و نبـی
هدان دلوی کند هر ق و یقین اوید که چنین هاشد که من میاویم و ولی دلوی نکند
و ق نکند که چنین کنم از هیم آنکه نباید که مکـری هـود»  ،25ص ]635خرکوشـی
نیز هر همین امر تأکید کرده است« :زیادات الکَرَامات األولیاِ تزیدُ قلوههم و جَح و خوفـاً و
ک اسـتدراج ًا لهـم و األنبیـا متعبّـدون هرظهـا ِر معجـزاتهم و األولیـاِ
ن ذل َ
حذراً أن یکو َ
مُتَعبّــدون هکتمــان کرامــاتهم»  ،13ص ]373و توجــه هــه آن را آفــتِ آن و موجــب
خودهزرگهینی و هه تب آن لقوهت میداند« :منْ رأی نَفسَهُ فیالکَرَاماتِ کانَـتْ الکَرَامـاتُ
للیهِ لقوهاتٌ و منْ الیَرَی نَفسَهُ فیالکَرَاماتِ کانَتْ الکَرَاماتُ للیهِ قَرهاتٌ» همان]357 ،
هدیناونه در قرن چهارم صوفی هیمناک است ،مبادا کرامات نیرنـگ پوشـیدۀ حـق و
استدراج 1او و اهزاری هرای سرارمی وی هاشد و هدیناونه سکون در کرامـات حجـاب راه
 1اِستدراج تعبیری است هرارفته از قرآن کریم« :وَالّذینَ کذَّهوا هئَایتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَیْ ُ الیَعْلَمون» :و آنـان را
که آیات ما را دروغ انگاشتند ،از راهی که خود نمیدانند هه تـدری خوارشـان مـیسـازیم (الـراف )182 /و در
لرفان منظور از آن ،این است که خداوند هنده را نعمتی هخشـد و او را هـدان مشـغول و غافـل اردانـد و هـدین
ترتیب آرامآرام او را فروایرد و هدان سرارمش سازد و از چشم خویش فروانـدازد و از آن جملـه خـارق لـادتی
است که هر دست افراد ناشایست ظاهر شود و خداوند هدین واسـ ه آنـان را هـدان مشـغول و رسـوا کنـد ،15
ص561؛  ،17ص]352
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وی شود  ،17ص 352و  ]355همچنین کحهاذی معتقد است از میان هزراـان تصـوف،
آنهایی که کرامات را روا میدارند ،آنرا از کسی روا میدارند که از کرامات چنان ترسـد
که از زنّار یا هُت ،هدان سبب که هرچه هنده ها وی هیارامد و آن دونِ حق هاشد ،ورا از حق
هبُراند پس هنده چون کرامات هیند هایـد کـه از مکـر و اسـتدراج هترسـد و در ادامـه هـه
کرامتی از هایزید اشاره میکند که« :روزی هه کران دریایی هیامد ،دریا لـب هـه لـب فـراز
آورد تا وی هگذرد اهویزید چون آن دید] روی هـه آسـمان کـرد افـت :المکـر المکـر و
هازاشت»  ،29ص]960-959
از اینرو صوفیه ،در آثار خود ،پیوسته پیروان و احفاد خویش را از اظهار کرامت منـ
میکردند ،مگر در مواردی که حقتعالی هیاختیار ولی ،کراماتی هر وی ظاهر ارداند« :هـر
ولی واجب است که کرامت را از خلق مستور دارد مگر هیاختیار او خـدایتعـالی هـر وی
ظاهر ارداند و هر نبی واجـب اسـت کـه معجـزه را اظهـار کنـد»  ،7ص ]22در چنـین
مواردی نیز هودهاند مشایخی که لبق قـول هوسـعید ،هـر کتمـان کرامـات چنـان اصـرار
میورزیدهاند که اار هیقصد آن ها چیزی از کرامات ایشان ظاهر میاشت ،آرزوی مـرگ
میکردند« :جمل اولیا حاالت و کرامات خویش از خلق پوشـیده داشـتهانـد مگـر آنـ
هیقصدِ ایشان ظاهر شده است و از مشایخ کس هوده است که چون چیزی از کرامـت او،
هیقصد او ،ظاهر شده است او از خداوند سب انه و تعالی درخواسته است کـه" :خداونـدا
چون آن میان من و تست خلق را هر آن الحع افتاد جان من هردار که من سـر زحمـت
خلق ندارم که مرا از تو مشغول اردانند"»  ،28ص]54-53
تأکید هر هیالتنایی نسبت هه کرامت و من اظهار آن ،هه قرون اولیه م دود نمیشود
و ااه در مناه قرون هعد نیز آشکار است؛ آملی (وفات :هعد از  )753از للماِ قرن هشـتم
در نفاۀس الفنون در میان هیستودو ادهی که رلایت آن را هر سـالک الزم مـیشـمرد ،هـه
لزوم پنهان داشتن کرامت و لدم اظهار آن اشاره میکند« :هیستم آنکه هـر حـال را کـه
شیخ آن را پنهان دارد از کرامات و واقعات و غیر آن ،چون او هدان الحع یاهـد ،هایـد کـه
افشای آن نکند ،چه شاید که شیخ را در آن نظر مصل تی دینی یا دنیوی هاشد کـه للـم
او هدان نرسیده هاشد»  ،3ج ،2ص ]10-9این هیالتباری کرامت در نظـر وی ،دیگـر نـه
هه سبب هیمناکی از استدراج ،هلکه هه التقاد وی انجام امـور خـارقالعـاده از سـوی اهـل
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ضحلت نیز امکانپذیر است« :این معنی را نزد ارهاب حقیقت زیاده التبـاری نبـود ،چـون
اهل ضحلت را نیز این معنی صورت هندد ،چنـانکـه رسـول (ص) از اهـنصـیّاد پرسـید:
ماتَرَي؟ قالَ أرَی لرشاً للَی الماِ فقـالَ ذاکَ لـرش لهلـیس»  ،8ص ]234و ایـن نظیـر
سخن هایزید است آنااه که وی را افتند :فحن در یـک شـب هـه مکـه مـیرود ،افـت:
شی ان نیز در یک ل ظه از مشرق هه مغرب میرود درحـالیکـه رانـدۀ دراـاه و ملعـون
خداست  ،16ص]355
اهنجوزی (متـوفی 597ق) در تلبـیساهلـیس کـه یـک سـند مهـم تـاریخ فکـری و
اجتمالی دنیای اسحم در قـرن ششـم هـهشـمار مـیرود ،قرنـی کـه هـه تصـریح مؤلـف
اسرارالتّوحید پس از حمل غُزان ،روزاار ق دین و نایافت مسلمانی اسـت  ،28ص -4
 ،]5ههشدت هر صوفیه و لقاید ایشان تاختـه اسـت و اظهـار کرامـت را نـولی تلبـیس از
اهلیس هرشمرده که هدی را در نقاب نیکی هه صاحبان کرامـت مـینمایانـد و حتـی هـاب
یازدهم این کتاب را ها لنوان تلبیسِاهلیس هر اهـل دیـن از راه کرامـاتنمـایی ،هـه ایـن
موضوع اختصاص داده است ر ک ،5 :ص ]272-265درحالیکه هُجویری معتقـد اسـت
کرامت «جز هر دست مؤمن مصدق م ی پیدا نیاید»  ،10ص ]279البته خود او تصریح
میکند« :ولی ق نتواند کرد که این کرامت است یا استدراج» همان]278 ،
آسیبشناسی کرامات در سیر تاریخی

هدیهی است که نقل کرامات در مناه تصوف ،پیوسته ها صبغه و زمینهای از مبالغه همراه
این است ،که در دورههـای اولیـ لرفـان اسـحمی ایـن
هوده است اما انگیزۀ اصلی ه
مبالغه ،کمرنگ ،هاورپذیر و ساده است ،اما هرچه پیشتر میرویم ،همگام ها اـذر زمـان و
البته تغییر شرای اجتمالی و فرهنگی حـاکم هـر جامعـه ،انـدک انـدک ایـن سـادای و
هاورپذیری جای خود را هه اغراق ،ازافهاویی و حتی افسانهپردازی میدهـد و از مفـاهیم
ملموس و دارای مصداق هه مفاهیم انتزالی و ذهنی هدل میشـود و کـارکرد آن تغییـر و
ت ول مییاهد و سیر نزولی در پیش میایرد

 .1دورشدن تدریجی کرامات از هدف اصلی و استفادۀ ابزاری از آن

چنانکه اشاره شد ،کرامات در قرن چهارم صرفاً ههلنوان اهزاری جهت کسب آرامش و اثبات
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صدق ولیّ م رح هود و در مواردی که صاحب کرامت آن را هرای یاران اظهار میکـرد ،ایـن
اظهار در حقیقت هه قصد نشـان دادن صـدق ،لهـارت و سـحمت قلـب خـود هـود امـا در
دورههای هعد نقل کرامات نولی هرتری و حس مشرولیت و حتی حس غرور و تبختر هـرای
صاحب کرامت هه ارمغان میآورد در مواردی این کرامات سالها پس از مرگ صاحبان آن،
از سوی نواداان و یا پیروان ایشان نقل میشد ذکر این روایات هـرای صـاحبان آن هـه جـز
اشتهار پس از مرگ ،سود دیگری نداشت ولـیکن در میـان مـردم ،نـولی تثبیـت قـدرت و
مشرولیت و التبار هرای هازمانداان و خویشان و مریدان ایشان ههشمار میرفت
این مشرولیت هخشی تا جایی پیش رفت که اندک انـدک در میـان مریـدان مشـایخ
مختلف ،نولی رقاهت و هرتری جویی در هیان کرامات شیخ هر فرقـه ایجـاد شـد تشـکیل
سحسل ،فِرَق و لریقتهای صوفیانه ،مقام پیر و ولی را در حد الـح ارتقـا هخشـید و لـذا
مریدان هر فرقه می کوشیدند تا ها نقل کرامات هیشتر حقانیت پیر خـود را اثبـات کننـد
همین مریدان هودند که ها اذر زمان هه دخل و تصرف در مضـامین ایـن کرامـات دسـت
زدند و در اغراق و م الاویی افرا ورزیدند هـه امـان اینـان ،هرچـه کرامـات شـیخ و
مرادشان در قیاس ها دیگر مشایخ حاوی اغـراق هیشـتر و لجایـب افـزونتـری مـیهـود،
قداست و حقانیت وی نیز ،نسبت هه سایرین هیشتر میشد.
 .2تحول کرامات اولیا از حدود قرن پنجم به بعد

م الع روایات مبتنی هر کرامات اولیا و دقت در م تویات آن تـا نیمـههـای قـرن پـنجم
نشان میدهد ،اارچه این کرامتها در سیر تاریخیِ خود ،ااه دستخوش اندک داراـونیِ
روایی اردیده اسـت -کـه نمونـ آن را در کرامـات مشـترک منقـول در اللّمـ و رسـال
قشیریّه میهینیم -هاز هم اار اهل سختکیشی و سـختکوشـی نباشـیم ،هـا توجیهـاتی
هاورپذیر مینماید و حتی اار نه هاورپذیر ،حداقل در تعالی روح و اندیشه ،تأثیری هـهسـزا
دارد اما همینکه از قرن پنجم میاذریم و هه قرن ششم و دوران استیحی سـلجوقیان و
ان ا للوم لقلی حاصل از آن میرسیم ،هه موازات تغییر حکومتهـا و هـروز ت ـوالت
سیاسی و اجتمالی ،کرامتسازی و نقل افسانهها نیز هه للل و انگیـزههـای اونـااـون از
سوی مریدان غالباً کمسواد ،رواج مییاهد
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صوفی قدیمی توجه چندانی هه کرامات نداشتند اما «هعدها که پرستش اولیا در هـین
اهل سلوک شای شد موضوع کرامات اهمیت یافت در کتب صوفیه میتوان هـا کمـال
تعجب دید که این جمالت ها چه سهولتی هر امر غریب و لجیبـی را پذیرفتـه و هـا چـه
آسانی پشت پا هه هر من ق و استدالل و لقل و حسی زدهاند»  ،24ص]818
ههلورکلی ،هرچه از قرون اولی لرفان اسحمی و دورههای اول تصـوف فاصـله مـیایـریم
نقل کرامات هیشتر و هیشتر میشود اار ها اندک تسام ی هپذیریم کـه «آفریننـداان راسـتین
آثار فرهنگی ،اروههای اجتمالی هستند و نه اشخاص منفرد»  ،26ص ]41خواهیم دیـد کـه
چگونه آشفتگی سیاسی و اجتمالی و صدمات هسیارِ حاصل از حمل غُـزان و هـهتبـ آن رواج
فساد التقاد و ضعف اخحق در ایرانِ قرن ششم  ،32ج ،2ص ]189ههویژه در خ ادبپـرور
خراسان ،آثار سوِ خود را هر زهان ،ادهیات و اندیش لصر نمایان کرد
 .3اوج کرامتسازی و آمیزش مغرضانۀ آن با خرافات در قرن ششم

در میان آثار هازمانده از قرن ششم ،اوج آمیختگی کرامات ها خرافات و ازافـهاـویی را در
مقاماتِ ژندهپیل  -اثر خواجه سـدیدالدین م مـد غزنـوی ،از امامـان غزنـه و از مریـدان
سادهدل و معتقد شیخ جام -مییاهیم که هه ل اظ م الع سیر ت ول کرامت و ت ـور آن
قاهلتوجه است کرامتهافی ،اغراق و ازافه اویی در هاب کرامات منسوب هـه وی در ایـن
اثر ههاندازهای است که «میتوان نوع کرامات شیخ جام را در قیاس هنجار لادی کرامـات
دیگر لارفان« ،کاریکراماتور» ناماـذاری کـرد؛ یعنـی ،کرامتـی کـه از هـس اغـراقآمیـز و
مض ک است ،دیگر کرامت نیست و هاید واژهای مخصوص هرای آن هسازیم تا تمام اهعـاد
موضوع را آینگی کند»  ،20ص ]93غزنوی این کتاب را در احوال و مقامات مـراد خـود
نوشته است و در حال حاضر از قدیمیترین مناه در هاب الـحع هـر مقامـات ژنـدهپیـل
نامقی هه شمار میرود  ،9ص[14 -13
دیدااهها در خصوص چهرۀ اههامآمیز شیخ جام متفاوت و متناقض اسـت؛ تـا آنجـا کـه
«پیوند شخصیت و زندای وی ها کرامات سبب شده است که چهـرۀ حقیقـی و اندیشـ وی
در الیــههــایی از خرافــات و هالــهای از اههــام هــاقی همانــد»  ،30ص ]85جانــبداریهــا،
مخاصمتهـا و هـهلـورکلی داوریهـای اونـااـونی را در هـاب شخصـیت وی پدیـد آورَد
درضمن ،یکدست نبودن م الب کتاب مقامات ژندهپیل این تناقض را تشدید میکند؛ امـا
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«پژوهشگرانی که در آثار شیخ جام تف ص و تعمق داشتهاند معتقدند که صاحب ایـنهمـه
تصنیفهای ارانهها ،1ها آن درجه از روشنهینی ها قهرمانِ «دون ژوان» مـبب داسـتانهـای
غزنوی ،ها تصاویر مبهم و ناهنجاری که غزنـوی از روی تعصـب ،ازافـه و خـامی از وی هـه
دست داده است ،هه هی روی نمیتواند قراهت و مشاههت داشته هاشد»  ،9ص ]15
تاریخ تألیف این اثر از  530تا  570هجری و حتی هنا هر نظر استاد فـریتس مـایر تـا
 600هجری ،مورد حدس و امان و تردید است  ،23ص ]47همین سردرامی و ق عی
نبودن تاریخ دقیق آغاز و ههویژه پایان تألیف این اثر ،حاکی از این اسـت کـه هسـیاری از
حکایات آن در هاب کرامات منسوب هه شیخ جام ،ساخت ذهن و زاییـدۀ تخیـل مریـدان
است که سالها هعد در دورۀ پراکندای چندین سال این یادداشتها ،هه آن افزوده شـده
است در اینجا تعیین ص ت و سقم انتساب این کرامات هه شیخ جام و ت لیل شخصـیت
وی مقصود نیست ،هدف نفسِ کرامات منقول در مقامات ژندهپیل ههلنوان متنی از قـرن
ششم است که ههخوهی سیر ت ـول کرامـات از سـادای و حقیقـت ماننـدی هـه اغـراق و
م الاویی را نمایان میکند
در قرن ششم همزمان هـا ان ـا تصـوف و لرفـان اسـحمی ،کـارکرد کرامـت نیـز
ههلنوان لنصری از لناصر تصوف ها سرلتی شگفتآور از مسـیر اصـلی خـود من ـرف و
سراشیبی ان ا را پیمود این سیر نزولی و ان راف از اصـل ،از میـان مقایسـ روایـات
مرهو هه کرامت در کتب صوفیه ههوضوح نمایان میشود
در زیر هه روایتی از اللّم اهونصر سرّاج لوسی (متوفی 378ق) ها مضمون سخن افـتن
حیوانات ها لرفا اشاره میشود که تاریخ تألیف آن هه  340تا 360ق هازمیاردد و هـهخـوهی
سحمت ادهیات قرن چهارم را در تاریخ اجتمالیِ ایرانِ لصر سامانی نمایان میکند:
 1آثار هازمانده از شیخ جـام هـدین قـرار اسـت :انـسالتـاۀبین ،سـراجالسّـاۀرین ،مفتـاحالنّجـات ،روضـهالمـذنبین،
ه ارال قیقه ،کنوزال کمه ،رسال سمرقندیّه و نیز آثـاری کـه در منـاه مختلـف هـه آنهـا اشـاره رفتـه اسـت:
فتوحالرّوح ،التقادنامه ،تذکیرات ،فتوحالقلوب ،زهدیّات و البته دیوان شعری نیز هه وی منسوب و موجـود اسـت
که دکتر حشمتهللا سنندجی در مقدم مقامات ژندهپیـل و پـیش از او والدیمیـر ایوانـف و دو اسـتاد هـزرگ،
هلموت ریتر و فریتز مایر ،در ص ت اصالت آن شک داشتهاند در هاب دالیل این تردید و امان مجعـول هـودن
این اثر و ذکر شواهدی از اهیات و تفصیل آن ر ک ،23 :ص]37-24
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«از حسینهن احمد رازی شنیدم که مـی افـت از اهوسـلیمان خـواص
شنیده که :روزی سوار هر درازاوشی هودم مگس خر را میآزرد و پیوسـته
سرش را تکان می داد و من ها چوهی که در دست داشتم پیوسته هر سرش
می کوفتم درازاوش سرش را هه سوی من کرد و افت :هـزن کسـی هـم
هست که از فراتر هر سر تو چوب هکوهد اهولبدهللا میاوید :اهوسـلیمان را
افتم :اهوسلیمان این را شنیدهای یا واقعاً هرایت پیش آمده اسـت؟ افـت:
همیناونه که تو شنیدی من هم شنیدهام»  ،16ص]350
در این روایت از اللّم  ،راوی در پاسخ مخالب روایت که میپرسد« :این را شنیدهای یـا
واقعاً هرایت پیش آمده است؟» میاوید« :همیناونه که تو شنیدی من هم شـنیدهام» ایـن
هدان معناست که در جامع لصر سامانی مؤلف هنوز هه خود اجـازه نمـیدهـد مخالـب را
چنان سفیه هپندارد که مدلی شود این سـخن را حیـوان هـه «زهـانِ قـال» افتـه و چنـین
کرامتی را خود او ،شاهد هوده است؛ این درحالی است که در مقامات ژنـدهپیـل ،غزنـوی در
پایان هسیاری از روایات هاورناپذیر تصریح میکند که خودِ او و همراهانش ایـن را هـه چشـم
سر دیدهاند« :این همه هوده است و من هه چشم سر خویش دیدهام»  ،23ص« ]81و امثـال
این هسیار هوده است که دیدهایـم» همـان ،ص« ،]94چنـانکـه همگـان هدیدنـد» همـان،
ص« ،]118همه هه چشـم سـر هدیدنـد» همـان ،ص « ،]133و ماننـد ایـن هسـیار اسـت
دیدهایم» همان ،ص ،]135و نیز از زهان شخصیتهای دیگر درخصوص کرامات شیخ جـام
میاوید« :آنچه دیدیم افتیم و معاینه دیدیم ،در آن هی شکی نداریم ،هـاقی شـما دانیـد»
همان ،ص ]72و ااه در هرخی روایات ارچه اظهار میکند که «شـنیده اسـت» ،امـا تأکیـد
میکند که از یاران معتمد این را شنیده است« :دیگر از چند یاران معتمـد شـنودم کـه »
همان ،ص ]149و این الفاظ را هر آن اضافه تا التماد مخالب را جلب کند
 .4اسرارالتّوحید ،آینۀ تمامنمای سنت عرفانی قرون چهارم و پنجم

در اینجا هیان این نکته ضرورت دارد که اسرارالتّوحید اارچـه متنـی اسـت کـه در قـرن
ششم ،در حدود 574ق هه قلم م مدهن منوّر و در زمانی نزدیک هه زمان تألیف مقامـات
ژندهپیل نگارش یافته ،ولیکن ،هازمانده از سـنت لرفـانی قـرون چهـارم و پـنجم اسـت و
اندیش لرفانی الصار پیش از خـود را نشـان مـیدهـد مشـاههت هـیش از حـد لبـارات
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اسرارالتّوحید ها حاالت ،سخنان و هعضی از کتب صوفیه نشاندهنـدۀ ایـن اسـت ،نـاقحن
این اخبار  -مردمی صاحب التبار و دارای صححیت اخحقی در نقل روایات هودند« -لـین
افتارِ» شیخ را نسل هه نسل نقل می کردند و نه مضمون آن را؛ و ها توجه هه همین اصـل
هوده است که استاد ههار ،اسرارالتّوحید را در شمار کتب قرن پنجم و حتـی قـرن چهـارم
هه حساب آورده است  ،28ص ]176از اینرو ،این اثر میتواند جهت م الع سیر نزولی
کرامات و فترت تاریخیِ آن در تقاهل ها مقامات ژندهپیـل قـرار ایـرد و ایـن ت ـول را در
لول دستکم یکصدسال از لمر تصوف نمایان کند اغراق مقامات ژندهپیـل هـهتنهـایی
نشانگر ت ول تاریخی در این هاب نیست ،اما همین اغراق در هسیاری از مقامـات دیگـر از
جمله مقامات شیخ اهواس اق کـازرونی (متـوفی 426ق) موسـوم هـه فـردوسالمرشـدیه
(نگارش 728ق) نسبت هه مقامات هایزید هس امی (متوفی 261ق) موسوم هه کلماتُالنّور
که نخستین مقامات موجود هه ل اظ تاریخ تألیف اسـت ،نیـز هـه صـورت کـمرنـگتـری
مشهود است و میتواند مؤید این ت ول هاشد
فساد اخحقی و التقادی قرن ششم و ان ا اندیشه و زهـان در ایـن لصـر همچـون
توفانی است که مقامات ژندهپیل را ههکلـی در هرارفتـه و البتـه اوشـهای از آن نیـز هـه
اسرارالتّوحید سرایت کـرده و آنرا از ایـن هلیـه مصـون نداشـته اسـت چنانکـه «هرخـی
ریاضتهای لجیب و هاورنکردنی و پارهای کرامات نامعقول درهارۀ اهوسعید در ایـن کتـاب
مذکور است که هیشتر زادۀ دماغ مریدان و پیروان اوست که هه مرور زمان هر آنها افزوده
و پروایی نداشتهاند که روایات مرهو هه دیگران را نیز هه پیر خـود نسـبت دهنـد» ،32
ج ،2ص ]189و آنرا ها مساۀل خرافی هیامیزند ها وجود این ،از میـان ایـنهمـه کرامـت
منسوب هه هوسعید در اسرارالتّوحید ،تنها هخـش کـوچکی از آن حـاکی از ت ـت فرمـان
داشتن اژدها ،شیر و است و هشتاد درصد آن را اشراف هر ضـمایر تشـکیل مـیدهـد و
هقیه ،قصههایی هر ،افزودۀ دیگران که پس از مرگ هوسـعید داخـل زنـداینامـ او شـده
است  ،28ص]99
توجه به «عنصر غالب»
نمون حکایاتی که شامل ادلاهای مبتنی هر معاین کرامات اولیا از سـوی مریـدان اسـت،
در میان کرامات منسوب هه هوسعید نیز یافت میشود:
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« اار شِکالی افتادی هوسعید] هه سرخس رفتی ،معلـق در هـوا ،هـه
میان آسمان و زمین و آن اشکال از اهوالفضل پرسیدی چنانکه مریـدی از
آنِ اهوالفضل یک روز شیخ را افت :هوسعید می آمد میان آسمان و زمـین
هوالفضل افت :تو آن هدیدی؟ افت :دیدم افت :تا ناهینا نشوی نمیـری و
در آخر لمر آن مرید ناهینا شد»  ،17ص]131
همین روایت ها اندک تصرف و ها توضی ات هیشتر در اسرارالتّوحید تکرار شـده اسـت
 ،28ص ]32نمون دیگر ،داستان معلق نگهداشتن کودکِ در حال سقو است که راوی
در پایان آن اظهار میکند:
«سیدهوللی سواند خورد که هه چشم خویش دیدم و ااـر هـه خـحف
این است و هه چشم خویش ندیدم هر دو چشمم کور هاد »  ،28ص]58
از اینرو ،نباید تصور کرد که این اثر ههکلی از هراونه اغراقی پاک است؛ ولیکن آنچه
یادکرد آن ضروری مینماید توجه هه «وجهِ غالب» است که هدون هی واس ه هـر تمـامی
لناصر یک اثر فرمان میراند و هه آن تشخص میهخشـد  ،19ص ]360در تعریـف ایـن
اص حح میتوان افت وجه غالب لنصری است مسل هر کـل یـک اثـر کـه فرمـانروایی
زهانی و معنایی آن هر دیگر لناصر ،یک کانون و مرکزیت معنـایی و یـک نق ـ ارانیگـاه
اصلی ایجاد میکند که تمام لناصر زهانی و معنایی از الراف جم شده و هـه ایـن مرکـز
ختم می شوند  ،12ص 110و  ]116این لنصر هه شکل لباراتی در هیان قدرتنمـایی و
مقدس مبهیهای شیخ جام ،ههصورت مکرر در سـ ح سـاختار مقامـات ژنـدهپیـل ظـاهر
میشود و ها این شیوه کل کتاب را در خدمت خـویش مـیایـرد و ذهـن مخالـب را هـا
ههرهایری از تکرار ،هه سمت و سویی که مـیخواهـد سـوق مـیدهـد تـورقی کوتـاه در
فهرست مقامات ژندهپیل کافیست هرای اینکه خواننده دریاهد ها کتاهی روهـهروسـت کـه
من صراً چهارده کرامت ها مضمون تنبیه شدن ،آن هم هه خالر اهانت هه ولی دارد؛ حال
آنکه در سراسر اسرارالتّوحید تنها سه کرامت را ها چنین مضمونی میتوان یافـت کـه آن
هم شیوۀ تأدیب هوسعید غیر مستقیم و محیم و ها شیوۀ سرسختان شـیخ جـامِ مقامـات
ژندهپیل ،از زمین تا آسمان متفاوت است
همچنین قلب جنس اشیا ـ غالباً قلب هـه زر و یـا احجـار کریمـه ـ یکـی از کرامـات
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منقول در مقامات لرفانی است که نگاهی هه «هسامد» 1و تکرارِ آن در مقامـات ژنـدهپیـل،
هدفدار هودنِ هیان این نوع کرامت در این کتاب را نمایان میکنـد لبـق پـژوهشهـای
آماری ،درمیان کرامات منسوب هه شیخِ جام ،هیست کرامت ها موضوع قلب اشیا میتـوان
یافت و این درحالی است که اهوسعید اهوالخیر چـه در اسـرارالتّوحید و چـه در حـاالت و
سخنان و یا مقامات کهن و نویافته ،حتی یک کرامت در این زمینه ندارد  ،21ص]691
حتی درهارۀ معلق رفتن هوسعید در هـوا ،م مـدهن منـوّر در روایـت اسـرارالتوحید ایـن
لبارت را هر اصل روایت افزوده است« :ولیکن جز ارهاب هصیرت ندیدندی»  ،28ص ]32و
نیز در مورد مریدی که چنین ادلایی داشته ،معتقد هودند هـرکس چیـزی را کـه نبایـد
دیده شود هبیند ،در پایان لمر ناهینا خواهد شد  ،28ص ]482لبـق ایـن التقـاد ایـن
کرامت میهایست پوشیده میمانْد و صرفاً هر ارهاب هصیرت ظاهر میشد کـه لبـارت «تـا
ناهینا نشوی نمیری» ،ناظر هر همین التقاد است درحـالیکـه شـیخ جـام تصویرشـده در
مقامات ژندهپیل ،همهجا سعی در نمایش کرامات و اثبات هزرای خویش دارد و حتـی در
موارد هسیاری نگرانِ این است ،مبادا ذرهای از التقـاد دیگـران هـه توانـایی وی در انجـام
کرامات و خوارق کاسته شود
نمونهها

در اینجا ها ذکـر نمونـه هـایی از کرامـات منقـول در دو کتـاب اسـرارالتّوحید و مقامـات
ژندهپیل و مقایس آنها ها یکدیگر ،ت ول کرامات اولیا از قرن پنجم هه هعد را در نگـاهی
کلی هررسی میکنیم البته کراماتی که در نمونههای زیر از اسرارالتّوحید نقل میشود ،از
میان هیست درصد کراماتی که غیر از «اشراف هر ضمایر» است ،ازینش شده و هاز ازمیـان
آنها سعی شده کراماتی که حاوی اغـراق هیشـتری اسـت ذکـر شـوند تـا شـاۀب داوری
یکلرفه و مغرضانه هه اذهان راه نیاهد در روایات لوالنی ،هرای پرهیز از النـاب ،نـاازیر
هه ذکر خحص آنها هودهایم
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 .1نوع کرامت :آگاهی از خواب دیگران
نمونهها
 اسرارالتّوحید

(خحص داستان) :پدر امام ال رمین جوینی ،هوسعید را سـخت منکـر هـود روزی پـس از
فراغت از نماز هه ناااه خ اب هه پسرش میاوید :جامه درپوش تا هه زیارت شیخ هوسعید
هُلخیر شویم پسر متعجب میشود وقتی هه خدمت هوسعید مـیرسـند ،هـا اسـتقبال وی
روههرو میشوند و هوسعید خ اب هه پدر امامال رمین میاوید :درآ ،یا خلیـل خـدای هـه
نزدیک حبیب خدای و پس از افتواویی که هین آن دو میاـذرد ،پـدر امـامال ـرمین
هوسه ای هر پای هوسعید میزند؛ پسـر شـگفتزده از ایـن رفتارهـا للـت را از پـدر جویـا
میشود و پدر خواهی را که دوش دیده است هرای پسر هازاو میکند :من دوش هه خـواب
دیدم که شیخ هوسعید در موضعی لزیز و متبرک در میان خحیق مجلس میافـت مـن
از غایت انکاری که مرا از او در دل هود ،روی از آن موض هگردانیدم هـاتفی آواز داد کـه
روی از کسی همی اردانی که او هه منزلت حبیب خدای است در زمین؟ ها خود اندیشیدم
اار وی هه منزلت حبیب خدای است پس آیا من هه منزلت کی هاشم؟ آواز آمد که تو هـه
منزلت خلیل خدایی من هیدار شدم و از آن انکار هی در دل من نمانده هود هوسعید هـه
من هازنمود که من هه کرامت و فراست هر آن تـو دوش هـه خـواب دیـدهای الـحع دارم
 ،28ص ]88-86

 مقامات ژندهپیل

« دیگر استاد امام لمر معدآهادی افت :شبی هه خواب دیدم که حق سـب انه و تعـالی هـا
من کلمه ای] چند سخن افت چون هیدار شدم لـذّتی آن هنـوز در جـان مـن هـود امـا
سخنان را فراموش کرده هودم شیخاالسحم هـه هوزجـان هـود هرخاسـتم و هـهنزدیـک آن
هزراوار دین رفتم و ها وی هگفتم او مرا افـت کـه تـو چـه خـواب دیـدهای و آن جملـه
هرافت و آن چه کلمه هود که حقتعالی ها تو هگفت ،یکایک ها من هگفت که نه کم هـود و
نه هیش هم شیخاالسحم میاوید :شعر :او من و من او هُدم اـه مـن هُـدم سـاقی اـه او/
هادها رلل اران تا روز نوشانوش هود»  ،23ص ]151
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مضمون کلی این دو روایت یکی است و تفـاوت آن در «لـرف افـتواـو» در خـواب
است در روایت نخستین «هاتفی» است نامعلوم و غرض از نقل آن اثبات فراست هوسـعید
است در الحع از خواب دیگری آن هم هه اونهای غیرمستقیم و اینکه وی را حبیب خـدا
در زمین معرفی کند؛ ولیکن در روایت دوم ،لرف افتواو «حق سب انه و تعالی» اسـت
و مؤلف ها افزودن هیتی از زهان شیخاالسحم در پایان متن ،شـیخ را تـا حـد قدیسـی هـاال
می هرد که فانی است و هین او و حق چندان تفاوتی و مرزی نمیتوان قاۀل شـد :او مـن و
من ،او هُدم؛ اه من هُدم ساقی ،اه او
 .2نوع کرامت :مؤانست با حیوانات و سخن گفتن با آنها

دوستی حیوانات و سخن افتن آنها ها لرفا ،یکی از کراماتِ تقریباً رای منقول در کتـب
صوفیه است؛ مقایس این کرامت در مناه تصوف سیر ت ول آن از سـادای هـه اغـراق را
ههخوهی آشکار میکند از میان کرامات منسوب هه هوسعید هـا ایـن مضـمون ،هـه سـخن
افتن «ها» ارهه (و نه سخن افتنِ ارهه) که «چرا در م بخ خانقاه دراز دستی کـردهای؟»
در حاالت و سخنان اهوسعید تألیف جمالالدین اهورَوح (متوفّی  590ق) که در نیمـ اول
قرن ششم نوشته شده ،اشاره شده است  ،11ص ]155و در روایتـی از مقامـات کهـن و
نویافت وی هه سخن افتن سگ اشاره شده که در آنجا نیز شیخ پـس از شـنیدن سـخن
حیوان آن را هرای یاران ترجمه میکند و تأکید میشود که فقـ شـیخ زهـان حیـوان را
فهم کرده است« :سگ افت ـ هه زهـانی کـه شـیخ مـیدانسـت ـ »  ،17ص ]166و در
ادامه اظهار میکند که «شیخ سخنِ] سگ هازافت» همـان ]166 ،ایـن «هـازافتن» هـه
نولی ترجمان زهان حیوان و درک زهانِ حال است؛ زهانی که تنها صاحب کرامت قادر هـه
درک آن فرض شده است و نه اشخاص معمولی
این کرامت در سیر تاریخیِ خویش از سخن افتن پرنده (ها تکیه هر معجزۀ پیامبرانی
چون سلیمان (ع) که هه من قال ّیر آشنایی داشتند) ،درازاوش ،آهو ،شیر ،شـتر ،سـگ،
ااو و اوسفند هه سخن افتن اژدها در مقامات ژندهپیل هدل میشود اویی نویسـنداان
زنداینامههای مشایخ ،موجود دیگری را نیافتهاند و جهت هرانگیختن الجـاب هیشـتر هـا
تخیل قوی خویش ،اژدها را جانشین حیوانات پیشـین کـردهانـد و ایـن کرامـت را از آن
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سادای و مبالغ کمرنگ ،هه اغراق و نقل افسانههای خرافیای هـدل کـردهانـد کـه جـای
هی توجیهی در آن هاقی نمیماند
حضور «اژدها» خاص مقامات ژندهپیل نیست و در سه موضـ از اسـرارالتّوحید نیـز
یافت می شود؛ اما آنچه حاۀز اهمیت اسـت نـوع هیـان ،شـدت اغـراق ،انگیـزه و هـدف
نویسنداان این مقامات از ذکر این روایت هاسـت کـه تفـاوت ایـن انگیـزه هـا از میـان
مقایس این متون هـا یـک دیگـر هـه روشـنی دانسـته مـی شـود پـیش تـر اشـاره شـد،
اسرارالتّوحید در زمانی نزدیک هه زمان تألیف مقامات ژندهپیل نگارش یافته و هردو اثر
متعلق هه قرن ششم هستند ،ولیکن اسرارالتّوحید هازمانده از سن ت لرفانی قرن چهـارم
است و اندیش لرفانی الصار پیش از خود را نشان میدهد لذا ،روایات انگشت شـمار و
معدودی که در این کتاب حاوی اغراق های هاورناپذیر است ،درحقیقـت معلـول همـان
توفان و هلیه ای است که اریبان ایر خراسان قرن ششم شـد و اوشـه ای از آن نیـز هـه
این کتاب سرایت کرد
نمونهها

در اینجا اشارهای مختصر هه این سه روایت از اسـرارالتّوحید (کـه در آن از اژدهـا سـخن
رفته است) و قیاس آن ها کرامات مشاههِ منسوب هه شیخ جام خالی از فایده نیست

 اسرارالتّوحید

موض نخستین ،روایتـی در وصـف یکـی از مریـدان نـاهموار هوسـعید اسـت کـه از وی
درشتیها و حرکاتی در وجود میآمد که هال رنجش صـوفیان و اهـل خانقـاه مـیشـد
هوسعید هرای تهذیب این درویش ،وی را هه درهای میفرستد ها این ولده ،پس از ازاردن
نماز ،دوستی از دوستان ما که هفت سال ها ما ص بت داشته نزدیک تو آید؛ سحم ما هدو
هرسانی درویش ها اشتیاق وافر و ها التماد هه سخن شیخ در آن دره هه انتظار مـینشـیند
تا اینکه آن دوست از راه میرسد« :اژدهایی دید سیاه چنانکه هراـز از آن لظـیمتـر نـه
دیده هود و نه شنیده»  ،28ص ]100درویش وحشتزده سـحم شـیخ را مـیرسـاند ،آن
اژدها تواض میکند و میارید و هازمیاردد
حضور اژدها در این روایت صرفاً جهت تأدیب و تهذیب درویش است چنانکه «هعد از
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آن روز هی کس از آن درویش حرکتی درشت ندید و آوازی هلند نشنید و از آن حرکـات
کوهنده هازو هی نماند هه یک نظر شیخ مهذب و مؤدب اشت»  ،28ص]101
موض دوم ،روایتی کوتاه است در هاب مردی کـه اندیشـ انکـار هوسـعید هـه خـود راه
میدهد و هوسعید هنا هر کرامت خاص خویش هر ضمیر او آااهی مییاهد و وی را هـه هـاالی
کوهی میفرستد در آنجا مرد اژدهایی میهیند و هدیناونه از انکار خـویش توهـه مـیکنـد
 ،28ص ]150آخرین هاری که م مدهن منور در اسـرارالتّوحید از اژدهـا یـاد مـیکنـد در
سفر لوس هه میهنه است که هنا هر ادلای وی ماری هزرگ مثل اژدها پـیش پـای هوسـعید
در خاک مراغه میکند و هازمیاردد و شیخ اظهار میکنـد کـه چندسـالی هـا آن صـ بت
داشته و اکنون هرای تجدید لهد هه دیدار هوسعید آمده هوده است و روایـت هـا ایـن جملـ
هوسعید پایان میپذیرد که« :لنَّ حُسنَ العَهْدِ منَ االیمان»  ،28ص ]183پیداست سـاختن
کل این روایت هه قصد هیان اهمیت حسنِ لهد در نظر شیخ هوده است؛ هرچنـد م مـدهن
منور ها توانمندیای که از وی سراغ داریم ههاون دیگری نیز مـیتوانسـت ایـن اهمیـت در
نظر شیخ را هازاو کند حال این سه روایت را ها روایـت زیـر قیـاس کنیـد تـا تـوان هـاالی
غزنوی در رساندن اغراقاویی هه هاالترین حد خویش را دریاهید:
 مقامات ژندهپیل

«دیگر از چند یاران معتمد شنودم که شیخاالسحم در کوه میهـود ،چشـم آب هـود کـه
وضو از آن ساختی و همانجا نیز لبادت کردی قضا را آن شب جمالتی از کاروانیـان هـه
نزدیک آن چشمه فرود آمده هودند چون شب درشکست ،شیخاالسحم هه لـادت خـویش
هه نزدیک این چشمه آمد تا شب هیدار دارد جمالتی انبوه دید آنجا فرود آمـده هودنـد و
اژدهایی لظیم هزرگ و ناخوش و سـهمگین در میـان ایشـان هرمـیاشـت و نـانریـزه و
استخوانپارها هرمیچید و می خورد چون از آن سیر نشد قصد کاروان کرد شیخاالسـحم
هانگ هر وی زد که :ای هیادبِ هیحرمت ،میهمان را لزیز دار او هه سر اشارت کـرد و هـه
زهان فصیح افت :ارسنهام ،امشب قوت من حواله هدیشان است شیخاالسـحم نزدیـک او
رفت و زهان خویش در دهان آن اژدها نهاد آن جانور یکهار دوهار زهـان شـیخاالسـحم را
همکید ،ا فت :سیر شدم ،تا یک ماه دیگر چیزی نخورم و هرفت و آن جمالـت هـه هرکـت
شیخاالسحم از شر او سحمت یافتند»  ،23ص 149ـ]150
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اینکه غزنوی در این روایت نسبتاً کوتاه ازافهاویی را از حد اذرانده و هم حـدود را
درهم شکسته و هه س ح شعور و درک خواننداانش توهین کرده است ،نیازی هه توضیح
ندارد لحوه هر آن ،مؤلف نهایت تحش خود را در هزرگ نمودن و تقـدیس هرچـه هیشـتر
شیخ در جریان این روایت هه کار ارفته است و درضمنِ آن ها ذکر چند لبارت ،افزون هـر
اشاره هه همسخنی حیوان ها شیخ آن هم هه زهان فصیح ،سعی در انجاندن هزراواریها و
خصایل نیک وی در ه ن روایت داشته است؛ از جمله ،شب هیدار داشتن و لبادت کردن
در دل شب در حالیکه همگان خفتهاند؛ درضمن ،این رفتار را لادت وی معرفی میکنـد
و نیز لزیز داشتن مهمان و حفظ حرمت او و هرکت وجود شیخ که خ ر و شر و هـدی را
از الرافیانش ،حتی از کسانیکه هی شناختی نسبت هه آنان ندارد ،دور میکند
کرامات مشابه ابوسعید و ژندهپیل
در این دو اثر روایات مشاههی موجود است ،که پیداست در این میان ،غزنوی روایات خود
را از روی کرامات منسوب هه هوسعید ساخته و این از ههـر آن اسـت کـه در قـرن ششـم
«مریدان و احفاد شیخ جام در آن کوشیدهاند که سلسل معنویت او را هـه جـایی ـ کـه از
همه جا در میان مردم م بوهیت و روحانیت هیشتری داشته هاشد ـ پیونـد دهنـد و چـه
کسی از اهوسعید شایستهتر؟»  ،28ص ]59و جعل حکایت «اهوسعید اهوالخیر و خرقـ او
که هه احمد رسید»  ،23ص162ـ  ]165نیز اواه دیگری هر صدق این مدلاست
 .1نوع کرامت :معلق نگهداشتن شخصِ در حال سقوط
نمونهها
 اسرارالتّوحید

الف) «خواجه هوالفتوح غضایری رحم هللا روایت کرد که دختر استاد اهوللی دقّاق ،کدهانو
فالمه که ه ُکمِ = همسرِ] استاد امام هلقسم قشیری هود ،دستوری خواست تا هه مجلس
شیخ ما اهوسعید آید استاد امام در آن ایستادای مینمود ،اجازت نمیداد چـون هکـرّات
هگفت ،استاد امام افت :دستوری دادم اما پوشیده شـو و ناونـهای هـر سـر کـن ـ هزفـان
نیشاهوریان یعنی چادر کهن شب هر سر افکن ـ تا کسی ظن نبرد که تو کیستی کـدهانو
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فالمه چنان کرد و چادری کهنه در سر ارفت و پوشیده هه مجلس شیخ ما آمد و هر هـام
در میان زنان هنشست آن روز استاد امام هه مجلس شیخ نیامـد چـون شـیخ در سـخن
آمد ،حکایتی از آنِ استاد هوللی دقّاق هگفت و آنااه افت اینـک جـزوی از اجـزاِ او در
آنجاست و شظیّهای = پاره و تکّه] از آن او حاضر است ،میشنود چـون کـدهانو فالمـه
این سخن هشنود ،حالتی هه او در آمد و هیهـوش اشـت و از هـام درافتـاد شـیخ افـت
خداوندا نه هدین هار هوشی = یعنی نه هدیناونه در جم ] هم آنجا هود که در هوا معلق
هایستاد تا زنان دست فروکردند و هر هامش کشیدند ،چون هه خانه هاز آمد اسـتاد امـام را
حکایت افت»  ،28ص ]80
ب) «و از امیر امام لزّالدین م مودهن ایلباشی شـنودم رحمـةهللا کـه افـت از امیـر
سیدللی لرضی شنودم که افت در آنوقت که شیخ ما اهوسعید قدّسهللا روحهالعزیز هـه
لوس آمد و در خانقاه استاد هواحمد مجلس میافت ،من هنوز جوان و کودک هـودم هـا
پدر هه هم هه مجلس شیخ شدم و خلق هسیار جم آمده هودند چنانک هر در و هـام جـای
نبود در میان مجلس که شیخ را سخن میرفت و خلق هه یکهار اریـان شـده هودنـد ،از
زحمت زنان ،کودکی خرد از کنار مادر از هام هیفتاد شیخ ما را چشم هر وی افتـاد افـت:
هگیرش دو دست در هوا پدید آمد و آن کودک را هگرفت و هر زمین نهـاد چنانـک هـی
الم هه وی نرسید و جمله اهل مجلس هدیدند و فریاد از خلق هرآمد و حالتها رفت سـید
هوللی سواند خورد که هه چشم خویش دیدم و ااـر هـهخـحف ایـن اسـت و هـه چشـم
خویش ندیدم دو چشمم کور هاد »  ،28ص]58
دو روایت مذکور ،از اغراق و ازافه خالی نیست و روایت نخسـتین را م مـدهن منـور
مخصوصاً ساخته تا امام قُشیری را که از مخالفان هوسعید هوده است ،موافـق او و مغلـوب
معنویت وی جلوه دهد ر ک ]27 :وی در راسـتای ایـن هـدف ،شخصـیت داسـتانش را
همسرِ امام قُشیری (و دختر اهوللی دقّاق -استادِ قُشیری )-قرار میدهد و هـا لبـارت «آن
روز امام استاد هه مجلس شیخ نیامد» کوشیده است شرای را ههاونهای جلـوه دهـد کـه
اویی قشیری همه روزه در مجلس هوسعید حاضـر هـوده و آن روز را هرحسـب اتفـاق هـه
مجلس نرفته است که آنهم وقتی همسرش-کدهانو فالمه -هه خانه هازاشته ،این واقعـه
را هرای وی هازاو کرده است حال قیاس کنید ها روایت زیر:
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« دیگر روز هامداد در خانقاه دانشمند للی هیهقی ها جمالت نشسته هـود ،شـیخاالسـحم
سر فرو هرد ،همی یکباری از جای هجست و دست هه هـوا یازیـد ،افـت :سـهسل سـهسل و
متغیّر اردید مردمان افتند :چه هوده است؟ افت :همین سالت هه هینید ال اح کردنـد
افت :یک سالت صبر کنید و هه در خانقاه مینگریسـت تـا جـوان از در خانقـاه درآمـد
هیآنکه آن جوان سخن اوید ،شیخاالسحم افت :هرو و هگـوی دل مشـغول مداریـد ،ههـر
خانقاهی منی چند نان فرستی و اوشت مردمان آن جوان را افتنـد :چـه هـوده اسـت؟
افت :هی کس پیش از من درآمد؟ افتند :نی افت :این واقعه که در سـرای مـا افتـاده
هی کس از آن حال خبری نداشت و هی کس پیش از من هیرون نیامد ،او چه دانسـت؟
افتند :ما ندانیم تا چه افتاده است ،ما این دانیم که سالتی هسـت کـه شـیخاالسـحم از
م سـهسل آن جـوان افـت :در سـرای
جای درجست و دست در هوا یازیـد و افـت :اللهـ ّ
خواجه اهوال سن هرادر خواجه امام شهاب ،نوادۀ فقیه اجل از هام هاال درفتـاد ،اـویی کـه
کسی او را در هوا هگرفت و هر آن هام ستون نهاد و ایشان امروز هر آن هودند که هـهزیـارت
شیخ االسحم آیند ،چون این حال و این حادثه افتاد مرا فرستادند که هگوی تا هه دلا یـاد
دارد و در انتظار ما نباشند ،چون من از در خانقاه درآمدم پیش از آنکه من سـخن افـتم
او جواب من هاز داد پس شیخاالسحم را پرسیدند که :آن چه هود کـه تـو دسـت در هـوا
زدی؟ افت :چون آن دختر از هام درافتاد ،من دست هیازیدم و او را هگرفتم و هـر آن هـام
ستون نهادم ،از ههر نگاهداشت خواجه امام م مد شاد را»  ،23ص ]115-113
البته هیان این کرامت نیز همچون کرامت پیشین ،کوششی است هرای همسان جلـوه
دادن رتب معنوی شیخ جام ها اهوسعید اهوالخیر وچه هسا هرتر جلـوه دادن معنویـت او هـا
این تفاوت که در روایت اسرارالتّوحید کودکی که از هام میافتـد ،از حاضـرانِ در مجلـس
است که شیخ چشمش هر وی میافتد و او را از مرگ میرهاند ولیکن در روایت غزنـوی،
شیخ جام درحالی که در خانقاه نشسته است ،از راه دور ،ها الهامی کـه هـه وی مـیشـود،
کودک را در مکانی دیگر ،از مرگ حتمی میرهاند و از جوان میخواهد کـه هـه شـکران
دف قضای سوِ الهی هه هرکتِ وجود شیخ ،نانی و اوشتی هه خانقاه وی فرستند شـواهد
زیر نیز کوششی دیگر در همین ارتبا است
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 .2نوع کرامت :رشد کردن و بارور شدن درخت به طور غیرطبیعی
اسرارالتّوحید

«در اثناِ آن مجاهدتها و ریاضتها چون شیخ را آن حالـت روی نمـود و لـذت آن حالـت
هیافت هرچه از کتب خوانده هود و نبشته و جم کرده جمله در زیر زمین کرد و هـر زَوَرِ آن
کتابها دکانی کرد و شاخی مُورْد هه دست مبارک خویش هاز کرد و هـر آن دوکـان هـر زَوَر
آن کتابها فرو هرد و آن شا هه مدتی اندک هگرفت و سبز اشت و درختی هزرگ شـد هـا
شا های هسیار و از جهت تبرک دستْ کشت مبارک شیخ ،اهل والیت ما از جهـت الفـال،
هه وقت والدت و از جهـت اذشـتگان ،هـه وقـت تجهیـز و تکفـین ،هکـار داشـتندی و هـه
والیتهای دور هبردندی و هزراان لالم که هه حکم زیارت هه میهنـه آمدنـدی از آن تبـرّک
زَلّه کردندی و در لهد ما همچنان سبز و نیکو هود و تا ههوقت این حادث خراسـان و فتـرت
غُز ،هر جای هود چون این واقعه هیفتاد و سیواند سال است که هر روز هتر است و هنـوز تـا
کی هخواهد ماند آن نیز چون دیگر آثار مبارک او نماند و مندرس اشت»  ،28ص ]42
 مقامات ژندهپیل

«دیگر در هاغ زهداهاد درخت میکشتند یک درخت هود هه غایت هزرگ و دو سه روز هـود
که هرکنده هودند و پژمرده شده هود همگنان میافتند کـه :هنگیـرد کـه سـخت هـزرگ
است شیخ االسحم افت :من نه هر لادت مردمان کارم همه درختان شکوفه هیـرون آورد
او هر خود هی نجنبید قومی سُخریت میکردند شیخاالسحم هـر آن درخـت نظـر کـرد،
روزی چند هرآمـد ،شـکوفه هیـرون آورد و همـان سـال سـه دفعـت هـار آورد هـه قـدرت
خدایتعالی و یاران هخوردند»  ،23ص ]145
در جدول  1هخشی از کرامات منسوب هه شیخ جام در مقامات ژندهپیل هـا توضـی ی
اجمالی در للل و انگیزههای آن ،نمایش داده شده است؛ از کرامات مرهو هـه معالجـه و
شفاهخشی شیخ جام هه سبب فزونی آن و تنگی مجال ،چشم پوشیدهایم؛ سـایر کرامـات
وی نیز مرهو هه قلب ماهیت اشیا غالباً هه زر و یا احجار کریمه] و پیشاویی از آینـده
و مواردی از این اونه چون در کرامات مشایخ دیگر نیز یافت میشود ،ذکـر آن ضـروری
نبود
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جدول  .1بخشی از کرامات منسوب به شیخِ جام در مقامات ژندهپیل
موضوع کلّی

ش حکایت

صفحه

عنوان حکایت در مقامات ژندهپیل

مقصود اصلی

احیا و
میراندن

52
161
63
55

91
158
96
93

پاشیدن آب هر جانور مرده و زنده کردن آنان؛
داستان وفات پدر شیخ ها دلای شیخ ،زنده میشود]

قداسـتهخشی

مردن یکی از هدخواهان شیخ ههخواست وی؛
مردن پسر کدخدا ههخواست شیخ هرای لبرت مفسدان

مجازات و تنبیه
اســتاخـان

27
54
60
61
97
98
99
105
106
107
110

70
93
95
96
126
126
127
130
132
133
135

داستان مخاصمت خواجه مودودچشتی در هرات ها شیخ؛
الل شدن مردی هدزهان هه ارادۀ شیخ؛
کور ساختن زنی که از شکاف در هه درون مینگریست؛
ناهینا ساختن یکی از خویشان که از پس در مینگریست؛
تنبیهکردن شیخ مردمان معدآهاد را؛
مجازات کردن شیخ ،مردی شرابخوار را؛
تنبیهکردن و توههدادن شیخ ،مردی استا را؛
مخاصمت یکی از کسان اهوالمعالی امامال رمین ها شیخ؛
داستان جزای زنی استا ؛
انگ شدن یکی از منکران و معالجت شیخ او را؛
رفتار شیخ ها جوانی هیمار که توهه کرد و توهه در دل هشکست

تضمین سعادت
دنیوی و اخروی
دوستان شیخ

103
123
124
172
177

129
143
144
167
171

خواب آتش دوز و درامان هودن دوستان شیخ؛
ارفتارشدن هرادرِ مؤلّف ههدست افغانان وآزادسازی شیخ او را]؛
اللّاع شیخ از ناله و نیاز مؤلّف و پایمردی شیخ او را]؛
هیان شیخ در مقام و مرتبت خویش؛
پاداش دوستان و ارادتمندان شیخ

انگیزههای ایدۀولوژیک و
قدرتم ور

دیدن لوالم غیبی و
کسب مقام والیت

64
142
143
144
166
168
170

97
151
152
152
162
165
166

اقتدای رسولهللا در نماز هه شیخ ،خواب یکی از یاران؛
آااهی از خواب دیگری و سخنی که خدا ها وی افته هود؛
هه خواب دیدن شخصی رسولهللا و شیخ را؛
التقاد مردم هه ق ب هودن شیخ؛
داستان اهوسعید اهوالخیر و خرق او که هه احمد رسید؛
داستان مردی که قندیلهای لرش را هدو نمودند؛
دیدن شیخ ق ب را هر کوه قاف

مشرولیتهخشی و اثبات
حقّانیت شیخ

مؤانست ها وحوش

3
81
136

26
110
149

داستان ریاضتهای شیخ اژدهایی او را ها خود هه غار میهرد]؛
داستان شیخ و اژدها؛
داستان شیخ و اژدهای ارسنه

هرتری دادن هه شیخ خود
نسبیت هه سایر مشایخ

ترلیب ،تهدید و نفی هراونه
انکار و مخاصمت

در جدول  2نیز هه هخشی از کرامات مشاهه منقول در اسـرارالتّوحید و مقامـاتژنـدهپیـل
اشاره شده است تا امکان تقاهل این دو ها یکدیگر در نگاهی کلی فراهم شـود توجـه هـه
هدف و انگیزۀ مؤلفان این دو اثر از نقل این روایات و سنجش آن در تقاهل ها یکدیگر در
م الع سیر ت ول این کرامات راهاشا است:
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جدول  .2بخشی از کرامات مشابهِ منسوب به ابوسعید و ژندهپیل
مقصود

مضــمـون روایـت

اصلی

اســرارالـتّـوحـیــد

رسوا کردن
مدّلیان

شیخ چهل روز روزه میایرد و هر روز ها
اندکْ لعامی اف ار میکند ،هیآنکه قضای
حاجت کند

نمودن
قدرت
معنوی
شیخ

ـ کودکی که ها مادرش در مجلس شیخ
حاضر است از هام میافتد ،ها ندایِ«هگیرشِ »
شیخ دو دست در هوا پدید میآید و وی را
میایرد؛

هممشرب
جلوهدادن
قُشیری ها
هوسعید

ـ همسر قُشیری هه صورتی ناشناس هه
مجلس هوسعید میرود ،شیخ در میان
سخنانش پوشیده هه حضور وی اشاره
میکند ،او مدهوش میشود و از هام
میافتد ،شیخ او را در هوا معلّق نگهمیدارد

تبرّک آثار
هازمانده از
اهوسعید

هوسعید رواردان از قیل و قال ،کتابهایش
را دفن میکند و شا ِ مُورْدی هر سر آن
میکارد هه اندک مدّت درختی هزرگ و
سبز میشود

تهذیبِ
غیرمستقیمِ
منکران

پدر امامال رمین از منکران هوسعید در
خواب از مجلس او رومیارداند و از هاتفی
آواز میشنود که او حبیب خداست ،فردای
آن روز شیخ غیرمستقیم هه او میفهماند
که هر آنچه دوش هخواب دیده واقف است

هیان
اهمیت
حُسن لهد
تأدیب و
تهذیب
مرید
ناهموار
نمودن
قدرت شیخ
هه منکرانِ
او

ـ مار و یا اژدهایی] که دوستی دیرینه ها
شیخ دارد در پیش پای او در خاک مراغه
میکند؛
ـ نمودن اژدهایی لظیم هه مریدی که رفتار
درشت و ناهموار داشت؛

ـ مردی که اندیش انکار هوسعید هه خود راه
داد ها اژدهایی روههرو شد]

ص

نـوع کــرامـت

125

مسـاهق چـلّهنشـینی

58

80

42

86

مضـمـون روایـت

مقـامـاتژنـدهپـیــل
شیخ قصد چهل روز روزه
میکند و هرروز هنگام اف ار دو
هرّۀ هریان را میخورد ،هیآنکه
قضای حاجت کند

معلّق نگهداشت ِ
ن
شخـصِدرحـالِسقو

هرادر امام شهاب در سرای
اهوال سن از هام میافتد ،شیخ در
مکانی دیگر درحالیکه در
خانقاه نشسته] هه الهام این
حادثه را درمییاهد و ها
ندای ِ«اللّهمَّ سهسل » وی را از
مرگ حتمی میرهاند؛ اویی
کسی او را در هوا میایرد و هر
هام مینهد

رشــد غیـرلبیعــی
درخت و هــاروری آن

احمد جام هه درختی که
مدّتهاست رشد نکرده نظر
میکند و درخت هه لرز لجیبی
رشد میکند و چندهار در سال
میوه میدهد

آاــــاهی از خـواب
دیگــری

حقتعالی در خواب یکی از یاران
ها او سخن میاوید؛ فردای آن
روز شیخ هر آن سخن واقف
است و میاوید :من و ساقی
یکی هستیم
ـ در سرمای زمستان اژدهایی در
کوه پدیدار میشود و او را ها خود
هه غار میهرد و هین آن دو
دوستی مدیدی هرقرار میاردد؛

183

99

15

مــؤانســـت
ها وحـــــوش
اژدهــا]

ـ شیخ و همراهانش در کوه ها
اژدهایی روههرو میاردند ،شیخ
پیش میرود،اژدها چون لاشق
در او مینگرد و اجازه میدهد تا
لبور کنند؛
ـ شیخ هه قصد لبادت ،نیمْشب
کنار چشمه میرود ،اژدهایی
ارسنه را مییاهد که قصد
کاروانیان کرده ،شیخ حیوان را
سرزنش میکند و اژدها ها
مکیدن زهان شیخ سیر میشود

ص

مقصود
اصلی

55

113

145

همسان
جلوهدادن
مقام
معنوی
ژندهپیل
ها هوسعید

151

26

110

149

هرتری
شیخ هر
سایر
مشایخ از
راه نمودن
خوارق او
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از جداول هاال نتیجه ارفته میشود ،کرامت هه لنوان اهـزاری جهـت المینـان قلبـی
سالک نوپا در دورههای اولی لرفان اسحمی ،کارکرد اصلی خود را در قرن ششم ،ههکلـی
از دست داده است
هیمناکی از نیرنگ پوشیدۀ حق و تأکید هر پنهان داشتن کرامت و اصرار هر من اظهار
آن ،تا قرن پنجم هنوز هه قوت خود هاقی است تا آنجا که اهوسعید اهوالخیر که «تصوف را
زیستنی میدانسته است و تجرههکردنی ،نه افتنـی و وصـف کردنـی ،حتـی یـک تـن از
مریدان را از اینکه حکایات حال وی را هنویسد ،من کرد و افت :حکایـتنـویس مبـاش؛
چنان هاش که از تو حکایت کنند»  ،15ص]63
ولیکن در مقاهلِ صوفی قدیمیتر که از اظهار کرامـات رویاـردان هودنـد و هـرخحف
دورههای اولی لرفان اسحمی که کرامات ،حجاب راه تلقی مـیشـد و صـاحب کرامـت از
اظهار آن هِه جِد پرهیز داشت ،در قرن ششم ،سدیدالدین غزنوی ،مؤلف مقامات ژندهپیل،
خود تصریح میکند که مقتدای او ،احمد جام مشوق اصلی وی در نگارش این اثـر هـوده
است« :کتاب مقامات را غزنوی در همان زمان زنداانی شیخ احمد و آغـاز آشـنایی خـود
ها او شروع کرد و ااهی هه سبب هیالتقادی مردم چنان دلسرد میشد کـه مـیخواسـت
دست از آن هدارد ولی احمد او را هه ادام آن تشویق مینمود و شخصـاً از للـت توهـه و
دوران انزوا و نخستین حوادث زنداانیش هرای او حکایت میکرد»  ،23ص]46
از لبارت فوق دو نکته استنبا میشود :نخست ،پذیرفتن کراماتی که غزنـوی هـه احمـدِ
جام نسبت داده ،هرای مردم همـان لصـر نیـز دشـوار هـوده اسـت و هالـ شـده وی اـاه از
هیالتقادی ایشان دلسرد شود؛ ضـمن اینکـه در موضـعی دیگـر از کتـاب ،غزنـوی در مقاهـل
کسیکه پذیرش این کرامات هرای وی دشوار است ،سواند میخورد« :در راه ها یکـی شـمّتی
از کرامات شیخاالسحم و مناقب او و شمایل او میافتم ،او قبول نمـیکـرد و مـیافـت :ایـن
خود نتواند هود من افتم :این همه هوده است و من هه چشم سر خویش دیدهام و هـه خـدای
سواند یاد کردم که چنین است  ،23ص ]81نکت دیگر ،چنانکه پیشتر اشاره شـد ،احمـد
جام ،خود هر نقل این کرامات اصرار میکرده و حتی مؤلف را هه رستگاری هردو جهـان ولـده
میداده است« :هر زهان لزیز شیخاالسحم هرفت که :در هردو جهـان در نعمـت هاشـی اکنـون
قریب هیست سال است تا در نعیم و نعمت میهاشیم»  ،23ص]81
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در این ت ول ،شمردن کرامات شیخ ،نه تنها هه منظور جلب المینـان قلبـی نیسـت،
هلکه اهزاری است جهت رسیدن هه اهدافی دیگر و ااه نیز خود کرامت ،هه هـدف سـلوک
تبدیل میشود
علل و اسباب تحول کرامات از سادگی و باورپذیری به اغراق و محالگویی
ههلورکلی ،در للل این ت ول از سادای و حقیقتمانندی هه اغراق و م الاویی میتوان
هه موارد زیر اشاره کرد:
 .1برتری دادن به شیخ خود نسبت به سایر مشایخ

اشراف هر ضمایر ،اخبار از غیب ،شفای هیماران و رام کردن درنـداان ،کرامـاتی هـود کـه
پیش از این نیز لمدۀ صاحبان کرامت از آنها هرخوردار هودند ،هههمین دلیل مرید هـرای
پرهیز از هیان کرامات کلیشهای و نیز تعالی هخشیدن هه مقام مقتدای خود در میان سایر
مشایخ ،و متفاوت نشان دادن وی ،هه ت ول در لفظ و معنی این روایات و کرامـتسـازی
هه شیوههای اونااون متوسل میشد و چههسـا همـان کرامـت را در قـالبی جدیـد اراۀـه
میکرد مثحً ،اار در کرامات پیشین رام کردن درنداان ،در حد رام کـردن شـیر درنـده
است ،در قرن ششم ،شیر درنده ،هه اژدهای ارسنهای هدل مـیشـود کـه جـدا از «اژدهـا
هودن» ،سخنگو نیز هست یعنی همان کرامت ،اما اینهار ها جایگزین کردن موجودی کـه
الجاب هیشتری را در اذهان هرمی انگیزاند و هه امان مرید ،شـیخ را قدرتمنـدتر از سـایر
مشایخ نشان میدهد
 .2شرایط نامطلوب سیاسی و اجتماعی

شکست مسعود در 431ق و پایان دورۀ اقتدار پادشاهان غزنوی هـا کشـته شـدن وی در
سال 432ق و ههدنبال آن حاکمیت و تسل چندین سال ترکان سلجوقی کـه از ترهیتـی
اصیل و منظم و آشنایی ها آداب درهاری م روم هودند ،آیینهای اداری را درهم ریخـت و
در پی این ت ول دیوانهای ادرای تع یل شد  ،22ص ]283ایـن پریشـانی و آشـفتگی
سیاسی حاکم هر جامعه ،تأثیر سوِ خود را هر فرهنگ و فکر و هه تب آن ،زهان ،ادهیـات و
اندیش لصر نیز نمایان کرد
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این فکر هیماراون و ناسالم ،هماناونه که در مدی هسـرایی و مخالبـه و لقـبدهـی
نمود مییاهد و از ستایشهای ساده و حقیقی شالران مدی هسـرا هـه غـایتی از اغـراق و
ازافهاویی میرسد که دیگر مزیدی هر آن ممکن نگردد  ،22ص ،]289هه همـیناونـه
نیز در کرامات صوفیه هه شکل ت ول از سادای ،هاورپذیری و حقیقتمانندی ،هه اغـراق و
م الاویی ،خود را نمایان میکند زیرهنای تفکر فلسفی حاکم هر جامع لصر غزنـوی را
تفکر هزراانی از نوع هیرونی و اهنسینا شکل میداد ولیکن نقشی که غزنویان در نـزول و
رکود ادهیات لصر ایفا کردند ،کمتر از نقش سحجقه نبود ،چه آنان نیـز قـومی از همـین
مقوله هودند  ]18این سیر نزولی مولود چنین شرای نامسالدی هود و چنین جامعـهای
نویسنداانی از نوع غزنوی را در دل خود پروراند که ههخود اجازه دهد هرنوع ازافـهای را
هیهی پروایی در متن خود داخل کند و در لین حـال نگـران هـی التراضـی از سـویِ
روشنفکران لصر نباشد
 .3انگیزۀ سلطهجویی و قدرتطلبی

یکـی دیگـر از للـل کرامـتسـازی هـرای مشـایخ را مـیتـوان در انگیـزۀ سـل هجـویی و
قدرتللبی جستوجو کرد؛ «غالباً هنگامیکه یک جریان فکری اوج میایرد و تبـدیل هـه
نهادی منظم ها آمـوزههـایی ویـژه مـیاـردد ،از هـدف اولیـه دور مـیاـردد و هـه سـمت
قدرتللبی حرکت میکند»  ،4ص ]147چنانکه در مقامات ژندهپیل هـر نـوع التـراض و
فکر مخالف هه سرلت مجازات ،تنبیه و سـرکوب مـیشـود سـدیدالدین غزنـوی همچـون
نویسندۀ مناقبالعارفین هه مخالبانش پیوسته اوشزد میکنـد کـه در صـورت انکـار ،چـه
سرانجام شومی خواهند داشت و چه هحیایی ممکـن اسـت هـر سـر ایشـان نـازل شـود ،4
ص ]151در کنار روایات هسیاری که در این کتاب در هاب معالجه و شفاهخشی آمده اسـت،
چندین روایت نیز هه تنبیه کردن و توهه دادن هه زور و تهدید ،مجازات و جزای اسـتاخان،
کور کردن ،انگ کردن ،مفلوج ساختن و حتی مردن هه ارادۀ شـیخ ،آنهـم هـرای «لبـرت
مفسدان» اختصاص داده شده است چنانکـه هـه نمونـههـایی از آن در جـدول مـذکور ،هـا
موضوع مجازات و تنبیه استاخان اشاره شد در مقاهلِ این تهدیدها ،هرجا از دوستان شـیخ
سخن رفته ،سعادت دنیوی و حتی اخروی آنها هه شکل «در امان ماندن از لذاب دوز » از
سوی شیخ تضمین شده است« :آتش دوز را ها شـیخاالسـحم احمـد و دوسـتان او کـاری
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نیست»  ،23ص« ،]129افتم از هرای دوستان و یاران چه دلا اویم؟ فرا دل من دادند کـه
دلا چنین کن که :هارخدایا یاران و دوستان مرا در دو جهـان لزیـز دار و هـر زفـان مبـارک
شیخاالسحم این سخن هسیار رفتی»  ،23ص ]91هـدیناونـه غزنـوی دوسـتی و خـدمت
ِینۀ نُوح ،وسیل نجات و همای سعادتی هزرگ ،جلوه میدهـد
مقتدای خود را کَمَثَلِ سَف
که هر هرکسی سایه نمیافکند چنانکه در روایتی دیگر نیز سخن از امیری اسـت از غـزنین
ها پن هزار مرد که وقتی هه خدمت سل ان سنجر میآید ،ها شنیدن احـوال شـیخ جـام هـه
دیدار او میرود و ها جامههای شاهانه هه ناوِهکشـی هـرای شـیخ و اِـلانـدود کـردن هـام و
خدمت او مشغول میشود و در پاسخ شیخ جام که« :این چرا کردی؟» میاوید« :از آنکه هـر
درااه حقتعالی هی وسیلتی از این هزرگتر ندیدم که فردای قیامـت مـرا پرسـند کـه :تـو
کیستی؟ اویم :من ناوِهکش شیخ احمدم و نجات خود در این میدانم»  ،23ص]162
 .4عوام بهمثابۀ مخاطبان اصلی روایت

تودۀ مردم ،خود لرفدار شور ،هیجان و شگفتیاند ولو اینکـه هـه ناراسـتی و کـذب آن
واقف هاشند وجود ساحران متعدد در مصر هاستان و شعبدههازان و معرکهایران هسیار در
لصر حاضر در نقا مختلف دنیا و نیز استرش ژانر تخیلی در حوزۀ ادهیات و سـینما در
قرن هیستم ،اواه این است که این خصلت لوام ،مختص زمان و مکان خاصی نبوده است
و هه سرزمین و فرهنگ خاصی تعلق نـدارد؛ ولـیکن در دورههـای تـاریخی درجـ آن هـا
شدت و ضعف همراه میشده است چنین هه نظـر مـیرسـد کـه در دورههـایی از تـاریخ
پرفراز و نشیب ایران ،اقبال لمومی و همگانی هه شنیدن روایاتی حاکی از انواع کرامات و
خوارق هاورناپذیر و شگفتآور هیشـتر هـوده اسـت کرامـتپردازانـی کـه در ایـن حی ـه
استادانهتر لمل کردهاند ،ها آااهی کامل از همزهانی ها لوام ،مستلزم همراهی همـهجانبـه
ها سلیقه و ذاۀقه و نوعپسند آنها ،هه نقل داستانهایی سازاار ها لب شگفتیجوی لـوام
روی آوردهاند از اینرو ،نقش مهم و هرجست لوام در ت ول کرامـات را نمـیتـوان انکـار
کرد؛ درضمن ،هرجا زهانی و قلمی هرای نقل و نگارش دروغ و اغراق هست ،هـدون تردیـد
اوش هایی نیز هرای شنیدن آن وجود دارد در مقاهلِ کسانیکه ها شنیدن کرامـات شـیخ
جام ،حالت انکار هه خود میارفتند ،مریدان سادهلوح هسیاری نیز وجود داشتند که ایـن
اقوال را هیهی توجیه ،احتجاج و استداللی میپذیرفتند و مقام شیخ را در دو دیدۀ خود
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هزرگ میساختند خصلت زودهاوری ایشان ،دستمای آنهایی میشد کـه در نویسـندای
دستی داشتند تا ها روایتهای مجعول خود ،فکر لوام را در جهت اهـداف خـویش سـوق
دهند درحقیقت ،پس از آنکه مردم هه حضیض زشت ساده دلی و زودهـاوری فروکشـانده
شدند ،نویسنداانی از این دست ،هر ص نه ظاهر شدند و اینان خواهناخواه آثار خود را هـا
غولآساترین ازافهها و اغراقها انباشتند  ،2ص ]41ههویژه در دورانـی کـه اسـتبداد و
خودکامگی ،جامعه را دچار ان ا و فقر فرهنگی میکند ،زهان و فکر جامعه نیز از ایـن
هلیه مصون نمانده و نقصان میپذیرد  ،18ص]95-85
 .5ناتوانی مؤلف در مقام معرف اصلی شیخ

ناقحن اصلی روایات کرامت ،مریدان سادهلوح و اص اب خانقاه هوده که اغلـب از سـوادی
اهتدایی هرخوردار هودند که سدیدالدین غزنوی نیز یکی از آنهاست کمسوادی و نـاتوانی
ســدیدالدین غزنــوی در هراهــری هــا نبــوغ پیشــینیان ،هــهویــژه قلــم توانمنــد نویســندۀ
اسرارالتّوحید ،وی را وامیداشت تا هر میل خوانندهاش هـه لجایـب و شـگفتیهـا هیشـتر
تکیه کند تا هر قدرت داوری او همین امر موجب میشد نویسنده در نقش معرف اصـلی
شیخ ههلنوان قهرمان داستانهای خویش ،ههجای آنکه قهرمان داستانهایش را ها رفتـار
شایسته ،جحل و لالفت ،شکوه اندیشه و لمل هه خواننـده هشناسـاند ،وی را هـا نیـروی
جسمانی و تکوپوی و نیـز هـا زیـادهرویهـایش هـه خواننـداان معرفـی کنـد ر ک،2 :
ص]41؛ غافل از اینکه نقشی که وی در تخریب چهرۀ مقتدای خویش ایفا کرد ،هی یـک
از دشمنانش در لول تاریخ قادر هه ایفای آن نبودند
نتیجهگیری
کرامت هه لنوان جزِ الینفک تصوف در میان اهل خانقاه همواره مورد تأکید هوده اسـت
در دورههای اولیه ،کرامات صرفاً اهزاری جهت کسب آرامش خالر و تصـدیق ولـی تلقـی
میشد؛ ولیکن رفتهرفته هه للل و انگیزههای اونااونی که در متن هه تفصیل در هـاب آن
سخن رفت ،مرکزیت و اهمیت یافت و هه مـرور زمـان داراـونیهـا و ت ـوالت لفظـی و
معنایی را مت مل شد کـه نقـل آن در منـاه تصـوف هـا اغـراق ،مبالغـه و ازافـهاـویی
درآمیخت ریشههای این سیر نزولی از سادای و حقیقتمانندی هه اغراق و م ـالاـویی
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را هاید هیش از هر چیز ،در شرای تاریخی و اوضاع اجتمالی جستوجو کرد این ت ـول
از قرن پنجم هه هعد شدت ارفت تا اینکه در قرن ششم ،ها مقامات ژندهپیل هه اوج خـود
رسید در آسیبشناسی این کرامات ،نقش ت والت سیاسی و آشفتگیهـای اجتمـالی را
نمیتوان نادیده ارفت هدون تردید ضعف التقاد و فساد اخحق حاصـل از فتنـ غُـزان ،و
پس از آن حاکمیت چندینسـال ترکـان سـلجوقی در ایـرانِ قـرن ششـم ،و هـهتبـ آن
ان ا شدید للوم لقلی و رکود خِردارایی ،ها نزول م توایی روایات کرامات منقـول در
مقامات لرفانی ارتبالی تنگاتنگ و پیوندی نااسستنی دارد سیر ت ـول ایـن کرامـات و
آمیزش آن ها خرافات در لی مقایس این روایات در اسرارالتّوحید ههمثاهه میراث لرفـانی
قرن چهارم و پنجم و مقامات ژندهپیل هه منزل متنی سرشار از کرامات آمیخته هه غلـو و
م الاویی و هازمانده از قرن ششم ،ههروشـنی دانسـته مـیشـود اسـرارالتّوحید نیـز در
مواردی خالی از اغراق نیست ،ولیکن این اغراقها ها شدت هیشـتر و هـا حضـور مکـرر در
س ح ساختار مقامات ژندهپیل هه لنصر غالب در این اثر هدل میشود
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هوسعید مقدمه ،تص یح و تعلیقات ــ  ،چ اول ،تهران ،سخن
 ]18ــــــــــ( )1389مُفلِسِ کیمیافروش :نقـد و توضـیح و ت لیـل شـعرِ انـوری چ
چهارم ،تهران ،سخن
 ]19ــــــــــــ ( )1391رســتاخیز کلمــات :درس افتارهــایی درهــارۀ نظری ـ ادهــی
صورتارایان روس چ اول ،تهران ،سخن
 ]20ــــــــــ ( )1393درویش ستیهنده :از میراث لرفانی شیخ جام چ دوم ،تهران ،سخن
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 ]21شهبازی ،ایرج؛ ارجی ،للیاصغر ( )1387سُب هشتم :قصههای کرامت در متـون لرفـانی
منثور تا قرن هفتم همراه ها لرحی هرای لبقههندی قصههای کرامت قزوین ،سایهاستر
 ]22شهیدی ،سیدجعفر (« )1370ت وّر مدی ه سـرایی در ادهیـات فارسـی» زیـر نظـر
حبیب یغمایی و ایـرج افشـار هـا هـمکـاری م مـد روشـن ،نامـ مینُـوی :مجمولـ
سیوهشت افتار در ادب و فرهنگ ایرانی چ دوم ،سنایی ،هیجا( ،ص 266ـ)298
 ]23غزنوی ،سـدیدالدین م مـد ( )1340مقامـات ژنـده پیـل (احمـد جـام) مقدمـه،

توضی ات و فهارس :حشمت هللا مؤیّد سنندجی ،لهران ،هنگاه ترجمه و نشر کتاب
در آثار و افکار و احوال حافظ چ اول ،تهران ،هرمس
 ]24غنی ،قاسم ( )1386ه
 ]25قشیری ،لبدالکریمهن هوازن ( )1388رسال قشـیریّه ترجمـ اهـوللی حسـناهـن
احمد لثمانی ،تص یح هدی الزمان فروزانفر ،چ دوم ،تهران ،زوّار
 ]26الدمن ،لوسین ( )1371جامعـهشناسـی ادهیـات ترجمـ م مـد پوینـده ،چ اول،
تهران ،هوش و اهتکار
 ]27م بتــی ،مهــدی (« )1391چهــرۀ قشــیری در اســرارالتّوحید :هررســی و ت لیــل
روششناختی و م توایی» فصلنام متنپژوهی ادهی ،ش ،54زمستان ،صص 108-89
 ]28م مدهن منوّر ( )1381اسرارالتّوحید فی مقامات شیخ اهی سعید مقدمه ،تصـ یح
و تعلیقات م مّدرضا شفیعی کدکنی ،چ پنجم2 ،ج ،تهران ،آااه
 ]29مستملّی هُخاری ،اسمالیلهن م مد ( )1365شرح التعرّف لمذهب التصـوّف رُهـ ِ
سوم ،مقدمه ،تص یح و ت شی م مد روشن ،چ اول ،تهران ،اسالیر
 ]30مدنی ،امیرحسین ،م مدکاظم کهدویی و مهدی ملکثاهت (« )1389شـیخ احمـد
جام و افسان کرامات» ادبپژوهی ،ایحن ،ش  ،13پاییز ،ص 108-85
 ]31مولوی ،جحلالدین م مد هلخی ( )1381مثنوی معنوی تص یح و ترجمه :رینولد
الین نیکلسون ،تهران ،سُعاد
 ]32یوسفی ،غحم سین ( )1370دیداری ها اهل قلم :درهارۀ هیست کتاب نثـر فارسـی
ج ،2تهران ،للمی

