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Analyzing the wonders and supernatural things in the view of Ibn-e-Sina and
Qushayri
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Abstract
From the perspective of Islamic mysticism, a spiritual seeker who has reached the advanced
degrees of mysticism is capable of doing extraordinary deeds by the permission of God.
These deeds are interpreted as "wonders"; although, scholars of natural sciences have
considered such things impossible or against nature. In his book "Isharat va Tanbihat", Ibn-eSina has tried to prove these deeds through rational and philosophical view. Relying on his
medical and philosophical information, Ibn-e-Sina believed in the interplay of body and soul
on each other and in this way he has likened the saints' wonders and the mystics' unordinary
deeds to the ordinary affairs and he has proved them. He believed that the mystics have a
spiritual knowledge with which they reach the Truth and discover the realities. In mysticism,
this is called "wonder".
Unusual deeds of some people in Ibn-e-Sina's view:
abstaining from food for a long time, reporting on the unseen, interfering in nature
Abstaining from food for a long time:
Ibn-e-Sina has considered abstention from eating for a long time as a possible deed because of
some reasons such as illness or some mystical states. Remember that when the natural powers
within us abstain from digesting good quality materials and start digesting low quality
materials, then the high quality materials are used less and they need not to be replaced. In
such a case, the person can survive without food for such a long time that is impossible for a
human to survive in ordinary states even for the one tenth of that duration without food. The
same state is possible in mystical states. He says: In other than particular mystical state, the
person cannot tolerate hunger even for one tenth of that time duration. The human can also
tolerate hunger in febrile illnesses or in time of fear for a long time. For instance, there are
materials which should be disposed in time of sickness and the body does not accept food
unless these materials are disposed. Also, the mystic cannot digest food because of intuition
and presence as the situation that happens for the lovers; happiness and joy can also prevent
food digestion.
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Ibn-e-Sina refers to the interaction between body and soul as he states: The mystic pays
attention to the sacred world with their entire entity and as a result their physical powers
follow their soul and refrain from some physical acts such as eating, digestion, passion and so
on. As a patient does not need to digest too much food, the mystic is the same with the
difference that firstly: there is no fever to cause the loss of body moisture. Secondly: there is
no illness in the body of mystic. Thirdly: the mystic has physical inactivity which reduces
their need to food. Therefore, the mystic can refrain from food for quite a long time and they
are the best in doing this.
Reporting on the unseen:
The reason is that the man can achieve the unseen and inform others. Ibn-e-Sina says: If you
hear that the mystic reports on the unseen and the good news or warning turns up to be true,
then believing them should not be difficult for you because it has certain causes in the laws of
nature.
For proving this issue, Ibn-e-Sina first deals with the issue of sleep and he says: people are
aware of the unseen while they are asleep, so otherwise their knowledge of the unseen is not
improbable. Experience and argumentative analogy is the evidence of knowing the invisible
because the information appears from two ways: first hearing from others; and second from
the person's self knowledge. These two ways are possible in the mentioned issue because we
have heard from others that they have experienced the unseen in sleep and we ourselves have
repeatedly experienced foreseeing dreams, unless the person's imagination power has slept.
He has also stated: Firstly, the image of details has been generally designed in the world of
intellect before they really occur. Secondly, the human soul can depict in itself whatever is
designed in the world of intellect under two conditions: one is the talent and the other is
removal of obstacle.
According to the conflict between carnal powers, Ibn-e-Sina believed that one of the
conditions of having access to the unseen is the cancellation of the external senses and
focusing on inner senses. In other words, the soul must take the facts to depict them in the
imagination. In such a case, thoughts must be put aside to calm down the soul in order to be
able to perceive facts of intellectual worlds; such a state happens at the time of withdrawal
from occupations whether in the time of awakening or sleeping. So when the human tangible
occupations decrease and they can be released from imagination, they can achieve occult
knowledge. True dreams are the evidence of this issue. Therefore, the prophets and saints'
knowledge of the unseen is the result of that.
According to Ibn-e-Sina, when human tangible occupations reduce then the soul finds the
opportunity to be connected to the sacred world through dreams or sickness; because
imagination frails due to two things: one due to disease and the other through shrinking of its
instrument. Therefore, when imagination weakens, the soul is freed and easily soars toward
the sacred realm. He believes that imagination of the unseen reports appears in different
forms: sometimes it happens in the form of imaginary illumination such as what is revealed to
the prophets and sometimes it is the result of useless hallucination or perverted fantasies in
patients. So in this regard, divine saints are more meritorious than patients. According to Ibne-Sina, reporting from the invisible world and proving it verbally is not possible. He believes
that the existence of these reasons can be proved only through intellect and insight.
Interfering in nature:
Regarding the supernatural things, Ibn-e-Sina believes: If it is said that the mystic has done a
wonder for instance their prayers or imprecations have been answered or they have repelled

Comparative Theology, Vol: 8, No: 18, Autumn & Winter 2018 /25

cholera or a wild animal has become tame in front of them or a bird has become familiar with
them and it has not escaped, you should not immediately deny such things, because these
affairs have causes in the nature that you may find. Also, he believes that answering the
prayers is not against nature but its cause is the human powerful soul that can interfere in
other affairs; and intellect, religion and the logic of revelation and mysticism are compatible
in proving its effects.
Ibn-e-Sina believes that supernatural things have natural causes and it is possible to
interfere in the objects by the creative power of the human soul; because, firstly, the rational
soul is self-existent and deals only with physical issues. Secondly, some sensual moods such
as joy and sorrow are effective in the body and stimulate it. One might criticize that the
rational soul cannot give to others whatever it lacks. In response, it should be said that each
heater should not be hot itself or each cooler should not be cold itself. So it is not unlikely that
some souls have the power to affect other objects.
Ibn-e-Sina believes that the extraordinary acts of the souls are the result of austerity,
worship and uprightness. For distinguishing between the miracles of the prophets, wonders of
the saints and the magic of the magicians, he has stated: What happens for powerful souls
sometimes persuade the human to goodness and purification and it is called the miracle of the
prophets or wonder of the saints; and sometimes what happens for strong souls impels the
human to evil and wickedness that is called magic.
Keywords :Mysticism", "Wonders", "Ibn-e-Sina", "Qushayri"
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بررسی کرامت و خوارق عادات از دیدگاه ابنسینا و قشیری
محمود بهاروند  -سید حسین واعظی



چکیده
مطابق بعضی آموزههای تصوف و عرفان ،سالک چون به حق واصل شود به او نیروی دخل و تصرف در طبیعت عطا مییشیود
و اموری را انجام میدهد که دیگران از انجام آن عاجزند .از این امور به «کرامات و خرق عیادات» تعبییر شیده اسیت .هیدف
پژوهش حاضر ،بیان نظریههای ابنسینا و قشیری در اثبات اینگونه افعال است که با روش کیفی و به شکل تحلیلیتطبیقی و با
استفاده از منابع کتابخانهای به دست آمده است .ابنسینا در کتاب االشارات و التنبیهات به شیوهای علمی و فلسفی به توجییه و
اثبات اعمال غیرعادی عارفان با ریاضت نفس ،مبادرت ورزیده و این امور را از مجرای طبیعی دانسته اسیت ولیی قشییری در
کتاب رسالۀ قشیریه ظهور کرامات و امور غیرمعمول و خرق عادات از ناحیه عرفا را بیان و این مطلب را بیا اسیتناد بیه دالییل
نقلی مانند قرآن ،سخنان پیامبر(ص) و بیان حکایات از سایر عرفا اثبات میکنید .او شیر قیدم در مسییر سیلو را صیدق و
تبعیت از پیر و مرشد و انسان کامل دانسته است.
واژههای کلیدی
عرفان ،کرامت ،ابنسینا ،قشیری
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 .1مقدمه

آن دوران بوده است ،در رساله مشهور خود با عنوان رسالۀ

از منظر عرفان اسیالمی ،سیالک رسییده بیه میدارع عیالی

قشیریه ،ضمن اختصاصدادن باب پنجاه و سوم این کتاب

سلو و عرفان به اذن الهی قادر است اموری خارقالعیاده

بییه کرامییات اولیییاو ،در اییین بییاره بح ی

کییرده اسییت .او

انجام دهد که از این امیور بیه «کرامیات» تعبییر شیدهانید.

بهاختصار در اثبات و توجییه کرامیات و خیوارق بیه بییان

اگرچه علمای علوم طبیعی ،چنین اموری را غیرممکن و یا

نقلقولها ،حکایات بزرگیان و صیوفیان پییش از خیود و

خالف طبیعت دانستهاند ،ابنسینا در بخش دهم «االشارات

همچنین ذکر آییات و رواییات پرداختیه اسیت بیرخالف

و التنبیهات» سعی کرده است با نگاهی عقلی و فلسفی این

ابنسینا که با نگاهی عقلیی و فلسیفی بیه تبییین کارهیای

امور را اثبات کند.

غیرمعمول عرفا نگریسته و ضمن دستهبندی این امیور ،بیا

پییژوهش حاضییر تحلیلیییتطبیقییی اسییت کییه در یییک

ذکر مثالهای طبیعیی و تجربیی ،آنهیا را اثبیات و توجییه

دیدگاه ،نتایج آن حاصل از مبیانی و آمیوزههیای فلسیفه و

علمی کیرده اسیت بنیابراین در ایین مقالیه بیا محورییت

عرفان است .بر این اساس ،نخست به کتیب و دیگیر آثیار

نظریات ابنسینا ،به آراو قشیری نیز استناد شده است.

مرتبط با موضوع ،توجه و پس از تحلیل مطالب و بررسیی

شایان ذکر است دربیارۀ عرفیان و تصیوف اسیالمی و

تطبیقی مؤلفههای موضوع ،نتایج در راستای پرسیشهیای

نظرات عرفانی ابنسینا پژوهشهایی متعددی شیده اسیت

پژوهش استخراع شده اند .روش تحقیق بر حسب هیدف،

اما مقایسۀ نظرات عرفانی قشیری و ابنسیینا کیاری بیدیع

تحلیلی و تطبیقی و نحوۀ اجیرا ،مراجعیه بیه کتابخانیههیا

است.

«کتب» ،سیایتهیا و آثیار دیگیر در رابطیه بیا موضیوع و
استنبا و استنتاع منطقی بهدستآمده است .درخیور ذکیر
است ترجمۀ متون عربی در این مقالیه برگرفتیه از ترجمیۀ
ملکشاهی بر اشارات است.
در نگاه فلسفی ابنسیینا ،کارهیای خیارقالعیاده ماننید
کشف و شهود ،و غیر اینهیا بیرخالف مجیاری طبیعیت و

در اینجا بهطور خالصه نمونههایی از پیشینۀ تحقیقاتی
آورده شده که به نحوی با موضوع این پژوهش مرتبطاند:
 سیدمظهری ،منیره ،)1393( ،در پژوهشی تقریرهایابنسینا از آموزههیای عرفیانی را نقید و بررسیی کیرده و
مطابق با نظر او ،شهود عرفیا و کرامیات اولییاو را از نگیاه
عقلی ،ممکن دانسته است.

خالی از قانون علیت نیست و به طریق (برهیان و تجربیه)

 -نادرینژاد ،زهیره ،)1383( ،در پژوهشیی عیارف و

میتوان این امور را اثبات کیرد (حسینزاده آملیی:1389 ،

عرفان را با الهام از اندیشههای عرفانی ابنسیینا در کتیاب

 )7البته در ادامه ،مسیتنداتی میرتبط بیا موضیوع از اقیوال

اشارات و تنبیهات بررسی و تحلیل کرده است.

ابنسینا ذکر شده است .او با استناد به اطالعات پزشیکی و

 -عزیزی ،ناهیید ،)1383( ،در پژوهشیی بیه بررسیی

فلسفی خود به تأثیر متقابل نفس و بدن در یکیدیگر قالیل

رساالت رمزی سهگانۀ ابنسیینا (شیامل حیی بین یقظیان،

بوده و از همین راه ،کرامیات اولییاو و کارهیای غیرعیادی

رسالۀ الطیر و سالمان و ابسال) پرداخته است.

عرفییا را بییه امییور عییادی تشییبیه و اثبییات کییرده اسییت

 -فروزانفر ،بدیعالزمان ،)1381( ،در پژوهشی ،داستان

(سییییدمظهری .)155 :1394 ،او عرفیییا را دارای معرفتیییی

تمثیلی -عرفانی «زنده بیدار» از ابنسیینا را بییان و تحلییل

معنوی دانسته است که به موجب این علم ،واصل به حیق

کرده است .در ضمن این داسیتان بیه پییر برنیا و باشیکوه

میشوند و به کشف و مشاهده حقایق میرسیند کیه آن را

اشاره کرده که تمثل عقل فعال است و تقرب به او موجب

در عرفان کرامت نامند (جاننثاری.)12 :1388 ،

فضیلتهای بسیار است.

قشیری که معاصر ابنسینا و از عرفانپژوهان برجسیته

 -ملکشییاهی ،حسیین ،)1375( ،در ترجمییه و شییر
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کتاب االشارات و التنبیهات معتقد است ابینسیینا مباحی

بزرگی و جوانمردی است .در اصطال  ،خیرق عیادت بیه

عرفانی را در سه نمیط آخیر ایین کتیاب بیه طیور جیامع

دست اولیاو را کرامت گویند .هرگاه رو انسان بهکلیی از

گردآوری کرده است.

کدورت جسمانی صیاف شیود ،بیرای او عیوالم نامتنیاهی

 -کربن ،هانری ،)1387( ،در پژوهشی دربارۀ ابنسیینا

آشکار میشود و حجاب زمانی و مکانی از مقابیل او کنیار

معتقد است او فیلسوفی اشراقی و حتی سرسلسلۀ حکمت

میرود و به دنبال آن ،حوادث آینده را میتواند هیماکنیون

اشراق است هرچند این جنبیۀ اشیراقی اندیشیه ابینسیینا

مشاهده کند (گوهرین.)1367 ،

مغفول مانده باشد.

اباانساایناع عل ا  :معییروف بییه شیییخالییرلیس (-428

پرسش اصلی این پژوهش چگیونگی توجییه و اثبیات

363ه.ق) ،طبیییب بییزرد و دارای آثییار فارسییی و عربییی

کرامات و خوارق عیادات از دییدگاه ابینسیینا و قشییری

فراوان در طب و فلسیفه و غییر آن اسیت .کتیب مهیم او

است و پرسشهای فرعی آن عبارتاند از:

قانون ،شفا ،و اشارات و تنبیهات هستند (دهخدا.)1337 ،

 کرامات و خوارق عادات از نظیر عرفیان و فلسیفهچگونه تبیین می شوند؟
 بیان ابنسینا و راه توجییه و اثبیات او از کرامیات وخوارق عادات چگونه بوده است؟
 -قشیری چگونیه کرامیات را اثبیات و توجییه کیرده

قشیریع ابوالقاسم :معیروف بیه امیام قشییری (-465
386ه.ق) ،از بزرگان علماو ،شیعرا ،نویسیندگان و صیوفیه
زمیییان خیییود اسیییت .ازجملیییه آثیییار او نحوالقلیییوب،
لطالفالعرفان ،رسیاله قشییریه و ترتییبالسیلو

هسیتند

(دهخدا.)1337 ،

است؟
 بررسی تطبیقی نظریههای ابنسینا و قشیری دربیارۀکرامات و خوارق عادات چگونه است؟

 .2کارهای غیرمعمول بعضی انسانها از نظر ابنسینا:
ابنسینا دربارۀ اعمال غیرمعمول بعضی انسیانهیا ازجملیه

در پایییان مقدمییه ،تبیییین بعضییی وا ههییای کییاربردی
ضروری به نظر میرسد:

عرفا بیان داشته است« :اذا بلغک ان عارفا اطاق بقوته فعیال
او تحریکا او حرکۀ یخرع عن وسع مثله ،فیال تتلقیه بکیل

عرفان (تصوف) :عرفان در لغت به معنیی شیناختن و

ذلک االنکار .فلقد تجید الیی سیببه سیبیال ،فیی اعتبیار

معرفت حق تعالی است .در اصطال  ،یافتن حقیایق اشییاو

مذاهب الطبیعۀ»« ،هرگاه شنیدی عارف از عهدۀ کیاری ییا

به طریق کشف و شهود است .با این وصف ،تصوف یکی

تحریکی یا حرکتی برآمد که از عهدۀ غیر او خارع اسیت،

از جلوههای عرفان است (گوهرین )1367 ،به تعبیر دیگر،

آن را به کلی انکار مکن چهبسا در خیطومشیی و قیوانین

عرفان عبارت است از :تالش انسان برای نییل بیه ارتبیا

طبیعت به علت آن پی ببیری» (ابینسیینا .)116 :1413 ،او

مستقیم و شخصی با خداوند (زرین کیوب )20 :1383 ،و

برای اثبات ادعای خود ،به امور طبیعی متوسل شده اسیت

اسیت

و میگوید« :منشأ نیروهیای بیدنی ،رو حییوانی اسیت و

این تالش در بین همه صیوفیان و ادییان ،مشیتر

(کاویانی .)45 :1373 ،عرفان به دو بخش نظیری و عملیی

عوارضییی کییه باع ی

تقسیم میشود :در عرفیان نظیری مییکوشیند تیا حاصیل

میشوند به پایینآمدن و انحطا نیرو منجر میشوند مانند

و استدالل مطر شیود

انقباد رو میشیود و درنتیجیه،

تجربههای عرفانی در قالب بح

ولی در عرفان عملی از منازل و مقامات و شیرایط و آداب
سلو سخن میگویند (یثربی.)233 :1372 ،
کرامت (خرق عاادت) :کرامیت در لغیت بیه معنیی

ترس و اندوه که باع

انقبییاد و درخییودفرورفتگی رو

نیروی بدنی رو به نقصان و انحطا مینهد و عوارضی که
باع

حرکت و انبسا رو میشود مانند خشم ،رقابیت،

شادی و نشیا و مسیتی معتیدل ،بیه ازدییاد نییرو منجیر
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میشوند( »...ملکشاهی.)466 :1375 ،
در این باره به ذکر بعضای از کارهاای غیرمعماول
ایشان اشاره میشود:

خلف النفس فی مهماتها التی تنزعج الیها احتیج الیها او لم
یحتج .فاذا اشتد الجذب ،اشتد االنجذاب ،فاشتد االشیتغال
عن الجهه المولی عنها ،فوقفت االفعال الطبیعییۀ المنسیوبۀ

 -تر غذا به مدت طوالنی

الی قوه النفس النباتیۀ ،فلم یقع من التحلل اال مادون ما یقع

 -خبر دادن از غیب

فی حالۀ المرد( » ...ابنسیینا« )114 :1413 ،همیین کیه

 -تصرف در طبیعت.

نفس مطمئنه قوای بدنی را ریاضت دهد ،آن قوا بیهسیوی

 2-1ترک غذا به مدت طوالنی:

هدفهای او کشیده خواهند شد خواه نیازمنید آن باشیند

ابنسینا ،نخوردن غذا را در مدت طوالنی ،بیه خیاطر

یا نباشند .پس هرگاه این کشش و تبعییت قیوای بیدنی از

برخی علل مانند :بیماری و یا بعضی حاالت عرفانی ،امری

نفس شدت یابد و روگردانی آن قوا از آنچیه از آنهیا روی

ممکن دانسته و بیان داشته است:

گردایده (از امیور جسیمانی) قیوت گییرد ،افعیال طبیعیی

«تذکر ان القیوی الطبیعییۀ التیی فینیا ،اذا شیغلت عین

منسوب به قوه نفس نباتی از کیار بیاز مییایسیتد و میواد

تحریک المواد المحمودۀ ،بهضم المیواد الردییۀ ،انحفظیت

بدنی ،حتی از آنچیه در حالیت میرد ری مییداد ،کمتیر

المواد المحمودۀ ،قلیلۀ التحلل ،غنیۀ عن البدل .فربما انقطع

تحلیل میروند.»...

عن صاحبها الغذاو مدۀ طویلۀ ،لو انقطع مثله فی غیر حالته،

عارف با تمام وجودش به عالم قدس توجه میکنید و

بل عشر مدته ،هلیک .و هیو میع ذلیک محفیو الحییاۀ».

این باع

میشود قوای بدن به دنبال نفس عیارف کشییده

(ابنسینا ،بیتا« )149 :بیه ییاد داشیته بیاش کیه نیروهیای

شوند و این مقتضی آن اسیت کیه قیوای بیدنی عیارف از

طبیعی که در ما هستند ،هر گاه از تحلییل و ترغییب میواد

کارهایی مانند هضم ،شهوت ،تغذیه و امثیال اینهیا دسیت

مرغوب منصرف شدند و به هضم و تحلیل مواد نامرغوب

بردارند .ملکشاهی ( )1375در توضیح مطلب بیان میدارد:

مشغول گردنید ،میواد مرغیوب محفیو و کمتیر تحلییل

«همانگونه که مریض چندان نیازی به تحلیل مواد غیذایی

میرود و نیازی به بدل ما یتحلل ندارد .و بسا از دارنده آن

ندارد ،عارف نیز همیینگونیه اسیت بیا ایین تفیاوت کیه

مواد ،مدت زیادی غذا قطع میشود که اگر نظیر آن میدت

نخست ،گرمای سوو مزاع نیست تا باع

تحلیل رطوبات

در غیر آن حالت ،بلکه یکدهم آن مدت قطع شود ،هیال

بدن شود .دوم ،در عارف ،بیماری وجود ندارد که بیا قیوۀ

میگردد .و او مع ذلک به زنیدگی خیود ادامیه مییدهید».

بدنی در ستیز است .سوم ،عارف از سکون بدنی برخوردار

حسن زاده آملی ( ،)1389در شر این عبارت از ابنسیینا،

است که نیاز او را از غذا به بدل ما یتحلل تیا حید زییادی

بیان داشته :همین خاصییت در حالیت عرفیانی نییز میسیر

پایین می آورد .پس عارف میتواند مدت نسیبتا زییادی از

است .مثال در بیماری ،مواد ردلیه هسیتند تیا آنهیا را دفیع

غذا امسا کنید و در ایین کیار از هیرکس دیگیر توانیاتر

نکرده است مدتی غذای دوباره نمیخواهد .عارف هیم در

است» (ملکشاهی.)464 :1375 ،

اثر حضور و مراقبت و شهود و توجه آن سویی ،نمیتواند

 2-2خبر دادن از غیب:

به هضم غذا بپردازد .چنان که انسان مشتاق و عاشیق نییز

اصل اخبار غیببی امری الهی است ولی نفس انسانی با

این چنین است .شادمانی و سرور نیز جلوی هضم غیذا را

توجه به تجرد و سنخیت آن بیا مبیدا اول شایسیتگی ایین

میگیرد( .ص)22

مهم را مییابد .در این باره ابنسینا گوید« :و اذا بلغیک ان

ابنسینا به اثر متقابل نفس و بدن اشاره کیرده اسیت و

عارفا حدث عن غیب ،فاصاب متقیدما ببشیری ،او نیذیر،

میگوید« :اذا راضت النفس المطمئنۀ قوی البدن ،انجیذبت

فصدق ،و ال یتعسرن علیک االیمیان بیه فیان لیذلک فیی

بررسی کرامت و خوارق عادات از دیدگاه ابنسینا و قشیری 101 /

مذاهب الطبیعۀ اسیبابا معلومیۀ» (ابینسیینا ،بییتیا)150 :

زوال مانع در خویش مرتسیم سیازد و شیما قیبال از ایین

«هرگاه بشنوی که عارف از غیب خبر میدهد و بشارت یا

مطلب آگاه شدهاید .پس نقشبستن برخی امور غیبی را در

انذاری که قبال داده است ،درست درآمید .پیس بیاورکردن

نفس شما از عالم غیب بعید مدان و استنکار نداشته بیاش.

آن برای تو دشوار نیاید زیرا این امیر در قیوانین طبیعیت

من بر آگاهی شما در این باره خواهم افیزود» (حسینزاده

علل و اسباب معینی دارد».

آملی .)77 :1389 ،در توضیح مطلب بیان میدارد «نخست،

ابنسینا برای اثبات این ادعا ،ابتیدا بیه مسیئله خیواب

صورت جزلیات پیش از آنکه به وقیوع بپیوندنید در عیالم

پرداخته است و گوید« :التجربه و القیاس متطابقان علی ان

عقلی به نحیو کلیی نقیش بسیته انید .دوم ،نفیس انسیانی

النفس االنسانیۀ ان تنال من الغیب نیال ما ،فی حالۀ المنیام.

میتواند هرچه در عالم عقلیی منقیوش اسیت را در خیود

فالمانع من ان یقع مثل ذلک النیل فی حیال الیقظیه ،اال میا

ترسیییم کنیید و اییین مشییرو بییه دو شییر اسییت :یکییی،

کان الی زواله سبیل ،و الرتفاعه امکان ( ،»...ابینسیینا ،بییتیا:

استعداد ،دوم ،زوال مانع» (حسنزاده آملی.)78 :1389 ،

« )151تجربه و قیاس هماهنگاند که نفس انسانی به گونیهای

بنابراین با توجه به تنازع قیوای نفسیانی بیا یکیدیگر،

در حالت خواب به غیب دسترسی پییدا مییکنید .پیس میانع

ابن سینا معتقد بیود یکیی از شیرایط دسترسیی بیه غییب،

ندارد این دسترسی در حالت بیداری نیز ری دهد ،مگیر آنکیه

انصراف از حواس ظاهر و توجه به حیواس بیاطن اسیت:

مانعی محقق داشته باشد که زوال یا ارتفاع آن ممکن اسیت»...

« ...و اذا تجرد الحیس البیاطن لعملیه ،شیغل عین الحیس

به اثبات تجربی و منطقیی کسیب خبیر

الظاهر ،فیکاد الیسمع ،و الییری ،و بیالعکس»( ،ابینسیینا،

غیبی پرداخته و معتقد است این امیر بیر هیر انسیانی ممکین

بیتا ...« )151 :هنگامی که حیس بیاطن ،تجیرد میییابید،

است ،مگر مانعی که زوال آن ممکن باشد ماننید اشیتغال بیه

نفس از حس ظاهر روی میگرداند و تقریبا نمییشینود و

محسوسات دنیایی برای او ری دهد بنابراین اطالع انسیان بیر

نمیبیند و برعکس توجه به ظیاهر ،او را از ریییت غییب

غیب در حال خواب امری است که تجربه و قیاس برهانی بیر

منصرف میکند».

او در ادامه این بح

آن داللت دارد .تجربه از دو راه حاصل میشیود :یکیی از راه

به بیان دیگر ،نفس باید حقایق را بگیرد تا در دسیتگاه

شنیدن از دیگران و دیگری از راه شناخت خود انسیان و ایین

خیال ،آن را صورت دهد .در چنین حیالتی بایید ،افکیار و

دو امر ،هیر دو میسیر و شیدنی اسیت زییرا هیم از دیگیران

تعلقات را کنار گذاشت تا نفس ،آرام شود و بتواند حقایق

شنیدهایم که در خواب به غیب دسترسی پیدا کردهانید و هیم

عوالم عقلی را ادرا کند .این حالت در زمان انصیراف از

خود بارها خوابهای خبردهنده از غیب دیدهایم البته ممکین

این مشغلهها اتفاق میافتد خواه در زمان بیداری باشید و

است کسی مزاجی فاسد ییا قیوه تخییل و حافظیه او مشیکل

خواه در زمان خواب« .پس هرگاه گرفتاری حسیی انسیان،

داشته باشد (نکونام.)236 :1388 ،

کم و از درگیری با تخیل آزاد شود ،به آگاهی غیبی دسیت

ابنسینا در توجیه دیگری دربیارۀ اخبیار از غییب ی بیا

مییابد .رییاهای صیادق گیواه ایین مطلیبانید بنیابراین،

توجه به ارتبا نفس با عوالم عقلی ی ضمن دو مقدمه بیان

آگاهیها و یافتههای غیبی انبیاو و اولیاو و غیبدانان دیگر

داشته اسیت« :و لنفسیک ان تنیتقش بینقش ذلیک العیالم،

به همین سبب است» (یثربی.)217 :1385 ،

بحسب االستعداد ،و زوال الحالل و قد علمت ذلیک .فیال

از نظر ابن سینا ،وقتی شواغل حسی انسیان کیم شیود،

تستنکرن ان یکون بعض الغیب ،ینیتغش فیهیا مین عالمیه.

نفس فرصت پیدا میکند تا از راههای خواب یا بیماری بیا

والزیدنک استبصارا»( ،ابنسینا ،بیتا« )151 :بیرای نفیس

عالم قدس ارتبا پییدا کنید زییرا تخییل در اثیر دو امیر

تو ممکن است نقش عالم عقلی را بیر حسیب اسیتعداد و

سست می شود :یکی بر اثر بیماری ،دوم بر اثر تحلیلرفتن
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آلت آن .پس چون تخیل سسیت شیود ،نفیس از آن رهیا

است« :و لعلک قد تبلغک ان العارفین اخبیار ،تکیاد تیاتی

میشود و به آسانی بهسوی عالم قدس اوع مییگییرد .بیه

بقلب العادۀ ،فتبادر علی التکذیب .وذلک مثل میا یقیال :ان

عبارتی دیگر ،در بدو امر ،نفی انسانی مشغول تقویم ابیزار

عارفا :استسقی للناس ،فسقوا ،او استشفی لهیم ،فشیفوا ،او

و جسم خویش است و پس از تسیویه ،تنظییم ،تقوییت و

دعییا علیییهم ،فخسییف بهییم وزلزلییوا ،او هلکییوا بوجییه

تغذیۀ جسم و فراغت از امور جسمانی ،فرصت ارتقیاو بیه

آخر...فتوقف ،و ال تعجل فان ال مثال هذه اسبابا فی اسرار

عالم باالتر را مییابد و قادر خواهد بود بیه عیالم خیویش

الطبیعییۀ و ربمییا یتییاتی لییی ان اقییی بعییدها علیییک،»...

سفر کند .بر ایین اسیاس ،در حیاالت مختلیف فراغیت از

(ابنسینا« )150 :1431،شاید اخباری دربارۀ عارفان بشنوی

جسم مانند بیهوشی ،مسیتی و ییا بعضیی امیور معنیوی و

که مربو به دگرگونی عادت باشد و شما بیه تکیذیب آن

ریاضتها به کسب فیض از عیالم بیاالتر قیادر مییشیود

مبادرت کنید ,مثال بگویند عارفی طلب بیاران بیرای میردم

بنابراین ،ابنسینا در این باره معتقد است تصورات و اخبار

کند و باران ببارد یا طلب شیفای کسیی را کنید و او شیفا

غیبیی بییه صییورتهیای گونییاگون پدییید مییآییید .گییاهی

یابد ،یا بر مردم نفرین کند و خسوف و زلزله و ییا نیوعی

بهصورت اشراق خیالی و ارتسام واضح در حس مشیتر

هالکت برای مردم پیش آید ،یا دعا کنید و بیمیاری وبیا و

در میآید مانند آنچه بر پیامبران نازل میشود و گاهی بیر

بیماری و مرد حیوانات و سیل و طوفیان بیاز گیردد ،ییا

اثر توهمیات بیهیوده و ییا تخییالت منحیرف در بیمیاران

درنده رامشان شود و پرنده از آنان فرار نکند ،یا امثال ایین

حاصل می شود .پس در این باره اولیاو الهی شایستهتیر از

کارها که محال و ممتنع قطعی نیستند .پس توقف کنیید و

بیماراناند.

عجله نکنیید زییرا ایین کارهیا علیل و اسیبابی در اسیرار

ابنسینا در ادامه افزوده است ...« :ثم انی لو اقتصصیت

طبیعت دارند و شاید من بعضی از آنها را بازگو کنم»...

جزلیات هذا الباب فیما شاهدناه ،و فیما حکاه من صدقناه،

به عبارتی دیگر ،درصدد بیان این مطلب است که علل

لطال الکالم .و من الیصدق الجملۀ هان علییه ان الیصیدق

و اسباب وقایع همیشه به امور مادی منحصر نیست بلکیه

ایضا التفصیل»( ،ابینسیینا ،بییتیا« )158 :پیس مین اگیر

اگر فعلی با علتی مادی ری دهد ،به طریق اولیی بیا علتیی

جزلیات این باب را بازگو کنم ،اعم از آنچه خود مشیاهده

مافوق آن ری خواهد داد که امور مجرد است .پیس نفیس

کردهام یا آنچه افراد مطمئن نقل کردهانید ،سیخن بیه درازا

انسیانی نیییز چییون از جیینس مجییردات اسییت ،در بعضییی

خواهد کشید و هرکس خالصه را تصدیق نکند ،مفصل را

حاالت با قدرت خویش عالوه بیر اینکیه در جسیم خیود

هم تصدیق نکند» .با این بیان ،ابنسینا به نحوی به اختصار

مؤثر است ،در اجسام و امور دیگر نیز تصرف میکند البته

و اجمال ،هم به تجربۀ شخصی خویش و هیم اعتمیاد بیه

این تصرف به میزان قدرت هر نفسی بسیتگی دارد بیرای

تجارب افراد مطمئن دیگر اشاره کرده و قصد تفهییم ایین

مثال ،انبیاو با باالترین قیدرت و اولییاو و عرفیا در مراتیب

مطلب را داشته است که اگر کسیی بیا در ایین اشیارات

بعدی از این توانمندی برخوردار هسیتند .نمونیه بیارز آن

اصل مطلب را تأیید نکند ،نباید از او انتظار قبیول و در

معجزات انبیاو و خوارق عادات بعضی اولیاست.

کلی مطلب را داشت .اگرچه از مخالفان هم انتظار دارد بیا

حسنزاده آملی در این باره با استناد به سخن ابنسیینا،

فرد نپذیرفتن ،این امور را رد نکنند و در حالیت امکیان

استجابت دعا را یک امر خالف طبیعیت نمیییابید بلکیه

آن را رها کنند.

سبب آن را جان انسان قوی و پا و مطهر میداند و بییان

 2-3تصرف در هستی:

میکند نفس ناطقه مجرد میتواند در امیور دیگیر تصیرف

ابن سینا دربارۀ افعال غیرمعمول بعضی انسانها معتقید

کند و عقل و شرع و منطق وحی و عرفیان در اثبیات آثیار
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آن سازگاری و همراهی دارنید (حسینزاده آملیی:1389 ،

انسانهای فاسد باع ضربه به دیگران است ،نفس قوی نییز در

295ی .)294

انسانهای پا  ،عامل شفا و حیل مشیکالت و در انسیانهیای

با این وصف از دیدگاه ابنسینا ،خوارق عادات علل و

شرور باع

بال و چشم زخم و امثال اینها میشود.

اسباب طبیعی دارد و نفس با توجه به قدرت خالقه خیود
میتواند در اشیاو تصرف کند زیرا نخست ،نفس ناطقه در

 .3کارهای غیرمعمول بعضی انسانها ازنظر قشیری:

بدن منطبع نیست بلکه قالم بالذات است و تنها بیه تیدبیر

در ابتدا شیایان ذکیر اسیت بحی

بدن میپردازد دوم ،برخی حاالت نفسیانی مثیل شیادی و

غیرمعمول بعضی انسانهیا ،منحصیر در حیوزۀ تصیوف و

غم در بدن نیز مؤثرند و باع

تحریکات بدنی میشود.

از کرامیات و کارهیای

عرفییان اسییالمی نبییوده و در میییان مکاتییب ،ملییل و نحییل

درخور ذکر است فالسیفه بیزرد دیگیری نییز ماننید

مختلف نیز مطر بوده است مثال در یونان باستان و حتی

مالصدرا و سیهروردی چنیین نظیری را داشیتهانید میثال

فالسفه پیش از سقرا ردپایی از این مسئله دیده میشود

مالصدرا معتقد بود« :خدای متعال نفس ناطقه انسان را بیه

مانند :برخی امور خارقالعادهای که بیه فیثیاغورث نسیبت

نحوی آفریده است که دارای قدرت و توانیایی بیر ایجیاد

دادهاند یا اموری که به مرتاضان هندی ،چینی ،تبتی و بالد

صییور اشیییاو در ذات خییود و عییالم خییویش اسییت»...

دیگر منسوب است ،با فرد صحت ،چنین امیوری میسیر

(شیرازی43 :1385 ،ی .)42همچنین بعضی بزرگان عرفیان

نمیشود ،مگر پس از ریاضتهای طوالنی و پاالیش نفس.

معتقدند «نفس انسان الهی به جیایی مییرسید کیه اتحیاد

از اثبیات کرامیات

پیشتر اشاره شید قشییری ،بحی

وجییودی بییا خداونیید و صییادر نخسییتین پیییدا میییکنیید»

اولیاو را در باب پنجاه و سوم رساله خود ذکر کرده اسیت.

(حسنزاده آملی )205 :1389 ،و به دنبال آن ،قیادر اسیت

دربارۀ مباح

این باب و نییز بیابهیای پنجیاه و چهیارم

کارهای الهی انجام دهد ،ازجمله معجزات ،خوارق عادات،

(رییاهای صوفیان) و چهل و هفتم (احوال صوفیان) گفتیه

اخبار غیبی و دیگر امور.

شییده اییین بییابهییا «متضییمن حکایییات شییگفتانگیییز و

ابنسیینا علیت افعیال خیارقالعیاده نفیوس را ریاضیت و

غیرمنطقی و ناموجه است ولی قشیری را میتوان معیذور

عبادت و وارستگی دانسیته اسیت .او در تمیایز بیین معجیزات

دانست زیرا او در مذهب خویش پیرو ابوالحسن اشیعری

انبیاو ،کرامات اولییاو و سیحر سیاحران کیه همگیی بیه نیوعی،

(260-324ه.ق)  -رلیییس فرقییۀ اشییاعره  -بییوده و طبییق

اموری خارقالعادهاند ،اشاره کرده و گفته است« :فالذی یقیع لیه

مذهب او نظیام علیت و معلیولی ،غیرضیروری و تخلیف

هذا فی جبلۀ النفس ثم یکون خیرا رشیدا ،مزکیا لنفسه ،فهیو ذو

معلول از علت رواست زیرا عالم و نظام حیوادث و علیل

مهجزۀ من النبیاو ...و الذی یقیع لیه هیذا ثیم یکیون شیریرا ،و

و اسباب ،مقهور تصرف حیق و اولییای اوسیت بنیابراین

یستعمله فی الشر ،فهو الساحر الخبیی و( ،»...ابینسیینا ،بییتیا:

سخن معتزلیان  -پیروان واصیل بین عطیا  -رلییس فرقیه

« )160آنچه برای نفوس پرقوت حاصل میشود ،گیاهی آدم را

معتزلییه (120- 210ه.ق) و برخییی فیلسییوفان دیگییر کییه

به خیر و خوبی و تزکیه وا میدارد در ایین صیورت ،معجیزۀ

اینگونه امور را محال و ناممکن میشیمارند ،پنیداری بیر

انبیاو و کرامت اولیا است  ...و گاهی آنچه برای نفیوس پرقیوت

پایۀ اوهام بوده است بنابراین آنچه در این ابواب ذکر شده

روی می دهد ،آدم را به شر و بدی وا میدارد در این صیورت

از نوع کرامات است و هیچ اشکالی بر آن متوجه نیست»...

سحر است» .او با این بیان استدالل میکند نفس قوی بیه انجیام

(قشیری.)70 :1391،

کارهای قدرتمندانه قادر است .حال همانطور که بیازوی قیوی

همچنین قشیری در تأیید کرامات ،داستانهای متعددی

و قدرت بیدنی در انسیانهیای خییر باعی اعمیال خییر و در

ذکر میکند که در اینجا چند نمونۀ آن ذکر میشیود البتیه
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دیگیری اسیت

دلیل اینکه بودن آن صورت ببندد در عقل و حاصیلشیدن

درستی و نادرستی این اقوال تاریخی بح

که در جای خود باید به آن پرداخت ولی در اینجا صیرفا

آن ادا نکنیید بییر داشییتن اصییلی از اصییول ،واجییب بییود

برای بهرهگیری از نظر قشیری در تأییید امیور غیرمعمیول

وصفکردن حق تعالی به قیدرت بیر آفرییدن آن و چیون

بعضی انسانها استفاده میشود ،برای نمونه او گوید« :پس

واجب بود آن در مقیدور حیق تعیالی ،بایید کیه روا بیود

این ازجمله کرامات باشد که اجابت دعایی بوَد و بیوَد کیه

حاصلشدن آن و پدیدآمدن کرامات ،نشان صدق آنکیس

طعامی پدید آید بیه وقیت فاقیت بییسیببی ییا بیه وقیت

بود که بر او ظاهر شود [اندر احوال و هرکه صیادق نبیود،

تشنگی ،آب پدیدار آید یا مسافتی دور بوَد آسان گرداننید

کرامات روا نبود که بر او ظاهر شود] و دلیل آن این اسیت

بریدن آن ،به مدتی نزدیک یا از دشمنی برهد یا از هیاتفی

که قدیم (خداوند) سبحانه و تعالی ما را بشناسیاند تیا میا

آوازی یا خطابی شنود یا آنچه بیدین مانید از چیزهیا کیه

فرق کنیم میان آن که صادق بود اندر احوال و میان آن کیه

نقض عادت بوَد» (قشیری.)630:1391 ،

مبطل بود ازطریق اسیتدالل کیه آن کاریسیت موهیوم.»....

نیز گوید :عرفا در پاسخ به منکران کرامیات و خیوارق

(قشیری623 :1391 ،ی .)622بیا عبیارات میذکور قشییری

و حکایییات فراوانییی اسییتناد

درصدد بییان ایین مطلیب اسیت کیه اگرچیه معجیزات و

جسته اند ،ازجمله آیه «و هزی الیک بجذع النخلیۀ تسیاقط

کرامات به نحوی تصرف در تکوین است و ایین تصیرف

علیک رطبا جنیا» (میریم )25/سیاقه درخیت خرمیا را بیه

صرفا در اختیار صانع اول یعنی خداوند متعال است ولیی

طرف خود بگیر و بتکان ،بر تو خرمای تازه میرییزد .ایین

گاهی خداوند برای تأیید بعضی از نزدیکان به خود ،ایشان

اشاره به داستان حضرت مریم(ع) دارد و این زمانی اسیت

را در این باره مجاز به تصرف دانسته اسیت تیا بیر دیگیر

که درخت خرما محصولی نداشته است اما برای او خرمیا

انسان ها حقانیت آنها را اثبات کند بیرای مثیال ،معجیزات

بار داده است .به نظر قشیری ،این آیه کرامت را بیرای او ی

انبیاو الهی علیهمالسالم و کرامات و خوارق عادات بعضیی

بییدون اینکییه پیییامبر باشیید ی ثابییت میییکنیید (قشیییری،

اولیاو و عرفای باهلل ،دالیلی بر حقانیت ادعا و ییا در تأییید

 )634:1391و دیگری نی قرآن است در قصه آصف بین

صحت راه ایشان است.

برخیا یار سلیمان(ع) که گفت انا اتییک بیه قبیل ان یرتید

قشیری عمدۀ مباح

عییادات بییه آیییات ،احادی ی

الیک طرفک و آصف پیغامبر نبود (قشیری.)628:1391 ،

باب پنجاه و سوم (درباره اثبیات

کرامات) را به بیان حکایات ،نقل قیولهیا و مسیتنداتی از

قشیری به نقل از بزرگان اهل تصیوف ،کرامیات را در

عرفا و مشایخ پیشین ییا هیم عصیر خیود اختصیاص داده

امور خارقالعادۀ یدی و بیدنی نییز منحصیر نمییدانید .او

است .در این باب ،دربارۀ تفاوت میان کرامت و معجیزه از

فاضلترین کرامات را ایجاد خلقوخیوی محمیود در فیرد

اهل حق چنین میگوید« :معجزات دلیل صدق انبیاو بود و

میداند بهطوریکه از سهل بن تسیتری چنیین نقیل شیده

دلیل نبوت ایشان و تفاوت ایشان با غیرانبییاو اسیت ولیی

است« :آیات و کرامات چیزی نیستند که وقتشیان منقضیی

اولیاو کرامت داشته اند مانند اجابت دعای اولییاو و عرفیا

شییده باشیید بلکییه بییزردتییرین کرامییات آن اسییت کییه

بنابراین جنس معجزات پیغمبران با اولیاو متفیاوت اسیت

خلییقوخییوی ناپسییندی از اخییالق نفییس خییود را بییه

اگرچه هر دو از افعال غیرمعمول اند» .او در اثبیات ظهیور

خلق وخوی پسیندیده تبیدیل کنیی» (سیراع326 :1386 ،

کرامات عرفا بیان داشته است« :از بس خبرهای متیواتر در

قشیری.)650:1391 ،

این باره بیان شده است ،هیچ شکی دربارۀ صادرشدن ایین

قشیری در اثبات و توجیه کرامات اولییاو چنیین گفتیه

افعال از آنها باقی نمیماند و هرکس بین ایشان بیرود و ییا

است« :بدان که پیداآمدن کرامات بر اولیاو جایز اسیت بیه

حکایتهای ایشیان را بشینود ،شیک او بیهکلیی برطیرف
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می شیود» (قشییری )630-624 :1391 ،البتیه قشییری بیا

غفلت» و همچنین «رویاهای به عادت» نییز تقسییم کیرده

توجه به مشرب اشعری خویش دربارۀ اثبیات کرامیات بیه

است (قشیری.)696-699 :1391 ،

تواتر و منقوالت اعتماد کرده است و درصدد اثبات علی و

بنابراین قشیری اینچنین به توجییه و اثبیات میدعای

معلولی آن نبوده اسیت .او در توجییه و اثبیات کرامیات و

خود دربارۀ کرامت اولیا در قالب بعضی رویاهای صادقه و

خوارق عادات ،با استناد به آیات قرآن بیان داشته است« :و

یا دیگر افعال از این قبیل مانند خبرهای غیبیی و امثیال آن

آنچه در قرآن مجید گواهی دهد بر اظهار کرامات که اولیاو

استناد میکند .در اینجا منظور او ،رویاهای صادقه در برابر

راست ،حق تعالی همی گوید اندر صفت مریم علیهاالسالم

رویاهای کاذبه و غیرواقعی است که ممکن اسیت بیر هیر

که او نه پیغمبر بود و نه رسول و هرگاه که زکریا نزدییک

فردی واقع شود.

او شدی ،طعام بودی پیش او  ...و همچنین قصه اصیحاب

نتیجه اینکه نفس ناطقۀ انسانی ،اصل ملکوتی و جوهر

کهف و عجالب ها که ظاهر شد بر ایشان از سیخن گفیتن

الهوتی دارد که به موجب آن ،شباهت زیادی بیا مبیادی و

سگ با ایشان و چیزهای دیگر بر ایشان و دیگیر آنکیه بیر

اصول خود دارد و دارای صفت علیم و عمیل الهیی شیده

دست خضر علیهالسالم ظاهر شد از راستکیردن دییوار و

است و اعمال آن عالم را انجام میدهد بنابراین رو نبیی

عجالییبهییای دیگییر و چیزهییا کییه او داشییت و موسییی

و دیگر اولیاو نیز بیه تبعییت از ایشیان و بعضیی دیگیر از

علیه السالم نداشت .این همه کارها ناقض عادت بود و بیه

نفوس نیز به علت قوت نفس خویش به تصرف در غیر از

یک قیول (خضیر) پییامبر نبیود» (قشییری635 :1391 ،یی

بدنهای خویش قادرند.

 .)634پس به عبارتی دیگیر ،دالییل قشییری نقلیی اسیت
برخالف ابنسینا که بیشتر جنبۀ استدالل عقلی دارد.

 .4مقایسۀ دیدگاههای ابنسینا و قشیری

همچنین قشیری ،روییا (بیه وییژه رویاهیای مشیایخ و

ملکوتیان علل و اسیباب عیالم کیون و فسیاد یعنیی عیالم

متصوفه) را نوعی بشارت نیکو و نوعی از کرامیت دانسیته

مادهاند .نفس انسیانی نییز چیون از سینخ ملکیوت اسیت،

و در این باره به آییات قیرآن و رواییات پییامبر(ص) نییز

طبیعتا شیعلهای از ملکیوت را در درون دارد بنیابراین بیا

استناد کرده است ازجمله خداوند متعیال در قیرآن کیریم

توجه به اصل خویش و به مقدار بهیرهگییری از آن عیالم،

فرموده اسیت« :لهم البشاری فای الحیاوة الادنیا و فای

قادر خواهد بود در عیالم میادون تأثیرگیذار باشید و ایین

االخرة» (یونس .)64/او در تفسیر کلمۀ بشارت در این آیه

همان عامل اصلی معجزات و کرامات و و دیگیر اعمیال و

از پیامبر اسالم(ص) نقل کیرده اسیت :منظیور از بشیارت،

خوارق عادات بعضی انسانهاست.

خوابی نیکوست که یا خود فرد عارف بینید ییا دربیارۀ او

پس اگر نفسی قوی باشد ،دایرۀ حکومت آن از کشیور

دیده شود .قشیری اینگونه رویاها را نوعی کرامت دانسیته

بدن خارع می شود و به بیرون از آن سرایت خواهد کیرد

و معتقد است بعضی رویاها نوعی کرامات اند .او حقیقیت

تا جایی که بر کل عالم خاکی مسیلط مییشیود و اعمیالی

این رویاها را خاطری دانسته است که بیه دل انسیان وارد

تکوینی انجام میدهد .این مطلب همان نکته مهم است که

میشیود و بیه دنبیال آن ،حیاالتی در درون انسیان ایجیاد

ابینسییینا و قشیییری و دیگییر عرفییا درصییدد اثبییات آن بییا

میشود که حقایق آنچه در خواب دیده است بیا آنچیه در

روشها و مشربهای منحصر به خویش بودهاند.

بیداری میبیند ،مطابقیت دارد و ایین حالیت هنگیامی ری

گفتنی است در اصل اثبات معجزات و کرامات اولییای

میدهد که انسان از توجه به حواس ظیاهری غافیل شیود

الهی به نحو عقلی کاری مشکل بوده و راه را بیرای انکیار

البته او در یک تقسیمبنیدی ،رویاهیا را بیه «رویاهیای بیه

منکرین باز گذاشته است بنابراین امثال ابنسینا یا قشیری،
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اصراری بر تحمیل این اعتقاد نداشته و صرفا درصدد بییان

علل طبیعی داشتن آنها را ذکر نکرده است و همانطور کیه

آن بودهاند .یکی با عقل و دیگری با نقل و ذکر داسیتانهیا

گفته شد مطابق نگرش فکری و فرقهای خود – که متیأثر

و اخبار ولی گاهی برای رفع ابهام دیگران از اینکه گمیان

از اشعریان بوده است – درنهایت بیه نظیام علیی طبیعیت

نکنند باور ایشان صرفا بر مبنای وهمیات بوده است ،خیود

مانند فالسفه معتقد نبوده و بیشتر به نحو نقلیی و بیا ذکیر

را ملزم به استدالل دانستهاند بنابراین همانطور که پیشتر

آیات قرآن و شواهد نقلی آن و بیان داسیتانهیای قرآنیی،

بیان شد ابنسینا در فصیلی مسیتقل از کتیاب االشیارات و

کرامات را اثبات کرده است .او در جمیع مراحل ،این اصل

التنبیهات ،با عنوان «فی اسرار االیات» ،کرامیات و خیوارق

کلی اصحاب معرفیت را در نظیر داشیته اسیت کیه عیالم

عادات عرفا را بیان ،توجیه و اثبات کیرده و منشیأ و علیل

همواره مقهور و در تصرف اولیاو الهی است و ایین اصیل

آنها را جستجو کرده است .او بهصورت منسجم و مرتیب،

به دلیل قرابت ایشان به حضرت حق است.

این امور را به اقسام مختلفی تقسیم کیرده اسیت ازجملیه

مطلب مهم در قرابت دیدگاههای عرفا ازجمله قشیری

امسا از غذا به مدت طوالنی ،اخبیار از غییب و خیوارق

و حکمایی چون ابن سینا ،اطالع بیر امیور غیبیی بیا ریییا،

عادات و قشیری نیز با ذکر داستانهیا و شیواهد قرآنیی و

خواب و راههای دیگر است (ر  :قشیری.)697: 1391 ،

تاریخی درصدد تبیین آن بودهاند.

درنهایت باید گفت قشیری ،بیشتر با اسیتناد بیه آییات

همچنین ضمن توجیه موارد فوق ،برای هرکدام علیت

قرآن ،حکایات متنوع ،نقلقولها و سیخنان بزرگیان دیین،

و منشأ طبیعی ذکر کرده است مثال دربارۀ علت امسا از

ازطریق نقلی به اثبات موضوع پرداخته است و بییان او در

غذا به مدت طوالنی از جانب عارف ،معتقید بیوده اسیت:

اثبات کرامات و خیوارق عیادات بیشیتر «اقنیاعی» اسیت

گییاهی قییوای بییدنی از تحلیییل و تحریییک مییواد مرغییوب

درحالیکه ابنسینا ضمن بررسی و تحلیل جامع ،این امیور

انصراف حاصل میکند و با مصرفنشدن این مواد ،فرد تیا

را با نگاهی ذوقی و عرفانی و با تبییین عقالنیی و فلسیفی

مدتی گرسنه نخواهد بود و یا اخبیار از غییب را نخسیت،

بررسی کرده است و بییان او در اثبیات ایین امیور اگرچیه

حاصل تجرد نفس می داند دوم ،به دلییل مناسیبت نفیس

امری طبیعی است« ،برهانی و استداللی» تلقی کرده اسیت

با عوالم عقلی و نقشبستن برخی امور (پیش از وقوع) در

درنتیجه دالیل ابنسینا کامل تر از قشیری است.

صورت های عقلی ،نفیس از برخیی حیوادث آینیده خبیر
می دهد .همچنین ابن سینا بیا توجیه بیه دانیش پزشیکی و

 .5نتیجه گیری:

فلسفی خود ،مثالهای متعددی در توجیه و اثبات کرامیات

بهطور خالصه مباح

و خوارق عادات ذکر کرده است .بر این اساس ،بیا دالییل

ذیلاند:

عقلی و نقلی از تجربیههیای شخصیی خیویش و دیگیران
استفاده کرده است.

و نتایج حاصل از این مقاله به شر

بدون شک افعالی از بعضی انسانها صادر میشود کیه
عامۀ مردم از انجام مثل آن عاجزند .در پیدایش ایین امیور

قشیری نیز مانند ابن سینا به اجمال ،اظهیار کرامیات را

به سه عامل مهم مؤثر اسیت :یکیی ،صیفا و پیاکی نفیس،

به نفوس پا و مهذب مرتبت دانسته و بهطور ضمنی ،بیه

دیگری ،کمیال نییروی عقیل نظیری و سیومی ،ضیعف و

نقشبستن حوادث در عقل اشاره کرده است اما بیرخالف

سستی قوۀ خیال .ابنسینا در کتاب االشیارات و التنبیهیات

ابنسینا  -که عالوه بر دالیل عقلی ،با بیان مثالهای طبیعی

سعی کیرده اسیت بیا دالییل عقلیی و شیهودی ،کارهیای

و تجربیی سییعی در اثبییات کرامیات و خییوارق عییادات از

غیرمعمول بعضی انسانها ازجمله عرفا  -مانند تیر غیذا

مجاری طبیعی کرده است  -او علل و اسباب ایین امیور و

به مدت طوالنی ،انجام ،خبر دادن از غیب و یا تصرف در

بررسی کرامت و خوارق عادات از دیدگاه ابنسینا و قشیری 107 /

طبیعت  -را اثبیات علمیی کنید و انجیام ایین امیور را بیا

 -3ابینسییینا ،حسییین بیین عبیداهلل( ،بیییتییا) ،االشییارات و

استدالالت عقلی و شهودی و از مسییر علیل طبیعیی نییز

التنبیهات ،لو فشردۀ کتابخانه حکمت اسالمی (نور) ،قم،

ممکن بداند .او مواردی از حوادث غیرمعمول را اینگونیه

مرکز تحقیقات علوم اسالمی ،نشرالبالغه.

برشمرده است :الف) حوادث عجیبی که علت آنها نفیوس

 -4ابینسییینا ،حسییین بین عبییداهلل ،)1381( ،زنییده بیییدار،

قوی اند مانند سحر و معجزات ب) حوادث عجیبیی کیه

ترجمیۀ بییدیعالزمییان فروزانفییر ،تهییران ،انتشییارات علمییی

علت آنها اجسام پست است مانند نیرنگات ع) حیوادث

وفرهنگی.

عجیبی که علت آنها اجرام سماوی و امور ماورالی است.

 -5جییاننثییاری ،ناصییر« ،)1388( ،گییرایشهییای عرفییانی

قشیری بح

از کرامیات و خیوارق عیادات عرفیا و

ابنسینا» ،تهیران ،مجموعیه مقیاالت همیایش بیینالمللیی

رییاهای صوفیان را ی برخالف ابنسینا  -صرفا با تکیه بیر

ابنسینا ،شماره  ،107ص  1تا .15

مبانی دینی و اعتقادی و نیز بهرهگیری از نقلقولها ،آییات

 -6حسنزاده آملی ،حسن ،)1389( ،دروس شر اشارات

و روایات بیان و اثبات کرده است .شیوهای کیه او در بییان

و تنبیهات ابنسینا ،نمط هشتم ،قم ،آیت اشراق.

این مباح

پیش گرفته ،نقلیی و اسینادی و بیا توجیه بیه

 -7دهخییدا ،علیییاکبییر ،)1337( ،لغییتنامییه ،گروهییی از

مبانی فکری و عقیدتی او بوده است زیرا قشیری اشیعری

نویسندگان ،تهران ،چاپ سیروس.

مذهب بوده است بهطوریکه از نگاه او و اشعریان ،نظیام

 -8زرین کوب ،عبدالحسیین ،)1383( ،تصیوف اییران در

علت و معلیولی ،غیرضیروری و تخلیف معلیول از علیت

منظر تاریخی آن  ،تهران ،انشارات نشر سخن ،چاپ اول

رواست زیرا در نظر ایشان – اشیاعره – عیالم ،تنهیا ییک

 -9سراع ،طوسی ،)1368( ،اللمع فی التصیوف ،تصیحیح

علت دارد و آن باری تعالی است و همۀ عالم صرفا معلول

نیکلسون ،ترجمۀ قدرت اهلل خیاطان ،محمیود خورسیندی،

اوست .ایشان عالم و نظام حوادث و علل و اسیباب آن را

سمنان ،انتشارات دانشگاه سمنان.

مقهور و در تصرف اولیاو الهی دانسیته اسیت حیال آنکیه

 -10سید مظهری ،منیره« ،)1394( ،نقید و بررسیی تقرییر

حکما و فالسفه ی بهویژه ابنسینا ی معتقدند نظیام علیت و

ابنسینا از آموزههای عرفیانی» ،فصیلنامۀ عرفیان اسیالمی،

معلولی بر همۀ عالم و حوادث آن حیاکم اسیت .از طیرف

شماره  ،43دوره  ،11ص  143تا .164

دیگر ،ازنظر ابینسیینا تمیام افعیال غیرمعمیول و کرامیات

 -11شیرازی (صدرالمتالهین) ،محمد بن ابراهیم،)1385( ،

بعضی انسیانهیا ازجملیه عرفیا ،علیل طبیعیی و معیین و

الشواهد الربوبیه ،ترجمیه و تفسییر جیواد مصیلح ،تهیران،

توجیه پذیر و تبیین علمی و عقلی دارند .همچنین ابنسیینا

انتشارات سروش.

(برخالف قشیری) ضمن دستهبندی تمام امور غیرعیادی و

 -12عزیییزی ،ناهییید« ،)1383( ،بررسییی رسییاالت رمییزی

پرداختن مستقل به آنها ،از دانش تجربیی ،طبیی و فلسیفی

ابن سیینا» تهیران ،مجموعیه مقیاالت همیایش بیین المللیی

خود نیز در این راستا بهره گرفته است.

ابنسینا ،شماره  ،93ص  1تا .16
 -13قشیری ،ابوالقاسم ،)1391( ،رسیالۀ قشییریه ،ترجمیۀ

منابع

ابوعلی حسن بن احمد عثمانی ،تصیحیحات بیدیعالزمیان

 -1قرآن کریم

فروزانفر ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.

 -2ابیینسییینا ،حسییین بیین عبییداهلل ،)1413( ،االشییارات و

 -14کاویانی ،منصور ،)1373( ،آیین قباال (عرفان و فلسفه

التنبیهیات بیا شیر خواجیه نصییرالدین طوسیی ،تحقیییق

یهود) ،تهران ،انشارات نشر نی ،چاپ اول.

سلیمان دنیا ،بیروت ،مؤسسه النعمان.

 -15کربن هیانری ،)1387( ،ابین سیینا و تمثییل عرفیانی،
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ترجمۀ انشاواهلل رحمتی ،تهران ،انتشارات نشر نی.
 -16گییوهرین ،سیدصییادق ،)1367( ،شییر اصییطالحات
تصوف دوره ده جلدی ،چیاپ گلشین ،تهیران ،انتشیارات
زوار ،چاپ اول.
 -17ملکشاهی ،حسن ،)1375( ،ترجمه و شر اشارات و
تنبیهات ابنسینا ،تهران ،انشارات سروش.
 -18نادری نژاد ،زهره ،)1383( ،عرفیان و عیارف از منظیر
ابن سیینا ،تهیران ،مجموعیه مقیاالت همیایش بیین المللیی
ابنسینا ،ص  1تا .16
 -19نکونام ،محمدرضا ،)1388( ،عرفان و مقامات :شیر
و تفسیر و نقد دو نمط نهم و دهم اشارات و تنبیهات ،قم،
ظهور شفق ،چاپ اول.
 -20یثربی ،سیدیحیی ،)1372( ،عرفان نظری ،قیم ،مرکیز
انشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه.
 -21یثربیییی ،سییییدیحیی ،)1385( ،حکمیییت اشیییراق
سهروردی ،قم ،مؤسسه بوستان کتاب.

