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چکیده
بخز بساا م اش مناقبنامههام ص فاان به باان کرامتهام پاران تص ف اخنصاص ا .
هدف اين مقاله آن است که اش منظر يرينهاناسیت نظا هام حقاقت و گاا ههام معنابخز به
امر خا ق عا ت ا

مناقبنامههام ص فاانت مناقبنامههام ااعیت سارههام نب مت عهد

جديد و عهد عناق به ست هد .نگا نده

پژوهز حاضر فقط با تةرکا بر يكی اش کرامات

ص فاان با عن ان «طعا اندک و اِطعا بساا »ت امر خا ق عا ت ا گفنةانهام مخنلفت اش
عهد عناق تا من ن ص فاانة قرن هشنم هجرمت مطالعه کر ه و ک ااده است تا گاا ههام
معنابخز به امر خا ق عا ت ا معرفی کند .ن يسنده هرچند کان ن ت جه خ
کرامتهام ص فاان قرا

ا بر يكی اش

ا هت اش مطالعة کالننگرانة امر خا ق عا ت غافل نب ه است .اش

نظرگاه يرينهاناسیت «تأياد آسةانیِ» پاران تص ف انديشة نهفنهام است که پشت اَعةال
خا ق عا ت جام گرفنه است .امر خا ق عا ت مناقبنامههام ااعی بهمثابة «واليت و
تداو جانشانی پاامبر اسال »ت
بر ساير انباا و ا يان و

سارتنامههام نب م بهمنالة «برترم پاامبر اسال و ين او»

عَهدَين بهعن ان نشانة «مؤيِد نب ت» پديدا میگر  .اين مقاله نشان

می هد که امر خا ق عا ت

گذ شمان پديدهام يکپا چه و ثابت نب ه و هة ا ه

فضام

حاکم بر گفنةانهام مخنلف معانی تاشهام به آن افاو ه اده است؛ يگر اينكه کرامات
* ن يسند مسئ ل:

dpoormozaffari@yahoo.com
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اسنا يا شبان و ا باات فا سیت انشگاه اهادچةران اه اش
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ص فاان باز اش آنكه نناجة خلوتصرف

امر واقع و عانی باادت م ل

وابط بانامننی

است.

واژههاي كلیدي :کرامتت امر خا ق عا تت تص فت يرينهاناسی.
 .9درآمد
بخزهام شيا م اش مناقبنامههام ص فاان باشگ يی کرامات يا ويدا هام خا ق
عا تی است که اش پاران تص ف سر ش ه است .مسئلة اصلی مقالة حاضر مطالعة
من ن ص فاه است .پرسزهايی که اين پژوهز بر می

يرينهاناخنی کرامت

آنها به پاز بر ه میا ت عبا تاند اش:
 .4اش منظر يرينهاناسیت خدا کرامت
حقاقنی است و

گفنةان تص ف مبننی بر چه نظا

ساير گفنةانها چه نظا هايی اش حقاقت به امر خا ق عا ت معنا

میبخشد؟
امر خا ق عا ت چه تغااراتی

 .2بهلیاظ تا يخی

ا ه است؟

ن يسنده برام تباان نظا هام حقاقت و عقالناتهايی که وق ع امر خا ق عا ت ا
معنا ا میکندت من ن بساا م ات اش عهد عناق تا مناقبنامههام ص فاانة قرن هشنمت
جام خ

بر سی کر ه است که

م

بیث قرا میگار  .به لال تلقیهام منفاوت

و گاه مبهم اش اصطالح يرينهاناسیت الش است ابندا با آن سخن بگ يام.
يرينهاناسی 4يكی اش اصطالحات کلادم

«ت صاف يرينهاناخنی فقط
 .)244برنامة ف ک

وشاناسی ماشل ف ک است.

پی نشان ا ن قاعدهمندم گاا ههاست» (ف ک ت :4092

يرينهاناسی آن است که گاا ههايی ا نشان بدهد که اش س م

گفنةانهايی مشخص و

و ههايی مشخص مَیةل «حقاقت» هسنند .يرينهاناسی

به ت صاف اين گاا هها و باان گشنا هام تا يخی آنها

و هها و گفنةانهام

منفاوت میپر اش  .به باان يگرت کا يرينهاناسی اين است که معنام کر ا هام معاّنی
ا نةايان ساش و بگ يد که آن کر ا ها به چه معنايی پديدا میا ند .هدف
يرينهاناسی آن است که نشان بدهد

هر سلسلهام اش کر ا ها عقالنانی وج

ا
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و برمبنام آن عقالناتت نظا حقاقنی وج
معنا ا تلقی اده يا احكا

11

اانه که کر ا ها براسا

ست يا نا ست

با آنها صا

آن مُهةل يا

اده است (مشايخیت

 .)11 :4091اشاين و يرينهانا

پی آن است تا نةايان کند که مثالً مجة عهام اش

Xها بهمنالة  yپديدا میا ند.

م ض ع بیث اين مقالهت مطالعة يرينهاناخنی بايد

وان کند که وق ع امر خا ق عا ت (کرامتت معجاه) و بسامد خدا آن

مناقبنامههام ص فاانت مناقبنامههام ااعیت سارتنامههام نب مت عهد جديد و عهد
عناق تیت تأثار کدا عقالنات يا نظا حقاقت است؟
وش يرينهاناسی ت جه به سه نكنه ضرو م است :يكی اينكه مةكن است

با
بساا م تص

کنند که يرينهاناسی میدو به جستوج م آغاشهات سرنة نها و

ا اهد کهن است؛ اما هم ف ک ( 490 :4092و  )240و هم منأثران اش او تأکاد کر هاند که
يرينهاناسی به نبال يافنن سرمنشأ ناست (آگامبنت  .)440 :4090مقص

آگامبن اين است

که «هدف» يرينهاناسی ف ک يی يافنن سرمنشأ ناست و « يرينه»

يرينهاناسیت

لاوماً بهمعنام گذانه ناست .ماان «پاگارم خط نَسَب» و وش مطالعاتی ف ک ت که
منأثر اش ناچه است ت تفاوتهام مشخصی وج

ا « .پاگارم تبا و سلسلة نَسَب به

وش منعا ف تا يخی آن بهکا مشروعاتبخشی به اَعةال [با گان] میآيد» (اِرَتت

 .)494 :4090هنگامی که «سلسلة نَسَب چاام ا پی میگاريمت به نبال پا ندم واحد و
بدون گسست ماان آن پديده و خاسنگاه آن هسنام» (هةانت )494؛ حال آنكه
ف ک يی گسستها و انقطاعهام تا يخی که
خ

معنا و کا کر يک پديده

اا
می هندت

ت جهاند.

نكنة و ت تفاوت وش ف ک با و گ نة مرس
است وش تیلالی او با وش تیلال

تا يخن يسی است .ف ک معنقد

نگا ش تا يخ اجنةاعی و تا يخ انديشهها

منفاوت است .او با ااا ه به «گسسنی» که ماان تا يخ اجنةاعی و تا يخ انديشهها
وج

ا ت میگ يد تا يخنگا اجنةاعی به تشريح کر ا ها میپر اش ت بدون اينكه به

انديشهها ت جه کند؛ تا يخنگا انديشه ناا به تباان انديشهها و نظا هام حقاقت وم
میآو

و اش کر ا ها غافل میا

(ف ک ت  .)004 :4094ف ک میخ اهد با وش

سال  / 44اةا 02

11

يرينهاناسی اش طريق ت جه به نظا هام حقاقنی که بر کر ا ها چفتوبست اده
استت اش اين يکجانبهنگرمها هايی يابد.

2

نكنة س ت تفاوت با شم است که ماان وش يرينهاناسی و تبا اناسی وج
مقابل يرينهاناسی ناست؛ بلكه مكةِل آن است« .

ا  .تبا اناسی وای
تیلالهام تبا اناسانه مفه
چشم تبا انا

کان نیت مفه

ف ک يی قد ت است» (مشايخیت .)91 :4091

ت انايی يدن ابكة قد ت و وابط و مناسبات آن ا به تیلالگر

می هد .آنگاه که به اثرگذا مها و اثرپذيرمهام منقابل

مادانی اش ناروها مینگريمت

حال م اجهه با ابكة قد ت هسنام .مطالعة تبا اناخنی کرامات ص فاان اين امكان
ا فراهم میکند تا مناقبنامه هام ص فاان و ناروم کرامت
يده ا

که

ل مناسباتی اش قد ت

مادانی اش ناروهام سااسیت اقنصا مت لشكرمت فقاهنیت فلسفی و

شاهدانه هم اثرپذير است و هماثرگذا  .اش آنجا که
و امر خا ق عا ت وج

اين مقاله مجال تبا اناسی کرامت

نداانه استت طرح آن ا به فرصنی يگر م ک ل کر هايم.

 .2پیشینة تحقیق
خص ص امر خا ق عا ت بهط

کلی و کرامتهام ص فاان بهط

خاص

پژوهز هام منعد و منن عی ص ت گرفنه است .آنچه بن ان بهعن ان پاشانة پژوهز
حاضر نظر گرفتت

و ح شه قابل جستوج ست :يكی

و تص ف و يگرم
تیقاقاتی بهمنظ

ح ش مطالعات علم حديث.

ح ش مطالعات عرفان
با

کرامتهام ص فاان

هبندم ان اع کرامات (اهباشم و ا جیت 4037؛ ا منز و هةنیت )4094ت

ارايط و اليل تك ين آنها (اارمت 4094؛ ثروتت  )4039و مااان صدق و کذ
کرامتهام ص فاان (ابنج شمت 4034؛ انیت  )4030انجا اده است.
غالب پژوهزهام ح ش عرفان و تص ف منةرکا بر بر سی صدق و کذ

کرامت

ن عخ

مفادندت

مبننی بر اليل عقلی و نقلی است .چنان پژوهزهايی گرچه

هةگی بهن عی نباله وم ابنج شم هسنند و غالباً چشمانداش تاشه يا منفاوتی ا
مطالعة کرامت ص فاان نگش هاند.

ح ش مطالعات حديث ناا ت جه میققان عةدتاً

به مااان اعنبا احا يث و اويان آنها

مناقبنامههام ااعی ب ه است؛ نظار
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يرينهاناسی کرامات ص فاان؛ مطالعة...

پژوهز میةدحسانی و قائدان ( )4030که اش نظر انز حديثاناسی ( ايةالیديث)ت
واياتِ اليل و کرامات مننسب به ائةة ااعه ا بر سی کر هاند .چنانکه اش

اَسنا

بر سی پاشانة پژوهز برمی آيدت تاکن ن مطالعة امر خا ق عا ت اش منظر يرينهاناسی
عنايت پژوهشگران نب ه است.

م

 .3بررسی یک نمونة موردي« :طعام اندک و اطعام بسیار»
اا

اين مقاله بدين ص ت ب ه که ابندا کرامتهام مشابهی اش من ن

پژوهز

ص فاانه اسنخراج و مفاهام پايهام و مشنرک

ماان حكايتها تعريف و سنهبندم
شير يک مق له با

اده است؛ آنگاه هةة حكايتهام مشابه و عناصر مفه می آنها

عن ان «طعا اندک و اطعا بساا » نا گذا م و تیلال اده است .پژوهشگر بهتد يج
مق لة م

نظر ا

گفنةانهام يگر ناا پی گرفنه؛ به اين ترتاب که کاوش و تیلال

ا اش پاكرههام مننی خُر آغاش کر ه و اندکاندک آن ا ت سعه ا ه است .گر آو م و
تیلال ا هها

يک وند تا يخی اش من ن منأخر بهس م من ن منقد پاز می و و
گفنةانهام منفاوت نشان می هد .سرانجا نظا هام

تی الت اين کرامت ا

حقاقت و گاا ههام معنابخز به کرامت مذک

و بهط

کلی ام

خا ق عا ت

هر

گفنةان باان اده است.
 .9 -3مناقبنامههاي صوفیان

يكی اش منأخرترين نة نههام کرامتِ «طعا اندک و اطعا بساا » حكاينی است که
با خ اجه بهاءالدين میةد نقشبند ( 743ت 794ق) نقل اده است:
نقل کر

ويشی که وشم حضرت خ اجة ما [ ]...به منال من سادند .ق م
هةان وش خروا [م] آ آو

خ ایال اد .

خانة من آ نب .

فرم ند« :اين آ

ا خرج میساش و اش حال کةی و بساا م اين آ

اعال مكن» .حضرت خ اجه مدت و ماه

 .خ اجه
با هاچکس

منال اين ضعاف ب ند و ايةاً

ويشان و وسنان بهواسطة قد اريف ايشان میآمدند و اش آن آ ْ طعا پخنه
می اد و آن آ

بر حال خ

ب

و بعد اش آنكه خ اجه فنندت مدت بساا ناا اش
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آن آ خرج کر ه میاد و آ بر حال خ
خ اجه ا خالف کر

ب  .بَعدَهُ چ ن نفس مبا ک حضرت

و با اهل و اوال قصه ا گفنمت يگر آن بَرَکه نةاند (بخا مت

 200 :4074ت .)201

حكايت باال سه کنشگر اصلی وج
که براسا

ا  :نخست بهاءالدين میةد نقشبند است

فضام حاکم بر مناقبنامة اوت برکت يافنن و افاايز آ ها منأثر اش معن يت

وم است .چنان کنشگرم

اين پژوهز «فاونی هنده» نا گرفنه است .يگرم مريد

خ اجه است و کنز اصلی او آن است که طعا برکتيافنه ا ماان افرا تقسام میکند.
اين کنشگر «ت شيعکننده» است .نقز س مان کنشگر آن است که بر اثر عايت نكر ن
ت صاة خ اجه و افشام اش طعا برکتيافنهت م جب نقصان و ناسنی آن اده است.
اينجا اش او به »شوال هنده» يا میا .
اگر مناقبنامههام ص فاان ا با تةرکا بر نقز کنشگران اصلی آنها بكاويمت با
نة نههام منعد م اش چنان حكايتهايی م اجه میا يم .يكی اش کهنترين ا اهدم
که با حكايت باال پهل میشندت ماجرام طعا اندکی است که اب الیسن خرقانی ( 012ت
021ق) بِدانت جةاعت بساا م ا اطعا کر ه است .گفنهاند هنگامی که اب سعاد
اب الخار به يدا خرقانی فتت هفنا واَند نفر اش ص فاان با او ب ند؛
سرام وم فقط به انداش چند قرص نان آ
نان پخت .ااخ گفت نانها ا

وج

حالی که

اات .هةسر خرقانی چند قرص

خُةی بگذا ند و سرپ ای بر آن بنهندت آنگاه ست

خُم کنند و نان بارون آو ند و سرپ ش برندا ند .چنان اد که به هةه نان ساد و
باش هم اش خُم نان بارون میآمد .هةسر خرقانی با خ
بنگر تا

خُم چند است .هةان [تعدا ] ب

که

گفت« :اين نان چندين نب

آنجا نها ه ب ند .ااخ گفت[ :اگر]

ااا ت نگاه اانندم آن نان تا قاامت بارون میگرفنندم و مسافران ما میخ

ندم»

(ن انه بر يات .)211 :4030

حكايتهايی اش اين ست با م ض ع طعا اندک و اطعا بساا
تا اواخر قرن هشنم

اغلب مناقبنامههام ص فاان هة ا ه تكرا اده است .بهمنظ

پرهاا اش نقلق لهام ط النیت نگا نده منن ا اهد م

مقاله ج کر ه 0و

ماانة قرن پنجم

اسننا

ا

پین اتهام

جدول شير کنشگران اصلی حكايتها ا نشان ا ه است.
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جدول  .9كنشها و كنشگران اصلی كرام

19

«طعام اندک و اطعام بسیار» در

مناقبنامههاي صوفیان
ردیف

مأخذ حکای

بازة زمانی

مناقبنامههاي صوفیان

4

اناسالطالبان و
عدةالسالکین

 743ت 794ق

2

مقامات اب بكر
تايبا م
صف الصفا

0

0

كنشگران اصلی
فزونیدهنده

توزیعكننده

زوالدهنده

بهاءالدين

مريد

مريد

فزونییافته

آ

نقشبند
؟ ت 794ق

اب بكر
تايبا م

خدمنكا

ع ت

گند

 141ت 744ق

ااخ شاهد

اهل خانهت

__

برنج

؟ ت 101ق

اوحدالدين
کرمانی

مريدان

مناقب
اوحدالدين
کرمانی
مقامات ژندهپال

__

حل ام
خانگی

 004ت 101ق

احةد جا

اخیعلی
غابدم

لشكريانت
اخیعلی

آ ت نان

1

اسرا الن حاد

 017ت 004ق

اب سعاد

ااخ عةر
ا کانی

ااخ عةر
ا کانی

گند

7

مقامات خرقانی

 012ت 021ق

خرقانی

هةسر
خرقانی

هةسر
خرقانی

نان

1

خا

جدول اةا يک و منن حكايتها آمده استت
مطابق اطالعاتی که
حكايت هام مرب ط به کرامت طعا اندک و اطعا بساا ت سه کنشگر و سه کنز اصلی
وج ا  .کنزهام کنشگران اصلی عبا تاند اش« :فاونی ا نت ت شيع و شوال ا ن».
فاونی هنده بر اثر اِعةال کنزِ فاونی هندگیت فاونیيافنه ا به حد پايانناپذيرم
می ساندت سرانجا شوال هنده م جب اشبان فنن تأثار کنزِ فاونی هنده و پايان يافنن
برکت يا نعةت میا  .کنشگران اصلی ناا عبا تاند اش« :فاونی هندهت ت شيعکننده و
شوال هنده» .ساخنا وايی بساا سا اين قبال حكايتها بدين اكل است که بر اثر
کنزِ «فاونی هندگیِ» ااخت طعا يا ما غذايی اندکی بهنی چشةگارم «فاونی»
میيابد .يكی اش کسان ااخ ضةن نگاه اات اش اين برکتت «فاونیيافنه» ا ماان افرا
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بساا م «ت شيع» و آنها ا اطعا میکند؛ اما بر اثر اگفنی مريد اش وق ع چنان کرامنیت
اش افشا میا و هةان امر م جب «شوال» نعةت میگر .
جدول  .2كنشها و كنشگران اصلی كرام
كنشگر
كنش

فاونی هنده
فاونی هندگی

«طعام اندک و اطعام بسیار»

ت شيعکننده
ت شيع

شوال هنده
شوال هندگی

يک باش شمانی پانصدسالهت کر ا هام مشخصی مانند
چنانکه باان ادت
برکت ا ن طعامی اندک مناقبنامههام ص فاان هة ا ه تكرا اده است .اش منظر
يرينهاناسیت عقالنات يا نظامی اش حقاقت بر وم اين کر ا ها چفتوبست اده
است؛ بدين معنا که نظامی اش حقاقت بر چنان کر ا هايی حاکم است که به آنها معنا
می هد و اين کر ا ها بر اثر معنايی که اش آن عقالنات حاصل میکنندت پااپی تكرا
میا ند .هدف و وظافة يرينهانا کشف هةان عقالنات يا حقاقنی است که بر اين
کر ا ها حاکم اده است .اعنقا به اننسا پاران تص ف به ناروهام آسةانی و
برخ ا م آنان اش تأياد الهی عقالنانی است که بر کرامتهام ص فاان حاکم است.
به عبا ت يگرت کرامت يا هر ن ع عةل خا ق عا ت مناقبنامههام ص فاان بهمثابة
«تأياد آسةانی پار» پديدا میا .
وق ع و تكرا خدا هام خا ق عا ت به مناقبنامههام ص فاان و گفنةان تص ف
میدو نةیا  .ا اهد بساا و جالب ت جهی مناقبنامههام ااعیت سارتنامههام
و هام
نب م و برخی اش تفاسار نشان می هد که کرامت طعا اندک و اطعا بساا
ا ه است؛ اما
کهنتر اش واج تص ف خانقاهی و پادايز مناقبنامههام ص فاان
ون نظامی منفاوت اش حقاقت قرا اانه است.
 .2 -3مناقبنامههاي شیعی و سیر نامههاي نبوي

حسنبنحسان ااعی سباوا م (قرن هشنم)
حكاينی ا

ارح يكی اش معجاات پاامبر اکر (ص)

راحةاألرواح و م نساألاباح نقل کر ه است که امكان باشيافت

يشههام کهنتر اين کرامات ا فراهم می کند:
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وايت است اش م سیبن جعفر (ع) که گفت :چند وش حضرت س ل (ص)
گرسنه ب  .پشت مبا ک بدان خت خرما باشنها که

مسجد ب

و گفتِّ َ « :

إِنِّی لِةا أَنْاَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَاْرٍ فَقِارٌ» 0و به منال فاطةه اد .علی ا يد جامه به خ
گرفنه و خفنه و فاطةه ناا

خ ا

ب

و اُ سَلَةه سرش باشمیجست.

س ل(ص) ايشان ا بادا کر و فرم  :من عا کنمت اةا آمان گ ياد [ ]...آنگه
فاطةه ا فرم :

خانه ا  .فاطةه

خانه اد و بارون آمد اا مان .حضرت

س ل (ص) پرساد که :چه يدم؟ گفت :کاسهام يد

و خرمام تر و انگ

و

انجار و ما ههام يگر که نةیاناسم .فرم که :بارون آ  .آنگه وم به اُ سلةه
کر و فرم  :يا اُ سلةهت اش طعا ما نخ َ مگر کسی که اش ما بُ َ  .اگر با کسی
نخ اهی گفت و افشا نخ اهی کر ت بخ

و اگرنه بهسالمت برو .اُ سلةه س گند

که با هاچکس نگ يد .پس آن حضرت فرم

خ

که نا خدام بگ ياد و خدام

ا حةد گ ياد بدانچه اةا ا وشم کر و بخ يد .پس اش آنجا خ
حضرت س ل (ص) فرم  :ام فاطةهت

ن گرفنند.

خانه ا و آنچه بانی بارون آ  .فاطةه

خانه اد و قدحی بارون آو پر اش اار و مَسكه [= کَرِه] .ساعنی اار و مَسكه
با هم خ

ند آنگاه

کاسه نگريسنند .مرغ بريان يدند [سه نان شير آن و يكی

وم آن] اش آن ناا بخ

ند .فاطةه خ است که چاام اش برام پسران بنهد.

حضرت س ل(ع) فرم  :ام فاطةهت اين ائم بةاند اگر فاش نگر  .پس ايشان اش
آن طعا و ما ه باستو و وش میخ ند و اُ سلةه بامدا و ابانگاه پاز ايشان
میآمد .وشم اما حسن (ع) به نا يک اُ سلةه اد .عايشه حاضر ب  .حسنت
اُ سلةه ا گفت :ام ما ت چرا امروش ناامدم تا طعا بخ م؟ عايشه گفت :چه
طعا ؟ گفت :نان و گ ات و مرغ و ما ه؛ و ذکر اار و مَسكه نكر و کاسة ما ه و
هرچه

کاسه ب ت برفت و قدح اار و مَسكه هةچنان باقی ب

آل میةد است .او و اصیا

حكايت مذک

و به نا يک قائم

او اش آن [میآاامند و] میخ ند ( 04 :4073ت .)02

يكی اش منأخرترين نة نههايی است که

مناقبنامههام ااعی

پا ند با کرامت طعا اندک و اطعا بساا به ست آمده است.

اين وايت ناات

هةچ ن حكايتهام مناقبنامههام ص فاانت سه کنشگر و سه کنز بناا ين وج
ا  .فاونی هنده پاامبر اسال (ص)ت ت شيعکننده فاطةه ( ) و شوال هنده عايشه
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است .تقابل گفنةانی عايشه و خاندان پاامبر (ص) اش عبا ت «اش طعا ما نخ َ مگر
کسی که اش ما بُ َ » ه يدا میا  .بايد ت جه کر

اات که گرچه

گفتوگ م

عايشه و اُ سلةه اش طعا بیپايان سخن فنه و «اُ سلةه» م جب «افشام» اين برکت
ادهت «شوال يافنن» طعا بهسبب آگاه ادن «عايشه» اش طعا برکتيافنه
م ض ع بساا حائا اهةات اين است که

ا ه است.

اغلب حكايتهام مند ج

مناقبنامههام ااعی و سارههام نب م تا حدو قرن اشم هجرمت نشانی اش
شوال هنده وج

ندا ؛ اما اندکاندک اين عنصر به حكايتها وا

اده و

مناقبنامههام قرن هشنةی نظار راحةاألرواح بساا نةايان است .برام نة نه به نقل
يكی اش حكايتهام منقد اکنفا میا .
جابربن عبداهلل انصا م

باان يكی اش معجااتی که

ا هت میگ يد :بههةراه پاامبر (ص)

خندق کا میکر يم .با خ

من ج و گ سفندم نه چندان فربه که
ع ت کنم .قصد من اين ب

انديشاد تا اش چند

خانه اانم طعامی ساش و پاامبر (ص) ا

که پاامبر (ص) تنها به خانة من باايد .ايشان هةة اهل

خندق ا به خانة من فراخ اندند .من ارمسا اد و با خ
يدم که چه کر

واقعة حفر خندق وم

گفنم:

که اين طعا که کر ها باز اش طعا

و سه تن نبُ َ که بهکا

برندت و اين ساعت خاليقی خانة من آيندت من چگ نه کنم .هةه اه که
خدمت ساّد ت علاهالسال ت و آن صیابهت مالمت خ میکر و
می فنم
می گفنم که :اين چه کا ب

که من کر با خ  .پس چ ن ساّد ت علاهالسال ت به

خانة من آمدت من آن طعا که ب

با آن چندم گِر ه که پخنه ب ند برگرفنم و به

حضرت ساّد ت علاهالسال ت آو و بنها ت و ساّد ت علاهالسال ت ست مبا ک
فراش کر و گفت :بسماهلل الرحةن الرحامت و پا هام اش آن برگرفت و بخ  .و
چ ن فا غ ادت بفرم
اش آن طعا میخ

تا اهل خندق ق ق

مینشاندند و پاز ايشان مینها ندت

ند تا اهل خندق به جةلگی سار بخ

ادندت و چندان طعا باقی ب

که ما و فرشندان سار بخ

ند و به خانة خ

باش

يم و بساا م فضله ب

(میةدبن اسیاقت  702 /2 :4077ت .)700

چنانکه اش ماجرام جابر

سارت س لاهلل و ا اهد يگر برمیآيدت

وايت هام اواخر قرن اول و ناةة اول قرن و هجرم اش شوال هنده اثرم ناست؛ اما
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باشگ يی هةان حكايت

10

قرن اشم هجرمت شوال هندگی ناا افاو ه اده

است 1.غار اش ا اهد باالت ماجرام طعا اندک و اطعا بساا ا اهد منن ع و منعد م
سارتنامههام نب م و مناقبنامههام ااعی ا  .بهمنظ
ط النیت اطالعات م

نظر اين پژوهز

اش حكايتها و مآخذاان

پرهاا اش نقلق لهام

جدول اةا سه آمده و ارحی مخنصر
1

پین اتهام مقاله باان اده است.

جدول  .3كنشها و كنشگران اصلی كرام

«طعام اندک و اطعام بسیار» در مناقبنامههاي

شیعی و سیر نامههاي نبوي
كنشگران اصلی
ردیف

مأخذ حکای

بازة زمانی

فزونیدهنده

توزیعكننده

پاامبر (ص)

صیابی

زوال-

یافته

تت

خرما

دهنده

4
مناقبنامههاي شیعی و سیر نامههاي نبوي

2

سارت س لاهلل
(قرن )2

سارت س لاهلل
(قرن )2
مغاشم (قرن )2

0
0
1
1
7

مغاشم (قرن )2
تا يخ طبرم (قرن
)0
ارفالنبی (قرن )0
الئلالنب ه (قرن 0
و )1
الخرائج (قرن )1

غاو
خندقت 1ق
غاو
خندقت 1ق
غاو
حديباهت
1ق
غاو
تب کت 9ق
آغاش بعثت

تت

آ و
خرما

پاامبر (ص)

بالل

تت

خرما

پاامبر (ص)

 4ت 44ق
 4ت 44ق

پاامبر (ص)
پاامبر(ص)

شن
تت

عسل
طعا

 4ت 44ق

پاامبر (ص)

حضرت
علی (ع)
تت
ابی طلیة
انصا م
حضرت
فاطةه
( )
صیابه

تت

طعا

تت

طعا

پاامبر (ص)
پاامبر(ص)

3
9

الخرائج (قرن )1

فزونی-

 4ت 44ق

پاامبر (ص)

صیابه
صیابه

تت

تت

طعا

آ و
خرما
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44
44
42
40

الخرائج (قرن)1
الخرائج (قرن )1

قصة

مجلس
س ل (قرن 1؟)
مجلس قصة
س ل (قرن 1؟)
راحةاألرواح (قرن

40

)3

41

راحةاألرواح (قرن
)3

پاز اش اينكه به سه م
است

 7ت  17ق
 423ت
430ق
 4ت 44ق

پاامبر (ص)
م سیبن
جعفر (ع)
پاامبر(ص)

صیابه

 4ت 44ق

پاامبر (ص)

واثله

تت

 4ت 44ق

پاامبر (ص)

حضرت
فاطةه
( )
اب ذ

عايشه

 4ت 44ق

پاامبر (ص)

اش شوال هنگی

اب هريره
يا ان اما

اب هريره
تت

خرما
طعا

تت

طعا
طعا
طعا

خرما

تت

جدول اةا سه پر اخنه ا ت بهنر

با «همپ اانیِ» کنزهام برخی اش کنشگران

اطعا بساا به نكنهام تأمل برانگاا ت جه کنام.

حكايتهام طعا اندک و
حكايتهام م

ت شيعکننده هةان شوال هند طعا برکتيافنه است .مةكن است

بیثت گاه
ا اهدم يگر

فاونی هنده کنزِ ت شيع ا ناا برعهده اانه بااد .بهعبا ت يگرت

کرامتهام

مر ب ط به طعا اندک و اطعا بساا مةكن است يک کنشگر و کنز ا برعهده اانه
بااد :فاونی هندگی و ت شيع يا ت شيع و شوال هندگی .چنانکه جدول اةا
نشان می هدت هم

مناقبنامههام ص فاان و هم

کنزهام ت شيع و شوال هندگی همپ اانی وج

سارتنامههام نب م ماان

ا .

جدول  .4همپوشانی توزیع و زوالدهندگی
فزونیدهندگی

چها

همپوشانیِ كنشها
توزیع

زوالدهندگی

بهاءالدين نقشبند

مريد

مريد

اب سعاد

ااخ عةر ا کانی

ااخ عةر ا کانی

خرقانی

هةسر خرقانی

هةسر خرقانی

پاامبر (ص)

اب هريره

اب هريره
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ا اهد بر سی اده نة نة مشخصی اش همپ اانی کنزهام فاونی هندگی و
اه امكان آن وج

ت شيع يافت نشدهت مانعی

جدول اةا

ندا  .چنان امكانی

پنج نشان ا ه اده است.
جدول  .5همپوشانی فزونیدهندگی و توزیع
همپوشانیِ كنشها
فزونیدهندگی

زوالدهندگی

توزیع
x

X

نكنة برجسنه اين است که

Y

مناقبنامههام ص فاان و سارتنامههام نب م و

مناقبنامههام ااعی هاچگاه ماان و کنزِ فاونی هندگی و شوال هندگی همپ اانی
ا ت

پديد نةیآيد .يا حكايتها شوال هنده ندا ند يا اگر شوال هندهام وج

کنشگرم غار اش فاونی هنده است .فاونی هنده و شوال هنده نقطة مقابل هةديگرند.
تقابل آنها مُد ّج است و اش يقان ندااننِ شوال هنده به ت صاههام فاونی هنده آغاش
میا

و مةكن است به مرشبندمهام تندوتاا ايدئ ل ژيک خنم ا .
حكايتهام يف يک و از اش جدول يکت بیت جهی مريدان به ت صاههام
يف از اش جدول سهت

پار باعث شوال طعا برکتيافنه است .هةچنان

عةلنكر ن به ت صاة پاامبر (ص) م جب شوال عسل برکتيافنه میا ؛ اما تقابل
هةسر خرقانی با اب الیسن خرقانی ( يف پنج اش جدول يک) و ويا ويی اب هريره و
عايشه (

جايگاه شوال هنده) با پاامبر (ص) (

مقا فاونی هنده)

قاا

با

ا اهد پاشان کامالً منفاوت است .هةسر خرقانی شنی است که سخت منكر اب الیسن
و معن يت اوست؛ اشاين و
ناا

تقابل ايدئ ل ژيک با او قرا میگار  .اب هريره و عايشه

من ن ااعی نظار الخرائج و راحةاألرواح آاكا ا

تقابل با ااعاان قرا

بر هةان اسا ت کنز شوال هندگی آنها کا کر ايدئ ل ژيک ا
مرشهام گفنةانی میا .

راحةاألرواحت عايشه بهوض ح

ا ند؛

و منجر به ترسام
تقابل با خاندان

پاامبر(ص) قرا گرفنه است و آگاهی يافنن «او» اش طعا م جب شواليافنن آن میا .
الخرائج ناا علت اشبان فنن خرمام برکتيافنه خ

ا م اب هريره اش اها ت ا ن

برام حضرت علی (ع) و تةايلز به معاويه باان اده است .بر اين اسا ت بايد گفت
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چ ن بهلیاظ گفنةانی فاونی هنده و شوال هنده نقطة مقابل هةديگرندت شوال هندگی
نشانهام است ا ام با ِ ايدئ ل ژيک و اباا م است برام طر شوال هنده اش گفنةانی
که فاونی هنده به آن تعلق ا .
پاز اش آنكه اش يدگاه يرينهاناسی به ام
و سارتنامه هام نب م بنگريمت بايد به نی

خا ق عا ت

تب يب برخی اش اين من ن و ناا بعضی اش

گاا ههايشان ت جه کنام .قطبالدين واندم (قرن اشم)
هفدهم)

مناقبنامههام ااعی
جلد و الخرائج (با

بیث مفصلیت ابندا به «برابرمِ» معجاات پاامبر اسال (ص) و جانشانانشان

با معجاات انباام يگر پر اخنه است .او برام معجاات م سی (ع) (ظاهر کر ن اژ ها
اش عصات جا م ساخنن چشةه اش سنگ و)...ت اوو (ع) (نر ادن آهنت تسخار ک هها
و پرندگان و)...ت سلاةان (ع) (تكلم به شبان پرندگانت سلطنت بااك ه و )...و عاسی(ع)
(مداوام باةا انت احاام مر گان و )...اش ماان معجااتی که اش پاامبر اسال (ص) و
جانشانانشان پديدا ادهت برابرهايی يافنه و سپس معجاات پاامبر اسال (ص) و
خاندانشان ا بر خ ا ق عا ات انباام پاشان «برترم» ا ه است .قاقاً چنان ساخنا م
ا و قرن پازتر

فصلبندم ارفالنبیِ اب سعد خرگ ای (قرن چها ) ناا میت ان

يافت .عن ان با هام ياش ه تا ساا ه ارفالنبی گ يام اين منظ

است :با

«برابرم نة ن س ل علاهالسال با هةة پاغامبران علاهمالسال »؛ با
«ارفهام س ل علاهالسال

قرآن»؛ با

ياش هم:
واش هم:

ساا هم« :معجاات س ل علاهالسال ».

برترم اانن پاامبر اسال (ص) گاا هام ناست که فقط بهص ت ضةنی
فص ل و اب ا

الئلالنب

مناقبنامههام ااعی و سارههام نب م باان اده بااد .باهقی

شير عن ان « وصف س ل (ص)

ت ات و انجال و شب

و ساير کنب»

مین يسد« :ام او ت میةد و پاروانز ا بر هةة امتها برترم ا » (الباهقیت 4041ق:

 .)034 /4اوندم ناا میگ يد« :بنابر آنچه وايت اده استت بیتر يد هةة انباا و
پاروانشان

وش قاامت

شير بارق پاامبر ما هسنند» (الراوندمت 4049ق .)947 /2 :اگر

فصلبندم و ساخنا کنا هام الئلت اةائل و قصص تب يبِ ويژهام
پاامبر اسال (ص) بر انباام پاشان وج

نداانه باادت مسلّةاً

باان برترم

مطاوم گاا ههايی

يرينهاناسی کرامات ص فاان؛ مطالعة...
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تصريح اده است.
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قصصاألنباام ب انجی ( )091 :4030بدين معنا

باان «برابرم» معجاات پاامبر اسال (ص) و ساير انباا (ص)

نهايت به «برترم»

پاامبر اسال (ص) بر پاامبران پاشان مننهی میا  .بیاک اينهةه تأکاد بر «برابرم»
و «برترم» پا ند میكةی با مسئلة «خاتةات» و «اِکةال»
يرينهاناسیت نظا حقاقنی که به کر ا هام مند ج

نب ت و ين ا  .اش منظر

سارتنامههام نب م و مجة عة

الئل و اةائل معنا می بخشدت برترم ين اسال بر ا يان پاشان و فضالت پاامبر اسال
(ص) بر ساير انباام الهی است.

مناقبنامههام ااعی ناا تداو کر ا هام خا ق

عا ت و بسامد آنها به منالة اسنةرا جريان نب ت

خاندان پاامبر (ص) و مسئلة

«واليت» است.
 .3 -3عهد جدید و عهد عتیق

فاونی ا ن طعا اندک و اطعا عدهام بساا هن ش ا اهد کهنترم ا  .چنانکه
پازتر گفنه ادت پر اخنن به نة نههام کهنتر هدف يرينهانا
اندک و اطعا بساا

عهد جديد و عهد عناقت

وق ع میيابد و با تكرا هةان خدا ها

ناست .خدا طعا

ون نظامی منفاوت اش «حقاقت»

سارههام نب مت مناقبنامههام ااعی و

مناقبنامههام ص فاان منفاوت است .اشاين و تباان وانی اش نظا هام منفاوتِ
حقاقت که

و ههام مخنلف بر وم ام

نااشمند جستوج هام باشنرِ چشمِ يرينهانا
 .9 -3 -3حضر

خا ق عا ت چفتوبست ادهاندت
است.

عیسی (ع)

چ ن اب فرا سادت ااگر ان نا يک آمدند و او ا گفنند« :اينجا میلی منروک
است و اينک يرگاه؛ پس اين مر مان ا باشگر ان تا به وسناها وند و بهر
خ يز طعا بخرند» .لاک عاسی ايشان ا گفت« :نااش ناست بدانجا وند؛ اةا
خ

ايشان ا طعا

هاد» .او ا گفنند« :لاک ما اينجا جا پنج نان و و ماهی

ندا يم» .گفت« :آنها ا اينجا نا من آ يد» .و چ ن به مر مان امر کر که بر
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سباهها بنشانندت پنج نان و و ماهی ا برگرفت و يدگان ا بر آسةان برآو

و

خدام ا منبا ک خ اند و پس نانها ا قسةت کر و به ااگر ان ا و ايشان به
مر مان ا ند .جةلگی بخ

ند و سار ادند و تكههام باقیمانده ا

سبد پُر بر ند .با مت آنان که طعا خ

واش ه

ندت بهجا شنان و ک کان حدو پنج هاا

مر ب ند (انجال منّی41 /41،ت.)24

انجالت ذيل «نخسنان مرتبة فاونی يافنن نانها» نقل اده است.

حكايت باال

« ومان مرتبة فاونی يافنن نانها» سخن اش هفت نان و تعدا م ماهی است که پس اش
اكرگاا م عاسی (ع) فاونی میيابند و ااگر انز اش آنها «بهجا شنان و ک کان»ت
0هاا مر

ا اطعا میکنند (انجال منّیت  02 /41ت  .)09هر و ماجرام فاونی يافنن نانها

با اندک تفاوتی

انجال

انجال مَرقُس ( 04 /1ت 00ت  4 /3ت  )9ناا باان اده است؛ اما

ل قا (42/9ت  )47و انجال ي حنّا ( 1 /1ت  )40فقط يک حكايت که باانگر اطعا 1هاا
نفر اش پنج قرص نان و و ماهی استت باشگ اده است.
 .2 -3 -3ایلیّاي نبی

کهن ترين نة نة اطعا بساا اش طعا اندک ماجرام ايلاّام نبی است که
کنا

اول پا ااهانت

عهد عناقت

شمان وق ع خشکسالی با گ باشگ اده است:

آنگاه کال يَهُ َه بدين عبا ت خطا

به او گفنه اد« :برخاا و به صَرِفَت که

منعلق به صادون است برو و آنجا ساکن ا  .اينک به با هشنی

آنجا فرمان

می هم که ت ا اطعا کند» .برخاست و به صَرِفَت فت .چ ن به مدخل اهر
سادت با هشنی آنجا ب که هاا جةع میکر ؛ او ا ندا ا و گفت« :اندکی آ
ک شه بهر من آ تا بن ام!» چ ن فت تا بااو ت برو بانگ ش « :

ست خ

پا هام نان بهر من آ !» پاسخ گفت« :س گند به يَهُ َ شندهت خدام ت ت مرا نان پخنه
ک شه ناستت مشغ ل
سب و اندکی وغن
ناست؛ مرا جا مشنی آ
جةعکر ن و پا ه هاا هسنم و می و آن ا اش برام خ و پسر آما ه کنم تا
تناول کنام و بةاريم» .لاک ايلاّا او ا گفت« :هاچ ترسان مباشت برو چنان کن که
گفنی؛ اما نخست قرص ک چكی اش آن بهر من آما ه کن و نا من آ ؛ پس آنگاه
اش برام خ

و پسرت ست کن .چه يَهُ َهت خدام اسرائالت چنان گ يد:
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سب م آ به آخر نخ اهد سادت
ک ش وغن خالی نخ اهد ادت
تا وشم که يَهُ َه
با ان بر شمان فرسند».
فت و آن کر که ايلاّا گفنه ب

اش تناول

و آن شن و او و خاندان شن شمانی

کر ند بر وفق کالمی که يَهُ َه به ماانجی ايلاّا گفنه ب ت سب م آ به آخر نرساد و
ک ش وغن خالی نشد ( 7 /47ت .)41

برمبنام آنچه تاکن ن باان ادت کرامات ص فاان باز اش آنكه تصرفی

ام

ما م

عالم باادت شاياد وابط بانامننی منأثر اش سارتنامههام نب م و مناقبنامههام ااعی
است که
ا ند که

قرون اول هجرم مدون اده ب  .خ ِ اين من ن ناا الگ هام کهنترم
عهد جديد و عهد عناق يافت میا .

حقاقت برخی اش کرامات

ص فاانت پا ه ام اش معجاات ائةة ااعه (ع) و پاامبر اسال (ص)ت و تعدا م اش معجاات
پاامبران بنیاسرائال سرات نشانهاناخنی واحدم ا ند .کرامتهايی که
ص فاان باان اده استت شنجارهام اش حكايتهام مشابه ا پديد میآو
چها

مناقبنامههام
که تا قرن

و پنجم به عقب باشمیگر  .هةچنان اين شنجاره به سلسلهام اش حكايتهام

هةسان
به اليلی که

باان معجاات پاامبر اسال (ص) و امامان ااعه (ع) پا ند میخ

.

ا امه گفنه خ اهد ادت سارتنامههام نب م و مناقبنامههام ااعی ناا

بعضاً آبشخ هام کهنترم ا ند .قرآن کريم پا ند هند وابط بانامننی سارتنامههام
نب م و مناقبنامههام ااعی به عهد جديد و عهد عناق است؛ شيرا «ااا ات قرآنی به
بعض ح ا ث اُمم و سرگذات پاامبرانت م جب ت جه به قصص انباا و اسرائالاات
اد .اهةات س نت (کر ا و گفنا ) پاامبر اکر
مخنلف معاش و معا با
چنان که

تفیص

سار

تشريع و نظا اجنةاعی و ائ ن

س ل ا گش » (طاهرم عراقیت .)91 :4032

طرح شير نشان ا ه ادهت سه شنجار ظاهراً مجاا اش کرامات و معجاات ا

میت ان جستوج کر که بهوسالة من ن مشخصی به هةديگر منصل میا ند.
مناقبنامههام ااعیت سارتنامههام نب مت قصصاالنباا و تفاسار پا ند هند

وابط
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بانامننی با من ن ص فاانه هسنند و قرآن کريم پا ند هند وابط بانامننیِ سارتنامههام
نب م و ااعی به عهد جديد و عهد عناق است.

شکل  .9نمودار روابط بینامتنی در امور خارق عاد

آنچه تعهد اين مقاله استت چاام باشنر اش يافنن وابط بانامننی و طرح تأثار و تأثر
پژوهز حاضر اين است که

من ن يه مت مسایی و اسالمی است .سناو

وههام مخنلف

خدا هام خا قالعا هام که تاکن ن اش آنها سخن گفنه ادت

عهد جديد و عهد عناق اظها

تیت تأثار نظا هام منفاوتی اش حقاقت معنا يافنهاند.

امر خا ق عا ت «مؤيد نب ت» است و اباا م برام اقناع منكران و ع ت آنان به
ت حاد .به عبا ت يگرت اظها معجاه کنشی است

جهت اثبات حقانات گروه «خ »
سارتنامههام پاامبر اسال

(مؤمنان) و طر « يگرم» (مشرکان) .اما هةان امر

(ص) مسنةسكی است برام تباان «برابرم» پاامبر اسال (ص) با هةة انباام سلف و
سرانجا «برترم» بر هةة آنها .بروش امر خا ق عا ت که
تقابل ماان کفر و ايةان ا نشان می ا ت

سارتنامههام نب م برترم و کةال يک ين

ا بر ساير ا يان باشنةايی میکند .امر خا ق عا ت
بر « تداو ناروم معن م پاامبر اسال

من ن يه م و مسایی

مناقبنامههام ااعی اش يک س

ماان اهلبات» اللت میکند و اش س م يگر

ماان مذاهب اسالمیت مرشگذا م میکند و «اسنةرا جريان نب ت ا
مذهب خاص»

میآو  3.اش منظر يرينهاناسیت بسامد ام

انیصا يک

خا ق عا ت

مناقبنامههام ص فاان بهمنالة تأياد وحانی و معن م پاران تص ف اش س م آسةان
است؛ اما اش يدگاه تبا اناسی اديداً به مق لة قد ت گره خ
نظا هام منفاوت حقاقت

اكل اةا

و نشان ا ه اده است.

ه است .کا کر
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شکل  .2نمودار كاركرد امر خارق عاد

74

در نظامهاي متفاو

حقیق

 .4نتیاله
کر ا هام خا قالعا هام که

منن مقد ت شندگینامههام پاامبرانت قصصاألنباات

مناقبِ اولاام مذهب تشاع و مناقبنامههام ص فاان بهطرش چشةگارم بسامد وق ع
میيابدت هر يک مبننی بر نظامی اش حقاقت است .ننايج اين پژوهز اش اين قرا ند:
 .4اش يدگاه يرينهاناسیت معجاه و هر ن ع عةل خا ق عا ت
عهد جديد بهمنالة «اثبات ع م نب ت»ت

عهد عناق و

سارتنامههام نب م بهمثابة «برترم پاامبر

اسال (ص) بر انباام پاشان و کةال ين اسال »ت

مناقبنامههام ااعی بهمنالة

«واليت و تداو جانشانیِ پاامبر اسال (ص)» و سرانجا

مناقبنامههام ص فاان

بهمثابة «تأياد آسةانیِ پار» پديدا میا .
 . 2برخالف عقاد عة ت کر ا هايی که غالباً با عن ان کرامت و امر خا ق عا ت
ا ام ج هرم ثابت نظر گرفنه میا ندت هم
ط ل شمان

کا کر و معنايشان تغاار بهوج

گذ شمان برساخنه ادهاند و هم
آمده است .کرامت يا هر ن ع امر خا ق

عا ت پديدهام يکپا چه و ثابت ناست؛ بهعكس امرم منغار و ناهةگن است و
و ه هام تا يخی مخنلف و

من ن منفاوت معانی جديد و کا کر هام منفاوتی ا

پذيرفنه است .اشاين و میت ان گفت هةة گاا ههام معنابخز به پديد کرامتت هرچند
مةكن است گاا ههايی بديهی بهنظر برسندت ناای اش فرايندهام اجنةاعی و تعاملهام
خاصی هسنند که

وابط و مناسبات قد ت ماان گفنةانها اكل گرفنه و به هةان

سبب «برساخنه» هسنند.
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نناجهام جانبی که اين تیقاق بدان ست يافنهت ناا
کرامتهام منق ل

خ

ت جه است .اغلب

مناقبنامههام ص فاان اَعةال خا قالعا هام ناسنند که
سار عا م ويدا هام طباعی تغاارم بهوج

واقع وم ا ه بااند و

کرامتهام ص فاان ت چنانکه

عالَم

آو ه بااند.

خص ص «طعا اندک و اطعا بساا » ناا بهتفصال

نشان ا ه اد ت باز اش هر چاا شاياد

وابط بانامننی و الگ گارم اش ساخنا سا

وايی کرامات پاشان است.
سپاسگزاري
ست يافنن به نة نة مننیِ عهد عناق ا مدي ن وست فاضلمت کنر فرااد نا م هسنم .اسنا
ا جةند ت کنر میة فن حیت و وسنان گرامیا کنر اوو عةا تیمقد ت کنر پا سا يعق بی
جنبهسرايی و کنر قد ت قاسةیپ اش سر لطف اين ن انه ا مطالعه و برخی اش کاسنیها و ابها هام
آن ا گ اا کر ند .کنر قد تاهلل ضرونی ناا يک با اين مقاله ا ويرايز کر ه است .اش هةگی
ايشان سپا گاا .

پینوش ها
1. archaeology
2. genealogy
.0
الف .کرامت اب بكر تايبا م
مقامات تايبا م ناا کرامنی اباه به اين يده میا  .يكی اش مريدان تايبا م میگ يد بهعرض
ااخ ساند که تنها هفت خروا غله م ج

است و اين کفاف اوال و ويشان و مالشمان و مقاةان

و مسافران نةیکند .ج ا فرم ند که:
غله ظرف بايد کر و چ ن خ اهی که

ظرف کنیت مرا واقف کنی .فیالیال وانه

اد و ظرف پادا کر  .م النا ااخاالسال ا واقف کر  ]...[ .سه مشت غله آن ظرف
يخنه و گفت :چ ن پُر ا سر ظرف ا به گِل میكم کن و اش مابانِ س ا او س اخی
کنی و اش آنجا غله برمی ا و هاچکس ا بر آن اه مده و برکت اش خدام عاّوجلّ طلب
کن تا خاانت

آن واقع نش

و هرچند غله بر ا مت برقرا بااد .هةچنانکه م النا

ااخاالسال فرم ه ب ند آنچنان کر  .و آن سال خرج اش سالهام يگر باشنر واقع اد
و تخم باشنر ش اعت کر

و آن سالت غله هةچنان بهقرا باقی ب

[ ]...تا به آخر معل
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اد که ع تی به خاانت اش آن ظرف چاام بر اانه ب  .آن معنی برقرا نةاند (مقامات
تايبا مت  421ت .)427
 .کرامت ااخ شاهد گاالنی
ت اَ ا اهلل برکنهُ گفت :سالی نان تنگ ب

و مر

من جه اطراف ادند و

کرج؛ يعنی

مقامی که گاالن میساشند که ش برنج آن نهندت برنج کم مانده ب و بدين واسطه
ماللت به خاطر مبا ک ااخ شاهد می ساد .وشم ااخ صفیالدين [ ا] فرم که« :برو و
احنااط کن که برنج وفا میکند تا ا اک برنج ن يا نه؟» ااخ صفیالدين برفت و احنااط
کر  .کرج يک جان و نام ش مانده ب که نان پانا ه وش ب و سهماهه نان بايست
ب  .ااخ صفیالدين گفت :اش اين معنی عظام مل ل اد که تدبار چه بااد و پانا ه وشه
نان به سه ماه چ ن وفا کند!
چ ن اش آنجا من جه اد ت ااخ ا يد که بارون میآيد .نظرش بر من افنا ت فرم :
«صفی خبر بگ م .گفنم :ااخ برکت است و هةت ت ت نان تةا بااد» .ااخ شاهد بگفت:
«اِنااءاهلل» .آنگاه اش آن کرج تةا آن سه ماه تا بهوقت ا اک غلة ن برنج میکشادند و به
مر می ا ندت و به عا ت مر ِ انب ه ناا مهةان می سادند و آن مدت وفا کر و نُه وش
يگر شيا ت بر آن سه ماه آمد (صفوةالصفات .)247
ت هم برهانالدين اش پاره عةر خل تی وايت کر که با م لشكر انب ه طرف گشناسفی
مقا س ه مروه فروآمد .ااخ شاهد خانه فرسنا که « خانه طعا هست يا نه؟»
باامدند که :ناست .لشكر به حض ااخ آمد .ااخ خانه فت و پرساد« :طعا هست؟»
گفنند :نه .گفت« :هاج ناست؟» گفنند :اندکی مايه چاام هست .ااخ مطبخ فت و سر
يگ به ست مبا ک بر اات .اندکی طعامی يد .سه ن بت گر يک يگ برآمد و فرم
که « :کاسه کناد» .هفده کاسه پُر کر ند و هن ش آن مقدا که ب باقی ب  .باش پرساد که:
« وغن ا يد يا نه؟» گفنند :اندکی هست .به حض
خ

آن بگر اناد و وغن

خ

ا آو ن و ملعقه به ست

کاسهها کر  .هن ش آنقد م که ب

باقی ب

(هةانت

.)204
ج .کرامت اوحدالدين کرمانی
خدمت [= حضرت] قاضی سراجالدين [ ]...وايت میکند که با م يگر به بندگی ااخ
فنمت اخصی باامد و کاسة ک چک حل ام خانگی آو و بهخدمت ااخ بنها ت و خدمت
ااخ به تقرير و باان مشغ ل ب

و فايده میفرم  .مرا نظر بر آن افنا  .گفنم

مر ار ندا که اين مقدا بهخدمت آو ؛ به حض
اِما آن مقدا میبايست که کفاف ب م .با خ

خاطرت آن

چندين فقرات نةیبايست آو ن و
ين فكر که خدمت ااخ با من
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میفرمايد« :اندک ا بساا میت ان کر و اِما اندک ا به بساا ان میت ان ساناد» .اشين
فكرِ من و ااا تِ ااخ منعجب گشنمت گفنم« :خدمت اةا بر هةهچاا قا بااد» .بعد اش
آن با خا

میگ يد« :برخاا و نصابه کن» .خدمت ااخ گل له میساش و میفرمايد که:

«ت انی اينقد به هةه سانی؟» خا میگ يد« :مگر و کاسة يگر بااد!» خدمت ااخ ا
ستها
و به خا

شير سُد ه میباادت کاسه ا میسناند و شير سُد ه میبر و گل له میساش
می هد که به هرکس نصابه می ساند و يگر کس نةیماند .کاسه ا اش شير

سُد ه به

کاسه مبالغی مانده است (مناقب اوحدالدين

میآو  .نظر میکنمت هن ش

کرمانیت  90ت .)91
 .کرامت احةد جا
ت اخیعلی اسفر غابدم گفت :وقنی و ج ال آ کر برام ااخاالسال ات هر با اين
و ج ال آ باست وش بداانی .ع تی کر برام ااخاالسال و صد االسال اش جانب
هرات ناا آمده ب و با وم صد تَن ب ند و صدوپنجاه تن يگر با ااخاالسال  .اشبهر
ايشان ا اش آن ج الها نان پخنندت چنانکه ويستوپنجاه تن ا کفايت بااد .چ ن اش
ع ت فا غ ادندت بعد اش آنت چها وش اش آن خرج کر يم .تا چها ماه آ اش آن ج ال
ِه افنا ند .کسان
خرج میکر يم .پس اش آنت لشكريان جَ قی [= گروهی] آمدند و
من آن ج ال آ ا اش جام برگرفنند تا پنهان کنند .چ ن ااخاالسال مرا بديد گفت« :آ
اش جام برگرفنندت نبايست گرفت که به شيان آو ند» .چ ن من به خانه آمد ج ال اش جام
بر اانه ب ندت قُر ِ صد منی آ هن ش مانده ب (مقامات ژندهپالت .)401
امغان .من آنجا فنم با ق اش يا ان .پس
ت وشم ااخاالسال به خانة علی شم ب
علی شم گفت« :يا ااخاالسال ت چاام اندک ا و ماهةان بساا » .گفت« :چند بااد؟»
باز اش منی پنج نان نب و کاسهام و سه خ نی .ااخاالسال چاام بر آن خ اند و با
يم و هن ش چاام باقی بةانْد که اش

بر وم افكندت تا جةله باست تن ب يمت هةه سار بخ
آن چند وش بخ ند (هةانت .)432
ت وقنی ااخاالسال به باط سهال می فت .تنی پنجاه با وم م افقت کر يم ]...[ .ساعنی
برفنام اه گم کر يم ]...[ .و ما بهغايت گرسنه ب يم .ترکةان باامد و سه تا نانِ تاوگی
بااو

و کاسهام اار .ااخاالسال بر پام خاست و به ست خ يز لقةه میکر و

اار میش و هةی ا ت يک فعه هةه ا بدا ت يگر با ه بدا ت و سه يگر بدا  .بنشسنه
يه ما ا طعا آو ندت نن انسنام خ
ب يمت هةگنان سار اديم؛ چنانکه ابانه
(هةانت .)200
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ت ااخ علی امغانی وايت کر که وقنی ااخاالسال ا مهةان کر  .جةاعنی يا ان
سادند .اصت من آ اش خنب بر اانم و نان کر و هژ ه من گ ات .آن اب صد تَن
بنشستت و سی من نان هةسايگان وا خ اسنند؛ بدا ت و و خُم نان پُر کر و قُرصه[مِ
نان] چندان ب

يمت و هشت ماه بعد اش آنت آ اش آن خنب برمی اانمت

که مدتی میخ

يک ذ ّه اش آن خُم نقصان نشده ب
هت .کرامت اب سعاد اب الخار

يكی اش حكايتهام اسرا الن حاد

با

(هةانت .)232
ااخ عةر ا کانی است .او

وشگا ج انی

صاحبمنصب ب  .وشم اش پاز اب سعاد میگذات .چشم ااخ که بر او افنا گفت« :آن ج ان
ماانِ قبا عا ينی است» .به اين معنا که اح ال او منناسب ويشان است تا حكم انان .اين خبر ا به او
اه ااخ و طايفة ص فاان
می سانندت تصديق میکند و به سلک ص فاان میآيد و ام ال بساا م ا
صرف میکند:
چهل مر ص فی ا بنشاند ا کان .و اش خاصِ مالِ خ يز ايشان ا خدمت میکر  .و
گنبدخانهام و منا هام ت که مسجد ا کان است ت هر و ا اش مال خاص خ يز کر .
و خانهام اات بر باالم سرام خ يز پُرِ گند  .ما اسنا و ما و و بهام خشت
پخنه و غار آنت اش آن گند ا م .با خ گفت که« :اين گند بدين عةا ت وفا نخ اهد
آن خانه کر ه است .آن هر و عةا ت تةا اد .و
کر » .چه می انست که چند گند
آن خانه هن ش گند مانده ب  .عظام تعجب کر  .اش آنک او ا يقان ب

که آنچه اشين

گند خرج کر ه استت اِضعاف آن است که او ين خانه کر ه است .کسی آن خانه
فرسنا که گندمی که آن خانه است بارون يا تا چند است .آن کس آن خانه اد
و گند بساا اش آن خانه بارون ا  .او ا آن تعجب شيا ت گشت .چه اين گند که
حاضر ب ت باز اش آن ب که او خانه کر ه ب  .آن خ که بر عةا ت کر ه ب
بیحسا ب  .و آن مر هن ش گند بارون می ا  .او ا صبر برساد گفت « :خانه چند
گند مانده است؟» آن مر گفت« :ام خ اجه هن ش خانه پُرِ گند است» .او طاقت
نگاه ااتِ آن کرامت نداات .ا يبی بنشانده ب اشجهت فرشندان خ يزت به نا يک آن
ا يب اد [ ]...آن حال با آن ا يب بگفت .آن ا يب بگريست و گفت« :اين غريب ناستت
اش کرامت آن ااخ که ت مريد اويی و او ت

ا بر اين اه اللت کر ه است و بدين

خدمت فرم ه .اگر اين سخن با من نگفنیت چندانک ت و فرشندان ت و فرشندانِ فرشندانِ
ت اش آن خانه خرج کر ندم تا قاامت بنرسادمت اش برکة ااا ت ااخ و نظر پاک او»
(اسرا الن حادت .)470
« .0پرو گا ات به هر خارم که بر من میفرسنیت نااشمند » (قصص.)20 /
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مغاشم (قرن و ) صص 003ت 009ت قصص قرآن مجاد (برگرفنه اش تفسار اب بكر عناق
ناشاب م قرن پنجم) صص 270ت  270و دالئلالنبوة (قرن چها و پنجم)ت ج0ت صص 020ت 027
وايت
و مجلس قصة س ل (قرن اشم)ت صص 34ت « 32شوال هندگی» وج ندا  .اما
اوندم الخرائج (قرن اشم)ت ج4ت صص 412ت  410عنصر شوال هندگی افاو ه اده؛ ولی
تقابل ايدئ ل ژيک با فاونی هنده قرا ندا  .گةان میا

اوندم ماجرام يگرم ا که

اةائلالنبی (قرن س )ت ص 449نقل ادهت به اين حكايت آماخنه بااد.
 .1منابع و ارح مخنصرم اش جدول :0
يف :4

ماجرام حفر خندقت خ اهر عبداهلل واحه مقدا م خرما به خنرش ا تا برام

عبداهلل ببر  .پاامبر (ص) خنرک ا فراخ اند و هر و مشت خرمايی ا که
جامه ام يخت .به برکت پاامبر (ص) هةة اهل خندق اش آن خرما چاات خ
هن ش خرما باقی ب

سنز ب ت وم
ند و سار ادندت اما

(سارت س لاهللت  704 /2ت 702؛ دالئلالنبوةت 023 /0؛ الخرائجت 4ت  444و .)420

يف  :2اين با ه منن و پین ات اةا پنج هةان مقاله اطالعات الش ثبت اده است.
يف  :0هنگامی که مسلةانان غاو حديباه چا تنگی آذوقه اده ب ندت پاامبر (ص) مقدا
کةی آ و خرما ا برکت ا  .هةگی اش آن خ ند و سار ادند (مغاشمت  013ت 019؛ الخرائجت /4
 420ت .)420
يف : 0

غاو تب ک ناا پاامبر (ص) با برکت ا ن چند انة خرما گرسنگان بساا م ا اطعا

کر (مغاشمت 771؛ دالئلالنبوةت  229 /1ت  .204الخرائجت 23 /4؛ مجلس
قصصاالنباات مننی مجه لالةؤلف اش قرن هفنمت .)041

قصة س لت  30ت 30؛

يف  :1اين وايت مرب ط به ع تی است که پاامبر (ص) اش خ يشاوندان خ کر و اش آنها
خ است به ين اسال آيند .کسانی که به مهةانی پاامبر (ص) آمدند افرا م پرخ ب ند؛ اما او به
کةک حضرت علی (ع) طعامی اندک آما ه کر ه ب  .به برکت پاامبر (ص)ت طعا چنان فاونی يافت

که هةگی مهةانان اش آن اطعا ادند؛ اما اش غذا چاام کاسنه نشده ب (تا يخ طبرمت 713 /0؛ الةناقب
و الةثالبت  30ت 31؛ کفایةالطالبت  241ت 247؛ الخرائجت 92 /4؛ قصصاالنباام ب انجیت  141ت 147؛
ج اهرالةطالبت .)74 /4
يف « :1آو هاند که شنی پاز س ل (ص) آمد و گفت :مَشكی انگبان هديه آو
و مشکِ تهی باشخ است .س ل بفرم

 .پس باشآمد

تا بِه اوم هند .شن بسند و با خانه بر و بنها  .پس يكبا م

خانه فت .مَشک پر اش انگبان يافت .باامد پاز س ل که چرا انگبان باش ا م؟ س ل گفت :من
انگبان باشندا ولكن خدام تعالی خ است که برکنی به ت هد .پس آن شن پا سنه اش آن مَشک
انگبان به خرج میکر تا آنگه که انگبان اش آنجا با مَشكی يگر کر  .آخرش آمد و بنةاند .س ل
گفت :اگر اين مَشک باشنةیپر اخت هةچنان اش آنجا خ ندم تا ناا مانده ب م» (ارفالنبیت .)434
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يف  2ا  .باهقی به اين اباهت ااا ه کر ه

است ( .ک :دالئلالنبوةت  39 /1ت .)90
يف  :3منابع منعد م به نقل اش جابربن عبداهلل انصا م وايت اده که پاامبر (ص) بعد اش
تی ةل چند وش گرسنگی به خانة هةة هةسران خ فت؛ اما هاچ طعامی ناافت .به نا فاطةه ( )
فتت آنجا ناا چاام نب  .يكی اش هةسايگان طعامی اندک برام فاطةه ( ) آو ه ب  .به برکت
پاامبر (ص) آن طعا چنان فاونی يافت که خان ا
حالی که طعا به حال خ

باقی مانده ب

پاامبر (ص) و هةسايگان اش آن اطعا ادندت

(کشفاالسرا و عدةاالبرارت 2ت 442ت ذيل آية  07س

آلعةران؛ وضالجنانت  044 /0ت 044ت ذيل هةان آيه؛ الثاقب فی الةناقبت  291ت 297؛ الخرائجت /4
443ت  123 /2ت 129؛ مناقبالطاهرينت  293 /4ت 299؛ فرائدالسةطانت .)14 /2
يف  :9ماجرام برکت ا ن پاامبر (ص) به طعامی اش آ و خرماست که ما اَنَس فراهم آو ه
ب و بساا م اش صیابه اش آن اطعا ادند (ارفالنبیت 474؛ الخرائجت  147 /2ت 143؛ مجلس قصة
س لت 30؛ هةان قصه با تغاارها و تفاوتهايی قصصاالنباام ب انجیت .)144
يف  :44اب هريره میگ يد :چند انه خرما به پاامبر (ص) ا و خ اسنم تا اش خداوند
بخ اهد به آنها برکت هد .چنان کر ت سپس گفت :اينها ا بگار و ت اه انی بگذا  .هرگاه
خ اسنی سنت ا ون ت اه ان کن .پا سنه اش آن میخ يم و اطعا میکر يم تا اينكه گناهی
مرتكب اد و آن برکت اش ماان فت .اوندم افاو ه است« :گفنه میا  :او اش اها ت برام
علی(ع) خ

ا م کر اما بعداً ت به نة  .علی (ع) او ا عا کر ت برکت به خرما باشگشت .شمانی که

اب هريره و بهس م معاويه نة

آن برکت قطع اد و اشبان فت» (الخرائجت  .)11 /4باهقی

دالئلالنبوة ( 444 /1ت  )442هةان ماجرا ا ذکر کر ه؛ اما م ض ع حةايت نكر ن اب هريره اش حضرت
علی (ع) ا ندا .
يف  :44اسةاعالبن سالم میگ يد که مأم

ب ه است تا بههةراه يكی و نفر يگر اش ک فه به

مدينه برو و ام ال و نامههايی ا به اما م سی کاظم(ع) برساند.

اه باشگشت غذايی اندک

اانهاندت اما ت اة آنها ا به سنز شيرو و کر ه و میگ يد :اين اةا ا تا ک فه می ساند .آنها
باشمیگر ند و آن طعا اندک ايشان ا کفايت میکند (الخرائجت .)027 /4
خانة اب طلیه و اطعا عدهام بساا اش صیابه است

يف  :42ماجرام برکت يافنن طعا
(مجلس قصة س لت .)32
يف  :40قصة برکت ا ن به ثريدم اندک و اطعا اهل صفه به ست پاامبر (ص) است (مجلس
قصة س لت 30؛ مشابه هةان حكايت
يف  :40اين حكايت

الخرائجت  33 /4ت .)39

منن هةان مقاله آمده است.

سال  / 44اةا 02

73

يف  :41اب ذ غفا م میگ يد« :حضرت س ل (ص) غاايی ب و ايشان ا طعا نةاند و
احنااج پديد آمدت فرم  :يا اباذ نا يک ت هاچ طعا ناست؟ گفنم :خرمام چند ين مِاوَ
[= ت اه ان] بةانده است .فرم  :حاضر کن .آن ا بااو

 .وم ست مبا کز

آن فروکر و

خرماها بارون آو  .جةله باستويک خرما ب  .يکيک خرما مینها و بسماللّه میگفت تا که هةه ا
جةع کر  .پس فرم که بالل و اصیابز ا بخ ان .بخ اند و باامدند و سار بخ ند .يگر فرم :
فالن کس ا بخ ان .بخ اند و باامدند و سار بخ ند .پس مرا فرم  :بنشان .بنشسنم .آن حضرت اش
آن تناول فرم

و من ناا بخ

 .يک خرما بةاند .آن ا

ماو نها و مرا فرم  :يا اباذ ت چ ن ت

ا

چاام بايدت ست ماو کن و بارون آ آن ا [و سر فرا مكن] و نگ نسا مكن تا بر ت نگ نسا
نكنند .پس گفت :هرگاه که خ اسنةی ست آنجا کر می تا پنجاه وسق [= با انر] خرما اش آنجا
وشگا عثةان بافنا و ضايع اد»
بارون آو و آن ماو بر اانر ب ت اش پسِ با ا آويخنهت
(راحةاالرواحت .)00
 .7اين م ض ع

قصصاالنباا ( )041ناا وج

ا .

 .3تأويل و م ضعگارم سااسی ت اجنةاعی ا اش مشخصههام با ش تفاسار ااعی انسنهاند (ن يات
 .)27 :4070اين ويژگیها

مناقبهام ااعی ناا به وانی يده میا .
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