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  1ه و تصوفیکرام
  

  3قربان علمي، 2باقر حسینيسید
 )10/7/1391ـ تاریخ پذیرش نهایي: 4/8/1389(تاریخ دریافت مقاله: 

  

  ده یچک

در خراسـان بـوده    ق سوم ی سدهرگذار در یمهم و تاث ه هایاز فرق يکیه یکرام ی فرقه

ر یتـاث  ،ک اسـت یـ ه نزدینفار به حیبس شیادیبن يباورها جهتاز که  قهین طریاست. ا

گر از جمله هند و شـام و  ید کشورهایران و یو گسترش اسالم در ا آموزشدر  یيبسزا

ت، یـ در قالـب مقالـه در خصـوص ماه    يمتعدد يها المقدس داشته است. پژوهش تیب

ه بـه رغـم   یـ انه کرامیعد صوفن فرقه انجام گرفته است. اما به بُیو نوع تعامل ا خاستگاه

، الفصـول ر یسه تفسـ  يه از رویکرام يعد عرفانبُنشده است.  يت آن، توجه چندانیاهم

یم و رضـا  تاکید بر توکل، اخالص، تسـل است.  يقابل بررس يالمبان، و يسورآباد

به قضای الهی و تاسیس خانقاه برای ترویج و تعلیم زاهدانـه و صـوفیانه،   

  .است فرقه نیا یه رفاناو ع انهیصوف پیرنگ ؤیدم
  

    .ير عرفانیتفسه، تصوف، اسالم، یکرام   :ها کلید واژه
  

  مقدمه

 پیـامبر ، انگـذار آن یبندرگذشـت  کصـد سـال پـس از    یدر کمتر از  مسلمانوحدت امت 

شد که در  چنددستگیگرفتار چونان  يخیتار ـ  ياسیس يدادهایرورهگذر ص)، از اکرم(

و  هـا  هخـود در قالـب فرقـ    ی ویـژه  يرهایها و تعبریتفس ی پایه مسلمانان بر ياندک زمان

کـه در   يا بـه گونـه   ،نده و سرخویش گرفتمودیش پیک راه خویمختلف، هر های  مذهب
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وجـود   مـذهب ا چند فرقه و یان دو یم يترکمش ياعتقاد ی چ گونه نقطهیموارد ه يبرخ

 ی ان، و... در همـان سـده  یـ خوارج، مرجئه، اشـاعره، اهـل اعتـزال، غال    یها فرقهنداشت. 

حش فـا  يتفاوتهـا  ينـ ید يآنکـه در باورهـا  شکل گرفتنـد و بـا    قمری ين هجرینخست

در . دانسـتند  يمـ  (ص)اکرم اسالم پیامبرن یروان راستیآنها خود را پ ياما همگ ،داشتند

ث ینسبت داده شده کـه بـه حـد   (ص) به رسول اکرم يثیحد ،يعه و سنیمنابع ش يبرخ

ک فرقـه و قـوم نصـارا    یـ هود هفتاد و یاند: قوم  ن فرمودهیشان چنیتفرقه مشهور است؛ ا

هفتاد و دو فرقه شدند و امت من هفتاد و سـه فرقـه خواهنـد شـد کـه همـه در آتـش        

ان بزرگـان مـذاهب و ملـل    یث در مین حدیااست. ه یناج ی فرقه انآنیکی از دوزخند و 

ل گوناگون، خـود  یشواهد و دال ی ر شده و هر فرقه با ارائهیبه انحاء مختلف تفس ياسالم

گر را به الحاد و ید های هده است تا فرقیالبته کوش و ه قلمداد کرده استیرا آن فرقه ناج

امـا از   ،دیبه ظهور رسـ  قم سو ی ه گرچه در سدهیکرام ی ن متهم کند. فرقهیخروج از د

 ،قـه ین طریـ سان مصون نماند. چه بسا که مخالفت با ایملل نو يبرخ يگزند اتهامات واه

افتـه  یبنـابر شـواهد نو   ،هیـ کرام ی فرقـه ز داشـت.  یـ ن ياسیعلل س ،يل اعتقادیبر دالافزون 

ـ اها بوده است.  نحله ر مذاهب ویدر کنار سا يکالم يا ش از فرقهیب يزیچ ز چنـد  ن فرقـه ا ی

محـدود   يآن صـرفا بـه اعتقـادات کالمـ     ينکه باورهـا یت داشته است، نخست ایجهت اهم

کـرده   يارائـه مـ   يکه از کالم وح يا انهیصوف ير و تلقیل تفسینکه به دلیگر اینبوده است؛ د

ـ یالمقـدس و... پ  تیـ و بیگر بالد از جمله شـام  توانسته در د دا کنـد، و سـوم آنکـه    یـ پ يروان

سـیر و سـلوك   و  يعلـوم اسـالم   آمـوزش به مثابه محل  »خانقاه« گذار ایهپن یه نخستیکرام

م شـده  سـت قـه  ین طری، در حق ايسیسنت ملل نو دربوده است.  يدر جهان اسالم يعرفان

بلکـه   ،ده گرفتـه شـده  یـ آن ناد يانه و بـاطن یصـوف  ی ن معنا که نـه تنهـا جنبـه   یبه ا ،است

ـ شده اسـت. در ا  يز وارونه معرفینآن  يو اعتقاد يکالم ی وجهه ـ   نی م تـا  یکوشـ  يمقـال م

ه وارد یـ بـه کرام  ياز سـر غـرض ورز   يکه برخـ  یيناروا يها تهمت يان نادرستیبر ب افزون

ن مکتـب مهـم و   یـ انه ایو صـوف  يم کـه نشـانگر بعـد عرفـان    یرا گوشزد کن ياند، نکات نموده

    خ اسالم است.یرگذار تاریتاث
  

   ياسالم های هان فرقیه در میکرام

دسـت   يم ویستان که تعـال یس يروان محمد بن کرام از اهالیعبارت بودند از پان یکرام

سـوم و   يهـا  قه در سـده ین طریم دارد. ایه و تجسیتشب يکم در نگاه نخست رنگ و بو

محمـود در خراسـان رواج داشـت.     ز در زمـان سـلطان  یـ ان و نیران سامان، دوق چهارم
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 23  کرامیه و تصوف

لقب او که نام این فرقـه   ی . دربارهاستیه کرام ی فرقه گذار پایهابوعبدهللا محمدبن کرام 

) اما غالبا به فـتح  44 ،سمعاني؛ 202، واتبرگرفته از آن است اختالف نظر وجود دارد (

). وي اصـالتا اهـل   136،  باسورثجمال خوانده شده است ( و بر وزن ءکاف و تشدید را

هبان تاکسـتان)  ) بوده و گفته شده که پدرش رزبان (نگسیستان (روستاي زریج یا زرنج

 مشـکور، بوده و رزبان را به فارسي کرام گویند از این جهت به کرام معروف شده اسـت ( 

ر به تعلـیم و  ). محمد در سیستان بزرگ شد و سپس به خراسان رفت و در نیشابو363

). در ابتداي کـار خـود لباسـي از    48 ،1376 کوب، زرین؛ 128 ،باسورثتعلم پرداخت (

 .گذاشت ) بر سر ميپوشید و دستاري سفید (قلنسوه ميته نشده پوست دباغي شده دوخ

بـیش از هشـت سـال در زنـدان سـپري شـد        ،طي چهارده سالي کـه در نیشـابور بـود   

في براي زنـداني شـدن وي مطـرح    ). علل مختل1376،48کوب،  زرین؛ 98جوزي،  ابن(

نـد کـه حکومـت    ن پیشگویي کـرده بود ا: منجماند روانش گفتهاند از جمله اینکه پی کرده

آنگاه که ابوعبدهللا به نیشابور  ،طاهریان به دست مردي از سجستان برچیده خواهد شد

محمـدبن طـاهر بـن عبـدهللا      .گمان کردند این همان مرد اسـت  ،درآمد و منزلت یافت

ابـن   درگذشتوي را داد. بعد از  بازداشت) دستور ق259(آخرین امیر طاهري در سال 

المقدس کرد و ظاهرا در همانجـا   بود که قصد شام و بیت ق251 لعبدهللا در حوالي سا

ار یحیـي بـن زکریـا دفـن شـد.      وفات یافته و در باب اریحا نزدیـک مـز   ق255در سال 

نبود. پیروان ابن کرام بـیش از    ). کرامیه در آغاز مکتبي فقهي یا کالمي98، جوزي ابن(

نگریسـتند. ایـن طریقـه     ني مـي هر چیز او را به گونه زاهدي پرهیزگـار و واعظـي همگـا   

رفتـار و سـلوک خـود بـر      ،خواست با شـیوه  نمایشگر نهضتي فعال و زاهدانه بود که مي

ث یـ ه از حیـ کرام يباورها). 78ـ77مادلونگ، گذارد و آن را دگرگون کند (دیگران اثر ب

ان از یـ ت اسـت. کرام یانه حائز اهمیصوف يها هیث درون مایز از حیو ن يو اعتقاد  يکالم

مـان را اقـرار و   یسـد: آنهـا ا  ینو يمـ  يکند. ابوالحسن اشعریبه مرجئه نزد يث اعتقادیح

 يت از انکار زبانلب را منظور نداشته و کفر را عبارق به قیق به زبان دانسته و تصدیتصد

ان در شـرق  یلیاسـماع  ن گـروه بـا  یـ ن حـال ا یدر عـ  .)2/205اشعري، خداوند گفتند (

شان ینظر ا ،ن امریل ایاز دال يکید یشا .اند نداشته يخوب انهیان میعیش ) و84اس،  فان(

ک زمان بر حق یرا در  امامدو  يه رهبرین معنا که کرامیبه ا ،خالفت بوده باشد ی درباره

ابن کـرام توسـط فضـل بـن      يان با نقد آرایعیه و شیکرام يها سرآغاز نزاعنستند. دا يم

 انیامتناع از افراط در ببه طور خاص،  محل نزاع ) بوده است.ق260(م  يشابوریشاذان ن
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ان در زمـان  یـ ان بـا کرام یعیاوج مخالفـت شـ  امـا   ،)2 ،رحمتـی ( بـود  (ع) يل علـ یفضا

ـ را و (ع)رضـا المذهب بود که مشهد  ين کرامیسبکتک  زائـران آن را کشـت   وران کـرد  ی

    .)69، اعرابی؛ 95، اس فان(

 يکرامـ  يم باورهـا یتجمع و تعل گاه و مرکز بزرگیشابور و هرات را پایگرچه منابع، ن

، کـه  ق400 د( يابوالفتح بست يو يتوسط همشهر يد کرامیکه عقا اند دانند اما گفته يم 

 ،باسورث(افته است ی) در سجستان رواج دهز بوین نیدربار سبکتک يحه سرایر و مدیدب

ه آورد عذاب القبـر خود را در کتاب معروفش  ي). محمد بن کرام آرا363 ،مشکور ؛131

: به محمد آمده است  يکالم های ، اندیشهن کتابیان رفته است. در ایاست که ظاهرا از م

العـرش   يالرحمن عل«ن عبارت قرآن که یر ایت خداوند، تفسیفی: در مورد کعنوان مثال

در قبر سخن گفتـه شـده    ير و منکر از شخص متوفیدو ملک نک يها ، پرسش»...ياستو

م یدانـ  ينچه از آن مار طرفدار داشته اما اکنون آید بسخو ن کتاب در زمانیا ایاست. گو

ز یـ گـر او ن یانـد. آثـار د   ذکـر کـرده   يو شهرسـتان  ياست که امثال بغـداد  یيها نقل قول

  ). Bosworth, 667 ؛39 ،فان اس( دیکتاب التوح، کتاب السرعبارتنداز 

انگذار یبن يستیزه ظاهر زاهدانه و ساده یکرامم یل رونق گرفتن تعالیاز دال يکید یشا

و البته ن (ییف و پایسخنش دهقانان و طبقات ضع يهمواره رو ينکه ویسو و ا کیاز  آن

ز جـزو  یـ ، اوبـاش را ن ي). هر چند که برخـ 128، باسورثاند باشد ( جامعه بوده زودباور)

محمـد بـن    يعنـ ینها آ : رهبر معروفسدینو يم ي؛ عبدالقاهر بغداداند دانسته يروان ویپ

اوباش  يباع وتاران و ایکه از سجستان به گرجستان رانده شد، در آن هنگام  يکرام کس

شابور شد ین بودند و در زمان حکومت محمدبن طاهر بن عبدهللا وارد نین و افشیشورم

کردنـد   يت مـ یـ را بـر بـدعتش تبع   يدهـات و قصـبات آن منطقـه و    ياز اهال يو گروه

ن حـال منتقـد   یو در عـ  يچند دانش يتی). محمد بن کرام ظاهرا شخص131بغدادي، (

متعدد  ياند. شواهد خوانده يه، محدث، متکلم، مفسر، و صوفیرا فق ي: منابع وبوده است

ان یان و اشـعر یعتزلان، میلی، اسماعانیان، اهل سنت، صوفیعیبا ش ياز مخالفت و يحاک

ابن فورک  ان،ی: کرامکند يون نقل میان با اشعریباره مخالفت کرامورث دروجود دارد. باس

شابور آمده بود به الحاد متهم کردند یس به نیتدر يمذهب) را که برا يشمند اشعری(اند

و او را به غزنه نزد سلطان فرستادند. در آنجا ابن فورک از خود دفاع کرد و اعتقاد خود را 

ان مسـموم  یـ در راه بازگشـت توسـط کرام   يد ولیمالوف به ثبوت رسان  يبه مذهب رسم

ن یر انتقادش اهل ایست اما تیز يان میوه زاهدان و صوفیه محمد خود به شد. گرچیگرد
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ـ   یـ اند که حرارت ابـوبکر محمـد (پ   ز در امان نگذاشت؛ گفتهینحله را ن س یرو ابـن کـرام و رئ

 يبه سـو  يب هر کس که معتقداتش اندکی) در تعقيشابور در زمان سلطان محمود غزنوین

ان یبـر جماعـت صـوف    يریـ گ داشت که در مقام سخت ياو را بر آن م بودر مالوف یمذهب غ

ـ یـ ز برآیـ ن يهنـ یر مید ابوالخیمعروف ابوسع يشابور و مخصوصا بر صوفین او همچنـان   يد ول

 ،باسـورث ؛ 92 ،مـونتگمري داد ( يک زاهد نشـان مـ  ینه یخود را سالوس وار در خرقه پشم

بـه    يرسـم  يعلمـا ن یتر ت کامل برجستهیاز حما يان، وین می). طرفه آنکه در ا133ـ129

  ).  133 ،وبرخوردار بود (هم یيبن محمد استوا ابوالعالء ساعد يقاض يرهبر

  

  ؟يا صوفیابن کرام؛ متکلم 

دا یکه صاحبان آنهـا بـا محمـدبن کـرام شـد      يسان و به طور خاص منابعینو ملل بیشتر

از جمله  و مرتد ارائه کنند و او را بدعتگذار يتیشخص ياند از و دهیکوش ،اند مخالف بوده

 ياند که قائل به جسم بودن خداوند است. اما اسناد و شـواهد  مشبهه و مجسمه دانسته

کنـد.   يت ارائه مین شخصیار متفاوت از ایبس يا ن فرقه بدست آمده چهرهیرا از ایکه اخ

واقع  ا منسوب به خود محمد بن کرام است و دریکه گو ياز آثار يکیبه عنوان نمونه در 

 يد در مورد ابن کرام و باورهـا یجد يقیحقا ،م استیقرآن کر ير عرفانیموضوع آن تفس

: محمدبن کـرام  دیگو ين اثر میح ایضمن تصح يکدکن يعیشف .دست آمده استه ب يو

اسـت   يگانـه و عـارف  یاست  يد زاهدینما ين کتاب، چهره میآنگونه که از خالل سطور ا

ن یم و در عـ یتجسـ  ی ر از شـائبه دوه و ب يهیاست تنز يات متکلمیاله ش و دریژرف اند

در مسـائل   يانقالبـ  يهـا  شـه یو صـاحب اند  ها  با حکومت يریحال مرد عمل و اهل درگ

سـندگان  یاست که نو يزیر، درست برعکس آن چین تصویت و ایو اصول مالک ياجتماع

انــد.  او ســاخته و پرداختــه کتــب ملــل و نحــل در طــول هــزار و صــد ســال گذشــته از

ت و یمالک ی د تند او دربارهیز عقایا حاکم و نیط امام یاو در باب شرا زاهدانه يریگ سخت

ش یخـو  يرویـ ها، چنان بوده است که دشمنان او با تمام ن تیاز مالک ياریت بسیمشروع

ف یسخ يو منفور بسازند که در فقه و کالم صاحب آرائ يمنف يا او چهره اند تا از دهیکوش

   .)68ـ67 ،افشارو مضحک است (

 يتیها، شخص مخالفت  يغم تمامه رت محمدبن کرام را بیکه شخص يز شواهدا يکی

خ احمد جـام،  یقرن ششم، ش  يکند ارتباط عارف نام يم يعارفانه و صاحب کرامت معرف

خالل  در يکدکن يعیشفکند.  ين نحله میاز موسس ا ياست که و يشیاان و ستیبا کرام
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مناسبات احمـدجام ژنـده    ی ت دربارهیکان حیان، چندیخ جام با کرامیروابط ش ی مقاله

ت، تقـدس و عظمـت آراء و   یـ کند کـه خـود نشـان از اهم    يه نقل میروان کرامیل با پیپ

از  يملکـوت  يریتصـو  ،اتیـ ن حکایـ از ا يکیخ اسالم دارد. در ین مسلک در تاریگاه ایجا

ه از جمله ک »انیامام متق«و  »امام زاهدان«همچون  يشود و القاب يبن کرام ارائه م محمد

در سجسـتان   يمحـل والدت و  يشود. از طرفـ  يداده م يالقاب خاص محمد است به و

خ جام محفوظ مانده است. در یات شیظاهرا تا زمان ح. ارتگاه کم نداردیاز ز يزیزکه چین

 ،آن پرداخته است يح و بررسیبه تصح کدکنی يعیکه شف المذهب کتاب يگریکتاب د

در  يو -1: دبن کـرام آمـده اسـت کـه عبارتنـد از     ه محمـ زاهدان ياز زندگ ينکات جالب

ز فروگذار نکرده یچ چیه يریادگیدانسته و از  يخود را در حد کمال م يمذهب يها دانش

 يکتابها -3کردند.  يه به او مراجعه میدر بلخ بوده و مردم در امور شرع يمدت -2است. 

که  ياثبات علم او به حد يرااستوار ب يدر کمال شهرت بوده و سند ق او در قرن چهارم

م او صـبر و قبـر   ینکه اساس تعالیا -4ند. یب يخاص نم يد بر کتابیبه تاک يازیلف ما نؤم

 ی دربـاره  يکه دشمنان و عذاب القبرت کتاب معروف او یاست بر اهم يلیبوده است دل

 ،شدنش يبوده است که در هنگام زندان يصاحب فرزند ينکه ویا -5اند.  آن سخن گفته

ن کـار  یـ فراهم کند و محمد بن کرام از ا يو يآزاد يبرا يلیده که کفیکوش يآن پسر م

  نـدارد.   يحـق سـازگار   يم در برابـر قضـا  ین کـار بـا تسـل   یـ گفتـه کـه ا   يامتناع داشته و م

کـه بـر    یيهـا  يریـ گ را به علـت سـخت   ياض بوده که ویل عیکان فضیاز نزد يکینکه یا -6

نکــه خطــاب او بــه همگــان یا -7قــرار داده اســت. کــرده مــورد مالمــت  يخــود تحمــل مــ

ـ    یان کرامین خطاب در میبوده و ا »ادوست!ی« آن  يان سبب شده کـه دوسـت و معـادل عرب

ان و گـاه بـه   یـ اء و ولیـ ، اوليان خود را به عنوان ولیدا کند. تمام کرامیپ يرواج خاص »يول«

راث از یـ بـه م  يا مالحظه در آغاز ثروت قابل ينکه ویا -8دوست و دوستان بنامند.  يفارس

کـه در   ينـار و بـه هنگـام   یا دیـ ش بدست آورده است، مبلغ هفتاد هـزار درهـم   یخو يعمو

مـت آن هـم   ینمانده است و ق ياز او باق يزین چیک نعلین و یک پوستیجز  ،گذشته است

انـد بـا    دانسـته  يقـت مـ  ینده حقینکه طرفدارانش او را مظهر و نمایا -9دو درهم بوده است. 

قـت  ین کلمـه حق یـ عت و ایک زاهد اهل شریا یه یک فقیا یک متکلم یفراتر از مقام   يممقا

محمـدبن   يهـا  آمـوزش  يناظر به صـبغه عرفـان   يادیاند تا حد ز کرده يه میکه آن بدان تک

    .)93ـ92 ،1377،يکدکن يعیشفکرام بوده است (
  

  ه یکرام يها شاخه

 يهـا  انگـذار آن بـه شـاخه   ین کـرام، بن ه پس از محمد بیرگذار کرامیبزرگ و تاث ی فرقه
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 27  کرامیه و تصوف

گـر  یاس بـا د ین فرقه در قیپراکنده بودند. ا فد که در نقاط مختلیم گردیتقس يمتعدد

ن یـ داشـته اسـت و ا   يرتریگ زاهدانه و عارفانه سرعت رشد و گسترش چشم يها نهضت

ـ   ها  الت آنها بوده است؛ خانقاهیمنظم تشک يو ساختارها ينکته معلول سازمانده ه کـه ب

بوده است از  تیاهم متعدد دارای تاقه بوده از جهین طریدر اصل ابتکار ا يقول مقدس

 شـده اسـت   يمـ   يپراکنـده کرامـ   يهـا  ان شاخهیک مینزد يوندهایسبب حفظ پ جمله

  ).  80ـ1 ،مادلونگ(

ز یـ ن يده بودند و برخیخود هم عق يظاهرا در اصول و باورها  يکرام يها از شاخه يبرخ

در فصل هفتم در ذکر مقـاالت   الفرق نیالفرق ب) در ق429 (د ياشتند. بغدادد یيها تفاوت

ه. او یه، و اسـحاق یـ ه، طرائقیـ : حقائقکند يم میخراسان را به سه گروه تقس ی هیه، کرامیکرام

رسـد کـه در    يبـه نظـر مـ    رو، ازیـن  ،کردنـد  ير نمیگر را تکفیکدین سه فرقه ید که ایگو يم

    .)130، بغدادیاند ( توافق نظر داشته يه، در اصول و مبانند، چا ک فرقه بودهیقت یحق

 يهـا  شـاخه رسـد تعـداد    يبه نظر مـ  ،برد يخراسان نام م ی هیاز کرام ينکه بغدادیا

 د( ينی، اسـفرا ياند. شاگرد بغـداد  دهنها بویش از ایب يه به لحاظ تعداد و پراکندگیکرام

 ،اسـفراینی سـتند ( یشـتر ن یب ان سه فرقـه یکرام يد تمامیگو يم این خصوص) در ق471

از شـش   ون المسـائل یـ شـرح ع ) در کتـاب  ق494 مـذهب (د  يدیز ي). حاکم جشم99

ه یصمیه، هیه، مهاجریه، تونیعابد ه،ینیه، رزیدی: حبرد که عبارتند از ينام م  يکرام ی فرقه

 ه هسـتند چـرا کـه علنـاً    یکرام ی ن فرقهیه بدتریدید حیگو ي). فان اس م84 ساز، تی(چ

 يه ویوجه تسم ی درباره .ف استید بن سیشان حیا يشوایند خدا جسم است. پیوگ يم

دند اما او سر خود را بر داشـت و بـه بـدن    یه سرش را بریبه فرمان مقامات عالاند:  گفته

دند یف نامیدبن سیرا ح ين رو ویچسباند و در همانجا ماند و هنوز هم زنده است و از ا

ث یستان هستند که از حجغر ين نام از اهالیرز يشخص روانیه پینی). رز47 ، فان اس(

به  يا وجود فرقه ،ملل و نحلصاحب  ي). شهرستان47، وکند (همیه نزدیدیاعتقادات به ح

د خود یه به عثمان بن عابد منسوبند و عقایعابد ی ). فرقه79( است  د کردهیین نام را تایا

به محمد بن کرام  يپس از محمد السجزاند که با چند واسطه  را از ابوالفضل عابد گرفته

انـد و   میقائـل بـه تجسـ     يکرامـ  های هگر فرقین فرقه مانند دی). ا47 ،فان اسرسد ( يم

)،  يگـر فرقـه کرامـ   یده (یصـم یشـان بـرخالف ه  یند خداوند محل حوادث است. ایگو يم

 ه بـه یـ ). تون90 ،1372 ساز، تیاست (چ يان خدا و عرش متناهیمعتقد بودند بعد در م

و بجستان در خراسان آمده است  طبسان یتون م ين نام از روستایمنسوبند. ا ياحمد تون
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صـم در زمـان   یانـد. ابـن ه   يصـم کرامـ  یروان امام عبدهللا محمد بـن ه یه پیصمی). ه93، همان(

رفتـه قـدرت ابونصـر بـر       کرده اما رفتـه  يم يحاکم غرجستان زندگ يابونصر محمد بن اسد غور

م سـلطان  یرو به ضعف نهـاد و سـرانجام ابونصـر تسـل     يمحمود در آن حوال اثر فتوحات سلطان

بـه ظـاهر تنـد و ضـد      يباورهـا  يصم برخـ ید ابن هیگو يم ي). بغداد94ـ93، شد (همان يغزنو

صـم  یز بـه ابـن ه  یـ ن کتـاب ن ی). چنـد 134 صل کـرده اسـت (  یمحمـد کـرام را تعـد    يحکومت

فضـل   يفـ  ةرسـال ، الفنـون ، جمل الکالم، لمقاالتکتاب ا، اعجاز القرآن: اند از جمله منسوب کرده

    ).79 ،فان اس( ابن بکر

ه است. یکرام ی بودن از دامان فرقه يهیصم زدودن غبار تشبیکار ابن ه ی د عمدهیشا

بلکه  ،ندارند يده فاسدیات و صورت و... به خداوند عقیان در اطالق هیاو گفته است کرام

را بـه رفـت و    ئیبر عرش را به مکان و مج يستواکنند و ا ير مین تفسین را به عضویدی

مطابق با قرآن است و هر آنچه در قـرآن   يهاتیتشب ها  ن اطالقی؛ و تمام ا ها آمد در مکان

ن یـ رو، مـراد از جسـم بـودن خـدا ا     نیاز آن منزه است. از ا يساحت مقدس اله ،امدهین

 قـائم بـه ذات اسـت   ن معناسـت کـه او   یـ بلکه بـه ا  ،ست که خداوند واقعا جسم استین

 ی ان اعادهید تا از کرامیصم کوشیابن ه ،به هر حال .)1/151 ،ابن حزم؛ 134، بغدادی(

 يز بـه مـازن  یم بن مهاجر و او نیاست که به ابراه يگرید ی فهیه طایت کند. مهاجریثیح

اما پس از قتل  ،ه بودهیخفاف ی م خود جزو فرقهیگرچه ابراه. )48 ،فان اسگردد ( يباز م

  ). 90 ،چیت سازاند ( ه خوانده شدهیروانش به نام مهاجریپ يبرخ يو

  

  ه یکرام يباورها

 ،توان آنهـا را بـر زبـان آورد    يز است که نمیب و کفرآمیچنان عج گاهی  يکرام يباورها

شـود کـه    يمـ  رو روبهبه بعد ق م ودوم و س يدر سده ها گمراه يا خواننده با فرقه یيگو

آمـده را    يکرام يباورها ی درباره ها  اند. آنچه در ملل و نحل دهیت کژ فهمیغاه اسالم را ب

 ينیخـون  يهـا  سـتیزه ان یـ بـا کرام  ناند و طرفه آنکه آنـا  ث) نگاشتهیان (اهل حدیشافع

توان در منابع  يرا م  دشمنیو  ها  ن خشونتیاز ا یيها نمونه .)10/251 ر،یابن کث( داشتند

کشته شده  هیدست کرامه ب يه شافعیک فقی ه کهمشاهده کرد. به عنوان نمونه گفته شد

ابـن   يه شـافع یـ فقن متهم به مسموم کـردن  یان همچنیکرام .)8/86 ، ابن سعد( است

) 421( يسر پـزدو یا به ابواله هن مشاجریسرآغاز ا .)419، زریاب، عباس( اند فورک شده

به  .)72 ،فان اس( »د اقتدا کردیمذهب نبا يدر نماز به شافع«داد  يگردد که فتو يباز م
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 29  کرامیه و تصوف

 انـد  ک بـوده ینزد يخاور يبه سنت حنف ،خود يو کالم يد فقهیان در عقای، کرامهر روی

کرد اما در  يخود را ارائه م يموارد نظر شخص ي). گرچه ابن کرام در برخ72،  مادلونگ(

  ). جاهمان( فه بودیابوحن يها رو آموزهیمجموع پ

 دقمعتخداوند  ی ه دربارهیکرام ،سانینو للم ی به گفته بنا: اه در باره خدیکرام يأر

ه وارد شده است. یاست که بر کرام ين اتهاماتیتر از مهم يکی، نیااند.  میه و تجسیبه تشب

عـرش   ي، خداوند بر رو»يالعرش استو يالرحمن عل«ه قرآن یه معتقدند که بنابر آیکرام

ن باورند یز بر ایشان نیاز ا يبرخ ،انین میتر از عرش است. در ا دارد و ذات او بزرگ قرار

گفت که خدا جسم است و از  يعرش است. ابن کرام م يکه خداوند در جهت باال و محاذ

 ،شهرستانیت دارد. عرش مکان خداست و خدا مماس با عرش است (ینها يجهت تحتان

ن اتهام به قول یح ایخود در توض ریتفسدر  يسورآباد). 204ـ203، بغدادی؛ 108ـ107

م و بدان نسبت به خـدا  یدان ياستوا را م يمعنا«: کند که گفته ين انس استناد ممالک اب

 ،مـاوردي (» از آن بدعت است پرسشده است و یآن بر ما پوش يم اما چگونگیمان داریا

در امـا   ،طلبـد  يم گفتاری جداگانهدارد که خود  يفروعات مختلف میبحث تجس). 1/92

 18ه یبنابر آ ،و شد) خداوند قول به اختالف (آمد يکیم: یکن يبه دو نمونه اشاره منجا یا

: در دیـ گو يصم میحرکت خداوند به نقل از ابن ه ریتفسدر  ي؛ سورآبادسوره فجر است

 ی هیـ د بـه مضـمون آ  یـ د که بایافزا يمست. او یتوهم حرکت درست ن يمورد خداوند حت

 ز نمـود یـ د پرهیـ امـا از بحـث در مـورد آنهـا با     ،مـان داشـت  یا )18 (فجـر/  »جاء ربک«

 يل شدن بـه دسـت بـرا   ئم، بحث قایگر در مورد تجسید ی لهأمس .)1/178 ،ي(سورآباد

، ابـوبکر  »يدیـ لمـا خلقـت ب  «: سوره ص بدان اشاره شده است 75 ی هیآخداست که در 

خـدا اقـرار    يد به وجود دسـت بـرا  یدهد که با يح مین توضین باره چنیدر ا يسورآباد

گاه ینشان دادن شرف و جا يانسان با دو دست خود برا نشیداشت... سخن خدا در آفر

  .)3/147( آدم است

 هیم و تشـب یافت که به تجسـ یتوان  يرا نم يا با فرقهیتقر  ن،امسلم های هان فرقیدر م

سه یفرق در مقا يبرخ ،ن مطلبیر ایتفس ی باشد. هر چند که ممکن است در ارائه معتقد

 د( ين نسـف ین حـال، ابـومع  ی). در عـ 62 ،يحمتـ رفتنـد ( یه بیگر به دام تشبیبا گروه د

د کـه منظـور از   یگو يم میه از تجسیر سخن کرامی، در تفسيدی) از متکلمان ماترق508

ز یـ ن يصم کرامین هاب). 57 ،المشین است که او قائم بالذات است (یجسم بودن خدا ا

 يد: معنـا یـ گو يکنـد و مـ   يب میه را تکذیکرام يم از سویه و تجسیصراحتا باور به تشب

 دقمعتخدا  يها، برا مکانا داشتن مکان و تردد در یداشتن اعضا و جوارح  انندم يفاسد
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 ،شهرسـتانی ( ش اسـت یم. مراد از تجسم، قائم به ذات بودن خداوند به ذات خـو یستین

ده در یـ ن عقیـ ز بود. ایانگ ز بحثین ،ده که خداوند محل حوادث استین عقیاما ا). 103

روان ابن کرام بـرخالف اهـل   یمعتزله از صفات خداوند. پ يبرابر تلقبود در  يواقع پاسخ

معتقد بودنـد   نرفتند. آنایعمل را نپذ يذات و صفات زمان ين صفات ازلیز بیاعتزال تما

خالصه  )،به وجود آوردن(ن یبنابر معمول آن را تنها در واژه تکو نکه صفات عمل که آنا

ند هـم در  یافریش از آنکه خداوند جهان را بیبوده و پ يز به همان اندازه ازلیکردند ن يم

خلـق   يبوده از بـرا  يو ي، قدرت ازليت الهیسان خالق نیاند. بد جوهر خدا مستتر بوده

، اما اعمال او يزندگ يهاازیفراهم کردن ن ياو بوده از برا يت او قدرت ابدیا رازقیکردن، 

ها  ن حادثیه ایشوند. کرام يحادث م اند که به قدرت او در ذاتش در زمان بوده يحوادث

ـ که در جهان پد يدادیز و رویکردند... هر چ يم يخدا معن يها نه صفتو  ها  را عرض  د ی

، مادلونـگ د (یآ يد میاست که در ذات خدا پد یيها شود در اثر حادث يد و نابود میآ يم

  ). 76ـ75

مـان  یقائل بودند که ان معنا که یداشتند به ا يمرجئ يمان موضعیه در مورد ایکرام

ند کـه  یگو ين اعتقاد میح ایشان در توضین است. ایبه شهادت يق زبانیصرفا اقرار و تصد

ن در عالم ذر است: آن زمان که یبه شهادت ين، اقرار زبانیبودن شهادت يمرادشان از زبان

 بنـدگان را  يمـان یاقـرار ا  »الست بـربکم «سوره اعراف با گفتن  172ه یخداوند به حکم آ

مـان  یز ایـ ن نیمنـافق  يشوند. حت يمومن زاده م ها  روح ين روست که تمامیرد. از ایگ يم

ن یل است و همچنان در ایو جبرائ فرشتگان، نامبراپیمانشان به اندازه یدارند و ا يقیحق

 ،شهرسـتانی ؛ 212ــ 211 ،بغـدادی مانند مگر آنکه علنا به کفر شهادت دهنـد (  يمقام م

  .)115 ،اسفراینی؛ 85ـ84

و  يدر وجـود نبـ   يه نبوت و رسـالت دو حالـت عرضـ   یاز نگاه کرامنبوت و امامت: 

هر کـه در او   يعنی ؛تواند مالک رسالت باشد يو عصمت نم يرسول است و معجزه و وح

 ينیخلق مبعوث کند. اسفرا يباشد بر خدا واجب است که او را به سو ين حالت عرضیا

(ص) اکرم يند: نبیگو يشان میعتقاد آن است که ان ایاز فروع ا يکید یگو يم ریالتبصدر 

ن امام را به نص و نصب خدا ییه تعی). کرام115ست (یمرسل ن يدر قبر، رسول است ول

). گفتـه  115، اسـفراینی ؛ 168شهرسـتانی،  اند ( بلکه قائل به اجماع ،دانند يو رسول نم

ن معنـا کـه امـام    یند! به اا دانسته يز میامام در دو منطقه را جا عت با دویب نشده که آنا

ز یـ کنند و امام عراق و حجـاز ن  يروید از او پیه است و اهل شام باین در شام معاوامنؤم

کردنـد و   ي(ع) را در قتـل عثمـان مـتهم معرفـ    ين امام علیشان همچنیاست. ا (ع)يعل
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در ان موجب قتل عثمـان شـد!   یمعتقدند که صبر و سکوت او در مقابله نکردن با شورش

سـتان از محبـان   یاست، اهل س يد گفت که محمد بن کرام اصالتا سجستانیرد بان مویا

ن یـ آنان از ا ،کردند ي(ع) م يکه همگان سب عل يت بوده و هستند و زمانیاهل ب يواقع

ز بـه شـدت اظهـار تاسـف و تـاثر      یان نیعیکار امتناع نمودند. نسبت به قتل امام سوم ش

ه را به یتوان کرام يم ،ن اوصافی. با اد رقم زدندیزی در برابررا  شورش نخستینو  کردند

ر یاند؟ تفس دهید يکسان میه را به خالفت ی(ع) و معاويشان علین اعتقاد متهم کرد که ایا

ن یـ : در ادهد يه پاسخ میکرام يزیت و امامت ستیوال یاه هبه تمام شبه الفصول  يعرفان

ن یـ افتـه اسـت. در ا  یختصـاص  شـان ا یل ای(ع) و فضايمستوفا به عل يکتاب اساسا فصل

تـراهم رکعـا   «نـازل شـده از آن جملـه اسـت:      يه در حق حضرت علـ یر آمده که ده آیتفس

ص آن حضـرت  یصه از خصـا ینه خص »بساط«سنده در فصل یسوره فتح). نو 29ه ی(آ» سجدا

تـا   -2 .افتـه یپـرورش   يآن حضرت در خانه وح -1ب عبارتند از: یکند که به ترت يرا نقل م

همـواره   -4ن دختر رسول بود. یشوهر بهتر -3امبر (ص) هرگز از او جدا نشد. یلت پروز رح

در  -6در نمـاز خـاتم بـه سـائل داد.      -5کرد.  يکار میدر دفاع از مسلمانان و در راه اسالم پ

 يزنـدگ  -8گز پشت به دشمن نکرد. در شجاعت چنان بود که هر -7مانند بود.  يسخاوت ب

که در همه حوادث مرجـع اصـحاب بـود.    در عمل چنان بود  -9ت. ت زهد بوده اسیاو در غا

ن فصـل  یـ ات. او در ایکند تحت عنوان اخبار و حکا يدر کتاب باز م يکتاب فصل ی نویسنده

ل را بـازگو  یز فضـا یـ ن (ع)نیو امـام حسـ   (ع)(ع) از امام حسن يل علیضمن ادامه ذکر فضا

ـ  ین و زیر تـ یکند. از آن جمله در تفس يم ن، یکـه تـ   ةعید کـه قـال اهـل الشـ    یـ گو يتـون م

در  ).8 ،1385؛ 113ــ 112 ،1377، يکـدکن  يعین(ع) است (شفیتون، حسیحسن(ع) و ز

از د: یـ گو ي(ع) نقـل شـده کـه مـ    يل از علـ یـ از ابـن کـرام در تجل   يسخن يسورآباد ریتفس

فضـائل   ی همه ،شدم يمتهم نم يگفت: اگر به رافض ي، وپرسیدند(ع)  يابوعبدهللا درباره عل

  ).14، همان( کردم يرا ذکر م يعل

  

  يکرام يها مدارس و خانقاه

باشـد.   ها  جاد مدارس و خانقاهیا  ،يکرام يها رسد رمز گسترش باورها و شاخه يبه نظر م

نکـه  یچـه ا  ،نـه داد یرید يقـدمت   ين مدارس و مراکز علمیتوان به ا يث قدمت، نمیاز ح

 يدر نـواح   يکرام يها ارس و خانقاهمد ی داشته است. عمده وجود يش از آنها مدارسیپ

تان شابور، تون، سمرقند، فرغانه، جوزجان، و غرجسیمانند ن یيشهرها يعنیران یا يشرق

 ةنشابور بود که دارالسّین مدرسه در نیتر يمیقد، ظاهراً). 357ـ365 ،مقدسی( بوده است
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آن را  )ق344 د( يوب صـبغ یـ نام داشت و گفته شده که ابوالعباس محمد بن اسـحاق ا 

کـرد. بـا    گذاری پایهه بست ی) در ناحق354 د( يگر را ابوحاتم بستید ی . مدرسهساخت

بن محمد بـن عمـر از    يخ ابوالقاسم علیبه زمان ش  يکرام ی ن مدرسهینخست ،ن همهیا

، يحنفـ  ی چهـار فرقـه   يهق چهار مدرسـه بـرا  یگردد. او در ب يهق باز میافراد متمکن ب

ـ در جر  يکرامـ  ی مدرسـه  .)194ــ 185، ابن فنـدق ت (ساخ يو کرام يدی، زيشافع ان ی

م در مـدارس  یتعلـ  ی وهیان رفـت. شـ  یاز م ق486هق در سال یان محالت بیم يریدرگ

در مجلـس گـرد هـم      يکرامـ  آمـوزان  دانـش : بوده اسـت  ها  يحنف ی وهیمانند ش  يکرام

ن ینخست). 365 ،مقدسی( خوانده است يم يمطلب يا نوشته ياز رو يآمدند و شخص يم

حـا در  ی) بر مزارش در دروازه ارق255د فات محمد بن کرام (ز بعد از وین  يخانقاه کرام

ن خانقاه یدر آن به اعتکاف پرداختند. ا يان مدتیکرام .المقدس ساخته شد تیب يکینزد

  .)25، همود (یان گردیکرام يمیبعدها از مراکز عمده تعل

  

  ين عرفانیبا مضام ير کرامیسه تفس

ه همـواره  یـ کرام«د که یگو يم »گر محمد بن کرامید ی چهره« ی در مقاله يکدکن يعیشف

شان باز هم وحشت از یاند و تا سالها پس از زوال ا ب بودهیتحت تعق خ عمدتاًیدر طول تار

ز ارباب مذاهب و فرق وجـود داشـته اسـت. آثـار و     یان دولتها و نیآنها در م يها شهیاند

 يز از سـو ینن نحله نگاشته شده یشاخص ا يها ار و چهرهانگذیرا که به دست بن يمتون

 .)62 ،1377شـفیعی کـدکنی،   » (ان رفتـه اسـت  یـ آنها عمدتا از م ندشمنان و مخالفا

به قلم  يلنظم المعان يمبانر یتفس يکی شده است:ه شناخته یر از کرامیکنون سه تفستا

 م شدهیده فصل تنظازیدر  يالمبانر ی. تفساست )ق378(متولد  ياحمد بن محمد عاصم

ـ  افته است. یاختصاص  ين مباحث علوم قرانییکه ده فصل آن به تب کـه   يمطالـب و آرائ

ک یـ ا اهل سنت نزدی يعیک دانشمند شیر آورده به آراء یمسلک تفس يکرام ی سندهینو

سـان از  یکـه ملـل نو   يریبا تصو ،کرد يبودن خود اعتراف نم ياست و اگر مولف به کرام

 ه باشـد یـ کرام ی از فرقه يداد که و ياحتمال نم يهرگز کس ،ده بودندم کریه ترسیکرام

از  يا رهپـا ر ین تفسیاست. در ا ياثر عبدالوهاب حنف ،الفصولر یتفس دوم .)71، اعرابی(

مورد از  54ش از یبا بین کتاب تقریدر اسنده ینونقل شده است.  سخنان محمدبن کرام

  .)105، 1377شفیعی کدکنی، ( کند يم حیم و صریخود محمد بن کرام نقل قول مستق

ه چنـد صـفحه از   یـ ل هـر آ یـ ذ نویسندهات قرآن که یآ ياست بر برخ يریتفس، الفصول
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ن کتـاب ظـاهرا مربـوط بـه قـرن      یپردازد. ا يمختلف به بحث و نقل اقوال م يها دگاهید

 هیهر آ .کسان استیبا همواره یتقر الفصولساختار  .)76، همان( است ق چهارم و پنجم

ات، یـ ح)، اخبار و حکای(توض : بساطاند از شود که عبارت یم ياز شش نظر مختلف بررس

ن یسه نسخه از ا .)60، فان اس( هیوجوه و نظائر، نکات و اشارات، حقائق و احکام و تبک

دانشگاه  يب در آستان قدس، کتابخانه مرکزیکنون شناخته شده است که به ترتکتاب تا

ر که بخش نخسـت کتـاب را   یاخ ی شوند. در نسخه يم ينگهدار ایتانیبر ی تهران و موزه

عبـدان   ـ  ن بن احمدسن شکل ذکر شده است: حیان به ایراو ی سلسله ،دهد يل میتشک

 .)1385شفیعی کـدکنی،  بن اسحاق ( يعل ـ  محمدبن کرام ـ  محمدبن صابر ـ  يسرخس

ان بـه ابـو محمـد    تـو  ير، مـ ین تفسیلف اؤخ پدر میخ نسل قبل از مشایمشا ی رهیاز زنج

کند. شرح حال او و   يت میک واسطه از محمد بن کرام نقل روایاشاره کرد که به  يسجز

 آورده اسـت  القنـد در کتـاب   يسمرقند را نسف  يکرام يها س خانقاهیدر تاست او یاهم

آمده  ق تا چهارمدوم  يها خ بزرگ سدهیاز مشا یيها ن کتاب نقل قولی). در ا81، همان(

م ادهـم،  ی، ابـراه يبن معـاذ راز  یيحی، يد بسطامیزی، بايحسن بصر :اند ملهز آن جکه ا

، 1385شـفیعی کـدکنی،   ، و... (يان ثـور ی، سـف يق بلخی، شقيشابوریابوحفص حداد ن

زان سنجش ین مقامات، مقامات عارفان است و میتریکتاب، عال ی نویسندهاز نگاه  .)107

سنجش اعمال شـش   يعارفان برا يها جهعارفان است. سن يز، همانا عوالم روحانیهر چ

منت، نشاط اطاعت، و خوف فرقت، و البته عمود  ادکردیز است: شوق، محبت، انابت، یچ

 ،همـان ت و ترازودار آن خـوف عاقبـت (  صحت معامل اش زبانهز زهد است و ین ترازو نیا

 .) اسـت ق494 د( يبـاد آق بن محمـد سـور   یر ابوبکر عتیز تفسیر سوم نیتفس ).101ـ2

فان ( شابور بودیه در نیس فرقه کرامیرئ يصم کرامیبعد از ابن ه ،رین تفسیا ی نویسنده

تا  60) حدودا الفصول( ش گفتهیر پین اثر و تفسیف ایان زمان تالیم ی ). فاصله82، اس

ق در نگار یاز منابع مورد استفاده ابوبکر عت يکی الفصولاد یسال است و به احتمال ز 70

   ). 13، 1385شفیعی کدکنی، ست (ر خود بوده ایتفس

  

  يعرفان يا قهیطره؛ یکرام

 ،خـورد  يبه چشـم مـ  اند  ه سخن گفتهیکه در مورد کرام يآنچه در نگاه نخست به منابع

ناسازگار اسالم  يدیتوح ياست که غالبا با باورها يفقهـ   يد خاص کالمیبا عقا يا فرقه

 ،میمسـتق ریا غیم یمستق ی گونهه به ک يآثار يشتر در برخیب نگری ژرف. اما افتاده است

دهد که فرقه مـذکور نـه تنهـا از اعتقـادات      ينشان م ،ن فرقه اشارت دارندیقت ایبه حق
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ن یـ د هـای  ژرفای آموزهبه  يداشته و حت يست بلکه با آن همخوانیدور ن  يل اسالمیاص

 ،آن افته ازینوشواهد و مدارک  ی یهاپ ه بریکرام ی ، فرقهيز توجه دارد. بارین اسالم نیمب

 ی ات صبغهآن است. در اثب يانه و عرفانیصوف سیمایز دارد که همانا ین يگرید سیمای

  م. یکن ياز آنها اشاره م يوجود دارد که به برخ يل چندیه دالیکرام ی فرقه يعرفان

قه، محمدبن کرام، است. محمـد بـه   ین طریانگذار ایت خود بنینخست، شخصجهت 

ش بـوده اسـت.   یژرف انـد  يشه داشـته و عـارف  یزاهد پ يتیخصش ،منابع موجود يگواه

فراتر از مقام   ياند و مقام دانسته يقت میحق ی ندهیطرفدارانش او را مظهر و نماآنچنانکه 

 ی ن کلمـه یـ قائـل بودنـد و ا   يو يعت بـرا یک زاهد اهل شریا یه یک فقیا یک متکلم ی

 يهـا  آمـوزش  يظر به صـبغه عرفـان  نا يادیتا حد ز ،اند کرده يه میکه بدان تک »قتیحق«

  محمدبن کرام بوده است. 

ا یم یبه طور مستق نویسندگاناز  ياست که برخ يا عارفانه يها قل قولجهت دوم، ن

ر قرآن یاز تفاس يکیاند.  ر قرآن نقل کردهیم از محمد بن کرام در خصوص تفسیمستقریغ

عبـدالوهاب بـن محمـد از    فـه  یبه نام ابوحنمذهب  يان حنفنویسندگاز  يکیکه به قلم 

ن یدر ا نام دارد. ر الفصولیتفسنگاشته شده چهارم و پنجم خراسان  های سده دانشوران

 ،1385شفیعی کدکنی، ( خورد ياز محمد بن کرام به چشم م يا افتهیکتاب سخنان نو

 يو عرفـان  يات اخالقـ یـ از روا يا ن کتـاب مجموعـه  یـ د ایگو يهر چند که فان اس م .)6

 ی ن سخنان، ما با چهـره یاز خالل ااما  ،)59، فان اسر قرآن است (یا تفسست و صرفین

م کـه  یروبرو هست  يد بسطامیزیمشرب برجسته از نوع با يهیر تنزیک عارف روشن ضمی

ن ین شخص و ایسان از سر عناد با اینو ملل يکه برخ یيناروا يها با تهمت يتیچ سنخیه

دارد  يه عرفانیونه از سخنان ابن کرام را که درونمانجا چند نمیاند ندارد. در ا فرقه داشته

  :میکن ينقل م

از حب  ي: قلب منقطع از عالقات و خالم کدام است گفتینکه قلب سلیا ی دربارهـ 1

  .يا و مملو از حب مولیدن

دم؛ یـ د يازیـ ن يبـ  ي: عـزت را در لـوا  دمیگر دیز دیشش چ يز را در لوایشش چـ 2

 يرا تحـت لـوا   ي؛ و راحتـ اسـالم  يم؛ شکر را تحت لوادید يسالمت ينعمت را تحت لوا

ق را در ی؛ و توفنفس يناخشنود ير لوایرا ز ياله يبه اندک بسنده کردن)؛ رضا( قناعت

 دم.یجهد و همت د ير لوایز

 يمانیآورد و پش يمعدوم را به وجود م ،ت در طاعتیز است: نیدو چ ياصل بندگـ 3

 کند.  يت موجود را نابود میبر معص
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 35  کرامیه و تصوف

اء وجـود  یـ ات اولیـ تـر از ح  زهیپـاک  ياتیـ نه حیاگر ترس از سرانجام کار نبود هر آـ 4

   .صفحات متعدد)چهره دیگر محمد بن کرام، (ت نداش

خر در مورد شخص محمد بن کـرام اسـت.   أبنام مت يعرفا يدگاه برخید ،جهت سوم

خ احمد یش از آثار يکیدر  ل است.یخ احمد جام معروف به ژنده پیش نرفاان عیاز ا يکی

از ابن کرام آمده و  يعرفان يو هشتم کتاب نقل قول ها ي، در باب سنیس التائبیانجام، 

ن مسائل از قول ابوعبدهللا محمد کرام است امـا  یاصل همه ا«کند که  يان اشاره میدر پا

شـفیعی  ( »دیـ دا آیـ م تـا پ یاد کـرد یـ ن مسائل یان ایم و مین تصرف کردیاز ا يدر برخ

ه و شخص یرا به کرام يارادت و يخ احمد به خوبیآثار ش .)37 ،1373ـ1374، کدکنی

بود از  يمرد«: م کهیخوان ين میخ چنیاز مقامات ش يدهد. در داستان يابن کرام نشان م

ه کـرده  درا گشا يده بود و مجاهده کرده و چشم ویرنج کش ياریث که بسیاصحاب حد

مروز بنگر به حد سجسـتان  یت نیوال را گفتم: به يو ين. روزیزم يبودند به کرامات رو

سـت، پـس سـر    ینگر يش افکند و گـرد حـدود مـ   یسر در پ ي؟ ساعتينیب يتا آنجا چه م

مرا معلوم شد از احوال امام زاهدان ابوعبدهللا محمد کرام که  ي: عجب حالتبرآورد، گفت

ز آن دم که نور اید يا ن معلوم نبود و آن آن است که در حدود سجستان خانهیش از ایپ

اسـت؟   ين چه جـا یدم که ایتافت. پرس يشد و م يتافت تا عنان آسمان بر م يخانه بر م

  ».د از بهر شرف او راستیآ ي: والدت امام زاهدان آنجا بوده است. آن نور که مگفتند که

 يکـه و  يمقـام شـامخ   کنـد،  ين داستان ارائه میرام در اخ جام از ابن کیکه ش يریتصو

امام زاهـدان و  ، ه باعنوان خاص اویگر متون کرامیدر د ينجا و حتیدر اادکردن او یداشته و 

نـزد   يآن همه نور عظمت نشـان از شـرافت مقـام و    دن محل والدت او بایان و دیامام متق

تـوان گفــت کــه در   يو مــ ه اســتیـ ت و عظمــت مقــام او در آن ناحیـ خ جــام و روحانیشـ 

آمـوزد   ين نکته به مـا مـ  یدارند و احضور مسلم  يخ جام عناصر کرامیعرفان ش يریگ شکل

 يعناصـر کرامـ   يشه در جستجویهم ق ان قرن ششمیکه در مجموعه تصوف خراسان تا پا

    .)44 ،36 ،همو( امده باشدیبه صراحت ن ين آثار نامیچه از محمد بن کرام در ام اگریباش

ـ ینخست يس خانقاه برایجهت چهارم، تاس ان یـ دسـت کرام ه ن بار در جهان اسالم ب

اسـت و از   يم سلوکیانه و تعالیصوف يج باورهایم و ترویجاد خانقاه، تعلیا ی ست. فلسفها

  يدر نقاط مختلـف بـالد اسـالم    يروان ویتوسط ابن کرام و پ ها  ن خانقانخستیآنجا که 

  ن فرقه.    یانه ایاست بر وجهه عارفانه و صوف يس شد، خود گواهیتاس

جـاد و گسـترش   یا يشان برایه تالش ایکرامرات مهم فرقه یثأاز ت يکیجهت پنجم، 

 ينـه حتـ  ین زمیـ در ا نان تصوف در خراسان است. آنـا یاز جر یيو جدا يسلوک عرفان

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390شماره یکم، بهار و تابستان  ،چهل و چهارم، سال ادیان و عرفانمجله                                              36

ه یـ ، کراميات گفتـار یـ به عنوان نمونه در ادب .خود داشتند يبرا يخاص يات گفتاریادب

ز ین هیدر مورد خود کرام .کردند يا دوست دوستان خطاب میگر را با عنوان دوست یکدی

  ). 445 ،1376زرین کوب، ( کار رفته استه اء بیا اولی ير خاص ولیتعب

ـ ا بود. میانشانحاکي از روح تصوف در بر توکل  ند آنایتاک ، اصرار وجهت ششم ن ی

ل کردند و در این خصـوص بـه احـوا    يترک کسب و کار م يچنان بود که حت د آنیتاک

 ن کـار مالمـت نکـرد   ین را به جهت اشایامبر(ص) ایپکردند که  اصحاب صفه استناد مي

دانستند و اشتغال به کسب را  يان توکل را الزمه زهد می. کرام) 47 ،1388کوب،  زرین(

ز از توکل یر خود محمد بن کرام نی). تفسجادند (همانید يش ناپسند میآال يبه مثابه نوع

از  يکـ یاسـت. در   )يبدست آوردن روز يعدم تالش برا يعنیهمان ترک کسب و کار (

رزاق و سئل ابوعبدهللا ان کانت اال: «ن آمده کهیر منسوب به ابن کرام از قول او چنیتفاس

  ). 100 /2افشار،  ( »ةضا مقسومیفالکد و العنا و التعب لماذا؟ فقال: انها ا ةمقسوم

 يحنفـ  يد سـالم یاست که ابوشکور محمدبن عبدالسع يا يبحث عرفان ،جهت هفتم

که از در مورد استقرار خداوند بر عرش ( دیان التوحیب يد فیهتمالمذهب در کتاب خود 

کنـد و   ياد مـ ی» المتقشفه«ون با عنوان یاز کرام يکند. و يه بود) مطرح میکرام يباورها

   .)84، ه را مد نظر دارد (فان اسیدرست جنبه تصوف فرقه کرام

ا زهـد  امامـت ر  ی از شـروط دهگانـه   يکی ر الفصولیتفسنکه صاحب یا ،جهت هشتم

ن خود ین همه در شخص محمد بن کرام جمع آمده بود و ایداند و معتقد است که ا يم

 يعرفـان  ی است بر صـبغه  يت حجتیانه ابن کرام و در نهایت صوفیاست بر شخص يلیدل

  ).46 ،1373ـ1374، شفیعی کدکنیقه (ین طریا

  

   يریگ جهینت

 يواقعـ  يدن به باورهایرس يکی قابل توجه است: لیه به دو دلیکرام ی پرداختن به فرقه

، يرگذار اسالمیثأمهم و ت ی قهین طریف و افترا از دامان ایتحر رروان آن و زدودن زنگایپ

ن فرقه است کـه عمـده آن   یا يم عرفانیانه و تعالیصوف سیمایبرجسته کردن  ،يگریو د

ت کـه  اسـ  یيهـا  م گزارشیدان يه میآنچه از کرام يتمام است. ير الفصول متجلیدر تفس

ـ  نقل کرده يو بغداد يهمچون شهرستان يسانینو ملل غـرض هـم نبـوده     ياند که البته ب

 يسـان شـافع  ینو ملـل  ی نکـه عمـده  یا يکیها دو جهت داشته است یورز ن غرضیاست. ا

هـا بـا    ي) و شـافع آنـان بـوده   ه برخاسـته از یکه کرامها ( يخ حنفیاند و در طول تار بوده

از  يا ه در برهـه یـ کرام ی دوم آنکـه فرقـه  اند.  ن داشتهیونفراوان و خ يهایریگر درگیکدی
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 37  کرامیه و تصوف

اق ذن امـر بـه مـ   یاداشته و  يریرشد و گسترش چشمگ ياسیت سیل موقعیخ به دلیتار

ن فرقـه  یـ ا يزدگ عوام يد بتوان گفت تا حدیآمده است. شا يگر فرق خوش نمیروان دیپ

ل یـ در ابتـدا بـه دل   ،چهرگذار بوده است، یثأر مذاهب و نحل با آن تیز در مخالفت ساین

ر جامعـه بـه   یـ ف و فقین و اقشار ضـع یوران و دهاق شهیابن کرام عموما پ ی منش زاهدانه

ـ یان سایگاه آن در مین امر در تنزل جایوستند و ایپ يه میکرام ه ر نبـود یتـاث  ير مذاهب ب

  است.

، المبـانی نان ابن کـرام و سـه تفسـیر    پس همانگونه که دیدیم با توجه به برخی سخ

و همچنین داستانی که شیخ جام در خصوص شخصیت ابن کرام و  سورآبادیو  ولصفلا

و گونه شک و تردیـدی بـرای صـبغه صـوفیانه      جای هیچ ،مقام عرفانی او ذکر شده است

، تسلیم و رضا به قضای الهی و ماند. تاکید بر توکل، اخالص ی این فرقه باقی نمی هرفاناع

  .ید این مدعا استؤم زاهدانه و صوفیانه، متاسیس خانقاه برای ترویج و تعلی
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