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٣کوهکن ، رضا٢زاده کمالی طاهره

 )١٢/٣/٩٥: ریخ پذیرش مقاله تا ـ١٢/١٠/٩٤:تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده 

جمهور احسایي از علماي متضلّع شیعي است که تا اوایل تشکیل دولت صفوي  ابي ابن
او را از این حیث که هم در قالب و روش و هم در . در ایران، در قید حیات بوده است

جا  و از آنتوان مؤسّس خواند  تلقّي کالمي، تحوّلي بنیادي در کالم شیعه پدید آورد، مي
شود و صبغۀ آن را  که این تحوّل با تکیه بر حکمت اشراق و به مدد آن محقق مي

مقاله نشان می دهد که . دانست» مؤسس کالم شیعي اشراقي«گیرد، وي را باید  مي
گیرد و از  صورت مي» روش جمع و تطبیق«تحول مذکور، از حیث قالب، اساساً از طریق 

اري، سطح وجودي و سطح خطاب علم کالم محقق حیث تلقّي، با تغییر خویشک
هاي متعارف کالمي در خصوص توحید، نبوت، امامت و  شود و در نتیجۀ آن، دیدگاه مي

 . یابد معاد، بر اساس مضامین بلند و معاني عمیق اعتقادات شیعي ارتقا مي
 

، تأسیسي جمهور احسایي، کالم شیعي، حکمت اشراق، تصوف و عرفان ابي  ابن:ها واژه کلید
 جمهور  ابي بودن کالم ابن

 

                                                                                                                                            
 . معاونت علمی ریاست جمهوری» آوران صندوق حمایت از پژوهشگران و فن «با تشکر از حمایت مالي. ١
 Email:Tkamali85@yahoo.com                     فرهنگی؛ مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه دانشیار. ٢
 .ایران فلسفه و حکمت پژوهشی موسسه استادیار. ٣
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 مقدمه. ١
اما قبل از . جمهور پیش نهاده شده است ابي در این مقاله دعوي تأسیسي بودن کالم ابن

که به تبیین این امر بپردازیم، باید نشان دهیم که تشیع با اشراق و عرفان سنخیت و  آن
اله، ترکیبي ناهمگون و در عنوان این مق» شیعي اشراقي«سازگاري دارد تا ترکیب 

پیش از . سخن گوییم» کالم شیعي اشراقي«ناموافق نباشد و بتوانیم به نحو حقیقي از 
این باید موضع خویش را مشخص نماییم که از چه وجهي و از چه منظري به تشیع 

از . شناسي خویش را بیان کنیم نگریم و براي این منظور، قبل از هر چیز باید دین مي
اند تا پرده از مبدأ بردارند و به معاد انسان که همان بازگشت به مبدأ  دیان آمدهدید ما، ا

انسان در این دید، یک رونده است که طي قوس . الهي و قدسي اوست کمک نمایند
حقیقت . گردد نزول فرود آمده است و طي قوس صعود، دوباره به مبدأ خویش بازمي

به این ترتیب، حقیقت . و سرچشمه بازبردن است، یعني به اوّل، به اصل »تأویل«ادیان، 
تشیع، البته ریاست، سیاست و امور اجتماعي آن نیست، که اگر چنین دانسته شود در 

اساس . هاي دنیوي رقیب چه بسا سرمایه و اساس خویش را دربازد مدار رقابت با قدرت
یاسي آن نیز هاي اجتماعي و س تشیع، والیت است و عرفان و معنویت آن؛ اگرچه جنبه

 . ناظر به همان اصل است، چرا که یک دین جامع به همه نشئات نظر دارد
و » اشراق«جمهور  ابي که ابن اي دیگر نیز در این سرآغاز الزم است و آن این تذکر نکته

معني خاص آن . کند و گاه به یک معني عام را گاه به معني خاص استعمال مي» اهل اشراق«
پیروان و شارحان » اهل اشراق«وردي، شیخ اشراق، است و به این ترتیب، همان علم انوار سهر

و اما معني عام آن چنان است که عالوه بر کاربرد خاص،  اهل عرفان . مکتب وي خواهند بود
ایم که این اصطالح را  ما نیز به تبع مؤلف مجبور بوده. دهد را هم پوشش مي) عملي و نظري(

 معناي خاص به کار ببریم که این امر بر اساس بستر سخن در هر گاه به معناي عام و گاه به
قسمت مشخص خواهد بود؛ با این حال ترجیح ما آن بوده است که تا حدّ امکان، این 

 .  اصطالح را به معني دقیق اصطالحي کلمه، یعني معني خاص آن، استعمال کنیم
شود؛  سازي منجر مي ي نظام، تحولي بنیادي است که به نوع»تأسیس«و اما مقصود ما از 

گیرد یا اینکه با حفظ قالب کلي، مسائل و  این تحول یا از حیث قالب و روش صورت مي
شود، یا اینکه  اي که به یک تلقي جدید منجر مي گونه کند به موضوعات و مباحث تغییر مي

خواجه نصیرالدین طوسي را مؤسس کالم فلسفي . کند و هم تلقي هم قالب تغییر مي
دانند؛ چرا که وي مباحث و موضوعات متعارف کالمي عصر خویش را در یک قالب نوین،  يم
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اما فارابي که مؤسس فلسفۀ اسالمي است، . دهد به سبک برهاني و استداللي فلسفي، ارائه مي
در عین وفاداري به قالب و روش فلسفي ارسطویي، تلقي نویني از مسائل و موضوعات فلسفه 

جمهور هم قالب و هم تلقي نویني از کالم  ابي که خواهیم دید، ابن  چناناما. کند عرضه مي
 .حق مؤسس کالم شیعي اشراقي دانست دهد و بنابراین باید او را به شیعي ارائه مي

 
  پیشینۀ تحقیق. ٢

این کالم که در ابتدا اساساً نقلي . کالم شیعي ادوار متعددي را پشت سر گذاشته است
بود، در ادامه، با خواجه نصیرالدین طوسي در قالب ) ي و معتزليبا دو گرایش اخبار(

. جمهور صبغۀ اشراقي به خود گرفت ابي فلسفۀ بحثي مشایي قرار گرفت و نهایتاً با ابن
اگرچه، در خصوص مراحل پیشین، تحقیقات متعددي صورت گرفته، اما در مورد مرحلۀ 

قاله براي نخستین بار، دعوي در این م. اخیر تحقیق خاصي به انجام نرسیده است
رسد که  جمهور طرح شده است و از این حیث، به نظر مي ابي تأسیسي بودن کالم ابن

 . پژوهش ما مسبوق به سابقۀ دیگري نیست
 
 قرابت حکمت اشراق و تشیع. ٣

هاي این  رگه. هاي فرهنگي و حِکمي خویش جدا نیفتاده است گاه از پیشینه ایران هیچ
وان در ادبیات فارسي، حکمت، عرفان و حتي کالم این سرزمین جستجو ت پیوند را مي

ستیزي یا برساختگي  اما بالفاصله باید تدقیق کرد که این پیوند نه از سنخ اسالم. کرد
 بلکه ١اند؛ سو رفته دست ایرانیان است که برخي پژوهشگران و مستشرقان بدان تشیع به

شیخ . اسالم به عنوان یک دین جامع استهاي خود  ها و ظرفیت برخاسته از قابلیت
الدین سهروردي، شیخ جوان حکمت ایران، در پي احیاي فلسفۀ ایران باستان  شهاب
. ، در عالَم فلسفیدن ایرانیان، حاضر و حيّ گشتند»فهلویّون« و با وي، خسروانیان، ٢برآمد

                                                                                                                                            
شناسـي    لفي عرضه شده است که براي یک گونـه        هاي مخت   در باب تاریخ و نحوة پیدایش تشیع، نظریه       . ١

 . ]٥[ :ـ آنها، نک
ایرانیـان  (در میـان فُـرس      «: سهروردي به این طرح خویش در کلمة التصوف چنین تصریح کرده است           . ٢

داشـتند،    دست حق هدایت یافته بودند و در نتیجه بر راه راسـت گـام برمـي                 امّتي بودند که به   ) باستان
ما حکمـت شـریف نـوري آنـان را، همـان            . دند و مشابهتي با مجوس نداشتند     اینان حکیماني فاضل بو   

دهد، پیش از این در کتاب حکمة االشراق احیـا            حکمتي که ذوق افالطون و اسالفش بر آن گواهي مي         
 . ]١٢٨. ، ص٤ ج،٩: ـنک[» ایم ایم و در ره چنین طرحي، هیچ پیشگامي نداشته کرده
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توان   وي را ميتوان احیاگر حکمت ایران باستان خواند که سهروردي را همان اندازه مي
نقش سهروردي چنان پایدار و ماندگار بر طرح حکمت ایرانیان . حکیم مسلمان دانست

 . حکّ شده است که دیگر بي این نقش قابل تصور نیست
موجودات . حکمت اشراق حکمتي نوري است، مبدأ همه آنچه هست نوراالنوار است

نفوس انساني نیز نورند، . درِكبرین در دو طبقۀ طولي و عرضي، همه نورند و مجرّد و م
نور . میان این انوار یک رابطۀ نوري مبتني بر مهر حاکم است. اند آنان انوار اسپهبدي

فرازین نسبت به نور فرودین قهر دارد و نور فرودین نسبت به نور فرازین، محبّت؛ این 
ر فرودین را در رابطۀ دوجانبه متناظراً، اشراق از جانب نور فرازین و مشاهده از جانب نو

شناسي اشراقي، عالم مثال، به عنوان یک عالم میانه، نقشي اساسي  در جهان. پي دارد
و سهروردي با . دارد و ارباب انواع، کار تدبیر اشیاء و امور مختلف جهان را بر عهده دارند

 . اي دارد تأثیرپذیري از حکمت ایران باستان بر خورنه یا فرّ ایزدي تأکید ویژه
وپنجم از سورۀ مبارکۀ نور، تعبیر نور را براي  وي دیگر، تشیع با استناد به آیۀ سياز س

تعابیر نوري، شمسي و قمري، نیز در ادبیات شیعي در  .بیند ترین مي خداوند مناسب
أنا و علي من «خصوص خداوند، امامان و پیامبر به وفور به کار رفته است؛ از حدیث مشهور 

ن عبارت از دعاي جوشن کبیر، اگر بخواهیم صرفاً یک نمونه عرضه گرفته تا ای» نور واحد
یا  یا نور النور، یا منوّر النور، یا خالق النور، یا مدبّر النور، یا مقدّر النور، یا نور کلّ نور،: کنیم

  ١.نوراً قبل کلّ نور، یا نورا بعد کلّ نور، یا نورا فوق کلّ نور، یا نورا لیس کمثله نور
 باب آفرینش مؤمنان نیز تعابیر مختلفي موجود است که وحدت مؤمن و وانگهي در

                                                                                                                                            
، بـه وضـوح، سرشـار از ظرائـف     )ع( که برخي احادیث ائمـة اطهـار   در این خصوص، الزم به ذکر است . ١

در بخشي  . است) ع(، در این میان، حدیث عمران صابي از امام رضا           یک نمونة شاخص  . هستندحِکمي  
ء هـو؟ و   فـأي شـي  : پرسد عرفاني میان عمران صابي و امام، عمران از او مي ـ  وگوي کالمي از این گفت

راجع به این حـدیث     (ر بمعني انّه هو هادٍ لخلقه من اهل السماء واهل االرض            هو نو : دهد  امام پاسخ مي  
 باب پانزدهم از توحید صدوق به توضیح آیـة نـور در             ]٣٢٢. ، صص ١٣ [و تفاسیر متعدد آن در امامیه،     

 ،١٧: ـ  نک [براي شرح قاضي سعید قمي بر این باب از توحید صدوق          . کالم امامان اختصاص یافته است    
حکیم سبزواري نیز در اسرار الحکم، پـس از نقـل احادیـث نـوري مختلـف،                 . ] به بعد  ٥٨٣. ، صص ٢ج

) ص(ستي و گذشت که روحانیـت حـضرت ختمـي      پس چون اینها را بدان    «: کند  بندي مي   گونه جمع  این
نفس کلیه است، بداني کـه نفـس کلیـه در           ) ع(عقل کلي است و روحانیت حضرت امیرالمؤمنین علي         

تجافي از مقام خود، نفس کلیـه شـد، چـه تنـزل افاضـت                  چون تنزل نمود ولي بي     اصل عقل کلي بود؛   
، ٨[» است و افاضت آنست که فیض نازل شود از فیاض، و در نزول فیض از فیاض چیـزي از او نکاهـد                     

 ].٤٤٥. ص
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کنند، درست به  را در اصل آفرینش بیان مي) ١و به تعبیري دیگر، متّقي و امام(امام 
براي . همان صورت که نور اسپهبدي با انوار برین در اصل نور بودن مشترك است

 عموماً آن را از مشایعت به معني :وجوه اشتقاق متعددي ذکر شده است» شیعه«اصطالح 
اما در کالم امامان و نیز اهل معنا اشاراتي موجود است که . اند متابعت و مطاوعت دانسته
تري در  هاي بیشتر و غني شناسي دیگر این واژه، که البته قابلیت زمینه را براي یک ریشه

پژوهشي دیگر طرح چنانکه در . کند شناسي معمول داراست، فراهم مي مقایسه با ریشه
دارد و با » ع ع ش«ریشه در بن » شیعه«ایم، این نظر نیز در میان است که واژۀ  نموده

 جاي  »علم انوار«ذیل » شیعیان«و » شیعه«شمس نسبت دارد؛ به این ترتیب، فهم و تأویل 
در باب نسبت امام و مؤمن به » شمس و شعاع«یا » شمس و ضیاء«تمثیل . خواهد گرفت

برخي دیگر از احادیث بیانگر منشأ نوري واحد امام و شیعیان او هستند، . ه استکار رفت
با این تفاوت که با قائل شدن به فراز و فرود یک نور، شیعیان از فرود آن نور پدید 

کنند که مؤمن از مازاد گِل امام خلق شده  اي دیگر از احادیث بیان مي دسته. آیند مي
 ٢.]٣٧. یژه صصبعد، بو  به٣٥. ، صص١٩[است 

شود، بیش  و اما در قوس صعود، آنچه موجب رستگاري نور اسپهبدي و رهایي او مي
نظر سهروردي در این باب، بر مسیر تداوم، توسیع و غني ساختن . از همه عشق است

ما در اینجا در واقع با . توان آن را سینوي خواند سنتي حِکمي قابل درك است که مي
هر چه موجودند، از روحاني و جسماني، طالب «: مواجه هستیمیک سنت سینوي اشراقي 

اند و هیچ کس نبیني که او را به جمال میلي نباشد، پس چون نیک اندیشه کني  کمال
کوشند که خود را به حسن رسانند و به حسن که  اند و در آن مي همه طالب حسن

 نشود اال بواسطۀ مطلوب همه است، دشوار توان رسیدن، زیرا که وصول به حسن ممکن
                                                                                                                                            

قاضي سعید قمي، حکیم برجستة شیعي که شرحي ستودني بر توحید صدوق نگاشته است، در شـرح                 . ١
، ١٧ [کنـد   ، نکات بسیار ژرفي عرضـه مـي         »أنا کلمة التقوي  «از حضرت امیر مشعر به اینکه       قول مذکور   

هو النور االلهي الذي کان في کلّ عصر مع متّقي ذلک العـصر سـرّاً، یـسدّده                 «: ]بعد   به ٧١٧. ، صص ٢ج
 .]٧٢٢. ص[هو عین التقوي فهو کلّ التقوي وأصل التقوي         (...). الي شریعة نوره و یهدیه لمراشد أموره        

انه هو الکلمة النوریة والسلطان المالـک لرقائـب أفـراد المتّقـین، وربّ هـذا                «: و نیز در ادامه آمده است     
، امـام اسـت و   »تقوي«به این ترتیب، اصل، ریشه و سرچشمة مابعدالطبیعي   . ]٧٢٤. ص همان، [الصنف

ر سرّ و نهان با همـه متقیـان و          امام ازلي د  . اند  هاي جاري آن سرچشمه در رودخانة تاریخ        متقیان قطره 
 . النوع و راهبر آنان به نور و رشد است مؤمنان هر عصري حاضر است و حقیقت آنان، رب

 : ـ هاي مختلف شیعي در باب آفرینش جهان و پیدایش انسان، نک در خصوص روایت. ٢
Amir-Moezzi M. Aet Jambet C, Qu'est-ce que le shî'isme (23. pp. 104s). 
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در نزد شیخ اشراق، پرتوافشاني اشراقات انوار قدسي، شور و . ]٦٥ـ٦٤. ، صص١٠[» عشق
 . دارد شود و عاشق را رو به معشوق و مطیع او مي شوق مشاهدۀ مبادي عالي را باعث مي

تأکید، و تصریح » معرفة االمام بالنورانیة«بر اهمیت اساسي . در تشیع نیز چنین است
. گردند ست که شیعیان در معاد به سوي مطلع خویش، به سمت امامان، بازميشده ا

گردند  سلمان و سلمانیان پس از غربت و دورافتادگي از مبدأ، به سرچشمۀ خویش بازمي
تشیع دین محبت است و محبت در . مدد سرمنشأ شدني نیست و این بازگشت نیز بي

علي با والیت و محبت از هالك شدن و اینجا عملي است هم قالبي و هم قلبي؛ و شیعۀ 
 موجودات عامل نجات، بیش و پیش از هر چیز، حبّ و والیت آن. یابد نیستي رهایي مي

در احادیث متعدد از امامان آمده است که آن بار . است) ع(نوري برین، یعني امامان
به توالي شیعیان نسبت . امانت که آسمان نتوانست کشید، سرّ والیت ما بوده است

امامان، به این معني است که محبت و والیت خویش را نثار امامان بنمایند و به این 
) نمایاند که در امامان، خود را به آدمیان مي(هللا  ترتیب، محبت خویش را نثار وجه

شناسي نیز قابل توجه است که در حسابرسي اعمال، والیت و حبّ،  از زاویۀ فرجام. بکنند
 . ل و عبادات آمده استشرط قبولي همه اعما

هیچ  خواند، بي که یک شیعي، آنگاه که حکمت اشراق سهروردي را مي و سرانجام این
 عالم مثال مطمح  ١.بیند ، شخصیت امام خویش را مي»حکیم متأله«زحمتي در شخصیت 

نظر سهروردي نیز هم در تأویل شیعي و هم در موضوع هدایت باطني مؤمنان توسط 
و فرّ ایزدي که شیخ اشراق بسیار بدان توجه دارد . اساسي برخوردار استامام از جایگاه 

جمهور در توجیه عصمت  ابي که ابن باشد، چنان در بحث والیت شیعي بسیار کارآ مي

                                                                                                                                            
 متألـه   در حقیقت، زمین حتـي یـک آن از حکـیم          «: شیخ اشراق در مقدمة حکمة االشراق آورده است       . ١

 نباشد، هرچنـد تبحّـر تـامّ در         یاست ر یستتاخته ن   و آن کس را که در وادي کشف پیش        . خالي نیست 
یـرا  ز.  (...) نیـست  یدر واقع، عالم هرگز از حضور حکیمي تامّ در ذوق عرفاني خـال            . فلسفه داشته باشد  

دار آن  و اما مقصود من از ریاست که حکـیم کامـل عهـده           . مقام خالفت مستلزم انتصاب مستقیم است     
پـرده     بـي  یـا زیـرا امـام متألّـه       ! حاشا که چنین باشد   . یستهاي دنیوي ن    است، قدرت و سلطة حکومت    

 هموسـت   ز،یـ در این صورت ن   . که در پس پرده نهان است        این یاآشکار است و ریاست او علناً مستولي،        
 ،١، ج ٩ [.شود و ریاست از آنِ اوست، حتي اگر براي مردمان کامالً ناشناخته باشـد                قطب نامیده مي   که

بـه  «کنـد کـه       داند و تصریح مي      هانري کربن این عبارات سهروردي را واجد طنیني شیعي مي          ]مقدمه
امام همـان   . مل دارد با وصف شیعیان از امام تطابق کا      » قطب«وضوح روشن است که وصف اشراقیان از        

 .]١٥٨. ، ص١٩ [بدین جهت است که فلسفه اشراقي در فضاي شیعي شکوفا شده است. قطب است
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به این جهات متعدد و متنوع، آنان که به تشیع از حیث . گیرد امامان از آن بهره مي
 . اند ي آن با حکمت اشراق اقرار کردهاند، خودبخود به نزدیک حقیقت آن نظر کرده

 
 »کالم شیعي اشراقي«جمهور و تأسیس  ابي ابن. ٤

جمهور احسایي اهل سرزمین احساء یا لحساء است که اکنون در محدودۀ  ابي و اما ابن
احساء بخشي از بحرین تاریخي است که البته . جغرافیایي عربستان سعودي قرار دارد

تحت حاکمیت ایران ) و از جمله در هنگام ظهور اسالم(م مدتي مدید در قبل از اسال
. گشته است) با همه تنوع آن(هاي تشیع  بوده و پس از اسالم نیز یکي از کانون

دار سنّت کالمي شیعي است که پیش از  جمهور به منزلۀ یک متکلم شیعي، میراث ابي ابن
ن طوسي و عالمه حلي را به هایي نظیر خواجه نصیرالدی هاي متأخر، استوانه وي، در دوره

بابویه، شیخ مفید، شریف  خود دیده بوده است؛ اما پیش از آنان نیز بزرگاني نظیر ابن
 . اند مرتضي و شیخ طوسي بوده

هاي اولیه کالم شیعي، به عنوان نمونه در  تحلیل عمومي پژوهشگران در باب دوره
 معتزله که ١.]٢٣ و ٤[اند  ستهخصوص شیخ مفید، این است که آن را متأثر از معتزله دان

در زمرۀ اولین مکاتب کالمي اسالم و در شمار تأثیرگذارترین آنهاست، طرفدار عقل 
اي که در باب  مکتبي که دارد، بر پایۀ مباني انسان و اختیار اوست و با همۀ تنوع درون

رده، کند یک نظام کالمي گست ماهیت جهان، خداوند، انسان و نیز امر دیني اتخاذ مي
توحید، . شناسي خاص خود پدید آورده است شناسي و هستي شناسي، انسان واجد معرفت

توان از اصول  عدل، وعد و وعید، منزلة بین المنزلتین و سرانجام امر به معروف را مي
 .اعتقادي آنان خواند

خواجه نصیرالدین طوسي که در وهلۀ اول یک فیلسوف بود تا متکلم، کالم فلسفي 
 تأسیس نمود و از روش برهاني و استداللي در تبیین موضوعات کالمي بهره شیعي را

وي کالم امامیه را بر پایۀ مباني فلسفي مشایي و با نظر به مباحث و مسائل رایج . گرفت
هاي بزرگ متکلمان نظیر اشاعره و معتزله، و با نظر ویژه به آراي  فرقه(سنت کالمي 

کار وي . ارائه نمود)  بعد به آراي فخرالدین رازيابوالحسین بصري معتزلي و در وهله
که وي در آثار کالمي  نخست آن. هایي است  هایش دچار محدویت رغم همۀ نوآوري به

                                                                                                                                            
بـه میـان   ) « le mu‘tazilisme shi’ite imamite »(» امامي جریان معتزلي شیعي دوازده«سخن از یک . ١

 . طلبد آمده است که البته طرح و بررسي آن مجالي دیگر مي
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خود در سنّت رسمي کالمي باقي ماند و مطالب خویش را از خالل طرح و احیاناً نقد 
مثال امامت و (عشري  آراي کالمي متقدمان عرضه کرد و اگر آراي کالمي شیعۀ اثني

کند، باز با همان روش و در همان سطحي است که دیگر متکلمان به  را ارائه مي) عصمت
 روش ٢.گردد به تنگناهاي خود فلسفۀ مشاء  دیگر محدودیت برمي١.اند کار گرفته بوده

مدرسي و استداللي محض مشایي که خواجه به عنوان روش کالمي خویش پیش گرفته 
ست و گنجایش طرح و بررسي بسیاري از مسائل نابِ اعتقادي نفسه تنگ ا است، في

 . شیعه را، چنانکه شایستۀ آنهاست، ندارد
دان  رغم استاد خود خواجه نصیرالدین طوسي، بیشتر یک متکلم فلسفه عالمه حلّي، به

هاي فلسفي را هر جا که با آراي کالمي او  بود و در معدود آثار فلسفي خویش نیز دیدگاه
به این ترتیب، تقریب فلسفه، کالم، اشراق و ). ٢٤٥. ، ص٤(کرد  داشت رد ميمغایرت 

. امامي شاهد آن هستیم، بیشتر متأثر از خواجه است تصوف که در آینده در تشیع دوازده
جا مورد بحث ماست و نیز عبدالرزاق الهیجي، شاگرد و  جمهور احسایي که در این ابي ابن

                                                                                                                                            
نمونه، کلّ مطلبي که خواجه در تبیین امامت در سرآغاز این بخش از التجریـد آورده اسـت،              به عنوان   . ١

. المفاسـد معلومـة االنتفـاء      و. فیجب نصبه علي هللا تعـالي تحـصیالً للغـرض         . االمام لطف : چنین است 
. صـص  ،١٥ [ووجـوده لطـف، و تـصرّفه لطـف آخـر، و غیبتـه منّـا               . وانحصار اللطف فیه معلوم للعقـالء     

شـما از   «:  امامیه کـه   ۀآخرین جملة خواجه ناظر است بر نقد امام فخرالدین رازي بر عقید            .]٢٢٢ـ٢٢١
گویید که گویي وجود امام واجب است و این وجوب از خداسـت، پـس بایـد کـه                     امام چنان سخن مي   

لهـي  و در عین حال، شما آن را لطف ا        ). هرگز نباید غیبتي در میان باشد     (حاکمیت وي الینقطع باشد     
کنید لطف نیست؛ یا اینکه اگـر لطـف اسـت، واجـب               اما یا امام که شما وجوب او را ثابت مي         . دانید  مي

وجود «: مال صدرا شیرازي نیز در شرح اصول کافي در نقد نقد امام فخرالدین رازي آورده است            . »نیست
 ۀ، درست در ادام   خواجه.. ]١٦٥ص ،١٢ [»امام لطف است، خواه قدرت خویش را اعمال کند خواه نکند          
. امتنـاع التسلـسل یوجـب عـصمته        و: کند  این جمالت، با این عبارات، موضوع عصمت امام را طرح مي          

ویفوت الغرض مـن    . ولوجوب االنگار علیه، لو أقدم علي ا لمعصیة فیضاد أمر الطاعة          . والنه حافظ للشرع  
، » لطـف  ۀقاعد«. ]٢٢٢ـ٢٢١. صص ،١٥[والتنافي العصمة القدرة    . والنحطاط رتبته عن اقلّ العوام    . نصبه

، اعم از امامیه و معتزله، بوده و خواجه نیـز در همـین مـسیر گـام برداشـته                    »عدلیه«مورد اقبال عموم    
تبیین ایشان از عصمت امام نیز این است که اگر امام به معصیت دست یازد، باعث سلب اعتقـاد                   . است

واهد شد و به این ترتیب، غرض از نـصب امـام، کـه              و اعتماد عموم به ایشان و عدم اطاعت از ایشان خ          
 .    سامان بخشیدن به امور اجتماعي و سیاسي جامعه مطابق قواعد شرع است معطل خواهد ماند

البته باید این نکته را هم ملحوظ داشت که خواجه این اثر را در یک تنگناي زماني و در زندان که هر                      . ٢
. تواند باشد   است؛ دلیل اختصار بیش از حد کتاب نیز همین امر مي          رفته، نگاشته     لحظه بیم جان او مي    

 . واقع باید گفت که وي یک طرح اولیه و مقدماتي براي تأسیس کالم فلسفي شیعي عرضه کرد در
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اي خواهیم داشت از نمایندگان برجستۀ این   نیز اشارهداماد مالصدرا شیرازي، که بدو
اما البته کالم شیعي، در ادامه، مسیري را طي نکرد که . شوند تقریب و تجمیع دانسته مي

وسویي شد  توان دانست، بلکه بیشتر پیرو سمت جمهور را به عنوان مؤسس آن مي ابي ابن
گیري   تحوّل آتي این تقریب را پياحیاناً اگر بخواهیم. که عالمه حلي پیش گرفته بود

کنیم، دیگر نه در نزد عالمان و متکلمان شیعي، بلکه در نزد حکمایي نظیر مالصدرا 
 . هادي سبزواري باید جستجو کردازي، عبدالرزاق الهیجي و نیز مالشیر

براي یک تأسیس، براي تحولي بنیادین، ضروري بود که قالب کار شکسته شود و 
جمهور محقق  ابي دست ابن همین تحول است که به. ه جاي آن نهاده شودتر ب قالبي فراخ

گزیند که ضمن  رود و روش اشراقي را برمي وي از قالب بحثيِ صِرف فرا مي. گردد مي
روش اشراقي روشي . نماید قبول سهم بحث و استدالل، بر سهم ذوق و شهود تأکید مي

با شیوۀ ذوقي عرفاني تکمیل نموده یافته است که روش بحثي صِرف مشایي را  اعتدال
. روش اشراقي با طریقۀ تشیع که طریق اوسط است بیشترین سنخیت را داراست. است
، »الجبر و ال تفویض بل امر بین االمرین«جمهور به عنوان نمونه، در تفسیر قول  ابي ابن

عبارت سلبي با اشاره به آراي مختلفي که در فهم این قاعده عرضه شده است، نهایتاً این 
انسان محقق در مقام توحید همه : اي جمع است فهمد که متضمن گونه اي مي را به گونه

بیند، چرا که از زاویۀ نگاه موحّدان، مؤثّر حقیقي،  افعال را حقیقتاً منتسب به خدا مي
اما آنگاه که از . خداوند است؛ در این مقام نسبت اشیاء و افعال به غیر خدا منتفي است

 توحید فرود آمدیم و کثرت موجود در عالم را لحاظ کردیم، در این مقام، الزم مرتبۀ
جا مقام  آید که اسباب و علل را مالحظه نماییم و آثار را بدانها مستند نماییم؛ این مي

با . به مقام دوم» ال جبر«به مقام اول، راجع است و » ال تفویض«. شریعت و تکلیف است
جهیم، بدین معني که طالب راه حق و اشراق، به هیچ یک از امري بین این دو امر موا

نماید تا بدین ترتیب در یکي از دو سوي افراط یا تفریط  این دو مقام خود را مشتغل نمي
 .   ]١٠٢ـ٩٩. ، صص٢: ـ نک[نماید  بیفتد، بلکه میان آن دو جمع مي

عاني عمیق جمهور با تکیه بر این روش توانسته است مضامین بلند و م ابي ابن
بدین ترتیب، وي موضوعاتي نظیر والیت، عصمت و معاد . اعتقادات شیعي را آشکار سازد

در متون کالمي پیشین شیعي، پس از مبحث . را در قالبي نو و جامع عرضه کرده است
نبوت، بحث امامت مطرح، و امام به منزلۀ خلیفه و جانشین نبي در منصب ظاهري نبوت 

بخشد و مبحث نبوت و  ما احسایي سنت رایج کالمي را اعتال ميا. شده است محسوب مي
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پیامبر . کند اي که جامع ظاهر و باطن باشد طرح مي امامت را در سطحي متعالي، به گونه
صاحب والیت کبري و رسالت عامه و متصف به اوصاف کمال، به نحو تام و شامل ) ص(

شود که حضرت رسول   متذکر ميوي با ارجاع و صحّه گذاشتن بر نظرگاه عرفاني. است
صاحب مرتبۀ کلیه است که جامع جمیع مراتب کمال است و از این حیث بعد از مرتبۀ 

و به همین سبب، خاتم رسالت و والیت . الهیت قرار دارد؛ وي مظهر جمیع صفات حق است
مۀ کنند و هر خیر و کمالي، از سرچش است و هر آنچه که انبیاء و اولیاء اخذ مي) مطلقه(

  .]١٠٤٨.  ، ص٢[) من المبدأ الخاتم(اوست؛ او سرآغازي است که خاتم نیز است 
حضرت رسول را حقیقتي است آسماني و بشریتي زمیني؛ او از حیث حقیقت خویش 

پس جمیع عوالم از . است و بر ظاهر و باطن عالم، ربوبیت مطلقه دارد» قطب االقطاب«
او خلیفه است نه بر . ]١٠٥٠ـ١٠٤٧. همان، صص[ند جسماني تا روحاني تحت امر و تدبیر اوی

به این ترتیب، شاهد آن هستیم . صِرف جامعۀ بشري، بلکه بر تمام موجودات و بر کل کیهان
کند؛ همه کماالت موجودات کیهان ازوست و نیل آنها  اي کیهاني پیدا مي که خلیفه خویشکاري

ها و در  و درست همین خویشکاري. دگیر به کمال در قوس صعود نیز به وساطت او صورت مي
 . یابد جمهور، از نبي به ولي انتقال مي ابي همین سطوح جامع و متعالي در نزد ابن

جمهور به معني  ابي این امر در نظر ابن. اي پس از رسول خدا نخواهد آمد هیچ نبي
ختم شریعت است، در حالي که والیت همچنان باقي است و دوام و قوام همه چیز 

. وست که اگر آني از عالم رخت بربندد، بساط عالم به یکباره برچیده خواهد شدبد
یابد، اما به نحو خاص، با  بنابراین، اگرچه والیت به نحو مطلق با پیامبر اکرم خاتمه مي

إنما خَتَم الوالیة المطلقة، اما الوالیة الخاصة التي هي االمامة عنه «: یابد امامت ادامه مي
 فإنّ والیة االمامة لیست باالصالة، بل هي بالوراثة منه؛ إذ االمام قابل لفیض بتوسّطه فال؛

. همان، ص[» ما لنا من خیر فمنک یا رسول هللا«) ع(الوالیة عنه بتوسطه، لهذا قال علي 
 ]١٢٢. ، ص٣: ـ ؛ همچنین نک١٠٥٢
د هستند، که پیامبر و علي از نور واح کند که با توجه به آن جمهور تصریح مي ابي ابن

که حضرت رسول، خاتم مطلق نبوت است، حضرت امیر نیز خاتم مطلق  متناظر با این
کند که  وي نهایتاً تأکید مي. »بعث عليّ مع کلّ نبيّ سرّاً و معي جهراً« که ١والیت است

) ع(خاتم والیت مقیده که در تناظر با خاتم نبوت مقیده واقع است، حضرت مهدي 

                                                                                                                                            
و نیـز ایـن     » کنت نبیاً و آدم بـین المـاء والطـین         «مؤلف در این مورد به این حدیث حضرت رسول که           . ١

 . کند استناد مي» ت ولیاً و آدم بین الماء والطینکن«: حدیث حضرت امیر که
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مت و اکمال اسالم و سرانجام، کمال شرع نبی را متوقف بر ظهور وي اتمام نع. باشد مي
 ١.]١٠٦٢ـ١٠٥٦. ، صص٢[داند  خاتم أولیاء می

گیري از حکمت اشراق، غناي علم کالم را در نزد  یکي دیگر از جاهایي که بهره
عصمت در اصطالح . جمهور به بار آورده است، موضوع پر اهمیت عصمت است ابي ابن

خداوند نسبت به » لطف«جمهور عبارت است از  ابي یعيِ متقدم بر ابنکالمي متداول ش
که بر  ای که برای انجام معصیت و ترک طاعت، داعی نداشته باشد، با این مکلّف، به گونه

: بخشد جمهور تعریف عصمت را اعتال مي ابي اما ابن. ]٢١و١٦: ـ نک[این کار قادر است 
یت تمام درجات فضل و جالل است؛ زیرا مبدأ هر کمال و نها«عصمت در نزد وي 

 . »عصمت در حقیقت عدالت مطلقه است که وراء آن در تمام صفات کمال چیزی نیست
دانند،   مي »اداء و تبلیغ«جمهور، جمهور متکلمان، متعلَّق عصمت را  ابي مطابق نظر ابن

 جهت قبول مجرد استعداد در«اما در نزد اهل تحقیق و از جمله خود وي، متعلَّق آن، 
نبي و به تبع وي ولي، . »باشد فیض از ناحیۀ حق است، که از جملۀ آن اداء و تبلیغ مي

باید که میان خلیفه و مستخلف  در حقیقت خلیفۀ خدا بر زمین است؛ بدین جهت، مي
عنه شباهت و قرابت کامل برقرار باشد و خلیفه متّصف به همان اوصاف مستخلف عنه و 

بدین ترتیب، مفهوم . ]١٠٠٢ـ١٠٠١. همان، صص[فات الهي باشد آینه تام اسماء و ص
گیرد که در همۀ صفات اخالقي و احوال  امام در نسبت تام با مفهوم انسان کامل قرار مي

جمهور انتظار آن  ابي که در نظام ابن عصمت، چنان. خود در کمال اعتدال قرار دارد
نحو اعلی و اتمّ در انبیاء و اولیاء رود، نتیجۀ سلوک اخالقی و عرفاني است که به  مي

توانند با طی این مسیر به اعتدال و حد وسط که صراط  یابد و افراد بشر نیز می تحقق می
 .مستقیم است نائل شوند

جمهور، به عصمت امام از منظر احتیاج مردم به وي برای تحصیل کماالت  ابی ابن
علمی و عملی که مستلزم قرب نیل مردم به کمال . علمی و عملی نیز نگریسته است

معنوی به خالق و وصول به معبود و رسیدن به نجات و رستگاری و خلود نعیم است به 
تر و  واسطه امام حاصل می شود و آن هم در صورتی است که امام از همه مردم کامل

در این صورت است . هایی باشد که برای احدی از مردم قابل حصول نباشد واجد ویژگی
هاشان به سوی او  گردد جان شوند و نورانیت و کمال او موجب می م مطیع او میکه مرد

                                                                                                                                            
، ١: ـ نک[امامي، کامالً نمایان است  در اینجا تأثیر سید حیدر آملي، عالم و عارف بزرگ شیعي دوازده. ١

 .  ]٣٨٢.  ص ،٧٦٣بند 
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لما تقرّر في الحکمۀ من أنّ طباع النفوس منجذبة إلي االنوار محبّة لها «: کشیده شود
ویکون اللطف الحاصل ببعثهم أنفع وأجدي، فیکون ثبوت العصمة مستلزماً للطفیّة التي 

فإن «وي در ادامه آورده است که . ]١٠٠٠. همان، ص[ »هي المقصود بالذات من البعثة
العصمة تأیید إلهيّ ونور قدسيّ الئح من صبح أزل العنایة موجب لالعتدال الخَلقيّ 

 .  »والخُلقيّ والمزاجيّ
النور السانح من العالم االعلي «: سهروردي نیز در حکمة االشراق متذکر شده است که

المستنیر الفاضل المحبّ للنظام «و همچنین اینکه . ]٢٥٢. ، ص٩[» هو اکسیر القدرة والعلم
 با توجه به .]٥٠٤. ، ص١همان، ج[» البريّ من الشرّ یؤثّر بتأیید النور ألنه ولید القدس

جمهور در عبارت مذکور در فوق، از جمله ثمرات عصمت را اعتدال تام در  ابي که ابن این
رسد که ایشان به نحو ضمني، خرّۀ  سه جهت خَلق و خُلق و مزاج دانسته است، به نظر مي

 . داند که یک خورنۀ جامع است مي» کیان خرّه«متناظر با امام را سومین خرّه، یعني 
جمهور کامالً آشکار  ابي جا تأثیر حکمت اشراق بر تبیین عصمت در نزد ابن در این

است که در » خورنه یا فرّ ایزدي«آنچه در بندهاي قبل بیان شد، بیاني شیعي از . است
اي  فیروزي و چیرگي. نزد سهروردي، با الهام از حکمت ایران باستان شاهد آن هستیم

ل فرّ والیت است که امام برخوردار از آن که معادل نیروي تأیید عصمت است، حاص
روزي  خورنه، عارضي آسماني است که به دارندۀ خود توانگري، فضیلت و نیک. باشد مي
شده از جانب یزدان، و  خورنه دال بر لطف و عنایت ایزدي و توانایي تفویض. بخشد مي

  ١.رمز شادکامي، تابندگي و شکوفندگي است
روش «کنندۀ  وي را باید عرضه. شود جا ختم نمي به اینجمهور  ابي اما نوآوري ابن

. نیز دانست؛ این روش کامال بدیع است و در نزد متکلمان پیشین سابقه ندارد» جمع
توان بسط و استعالیي از روش سهروردي در آشتي میان  جمهور را مي ابي روش جمع ابن

در بحث و هم در روش بحثي و روش شهودي دانست که به نظر وي حکیم متبحّر هم 

                                                                                                                                            
شاید که تواند انـواري را کـه هـرمس و افالطـون دیدنـد و پرتوهـاي          ] سالک[«: سهروردي آورده است  . ١

هاي خورنه و راي است و شه صدّیق، کیخسرو فرخنده،            نوي را که بنا به گزارش زردشت، سرچشمه       می
. »واسـطه دیـد، مـشاهده کنـد          خلسه از خویش برکنده و به سوي آنها کشیده شد و آنها را بي              ۀبواسط

 و  اي چون بزرگي، فـرّ      متضمن معاني «هانري کربن در تحلیل لغوي اصطالحات خورنه و راي، آن دو را             
دهد کـه     اصطالحات مذکور نشان مي   «کند که     داند و در ادامه تدقیق مي       مي» شکوه و شوکت شهریاري   

مقدّمه نیست، بلکه پیرو سنّتي است که به طریقـي انتقـال یافتـه و بـه                   کار سهروردي به هیچ روي بي     
 . ]١٩٩ـ١٩٨. ، ص١٨[» رسیده است» احیاگر حکمت ایران باستان«
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با این . ، در رأس سلسله مراتب حکما قرار دارد و ریاست او راست)در تأله(ذوق و شهود 
بخشي به همه  تر است و در پي آشتي و جهت جمهور بسیار وسیع ابي حال، قصد ابن

هاي متباعد و به ظاهر متقابل از قبیل کالم اشعري، معتزلي و شیعي، حکمت مشاء  آموزه
 .]٢٠: ـ نک[نهایتاً عرفان است و اشراق و 

ماند،  رسد که سهروردي به روش تلفیقي خود کامالً پایبند نمي وانگهي به نظر مي
گیرد که حکیم مورد نظر او در بحث ضعیف و حتي  چرا که وي حالتي را در نظر مي

کند که در سلسله حکماي  عدیم البحث باشد، و همین که در تأله قوي باشد کفایت مي
 جاي گیرد؛ هر چند که این موضوع اگر با یک دید تطبیقي و در بستر نحوۀ ارتباط متأله

) در یک نظریۀ جامع وحي و کشف مشتمل بر والیت، نبوت و رسالت(والیت و نبوت 
بر این اساس است که وي در سلسله . فهم شود، توجیه مناسب خود را پیدا خواهد کرد

ر ذوالنون مصري، بایزید بسطامي و حالج را حکماي اشراقي، عارفان و رازورزاني نظی
جمهور، حکیم متأله همان امام است که طبق تعاریف  ابي اما در نظر ابن. دهد جاي مي

جمهور مطابق روش جمعي خویش  ابي متعارف کالمي، ریاست دین و دنیا با اوست؛ و ابن
 باشد، اما این امام مطمئناً باید متأله: قصد حفظ معناي این تعریف متعارف را دارد

 . عالوه برخوردار از قدرتي قوي در بحث باشد کند؛ وي باید به کفایت نمي
جمهور همراه  ابی ابن. امام از نظر شیعه جانشین نبی و برخوردار از تمام کماالت اوست

نامد، فردي را که در بحث ضعیف باشد شایسته  می» اهل تحقیق«با کسانی که آنها را 
جا که شخص فاقد قدرت بحث و استدالل از عهدۀ ابطال  ند، زیرا از آنخالفت الهی نمی دا

آید، لذا یکی از اغراض و مقاصد مهم خالفت، یعنی الزام  شبهات دشمنان و منکران برنمی
از این رو، چنین شخصی برغم . شود دشمنان و معاندان دین از راه جدل، حاصل نمی

نظر وی، امام و خلیفه کسی است که عالوه از . کماالت نفسانی فاقد صالحیت خالفت است
پس کسی که . بر توغل در ذوق و تأله، به فنون بحث و تعلیم در حد کمال آشنا باشد
جمهور در  ابي ابن. مهارتی در بحث و استدالل ندارد برای خالفت و امامت صالحیت ندارد
پرتو اندیشۀ شیعي عین حال که کامال به بینش اشراقي سهروردي نظر دارد، اما آن را در 

 . کند و تسلیم محض آن نیست بازاندیشي و نواندیشي مي
. جمهور را مؤسس دانست ابي توان ابن اما اینها، تنها اموري نیست که بواسطۀ آن مي

صورت » تأسیس«توان تعیین کرد که آیا  یکي از معیارهاي اساسي که بر پایۀ آن مي
هاي پیشین کالمي رخ داده است،   نظریهگرفته یا اینکه صِرف یک تحوّل در امتداد

آن نظام » سطح وجودي و سطح خطابِ«باشد که آیا تغییري بنیادي در  بررسي این امر مي
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صورت گرفته است یا خیر؟ در جهت پاسخ به این سؤال، مقدمتاً پرسش دیگري طرح 
این کالم مدرسي معمول چه رسالتي براي خود در نظر داشت؟ ما با پاسخ به : شود مي

با گسترش . کنیم آن کالم را تعیین مي» سطح وجودي و سطح خطاب«پرسش، در واقع 
اسالم و مواجهۀ آن با فرق، ملل و نحل مختلف، ضرورت یافت که از اسالم به نحو فکري و 

 مانویت، مجوسیت، صابئین و  مسیحیت، یهودیت،(هاي دیگر فکري  عقلي در مقابل نحله
م در پیدایش آن، دفاع جدلي عقلي از دین و کوبیدن خصم رسالت کال. دفاع شود) غیره

متکلمان . بود تا چارچوب ظاهر دین بر جاي ماند و وحدت و قوام ظاهري آن حفظ شود
. بود» اسالمي«، یعني »دیني«دیدند که به تصور آنان،  وظیفۀ خویش را دفاع از عقایدي مي

کند؛ تا در ادامه، نوبت به   حکایت مياما کاري به این نداشتند که آیا آن ظاهر از باطني
طرح این سؤال برسد که اگر چنین است، آن باطن چیست و آن ظاهر چه نقشي در 
نسبت با آن باطن دارد؟ در اینجا، سطح وجودي علم کالم، ظاهر دین است و سطح 

 ١.اند خطاب آن عموم مسلمانان است از این حیث که اسالم آورده
جمهور این بود که سطح وجودي و سطح خطاب علم کالم را  ابي و اما کار بدیع ابن

ارتقاء بخشید و از حیث حقیقت امر به آن نگریست و بدین ترتیب مخاطب را دعوت کرد 
وي در نتیجه، باعث ارتقاء سطح وجودي . به اینکه به این علم از حیث حقیقت امر بنگرد

عریف زیر را از این علم ارائه او ت. کالم و در نتیجه ارتقاء دید و درك مخاطب گردید
 . کند دهد و بر وحدت موضوعي علم کالم با حکمت و تصوف، در حقیقت امر تأکید مي مي

و أمّا المتکلّم، فعنده موضوع علم الکالم معرفة الحقّ تعالي ومعرفة ذاته وصفاته «
يّ الوجود وما وأمّا الحکیم فعنده موضوع العلم االله. وأفعاله وما یتعلّق بذلک من المعارف

 و معرفة وجوده وصفاته وأسمائه وما یتعلّق بذلک من  ـ سبحانه ـیتبعه من معرفة الحقّ
وأمّا الصوفيّ فعنده موضوع العلم الحقیقيّ االلهيّ معرفة ذاته وصفاته وأسمائه . المعارف

فة ء واحد عند التحقیق؛ ألنّ الکلّ یرجع إلي معر وهذا کلّه شي. وأفعاله علي ما ینبغي
 . ]١٧٠٢. ، ص٢[» الحقّ تعالي ومعرفة ذاته وصفاته

آورد و دیگري وجود و  جمهور اگر چه یکي سخن از حق به میان مي ابي در نزد ابن
دیگري هللا، و این اختالف عبارات رهزن شده است، اما مقصود یکي است و همین 

حد عند ء وا ذا کلّه شيوه«. ه حکم کنیم که موضوع واحد استکند ک کفایت مي
جمهور در  ابي نشان دادن این وحدت حقیقي البته همان امر شاخصي است که ابن.»التحقیق

                                                                                                                                            
بررسي تعاریف علم «، )١٣٨٥(حیدرپور، احمد: ـ  در مورد تعریف علم کالم، نکجهت مطالعه بیشتر. ١

 .١٥٦ـ ١٣١ ، ٣، در معارف عقلي، شماره »کالم
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متکلمان، فیلسوفان و [: وحقّقت مقاصدهم «: نظام جمع و تطبیق خود آهنگ آن کرده است
حال که چنین است و بر سر این موضوع توافق وجود دارد که این . »أحسن التحقیق] عارفان

کم میان آنها  توان دست گویند، پس مي  مختلف از امري واحد سخن ميعلوم به ظاهر
جمهور درست در ادامۀ عبارات کلیدي فوق از المجلي، عباراتي آورده  ابي ابن. نمود» محاکمه«

    :داند است که نشان دهندۀ آن است که او تفاوت آن علوم را اساساً تفاوت روشي مي
صول مطالبه ومقاصده علي الدالئل القطعیّة والشواهد لکن التفاوت أنّ المتکلّم یبني ح

النقلیّة، والحکیم علي البراهین القیاسیّة والمقدّمات العقلیّة، والعارف علي الکشف 
والشهود والیقین والعیان والذوق والوجدان الحاصل له من هللا خاصّة، کما تقرّر في حال 

واألولیاء واألوصیاء والّرسل علیهم الوحي واإللهام والکشف وتحقّق في حال األنبیاء 
و یصدق علي الطائفتین األولیَین أنهم ینادون . السالم، وبهذا السبب وقع بینهم التفاوت

ء من مطالبهم و ال تمّ  من مکان بعید، ولهذا ما حصل لهم إلي اآلن یقین تامّ في شي
ّل واحد منهم دلیلهم في شيء من مقاصدهم کما شهدت به أقوالهم و براهینهم؛ فإن ک

 . ] ١٠١١،ص٢[شهد بجهله في معارفه و بعجزه عن مقاصده کما هو معلوم ألهله 
 معموالً میان متکلمان از یک سو و فالسفه و صوفیه از سوي  در حالي که به طور سنتي،

دیگر نزاع وجود داشته و حتي تا تکفیر صوفیه و فالسفه از سوي اصحاب کالم و سنت پیش 
ه علم چون غایتي واحد دارند، در حقیقت خویش، در کنه خویش، علمي این س. رفته است

اند؛ به این ترتیب، تنازع و تقابل در صورتي که هر  واحدند که به اسامي متفاوتي خوانده شده
یک از آنها در مرتبۀ خویش لحاظ شوند و در مرتبۀ خویش صادق دانسته شوند، از میان 

هللا که مقصود  دند و یاریگر یکدیگر در مسیر سیراليگر سو مي این علوم، هم. خیزد برمي
درست است که عقل اساساً . شوند جمهور است مي ابي انسان از حیات دنیوي در نظر ابن

جمهور متذکر شده  ابي که ابن تعهدي بدین ندارد که سخن او مطابق نقل افتد، اما چنان
ه سرمنشأ علوم حکما و انبیا است، غایت و مقصد عقل و نقل یک چیز بیش نیست؛ همچنانک

  ١.و اولیا نیز یک چیز واحد، یعني مشکوة النبوة، است
 

                                                                                                                                            
هـذا کـالم   «:  پس از نقـل کالمـي از هـرمس میگویـد           مؤید الدین طغرایي در جزء دوم جامع االسرار،       . ١

مثله البشر اال بقوة الهیة و ذلـک أن مبـدأ            و ال یقدر علي      مشکوة النبوة یشهد لنفسه انه نور ساطع من       
: امر به نحو صریح بیـان شـده اسـت   در عبارات مال صدرا نیز، این    . ]آ١٥[»  کسائر العلوم  هذا العلم وحیا  

مـشکوة  ثم الحکماء والعلماء الذین منازلهم دون منازل االنبیاء و االولیاء إذا اقتبسوا انوار علومهم مـن                 «
 فلیسوا من الحکماء والعلماء في شيء إال بالمجاز و ذلک ألن الوصول إلي هللا تعالى           والوالیة، و اال   النبوة

» و نیل روح الوجود من المنبع الحقیقي ال یمکن إال بإتّباع األنبیاء واالولیاء صلوات هللا علیهم اجمعـین              
 .]١٢٩ص  ،١٣[



 ١٣٩٥پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ نهم، سال چهل و فلسفه و کالم اسالمی     ٢٥٤

 نتیجه. ٥
گیرد، به معني تلفیق  جمهور در خصوص چهار دستۀ مذکور پیش مي ابي روش جمعي که ابن

شناسي  قصد وي ارائۀ یک روش. و ترکیب آراي آنها و ایجاد یک نظریۀ ترکیبي نیست
اي از آن کارآ  گي و صعود است که هر یک از آن چهار دسته در مرتبهمراتبي روند سلسله
ترین مرتبه قرار دارد و حکمت اشراق و تصوف  در اینجا کالم و فلسفۀ مشاء در پایین. است

بندي چهارتایي در نزد وي بگردیم، با اندکي  اما اگر در پي یک درجه. در باالترین مرتبه
با توجه به این که هدف . اء، اشراق و عرفان را عرضه کردتوان ترتیب، کالم، مش احتیاط مي

داند، طبیعي است که آن علم غایي که غایت  هللا و نیل به وحدت مي غایي خلقت را سیر الي
اما نقطۀ آغاز این سیر براي انسان هبوط کرده در . مقصود است در نظر وي عرفان باشد
سوژه که قلمروي علوم  ـ یز قاطع ابژهحرکت از تما. گسترۀ کثرت، از خود آن کثرت است

، کالم، فقه و فلسفۀ مشاء است به سمت رقیق شدن این تمایز در حکمت )ساینس(:دقیقه 
 . اشراق و برچیده شدن آن در غایت امر، در اوج قلۀ عرفان و اشراق است

شناسي پویاي اشراقي فوق، ابزاري قوي بود تا با تحول قالب، راه  روش جمعي و روش
. ي تحول محتوایي نیز گشوده شود و مضامین ناب عرفاني عقاید شیعي آشکار گرددبرا

جمهور به لحاظ محتوایي نیز تغییراتي بنیادي در موضوعات  ابي چنانکه دیدیم ابن
مؤسس کالم «توان  به این ترتیب، وي را به حق مي. مختلف کالمي شیعي پدید آورد

  . خواند» شیعي اشراقي
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