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Abstract 

The mystical views of Ibn Arabi and his students in dealing with the subjects of 

perfect man, guardianship and knowledge entered a different field from the 

perspective of earlier Shiite theologians through the reflections of Shiite scholars 

considering the relationship between Imam and knowledge. Apart from a group of 

Shiite scholars who have remained silent about the Imam's knowledge, the early 

Shiite scholars, accepted this view on the Imam's knowledge and believed that 

although the his knowledge is complete, the scope of the Imam's necessary 

knowledge is only in matters of religion and rules, and the knowledge of other 

issues, techniques and news is not related to his Imamate. Later, under the influence 

of the spread of the thoughts of mystics, particularly Ibn Arabi, a group of Shiite 

thinkers believed that the Imam's knowledge is absolute. Some Shiite theologians, 

especially Seyyed Heydar Amoli, by inserting the teachings of Ibn Arabi and his 

school of thought in explaining the structure of Shiite belief, provided the basis for 

the emergence of an intellectual combination of theology, philosophy and 

mysticism in Hekmat Motealiyeh (transcendent wisdom). By explaining the 

teachings of Ibn Arabi and introducing the Shiite guardianship and clarifying it by 

his Shiite commentators, theologians such as Ibn Abi al-Jomhur, basing the issue of 

Imam's knowledge on these teachings and expressing ladunni knowledge (God-

given knowledge) and generalizing it in all levels, have considered the Imam's 

knowledge absolute. In this paper, using descriptive-analytical method, we have 

tried to explain the scope of the Imam's knowledge by focusing on the views of 
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Sayyid Morteza in the Baghdad school and the influence of Ibn Arabi school on the 

deep understanding of knowledge in Shiite theologians, and also by concentrating 

on the views of Ibn Abi al-Jomhur with emphasis on the book of Mojalli Mirat al-

Monji. 
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اهی ادیانیژپوهش   

 «مقاله پژوهشی» 989ـ921، ص9911، پاییز و زمستان شانزدهم، شماره هشتمسال 
 

عربی بر فهم شیعی در موضوع گستره علم تأئیر مکتب ابن
 الجمهور ابیی و ابنمرتض دیسامام: مقایسه آرای 

  *یاسر احمدوند
 **مجید گوهری  

 [91/41/9911؛ تاریخ پذیرش: 80/40/9911]تاریخ دریافت:  

 چکیده
هر و علم در ساا  عربی و شاااگردانش در پرداختن به مقوله انسااا  کامل، والیتآرای عرفانی ابن

ای متفاوت با مدظر متکلنا  تأمالت دانشااند ا  شاایعه و نارر به نساابت امام و علم، به عرصااه
 ما  ان  متقشیعه که درباره علم امام سکوت کرده شایعه متق م وارد ش . غیر از گروهی از علنای

 اما ت،اس کامل امام علم گر ه این نگرش را پذیرفته و معتق ن  امام علم باب از علنای شایعه در
  فدو علوم، سایر به امام علم و اسات احکام و دین مساائل حیطه در فق  امام، واجب علم دامده
، عربیبع ها و تحت تأثیر رواج افکار عارفا ، مخصااوصااا  ابن .ن ارد امامتش با ایمالزمه اخبار و

 خصوصا   شیعه، متکلنا  گروهی از ان یشاند ا  شیعه معتق  ش ن  علم امام مطلق است. برخی از
 یعهشاا اعتقادی تبیین ساااختار در عربی و مکتب ویابن هایآموزه واردکرد  با ساای  حی ر آملی،

با . ردن ک در حکنت متعالیه فراهم عرفا  و فلساافه کالم، فکری تلفیق پ ی آم   برای را زمیده
هنت شااارحا  شاایعی کرد  والیت شاایعی و تبیین آ  به عربی و مطرحهای ابنتشااریب آموزه

الجنهور باا مبدا قرارداد  این تعالیم در مسااائله علم امام با بیا  علم ابیوی، متکلناانی نظیر ابن
ه روش ایم بان . در این نوشتار کوشی هل نی و تعنیم آ  در هنه مراتب، علم امام را مطلق دانسته

مکتب  ریتأثاای از یک سو و تحلیلی در مکتب بغ اد با محور قرارداد  آرای سای  مرتیفیتوصا
بر  الجنهور و با تأکی ابیعربی در فهم عنیق معارف در متکلنا  شااایعه با محوریت آرای ابنابن

 تبیین کدیم.، گستره علم امام را گرید، از سوی الندجی همجلی مرآکتاب 
 
 .مامعلم ا، الندجی همجلی مرآالجنهور، ابیعربی، سی  مرتای، ابنمکتب ابن: هایدواژهکل

                                                                 
( مسااائول یسااانده)نو یرانو ماذاهب، قم، ا  یاان دانشاااگااه اد  ی،تصاااوف و عرفاان اساااالم  یدیتر یدانشااا و *

ahmadvandyaser@gmail.com 

 m.gohari@urd.ac.ir یرانو مذاهب، قم، ا یاندانشگاه اد ی،گروه عرفان اسالم یاراستاد **
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 مقدمه
یکی از مباحث مهم در میان متک مان شیعه، جایگاه و اهمی  مسئ ه امام  اس . در 
روایات تشاایع بر ضاارورت وجود امار، یه اصاال و اساااس بحث امام  اساا ، تأیید   

یساای یه بدون شااناخ  امار از دنیا برود  »فراوانی شااده اساا ، از جم ه این روای :  
ادبته این حدیث با ادفاظ  .(75/754: 7827)مجلس   ی، « ودمرگش به نحو جاه ی  خواهد ب

م ت ف روای  شاااده و جمع یثیری از ع مای بزرگ شااایعه و گروهی از بزرگان اهل 
در  ه.ق.( ۲90)متوفای اند، از آن جم ه محمد بن سعد یاتب واقدی سان  روای  یرده 

، 7)ج ادمغنیدر یتاب  ه.ق.( 391)متوفای ، و قاضااای عبداد بار معتزدی طبقاات یتااب  

اگر زمین یک روز خادی از ح   باشاااد هر آینه اه ش »؛ و نیز این روای  یه: (776ص
  .(876: 7877)طبری آملی، « ب عدرا فرو می

توان به ع م امار و ها و صااافاتی اسااا  یه از جم ه آنها میاین اماار دارای ویژگی 
 عربی وه آن در متک مان قبل از ابنعصام  امار اشاره یرد. برداش  از ع م امار و گستر 

اش به آثار م ت فی بعد از وی متفاوت اسا . گرچه درباره ع م امار و گستره و محدوده 
عربی بر فهم شاایعی در موضااوع گسااتره ع م امار از   اما تأثیر مکتب ابن 1خوریم،برمی

ی نشده بررساد مهور، تا ینون ابیدیدگاه دو اندیشامند شیعی، یعنی سید مرتضی و ابن 
اش را در مکتب بغداد، خصوصا  در آرا اسا . دذا در این نوشاتار ابتدا ع م امار و گستره  

ارحانش در عربی و تعادیم و شینیم. سپس به تأثیر ابنو نظریات ساید مرتضی، تبیین می 
پردازیم و در نهای  افکار و هایش، میفهم شایعی، خصاوصا  در بحث والی  و ویژگی  

بی عرشااادت از مکتب ابناد مهور را، یه بهابیمتک مان شااایعی، یعنی ابن آرای یکی از
 اش بررسی خواهیم یرد.متأثر اس ، با تکیه بر موضوع ع م امار و گستره

توان به سه نگرش اساسی رسید: نگاه اول قائل درباره گستره و محدوده ع م امار می
ل اس  یه ع م امار محدود به به ساکوت درباره گساتره ع م امار اس . نگرش دور قائ  

ع ومی خا  نظیر احکار شارایع، اعم از فقهی و اعتقادی، اسا . دیدگاه سور ع م امار   
داناد. قائالن به نگاه اول و دور میان متک مان متقدر اسااا ، اما نگاه ساااور  را مط ق می

جم ه  دذا از .(72: 7744)نک.: نادم، عرفانی دارند مشارب ع مایی اس  یه رویکرد ف سفی 
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ان عربی و از بزرگان متک مع ل انت اب دو اندیشمند در این نوشتار، یه یکی قبل از ابن
عربی و س   متأثر از افکار او اس  و به نوعی یالمی متأثر اسا  و دیگری بعد از ابن 

عربی مطرح یرده، این اسااا  یاه اوال  تفاوت فهم شااایعی، قبل و بعد از  از عرفاان ابن 
ر آن بیشتر روشن شود؛ ثانیا  نشان دهیم یالمی یه با نگاه عرفانی به دنبال عربی، و تأثیابن

 تبیین مباحث اس  سازگاری بیشتری با مبانی شیعی دارد.

 علم امام در مکتب بغداد
رفتند. در بغداد گرایش در آغاز قرن چهارر، قم و بغداد دو مریز ع می به شاامار می

گذارش شااای  مفید بغداد ساار برآورد یه پایه  عق ی حایم بود و از دل آن مکتب یالمی
 ه.ق.(، 393)متوفای توان از ساید مرتضی  اسا  و از بزرگان آن می  ه.ق.( 399)متوفای 
نار برد. در مقابل، در  ه.ق.( 330)متوفای و شاای  طوساای  ه.ق.( 331)متوفای یراجکی 

 939ی )متوفااش شاای  صاادوق  ترین نمایندهقم گرایش حدیثی رواج داشاا  یه مهم
بود. در مکتب قم اشاااتغال به یالر جایز نبود، مگر در یک جا و آن هم یالر نق ی  ه.ق.(

برای یسااای یه توانایی این یار را دارد. دیگر اختالف این دو در این بود یه مکتب قم 
یرد، در حادی یه در مکتب بغداد خبر دانساا  و به آن عمل میخبر واحد را ح   می
 (.7/787: 7825ای تفصیل بیشتر نک.: سید مرتضی، )برواحد ح ی  ندارد 

شویم یه با بررسی دیدگاه متک مان بغداد درباره گستره ع م امار، متوجه این نکته می
دیدگاه همه ع مای شاااخص این مکتب یالمی این اساا  یه ع م واجب امار، فق  در  

به انحصاااار ع م محدوده ع م دین، یعنی قرآن و روایات، اسااا . متک مان بغداد، قائل 
اند، و اگر برخی از این متک مان، ع ور دیگری را واجب امار در حیطه مسااائل شااریع  

دانند و وجود این ع ور برای امار قائل باشااند، این ع ور را برای امام  امار، واجب نمی
اند یه خارج از محدوده ع م واجب و الزر در امار را از باب تفضل االهی بر امار دانسته

ای او، خداوند این ع ور را به او داده اساا ؛ و اگر هم امار این ع ور را نداشاا ، هیچ بر
 شد.ای به امامتش وارد نمیخدشه
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شاای  مفید معتقد اساا  ائمه )ع( به ضاامایر برخی از بندگان ع م دارند یا امور را   
شاااناساااند، در حادی یه این نوع ع م و آگاهی به هیچ روی در پیش از ای ادشاااان می

آید و اگر در حیات آن اوصااف ایشان واجب نیس  و در امامتشان شرطی به شمار نمی 
رو اسا  یه خداوند ایشان را بزرگ داشته اس   شاود از آن هایی یاف  میبزرگان نمونه

تا دیگران بهتر فرمان ایشاان ببرند و به امام  آنان متمسک شوند. آنچه شی  مفید بر آن  
تاأییاد ویژه دارد این اسااا  یه چنین ع می بادضاااروره از طریق عقل برای امار ثاب    

ند و در غیر داشاااود. او ع م مط ق و ضاااروری به غیب را خا  خداوند متعال مینمی
شمرد و فق  مفوضه و غُالت را قائل بدان حضرتش اطالق چنین دانشی را نادرس  می

ها هرچند محال نیس ، ها و زبانداند. او همچنین معتقد اسا  آگاهی امامان از پیشاه  می
 هایی را مانند آشناییپذیر به شمار آید. او چنین دانشفق  باید در ساطح ممکنات وقوع 

داند. گرچه شی  مفید وجود برخی رعی جزء صفات ضروری برای امار نمیبا احکار شا 
داند، اما باز از ع ور مثال ع م باه حوادث آینده و ضااامایر افراد را برای امار واجب می  

یند یه وجوب این ع ور ساماعی اسا ، یعنی به ددیل وجود روایات ما اس ،   تأیید می
 .(62: 7877)مفید، ر الزر و واجب نیس  ودی از نظر عق ی، وجود این ع ور برای اما

های مهم در اینکه منشاأ و خاساتگاه ع م امار چه امر یا اموری اس ، یکی از پرسش  
بحث ع م امار اس . در میان اندیشمندان شیعی سه منبع اص ی برای ع م امار از اهمی  

غداد، خاصااای برخوردار اسااا ؛ قرآن یریم، میراث نبوی و ادهار و تحدیث. متک مان ب
دایره ع م امار را محدود به ع م دین و شاریع  دانسته و معتقدند فق  ع ومی یه الزمه  
امام  و ریاسا  در دین اس ، برای امار واجب و الزر اس  و ع م به سایر امور برای  
امار واجب نیساا  و اگر هم خداوند این ع ور را به امار بدهد، از باب تفضاال و تکریم 

 .(7/718: 7825)برای توضیح بیشتر نک.: سید مرتضی، زر امامتش اس ، نه از باب دوا
برای توضیح مط ب باید اشاره یرد یه در نگاه مکتب بغداد ع م به دو صورت اس : 
یکی ع می یه الزر اسا  امار از آن برخوردار باشد، و دیگری ع می یه برخورداربودن  

هایی یه و صاانایع و حِرَف. دانشاز آن عقال  واجب نیساا ، مانند ع م به حوادث آینده 
 شود.عقال  واجب اس  امار از آن برخوردار باشد به شئون و وظایف امام  مربوط می
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 علم امام از دیدگاه سید مرتضی
بر ح ی  عقل در عرصااه عقاید و مباحث یالمی  ه.ق.( 393-911)سااید مرتضاای 

رو، وی در هنگار ز اینشمرد. اتأیید داش  و هر چیزی را یه م ادف عقل بود باطل می
گرف  و معتقد بود همه روایات واردشااده در تعارض روایات با عقل، جانب عقل را می

متون صاحیح نیسا . مثال  او روایاتی را یه مست زر قول به تشبیه و جبر و رؤی  خدا و   
د و بودن رعبودن صاافات او اساا  و نیز روایاتی را یه برخی مطادب نظیر فرشااته قدیم
رسند پذیرف  و آیاتی را یه با اصول عق ی ناسازگار به نظر میینند، نمیتأیید می برق را

 .(47و  47، 26: 7717)شریعتی نیاسر،  یردتأویل می
ها، ساید مرتضی در مباحث امام ، بسیار عمیق و گسترده وارد شده و به تمار حوزه 

دشافی اتوان یتاب می ای یهها و شابهات مرتب  با آن توجه یرده اس ، به گونه پرساش 
ادمعارف مباحث امام  ق مداد یرد. از نظر ساااید مرتضااای، نبوّت و هرا دائر هفی االمام

رساااادا  باه غیر از تفااوت مفهومی، تفااوت واقعی و یاریردی ندارند. از این دحاظ،     
دیدگاه ایشاان با دیدگاه معتزده یکسان اس . تفاوت نبوّت و رساد  با امام  نیز در آن  

واسطه یا با واسطه فرشته با خداوند دارند، ودی امار یه نبی و رساول، ارتباطی بی اسا   
 .(778-777: 7877)سید مرتضی، این ویژگی را ندارد 

وی معتقاد اسااا  ع م به اموری یه به دین و شااارع تع ق ندارد و امار هم در آنها  
م امار به احکار بودن ع ریاساا  ندارد برای امار الزر نیساا . به نظر وی، الزمه واجب 

ها باشااد، یا روش ترییب داروها و ها و حرفهدین، این نیساا  یه عادم به همه شااغل 
ها را ب د باشد. چون همه اینها اموری اس  یه به آن مسائ ی یه روش سااختن شایرینی  

امار در آن رئیس و امار اساا ، ربطی ندارد، و ریاسااتش در امور دینی، ع م به این امور 
فالی ب ان یع م نبی أو »وی با این عبارات . (877)هم ان:  یناد  واجاب نمی  غیرمرتب  را

، فکما ال ی ب ان یع م ضروب هوادصایاغ  هیادنسااج  هصانع  هإمار شایئا من ذدک وادکتاب 
معتقد اس  حتی ع م به یتاب   (7/725: 7825)س ید مرتض ی،   « هادصاناعات، فکذدک ادکتاب 

طور یه ع م به این نیز مانند ع م به صاانعتی مثل نساااجی و رنگرزی اساا ، یعنی همان
داند، ع م به یتاب  را نیز برای پیامبر ها را برای پیامبر و امار الزر نمیصااناعات و حرفه
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 اید ع م به بقیهگوید اگر ع م به اینها را واجب بدانیم، پس بداناد و می و اماار الزر نمی 
ع ور حااضااار و غاایب را هم الزر بدانیم و الزمه این نظر، احاطه پیامبر و امار به همه   

 .)همان(ع ور االهی اس  یه این مردود اس  
داند یه دیگر ائمه )ع( از آن ساید مرتضای، حضاارت ع ی )ع( را واجد ع ومی می  

معروف امار ع ی )ع( یه فرمود: وی با نقل این جم ه  .(7/718)ن ک.: همان:  اناد  بهرهبی
سا ونی قبل أن تفقدونی ...؛ به درساتی یه در سینه من تمار ع ور جمع اس ، از من   »

، این ع م امار ع ی )ع( را، در محدوده احکار «بپرسید قبل از اینکه مرا از دس  بدهید
نها آیننده جایز اس  از ای یه برای پرسشیند؛ یعنی محدودهو عقاید دین تفسایر می 

بپرسااد تا جه ش در اثر این راهنمایی برطرف شااود؛ و سااائل در مرتبه اول، باید از   
 اش خواهد شاادمسااائ ی بپرسااد یه اگر آنها را نداند، موجب خ اد  و شاارمساااری 

 .)همان(
شود و بودن امار، قائل به تفصیل می، در باب دالیل اع مفی ادکالر هادذخیردر یتاب 

ول بودن تقدیم مفضاینکه امار باید اع م مردر زمان خودش باشد، از باب قبیح»گوید: می
بر فاضال، واجب عق ی اسا ، اما اینکه امار باید در احکار شرع نیز اع م باشد، وجوب   

سااید . (872: 7877س  ید مرتض  ی، )« عق ی ندارد، ب که وجوب آن شاارعی و تعبدی اساا 
بودن ع م امار، به ساابب امامتش اساا  و نه ع م  مرتضاای معتقد اساا  وجوب یامل 

 ای معتقد اس :ش صی و معمودی. وی در جواب به شبهه
شادن شرع، ع م به سایر احکامی  طوری یه پیامبر ایرر ) ( قبل از یاملهمان

شاادنش، عادم به ل از اماریه هنوز تشااریع نشااده اساا  ندارد، امار )ع( هم قب 
احکار نیسااا  و آن چیزی بر پیامبر و امار واجب اسااا  یه در آن، والی  و 
امام  دارند و چیزی یه هنوز تشاریع نشده اس ، خارج از این محدوده اس   
و ایشااان در آن ع می ندارند و همچنین اساا  احواالتی یه قبل از امام  امار  

 .(7/72: 7872)سید مرتضی، وجود دارد 

بودن امار به احکار شریع ، شامرد، در ینار شارط اع م  وی وقتی شارای  امار را می 
این  داند. ویبودن امار به وجوه سیاس  و تدبیر را نیز یکی از صفات امار میشرط اع م
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)س  ید مرتض  ی،   داندناپذیر میو آن را از امار انفکاک شاامردوجوب را وجوب عق ی می

اگر اشکال شود یه آیا در بین شما یسی قائل نیس  »گوید: می. سید مرتضی (871: 7877
چه گوییم یه در آنیه امار باید به هر چیزی به صاورت تفصی ی عادم باشد در جواب می 

یه تع ق به دین و شارع ندارد و در آن مواردی یه امار رئیس نیس ، واجب نیس  عادم  
 .(876)همان:  «باشد

هایی یه والی  او بر ارد یه برای امار جز دانشدسااید مرتضاای صااراحتا  اظهار می  
یند )ع م به احکار شرعی( ع م ضروری دیگری وجود ندارد و ع م به نفوس اقتضاا می 

های ضاااروری نیسااا . وی دو گونه ع م را برای امار ادزامی غیاب در عاداد آن دانش  
دانش ای یه به فرمان او مربوط اساا  و داند: دانش حکوم  و ساایاساا  در حیطه می

شرع در م موعه احکار شرعی. زیرا اگر امار برخی از احکار شرع را نداند، به اشتباه در 
ان امد، در حادی یه اگر به نهان امور مط ع نباشااد چنین معضاا ی اجرای احکار دینی می

ار داند یه امهایی بیش از این را برای امار مست زر آن میآید. وی داشاتن دانش پیش نمی
پیامبر به شااامار آوریم یه از منظر وی صاااحیح نیسااا . در نظر او، اگر در   را برتر از
ای به ایشان شد، وظیفه امار آن گیرد، مراجعهای یه ع م امار در حوزه آن قرار نمیمسئ ه

تنها برای ع م امار به محدوده اس  یه آن مسئ ه را به خبرگان آن فن ارجاع دهد. وی نه
اسا  یه همان دانش معین در محدوده زمانی مشا صی،    معینی قائل اسا ، ب که بر آن 

 .(7/768و  7/87: 7872)نک.: سید مرتضی،  یعنی زمان امام ، برای وی ضروری اس 
در نظر وی، ع م به ساارائر و ضاامایر افراد، ع م به گذشااته و آینده یائنات برای امار 

از باب یرام  و  گونه امور را اختصااا  دهدتعادی به امار اینواجب نیساا  و اگر حق
یه ع م به باطن برای پیامبر  همچنان ،(7/718: 7825)سید مرتضی،  تفضایل و تعظیم اسا   

 .(7/72: 7872)سید مرتضی،  ) ( و امار )ع( واجب نیس 
در »نویسد: یه میبه نظر ساید مرتضی، امار از زمان شهادت خود اطالع ندارد، چنان 

م  م شود و ابندانسا  یه شهید می أمیرادمؤمنین )ع( میروایات زیادی آمده اسا  یه  
اد َّه ع یه( قات ش اساا  اما عادم به وق  و زمان شااهادت نبود. چون اگر عادم بود  ه)دعن

 .(7/718: 7825)نک.: سید مرتضی، « هیرد، و الی قی بیده ادی ادته کباید آن را از خود دفع می
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. ع م امار یامل 1اب ع م امار چنین اساا : بندی دیدگاه سااید مرتضاای در باما جمع
. وجوب 8. دامنه ع م واجب امار، فق  در حیطه مسااائل دین و احکار اساا ؛ 8اساا ؛ 
. ع م امار به 1بودن ع م امار، به خاطر امامتش اسا  و نه ع م ش صی و معمودی؛  یامل

ای با مالزمهها و ...، ساااایر ع ور و فنون و اخبار، نظیر ع م به صااانایع و باطن انساااان 
 امامتش ندارد.

شود یه سید مرتضی، یه یکی از متک مان برجسته شیعی با این عبارات روشان می 
تا قرن هفتم اس ، معتقد بود ع م امار مط ق نیس . این در حادی اس  یه در روایات 

-7/771: 7822)کلینی، « هعندنا ع م ما یان و ع م ما هو یائن ادی یور ادقیام»آمده اساا : 

نه فق  نزد امار ع م اول و آخر موجود اس  ب که نزد س مان  .(7/752؛ و نک.: همان: 782
فرماید: اهلل ) ( مییا در روایتی حضرت رسول ؛(7/762: 7827)طبرسی،  نیز چنین اس 

گونه این. (7/77: 7724)ص   دوق، « ما ینق ب جناح طائر فی ادهواء اال و عندنا فیه ع م»
از ع م مط ق امار اساا  در مسااانید روایی تشاایع یم نیساا . ظهور روایات یه حایی 

یردن نظریه انساان یامل، یه مصادیقش را در روایات شیعی در باب  عربی و مطرحابن
توان بیشااتر یاف ، باعث تقوی  و تعمیق نگرش سااومی، یعنی  امام  و ع م امار می

 پیدا یرد، تا جایی یه فهمتری نگرش ف سفی و عرفانی، شد. دذا ع م امار معنای عمیق
عربی، اس  و تفسیر متک می یه متأثر از نگرش ف سفی و عرفانی، خصوصا  مکتب ابن

با متک می یه با مباحث یالمی و بدون تأثیر از عرفان اسالمی و حکم  متعادیه )یعنی 
، پردازدنگرش اول و دور یه در مقدمه بیان شااد( به تبیین مساائ ه امام  و والی  می 

 اوت اس .متف

 المنجی ةمرآالجمهور با تأکید بر کتاب مجلی ابیعلم امام در آرای ابن
های عرفانی و هم یالر و ف سفه عربی در جهان اساالر هم آموزه گساترش تعادیم ابن 

را تح  تأثیر خود قرار داد. اندیشاامندان شاایعه با واردیردن تعادیم ف ساافی و عرفانی،  
بی، در تبیین ساااختار اعتقادی شاایعه زمینه را برای  عرهای مکتب ابنخصااوصااا  آموزه 

پدیدآمدن ت فیق فکری یالر، ف ساافه و عرفان فراهم یردند. متک مانی نظیر نصاایراددین  



 011... /  یآرا یسهدر موضوع گستره علم امام: مقا یعیبر فهم ش یعربمکتب ابن یرتأث یبررس 

اشانی عربی و شارحان او مانند یطوسی با تأثیر از قونوی، سید حیدر آم ی با تأثیر از ابن
بی، شاای  بهایی و ... تا مالصاادرا و  عراد مهور با تأثیر از مکتب ابنابیو قیصااری، ابن

 هایمالصاااادح مازندرانی در تبیین معارف اصااا ی یالر شااایعی متأثر از مکتب و آموزه
 .(5/742: 7747)از باب نمونه نک.: مازندرانی، عربی هستند ابن

ر تدریج ع ما تح  تأثیاز قرن هفتم، به ع ّ  رواج افکار عرفانی در یالر شااایعی، به
عربی و تبیین انساااان یامل و از جم ه جریان فکری و نظار عرفانی ابن عوامال م ت فی 

درپی در متون دینی رسیده از ائمه )ع( صافات او از جم ه ع م امار و از ساویی تأمل پی  
د یندر این زمینه به این نتی ه رسااایدند یه آنچه عرفان در باب انساااان یامل مطرح می

دیث درباره امار )ع( به آن اشاره شده اس . هایی اس  یه در احاهمان صفات و ویژگی
 اد مهورابیداذا با زبان و تبیین عرفانی به شااارح احادیث امام  همّ  گماشاااتند. ابن 

اس ، تا جایی یه او را یه در ف سافه از سهروردی بسیار متأثر بوده   ه.ق.( 103)متوفای 
. هانری یربن درباره وی نامد، از حکما و عرفا بسیار اقتباس یرده اس می« شی  االهی»

 گوید:  می
عربی با االهیات تصااوف و تع یمات امامان شااایعه یه از راه روایات  عرفان ابن

جمهور در قرن هشتم و نهم در ابیرسایده بود، به وسی ه سید حیدر آم ی و ابن 
هم آمی ا . م موعه این تفکرات، در مکتب اصااافهان از آغاز ت دد فرهنگی  

ر عظیم میرداماد، مالصدرا، قاضی سعید قمی و نیز شاگردان دوره صفویه، در آثا
 .(721: 7727)کربن، شاگردانشان شکفته گردید 

اد مهور احسااایی یتابی یالمی اساا  یه در  ابیتأدیف ابن ادمن ی هم  ی مرآیتاب 
عربی و تعادیمش را مشاهده یرد و به نوعی ت فیق مباحث توان تأثیر ابنوضاوح می آن به

یالر و ف سافه با رنگ و بوی عرفان و قواعد سیر و س وک متصوفه اس . در این یتاب  
ال و نظرات وی و شاااارحانش برای عربی به بزرگی یاد شاااده، ب که از اقوتنها از ابننه

. این یتاب با مالک (7/7251و  7/68: 7878الجمهور، ابی)ابنتبیین مباحث استفاده شده اس  
قراردادن معارف و یالر تشااایع از یک ساااو و تأثیرپذیری از تعادیم عرفا، خصاااوصاااا  

 عربی، از سااوی دیگر، سااعی در تبیین یالر شاایعی، خصااوصااا  بحث والی ، دارد. ابن
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عربی و شاااارحانش نظیر ویژه عقیده ابنمباحث این یتاب متأثر از عرفای مسااا مان، به
توان او را ت مسااانی، قیصااری و خصااوصااا  سااید حیدر آم ی اساا ، به نحوی یه می   

د اد مهور خوابیعربی دانساا . ابندهنده تفکر تقارب حکم  شاایعی و عرفان ابنادامه
داند، به طوری یه آرای وی را پذیرفته، و اقوال و میعربی را وامدار اندیشااه و عقاید ابن

مان: )نک.: هیند یاد می« شاای  اعظم»عربی با تعبیر عباراتش را نقل یرده اساا  و از ابن

 .(5/7272و  285و  7/821
داند یه آنها از امامان شاایعه اد مهور پیروی از حکما و عرفا را به ددیل آن میابیابن 

توان شااان همان عقیده امامان اساا . دذا اندیشااه وی را می  و عقیدهاند یردهمتابع  می
میثم بحرانی و سااید حیدر آم ی دانساا . در مقدمه ای از اندیشااه ابنیافتهشااکل تکامل

در باب تطبیق مراتب عدد  اخوان ادصفاءبعد از نقل قودی از صاحب  ادمن ی هم  ی مرآ
سااپس «. دی ما هو احساان و اب غ من هذااشااار ادشاای  فی فتوحاته ا»گوید: به عوادم می
 .(7/786)همان: یند عربی را درباره نفس رحمانی بیان میعبارات ابن

گویاد اماام  همان والیتی اسااا  یه باعث   اد مهور در تعریف امااما  می  ابیابن
شاود صااحبش در عادم عنصاری تصرف یند و ثانیا  به تدبیر آن عادم با اصالح فساد    می

ای اس  یماالت بپردازد. چون صاحب والی  به عنای  االهی دارای قوه در آن و اظهار
شااود و همچنین دارای ع م غیبی یه اشااتغال به بدن از اتصااال به عادم ع وی مانع نمی 

داند یه در فرموده سپس وی این ع م غیبی را همان ع م ددنی می. (7/7242)همان:  اسا  
 (777)نس  اء: « و ع ّمک ما دم تکن تع م»و ( 65 )کهف:« و ع مناه من ددنا ع ما»تعادی حق

 ایتعادی واسطهآمده اسا . ع م ددنی آن چیزی اس  یه در حصول آن بین نفس و حق 
شااود نیساا  و آن نظیر نور از چراغ غیب اساا  یه بر ق ب صاااف و دطیف واقع می  

جودناد و  در نظر وی، هماه ع ور در جوهر نفس ی ی مو  .(7/7241: 7878الجمهور، ابی)ابن
نفس ی ی از جواهر عادیه اسا  یه نسابتش به عقل اول مانند نسااب  حوّا به آدر اس .   

تعادی از نفس ی ی اس  و نفس ی ی اعز، و عقل اول اشارف، اقوا، ایمل و اقرب به حق 
شود و از ادطف و اشارف از ساایر م  وقات اسا . از افاضاه عقل ی ی وحی متودد می    

 .)همان( برای انبیا، و ادهار برای اودیا اس  اشراق نفس ی ی، ادهار. وحی
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گوید نبوت قبول حقایق می« نبوت»و « رساااادا  »اد مهور باا بیاان تفااوت    ابیابن
مع ومات و معقوالت توسا  نفس قدسای اسا  از طرف عقل اول، اما رساد  تب یغ آن    

دیا او مع ومات و معقوالت به یسااانی اساا  یه مسااتعد آن باشااند. ع م ددنی ع م انبیا و
اسا ، اما ع م وحی م تص رساوالن اس . حقیق  حکم  با ع م ددنی اس  و یسی   

ی یؤْتِ»یه به این مرتبه نرسایده اس  حکیم نیس . چون حکم  از مواهب االهی اس :  
 «وا ادْأَدْبَابِفَقَدْ أُوتِی خَیرا  یَثِیرا  وَ مَا یذَّیَّرُ إاِلَّ أُودُ همَنْ یشاااَاءُ وَ مَنْ یؤْتَ ادْحِکْمَ هادْحِکْمَ
گرچه بعد از تکمیل دین، وحی و باب رساااد  منقطع شااد اما باب ادهار و   .(761)بقره: 

مدد نور نفس ی ی منقطع نشااده اساا . چون نفوس برای تربی  به آن احتیاج دارند و  
الجمهور، ابی)ابن تعادی از باب رحم  و عنای  باب ادهار را مفتوح گذاشاااته اسااا حق

7878 :7/7212). 
یند: یکی امام  مط قه یه وی در تقریر بحث امام  آن را به دو قسااام تقسااایم می

یا  (778)بقره: « انی جاع ک د ناس اماما»تعادی با شود یه حقنبوت و خالف  را شامل می
شدن به آن اشاره دارد یه در این خصو  خ یفه (72)بقره: « هانی جاعل فی االرض خ یف»

اسااا . در این معنا امام ، والی  و خالف  یک معنا دارند. دومی در ع م و ریاسااا  
امام  خاصاه اس  یه در این قسم شرای  خالف  و والی  به سبب اخذ ع ور حقیقی  
و یماالت نفسااانی از مشااکات نبوت اساا  و رابطه امام  خاصااه و نبوت عمور و    

 به امام  خاصهخصو  مط ق اس  یه نبوت اعم از آن اس  و مرتبه نبوت اقوا از مرت
. والی  مبدأ 1اسا ، اما مرتبه امام  مط ق، اعال و اشارف از مرتبه نبوت اس . چون:   

. والی  از 8. مقار والی  مقار وحدت و مقار نبوت مقار یثرت اساا ؛ 8نبوت اساا ؛ 
 .(7/7217: 7878الجمهور، ابی)ابنحیث حیطه ایمل و اوسع و ابس  از نبوت اس  

گوید واجب اسا  امار به صفات نبی، نظیر عصم ، افض ی  در  اد مهور میابیابن
بر  .(8/7722)همان: بودن حاصل ن واهد شد ع م و ...، متصف باشد وگرنه قائم مقار نبی 

همین اسااااس یاه والیا  مظهر و حایی از وحدت مط قه اسااا  و یثرات با او، مگر   
)همان:  ن واحد باشدشاود واجب اسا  یه امار در هر عصار و زما   باواساطه، محقق نمی 

8/7777). 
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اد مهور در بیان گستره ع م امار با بیان این مط ب یه ع م امار ا مش صا  امار ابیابن
د، اهلل ) ( باشاند ا باید همان ع م رسولع ی )ع( یه بقیه ائمه اطهار )ع( نیز تابع ایشان

گوید: امار  ه میپردازد، از جمبه تشاااریح و توضااایح نحوه ع م امار در همه مراتب می
را هیچ یک از اصااحاب و « ساا ونی قبل ان تفقدونی»اد  ق اساا . ادعای ع ی )ع( اع م

های ع م اس ، یعنی حتی بعد از ایشاان یسی مطرح نکرده اس . این ادعا در همه جنبه 
ع م امام  در همه مراتب و سطوح، چه در ع ور سماوی چه در باب انواع ع ور زمینی. 

اد مهور از این عبارت دارد مط ق و در گسااتره عار اساا ، برخالف ابینبرداشااتی یه اب
برداش  سید مرتضی یه مقید و مضیق اس ؛ و همچنین چون امار واحد هر زمان اس  

اهلل ) ( هزار باب از دذا برای همه ائمه اطهار )ع( این ادعا وجود دارد. حضارت رسول 
بابش هزار باب دیگر باز شاااد. این ع ور در  ع م را به امار ع ی )ع( تع یم داد یه از هر

 .(7772-8/7774)نک.: همان: ها بوده اس  همه جنبه
گوید می« دو یشاااف ادغطاء ما ازددت یقینا »در تفسااایر این یالر اماار ع ی )ع( یه  

، غطاء خارجی نیسااا  ب که مط ق غطاء مراد اسااا  یه آن هم غیر از «غطاء»منظور از 
 د:  گویمظاهر نیس . سپس می

این ا نکته دقیقی وجود دارد. اگر وجودی غیر از حضرت حق وجود ندارد پس 
دهد؟ چه یساای حاجب اساا  و چه چیز چه معنا می« پوشاااننده»و « پوشااش»

مح وب؟ شااهد ییسا  و مشاهود ییس ؟ پاس  این اس  یه خداوند متعال    
، اس  از حیث ظهور و یماالت، و پوشیده اس  از حیث ذات و و جود« غطاء»

و شاهد اس  از حیث نزول در صور م  وقات، و مشهود اس  از حیث وجود 
 .(5/7645؛ نک.: همان: 8/7771)همان: و ذات 

اد مهور با یمک تعادیم و ابیامار ع ی )ع( صاااحب ع ور ددنی اساا . در این ا ابن 
دازد. پرعربی و قیصری، به تبیین ع م ددنی امار میهای عرفا، خصوصا  عبارات ابنآموزه

 گوید: وی با استفاده از یالر قیصری می
ادکتاب و معادن وحی، عقال اول و معدن ادهار، نفس ی ی اسااا . این دو به ار  

اش به ادکتاب گویند چون احاطهیتاب محفوظ موسااور هسااتند. به عقل اول ار 
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اشایا به نحو اجمال اسا ، اما در نفس ی ی ظهور اشایا به نحو تفصاای ی اس .    
نسا ه جامع انساان یبیر اس . برای یسی یه اطالع و آگاهی بر   انساان صاغیر   

ادکتاب و عقل اول و ع ور موجود در آنها حاصال شاود رسول و نبی اس  و   ار
اگر برای یسی اطالع و آگاهی بر یتاب مبین و نفس ی ی و ع ور موجود در آن 

 میاالنبیاء و بر دوحاصال شاود ودی و وصای اس . اطالع بر اودی وظیفه خاتم   
 . (7777-8/7777)نک.: همان: االودیاء اس  وظیفه خاتم

: 7722ی، عرب)ابن فصو  ادحکمعربی در فص شیثی از در ادامه، با استناد به یالر ابن

االنبیاء اس  و احدی از انبیا و رسوالن ادرسل و خاتمگوید ع م ددنی برای خاتممی ،(67
اتم و احدی از اودیا به این ع م یاابند، مگر از مشاااکات رساااول خ باه آن دسااا  نمی 

یابند، مگر از رساند، مگر از مشکات ودی خاتم و حتی رسوالن هم به آن دس  نمی نمی
 و در فصااو  ادحکمعربی االودیاء. در ادامه، با اسااتفاده از عبارات ابنمشااکات خاتم
ر، الجمهوابیابن)نک.:  طادب )ع( اسااا االودیاء ع ی بن ابیگوید خاتممی فتوحاات مکیه، 

7878 :8/7777-7777). 
تع یم ع ور ددنی از طریق ساارّ و باطن به فرزندش امار حساان )ع( و امار حسااین )ع( 

اهلل ) ( و تابعین نظیر س مان، مقداد، یمیل و اسا . ساپس به اصاحاب حضارت رسول    
ع( از حسان بصاری داده اس . امار س اد این ع م را از پدرش دریاف  یرده و امار باقر )  

امار ساا اد )ع(، امار صااادق )ع( از امار باقر )ع(، امار یاظم )ع( از امار صااادق )ع(، امار  
رضاااا )ع( از امار یاظم )ع(، امار جواد )ع( از امار رضاااا )ع(، امار هادی )ع( از امار جواد 
)ع(، امار عساااگری )ع( از امار هادی )ع( و امار زمان )ع( از امار عساااگری )ع( دریاف  

اند. امار مهدی )ع( اینون قطب وق ، امار زمان، خ یفه عصر و خاتم والی  محمدی یرده
اند، نظیر اند یه ع ور باطن را از ائمه اطهار )ع( دریاف  یردهاس . اصحاب سرّی هم بوده

 .(7786-8/7785)نک.: همان: شقیق ب  ی از امار یاظم )ع( و معروف یرخی از امار رضا )ع( 
داند، چه ع ور همه فنون و همه ع ور را به امار ع ی )ع( منسوب می اد مهورابیابن

عق ی نظیر منطق، ریاضااای، طبیعی و االهی، و چه ع ور شااارعی نظیر ع م توحید، ع م 
تفساایر، ع م حدیث، ع م دغ ، ع م نحو، یالر، فقه، اصااول فقه و حتی ع ور طریق  و 
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ادیم عرفا و متصاااوفه حقیقی معتقد وی به تأثیر از تع .(7755-8/7782)همان:  تصاااوف را
یه در شب معراج به حضرت رسول ایرر ) ( پوشانده شد و ایشان به  8ایاس  خرقه

طور یه ودایع انبیا امار ع ی )ع( عطا یرد اینون نزد امار مهدی )ع( محفوظ اساا ، همان
و اودیا نظیر عصااای موساای )ع(، خاتم ساا یمان )ع(، ذوادفقار امار ع ی )ع(، مصااحف  

 .(7751-8/7754)همان: حضرت زهرا )ع( و ... نزد ایشان اس  
اد مهور با آوردن عباراتی از ت مساانی، قیصری و سید حیدر یشف، مراتب و  ابیابن

یند و در ادامه با توضیح حدیثی از امار صادق )ع(، ییفی  ع م اودیا انواع آن را تبیین می
 دهد: را توضیح می

به معنای « غابر«. »ان ع منا غابر و مزبور»در ساا نی از ایشااان آمده اساا  یه  
اند و به ماضای اسا  و معنایش این اسا  یه آنها )امامان )ع(( بر گذشته عادم   

اند و تصویر آن در نفوس ایشان منقوش اس  دهد آگاهآنچه در یائنات روی می
« ورمزب»ثاب . مراد حضااارت از یعنی « مزبور»بینند. یه در آیینه نبوت آن را می

حوادث و احکار ثاب  در قضاااای ازدی اسااا  یه خارج از قدر ظاهر و مع ور 
یعنی شنیدن صدای فرشتگان به آنچه خطاب « نقر فی االسماع»اس ؛ و مراد از 

یعنی پذیرش واردات االهی « و نک  فی ادق وب»شاااوند از غیب؛ و مراد از می
متفاوت با آمادگی ایشااان و در معرض بودن بدون واسااطه و از طریق ق ب یه 

شود یه اهل والی  خاصه با اهل این واردات اسا . از این ی مات دانساته می  
ها اشاتراک دارند و تفاوتشاان در استعدادات اس    والی  مط قه در این ویژگی

 .(7287-7/7282)همان: 

ذیر شاااد، مع ور  ادمن ی هم  ی مرآاد مهور در یتاب ابیباا بیان عباراتی یه از ابن 
شدت از تعادیم شاود وی در مباحث یالر و بحث والی ، خصاوصاا  مسائ ه ع م، به    می

عربی و شااارحان او، متأثر اساا  تا حدی یه در تبیین والی  شاایعی و ویژه ابنعرفا، به
عربی، قیصااری و سااید حیدر آم ی در جای جای یتابش و به مساائ ه ع م به عبارات ابن

یند و گویا عبارات آنها را عبارات و ی مات ندین صاافحه، تمسااک می صااورت نقل چ
 دهد.داند و با مالک قراردادن آنها مسئ ه ع م را شرح میخود می
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 نتیجه
اند؛ گروهی ع م امار های ع م امار دو گروه شدهاندیشامندان شایعه در تبیین ویژگی  

رویکرد غادب در بین دانند. این را باه ع ومی خاا  نظیر احکاار شااارایع محادود می    
متک مان مکتب بغداد اسا . ساید مرتضی از بزرگان این مکتب در باب ع م امار معتقد   
اس  با اینکه ع م امار یامل اس  اما دامنه ع م واجب امار، فق  در حیطه مسائل دین و 

بودن ع م امار، به سبب امامتش اس . در نظر وی، ع م امار احکار اس  و وجوب یامل
ای ها و ...، مالزمهر ع ور، فنون و اخبار، نظیر ع م به صنایع، حرف و باطن انسانبه ساای 

طور اساا ، ناشی از تفضل و با امامتش ندارد و اگر چنین اسا ، یه طبق روایات همین 
های عنای  خداوند اسااا . گروه دیگر اما چند قرن پس از ایشاااان و تح  تأثیر آموزه

به دیدگاهی متفاوت در زمینه ع م امار دس  یافتند. عربی و شاارحان و شااگردانش   ابن
عرفانی دارند. با گسااترش تعادیم این نگاه، مشاارب ع مایی اساا  یه نگرش ف ساافی  

های یالر و ف سفه تح  تأثیر قرار گرف ، تا آن ا عربی عالوه بر حوزه عرفان، حوزهابن
 . در این بین، برخی ازیه قرآن، عرفان، یالر و ف سافه در حکم  متعادیه به هم رسیدند 

اد مهور با ادهار از تعادیم دینی و واردیردن ابیمتک مان شیعه نظیر سید حیدر آم ی و ابن
عربی و مکتب وی در تبیین ساختار اعتقادی شیعه زمینه را برای پدیدآمدن های ابنآموزه

ها به یینن نوع تبت فیق فکری یالر، ف ساافه و عرفان فراهم یردند. آنها با مبنا قراردادن ای
تشاریح یالر شایعه پرداختند یه در مسئ ه ع م امار با بیان ع م ددنی و تعمیم ع مش در   

رسااد این نوع برداشاا  از ع م امار اند. به نظر میهمه مراتب، ع م امار را مط ق دانسااته
فهمی عمیق از امام  اسا  یه با روایات تشایع در باب ح   نیز سااازگاری بیشتری   

عربی اساا ، اوال  فهم شاایعی را از مبانی دینی ین نوع تبیین، یه وامدار مکتب ابندارد. ا
باال برد؛ و ثانیا  در مصاادیق م ت ف مثل گستره ع م امار، تبیین ف سفی و عرفانی حقایق  

 دقیقی از امام  را آشکار یرد.
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 دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول.، قم: م موعه مقاالت :امارع م (. 9933نادر، محمدحسن )
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