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کالم اشعری و فلسفۀ سینوی و عرفان  کالم امامّیه از   نگاهی به تأثیرپذیری های  
ابن عربی و حکمت صدرایی

حمید عطائی نظری

کالم امامّیــه در ادوار مختلــف تحت تأثیــر جریان هــای مطــرح و متنــّوع فکــری  چکیــده: 
ــا  ــاوت از آنه ــات متف ــه درج ــون و ب گ گونا ــات  ــت و از جه ــه اس گرفت ــرار  ــالمی ق ــّدن اس در تم
کالم اشــعری، فلســفۀ ســینوی، عرفــان ابــن عربــی و حکمــت  کالم معتزلــی،  اثــر پذیرفتــه. 
کالم امامّیــه در دوره هــای مختلــف بــوده  صدرایــی مهم تریــن مکاتــب فکــری اثرگــذار بــر 
کــه موجــب پدید آمــدن مکاتــب و  کالم امامّیــه  اســت. عمده تریــن تحــّوالت رخ داده در 
ــای  ــن اثرپذیری ه ــته از همی ــت برخاس ــده اس ــی ش کالم امام ــز در  ــی متمای کالم ــای  جریان ه
کــه در شــمارۀ پیشــین همیــن  متکّلمــان امامــی از مکاتــب فکــری یادشــده اســت. در نوشــتاری 
گفتمــان معتزلــی )مالحظاتــی در بــاب مســئلۀ تأثیرپذیــری  مجّلــه زیــر عنــوان »کالم شــیعی و 
کالم معتزلــی  کالم امامّیــه از  کالم معتزلــه(« منتشــر شــد، بــه اثرپذیری هــای  کالم امامّیــه از 
کالم اشــعری، فلســفۀ  کالم امامّیــه از  کنــون در مقالــۀ حاضــر بــه اصــل تأثیرپذیــری  پرداختیــم. ا
ســینوی، فلســفۀ اشــراقی، عرفــان ابــن عربــی و حکمــت صدرایــی اشــاره می کنیــم. توّجــه بــه 
کالمــی امامّیــه بســیار مؤّثــر و راهگشاســت و  ایــن اثرپذیری هــا، در نحــوۀ مواجهــۀ مــا بــا متــون 
بــه مــا یــادآوری می کنــد بــه هنــگام مطالعــۀ آراء و آثــار متکّلمــان امامــی تأّثــرات اندیشــگی آنهــا 

را از مکاتــب فکــری دیگــر مــّد نظــر قــرار دهیــم.

ــراقی،  ــفۀ اش ــینوی، فلس ــفۀ س ــعری، فلس کالم اش ــری،  ــه، تأثیرپذی کالم امامّی ــا:  کلیدواژه ه
عرفــان ابــن عربــی، حکمــت صدرایــی

 Having a Look at the Influence of Ash’ari’s The-
ology, Avicennism, Ibn Arabi’s Mysticism, and 
Sadrāie’s Wisdom on Imamiya Theology
By: Hamid Atāie Nazari
Abstract: In different eras, Imamiya theology has 
been impacted by various important intellectual 
currents in Islamic civilization. Among all, Mu;tazi-
la theology, Ash’ari theology, Avicennism, Ibn 
Arabi’s mysticism, and Sadrāie’s wisdom are the 
most important and effective schools on Imamiya 
theology. The most important developments in 
Imamiya theology, which led to the emergence of 
distinct theological schools and currents in Imami-
ya theology are due to the effects of the mentioned 
schools. In the previous issue of this journal, a 
paper titled “Imamiya Theology and Mu’tazila 
Discourse (Some consideration regarding the issue 
of the impact of Mu’tazila theology on Imamiya 
theology)” was published which talks about the 
influence of Mu’tazila theology system on Imamiya 
theology. This paper explains about the fact that 
Imamiya theology has been influenced by Ash’ari 
theology, Avicennism, Illuminationism, Ibn Arabi’s 
mysticism, and Sadrāie’s wisdom. Knowing about 
these effects is quite helpful in the way we face the 
Imamiya theological texts, and reminds us to take 
other schools and their impacts in consideration as 
well.
Key words: Imamiya theology, Ash’ari theology, 
Avicennism, Illuminationism, Ibn Arabi’s mysti-
cism, and Sadrāie’s wisdom.

 نظرة عىل تأّثر علم الكالم لدى اإلمامّية
ىب واحلمكة الصدرائّية ّيني والفلسفة السينائّية وعرفان ابن عر بكالم األشعر

محيد عطايئ نظري

ّية املختلفة  كان علــم الكالم لــدى اإلمامّية عرضًة لتأثيرات التّيــارات الفكر
املطروحة يف العصور املختلفة للحضارة اإلســالمّية، وقد تأّثر هبذه التّيارات 

من زوايا خمتلفة وبدرجات متفاوتة.
ّيــة الــي تركــت تأثيرهــا عىل علــم الكالم  وكانــت أهــّم وأبــرز املــدارس الفكر
خيّيــة املختلفــة هي مــدارس علم الــكالم املعتزيل  اإلمامــي يف املراحــل التار
وعلــم الــكالم األشــعري والفلســفة الســينائّية وعرفــان ابــن عــريب واحلمكة 

الصدرائّية.
إّن أهــّم التطــّورات الــي شــهدها علم الــكالم اإلمامي والي آلــت إىل ظهور 
املــدارس والتّيــارات الكالمّيــة املختلفة يف علم الــكالم اإلمامي، هي -  يف 
ّية املشار إلهيا. مي اإلمامّية باملدارس الفكر

ّ
حقيقهتا  - نابعة من تأّثر متكل

ة حتــت عنوان 
ّ
ويف املقــال الــذي نشــرناه يف العــدد الســابق مــن هــذه املجل

)علم الكالم اإلمامي ومقوالت املعتزلة )تأّمالت يف مســألة تأّثر علم الكالم 
 مــن تأّثــر كالم اإلمامّيــة بالــكالم 

ً
الشــيعي بــكالم املعتزلــة( تناولنــا جوانبــا

املعتزيل.
واآلن -  يف مقالنا احلايل  - نتناول بالبحث مسألة  تأّثر علم الكالم الشيعي 
ّيني والفلسفة السينائّية والفلسفة اإلشراقّية وعرفان ابن عريب  بكالم األشعر

واحلمكة الصدرائّية.
إّن وعينا هبذه التأثيرات وانتباهنا ملدياهتا له األثر الفاعل واحلاسم يف كيفّية 
فهمنــا للنصــوص الكالمّيــة اإلمامّيــة، األمــر الــذي يدعونــا كــي نأخذ بعني 
يقة  مــي اإلمامّيــة  - تأّثر طر

ّ
االعتبــار -  عنــد مطالعتنــا آلراء ونتاجــات متكل

خرى.
ُ
ّية األ تفكيرهم باملدارس الفكر

الفلســفة  ّية،  األشــعر كالم  التأّثــر،  اإلمامّيــة،  كالم  األساســّية:  املفــردات 
السينائّية، الفلسفة اإلشراقّية، عرفان ابن عريب، احلمكة الصدرائّية.
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کالم  نگاهی به تأثیرپذیری های  
کالم اشعری و فلسفۀ سینوی  امامّیه از 
و عرفان ابن عربی و حکمت صدرایی

1. مقّدمه
کام امامّیه با ســایر مکاتب فکرِی پدیدآمده در تمّدن اســامی از ضرورت های  توّجه به پیوســتگی و ارتباط 

کی از آن اســت که این دانش  یخی ادوار مختلــف کام امامّیه حا پژوهــش در کام امامّیــه اســت. بررســی تار

گوِن مکاتب مطرح در  در فضایی تکوین  یافته و بالیده اســت که در آن پیوســته در تماس با اندیشــه های گونا

تمــّدن اســامی بــوده و در اثر ارتباط بــا نظام های فکری دیگــر، در برخی جوانب، دچار تغییراتی شــایان توّجه 

مان امامی معروف بوده است، محّل 
ّ
یســتگاه بســیاری از متکل که ز شــده اســت. مناطقی چون بغداد و ری، 

گزیر در مواجهه  کــه ِبنا مان امامی 
ّ
مان دیگر ِفَرق اســامی نیز بوده اســت. این متکل

ّ
حضــور فیلســوفان و متکل

و ارتباطــی تنگاتنــگ با متفّکران دیگر مذاهب قرار داشــته اند، در برخی مســائل و موضوعــات، از نگرش ها و 

مان 
ّ
گاه نیز بر عکس، منشــأ تأثیراتی بر دیدگاه ها و نوشته های سایر متکل نگاشــته های آنان تأثیر پذیرفته اند و 

مســلمان شــده اند. ایــن تأثیرپذیری، محدود بــه پذیرش آموزه های اعتقادی نیســت، بلکه به طــور عمده، در 

زمینــۀ نحــوۀ تبییــن مســائل کامــی و صورت بندی آنهــا یا اســتعمال قواعــد و براهین و اصطاحــات خاّص 

یخ کام اســامی نمونه هــای متعّددی از پذیرش اصول  گرچه در تار برگرفتــه از مکاتب دیگر اســت. در واقع، ا

مان برخی مکاتب نیز وجود داشــته اســت، بخش 
ّ
فکری و اعتقادی فرقه های رقیب و مخالف از ســوی متکل

یخ تعامــات فکری مکاتب کامی مختلف در تمّدن اســامی اّتفاق افتاده  که در تار قابل توّجهــی از تأّثراتــی 

کامی بوده. است، تأثیرپذیری در حوزۀ نحوۀ تبیین و تنظیم و تحریر مسائل 

مان مســلمان برقرار نبــوده، گاه در برخی مناطق، دامنۀ آنها 
ّ
تعامــات و روابط فکری یادشــده، تنها میان متکل

مان مسلمان و مسیحی و یهودی نیز کشیده 
ّ
گسترده تر گشته، به ارتباطات و دادوستدهای علمی میان متکل

شده است.1 برای نمونه، حضور اقوام و ادیان مختلف، از مسلمان و مسیحی و یهودی تا زردشتیان و زندیقان 

کوتاه از این نوع تعامالت فکری نگرید به: یخچه ای  1. برای تار
Schmidtke, Sabine, “Theological Rationalism in the Medieval World of Islam”, Al-Usur al-Wusta, 20.1(April 2008) Pp.17-22.

ترجمۀ فارسی این اثر را نگرید در: اشمیتکه، زابینه، خردگرایی کامی در دوران میانی جهان اسام، ترجمۀ: حمید عطائی نظری، مجلۀ آئینه پژوهش، 
سال بیست و دوم، شماره 132، بهمن ماه 1390، ص 7 - 19.

ید تامس با عنوان  یر نظر دیو مان مسیحی، در کتاب شناسی سترگی که ز
ّ
مان مسلمان و متکل

ّ
مفّصل ترین گزارش از روابط و تعامالت فکری میان متکل

ین و نشر اســت قابل مالحظه و پیگیری می باشد. در این اثر کتاب شناسانه، تمام  یخ کتابشناســانه« در حال تدو »روابط مســیحیان و مســلمانان: تار
مستندات و مشّخصات آثار موجود و مفقود در خصوص روابط فکری میان دانشمندان مسیحی با عالمان مسلمان از قرن هفتم تا اوایل قرن بیستم 
یر از ســوی  د از این اثر با مشــّخصات ز

ّ
کنون یازده مجل ری و تنظیم و معّرفی شــده اســت. تا میــالدی )از قــرن یکــم تــا چهاردهــم هجری قمری( گردآو

انتشارات بریل منتشر شده است:
Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History, Edited by: David Thomas and John Chesworth, Brill.

مــان معتزلی، پرداخته 
ّ
یژه متکل مان مســلمان، به و

ّ
مــان یهودی قرون میانــی از متکل

ّ
 ُولفســن نیــز در اثری ارزشــمند به بررســی اخــذ و اقتباس های متکل

ل های  مان یهودی، برای تنظیم و قاعده مندکردن آموزه های اعتقادِی کیش یهود، از روش ها و اصطالحات و استدال
ّ
است و نشان داده که آن متکل

مان معتزلی بهرۀ فراوان برده اند. نگرید به: ُولفســن، َهری اوســترین، بازتاب های کام اســامی در فلســفۀ یهودی، ترجمۀ: علی شــهبازی، مرکز 
ّ
متکل

مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، 1387.

 حمید عطائی نظری
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دادوســتدهای  همیــن  لحــاظ  امامّیــه  کام  تطــّورات  بررســِی  در 

کامی و فلســفی بسیار  اندیشــگی میان این مکتب و ســایر مکاتب 

یخی، کام امامّیه در ادوار مختلِف  حائز اهّمّیت است. از حیث تار

تکوین و تکامل خود، با دو نظام کامِی معتزله و اشاعره و همچنین 

فلســفۀ ابن سینا در تعامل نزدیک بوده و از آنها تأثیرات قابل توّجهی 

پذیرفته اســت. دو مکتب فکرِی فلسفۀ اشراقِی شیخ شهاب الّدین 

ســهروردی )د: 587 ه .ق( و عرفــان نظرِی ابن عربی )د: 638 ه .ق( 

مان 
ّ
نیــز در مقاطعــی در پــاره ای مســائل و موضوعات بر برخــی متکل

کام در امامّیه اثرگذار بوده  اســت. با این حال  امامی و تحّول دانش 

میــزان و گســتره و در نتیجــه، اهّمّیــت تأثیرات آنها بــر کام امامی تا 

پیش از تأســیس حکمت متعالیه صدرائی  نســبت به سایر مکاتب 

صدرا )د: 1050 ه .ق( 
ّ

فکری یادشــده محدود بوده است. فلســفۀ ما

موسوم به »حکمت متعالیه« نیز در چند قرن اخیر تأثیرات فراوانی بر 

مان امامی داشــته اســت و بدون شّک یک عامل مهم 
ّ
اندیشــۀ متکل

کام امامّیه در قرون متأّخر باید به شمار آید. در تحّوالت 

یخ خودش،  در مقابــل، بــه نظر می رســد کام امامّیــه هیــچ گاه در تار

کام  کام اســماعیلی و  تعامــل نزدیــک و ارتبــاط شــایان توّجهی بــا 

ماُتریــدی پیــدا نکرد و تأثیــر و تأّثر ویژه ای میــان آراء کامی آنها پدید 

مان 
ّ
نیامــد. ایــن مطلــب از میزان اشــارات اندک بــه آراء و آثــار متکل

ق به هر یک از آنها نیز قابل فهم اســت. در 
ّ
ایــن فرقه هــا در متون متعل

مان معتزلی و 
ّ
کــه نام و آراء متکل مکتوبــات کامی امامّیه، آن اندازه 

ی از اســامی و  اشــعری و فاســفه مجال طرح یافته اســت، به هیچ رو

مان اسماعیلی و ماُتریدی یاد نشده است.
ّ
دیدگاه های متکل

کام امامّیه در قرون میانِی   بنابراین، بیشــترین پیوندها و ارتباطات 

اســامی، با مکاتب معتزله و اشــاعره و فلســفۀ ســینوی بوده اســت. 

یخ  بــه همیــن دلیل، هر گونه بررســی جامــع و ژرف نگرانــه در باب تار

کامــی در امامّیه و تطّورات آنهــا در این دوره  مســائل و اندیشــه های 

کام  نیز به طور حتم باید با روش تطبیقی و لحاظ مباحث مطرح در 

گیرد. کام اشاعره و فلسفۀ ابن سینا صورت  معتزله و 

که در خصوص  کوتــاه می نماییم بــر پژوهش هایی  در ادامــه، مروری 

کام امامّیــه و جریان هــا و مکاتــب  تعامــات و روابــط فکــری میــان 

فکــری مهــّم تمّدن اســامی کام اشــعری، فلســفۀ ســینوی، فلســفۀ 

گرفته است.  اشــراقی، عرفان ابن عربی و حکمت صدرایی صورت 

که در این مجال اندک، درصدد مشّخص کردن مواضع  روشن است 

دقیــق اثرپذیری هــا و مــوارد جزئِی تأثیر و تأّثرات اندیشــگی نیســتیم. 

بررســی دقیــق چندوچون تعامــات و پیوندهای فکــری میان امامّیه 

گون، در بغداد در عصر آل ُبویه )قرون چهارم  و پیروان ادیان بشری گونا

کز فرهنگی  که این شــهر از مرا و پنجم هجری قمری(2 ســبب گشــت 

مهّم جهان اســام به شــمار آید و محّل تاقی افکار و مواجهۀ علمِی 

گردد. اختاف عقیدتی شــدید میان ادیان  مکاتــب فکری مختلف 

و مذاهــب یادشــده باعث رواج مناظرات و گفتگوهــاِی بین االدیانی 

در میــان عالمــان ایــن ادیــان شــده بــود.3 افــزون بــر ایــن، فّعالّیــت و 

حضــور جّدی مهم ترین فرقه های اســامی، یعنی اصحاب الحدیث 

)حنابله( و اشاعره و معتزله و امامّیه در بغداد، زمینۀ بروز مجادالت 
کامی میان دانشوران این ِفَرق را فراهم آورده بود.4

گون  به طور طبیعی برپایی مناظرات شفاهی و نگارش رّدیه های گونا

مان فرقه های اســامی، 
ّ
ل از ســوی متکل

َ
بر عقاید دیگر مذاهب و ِمل

کام می گشــت، ُچنان که پیدایی علم  گســترش علم  باعث رشــد و 

کام، خــود، حاصِل رواج همین گونه مجــادالت و مناظرات بود، اّما 

مــان ادیان 
ّ
یارویی هــا و گفت وگوها، متکل ِعــاوه بــر این، بــر اثــر آن رو

و فرقه هــای مختلــف تحت تأثیــر روش هــا و نگرش ها و اندیشــه های 

یکدیگــر نیــز قــرار می گرفتنــد. در دوره های بعــد نیز این همزیســتی و 

مان مســلمان، در مناطق مختلف 
ّ
تبــادِل افــکار و انظار میــان متکل

تمّدن اسامی برقرار بود و تأثیر و تأّثرات پیش گفته همچنان استمرار 

یخِی تحّوالت پدیدآمده در  کنون برای بررســی تار یافت. در نتیجه، ا

یکردی  موضوعــات مختلــف کامــی در مکاتب نامبــرده، اّتخــاذ رو

افــکار  َتعاطــی  کاوش در روابــط اندیشــگی و  جامــع و فرافرقــه ای و 

میان آنها امری اجتناب ناپذیر و به غایت بایســته است. در بسیاری 

مان 
ّ
از پژوهش هــا محّققــان بــا َغفلــت از پیوند و تعامل فکــری متکل

یخی  ادیان و مذاهب مختلف با یکدیگر و بدون  توّجه به پیشینۀ تار

مســائل کامی در فرقه ها و مکاتب فکری حاضر در تمّدن اســامی، 

مان فرقــۀ موردنظر 
ّ
تنهــا به بررســِی ِصــرِف اندیشــه های کامــی متکل

خود پرداخته  اند. طبعًا ثمرات این دســت پژوهش ها نتایجی دقیق 

و عمیــق به حســاب نمی آید و تحلیل  های مبتنــی بر آنها نیز ناقص و 

نااستوار خواهد بود.

یه بــا عنوان:  بــارۀ آل بو یــد بــه کتــاب مبســوط و ارزشــمند مرحــوم علــی اصغــر فقیهــی در 2. نگر
آل بویه، نخستین سلسلۀ قدرتمند شیعه، چاپ سوم، 1366، ص 485.

ِکِرِمر: احیای فرهنگی در عهد آل بویه، انسان گرایی  3. نگاه کنید به کتاب سودمند جوِئل ل.، 
یژه ص  در عصر رنســانس اســامی، ترجمۀ: محّمدســعید حنایی کاشــانی، فصــل اّول، به و

.135 - 94
مان دیگر فرق 

ّ
مان امامی با متکل

ّ
4. بــرای تحقیقــی در باب تعامالت و مواجهات فکــری متکل

یخی تعامل فکری و  یه نگرید به: بارانی، محّمدرضا، بررسی تار اســالمی در بغداِد عصر آل بو
سیاســی امامّیه با فرقه های معتزله، حنابله و اشــاعره در عصر آل بویه در بغداد، پژوهشــگاه 
حوزه و دانشــگاه، 1392، 430 ص. نیز نگاه کنید به: امیرخانی، علی، »مناسبات فرهنگی 
یه«، چاپ شــده در:  ـ اجتماعــی اهــل حدیــث و امامیه در بغــداد از غیبت صغرا تا افول آل بو

کامی بغداد، ص 40 - 58. جستارهایی در مدرسۀ 



 رد ن  پ  و ییذع نذم ن م ف و گی یی  گس ف و گیرذم  ث کک زا هیمام ث یذک ی گپی یذپ  ث ت هب یهاگن 

7 169 سال بیست و نهــم،مشـارۀاول،فروردیـن واردیهبشت1397

کّم و کیف تأّثرات کام امامی از مکتب اشــاعره و فلسفۀ سینوی و  به 

فلسفۀ اشراقی و عرفان ابن عربی و حکمت صدرایی اشاره می شود.

کالم اشعری کالم امامّیه از  2. تأثیرپذیری 
در خصوص چندوچون تعامات و تأثیر و تأّثرات میان کام امامّیه و 

کام اشعری در قرون میانی اسامی تا آنجا که نگارنده می داند، هیچ 

تحقیــق درخــور توّجهی صورت نگرفته اســت. می دانیــم که در قرون 

مــان امامی همچون خواجه 
ّ
هفتم و هشــتم هجری قمری میان متکل

ــی )د: 726 هــ .ق( 
ّ
مــۀ حل

ّ
نصیرالّدیــن طوســی )د: 672 هــ .ق( و عا

مــان و فیلســوفان اشــعرِی شــافعی مثــل نجم الّدیــن 
ّ
از یکســو و متکل

کاتبــی قزوینــی )د: 675 هــ .ق( و َاثیرالّدیــن َابَهــری )د: 663 هــ .ق( و 

کیشــی )د: 695 هــ .ق( و شــمس الّدین خسروشــاهِی  شــمس الّدین 

تبریزی شــافعی )د: 652 ه .ق( و حّتی خواجه رشــیدالّدین فضل اهلل 

همدانــی )د: 718 هــ ..(ـ  کــه از دیــن یهــودی به اســام اشــعری تغییر 

کیش داده بودـ  از ســوی دیگر، روابط علمی گســتردۀ بی نظیری وجود 

داشــته اســت. مکاتبات و مناظرات علمی و نیز پیوندهای استادی 

مان امامی و اشعری به خوبی نشان دهندۀ 
ّ
گردی میان این متکل و شا

روابــط نزدیــک و تعامــات فکــری میان آنها در دورۀ یادشــده اســت. 

ایــن وضعّیــت در واقع موقعّیتی اســتثنائی و نــادر در تاریخ تعامات 

اندیشــگی بین امامیه و اشــاعره بــود که پیش از آن نظیری نداشــت. 

مــان امامی 
ّ
پــس از آن دوره نیــز ارتباطــات علمِی پیشــین میان متکل

مــان امامــی همچون 
ّ
و اشــعری اســتمرار نیافــت. نســل بعــدی متکل

فخرالمحّققیــن )د: 771 ھ.ق( و رکن الّدین جرجانی )زنده در 728 

ه .ق( و نصیرالّدین کاشانی )د: 755 ھ.ق( و فاضل مقداد )د: 826 

مان 
ّ
کن بودند ارتبــاط چندانی بــا متکل ه ســا

ّ
کــه بیشــتر در حل هــ .ق( 

اشــعرِی هم عصــر خــود نداشــتند و دیگــر از آن تعامــات نزدیــک و 

دامنه دار پیشین با اشاعره خبری نیست.

مان 
ّ
خواجه نصیرالّدین طوسی احتمااًل از نخستین فیلسوف ـ متکل

کــه به تعامــل نزدیک بــا عالمــان اشــعری پرداخت. او  امامــی اســت 

از یــک طرف اســتاد فیلســوف بزرگ اشــعری، قطب الّدین شــیرازی 

)د: 710 ھ.ق( بــوده اســت6 و از طــرف دیگــر، مّدتــی در نیشــابور نزد 

گرد فخــر رازی نیز  کــه هــر دو شــا دو عالــم برجســتۀ شــافعی اشــعری 

کرده بوده اســت: یکی، قطب الّدیــن مصری )د:  بوده انــد، تحصیــل 

من ســوء المعاملة. نســأل اهلل أن یعصمنا منه«. الرازی، فخرالّدین، الریاض المونقة فی آراء 
أهل العلم، ص 297.

6. مدّرس رضوی، محمدتقی، احوال و آثار خواجه نصیر الدین طوسی، ص 240 - 241.

گسترده است.  و مکاتب مزبور مستلزم پژوهش های متعّدد و بسیار 

کید بر اصــل وجود این پیوســتگی ها  کنــون فقــط در پــی اشــاره و تأ ا

کتاب شناســانه از تحقیقات مربوط  گزارشــی  و روابــط فکــری و ارائۀ 

بــه ایــن حوزه هســتیم تــا هم وضعّیــت تحقیقــات کامی مــا در این 

کام  موضوع معلوم شــود و هــم به اجمال ارتباط و پیوســتگی فکری 

گــردد. توّجه به ایــن ِنکات،  امامّیــه بــا مکاتب پیش گفته مشــّخص 

کامــی و  یکــرد جامــع تطبیقــِی در پژوهش هــای  ضــرورت اّتخــاذ رو

کامی و فلســفی مکاتب یادشــده را به هنگام  بررســی همگام متون 

کامی امامّیه آشکار می نماید. مطالعۀ متون 

در واقــع، تنهــا با مقایســه و مطالعۀ همزماِن آثــار کامی مهّم مکاتب 

کــه میــزان و مواضــع تأثیرپذیــری آنهــا از یکدیگــر در  یادشــده اســت 

کامی روشن می شود و آنگاه آموزه ها  موضوعات و مســائل مختلف 

مــان، یا تقلیدهــا و اقتباس هــای آنان از 
ّ
و روش هــای ابتــکاری متکل

یکدیگر معلوم می گردد. بدون مقایســه و لحاظ متون ســایر مکاتب 

در تحقیقــات کامــی ممکــن اســت پژوهــش مــا در معرض آســیب 

یخی آموزه های  یشه های تار عدم شــناخت صحیح خاستگاه ها و ر

عقیدتی قرار گیرد. در نتیجه، ممکن است ابداع نظریه یا استداللی 

می اســناد دهیــم در حالی که به واقــع، ارائۀ آن 
ّ
را بــه مکتــب یا متکل

مان فرقۀ دیگری 
ّ
نظرّیه یا اســتدالل صرفًا نتیجۀ اقتباس از آثار متکل

بوده باشد.

اهّمّیــت ایــن مطلــب، خصوصــًا بــا توّجــه بــه ســّنت ناشایســت اّما 

که اغلب در  متداول رونویســِی نویســندگان مســلمان از آثار یکدیگر 

گسترده از آثار عالمان پیشین پرداخته اند  نگاشته های خود به نقل 

بی آنکــه اشــاره ای بــه مرجــع و مأخذ خویش بنمایند، بیشــتر آشــکار 

می گردد. بســیاری از نویســندگان مطالبی را در آثار خویش آورده اند 

گمــان می کنــد از تراوشــات ذهنــی  کــه خواننــده در نــگاه نخســت 

که با مقایسه و انطباق  یختۀ قلم خود اوست، در حالی  نویسنده و ر

بــا متون گذشــته یا هم عصــر آن آثار معلوم می گردد که تمام یا بیشــتر 

آنها برگرفته و مقتبس از نوشته های پیشینیان است. نمونه های این 

کــه البّته امــروزه بدان لقب »انتحال« یا »ســرقت  اخــذ و اقتباس هــاـ  

کنون مجال طــرح نمونه های  یاد اســت و ا ادبــی« می دهند ـ بســیار ز
رنگارنگ آن نیست.5

بــارۀ ســرقت مطالب ابوالحســین  یخــی از این گونــه انتحال هــا را فخــر رازی در 5. یــک نمونــۀ تار
کرده  گزارش  بصری معتزلی به دست شخصی به نام أبو محّمد بن حسین بن عیسی ُچنین 
اســت: »والعجب من أبي محمد بن الحســین بن عیسی، المعروف بابن العارض، صاحب 
کتاب المسائل في أصول الفقه، أنه ما ذکر شیئًا في هذین الکتابین ـ إال ما  کتاب النکت و 
شــاء اهلل ـ ِســوى ما أخــذ من المعتمد في أصول الفقه ألبي الحســین؛ ثم أّنــه یحکي عن أبي 
إذا حــاول اختیار  القاســم والقاضــي وغیرهمــا، وما ذکــر أبا الحســین ال بالقلیــل وال بالکثیر. و
قول أو تفضیل في شــيء من المســائل أخذ قول أبي الحســین، ثّم ینســبه إلی نفســه؛ وذلك 
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ی اشــارات  گرفتــه،7 و دیگــری، فریدالّدین دامــاد8 که در محضر و کــه از او طــّب و حکمــت را فرا 618 هــ .ق( 

ابن ســینا را خوانــده بــوده اســت.9 همچنین او در بغداد یا َموِصــل از کمال الّدین بن یونــس َموِصلی )د: 639 
کرده بوده است.10 یاضی   دان و منّجم اشــعرِی شافعی کسب دانش  ه .ق( ر

مان اشــعری همچون 
ّ
مباحثــات و مکاتبــات و مناقشــات متعــّدد و متنّوع خواجه نصیر با فیلســوفان و متکل

کیشــی و شــمس الّدین خسروشــاهِی تبریزی  ینــی11 و َاثیرالّدین َابَهری و شــمس الّدین  کاتبــی قزو نجم الّدیــن 

شــافعی شــواهد و جلوه هایــی از تعامــات علمــی نزدیک میــان رئیس امامّیــه در عصر خود و بزرگان اشــعری 

است. عبارات بسیار احترام آمیزی که آنان در مکاتبات خود در حّق یکدیگر به  کار برده اند بسیار شایان توّجه 

و عبرت آموز اســت. در یکی از این مکاتبات، پس از پرســش و پاســخ ها و نقض و ابرام های مختلف از سوی 

کاتبِی اشــعری به حّق و دقیق و متین و قوی بودن ســخنان خواجه اعتراف می کند و  کاتبی، جناب  خواجه و 

او را بسیار می ستاید و از اینکه توانسته از دانش خواجه مستفید شود اظهار خشنودی می نماید:

تــي أفادهــا موالنــا و ســّیدنا، المولــی 
ّ
لّمــا تأّملــت فــی الفوائــد الّنفیســة و الّنکــت الّشــریفة ال

المعظــم، الصاحــُب األعظــم، العالــُم العادل، و المنعم المحســن، المحــّق المحقق، أعلم 

ــة و الحــّق 
ّ
العلمــاء و الحکمــاء المحققیــن، أفضــل المتقّدمیــن و المتأّخریــن، نصیــُر المل

و الّدیــن، ســلطان الّشــریعة، برهــان الحقیقــة، محّمد بن محّمد بن الحســن الطوســّیـ  أدام 

تي ذکرها 
ّ
تي عرضت لی علــی األجوبة ال

ّ
اهلل ظاللــه و ضاعــف جالله ـ  فی إزالــة الخیاالت ال

ألســئلٍة و ُمنوع صدرت مّنی علی البراهین المنقولة عن الحکماء فی إثبات موجود واجب 

کلمُته ـ فوجدُتها فی غایة ما یجُب أن  یکون من الحســن و الّدّقة  ت قدرُته و علت 
ّ
لذاته ـ جل

یهات،  کافیًة فی إبطال ما ُیخّیل لی من الّتمو و المتانة و القّوة، وافیًة بإزالة تلك الخیاالت، 

ذي ال یأتیــه الباطُل من بین یدیه و ال من خلفه، خصوصًا الطریقة 
ّ
ُمطابقــًة للحــّق الّصریح ال

تي اخترعها فی تقریر برهان الّتطبیق. و إّنی غفلُت عن تحقیق مرامه و تطبیق کالمه فیها، 
ّ
ال

ى و عجــزى عن إدراك مخترعاته. و کیف ال یعجُز مثلــی عن ذلك، فإّن المحققین  لُقصــور

مــن الُمتقّدمیــن الُمبدعیــن ألنــواع العلــومـ  لــو کانــوا موجودینـ  لحقیــٌق بهم أن یعُجــزوا عنه 

غایَة العجز. فشــکرُت اهلل ـ تعالی ـ علی موهبة تلك الّنعم الکاملة و العواطف الّشــاملة ألهل 

 األواخر و األوائل، و عجزت عن درکها و ضبطها أذهاُن 
ُ

تي قصرت عن فهمها عقول
ّ
العلم، ال

اق و األفاضل ... .12
ّ

الُحذ

کرده است: در مقابل، خواجه نیز او را با عباراتی بسیار واال اینگونه مدح 

یــد به: انصاری، حســن، مقّدمۀ چاپ  گردی خواجــه نــزد قطب الّدین مصری تردیدهایی ابراز شــده اســت. نگر بــارۀ شــا 7. همــان، ص 168 - 169. در
رقی 1. کتاب تلخیص المحّصل، ص بیست و دو، پاو عکسی 

8. مدّرس رضوی، محمدتقی، احوال و آثار خواجه نصیر الدین طوسی، ص 170.
ى، عن السّید صدر الّدین الّسرخسی ـ نسبة إلی بلدة یقال لها سرخس ـ و هو أخذ  9. »و قد تلّمذ فی المعقوالت علی استاده فرید الّدین داماد الّنیسابور
عــن أفضــل الّدیــن الغیالنــّی، من أهل غیالن و هو تلمیذ أبی العّباس اللوکوى نســبته إلی بالد یقال لها: لوکــو و اللوکوّى من تالمذة بهمنیار؛ و هو من 
تالمذة الشــیخ أبی علّی الّرئیس و قد قرأه الّشــیخ المذکور کتاب »اإلشــارات« علی اســتاده فرید الدین المتقّدم بالّســند المّتصل بمصّنفه المذکور«. 

الخوانساری، محّمد باقر، روضات الجنات، ج 6، ص 314.
گردی خواجه نزد فرید الدین داماد در نظامیۀ نیشــابور و َطی ســال های 610 تا 618 هجری قمری بوده باشــد.  که شــا احمد الرحیم احتمال داده اســت 

نگرید به:
al-Rahim, Ahmed H., “the twelver-shi’i reception of Avicenna in the Mongol period”, p. 223.

10. مدّرس رضوی، محمدتقی، احوال و آثار خواجه نصیر الدین طوسی، ص 179.
کمات فلســفّیه یا داوری بین نصیرالّدین طوسی  11. دربارۀ مکاتبات فلســفی و کالمی میان طوســی و کاتبی نگرید به: واعظ جوادی، اســماعیل، محا

کاتبی، انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان. و دبیران 
12. الطوسی، نصیرالّدین، أجوبة المسائل النصیرّیة، ص 152 - 153.

کالم  تطـــــّورات  بررســـــِی  در 
همیـــــن  لحـــــاظ  امامّیـــــه 
اندیشـــــگی  دادوســـــتدهای 
ایـــــن مکتب و ســـــایر  میـــــان 
کالمـــــی و فلســـــفی  مکاتـــــب 
اســـــت. بســـــیار حائز اهّمّیت 
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المخاطبُة العالیُة الواردُة من حضرة موالنا، اإلمام المعّظم، العالم الکامل، المحّقق المدّقق، 

ة و الّدین، عّز اإلســالم و المســلمین، ملك العلماء فی العالمین، الکامل المحّقق  
ّ
نجم المل

ة و الّدیــن، عاّلمة العصر، أفضل العالــم ـ أدام اهلل ُعلّوه، و حرس مجده ـ 
ّ
المدّقــق، نجــم المل

إلی داعیه الُمخلص، محّمد بن محّمد بن الحســن الطوســّی، الُمستفید من نتائج خواطره 

الفّیاضة، الُمقتبس من أنوار ُعلومه الکاشفة عن دقائق الحقائق، وصلت إلیه، فقّبلها ألفًا، 

ثَمهــا حرفــًا حرفًا، و نظَر فیها، فوجدها مشــتملًة علی المدح و الّثناء علی من ال یســتحّق 
َ
و ل

ذلــك و ال دوَنهــا. و کان المرجّوُ من تّیار بحره الّزاخر، إفادَة األســرار و إفاضة األنوار فی البحث 

ــذي هــو أهّم الُمهّمات و أعظُم المطالب. فتفــّرس من ذلك أّنهـ  أدام اهلل أّیامهـ  وجد داعیه 
ّ
ال

غیَر مستعّد لنوادر إیرادته و الّتنبیه لدقائق مباحثه، فأراد قطَع الکالم معه علی وجه أجمل، 

ِ إیراد و إصدار، و لیس لمثل الّداعی علی عاّلمــٍة مثلِه اعتراٌض. فوقف 
ّ

و الحکــم لــه فــی کل

کٌر إلنعامه، فاهلُل  ِ حال داٍع ألّیامه، ذا
ّ

حیُث أوقفه، و أقام حیُث قطع عنه فوائده، و هو علی کل
کما شاء.13 ل مطالبُه  ـ تعالی ـ یجزیه خیَر الجزاء و یحّصِ

 ُچنین تعارفات صمیمانه و ستایشــها میان دانشــمندی امامی با دانشــوری ُسّنِی اشعری بسیار جالب توّجه 

کم نظیر است. و 

کیشی شافعی  م معروف اشعری، شمس الّدین 
ّ
ی نیز مّدتی تلمیذ فیلسوف و متکل

ّ
مۀ حل

ّ
گرد خواجه، عا شا

بوده است و او را اینُچنین ستوده:

این شــیخ از برجســته ترین دانشوران شافعی بود و در شــمار منصف تریِن مردمان در بحث و 

گفت وگــو قــرار داشــت. من نزد او درس می خوانــدم و گاه بر او اعتراضاتــی وارد می کردم، پس 

اندیشــه ای می کــرد و آنــگاه یــا جواب می داد یا می گفــت در این باره می اندیشــم و بعد از این، 

زی بعد مجّدد سؤالم را می پرسیدم،  پرس. پس من یکی دو ســه رو پرســش را دوباره از من باز
گاه می گفت: توان پاسخ گفتن به این پرسش را ندارم.14 گاهی جواب می داد و  پس او 

کرده و او را از فضای  ینی نیز تصریح  کاتبی قزو گردی خویش نزد عالم اشعری برجسته نجم الّدین  همو به شا

که به اخــاق نیک مّتصف بــوده و از برتریــن عالمان  گاه تریــن دانشــمندان در منطــق دانســته  زمــان خــود و آ

ی ایضاح المقاصد  کاتبی نیز شرح نگاشــت: و مه بر دو کتاب مهّم 
ّ

شــافعی به حســاب می آمده اســت.15 عا

را در شــرح بر حکمة العیِن کاتبی نوشــت و القواعد الجلّیة را در شــرح اثر منطقی مشــهور، الرســالة الشمســیة 

کرد. تحریر 

م سرشناس اشعری، خواجه رشیدالّدین فضل اهلل همدانی نیز روابط و 
ّ
مه همچنین با وزیر و موّرخ و متکل

ّ
 عا

تعامات علمی نزدیکی داشــته و همواره او را می ســتوده است.16 خواجه رشیدالدّین نیز به نحو متقابل، برای 

13. همان، ص 154.
رواه وأجیز له  14. »ومــن ذلــك جمیع ما صنفه الشــیخ المعظم شــمس الدین محمد بن محمد بن أحمد الکیشــي في العلوم العقلیة والنقلیة ومــا قرأه و
رد علیه اعتراضات في بعض  روایته، عني عنه، وهذا الشیخ کان من أفضل علماء الشافعیة وکان من انصف الناس في البحث، کنت أقرء علیه وأو
یومیــن وثالثة فتارة یجیب وتــارة یقول: هذا  األوقــات فیفکــر ثــم یجیــب تــارة وتارة أخرى یقــول حتی نفکر في هذا عاودني هذا الســؤال، فأعــاوده یوما و

عجزت عن جوابه«. المجلسی، محّمدباقر، بحار األنوار، ج 104، ص 66.
رواه أو أجیز له روایته، عنی عنه  ینی و یعرف بدبیران وما قــرأه و 15. »ومــن ذلــك جمیــع ما صنفه شــیخنا الســعید نجم الدین علی بن عمر الکاتبــی القزو
کان من فضالء العصر وأعلمهم بالمنطق وله تصانیف کثیرة قرأت علیه شــرح الکشــف إال ما شــذ، وکان له خلق حســن ومناظرات جیدة و کان من 

أفضل علماء الشافعیة عارفا بالحکمة«. همان.
ی در رســاله ای بــه نام »الفرق 

ّ
رده اســت جالب توّجه اســت. برای نمونه، عاّلمۀ حل 16. اوصافــی کــه عاّلمــه در برخــی آثار خود در مدح خواجه رشــید آو

بین کام النبّی و قول الوصی« که مشــتمل اســت بر پاســخ های وی به چند پرســش خواجه رشــید از او، در وصف خواجه رشید ُچنین نوشته است: 
زراء الممالك شــرقًا و  »فإّننــي لّمــا حضــرت بین یــدي المخدوم األعظــم، الصاحب الکبیــر المعّظم، مولی النعــم و مفیض الجود و الکــرم، مخدوم و

بدون مقایسه و لحاظ متون 
ســـــایر مکاتـــــب در تحقیقات 
کالمی ممکن اســـــت پژوهش 
عدم  آســـــیب  معرض  در  مـــــا 
شناخت صحیح خاستگاه ها و 
ریشه های تاریخی آموزه های 
گیـــــرد.  قـــــرار  عقیدتـــــی 
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کامی خودشان در برخی جهات از آن بهره مند و متأّثر نیز بوده اند.23

در طرف مقابل و تنها برای مثال، شرح نصیرالّدین کاشانی بر طوالع 

ه با 
ّ
مان امامــِی حل

ّ
ی نمونــه ای از توّجه و ارتبــاط متکل األنــواِر َبیضــاو

کتاب طوالع األنوار نوشتۀ قاضی ناصرالّدین  کام اشــعری اســت.24 

کامــی اشــاعره در  ی )د:685 هــ .ق( یکــی از مهم تریــن آثــار  َبیضــاو

کاشــانی بــر آن حکایت از  کــه شــرح نصیرالّدیــن  دورۀ میانــی اســت 

کام اشــاعره دارد. قاضی نوراهلل شوشــتری در  ی با  آشــنایی عمیق و

گفته اســت: و یکی دیگــر از مصّنفات شــریفۀ آن  وصــف این شــرح 

ی اســت و در آنجا سخنان  نحریر مدّقق، شــرح طوالع قاضی بیضاو
به رتبه25 دارد.26

کام  ی در  کتاب مهــّم َبیضــاو یس دیگــر  کاشــانی همچنیــن بــه تدر

شــمس الّدین  و  داشــته  اشــتغال  األرواح  مصبــاح  یعنــی  اشــعری، 

کتاب را  ی، ایــن 
ّ
ــم امامی حل

ّ
ی یکــی از متکل

ّ
محّمــد بــن َصدقه حل

کامــل نزد او خوانده بوده اســت.27 افزون بر ایــن، نصیرالّدین  به طــور 

کتاب منطقی شمســّیه  بر شــرح قطب الّدین رازی )د:766 ه .ق( بر 

ینی )د:675 ه .ق( موســوم بــه تحریر  کاتبــی قزو تألیــف نجم الّدیــن 

که میر َسّید شریف  القواعد المنطقّیة نیز حاشــیه ای نگاشــته است 
کاشانی پاسخ  م بزرگ اشعری، به پاره ای از نقدهای 

ّ
جرجانی، متکل

گفته اســت.28 چنان که بیان شــد نمونه های این شرح و نقدها میان 

مان امامی و اشعری در دورۀ پس از خواجه نصیرالّدین طوسی 
ّ
متکل

فراوان است.

 مــوارد یادشــده تــا حــدودی حکایتگر ارتباطــات و تعامــات علمی 

مــان امامی و اشــعری در قرون میانی اســت، اّما آنچه در 
ّ
میــان متکل

مان 
ّ
این مقال مورد توّجه اصلی است اشاره به اصل اثرپذیری متکل

23. در ایــن خصــوص نگرید به: ســلیمان، عّباس، تطــّور علم الکام إلی الفلســفة و منهجها 
عند نصیرالّدین الطوسی )دراسة تحلیلّیة مقارنة لکتاب تجرید العقائد(، ص 36.

یــد به: عطائی نظــری، حمید، »نصیرالّدین کاشــانی و نگاشــته های  بــارۀ این شــرح نگر 24. در
ــۀ: آینــه پژوهــش، ســال 28، ش 164، خرداد و تیــر 1396، 

ّ
کالمــی او«، چــاپ شــده در مجل

ص 124 - 125.
25. اصطــالح »به رتبــه« ظاهــرًا به معنــای »مطالب عالی« اســت. میرزا عبــداهلل افندی، که در 
بیــان سرگذشــت نصیرالّدیــن کاشــانی عمدتــًا مطالب قاضی نــوراهلل در مجالــس المؤمنین 
را در کتــاب خــودش برگــردان و بازگــو کرده اســت، اصطــالح »به رتبه« را بــه »مطالب جلیل« 
رد  ترجمه کرده اســت: »و من مؤلفات هذا المولی أیضا شــرح طوالع القاضي البیضاوي، و أو
یاض العلمــاء و حیاض الفضاء، ج  مطالــب جلیلــة«. افندی االصفهانــی، مولی عبداهلل، ر

4، ص 181.
26. شوشتری، قاضی نوراهلل، مجالس المؤمنین، ج 4، ص 533.

27. األمین، الَسّید محسن، أعیان الشیعة، ج 9، ص 374.
28. قاضــی نــوراهلل در بــاب حواشــی کاشــانی بــر شــرح شمســّیه خاطرنشــان کــرده کــه: »مجّرد 
اعتراضــات و تدقیقــات اســت و ســّید المحّققیــنـ  قــّدس ســّره الشــریفـ  در حاشــیۀ خــود 
متصــّدی دفــع بعضــی از آن گردیده«. شوشــتری، قاضی نــوراهلل، مجالــس المؤمنین، ج 4، 

ص 533.

کــرام ویژه می نموده اســت.17  ی ا او احتــرام خــاص قائــل بوده و بــه و

ی با خواجه رشــید در مســائل مختلف کامی 
ّ
مــۀ حل

ّ
مباحثــات عا

و فلســفی نشــانگر ارتبــاط علمی نزدیــک آنها با یکدیگر بوده اســت. 

ی بر کتاب 
ّ
مۀ حل

ّ
که عا یک نمونۀ آن مباحثات فلسفی، در شرحی 

الشــفاِء ابن ســینا با عنوان کشــف الِخفاء فی شــرح الشــفاء نگاشته 
که ظاهرًا حاصل مباحثات  است،18 انعکاس یافته. او در این شرح 

او با رشــیدالّدین دربارۀ متن شفاء در جلسات متعّدد بوده است،19 

کرده و هم آراء رشیدالّدین را با یادکرد  هم به دیدگاه های خود اشاره 

ینــی همچون »قال أفضل العصر خواجه رشــیدالّدین«20  از او بــا عناو

ــة والّدین عــّزت انصاره«21 
ّ
و »قــال أفضــل العصــر خواجه رشــید المل

بازتاب داده است.

مان 
ّ
پــس از ایــن دوره، ارتبــاط نزدیک و تعامــل پویای پیشــین متکل

مان اشعری تقریبًا از میان رفت و این ارتباط بیشتر به 
ّ
امامی با متکل

شکل مکتوب و در قالب نگارش شروح و ردود بر آثار کامی یکدیگر 

ادامه یافت. نگارش دو شــرح بر تجرید االعتقاِد خواجه نصیرالّدین 

م بزرگ اشــعری، یکی شــرح شــمس الّدین 
ّ
طوســی از ســوی دو متکل

محمــود اصفهانــی )د: 749 هــ .ق( زیــر عنــوان تســدید القواعــد فــی 

 22 شــرح تجریــد العقائــد ـ که به شــرح قدیم تجرید نیز معروف اســتـ 
کــه  علــی بــن محّمــد قوشــچی )د: 879 هــ .ق( 

ّ
و دیگــری، شــرح ما

بــه شــرح جدید تجریــد نیز نامور اســت، نمونه هایی اســت از ارتباط 

مان اشــعرِی پس از 
ّ
مان اشــعری با کام امامّیه. متکل

ّ
مکتــوب متکل

خواجه به تجرید االعتقاد توّجه ویژه ای داشــته   اند و در نگاشته های 

غربًا و بعدًا و قربًا، المخصوص بالنفس القدســّیة، المتمّیز عن بني نوعه بالرئاســة اإلنســّیة، 
الحائــز لکمــاالت الّنفــس، الفائز بالّســهم العلــی من حضیرة القــدس، رّبانّي الّزمــان، و أوحد 
یــد عصــره، و وحیــد دهــره، المترّقــي بنظــره الثاقب إلــی ذروة العلــی، و المتعالي  قــران، فر األ
ة و 

ّ
بفکــره الصائــب إلی أوج المجد و الّســنا، مرّبــي العلماء، و مقتدى الفضالء »رشــید المل

الحّق و الّدین« أعّز اهلل بدوام دولته اإلســالم و المســلمین، و أمّده بالســعادات األبدّیة، و أّیده 
بالعنایــات الرّبانّیــة. فوجدتــه بحرًا زاخــرًا تتالطم أمواجه، و تبــارًا فائضًا ال یــدرك فجاجه، قد 
لهّیة علــی جمیع ما حّصله الحکماء، و أشــرف بالعنایــة األزلّیة علی دقائق  أحــاط بالقــّوة اإل
أنظــار العلمــاء، تتفّجــر ینابیــع الحکمة علی لســانه، و تنطبــع صور المعقــوالت کما هي في 
ی، الحســن بن 

ّ
قلبــه، و جنانــه موهبــة مــن اهلل تعالــی لدیه، و إنعامــا منه فائضــا علیه«. الحل

یوســف، رســالۀ الفرق بین کام النبّی و قول الوصی، چاپ شــده به همراه: استقصاء النظر 
فی القضاء و القدر، ص 91 - 92.

کامی عّامۀ حّلی، ص 39. 17. نگرید: اشمیتکه، زابینه، اندیشه های 
د دوم ایــن کتاب در 

ّ
کنون یافت شــده که مشــتمل بر مجل 18. از کشــف الخفــاء یــک نســخه تا

کتاب هم اکنون در دست تصحیح است. کتاب شفاء است. این  شرح بر بخش مقوالت 
بــارۀ کتــاب کشــف الخفــاء )در دســت  یسنوفســکی در یــد بــه مقالــۀ مبســوط رابــرت و 19. نگر

انتشار(:
Wisnovsky, Robert, “On the emergence of Maragha Avicennism”.

ی، الحســن بن یوســف، کشــف الخفاء فی شرح الشفاء، نسخۀ 
ّ
20. برای نمونه نگرید به: الحل

کتابخانۀ ِچسِتربیتی دوبلین، برگ 14 ب.  Ar. 5151 خّطی شمارۀ
21. همان، ب 60 ب.

22. االصفهانی، شمس الّدین محمود، تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد، تحقیق: دکتر 
یت، 1433 قمری / 2012 م. کو خالد بن َحّماد الَعدوانی،  دار الضیاء، 
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مانی چون ابن میثم بحرانی و نصیرالّدین 
ّ
مقایســۀ متون کامی متکل

ی با آثار کامی فخر رازی در موضوعات مختلف، 
ّ
مۀ حل

ّ
طوسی و عا

کــه رّدپــای آثــار و آراء فخــر در مواضــع قابل توّجهــی از  نشــان می دهــد 

مان نامبرده قابل مشــاهده است.32 اگرچه خواجه 
ّ
متون کامی متکل

ل و شــرح اشارات و تنبیهات به مصاف  نصیر با نگارش نقد الُمَحّصَ

نگاشــته ها و اندیشــه های فخــر رازی رفتــه اســت و در مــوارد و مواضع 

بســیاری بــه نقد آنهــا پرداخته، در عین حــال از پاره ای آثــار و آراء فخر 

رازی استفاده نیز کرده است و احتمااًل ایده هایی از آنها برگرفته باشد.

مه بــر فخر رازِی اشــعری، 
ّ

 بــه همیــن نحــو، با وجــود نقدهــای تند عا

ی بــا عنوان »افضل  مه از و
ّ

اثرگــذارِی افــکار و آثــار فخــر رازیـ  که عا

مــه غیرقابل انکار 
ّ

کرده اســت33 ـ بر آثار و افــکار عا المتأّخریــن« یــاد 

مــه در باب 
ّ

کــه مطالب عا اســت.34 در مــواردی می تــوان نشــان داد 
یک موضوع صرفًا رونوشتی است از بعِض آثار فخر رازی.35

کام امامّیه  شاید یکی از مهم ترین جنبه های اثرگذاری فخر رازی بر 

یکرد فلسفی به مسائل و مباحث  واسطه گری او در انتقال سبک و رو

کام فلسفی به  کامی باشــد. به نظر می رســد فخر رازی واسطۀ ورود 

کام امامــی بــوده اســت و اثرگــذاری او بــر کام امامّیــه هــم بیشــتر از 

همین حیث و همچنین از جهت ساختار و نوع پرداخت به مسائل 

و مطالب کامی بوده است. بدیهی است که برای تعیین کّم و کیف 

مــان اشــعرِی پس از 
ّ
اثرگــذاری فخــر رازی و تأثیــرات احتمالــی متکل

ی و ســعدالّدین تفتازانی و میر َســّید شــریف  او مثــل قاضــی َبیضــاو

گانه ای صورت  مــان امامی باید پژوهش هــای جدا
ّ
جرجانــی بر متکل

مان امامی به آراء و آثــار غزالی )د: 505 
ّ
گیــرد. همچنین اقبــال متکل

ی نیز موضوع یک پژوهش  هــ .ق( و اخــذ و اقتباس احتمالِی آنها از و

علیهم ککتاب نهایة العقول، وکتاب المباحث الشــرقیة، وکتاب الملخص، وکتاب شــرح 
یة، وکتاب البیــان والبرهان في الــرد علی أهل  اإلشــارات، وکتــاب جوابــات المســائل النجار
ئل  الزیغ والطغیان، وکتاب المباحث العمادیة في المطالب المعادیة، وکتاب تهذیب الدال
في عیون المســائل، وکتاب إشــارة النظار إلی لطائف األســرار. وهذه الکتب بأسرها تتضمن 
إبطال شــبهات الفالســفة وســائر المخالفین. وقــد اعتــرف الموافقون  شــرح أصــول الدیــن و
والمخالفون أنه لم یصنف أحد من المتقدمین والمتأخرین مثل هذه المصنفات«. همان، 

ص 91 - 92.
مــان امامــی از فخــر رازی در شــیوۀ طــرح مســائل کالمی و 

ّ
32. پیــش از ایــن، تأثیرپذیــری متکل

ســاختار آثار مورد توّجه و اشــاره قرار گرفته اســت. نگرید به: انصاری، حســن، مقّدمۀ چاپ 
کتاب تلخیص المحّصل، صص بیست، بیست و یک، بیست و هفت. عکسی 

ی، الحســن بن یوســف، نهایة المــرام فی علم الــکام، ج 2، 
ّ
یــد بــه: الحل 33. بــرای نمونــه نگر

ص 190.
34. تأثیــر پذیــری عاّلمــه از فخر رازی در برخی تحقیقات اخیر نیز مورد توّجه قرار گرفته اســت. 

کامی عامه حّلی، ص 243. برای نمونه نگرید به: اشمیتکه، زابینه، اندیشه   های 
35. از بــرای نمونــه مقایســه کنیــد مطالب موجود در صفحات 168 تــا 222 جلد دوم از کتاب 
ــی را بــا مطالــب وارد شــده در صفحــات 468 تــا 500 از جلــد اّول 

ّ
نهایــة المــرام عاّلمــۀ حل

المباحــث المشــرقّیه فخــر رازی که تقریبًا در بســیاری از مواضع رونوشــتی    اســت از عبارات 
زگار ـ بی   یادکرد از نام او. فخر رازی و البّته اغلب ـ به رسم نگارشی عالمان آن رو

مان اشــعری در این 
ّ
یکردهــا و آراء خــود از متکل امامــی در پــاره ای رو

دوره است.

م اشعری بر کام امامّیه اماِم اشاعره 
ّ
به نظر می رسد اثرگذارترین متکل

کــه بر اســاس نقل  فخــر رازی )د: 606 هــ .ق( بــوده اســت. فخــر رازی 

صی  م برجســتۀ امامــی ســدیدالّدین ِحّمَ
ّ
گرد متکل برخــی منابــع شــا

گمــان  بــه  و  اشــعری  کام  در  عطفــی  نقطــۀ  اســت،29  بــوده  رازی 

کــه دیدگاه هــا و  راقــم ســطور در کّل کام اســامی، بــه شــمار می آیــد 

مان بعــدی اشــعری تأثیر بســیار نهاده و 
ّ
نگاشــته هایش هــم بــر متکل

مــان امامی. ذهن نّقاد و وّقاد و اندیشــۀ پویای او ســبب 
ّ
هــم بــر متکل

مان پیشین اشعری شده است به گونه ای 
ّ
تمایز آثار کامی او از متکل

کــه ابتــکار طرح بســیاری از مســائل و اشــکاالت و پاســخ ها در کام 

اشعری میانه را باید از ناحیۀ او دانست.

کام فلســفی در  یــج  افــزون بــر ایــن، فخــر رازی نقــش مهّمــی در ترو

اشــاعره ایفــا نمود و به همین ســبب تحّولی شــایان توّجــه را در کام 

مــان اشــعری بــه 
ّ
گرایــش برخــی از متکل گرچــه  اشــعری پدیــد آورد. 

که روش ها و  فلسفۀ ابن سینا از زمان جوینی و غزالی باعث شده بود 

کام اشعری شود، این  یج وارد  مفاهیم و اصطاحات فلسفی به تدر

گسترش و پیشرفت بسیار یافت. کوشش های فخر رازی  جریان با 

فخر رازی اگرچه با بســیاری از مبانی و قواعد و آراء فاســفه مخالف 

بود و در رّد و طرد آنها در آثار خویش از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد، 

دانشــی وافر در فلســفه داشــت و خود از پاره ای اصطاحات و قواعد 

که همین  کامی استفاده می نمود. بعید نیست  فلسفی در مباحث 

گرایش فلســفی او موجب شــده باشد کهـ  به تعبیر خود فخرـ  بسیاری 
از اهل سّنت او را خارج از قلمرو اهل سّنت و جماعت بدانند.30

کــرده که در آغاز اشــتغال به تحصیل علــم کام، به  او خــود تصریــح 

آموختن کتب فاســفه اشــتیاق داشــته اســت برای آنکه بتواند به رّد 

آنها بپردازد و به همین جهت، مّدتی از عمر خویش را صرف یادگیری 

کرده اســت. او ســپس به فهرســتی از آثار خود اشــاره می کند  فلســفه 

که در رّد بر فاســفه و شــبهات آنها نوشــته شده اســت از جمله نهایة 
العقول، المباحث المشرقّیة، الملّخص و شرح اإلشارات و ... .31

زآبادی،  29. ابن َحَجر الَعسَقالنی، أحمد بن علی، ِلسان المیزان، ج 7، ص 399 - 400؛ الفیرو
َمجدالدّین، القاموس المحیط، ص 568 )حمص(.

30. »فإن األعداء والحساد ال یزالون یطعنون فینا وفي دیننا مع ما بذلنا من الجد واالجتهاد في 
نصرة اعتقاد أهل الســنة والجماعة. ويعتقدون أني لست على مذهب أهل السنة والجماعة. 
وقــد علــم العالمون أنه لیس مذهبي وال مذهب أســالفي إال مذهب أهل الســنة والجماعة«. 

الرازی، فخرالّدین، اعتقادات الفرق المسلمین والمشرکین، ص 92.
کتبهم لنرد علیهم  31. »وکنا نحن في ابتداء اشتغالنا بتحصیل علم الکالم تشوقنا إلی معرفة 
فصرفنا شــطرًا صالحًا من العمر في ذلك. حتی وفقنا اهلل تع في تصنیف کتب تتضمن الرد 
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کید بر اصل  مســتقّل می تواند واقع شــود. چنان که بیان شــد، هدف از بیان ِنکات یادشــده در اینجا صرفًا تأ

کامی بود. کامی امامی و اشعری و اهّمّیت توّجه به آن در پژوهش های  وجود تأثیر و تأّثر میان نظام های 

کالم امامّیه از فلسفۀ سینوی 3. تأثیرپذیری 
فلســفۀ ابن ســینا بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن و تأثیرگذارتریــن مکاتب فکری شــکل گرفته در تمّدن اســامی 

نــه تنها ســّنت فلســفی مانــدگاری از خــود برجای گذاشــت، بلکه ماجــرای فکر کامــی در عالم اســام را نیز 

تحت تأثیر خود قرار داد و تحّولی شــگرف در آن پدید آَورد. بررســی تأثیری که فلســفۀ ابن سینا بر کام اسامی 

کامی در تمّدن اسامی است. نهاد از موضوعات بسیار مهّم قابل بحث در سیر تطّور و تحّول اندیشۀ 

تعالیــم فلســفی ابن ســینا هــم بر کام شــیعه و هم بر کام اهل ســّنت تأثیــرات قابل توّجهی گذاشــت و موجب 

پیدایــی تحّوالتی مهم در این مکاتب شــد. برخی از مســائل مربوط به شــناخت جهاِن پیرامونــی که زیر عنوان 

طبیعّیــات بررســی می شــود هــم در فلســفه و هــم در کام اســامی مطرح بــوده اســت و از این رو طبیعــی بود که 

طبیعیات فلسفۀ سینوی بر مباحث طبیعیات علم کامـ  که مباحث »لطیف« یا »دقیق« کام نام گرفته است 

ـ نیز اثرگذار باشد. از سوی دیگر، موضوع اثبات مبدأ هستی و صفات او که تحت نام »الهّیات بمعنی األخص« 

در فلســفه مطرح شــده اســت، مهم ترین و اصلی ترین مبحث در علم کام نیز هست و طبعًا مباحث مطرح در 

مان به این موضوعات در علم کام گردد.
ّ
فلسفه می توانسته موجب بروز تحّوالتی در چگونگی پرداخت متکل

 برای آنکه دامنه و حوزه های اثرگذارِی فلســفۀ ابن ســینا بر کام اســامی به نحو دقیق روشــن شــود باید هر یک 

گانــه از ایــن حیث مورد بررســی قــرار داد. کام  از مکاتــب کامــِی در تعامــل بــا فلســفۀ ابن ســینا را به طــور جدا

اشــعری و ماُتریــدی و همچنیــن کام معتزلــی و شــیعی از جملــه مهم تریــن مکاتب کامی در تمّدن اســامی 

که تشــریح نحوۀ تعامل و مواجهۀ آنها با ســّنت فلســفۀ ســینوی اهّمّیت شــایانی دارد. در تحقیقات  هســتند 

اخیِر ابن سیناشناســان و کام پژوهان غربی تبیین فراخنا و گســترۀ اثرگذارِی فلســفۀ ابن ســینا بر کام اسامی 

به ویــژه کام اشــاعره از جایــگاه ویــژه ای برخوردار گشــته و مطالعات گســترده ای در این راســتا صــورت گرفته 

اســت. از تحقیقات برجســته  در این زمینه می توان به پژوهش های رابرت ویسنوفســکی در کتاب »متافیزیک 

کام اهل سّنت )یعنی اشاعره و ماُتریدّیه( بر اثر  که در فصلی از آن، تحّوِل پدیدآمده در  کرد  ابن سینا«36 اشاره 
ورود اندیشــه های فلســفی ابن سینا را بررسی کرده اســت.37 همچنین نقش سّنت فلسفی ابن سینا در گرایش 

کام اشــعری به اندیشــۀ فلســفی و پیدایی مکتب کام فلســفی در اشــاعره به دســت فخر رازی )د: 606 ه .ق( 

36. Wisnovsky, Robert, Avicenna’s Metaphysics in Context (London/Ithaca, N.Y., 2003).

یسنوفسکی، ترجمه: مهدی  برت و یر منتشر شده است: متافیزیک ابن سینا، رو ترجمۀ فارسی نه چندان دقیق و استوار کتاب یادشده با مشّخصات ز
نجفی افرا، نشر علم، تهران، 1389.

کید شده  یزه و بر آن تأ یسنوفســکی در فصل ســیزدهم این کتاب به تأثیر نظریۀ واجب الوجود بودن خداوند که در فلســفۀ ابن ســینا بطور کامل تئور 37. و
یژه در مبحث تبیین صفات الهی و نسبت آنها با ذات خداوند ـ پرداخته است و نشان داده که چگونه  بود، بر مباحثات جاری در کالم اسالمی ـ به و
مان پساســینوِی اهل ســّنت از واجب الوجود بودن خداوند برای رفع ابهامات موجود در کالم اشــاعره و ماُتریدّیه در مســألۀ نسبت ذات خداوند 

ّ
متکل

با صفاتش بهره برده ا ند. تفصیل این بحث را نگرید در:
Wisnovsky, Robert, Avicenna’s Metaphysics in Context, pp. 227-243.

کنید به: گانه همراه با اصالحات و اضافاتی دوباره به چاپ رسید. نگاه  کتاب بعدها در قالب مقاله ای جدا فصل یادشده از این 
Wisnovsky, Robert, “One Aspect of the Avicennian Turn in Sunni Theology”, in: Arabic Sciences and Philosophy, vol. 14 (2004) 

pp. 65–100, Cambridge University Press.

یر منتشر شده است: ترجمۀ فارسی این مقاله با مشّخصات ز
کتاب ماه دین، شماره 179، شهریور  ۀ  ّ

گرایش به ابن سینا در کالم اهل سّنت«، ترجمۀ: حمید عطائی نظری، مجل یسنوفسکی، رابرت، »سیمایی از  و
1391، ص 84 - 103.

مــان شــیعه و ســّنِی پساســینوی از تمایزاتــی که ابن ســینا میان وجــود و ماهّیــت، و بین 
ّ
یسنوفســکی در مقالــه ای دیگــر نیــز بــه موضــوع اقتبــاس متکل و

کنید به: کرده است. نگاه  واجب الوجود لذاته و واجب الوجود لغیره )ممکن الوجود لذاته( نهاده است پرداخته و آن را به تفصیل بررسی 
Wisnovsky, Robert, ‘‘Avicenna and the Avicennian tradition’’, in: P. Adamson and R. Taylor (eds.), The Cambridge Companion to 

Arabic Philosophy, Cambridge, 2004.     

کالم امامّیه در ادوار مختلِف 
تکوین و تکامـــــل خود، با دو 
کالمِی معتزله و اشاعره  نظام 
ابن سینا  فلســـــفۀ  همچنین  و 
از  در تعامل نزدیـــــک بوده و 
آنهـــــا تأثیرات قابـــــل توّجهی 
اســـــت. دو مکتب  پذیرفتـــــه 
فکرِی فلســـــفۀ اشـــــراقِی شیخ 
شـــــهاب الّدین ســـــهروردی و 
عرفـــــان نظـــــرِی ابن عربی نیز 
پـــــاره ای  در  مقاطعـــــی،  در 
مسائل و موضوعات بر برخی 
مـــــان امامـــــی و تحـــــّول  متکلّ
کالم در امامّیه اثرگذار  دانش 
صدرا  مالّ فلسفۀ  بوده  است. 
اخیـــــر  قـــــرن  چنـــــد  در  نیـــــز 
تأثیـــــرات فراوانی بر اندیشـــــۀ 
مان امامی داشته است. متکلّ
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از ســوی برخــی محّققــان مــورد توّجه و تحقیق قرار گرفته اســت.38 ریچارد فرانک نیز در ضمن چند نوشــتار به 

بررســی تأثیــر ابن ســینا بــر غزالــی )د: 505 ه .ق( پرداخته، نشــان داده که وی تا چــه اندازه متأّثر از اندیشــه های 

فلســفی ابن  ســینا بوده است.39 پس از وی، فرانک گریِفل در کتاب خودش با عنوان »الهّیات فلسفِی غزالی« 

بیشــتر به این مســأله پرداخت و اثرپذیرِی غزالی از فلســفۀ نو افاطونی و ارســطویی و همچنین ســّنت فلســفۀ 

سینوی را آشکارتر ساخت. به عقیدۀ وی، دیدگاه ها و آراء غزالی در زمینۀ وجودشناسی و نفس انسان و ُنُبّوت، 

به طور خاص تحت تأثیر تعالیم فلسفی ابن سینا َشکل گرفته است.40 به تازگی نیز خانم هایدرون آیشِنر در یک 

مان اشعری از جمله غزالی و 
ّ
گسترده، تأثیر سّنت فلسفی ابن سینا را بر آثار و انظار برجسته ترین متکل مطالعۀ 

فخر رازی و همچنین بسط الهّیات فلسفی در میان اهل سّنت بررسی کرده است.41 افزون بر تحقیقات فوق، 
تعامل و داد و ستد فکری ابن سینا با معتزله نیز مورد توّجه بعضی از پژوهشگران واقع شده است.42

که به مسألۀ تأثیرپذیری کام اسامی  در میان محّققان عرب، عّباس سلیمان یکی از اندک محّققانی است 

کتاب الصلة بین علم الکام و الفلسفة فی الفکر اإلسامی تأثیرات  از فلسفۀ ابن سینا پرداخته است. او در 

ی  فلســفۀ ابــن ســینا را بــر آراء و آثــار کامــی خواجــه نصیرالّدین طوســی و ابن خلدون بررســی کرده اســت. و

کرده است: کام را عوامل زیر معّرفی  زمینه ها و علل حقیقی فلسفی شدن علم 

یف و روش اســتدالل )مثل استفاده از  مان متأّخر از مبانی و قواعد منطق ارســطویی در تعار
ّ
1. اســتفادۀ متکل

جهات منطقِی وجوب و امتناع و امکان و قاعدۀ استحالۀ دور و تسلسل در علل و معلوالت(.

2. بهره جویی از روش تأویل عقلی که راه را برای ورود هر چه بیشتر قواعد عقلی و فلسفی به علم کام باز کرد.
مانی چون ابن سینا و خواجه نصیرالّدین طوسی.43

ّ
3. اثرگذاری فکر فلسفی اسماعیلّیه بر فیلسوفان و متکل

که  یکرد فلســفی  4. اثرگذاری فلســفۀ ابن ســینا بر کام اســامی از حیث پرداخت به موضوعات کامی با رو
کام فلسفی شد.44 موجب شکل گیری 

اّمــا در خصــوص تعامــل کام امامّیــه بــا فلســفۀ ســینوی، یکــی از انــدک تحقیقاتی که تــا حدودی به مســألۀ 

تأثیرگذاری ابن سینا بر کام شیعه و همچنین اقبال امامّیه به فلسفۀ ابن سینا در دوران میانی پرداخته است 

38. از بــرای نمونــه می تــوان بــه مقالــۀ أیَمــن ِشــحاده بــا عنــوان » از غزالــی تا رازی: پیشــرفت های الهّیات فلســفی اســامی در قرن ششــم« اشــاره کرد. 
مشّخصات نشر این مقاله به شرح ذیل است: 

Shihadeh, Ayman, “From al-Ghazali to al-Razi: 6th/12th Century Developments in Muslim Philosophical Theology”, in: Arabic 

Sciences and Philosophy, vol. 15 (2005) pp. 141–179.

کنید به:  39 . برای نمونه نگاه 
Frank, Richard M., Al-Ghazali and the Ash› arite School. Durham: Duke University Press, 1994.

یر: همچنین نگرید به مقالۀ او با عنوان »استفادۀ غزالی از فلسفۀ ابن سینا« با مشّخصات نشر ز
Frank, Richard M., Al-Ghazali›s Use of Avicenna›s Philosophy, Revue des etudes islamiques 55–57 (1987-89): pp. 271-85. Reprint 

in: Frank, Philosophy, Theology, and Mysticism in Medieval Islam.Text xi. 49. 

40 . Griffel, Frank, Al-Ghazali›s Philosophical Theology, p. 7.

41 .Eichner, Heidrun, The Post-Avicennian Philosophical Tradition and Islamic Orthodoxy. Philosophical and Theological summae 

in Context, Habilitationsschrift, Halle, 2009.

)هایدرون آیشــِنر، ســّنت فلســفی پســا سینوی و مذهب ســّنتی )عقیدۀ متعارف( اســامی، زمینۀ آثار جامع کامی و فلسفی، رســالۀ استادی، هاله، 
.)2009

یسنده با ارائۀ شواهدی سعی کرده نشان دهد  یر ســودمند اســت. در این مقاله نو 42. دربارۀ تأثیرگذاری اندیشــه های معتزله بر ابن ســینا رجوع به مقاله ز
کنید به:    گرفته است. نگاه  که ابن سینا در برخی از آراء و دیدگاه های خود تحت تأثیر اندیشه های قاضی عبدالجّبار معتزلی قرار 

Dhanani, Alnoor, “Rocks in the Heavens?! The Encounter between ‹Abd al-Jabbār and Ibn Sīnā”, in: Before and after Avicenna: 

proceedings of the First Conference of the Avicenna Study Group / edited by David C. Reisman ; with the assistance of Ahmed H. 

al-Rahim, BRILL, LEIDEN • BOSTON 2003.

43. »و ال شّک إن الجانب الفلسفی فی فکر کثیر من فالسفة اإلسالم: ابن سینا و نصیرالّدین الطوسی کان مرتبطًا ارتباطًا وثیقًا بالفلسفة اإلسماعیلّیة«. 
سلیمان، عّباس، الّصلة بین علم الکام و الفلسفة فی الفکر اإلسامی )محاولة لتقویم علم الکام و تجدیده(، ص 220. تعیین میزان و چگونگی 

اثرگذاری اندیشۀ اسماعیلیه بر ابن سینا و خواجه نصیر نیازمند تحقیقاتی جامع است.
44. سلیمان، عّباس، الّصلة بین علم الکام و الفلسفة فی الفکر اإلسامی )محاولة لتقویم علم الکام و تجدیده(، ص 217 - 222.

علمی  مناظـــــرات  و  مکاتبات 
و نیـــــز پیوندهـــــای اســـــتادی 
مان 

ّ
گردی میـــــان متکل و شـــــا

قرون  در  اشـــــعری  و  امامـــــی 
میانی به خوبی نشان دهندۀ 
تعامالت  و  نزدیـــــک  روابـــــط 
فکـــــری میـــــان آنهـــــا در دورۀ 
وضعّیت  این  است.  یادشده 
در واقع موقعّیتی اســـــتثنائی 
تعامالت  تاریـــــخ  نـــــادر در  و 
و  امامیـــــه  بیـــــن  اندیشـــــگی 
کـــــه پیـــــش و  اشـــــاعره بـــــود 
نـــــدارد. نظیری  آن  از  پـــــس 
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به  مناســبت بحث از تحقیقات مربوط به اثرگذاری فلسفۀ ابن سینا 

کــه تأثیرات فلســفۀ  کام اســامی ذکــر این نکته ســودمند اســت  بــر 

کنون موضوع چند رســاله و تحقیق قرار  کام اســامی نیز تا یونانی بر 

کتــاب محمود  کــرد به  کــه از میان آنهــا می توان اشــاره  گرفتــه اســت 

محّمــد عید نفیســة با عنــوان »أثر الفلســفة الیونانّیة فــی علم الکام 

کتــاب به بحــث از تأثیــرات تعالیم  اإلســامی«.49 نویســنده در ایــن 
کام  بــر  الهیــات  فلســفی حکمــای یونانــی در حــوزۀ طبیعیــات و 

اسامی تا قرن ششم هجری قمری پرداخته است.

کالم امامّیه از فلسفۀ اشراقى و عرفان ابن عربی 4. تأثیرپذیری 
چنــد و چــون اثرگــذارِی ســه مکتــب فکــرِی فلســفۀ اشــراقِی شــیخ 

ابن عربــی )د:  و عرفــان  شــهاب الّدین ســهروردی )د: 587 هــ .ق( 

صدرا )د: 1050 ه .ق( بر اندیشــۀ 
ّ

638 هــ .ق( و حکمــت متعالیــۀ ما

کام امامّیه  یخ  کام شیعی، از مسائل مهم در تار مان امامی و 
ّ
متکل

کنون تحقیقــات قابل توّجهی صورت نگرفته  که در باب آن تا اســت 

گسترده است. و همچنان نیازمند به پژوهش های 

کنون به سامان رسیده، ظاهرًا نخستین  بر اساس پژوهش هایی که تا

مان حوزۀ 
ّ
تأثیرپذیری هــا از عرفــان ابن عربی در کام امامّیه بــه متکل

مان امامــی بحرین همچون 
ّ
بحریــن مربوط می شــود. برخــی از متکل

کمال الّدین ابوجعفر احمد بن علی بن ســعید بن ســعادة معروف به 

گرد او علی بن  ابن َســعاده بحرانی )د حدود: 640 ه .ق( و به ویژه شــا

سلیمان بحرانی )د حدود: 670 ه .ق( و تا حدودی ابن میثم بحرانی 

گرایش هایی به عرفان ابن عربی داشــته اند و  )د حــدود: 699 هــ .ق( 

نشــانه  های اثرپذیری از آموزه های عرفانی ابن عربی در نگاشته های 

گرچه به میزانی متفاوت، آشکار است. آنها، ا

َریبــی در رســالۀ دکتــری خــود زیــر عنوان »ُرنســانس شــیعی: 
ُ
علــی األ

مطالعــۀ مــوردِی مکتب حکمــت الهی بحرین در قــرن هفتم هجری 

/ ســیزدهم میــادی« به معّرفــی این مکتب عرفانی و شــاخصه های 

آن پرداخته است. به نظر او مکتب بحرین، نخستین مکتب شیعی 

که تعالیم فلســفی و عرفانی را به تشــّیع وارد نمود و بنیاد  بوده اســت 

خردگرای خویش را به نحوی منحصر به فرد از چند منبع متنّوع، یعنی 

از کام معتزلی و اشعری تا فلسفۀ سینوی و عرفان ابن عربی دریافت 

مان مکتب بحرین آشــنایی عمیقی با فلسفۀ ابن سینا 
ّ
نمود.50 متکل

49. محّمد عید نفیســة، محمود، أثر الفلســفة الیونانّیة فی علم الکام اإلســامی، دارالنوادر، 
دمشق، 1431 ه .ق، 477 ص.

50 . نگرید به:
al-Oraibi, Ali, The Shiʿi renaissance: A case study of the theosophical school of 

Bahrain in the 7th/13th century, PhD dissertation, McGill University, Montreal 

1992, p. i.

مقالــۀ احمــد ِهیَثم الرحیم تحــت عنوان »ِاقبال تشــّیع دوازده ِامامی 

َریبی نیز در تحقیقات 
ُ

به ابن سینا در روزگار مغول« است.45 علی األ
مــان بحرین در قرن هفتم هجری 

ّ
خــودش به موضوع اثرپذیرِی متکل

مانــی 
ّ
قمــری از آراء و آثــار ابن ســینا پرداختــه اســت. بــه نظــر او متکل

همچــون ابــن َســعاده و ابن میثــم و به ویژه علی بن ســلیمان بحرانی 

عمیقًا متأّثر از ابن سینا بوده اند و پیش از خواجه نصیرالّدین طوسی 

کرده اند و  کام امامّیه اقدام  به واردکردن عناصر فلســفۀ ابن ســینا به 

کام امامّیه  از این رو باید نخســتین پیشــگامان جریان فلسفی کردن 
به  شمار آیند.46

چنان که ماحظه شد، بیشتر تحقیقاِت صورت گرفته دربارۀ تأثیرات 

فلســفۀ ابن ســینا بــر کام اســامی تنهــا بــه بررســی اثــرات آن بــر کام 

اشاعره اختصاص یافته است و تحقیق در خصوص دامنه و کیفّیت 

کام  کام شیعه ـ و به طورخاص  اثرگذارِی تعالیم فلسفی ابن سینا بر 

امامّیــه ـ همچنــان موضوعی نســبتًا بکر باقــی مانده اســت. در واقع، 

کنون هیچ پژوهش مبسوطی در این خصوص سامان نیافته است  تا

و بدین جهت، بررسی این موضوع به ویژه با توّجه به تأسیس و ترویج 

مکتب کام فلسفی در امامّیه از سوی خواجه نصیرالّدین طوسیـ  که 

خود، شارح ابن سینا بود و در سّنت فلسفۀ سینوی گام بر می داشتـ  

از اهّمّیت بسیار زیادی برخوردار است. نگارنده، در همین راستا، در 

کتابــی زیــر عنوان »فّیاض الهیجی و اندیشــه های کامی او« به ابعاد 

عبدالرّزاق فّیاض الهیجــی )د: 1072 
ّ

گــون اثرپذیــری ما و وجــوه گونا

ه .ق( در آثار و آراء کامی اش از فلســفۀ ابن ســینا به تفصیل پرداخته 

که الهیجی، هم شناخت بسیار جامع  است. در آنجا یادآور شده ام 

و دقیقــی از آثــار و افــکار ابن ســینا داشــته اســت و هم در بســیاری از 

موضوعــات و مســائل از او پیــروی نمــوده.47 در حقیقــت، خواجــه 

نصیرالّدیــن طوســی و الهیجی دو نقطــۀ اّتصال مهــّم کام امامّیه به 

فلسفۀ سینوی در تاریخ کام امامّیه به  شمار می آیند. همچنین راقم 

این ســطور در مقاله ای به بررســی تأثیرات فلســفۀ ســینوی بر مبحث 
معرفت شناسی در کام امامّیه پرداخته  است.48

45. نگرید به:
al-Rahim, Ahmed H., “the twelver-shi’i reception of Avicenna in the Mongol pe-

riod” in: Before and after Avicenna, Proceedings of the First Conference of the 

Avicenna Study Group. pp: 219 – 231. 

یــد در: ِاقبال تشــّیع دوازده ِامامی به ابن ســینا در روزگار مغول،  ترجمــۀ فارســی ایــن مقاله را نگر
ۀ کتاب ماه فلســفه، شماره 

ّ
نوشــتۀ: احمد ِهیَثم الرحیم، ترجمۀ: حمید عطائی نظری، مجل

72، شهریور 1392، صص 40 _ 33. 
46 . al-Oraibi, Ali, “Rationalism in the School of Bahrain”, p. 332.

47. نگرید به: عطائی نظری، حمید، فّیاض الهیجی و اندیشه های کامی او، ص 110- 113.
ران میانی  یــد بــه: عطائــی نظری، حمید، »تحّول معرفت شــناختی کالم امامّیــه در دو 48. نگر
و نقــش ابن ســینا در آن«، مجله نقد و نظر، ســال بیســتم، شــماره اول، بهــار 1394، ص 81 
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یم. معراج  ســلیمان بحرانی نیز نگاشته ای کامی ـ عرفانی سراغ ندار

کوتاه در شرح سخن  الســامة و منهاج الکرامة ی او نوشــتاری بسیار 
یادت  یکــی از دانشــوران دربــارۀ وجود واجــب الوجود و مســألۀ نفی ز

که یکســره مضمونی فلســفی دارد.  وجود خداوند بر ماهّیت اوســت 

ی نیــز دارای همیــن وضعّیــت  مصبــاح العرفــان و مفتــاح البیــاِن و
اســت.55 مفتاح الخیِر او در شــرح مقّدمۀ رسالة الطیِر ابن سینا و نیز 

النهج )المنهج( المســتقیم علی طریقة الحکیم او در شرح قصیدۀ 
عینیه ی ابن ســینا نیز منهجی فلسفی ـ عرفانی دارد. به همین نحو، 
کامًا فلســفی ـ عرفانی و به شــّدت  اشــاراِت علی بن ســلیمان متنی 
متأّثر از عرفان ابن عربی و آموزه های آن اســت. در واقع، این اثر و نیز 

گرد او، ابن میثــم بحرانی صبغه ای کامــًا عرفانی  شــرح اشــاراِت شــا
کام هستند  دارد و نگاشته هایی خارج از چهارچوب دانش رسمی 

گونــۀ »کام عرفانی« تلّقی  و بــه همین دلیــل نمی توان آنها را آثاری از 

نمــود. ســاختار و درون مایــه و مطالب و مســائل آثاِر یادشــده بســیار 

متفــاوت با کتب کامی مرســوم اســت و لذا طبقه بنــدی آنها در ردۀ 

کامی صحیح به نظر نمی رسد. آثار 

مــان آشــکار اســت، در 
ّ
گرایــش عرفانــی ایــن متکل گرچــه  بنابرایــن، ا

کتاب یا رســاله ای بر سبک کام عرفانی موجود  میان مکتوبات آنها 

گرایــش عرفانــی آنهــا اثــری کامــی ـ عرفانی را خلــق نکرده  نیســت و 

اســت. از این رو، عرفان ابن عربــی از طریق مکتب بحرین اثرگذاری 

کام امامی نداشته است. خاّصی بر جریان 

مــان امامّیــه، 
ّ
مــان بحرینــی، در میــان عالمــان و متکل

ّ
پــس از متکل

َســّید َحیَدر آملی )د: پس از 787 ه .ق( و ابن ابی جمهور َاحســایی 

صــدرا )د: 1050 هــ .ق( و فیــض کاشــانی 
ّ

)د: پــس از 904 هــ .ق( و ما

)د: 1091 هــ .ق( بیشــترین اثرپذیــری را از تعالیــم ابــن عربــی داشــته، 

کام  عمده ترین ســهم را نیز در ورود اندیشه های عرفانی او به عرصۀ 

امامّیه دارا بوده اند.

دربــارۀ تأثیرپذیــری ابــن ابی جمهــور َاحســایی از عرفان ابــی عربی و 

فلســفۀ اشــراقِی سهروردی و مســاهمت او در ورود افکار آنها به کام 

یلفــرد مادلونــگ و زابینه اشــمیتکه تحقیقات ســودمندی  امامّیــه، و

گیــرد. بــه عقیــدۀ مادلونگ،  کــه بایــد مــّد نظــر قــرار  کرده انــد  را ارائــه 

ابــن ابــی جمهور َاحســایی در آثار خویــش ترکیبی را از کام، فلســفۀ 

ین یافته بود به محضر خواجه نصیرالّدین طوســی فرســتاد تا آن را شــرح و توضیح دهد.  تدو
در نتیجه خواجه رســالۀ شــرح مسألة العلم را نگاشت و در آن به سبک »قال أقول« به تبیین 
گاه نقد سخنان ابن سعاده پرداخت. متن رسالة العلم ابن سعاده و شرح آن را بنگرید در:  و 

الطوسی، نصیرالّدین، أجوبة المسائل النصیرّیة، ص 71 - 108.
یخی در حوزۀ اسام و تشّیع،  55. دربارۀ این رســاله نگرید به: انصاری، حســن، بررســیهای تار

ص 784.

داشــته اند و نشــانه های تأثیرپذیــری از فلســفۀ ســینوی در آثارشــان 

مشــهود اســت. آنها از فلســفۀ ابن ســینا برای حّل برخی از مشکات 

کتاب قواعد  کامی بهره می برده اند.51 ابن میثم بحرانی نیز اگرچه در 

المرام که در سال های نخستین حیات علمی خودش نوشته است، 
چندان رویکرد فلســفی ندارد و بیشــتر تحت تأثیر ابوالحســین بصری 

معتزلــی و فخــر رازی اشــعری قــرار دارد، در آثــار متأّخرش نظیر شــرح 

نهــج الباغــة و شــرح مأئــة کلمــه جاحــظ رویکــرد فلســفی و عرفانی 
ــی جهت گیــری باطنــی 

ّ
کل کــرده اســت. به طــور  قابل توّجهــی پیــدا 

مکتب بحرین، از نوع عرفانی اســت نه صوفیانه. ســویه های عرفانی 

ایــن مکتــب هم بیشــتر متأّثر اســت از آموزه هــای عرفانی ابــن عربی. 

مان این مکتب از فلســفۀ ســینوی برای عقلی و فلسفی نمودن 
ّ
متکل

تعالیــم و آموزه هــای عرفانی همچون نظریۀ »وحدت وجود« اســتفاده 

مان این مکتب، 
ّ
می کردند.52 علی بن سلیمان بحرانی، یکی از متکل

دیدگاه های عرفانی خودش را در چارچوب شرح و تفسیر آثار عرفانی 

ابن ســینا همچون قصیدۀ عینّیه و رســالة الطیر و ســامان و َابســال 

که به  کســانی اســت  کرده اســت. او در واقع، یکی از نخســتین  بیان 

که  ُبعد عرفانِی اندیشــه های ابن ســینا پرداخت. شــایان توّجه است 

فلسفۀ اشراقی سهروردی هیچ تأثیر مهّمی در مکتب بحرین نداشته 

مــان ایــن حــوزه، اثرپذیــری خاّصــی را از ســهروردی و 
ّ
اســت و متکل

فلسفه اش از خود نشان نداده اند.53

مــان بحرینــی از عرفــان ابــن عربــی، ایــن 
ّ
بــا وجــود اثرپذیــری متکل

اثرپذیری موجب شــکل گیری »کام عرفانی« در امامّیه نشده است. 

کــه در ایــن  بررســی آثــار بازمانــده از مکتــب بحریــن نشــان می دهــد 

مکتب هیچ اثِر نظام مند کامِی رســمی که با ســیاقی عرفانی نوشته 

شده باشد، فراهم نیامده است. از تألیفات ابن َسعاده بحرانی تنها 

نوشــتۀ کوتاه رســالة العلم باقی مانده اســت که هیچ ســبک عرفانی 

گرد او، علی بن  ندارد و در قالبی فلسفیـ  کامی نوشته شده.54 از شا

یــان خردگرایــی در بحرین از قرن  یبــی همچنیــن در مقالــه ای مســتقّل، به فــراز و فرودهای جر ُار
ز پرداخته است. نگرید به: همو، خردگرایی در مکتب بحرین،  هفتم هجری قمری تا به امرو
چاپ شــده در: میــراث شــیعی: مقاالتــی در باب ســّنِت گذشــته و حال، به کوشــش: لیندا 

یورک، 2001(، ص 331- 343.  ِکالرک، )بینگامتون، نیو
idem, “Rationalism in the School of Bahrain,” Shiite heritage: Essays on classical 

and modern tradition, ed. Lynda Clarke, Binghampton, NY 2001, pp. 331-43.

51 . idem, The Shiʿi renaissance: A case study of the theosophical school of Bah-

rain in the 7th/13th century, p. 219.

52. علی بن سلیمان و ابن میثم بحرانی هر دو مدافع نظرّیۀ »وحدت وجود« ابن عربی بوده اند. 
آنهــا همچنیــن کوشــیده اند مفاهیــم عرفانــی ابــن عربــی را با امام شناســی شــیعی ســازگار و 
منطبق گردانند، ُچنان که اصطالح »ختم الوالیة العاّمة« را بر امام علی)ع( و اصطالح »ختم 

الوالیة الخاّصة« را بر حضرت َمهدی)ع( تطبیق داده اند. نگرید:
idem, “Rationalism in the School of Bahrain, p. 333. 

53 . ibid, pp. 220 _ 221.

که در 24 مسأله  گرد ابن سعاده، علی بن سلیمان بحرانی پس از وفات او این رساله را  54. شا
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ســینوی، فلســفۀ اشــراقی و عرفان ابن عربی پدید آورده است.56 به گفتۀ او، َاحسایی در هر موضعی که میان 

دیدگاههای فیلسوفان مّشایی با آراء فلسفۀ اشراقی یا نظرگاه های عرفا تعارضی وجود داشته است، نظرّیات 

مکتب اشــراق یا عرفا را ترجیح داده اســت. پذیرش عالم مثال و علم حضوری اشــراقی خداوند نمونه هایی 

از تأثیرپذیری های ابن ابی جمهور از فلســفۀ اشــراقی اســت. مادلونگ مواردی را از اثرپذیری های َاحسایی از 
تعالیم عرفانی ابن عربی هم یادآور شده است.57

زابینه اشــمیتکه نیز در فصل نخســت از کتاب خود زیر عنوان »کام، فلســفه و عرفان در شــیعۀ اثنی عشــری 

ســدۀ نهم هجری/ پانزدهم میادی: جهاِن اندیشــه های ابن ابی جمهور احسائی«58 به بررسی اثرگذاری های 

فلسفۀ اشراقی و عرفان ابن عربی بر ابن ابی جمهور َاحسائی پرداخته است.59 او همچنین در مقاله ای دیگر، 

به اختصار، تأثیرات اندیشــگِی شــمس الّدین شــهرزوری )د: بعد از 687 ه .ق( را بر ابن ابی جمهور َاحســایی 

نشــان داده اســت.60 به گفتۀ او، َاحســایی در آثــارش، به ویژه الُمجلی، درصدد ترکیــب کام معتزلی ـ خاّصه 

ی می کرده اســتـ  با فلسفۀ ارسطویی،  مکتب ابوالحســین بصری که در بســیاری از مســائل کامی از آن پیرو

کرده تا تعالیم اشــاعره را با نظرّیات  ی تاش  فلســفۀ اشــراقی و عرفان ابن عربی برآمده اســت. افزون بر این، و
کامی معتزله هماهنگ و موافق سازد و تعارض میان آنها را از میان بردارد.61

مان امامی، اغلب، از طریق شــهرزوری بــا آموزه های مکتب 
ّ
کــه متکل کرده  اشــمیتکه همُچنین خاطرنشــان 

مان امامِی پیش از شهرزوری نظیر خواجه نصیرالّدین 
ّ
ی بر متکل شیخ اشراق آشنا شدند و اثرگذاری مکتب و

ی 
ّ
مۀ حل

ّ
که خواجه نظری مشــابه با دیدگاه شــیخ اشــراق دارد62 ـ و عا طوســی ـ حّتی در مســألۀ علم خداوند 

مان امامی را اقتباسات گستردۀ ابن 
ّ
بسیار محّل تردید است.63 او یکی از موارد تأثیرگذاری شهرزوری بر متکل

کتاب الشــجرة اإللهّیه ی شــهرزوری دانسته، نمونه هایی از رونویسی های او  کتاب الُمجلی از  ابی جمهور در 
کتاب به طور مشّخص نشان داده است.64 را از این 

گرایش به ابن عربی در کام شیعی«، یکی  یسنوفسکی نیز در مقاله ای سودمند زیر عنوان »جنبه ای از  رابرت و

از تحّوالت صورت گرفته در کام امامّیه تحت تأثیر متافیزیک ابن عربی را بررسی کرده است. او به طور خاص 

بــه موضــوع اقتباس َســّید َحیَدر آملی از ابن عربی در مبحث تمایز میــان »صفات جال« و »صفات جمال« 

56 . Madelung, Wilferd, “introduction”, in: The Study of Shi›i Islam: History, Theology and Law, p. 458.

57 . idem, “Ibn Abi Ğumhur al-Ahsāis Synthesis of Kalam, Philosophy and Sufism”, in: Religious schools and sects in medieval 

Islam, P. 149.

یلفرد، مکتب ها و فرقه های اسامی در سده های میانه، ترجمۀ: جواد قاسمی، ص 281(. )مادلونگ، و
58 . Schmidtke, Sabine, Theologie, Philosophie und Mystik im zwölferschiitischen Islam des 9./15. Jahrhunderts: Die Gedanken-

welten des Ibn Abī Ǧumhūr al-Aḥsā›ī (um 838/1434/35 - nach 906/1501), Brill, 2000, x, 358 pp.

یســه، احمدرضــا، دو مجموعــۀ خّطــی از آثــار کامی، فلســفی، فقهی، مؤّسســۀ پژوهشــی حکمت و فلســفۀ ایران و مؤسســۀ  یــد بــه: رحیمــی ر 59. نگر
مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین، تهران، 1387، ص پانزده. 

60. نگرید به: 
Schmidtke, Sabine, “the Influence of Šams al-Dīn Šahrazūrī (7th/13th century) on Ibn Abī Gumhūr al-Ahsāʾī (d. after 904/1499) – A 

Preliminary Note”, Encounters of Words and Texts. Intercultural Studies on Honour of Stefan Wild on the Occaion of His 60th 

Birthday, eds. Lutz Edzard & Christian Szyska, Hildesheim 1997, pp. 23–32.

یر به فارسی ترجمه و منتشر شده است: اشمیتکه، زابینه، تأثیر شمس الدین شهرزوری بر ابن ابی جمهور َاحسایی، ترجمۀ:  این مقاله با مشّخصات ز
ــۀ کتاب ماه دین، آبان و آذر 1380، شــمارۀ 49 - 50، ص 46 - 53. بازچاپ شــده در: رحمتی، محّمدکاظم، فرقه های 

ّ
محّمدکاظــم رحمتــی، مجل

اسامی ایران در سده های میانه، ص 119 - 136.
ری بر ابن ابی جمهور َاحســایی، ترجمۀ: محّمدکاظم رحمتی، چاپ شده در: فرقه های اسامی ایران  61. اشــمیتکه، زابینه، تأثیر شــمس الّدین شــهرزو

در سده های میانه، ص 123 - 124.
62. فضل الرحمان نیز در باب این نظر ماّلصدرا که خواجه نصیر عقیده اش را در خصوص علم حضوری خداوند به اشیاء از شیخ اشراق برگرفته است 

رقی 2؛ فضل الرحمان، فلسفۀ ماصدرا، ص 258. اظهار تردید نموده. نگرید به: همان، ص 120 پاو
ری بر ابن ابی جمهور َاحسایی، چاپ شده در: فرقه های اسامی ایران در سده های میانه، ص 120. 63. اشمیتکه، زابینه، تأثیر شمس الدین شهرزو

کنید به: همان، ص 125 به بعد. 64. نگاه 

م اشـــــعری بر 
ّ
اثرگذارترین متکل

کالم امامّیه فخـــــر رازی بوده 
است. شاید یکی از مهم ترین 
اثرگـــــذاری  جنبه هـــــای 
کالم امامّیـــــه  فخـــــر رازی بـــــر 
واسطه گری او در انتقال سبک 
و رویکرد فلســـــفی به مســـــائل 
باشـــــد. کالمـــــی  و مباحـــــث 
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خداوند پرداخته است.65

فیلســوفان مکتــب فلســفی شــیراز نظیــر غیاث الّدین منصــور دشــتکی )د: 949 هــ .ق( نیز در پاره ای مســائل 

تحت تأثیر فلســفۀ اشــراقی قرار داشته اند و در جهت تقریب فلســفۀ مّشائی و اشراقی کوشش هائی  نموده اند. 

بــا ایــن وصــف، از آنجا که فیلســوفان این مکتب و آثارشــان را خارج از چارچوب کام رســمی امامی قلمداد 

یم. می کنیم، در بحث حاضر به تأثیرپذیری آنها از حکمت اشراقی نمی پرداز

گردش فیض کاشــانی شــکل  صدرا و شــا
ّ

نقطــۀ تاقــی بعــدِی عرفــان ابــن عربــی بــا کام امامّیــه از طریــق ما

گون به درجات مختلف متأّثــر از عرفان ابن عربی )د:  گرفــت. حکمــت صدرایــی در ابعاد و موضوعــات گونا

638 هــ .ق( بــوده اســت و مبانــی و نظرّیــات ابن عربی نقشــی محوری و پررنــگ در تکوین حکمــت متعالیه 

صدرا پذیرفته 
ّ

کــه در حکمت متعالیــۀ ما یکردهــای عرفانی ابن عربی  داشــته اســت.66 برخــی از تعالیم و رو

صدرا و پیروانش به ویژه فیض کاشــانی )د: 1091 ه .ق( از طریق حکمت 
ّ

شــد با اندیشــه ها و نگاشــته های ما

گردش قاضی ســعید قمی )د: 1107 ه .ق( نیز تا  کام امامّیه وارد شــد. پس از فیض، شــا صدرایی به صحنۀ 

صدرا بوده و البّته از دیدگاه های دو 
ّ

حدودی متأّثر از اندیشــه های عرفانی ابن عربی و اندکی اثرپذیر از آراء ما

کاشانی و خاّصه مّارجبعلی تبریزی )د: 1080 ه .ق( بیشتر اثرپذیرفته است.67 با این حال،  استادش فیض 

که در  کامی او  که او بیشتر یک فیلسوف و عارف است و جنبه های  بررسی آثار قاضی سعید نشان می دهد 

کمتر است. کرده به  مراتب  آثارش همچون شرح کتاب التوحید شیخ صدوق نمود پیدا 

مان 
ّ
بــه نظــر می رســد موضوع تأّثــرات کام امامّیه از عرفان ابن عربی و فلســفۀ اشــراقی و تأثیرات آنهــا بر متکل

شــیعی همچنــان موضــوع بکری اســت که در بــاب آن مجال وســیعی برای مطالعــه و پژوهش وجــود دارد.68 

مان امامّیه در ارائۀ تحریری شیعیانه از برخی تعالیم عرفانی ابن عربی 
ّ
مساهمت و مشارکت متفّکران و متکل

که باید بدان پرداخته شود.69 نیز موضوع قابل توّجهی است 

کالم امامّیه از حکمت صدرائى 5. تأثیرپذیری 
صــدرا بود. پس از 

ّ
آخریــن جریــان فلســفی مهم که تأثیر چشــمگیری بــر کام امامّیه نهــاد حکمت متعالیۀ ما

تکوین و تکامل دو مکتب فلســفِی مّشــایی و اشــراقی، ســومین مکتب فلســفی برجســته در تمّدن اسامی با 

اندیشــه ها و نگاشــته های صدرالّدین محّمد بن ابراهیم شــیرازی )د: 1050 ه .ق( بنیانگذاری شــد. تأســیس 

65. نگرید به:
Wisnovsky, Robert, “One Aspect of the Akbarian Turn in Shi’i Theology”, in : A. Shihadeh, ed., Sufism and Theology. Edinburgh, 

Edinburgh University Press, 2007, pp. 49-62. 

ُکرَبن، هانری، اســام ایرانی  ُکربــن نیــز به نقش َســّید َحیــَدر آملی در تلفیق اندیشــه های ابن عربی در کالم امامّیه اشــاره کرده اســت. نگرید به:  هانــری 
یژه ص 298 و 302. )چشم اندازهای معنوی و فلسفی(، ج 3، دفتر چهارم، فصل اّول، به و

برای تحقیقی نسبتًا جامع در باب احوال و آثار و اندیشه های کالمی و عرفانی َسّیدَحیَدر آملی نگرید به: علی حمیة، خنجر، العرفان الشیعی )دراسة 
یر به فارســی  فــی الحیــاة الروحیــة والفکریــة لحیدر اآلملــی(، دارالهادی، بیروت، الطبعــة الثانیة، 1429 ه .ق، 841 ص. این کتاب با مشــّخصات ز

ترجمه شده است: عرفا ن  شیعی : پژوهشی  در با ب  زندگی  و اندیشه  سید حیدر آملی ، ترجمۀ: ناصر طباطبایی، مولی، تهران، 1391 ه .ش.
66. برای بررســی تأثیرات عرفان ابن عربی بر آراء و نظرّیات ماّلصدرا نگرید به: ندری ابیانه، فرشــته، تأثیرات ابن عربی بر حکمت متعالیه، انتشــارات 

بنیاد حکمت اسالمی صدرا، تهران، 1386 ه .ش، 309 ص.
ۀ آیینه پژوهش، سال ششم، شمارۀ دوم، خرداد  ّ

گرایش های فکری او نگرید به: کدیور، محسن، »منزلت فلسفی قاضی سعید قمی«، مجل 67. دربارۀ 
ـ تیر 1374، شمارۀ 32، ص 26 - 27.

یر عنوان »ابن ابی جمهور، مؤســس  مان امامی و خاّصه ابن ابی جمهور َاحســایی، مقاله ای ز
ّ
68. در خصوص موضوع تأثیرات فلســفۀ اشــراقی بر متکل

یسندگان نتوانسته اند  کالم شــیعی اشــراقی« نوشــته شده است که بیشــتِر مباحث مطرح در آن، در حقیقت، خارج از موضوع اصلی مقاله است و نو
ۀ کافی از آثار ابن ابی جمهور ارائه نمایند. نگرید به: کمالی زاده، طاهره؛ کوهکن، رضا؛ »ابن 

ّ
به خوبی مّدعای خود را اثبات کرده، برای آن شواهد و ادل

کام اسامی، پاییز و زمستان 1395، سال چهل و نهم، شماره 2.   کالم شیعی اشراقی«، مجّلۀ فلسفه و  ابی جمهور، مؤسس 
69. کتابی ســطحی و کم فایده به نام »تعالیم ابن عربی و آموزه های شــیعی« به قلم بهمن صادقی مزده منتشــر شــده اســت که نویســنده در آن، درصدد 
نشان دادن تأثیر آموزه های شیعه بر عرفان ابن عربی برآمده است. تمام کوشش وی در این اثر َصرف اثبات تشّیع ابن عربی و هماهنگی تعالیم عرفانی 
او با آموزه های شیعی شده است. نگرید به: صادقی مزده، بهمن، تعالیم ابن عربی و آموزه های شیعی، انتشارات شفیعی، تهران، 1395، 591 ص.

مانی همچون ابن َسعاده 
ّ
متکل

و ابن میثم و به ویژه علی بن 
ر 

ّ
 متأث

ً
ســـــلیمان بحرانی عمیقا

از ابن ســـــینا بوده اند و پیش 
از خواجه نصیرالّدین طوسی 
بـــــه واردکردن عناصر فلســـــفۀ 
امامّیـــــه  کالم  بـــــه  ابن ســـــینا 
کرده انـــــد و از این رو  اقـــــدام 
بایـــــد نخســـــتین پیشـــــگامان 
کالم  فلســـــفی کردن  جریـــــان 
آینـــــد. شـــــمار  بـــــه  امامّیـــــه 
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 علــی نوری )د: 1246 ه .ق(، 
ّ

حکمــت صدرایی از جمله حکیم ما

ی )د: 1289 هــ .ق(، آقا علی مــدّرس ُزّنوزی  هــادی ســبزوار
ّ

حــاج ما

کامی خود  )د: 1307 ه .ق( و َامثال و َاقران ایشان، در آثار فلسفی و 

یکرد و مبانی فلســفۀ صدرایــی به تبیین و تقریر مســائل  بــا همــان رو

کامی پرداختند و میراثی سترگ از »کام فلسفیـ  عرفانِی صدرایی« 

که توانســت تفّکر  پدید آورند. این میراث ُچنان نافذ و تأثیرآفرین بود 

کنون به  کامــی رســمی امامّیه را در دوران معاصر َشــکل دهــد و هم ا

کند. عالمانی  کام متعارف و متداول امامّیه خــود را معّرفی  عنــوان 

مــۀ طباطبائی و اســتاد مرتضی مطّهری و 
ّ

مۀ شــعرانی و عا
ّ

چــون عا

پس از آنها استادانی مثل شیخ جعفر سبحانی و محّمدتقی مصباح 

مان برجستۀ عصر حاضرند که 
ّ
یزدی و عبداهلل جوادی آملی از متکل

پیرو »کام فلسفی ـ عرفانِی صدرایی« به  شمار می آیند.

6. نتیجه
کام اشعری و  کام امامّیه از  از مطالب پیشگفته، اصل تأثیرپذیری 

فلســفۀ ســینوی و عرفان ابن عربی و حکمت صدرایی در دوره های 

مختلــف روشــن شــد. بــر ایــن اســاس باید بــه هنــگام مطالعــۀ آراء و 

مــان امامــی بــه تأّثــرات اندیشــگی آنهــا از مکاتــب فکــری 
ّ
آثــار متکل

مان 
ّ
یادشده توّجه نمود و از لحاظ دیدگاه ها و نگاشته های آن متکل

به صورت جدا و مســتقل از منظومۀ کام و فلســفه و عرفان اســامی 

کــرد. همچنیــن، توّجه به ایــن تأثیرپذیری ها بــه درک ما از  اجتنــاب 

کمک شــایانی می نماید. به  کام امامّیه در ادوار مختلف  تحــّوالت 

که موجب  کام امامّیه  نظر می رســد عمده ترین تحّوالت رخ داده در 

کام امامی شده  کامی متمایز در  پدید آمدن مکاتب و جریان های 

مان امامی از مکاتب 
ّ
اســت برخاســته از همین اثرپذیری های متکل

فکــری مختلــِف مطــرح در تمّدن اســامی بوده اســت. در ادامۀ این 

مقــاالت، نگارنــده دســته بندی ادوار و مکاتــب کامــی امامّیــه را بــر 

کام امامّیــه از جریان هــای فکری مختلــف ارائه  بنیــاد تأثیرپذیــری 

خواهد نمود بعون اهلل و توفیقه.

صدرا نه تنها جریان فلســفۀ اسامی را 
ّ

حکمت متعالیه از ســوی ما

کاِم  کام امامّیه را نیز دگرگون نمود و  کرد، مســیر  دســتخوش تحّول 

کــه از زمــان خواجــه نصیرالّدین طوســی در کام  فلســفِی مّشــایی را 

گرفتــه بــود و با نگاشــته های فّیــاض الهیجــی به اوج  امامّیــه شــکل 

کــه تــا  رســید مغلــوِب خــود نمــود. در نتیجــه، کام فلســفی امامّیــه 

پیش از این متأّثر از فلســفۀ مّشــایی سینوی بود دچار تحّول شد و به 

گرفت. گرائید و رنگ حکمت صدرایی به خود  حکمت متعالیه 

که رواج حکمت متعالیه بر اندیشــۀ  جدا از تأثیرات غیر مســتقیمی 

گذارد، ذات فلسفۀ صدرایی به دلیل پیوند  کامی دانشــوران امامی 

کــرده بــود خــود،  کــه بــا مباحــث دینــی و اعتقــادی برقــرار  اســتواری 

کــه برخــی آن را »فلســفه   ای کامی«  ماهّیتــی کامــی یافــت تــا آنجــا 

گــر با این  کرده انــد. ا یابــی  یــا حّتــی فراتــر از آن، »کامــی فلســفی« ارز

کنیم  یابی   ها هم یکســره موافق نباشیم این را هم نمی   توانیم انکار  ارز

که فلســفۀ صدرایی که در بخش عظیمی از مباحث خود به بررســی 

یکــرد نوینی  کامــی ـ از خداشناســی تــا معادشناســی ـ بــا رو مســائل 

فلســفی پرداختــه اســت، توانســت تأثیر شــگرفی در نحــوۀ پرداخت 

کامــی  کامــی بگــذارد و  مــان امامــی بــه مســائل 
ّ
بســیاری از متکل

کند. یکردی تازه ایجاد  فلسفی در امامّیه این بار با رو

مــان و عالمان 
ّ
صدرا کــه طرفدارانی در میان متکل

ّ
فلســفۀ عرفانــِی ما

یــج تأثیــرات شــگرفی در کام امامّیــه نهــاد و  امامــی پیــدا کــرد بــه تدر

کام امامــی موجــب شــکل گیرِی دوره و  پرداخــت طرفــداران آن بــه 

مکتب نوینی در کام امامی شــد که می توان آن را »دورۀ کام فلسفی 

می که خّط 
ّ
صدرا، مهم ترین متکل

ّ
ـ عرفانــِی« امامّیه نامید. پــس از ما

گرفــت و ســعی نمــود اندیشــه های فلســفیـ  عرفانــِی  فکــری او را پــی 

محســِن 
ّ

گرد و داماد او، ما صــدرا را بــه کام امامّیه وارد نماید، شــا
ّ

ما

فیض کاشــانی )د: 1091 ه .ق( بود. اگرچه فیض شخصّیتی با ابعاد و 

ادوار مختلــف دارد و در دوره هــای مختلــف از زندگی خودش متأّثر از 

جریان های فکری مختلف بوده اســت و در نتیجه، نگاشــته هایی با 

ی 
ّ
کل گاه متضاّد پدیدآورده است، تأثیرپذیری  سبک های مختلف و 

هین انکارناپذیر است.70 کتاب 
ّ
او از اندیشه های استادش صدرالمتأل

علــم الیقیِن فیض تحریر یــک دورۀ کامل از باورهای امامّیه بر اســاس 
اصول فلسفی صدرایی و قواعد عرفانی و ِروایات اسامی است.

برجســتۀ  مدّرســان  و  پیــروان  کاشــانی،  فیــض  و  صــدرا 
ّ

ما از  پــس 

بــارۀ احــوال و آثار و آراء کالمی فیض کاشــانی و اثرپذیــری او از ماّلصدرا  70. بــرای تحقیقــی در
یــد به: الکنانی، علی، الفلســفة والکام فی مدرســة الحکمة المتعالیة )دراســة فی آراء  نگر
الفیض الکاشــانی الفلســفیة و الکامّیة(، دارالمعارف الحکمّیــة، بیروت، 1437 ه .ق، به 

یژه ص 324. و
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1392، ص 33 - 40.

کالمی، فلســفی، فقهی؛  رحیمــی ریســه، احمدرضــا؛ دو مجموعۀ خّطــی از آثار 
اســالمی  و مؤسســۀ مطالعــات  ایــران  فلســفۀ  و  پژوهشــی حکمــت  مؤّسســۀ 

دانشگاه آزاد برلین، تهران، 1387 ه .ش.

سلیمان، عّباس؛ الّصلة بین علم الکالم و الفلسفة فی الفکر اإلسالمی )محاولة 
لتقویم علم الکالم و تجدیده(؛ دارالمعرفة الجامعّیة، اسکندرّیة، 1998م.

ســلیمان، عّبــاس؛ تطــّور علم الــکالم إلــی الفلســفة و منهجها عنــد نصیرالّدین 
الطوسی )دراسة تحلیلّیة مقارنة لکتاب تجرید العقائد(؛ دار المعرفة الجامعّیة، 

اسکندرّیة، 1994 م.

شوشــتری، قاضــی نــوراهلل؛ مجالــس المؤمنیــن؛ بنیــاد پژوهش هــای اســالمی 
آستان قدس رضوی، مشهد، 1392 ه .ش.

صادقی مزده، بهمن؛ تعالیم ابن عربی و آموزه های شیعی؛ انتشارات شفیعی، 
تهران، 1395 ه .ش.

الطوســی، نصیرالّدیــن؛ أجوبة المســائل النصیرّیة؛ به اهتمــام: عبداهلل نورانی؛ 
تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1383 ه .ش.

کالم امامّیــه در دوران میانی  عطائــی نظری، حمید؛ »تحّول معرفت شــناختی 
و نقــش ابــن ســینا در آن«؛ مجلــه نقــد و نظر، ســال بیســتم، شــمارۀ اول، بهار 

1394، ص 81 - 114.
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