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 چکیده
ترین پیروان مکتـب ابـن عربـی           چه فرغانی، که شاگرد صدرالدین قونوی و از بزرگ         اگر

آید؛ ولی گذشـته از ارادت خاصـی       است، ظاهراً و رسماً جزء عارفان شیعی به شمار نمی         
هـایی کـه شـیعیان در مـورد امامـت           ترین مؤلفـه  رد، در واقع به مهم    که به اهل بیت دا    

ها را با بهترین بیان عرفانی، تحلیل و        معتقدند اعتقاد راسخ داشته و بلکه هر کدام از آن         
) ص(را وارث و وصی نبی اکرم ) ع(منین  او همسو با شیعیان، امیرالمؤ    . تبیین کرده است  

تـرین احادیـث و نـصوص دال بـر          برخی از مهـم   دانسته و معتقد به عصمت امام بوده و         
 معتقد به   ین همچن یفرغان. را نقل کرده است   ) ص(برای پیامبر   ) ع(جانشینی امام علی    

 دار  یـراث ماعلم امـت و     را  ) ع (ی امام عل  نیز باشد و  می  امت یربر سا ) ع(افضل بودن امام  
 یقـی م معرفت حق   و منبع مقا   ی عارف و صاحب اصل    ینو باالتر ) ص( اکرم   ی نب  الهی علم
هدف اصـلی   . داند  ی او م  ۀ خوان گسترد  خوار  یزه ر ، را در معرفت   یگران و د  کند  ی م یمعرف

» امامت« شیعی   ۀ دادن ظرفیت باالی مکتب ابن عربی برای تبیین آموز         این مقاله، نشان  
های فرغانی بـوده و بـه روش        این تحقیق، به طور خاص، متمرکز بر آراء و اندیشه         . است
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 مقدمه
 ــ ) ع( به نص بر امامت و خالمت امام علـی        شهرستانی در کتاب ملل و نحل خود، اعتقاد         

]. ١٦٩ص، ١٩[ را به عنوان معیـار تـشیع مطـرح کـرده اسـت      ـ اعم از نص جلی و خفی     
را مـالک   ) ص(نیز اعتقاد به امامت و خالفت بالفصل امیرالمؤمنین از نبـی اکـرم              برخی  

 .]١٠٨١، ص٢، ج١٧؛ ٣١٧، ص١، ج٧[اند تشیع دانسته
 که در برخی آثـار     شیعیان دانست چنان   شمار را شاید نتوان رسماً در       به هر روی، فرغانی   

اما به  ]. ١٢، ص ٢٧[٢ چهارم معرفی شده است    ۀبه عنوان خلیف  ) ع( امام علی    ١منسوب به وی  
هرحال مبانی که در این تحقیق از آثار خود فرغانی در باب جانشین حقیقـی پیـامبر اعظـم                   

قابـل  ) ع(مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به اعتراف خود فرغانی جز بر امیرالمـؤمنین           ) ص(
فاقاً به همین خاطر است که برخی محققین، فرغـانی و بـسیاری دیگـر از    تطبیق نیست، و ات  

) ع( امیرالمؤمنین ۀ اهل تسنن قرار دارند و در عین حال، دلداد   ۀعارفانی که به ظاهر در جرگ     
 ٣.انددانسته» اهل تسنن دوازده امامی«و سایر امامان هستند را 

ر الهی و یا بشری بـودن ایـن         ترین اختالف شیعه و سنّی در باب امامت، بر س           اساسی
 ۀمقام است و پیرو همین اختالف است که چهـار شـرط اصـلی بـرای امامـت در اندیـش                    

منصوص بـودن   «شیعیان معتقد به    . شیعی بر خالف مذهب اهل تسنن، مطرح شده است        
                                                                                                                             

الدین فرغـانی بـه چـاپ رسـیده اسـت ولـی        عیداگـر چـه بـه نـام سـ         » المعاد الی العباد مناهج«کتاب  . ١
 .]٨٣، ١٠، ج ١٤[نکـ  انتساب این کتاب به او وجود داردتردیدهایی در اصل صحت 

 اول ةخلیـف  را الـسالم  علیـه  علـی  امـام  نیـز  مـذهب  یـدی  ز یعیان از شـ   یالزم به ذکر است که برخ     . ٢
: نویسدمی شهرستانی. تسنن اهل نه دآینمی حساب به شیعیان ةزمر در هاآن حال این با و اند ندانسته

 ]١٥٤: ص،  ١٩[ »بکر ابی الی فوّضت ةالخالف ان اال ةالصحاب افضل ابیطالب بن علی کان] یدز [فقال«
 وابـوبکر    (اول خلیفـه  دو زیـد،  خـود  مانند حال، یابتدا در زیدیه که است آن بر نیز طباطبایی عالمه
 ائمـه  فهرسـت  از را خلیفـه  دو نـام  ایـشان  از یجمع یچند از پس یول شمردند یم ائمه جزء را) عمر

 ].٤٧٤ـ٤٧٣، صص ٧، ج ١٦[نکـ  بارهاین در بیشتر تحقیق برای .]٦٢، ص٢٣[ برداشتند
 »ینفتوح المجاهـد  « را در کتاب     »ی دوازده امام  یانسن «یرتعب)  ق ١٠٩٨ یمتوفا (یمحمد طاهر قم  مال. ٣

 یمحقـق ارجمنـد آقـا     . به کار برده اسـت    ) اسالمی میراث احیاء مرکز کتابخانه ٣١١٦ نسخه (٥٦ :ص
 در یع تـش یخاو در کتاب تار.  و در آثار خود به کار برده استیده را پسندیر تعبین ایز نیانرسول جعفر 

 . اختصاص داده استی را به پیدایش تسنّن دوازده امامی فصلی، از آغاز تا قرن دهم هجریرانا



  ٣٢٥  )ع(سازگاری عرفان سعیدالدین فرغانی با عقاید شیعی در باب امامت علی ابن ابیطالب 

افـضل  «های امامـت دانـسته و امـام را            را از ویژگی  » علم الهی «و  » عصمت«و  » امامت بوده 
 ١.ننددا می» امّت

 شیعیان را بر نگاه اهل تسنن ترجیح        ۀفرغانی در هر چهار مورد اختالفی فوق، اندیش       
 .داده است

 
 معرفی اجمالی سعیدالدین فرغانی

ترین شاگردان صـدر      و از مهم  )  ق ٦٩٩متوفای  (سعیدالدین فرغانی از عارفان قرن هفتم       
ترین آثـار  مهم. عربی استترین تقریرکنندگان مکتب عرفانی ابن  الدین قونوی و از بزرگ    

جامی در معرفـی    . است» مشارق الدراری «و  » منتهی المدارک «مانده از وی دو کتاب      باقی
 :نویسدوی می

کـس مـسائل علـم    هـیچ .  از کمّل ارباب عرفان و اکابر اصحاب ذوق و وجدان بوده است            یو«
 تائیّـه    ۀح قـصید   شـر    در دیباچه   ی و  حقیقت را چنان مضبوط و مربوط بیان نکرده است که         

 ].٥٥٨، ص ٨[» .کرده] یعنی کتاب منتهی المدارک[فارضیّه 
گونه که بهترین راه ورود به آثار ابن عربی، فهم آثار           توان گفت که همان     به جرأت می  

ترین راه ورود به آثار قونوی، فهم آثار محقق فرغـانی اسـت،               قونوی است بهترین و آسان    
 مباحث برای تحریر  د آشتیانی، فناری در مصباح االنس،     که به تعبیر مرحوم استا      همچنان

کـه  ، تا جـایی   ]١٠٢، ص ٢٦[ است    کرده استمداد یفرغان محقق از جا همه الغیب، مفتاح
 منتهی المدارک در مصباح االنس، که از ۀتا حدود هشتاد درصد دیباچ: شاید بتوان گفت

 ٢.استهای درسی عرفان نظری است، انعکاس یافته ترین کتابمهم
توان فرغانی را از تأثیرگذارترین عارفـان مکتـب ابـن عربـی دانـست تـا                 بنابراین، می 

                                                                                                                             
و ] ١٨[نکــ    نمونـه  بـرای .  مـشاهده کـرد    ی به راحتـ   توانمی میکال کتب از بسیاری در را مطلب این. ١

 ].١٣[نکـ  ینهمچن
از  (»فرغـانی  دیـدگاه  از هستی نظام چینش« عنوان با خود ةنام پایان ابتدای در کهنوجی مهدی آقای. ٢

 اسـت  کرده آوری جمع را فرغانی سعیدالدین شخصیت معرفی پیرامون مطالب ترینمهم) ١١ تا ٤ :ص
نامـه در مخـزن کتابخانـه        یـان  پا یـن ا. (کـرد  رجـوع  آن بـه  توانمی بارهاین در بیشتر تحقیق برای که
 .)موجود است) ره (ینیالمعارف مؤسسه امام خم ةدائر
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مندان به عرفان نظری    عالقه ۀکه به شهادت تاریخ، آثار او از همان ابتدا مورد مراجع          جایی
 بـه  یه سـخنان صـوف  یح توضیکه ابن خلدون در اواخر قرن هشتم برا    همچنانبوده است   

گر آن است کـه ایـن کتـاب، پـس از            و این نشان  ] ٣٨٤، ص ٣[کند  ی کتاب استناد م   ینا
 .نگارش، جایگاه خود را به عنوان یک کتاب اصلی و مرجع عرفانی پیدا کرده بود

 
  تحقیقۀپیشین

 و یا حتـی پیرامـون میـزان        ١هایی پیرامون نسبت تصوف و تشیع       اگر چه تاکنون پژوهش   
صورت گرفتـه، امـا تحقیـق مـستقل و یـا       ٢هماهنگی عقاید ابن عربی با اعتقادات شیعی   

 در بـاب    حتی معتنابهی پیرامون میزان نزدیکی اعتقادات شخص فرغانی با عقاید شـیعی           
تنها در مواردی جسته و گریخته      . خورد  های شیعی، به چشم نمی      ، و یا سایر آموزه    امامت

ن پیدا کرد   الی کلمات بعضی محققا   توان برخی اشارات پیرامون این مسئله را در البه          می
 ].٤١٤، ص١١؛ ١٢٧، ص٣٠؛ ٦٥١، ص٢٦[
 

 عصمت امام از دیدگاه فرغانی
ترین امور مورد اختالف اهل تـسنن بـا         تفتازانی اعتقاد به وجوب عصمت امام را از بزرگ        

، ٥، ج٦[شیعیان دانسته و در ادامه، ادعای اجماع بر عدم اشتراط امامت به عـصمت دارد       
اهل سنت حتی از پذیرش امامت دزدان و اهـل فـسق و             به تعبیر عالمه حلی،     ]. ٢٤٩ص

طور که باقالنی از بسیاری از اهل سـنت ایـن   همان]. ١٦٥، ص١٢[فجور نیز ابایی ندارند    
امام با فسق و فجور و ظلم بر دیگران، از مقام خود سلب نشده و               : کند که قول را نقل می   

 ].٤٧٨،  ص٥[خروج بر او واجب نیست 
 شیعیان معتقـد بـه وجـوب و ضـرورت عـصمت بـرای امامـان        این در حالی است که    

                                                                                                                             
 کامـل   نوشـتۀ هـر دو،    » یة فـی الفکـر الـشیعی      النزعات الـصوف  «و  »  بین التصوف و التشیع    ةالصل«مانند  . ١

 نوشتۀ» التشیع و التصوف  «لحسینی و    هاشم معروف ا   نوشتۀ »بین التصوف و التشیع   «بی و   مصطفی الشی 
 .نوشتۀ داود الهامی» موضع تشیع در برابر تصوف در طول تاریخ«نعام احمد قدوم و ا
ابن عربی  «و   یهرانتقاسم   نوشتۀ» کبر محیی الدین ابن العربی    القول المتین فی تشیع الشیخ اال     «مانند  . ٢

 . عاملینوشتۀ سید جعفر مرتضی» سنی متعصب



  ٣٢٧  )ع(سازگاری عرفان سعیدالدین فرغانی با عقاید شیعی در باب امامت علی ابن ابیطالب 

] ٩٦، ص٢[و صـدوق  ] ٣٩، ص٢٠[فیـد  تأکیدات بزرگان شیعه همچون شـیخ م  . هستند
 .گواه بر این مدعاست... و

برای بررسـی دیـدگاه     . کندداری می  شیعی جانب  ۀفرغانی نیز در این مسئله از اندیش      
ی وی با عصمت امام اشاره کرده و سپس         وی در این مسئله، ابتدا به برخی مبانی همسو        

 .تصریحاتی از او به عصمت امام را گواه این مسئله خواهیم گرفت
داند و بلکه نسبت ایشان را با        انبیا می  ۀرا برتر از هم   ) ص(او از طرفی مقام نبی اکرم       

ای  داند؛ به گونـه   سایر پیامبران همچون نسبت جنس اعلی با سایر اجناس متفرع از آن می            
، ج  ٢٨[اسـت   ) ص(ای و مظهری از وجود اکمل نبی اکـرم          که هر کدام از پیامبران، رشحه     

 و مالک برتری هر پیامبر، میزان نزدیکـی او بـه حقیقـت اعتـدالی و برزخـی                   ،]١٠٧، ص ١
 ۀ؛ و از طرف دیگـر در نگـاه فرغـانی، خلیفـ            ]١٢٣، ص ١، ج   ٢٨[باشد  می) ص(پیامبر اکرم   
ص به ایشان بوده و مانند ایشان مظهریت تامه برای اسم           ترین شخ نزدیک) ص(رسول اکرم   

 اسـما و صـفات و مراتـب اسـت           ۀرو به تعبیر فرغانی، جامع جملـ      جامع هللا داشته و از این     
چنین مقامی، باالتر از مقـام انبیـاء سـابقین    . بدون آنکه حکم اسمی خاص بر او غالب باشد      

ان پیش از نبی اکرم حکم اسمی خـاص         است چون به تصریح فرغانی، بر هر کدام از پیامبر         
 او است که در مظهریت خـود بـرای تمـامی           ۀغلبه داشته و این تنها نبی اکرم و البته خلیف         

اسماء، مقید به اسمی خاص نیست و به همین خاطر، مظهریـت تامـه بـرای اسـماء الهـی،                    
 شخـصی   بنابراین چنین  ].٥٨٢، ص ٢٦[اختصاص به نبی اکرم و وارث و خلیفه ایشان دارد           

بـوده و مظهـر تـامّ       ) ص( پیامبران به جز نبی اکرم       ۀکه در قُرب به حق متعال، فراتر از هم        
اسم هللا است و مقامی باالتر از پیامبران پیشین دارد چگونه ممکن است معصوم نباشد در                 

 تر از او هستند معصومند؟حالی که پیامبرانی که در مراتب پایین
انشقاق یافته و در ) ص(یت علوی، از حقیقت محمدی      همچنین به اعتقاد فرغانی، وال    

او حتی  . تجلی یافته است  ) ع(است که در امام علی      ) ص(واقع همان نور والیت محمدی      
را صورت ظاهری از حقیقت انشقاق والیت علـوی از          ) ص( شق القمر پیامبر اکرم      ۀمعجز

ست که فرغـانی    بسیار روشن و واضح ا    . ]٤١٠، ص ١، ج ٢٨[داند  می) ص(نبوت محمدی   
 کـه در    و عدم عـصمت امـامی     ) ص(تواند قائل به عصمت پیامبر اکرم       با این اعتقاد، نمی   

 . باشدحقیقت والیت، متحد با ایشان است
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را به مثابـه پیـامبران اولـوالعزم و         ) ص( همچنین خلیفه و جانشین نبی اکرم        فرغانی
 .کند قائم به حقوق و اقتضاآت رسالت معرفی می

 أولي عزم   ۀ هو بمثاب  ۀ المحمدی ۀ کامل أو قطب من األقطاب في هذه األم        ۀخلیففال جرم کل    
 ].١٩٠، ص١، ج٢٨[ ۀ رسول قائم بحقوق الرسالۀبمنزل... من الرسل 

روشن است که با این نگاه که خلفای رسول خدا در حـد انبیـای اولـوالعزم انگاشـته                   
 .قابل طرح نیست رسول خدا، ۀشوند، حتی احتمال عدم عصمت هم در مورد خلیف

عالوه بر مبانی بسیار همسوی فرغانی با مبحث عصمت امام، شـواهد و تـصریحاتی نیـز در                  
 .های او وجود دارد که هر کدام به نحوی داللت بر ضرورت عصمت جانشین پیامبر داردنوشته

و طراوت ایشان در اخالق، افعال، اقوال       ) ع(او ضمن تأکید بر فتوّت امام متقیان علی         
را ) ص(حق متابعت و پیروی کامل از نبی اکرم         ) ع(حوال؛ بر این عقیده است که امام        و ا 

گاه از ایشان سخن و یا رفتـاری کـه مخـالف            ای که هیچ    به خوبی ایفا کرده است به گونه      
 رسول خدا بـه نـاحق بـا         ۀشریعت باشد صادر نشده است، اگر چه حتی بسیاری از صحاب          

 ١.وی سر ناسازگاری داشتند
 في األخالق و األفعال و األقـوال و األحـوال و کمـال االسـتعداد؛ کـان                  ۀذا طراو : ، أي ی فت ...

تـرك  ... بحیث لم یبد منه     ...  و االقتفاء    ۀ متابعتي و مقتفیا أثر قدمي حقّ المتابع       یمالزما عل 
 اللّـه    به علیّـا رضـي    ] الناظم[أدب و شطح و قول أو فعل یخالف ظاهر شریعتي، و کأنه یرید              

 اللّه علیه یفکان مظهر نور والیته صلّ ... »  إلّا عليّ  یال فت «: لقوله» ی فت یسو«:  قوله ۀه بدالل عن
ص ، صـ  ١، ج   ٢٨ [و سلّم علیّا رضي اللّه عنه، و لهذا کـان إمـام األولیـاء المحمـدیّین کلهـم                 

 ].٤٠١، ص٢٦؛ ٤٠٤ـ٤٠٣
و همچنـین   ) ص(را مظهر والیت محمدی     ) ع(فرغانی در عبارت فوق، امیرالمؤمنین      

و کسانی که کمترین آشـنایی بـا زبـان و           . کندمعرفی می ) ص(پیشوای اولیای محمدی    
سـاحتی  ) ص(یابند که اولیای محمدی     اصطالحات عرفانی داشته باشند به روشنی درمی      

کـه امـام و     ) ع(بسیار باالتر از آلودگی به گناهان دارند، تا چه رسد به شخص امام علـی                
 .در او ظهور یافته است) ص(صل والیت محمدی ها است و اپیشوای آن

                                                                                                                             
 بـا وجـود مخالفـت       یحتـ ) ع (ینالمـؤمن یر به ثبات قدم ام    ١٣٣: ص ،٢  المدارك، ج  ي منته در فرغانی. ١

 . اشاره داردیشانصحابه با ا



  ٣٢٩  )ع(سازگاری عرفان سعیدالدین فرغانی با عقاید شیعی در باب امامت علی ابن ابیطالب 

 ۀدر همـ  ) ع(کنـد کـه امـام علـی         عالوه بر آن، فرغانی در عبارت فـوق تـصریح مـی           
 از یروبوده و حق متابعت و دنباله    ) ص( اکرم   ی نب یرو گفتارها و احواالت خود، پ     ها،کردار

 ی گفتـار  یا رفتار و    چی که ه  کندی م یداو در ادامه تأک   . را ادا کرده است   ) ص( اکرم   یامبرپ
 .سر نزده است) ع(که خالف شرع باشد از امام 

 
 علم الهی امام 

دانند طبیعی اسـت    از آنجا که اهل سنت مقام امامت را یک مقام الهی و فوق بشری نمی              
، بلکه برخـی از     دانندکه داشتن علمی ما فوق علوم بشری را نیز در مقام امامت الزم نمی             

 و حتی برخـی دیگـر ـ همچـون     ]١٦٩، ص١٠[اد را کافی دانسته ها علم در حد اجتهآن
 ـ همـین   ]١٨٠، ص١٥از  بنقـل  ٢٠٩و ١٩٨، صـص  ١، ج٢٩[قاضی عبدالجبار معتزلـی  

توانـد در مـسائل بـه       مقدار را هم شرط نکرده و معتقدند امام، اگر خود، عـالم نبـود مـی               
 ].١٨٤ـ١٧٩، صص١٥[فتوای علما رجوع کند 

او . اندیـشد رد، نه مانند اهل تسنن و بلکه هماننـد شـیعیان مـی    فرغانی اما در این مو    
و سایر امامان از فرزندان ایشان برشمرده ) ع(باالترین درجات علم الهی را برای امام علی     

ت فاطمـه   ضر از نـسل حـ     یـشان و فرزندان ا  ) ع (ی دارد که امام عل    ید مطلب تأک  ینبه ا و  
او همـین نکتـه را گـواه        . انـد یقـت حق و   یقـت  طر یعت، علوم شر   حقیقی  جامع )س(زهرا  

 علـوم حقیقـت و   ۀها را سرچشم صحابه دانسته و آنۀبرتری اهل بیت پیامبر اکرم بر هم  
 ].٦٥٠ و٦٤٩، صص٢٦[کند طریقت معرفی می

 او امـام  .اشـاره کـرده اسـت   ) ع(فرغانی در موارد متعددی به علم الهی امیرالمؤمنین   
 که از داندی می کرده و امام را صاحب علومیمعرف) ص (یامبرپعلم دار یراثرا م) ع (یعل

 را قـائم مقـام      یـشان ا) ص(که حضرت رسول    آنو از جهت    ) ص( اکرم   ی نب یتجهت وصا 
 . به دست آورده است،خود قرار داده است

، بـأن جعلـه النبـيّ         نالـه    علم ۀ بواسط ۀو إیضاحه بتأویل ما کان مشکال من الکتاب و السنّ          ...
کان هذا البیـان بالتأویـل، بـالعلم الحاصـل          ...  و سلم وصیّه و قائما مقام نفسه        اللّه علیه  یصل

 اللّه علیه و سلم، فورثها      ی خصّه بها رسول اللّه صل     ی الفضائل التي ال تحص    ۀ من جمل  ۀبالوصیّ
 ].٦٥٤، ص٢٦؛ ١٩٥، ص٢، ج٢٨[ و السالم ۀمنه علیه الصال



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاهمادیان و عرفان، سال  ٣٣٠

سـهم  »  العلم، و علـيّ بابهـا      ۀأنا مدین  «یف شر یث با تمسک جستن به حد     یناو همچن 
 یمعلـم و کـشف معـضالت قـرآن کـر          ) ص( مکرم اسالم    یرا از کماالت نب   ) ع (یامام عل 

 .کندمعرفی می) ع(شمار امیرالمؤمنین دانسته و این فضیلت را یکی از فضائل بی
 وجهه، فـالعلم و الکـشف و کـشف معـضالت الکـالم                اللّه   عليّ بن أبي طالب کرّم     ۀو أمّا حص  

 اللّه علیه و سلم بأوضح بیـان بمـا          یلعظیم و الکتاب الکریم الذي هو من أخصّ معجزاته صل         ا
مـن کنـت مـواله،      «: ، و بقوله  »  العلم، و عليّ بابها    ۀأنا مدین «:  اللّه علیه و سلم    یناله بقوله صل  
 ].١٩٣، ص٢، ج٢٨[یمع فضائل أخر ال تعدّ و ال تحص»  فعليّ مواله

را تنها مرجع ) ع(شود فرغانی در دو عبارت فوق، امام علی   گونه که مشاهده می   همان
 .شماردعلم به تأویل قرآن بر می

یـک پیـام و   ) ع(باید توجه داشت که اختصاص دادن علم به تأویل قرآن به امام علی         
 .مضمون کامالً شیعی دارد

 آل عمران حـق تأویـل کتـاب را          ۀ هفتم سور  ۀدانیم خداوند متعال در آی    که می   چنان
ـ  یث احاد یعی ش ییو در جوامع روا   منحصر به راسخون در علم کرده است          وجـود   ی فراوان

 بـا   یهم سـالم هللا علـ     مین معـصو  ۀ ائمـ  یر سـا  ینو همچن ) ع (یها امام عل  دارد که در آن   
، ٢ ج ،٣٤ [انـد  اثبـات کـرده    ید را بر امت اسالم    و خ یشوایی امامت و پ   یه، آ یناستفاده از ا  

 ی نبـ  ی و خلفـا   یا شـده کـه اوصـ      یح مهم تصر  ۀ نکت ینبر ا  یات در روا  ].٧٧٢ و   ٧٢١صص
 کتاب خدا   یل راسخ در علم بوده و به تأو       یشان، که پس از ا    هستند ی کسان تنها) ص(رماک

را ) ع (ی امـام علـ    ی است که فرغـان    گونه  ین ا ١].٢٤٥ و   ٢١٣صص،  ١ج،  ٣١[ هستند   آگاه
 .شمارد یم  برینبو علم ۀین و باب مدینالعارف امامیری، عارف و به تعبواالترین

 ۀ الحقیقـ  ۀبه علیّا رضي اللّه عنه، فإنه صـاحب مقـام المعرفـ           ] ابن الفارض [ أراد     عارف  و أرفع 
و کان عليّ کرّم اللّه وجهه هو أرفع عارف في الدنیا مـن حیـث مـا    ...  و غیره بتبعیته ۀباألصال

 ۀ، و هـو علـم الحقیقـ       »  بابها   العلم، و عليّ   ۀأنا مدین «:  اللّه علیه و سلّم بقوله     یخصّه أصله صلّ  
 ].٤١١ و٤١٠ص ص،١ ج،٢٨[
 عرفانی دارد کـه     ۀریشه در این اندیش   ) ع( فرغانی به علم الهی امام علی        ۀگوننگاه این 

                                                                                                                             
 از یکـی  عنـوان  صـفار  حـسن  بن محمد که جایی تا دارد وجود نیز دیگری بسیار احادیث باب این  در .١

في أنهم الراسخون في العلم الذي ذکرهم هللا تعالی         ) ع(باب في األئمۀ    « را الدرجات بصائر کتاب ابواب
 .است داده قرار »کتابه



  ٣٣١  )ع(سازگاری عرفان سعیدالدین فرغانی با عقاید شیعی در باب امامت علی ابن ابیطالب 

 همین علـم    ۀ اسما و صفات حسنای الهی است و به واسط         ۀقطب عالم امکان، عالِم به هم     
کـه در احادیـث       چنـان ]. ٧٦ ص ،٢  ج ،٢٨[گیرد   عالم قرار می   ۀاست که مدار و محور هم     

» الَّذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتاب«شیعی نیز آمده است که آصف بن برخیا ـ که قرآن از او به  
) ع(دانست و اما اهـل بیـت   کند ـ تنها یک حرف از اسم اعظم را می  تعبیر می] ٤٠/نمل[

باشـند   دارا مـی ها در حد طاقت بـشری اسـت،  تمامی هفتاد و دو حرفی را که علم به آن    
 ].٢٣٠، ص١ ج، ٣١[
 

 افضلیت امام و برتری او بر تمام امت 
داننـد اگـر    اهل سنت برتری امام را بر سایر افراد امت اسالمی شرط الزم امامت نمی             

ها آن را نادیده گفته و یـا اساسـاً          سنجیچه حُسن آن را قبول دارند ولی با برخی مصلت         
ند و البته در مقام مقایسه هم معموالً ابوبکر را          کندر ضرورت چنین شرطی، تشکیک می     

هـای  را به ترتیـب در رتبـه      ) ع( دوم، سوم و سپس امام علی        ۀافضل امت دانسته و خلیف    
بـا  ) ع( امیرالمؤمنین   ۀفرغانی اما در مقام مقایس    ]. ٢٩١، ص ٥   ج ،٦[هند  دبعدی قرار می  

البتـه از اشـاره بـه آن نیـز هـیچ      . داند می) ع(سایر خلفا، برتری مطلق را از آن امام علی       
؛ ٤٠٦، ص ٢٦[کند  را برترین و واالترین عارف معرفی می      ) ع(العارفین  ابایی نداشته و امام   

ضـمن  ) ع( خلفای پیشین با امام علی       ۀاو در مواردی در مقام مقایس     ]. ٤١٠ص ،١ج،  ٢٨
 .کند ها اثبات میرا بر آن) ع(تعریض به خلفا، برتری امیرالمؤمنین 

و ) ص( اکـرم    یـامبر  کرامات عترت پ   ی به مناسبت شعر ابن فارض، برخ      ی فرغان ینالددیسع
 و در   کرامـات منـسوب بـه خلفـا        نوع چینش و توضیح      .شمارد  یکرامات منسوب به خلفا را برم     
بـر  ) ع(ای را به برتری مطلق فضائل امیرالمؤمنین هر خواننده) ع(ادامه تشریح فضائل امام علی   

حد و حصر بـودن     و البته فرغانی به این مقدار نیز اکتفا نکرده و بر بی           . شوددیگران رهنمون می  
 .کنددر مقایسه با سایر خلفا تصریح می) ع(فضائل امام علی 

 یت جهت تقو  ، بر جنگ  توانایی و   یقین ابوبکر، قوت    ی برا فرغانی به پیروی از ابن فارض،     
ـ     یدن دوم د  ۀیف خل ی و برا  یند  عثمـان   ی و بـرا   ینـه ز شـهر مد    نهاونـد ا   ه مـسافت دور خطّ

 کرامات ظاهر شده    ترین  ی و اصل  ینتر   مرگ را به عنوان مهم     گاماستغراق در تالوت قرآن هن    
 ندارنـد و در هـر       یچنـان  آن یت خـصوص  هـا   یژگی و ینروشن است که ا   . شمارد  یاز خلفا برم  



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاهمادیان و عرفان، سال  ٣٣٢

  اسـت کـه در مقـام اشـاره بـه کرامـات      ی در حـال ین ا١.دن امکان ظهور دار   یز ن یگریکس د 
 اکـرم   ی از اخص معجـزات نبـ      که ـ  معضالت قرآن را   یین و تب  یل تأو ۀارائ) ع (ینالمؤمنیرام
محقق فرغانی خصوصیات فوق را بـرای   . داند  میاز کرامات   ) ع (ی سهم امام عل   ـ است) ص(

ها برشمرد و اما در مورد حضرت       ترین کرامات آن    گانه به عنوان بارزترین و اصلی       خلفای سه 
 .یستقابل احصاء و شمارش ن) ع( که فضائل امام کند ی مید نکته تأکینابر امیرمؤمنان 

 الدین مع فضائل    ۀ تقوی ی بعده عل  ۀ الیقین و القدر   ۀ أبي بکر رضي اللّه عنه منه قوّ       ۀفکان حص 
 .أخر، لکن الغالب علیه هذا

 ۀمـساف  بعـد ال ی الحق و اإلبصار عل   ۀ في رؤی  ۀ البصر و البصیر   ۀ عمر رضي اللّه عنه حدّ     ۀو حصّ 
 .مع غیر هذا من الفضائل، لکن غلب ظهور هذا علیه

 ... عثمان رضي اللّه عنه کمال االستغراق في سماع القرآن و التفهّم منه ۀو حص
 وجهه، فـالعلم و الکـشف و کـشف معـضالت الکـالم                اللّه   عليّ بن أبي طالب کرّم     ۀو أمّا حص  

 اللّه علیه و سلم بأوضح بیـان بمـا          یلالعظیم و الکتاب الکریم الذي هو من أخصّ معجزاته ص         
مـن کنـت مـواله،      «: ، و بقولـه   » العلم، و عليّ بابها    ۀأنا مدین «:  اللّه علیه و سلم    یناله بقوله صل  
 ].١٩٣ص، ٢ ج، ٢٨ [یمع فضائل أخر ال تعدّ و ال تحص» فعليّ مواله

ده اسـت   بارها به زبـان آور   دوم ۀخلیف که خود    ی با اشاره به اعتراف    وی در جایی دیگر   
آنچه را که بر صحابه و ) ع(ی  دارد که امام علید امر تأکینبر ا» لو ال عليّ لهلک عمر«: که

 .ساخت یقابل فهم بود روشن میر عمر، مشکل و غخصوصاً
ـ السالم  ـ علیه یپیدا و روشن کرد عل  و مـراد  ی به تأویل، آنچه مشکل و پوشیده بود از معن 

ـ ه، خصوصاً بـر عمـر  قرآن و حدیث، بر غیر او از صحاب کـه در آن   چنـان  ـ  رضـي اللّـه عنـه    

                                                                                                                             
 همـان  ز بـاالتر ا   یار بـس  ییهـا    نسبت داده شده است نمونه     یشین پ ی به خلفا  ینجا که در ا   کماالتی البته   و. ١

 یقـین،  وّتق در نمونه   برای.  کرد یداپ) ع (ی در حاالت امام عل    توان  ی م ی و فراوان  ی به راحت  را کماالت سنخ
 همچـون  افتخـاری  هایمدال دین، نصرت در حضرت، و   »یقینالو کشف الغطاء ما ازددت      «: فرمود) ع(امام  
لَا فَتَی إِلَّا عَلِيٌّ وَ لَا سَیْفَ إِلَّا ذُو         « و   ».ضربۀ عليّ یوم الخندق أفضل من أعمال أمّتي إلی یوم القیامۀ           «یثحد

 را دستـشان  کوفـه  در) ع (امام که هست احادیث در است منسوب عمر به آنچه برابر در و.  دارند را »الْفَقَار
 پـس  و دیدنـد  ایشان دست در را معاویه ریش و سبیل موی از هایی  قطعه مردم و برگرداندند و کرده دراز
 و افتاده تختش از کرده دراز او سوی به دست حضرت آن که روز همان در معاویه که رسید خبر مدتی از
 بـه  آنچـه  مـورد  در امـا و  ]. ١٣٦، ص ٢٤[یافتـه    نـابود  را خود  ریش و سبیل از هاییموي و رفته هوش از

 . مشهور استیار در نماز، بسینالمؤنیر امی از پایر تیدن داستان کشیز نداد نسبت عثمان



  ٣٣٣  )ع(سازگاری عرفان سعیدالدین فرغانی با عقاید شیعی در باب امامت علی ابن ابیطالب 

ـ معرض، عمر و به آنکه بیان و تفسیر آن » لو ال عليّ لهلک عمر«:  فرمود که ـ  رضي اللّه عنه 
ـ ی میراث رسیده بود از مصطفی که به ویمشکالت را متعرّض گشته بود، به علم  اللّه ی صلّ 

 ].٦٥٤، ص٢٦[موده بود  فری که از جهت وی به وصیّت ـعلیه و سلّم
بر سایرین همـین بـس کـه وی         ) ع(در باب اعتقاد محقق فرغانی به برتری امام علی          

ترین انسان به خداوند متعـال معرفـی کـرده و           را برترین عارف و طبیعتاً نزدیک     ) ع(امام  
ای کـه سـایرین، همـه، متابعـان و            داند بـه گونـه      ایشان را صاحب اصلی مقام معرفت می      

 ].٤١٠، ص١، ج٢٨[باشند  یشان میپیروان ا
 موارد فوق، باید توجه داشت که سـعیدالدین فرغـانی نـه تنهـا معتقـد بـه                   ۀگذشته از هم  
 امامان معصوم شیعه را برتر از تمـامی صـحابه           ۀبر سایرین است بلکه هم    ) ع(افضلیت امام علی    

 خدا را بر ذکـر      او در توضیح این مطلب که چگونه ابن فارض ذکر عترت رسول           . کندمعرفی می 
یعنی اختصاص اهل بیت به مقام دعـوت        (صحابه تقدیم کرد به روشنی بر این مطلب و سرّ آن            

 ١.اشاره دارد)  شریعت، طریقت و حقیقتۀگانحقیقی و به جامعیت میان علوم سه
 گونـه   یـن  ا یـست  عرفان و تـصوف ن     ی که در حال و هوا      مذهب ی سن یک از   یعیبه طور طب  

گونه که    خلفا قائل نباشد همان    یر باالتر از سطح سا    یفضائل) ع (ی امام عل  یبرا که   رودیانتظار م 
 یدی کرده و عارفان را به خاطر عقا       یه نکته تک  ین بر هم  ی عرفان یقتنقد طر مقام  ابن خلدون در    

 در نقـد    ، متعصب ی سن یکابن خلدون به عنوان     . کندمی نکوهش داندی م یعکه او متأثر از تش    
-ینـد مـ   ا قائل یشان ا ی که برا  یو فضائل اختصاص  ) ع (ی به شخص امام عل    ارادت خاص عارفان  

 امـا ابـوبکر و      شـمارند یبرمـ ) ع (ی امام عل  ی برا ی فضائل اختصاص  ی برخ یعیاناگر چه ش  : گوید
 ].٣٨٦، ص٣[اند بوده) ص( پس از رسول اکرم هاان انسین و عابدترینعمر، زاهدتر

نگاه ابن خلدون، برخی گرایشات شیعی      دکتر مصطفی حلمی نیز در پیروی از همین         
کند و تالش می  ] ٤١٤، ص ١١[فرغانی را در شرح اشعار ابن فارض، مورد انتقاد قرار داده            

هـیچ فـضیلتی بـر      ) ع(به هر صورت ممکن، ثابت کند که در نگاه ابن فارض، امام علـی               
 ٢].٤١٤ و ٣٧٧، ص١١[سایر خلفا ندارد 

                                                                                                                             
 قبـل  بخـش  پـاورقی  در است الدراری مشارق ٦٥٠ : ص به مربوط که باب این در فرغانی عبارت اصل. ١

 .گذشت) امام الهیعلم (
 ].١٠٠ و٨٣صص ،٢٦ [نکـ سخن این نقد در. ٢
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 ۀزننـد؛ نتیجـ  آن مـصطفی حلمـی از آن دم مـی   ای که ابن خلدون و به دنبال     عقیده
 شـود ی روشن مـ   ؛ گذشت ی که از کلمات فرغان    ی با شواهد  اما. ها است طبیعی مذهب آن  

 اهـل   ۀیدرا بر عق  ) ع (ی امام عل  یت بر افضل  ی مبن یعی ش ۀید عق یز ساحت ن  ین در ا  یکه و 
 .کندداده و بر آن پافشاری می یحتسنن ترج

 
 منصوص بودن امام 

، ١٥[ راه اثبات امامت امام در نگـاه شـیعه، وجـود نـص بـر امامـت او اسـت          تریناساسی
هـای متعـدد دیگـری را    اما اهل سنت چون دستشان از این امر کوتاه است راه        ]. ٢٨٢ص

 ی امامـت را حتـ  تفتـازانی  ،به عنوان مثال. اندهای جایگزین معرفی کردههنیز به عنوان را   
اد قازد قابل انع  د به قلع و قمع مخالفان بپر      ی نظام ۀ که با قهر و سلط     ی فاسق و جاهل   یبرا
 ].٢٣٣، ص٥، ج٦[داند یم

هایی که از نزدیکـی        نشانه ۀعالوه بر هم  .  امامت دارد  ۀفرغانی اما نگاه دیگری به مقول     
 سعیدالدین فرغانی به اعتقادات اصیل شیعی گذشت، احادیث ناب و معناداری که             ۀعقید

کند گواه همـاهنگی نگـاه او بـه           نقل می ) ع(میرالمؤمنین  او در آثار خود در باب فضائل ا       
و ) ع(ها برای اثبات حقانیت امام علـی        احادیثی که حتی یکی از آن     .  شیعی است  ۀاندیش

 .برتری ایشان بر سایرین کافی است
بـرای رسـول خـدا      ) ع(او به حدیث غدیر خم که صراحت بر جانشینی امیرالمؤمنین           

 غدیر خم و خالفـت   ۀرا دربار ) ع( شعر منسوب به امام علی       دارد اشاره داشته و همچنین    
 .کند نقل می) ص(ایشان از نبی اکرم 

   فعلـيّ   مـن کنـت مـواله     «:  اللّه علیه و سلم وصیّه و قائما مقام نفسه، بقوله          یجعله النبيّ صل  
 :ه أبیات، منها قولۀ ما قاله کرّم اللّه وجهه في جملی، و ذلک کان یوم غدیر خمّ عل»مواله

 ی  ألمّته رضا منه بحکم         اختیاري    یو أوصاني النبيّ عل
  رسول اللّه یوم غدیر خمّ              أوجب لي والیته علیکم  و

، ٢٨ [ۀ مکّ ی إل ۀ طریق یقال له اآلن طریق المشا      ی عل ۀ منزل من المدین   یو غدیر خمّ ماء عل    
 ].١٩٥، ص٢ج



  ٣٣٥  )ع(سازگاری عرفان سعیدالدین فرغانی با عقاید شیعی در باب امامت علی ابن ابیطالب 

 ٦٥٤، صـص  ٢٦ [٢ و به حدیث ثقلـین     ]٦٥٤، ص ٢٦ [١وی همچنین به حدیث منزلت    
نیز در آثار خود اشاره دارد و واضح است که این احادیث داللت روشنی بر امامت                ] ٦٥١و

 .دارند) ع(امام علی 
، ٢٦ [» العلـم و علـيّ بابهـا       ۀأنـا مدینـ   « سعیدالدین، عالوه بر احادیث فـوق، حـدیث         

را نیـز   ] ١٢٦، ص ٣٢؛  ٤١١، ص ١، ج ٢٨[» ال فتی اال علی   «و  ] ٤١١، ص ١، ج ٢٨؛  ٦٥٤ص
 .در عبارت خود منعکس کرده است

 
 ارادت فرغانی به اهل بیت

. انـد   داشته) ص(در طول تاریخ، اهل معرفت پیوند بسیار عمیقی با اهل بیت پیامبر اکرم              
استاد مرحـوم سـید     . رود  های مهم آنان به شمار می       ارادت عارفان به اهل بیت، از ویژگی      

 :نویسند باره میجالل الدین آشتیانی در این 
 از معاصران اهل تسنن، به تبع دانشمندان مغرب زمین، عرفا را در این باب متـأثر از                  یجمع

 دوم،  ۀ و در مرحلـ    ی و عرفان  ی اول، اصول و قواعد عقل     ۀاند، غافل از آنکه در رتب      شیعه دانسته 
ار به اقرار بـه      مأثور از رسول اکرم از طرق عامّه، آنان را واد          ۀروایات و نصوص و ظواهر مسلم     

 ].٧٧، ص٢٦[ محمّدیین نموده است یمقامات و مراتب اولیا
او . ای خاص یافتـه اسـت       محبت و ارادت به اهل بیت در آثار محقق فرغانی نیز جلوه           

) ص( اکرم   ی دارد که امت نب    ید مطلب تأک  ین به ا  ی از ابن فارض مصر    ٣ی شعر یحدر توض 

                                                                                                                             
 »، غیر انّه ال نبيّ بعديی هارون من موسۀیا علي أنت منّي بمنزل«. ١
 ». و النور و أهل بیتي أذکرکم اللّه في أهل بیتيیإنّي تارك فیکم ثقلین أولهما کتاب اللّه فیه الهد«. ٢
 ۀبه و التّابعین األئّمو أصحا   یبعترته استغنت عن الرّسل الور. ٣

و أوالده  « اصـل  در شـعر  ایـن  دوم مـصرع  کـه  اسـت  آن بـر  آشـتیانی  جالل سید مرحوم که است ذکر شایان
 انـد  تبدیل کـرده  » أصحابه«را به   » أوالده«مشرب،   بوده است و بعضی از نسخه نویسان سنّی        »الطاهرین األئمۀ 

و « ترکـه، عبـارت مـصرع دوم         یشرح صـائن الـد     آن است که در      یانی کالم مرحوم آشت   ید مؤ ].١٤، ص ٢٦[
 حـدیث  بـه  اشاره ضمن ، اساس ینآمده است و ابن ترکه هم در شرح خود بر هم          »  االئمۀ یناوالده و الطاهر  

از خانواده سعادت کنیز اقبال غالم آن   » إنّي تارك فیکم الثّقلین   «و به حکم فرموده     «: نویسدی م ثقلین شریف
 مردم از بعث رسل و      - که ائمّه شاهراه هدایتند    -و احفاد آن جناب کمال احوال     حضرت، و متابعت آثار اوالد      

 ].٢٦٩، ص٢١ [»في طلعۀ الشّمس ما یغنیک عن زحل« و ،اجتهاد در متابعت ایشان مستغنی گشتند
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 است )س(ت فاطمه زهرا ضر از نسل حیشاناو فرزندان ) ع (ی به امام عل   یافتنبا تمسک   
هـم  ) ص( اکـرم  ی نبـ ین او بر آن است که اگر چـه صـحابه و متـابع     .یابند  ی م یتکه هدا 

 یـامبر  پ یت، اختصاص به اهل ب    ی امت باشند اما مقام دعوت حقیق      یت سبب هدا  توانند  یم
ز هـر نـوع      تطهیر، دلیل مطلب را طهارت اهل بیت ا        ۀوی با اشاره به آی    . دارد) ص(اعظم  

 سلسله اسناد   یه،ق متعدد صوف  رَکه فِ   همچنان ].١٩٢، ص ٢، ج ٢٨[کند    پلیدی، عنوان می  
 سبمنتـ ) ص( اکـرم    ی به نبـ   یشان و فرزندان ا   ی امام عل  یق خود را از طر    ۀ و خرق  یخمشا

بـه  ) ع( را تـا امـام رضـا         یعه امامان شـ   یر سا ی، در ادامه، پس از امام عل      یفرغان. نندک  یم
 هر  یعه،ق متعدد ش  رَ فِ یان مطلب هم روشن است که در م       ین و البته ا   ردشما  ی برم یبترت

 بعـد از    ۀمعتقد است به امامت ائم    ) ع( الرضا   ی بن موس  یکس به امامت و والیت کلیه عل      
 . استمعتقد) عج( تا قائم آل محمد یز نیشانا

ام دعـوت   و ذکر اهل بیت را در این باب از آن تقدیم کرده است بر ذکر صـحابه، کـه مقـ                    ... 
گانـه    محقّق که جامعنـد مـر ایـن علـوم سـه     ی اإلطالق مخصوص است به اولیا    ی عل یحقیق

 و  ۀ مـن حیـث الخرقـ      - اللّه علیـه و سـلّم      ی صلّ -یمذکور را، و سلسله نسبت اولیا به مصطف       
 و دو فرزنـدش بـه       ی و التـأدب و التخلّـق غالبـا علـ          ۀ سـبیل المتابعـ    ی علـ  ۀالذکر و الـصحب   

العابدین و فرزندش باقر و فرزنـدش   و فرزندش زین- حسن و حسین -امیرالمؤمنین حسنین 
شود، و علوم طریقت و حقیقـت        یصادق و فرزندش کاظم، و فرزندش رضا، و هکذا درست م          

 ١].٦٥٠، ص٢٦[غالباً به ایشان، ظاهر و منتشر شده است 
را کمـال محبـت و مـودت        ) ص(ترین دستاویز برای تمسک به پیامبر اعظم          او محکم 

و والی اهـل بیـت را راه رسـیدن بـه وادی             ] ٤٣١، ص ٢٦[کند    اندان ایشان معرفی می   خ
 ].٤٠٦، ص٢٦[داند  معرفت می

 

 ) ع(ها با امام علی  آنۀتعریض فرغانی به خلفای قبلی در مقام مقایس
 در  او.  دوم دارد  ۀهایی نیز به خلفا و خصوصاً خلیف      سعیدالدین فرغانی در آثار خود، گوشه     

 یـشان  با حضرت ا   یسه مقا یر قابل  غ و طبعاً ) ع(علی   از مقامات امام     خبر  ی را ب   عمر یی،جا
                                                                                                                             

 ذکر قدّم إنما«: دهدیم قرار دیتأک مورد را لهئمس نیهم گر،ید یانیب به زین المدارک یمنته در یفرغان. ١
 ةالوالی ةنسب و بوساطتهم إال أوال ظهرت ما ةالطریق و ةالحقیق علوم أن باعتبار ةالصحاب ذکر یعل ةعترال

 ].١٩٢ص ،٢ج ،٢٨[ ».أجمعین علیهم اللّه رضوان بهذا إال یتّصل ال ۀالخرق و بالذکر



  ٣٣٧  )ع(سازگاری عرفان سعیدالدین فرغانی با عقاید شیعی در باب امامت علی ابن ابیطالب 

 بـه   یـشان  ا ی انس دائمـ   ۀیجرا نت ) ع (ینالمؤمنیر متبسم و شوخ بودن ام     فرغانی. داند  یم
 یجـه  نت ین امـور و مقـدرات دانـسته و چنـ          ۀ در هم  ی اله ۀخداوند و اطالع از حکمت بالغ     

ـ ۀخلیف که گیرد یم را ) ع( شـوخ بـودن امـام     ـ  بـود یده پوشاوبر ) ع(امام  که مقام  دوم 
 بـر عـدم   یلدل) ع( امام عارفان یطبع  که شوخ دانست  دانست زیرا نمی    ی م یشان بر ا  یبیع

حکمـت  ) ع(امـام  . شـد  ی وارد مـ یشان است که بر ا  ی و سترگ  یم عظ یای از بال  یشانتأثر ا 
 و یــشاندر مــورد ا اختالفــات صــحابه  خداونــد را در مــشکالت بزرگــی همچــونۀبالغــ

دیدند و لذا این بالیا موجب تغییر حال ایـشان در  می ١ کردندیل که بر او تحمییها  جنگ
    .شدشان به پروردگار نمیدوام انس

یکونون دائمي األنس بربّهم، و بکلّ ما یبدو، بـل کـل مـا یـسمعون ممـا ال یالئـم طبـاعهم                       
ال یـزال کـل واحـد هـشّا بـشّا بـساما        یوجب فرحهم و بشاشتهم، ف   ۀ بالغ ۀیفهمون منه حکم  

 عليّ رضي اللّه عنه، فإنه لم یلقه أحد في تلـک الوقـائع              ٢مزّاحا کما حکي عن أمیر المؤمنین     
 إنه کـان   ی علیه و محاربتهم إیّاه إال بشاشا مزّاحا، حت        ۀ به من اختالف الصحاب    ۀ النازل ۀالعظیم

 ی، فإنه علیـه الـسالم کـان علـ         ٣ فیه ۀلو ال دعاب  : یعیب علیه من کان یغیب عنه حاله و یقول        
ء مـن ذلـک أصـال      عنه، فال یؤثر فیـه شـي      ۀ بکل ما ینزل به، و أنه ال مندوح        ۀ و معرف  ۀبصیر

 ].١٣٣، ص٢، ج٢٨[
فرغانی در جایی دیگر به مناسبت، به این روایت اشاره دارد که روزی عمر در ایام خالفت 

تو سـنگی بـدون ضـرر و        «: به او گفت  خود در اثنای اعمال حج، حجراالسود را خطاب کرده          
» بوسـیدم  گاه تـو را نمـی  بوسید هیچ منفعت هستی و اگر ندیده بودم که رسول خدا تو را می        

زد کردن حدیث پیامبر  که شاهد ماجرا بود عمر را از اشتباه در آورده و با گوش    ) ع(امام علی   
 . ؤمنان شهادت خواهد دادبه او یادآور شد که این سنگ، در روز قیامت به نفع م) ص(اکرم 

                                                                                                                             
 در ور ین جمل و صـف    یها   در جنگ  که را کسانی بر آن است که او       یل دل ی بخش از سخنان فرغان    ینا. ١

 .کندمی تخطئه...)  ویر طلحه، زبیشه، عاقبیلاز  (گرفتند قرار) ع (ی امام علروی
 قَالَ قَیْسٌ نَعَمْ کَـانَ رَسُـولُ        ۀ لِقَیْسِ بْنِ سَعْدٍ رَحِمَ اللَّهُ أَبَا حَسَنٍ فَلَقَدْ کَانَ هَشّاً بَشّاً َذا فُکَاهَ             ۀقَالَ مُعَاوِیَ . ٢

 ].١٤٧ص ،٤١ج ،٣٣[    إِلَی أَصْحَابِه مُوَ یَبْسِیَمْزَحُ ) ص(اللَّهِ 
 که را آنچه عالمه شارح«: نویسد  می فرغانی عبارت از بخش این توضیح در آشتیانی جالل سید مرحوم. ٣

 سـلب  یزیرکـ  کمـال  بـا  و شمرده خالفت الزم شرط دانسته، یعل صالحیت عدم بر دلیل یثان خلیفه
 ].١٢٧ص ،٣٠[ ». است نموده دیگران از صالحیت
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أنت حجـر ال تـضرّ و ال تنفـع، و لـو ال أنـي            «: ورد أن عمر رضي اللّه عنه قال مخاطبا للحجر        
مه یـا   :  وجهه   اللّه  ، فقال له عليّ کرم    » اللّه علیه و سلم قبّلک ما قبّلتک       یرأیت رسول اللّه صل   

 اللّـه علیـه و سـلم فـي          یصـل  ما ورد في الخبر أنه قـال         یعل... عمر، هذا حجر یضرّ و ینفع       
 له عینان یبصر بهما، و لسان ینطق به، و یـشهد لکـل             ۀو اللّه لیبعثنه اللّه یوم القیام     «: الحجر

 ].٣٥ و ٣٤، صص٢، ج٢٨[» من استلمه بحق
 و مسلم در ی بخارروایت فوق در مصادر متعددی از اهل سنت مضبوط است هر چند

 انـد   نیاورده ،بیه أمیرالمؤمنین به عمر است     را که تن   حدیثذیل  مغرضانه   ،صحیحین خود 
اما عالمه امینی، به مصادر فراوانـی کـه         ) های متأخر، حذف شده باشد    و یا شاید از چاپ    (

، ٦، ج ٢٥[اند از منابع اهـل سـنت اشـاره کـرده اسـت                این حدیث را به طور کامل آورده      
 ].١٤٩و١٤٨صص

به عمر به خاطر آنکـه در       ) ص(آلود نبی اکرم      فرغانی همچنین به ماجرای نگاه غضب     
؛ ٤٠٢ و ٤٠١، صـص  ٢٦[هایی از تورات را در دست داشت اشـاره دارد             مقابل ایشان بخش  

 دوم بـه    ۀبـا خلیفـ   ) ع(که در مقام مقایسه امـام علـی         ، و البته همین   ]٤٠٤، ص ١، ج ٢٨
خـود،  ] ٦٥٤، ص ٢٦[کند  اشاره می » لو ال عليّ لهلک عمر    «: اعتراف جالب خودِ خلیفه که    

 .باشد وی میۀ دوم در اندیشۀو خلیف) ع(ای جایگاه هر کدام از امام علی گوی
 

 گیرینتیجه
های باالیی برای دفاع از اصـل رکـین امامـت و              مانده از اهل معرفت، ظرفیت      میراث باقی 

 تحلیل عرفانی و تبیین مبانی شیعی این اصل با زبان عارفانه و بر اساس ضوابط علم                 ۀارائ
 .عرفان نظری دارد

شاید فرغانی را نتوان رسماً . ای دارد آثار سعیدالدین فرغانی در این میان، جایگاه ویژه
 شـیعی امامـت و تطبیـق        ۀها و شرایط آموز   ترین مؤلفه شیعه دانست اما تأکید بر اساسی     

 .توان در آثار او مشاهده کردرا به راحتی می) ع(ها بر امام علی  آنۀهم
هــا و  فــراهم آمـده از انبـوهی از مبـانی، اندیـشه     علمـی ۀفرغـانی بـر اسـاس سـرمای    

های غنی عرفانی، که از مکتب ابن عربی و صدر الدین قونوی به دست آورده است           تحلیل
را معصوم و دارای علم الهی دانـسته و بـر           ) ع(او امام علی    . افکند امامت نظر می   ۀبه مقول 



  ٣٣٩  )ع(سازگاری عرفان سعیدالدین فرغانی با عقاید شیعی در باب امامت علی ابن ابیطالب 

تـرین  از سـوی دیگـر، مهـم      وی  .  امـت اسـالمی تأکیـد دارد       ۀبرتری امیرالمؤمنین بر هم   
 .کندنصوص دالّ بر خالفت و وصایت ایشان را نیز نقل می

به میان آورده است به ) ع(بسیاری از سخنان علمی و دقیق که فرغانی در مورد امام علی 
 .تواند بگویدای، در حق امام، سخنی باالتر از آن را نمیای است که هیچ شیعهگونه

که کـم و بـیش در آثـار سـایر اهـل             ) ع(به امیرالمؤمنین   این رویه و این نگاه خاص       
معرفت نیز قابل مشاهده است محققان را به این نتیجه و تحلیل رهنمون شده است کـه                 

گنجند، مقام خالفـت     شیعیان نمی  ۀحتی آن دسته از صوفیه که به لحاظ ظاهر، در جرگ          
دانند فرزندان ایشان میو ) ع(و والیت حقیقی رسول مکرم اسالم را منحصر در امام علی 

هـا   و البته این تحلیـل، از قـرن        ١.و اما برای دیگران جز یک خالفت ظاهری قائل نیستند         
 خاص عارفـان    ۀکه ابن خلدون، پس از اشاره به آن، این روی         قبل وجود داشته است چنان    

 .ندنشیرا متأثر از تفکر شیعی دانسته و در نتیجه، احساس خطر کرده و به انتقاد آن می
 آن که اگر چنین نگوییم که فرغانی و امثال او از صوفیه، شیعه هستند حداقل                ۀنتیج

اهـل  «ها با تکیه بر شواهد فراوان، به کار برد تعبیر دقیق توان در مورد آن   تعبیری که می  
 .است» تسنن دوازده امامی

ذکـر  ) ع(شایان ذکر است که بسیاری از فضائل و مناقبی که فرغانی برای امام علـی                
باشد و این نکتـه، مؤیـد وجـود نـوعی             کرده است در توضیح و شرح اشعار ابن فارض می         

 .تفکر شیعی در ابن فارض مصری نیز هست

                                                                                                                             
 )ع(یعلـ  خـاص  را مطلقه کلیه والیت و وراثت مقام عرفا از محققان«: نویسدمی آشتیانی استاد مرحوم. ١

  امامیـه  مـسلک  غیـر  یمشرب امامت، در که عرفان یاولیا از یکثیر مسلمه مأثورات طبق بر و دانند یم
 اختـصاص  امثـال،  تجـدد  سبیل بر ةالقیام یوم یال عصمت افراد از ییک و  یعل به را کلیه والیت دارند،
 :که آن چه قائلند صرف یظاهر خالفت دیگران یبرا و اند داده

 بینیم در پرویز نیست یآن چه در فرهاد م  عشق بازان دیگرند و عیش سازان دیگرند
 ی یعنـ  اند و خالفت کلیه را اختصاص بـه عتـرت    این معنا ناظم و شارح در موارد متعدد تصریح فرموده    به

 ].٦٥١ص ،٢٦ [».اند  داده ـ علیهما السالم ـی و بطن صدیقه کبریب از صلب عل و اقطایعل
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 منابع
 .قرآن کریم] ١[
 .، قم، کنگره شیخ مفیداعتقادات اإلمامیه). ١٤١٤ ( یابن بابویه، محمد بن عل] ٢[
 .ۀوت، دار المکتب العلمی، بیر ابن خلدونۀمقدم). ٢٠٠٣(ابن خلدون ] ٣[
 .، بیروت، دار الصادرۀالفتوحات المکی). تابی( الدین ی، محییابن عرب] ٤[
 . الکتاب الثقافیهۀبیروت، موسس،  الدالئلصی االوائل و تلخدیتمه). ١٤١٤(باقالنی، قاضی ابوبکر ] ٥[
از عبـد الـرحمن     مقدمـه و تحقیـق و تعلیـق         ،  شرح المقاصد ). ١٤٠٩ (سعد الدین ،   یتفتازان] ٦[

 .  الشریف الرضي، قم، عمیره
 .فرهنگ شیعه، چاپ دوم، قم، انتشارات زمزم هدایت). ١٣٨٦ (ی تحقیقات اسالمۀپژوهشکد] ٧[
 . ، تهران، انتشارات اطالعات  یمحمود عابد: ، محققنفحات األنس). ١٣٧٥(جامی، عبد الرحمن ] ٨[
 .علم، تهران، نشر  از آغاز تا قرن دهم هجری:نتاریخ تشیع در ایرا). ١٣٧٨ (جعفریان، رسول] ٩[
تعلیـق از زکریـا     ،   في أول االعتقـاد    ۀ قواطع األدل  یاإلرشاد إل ). ١٤١٦ (عبد الملک ،   یجوین] ١٠[

 . هدار الکتب العلمی، بیروت،  عمیراث
 .، قاهره، دار المعارف بمصرابن الفارض و الحب االلهی). ١٩٧١(حلمی، محمد مصطفی ] ١١[
 .  ، بیروت، دار الکتاب اللبناني نهج الحقّ و کشف الصدق). ١٩٨٢(، حسن بن یوسف بن مطهر یحل] ١٢[
 امامت عامه از دیـدگاه سـید مرتـضی و قاضـی عبـد      ۀبازکاوی ادل ). ١٣٩١(ی، سمیه   لیخل] ١٣[

ــی  ــار معتزل ــأ  الجب ــشارات نب ــران، انت ــصطفی  ]١٤. [، ته ــی، م ــتواره ). ١٣٨٩(درایت فهرس
 . چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانه مجلس شورای اسالمیهای ایران، نوشت دست

 .  ، قم، انتشارات بوستان کتابامامت در بینش اسالمی). ١٣٨٦(ربانی گلپایگانی، علی ] ١٥[
 ).ع(، چاپ دوم، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق بحوث فی الملل و النحل). ١٤٢٣(سبحانی، جعفر ] ١٦[
 .، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانیفرهنگ معارف اسالم). ١٣٧٣(، سید جعفر یسجاد ]١٧[
،  ی سید عبد الزهـراء حـسین      :تحقیق و تعلیق  ،  ۀالشافي في اإلمام  ). ١٤١٠ (ی مرتض ،شریف] ١٨[

 ).علیه السالم ( الصادقۀمؤسستهران، 
 محمـد  زعــبدالعزی  :تــحقیق  ،النــحل  و الملـل ). تـا بی(عبدالکریم   بن محمد شهرستانی،] ١٩[

 .دارالفکر بیروت، الوکیل،
 . المؤتمر العالمي للشیخ المفید، قم،  أوائل المقاالت في المذاهب و المختارات). ١٤١٣(شیخ مفید ] ٢٠[
، چـاپ   شرح قصیده تائیه ابـن فـارض      : شرح نظم الدر  ). ١٣٨٤( بن ترکه    یصائن الدین عل  ] ٢١[

 .اول، تهران، میراث مکتوب



  ٣٤١  )ع(سازگاری عرفان سعیدالدین فرغانی با عقاید شیعی در باب امامت علی ابن ابیطالب 

،  ) هللا علـیهم   یصلّ(بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد       ). ١٤٠٤ ( صفار، محمد بن حسن   ] ٢٢[
 .  هللا المرعشي النجفيۀ آیۀ، قم، مکتب ی، محسن بن عباسعلیکوچه باغ: محقق

  . بوستان کتابۀسسؤم، چاپ پنجم، قم، شیعه در اسالم ).١٣٨٨ (، محمد حسینیطباطبای] ٢٣[
 ۀنوادر المعجزات في مناقـب األئمـ      ). ١٤٢٧ (  صغیر، محمد بن جریر بن رستم      ی آمل یطبر] ٢٤[

 .، باسم محمد، قم، انتشارات دلیل مایاسد: ، مصحح) علیهم السالم (ۀالهدا
 .مرکز الغدیر، قم، الغدیر). ١٤١٦(، عبدالحسین  یعالمه امین] ٢٥[
ز ، چاپ دوم،  قم، مرکشرح تائیه ابن فارض: یمشارق الدرار). ١٣٧٩(، سعید الدین یفرغان] ٢٦[

 .یانتشارات دفتر تبلیغات اسالم
 .ۀقی الحقۀ، استانبول، مکتب المعادیمناهج العباد ال). ١٤١٣( ــــــــــــــــــ] ٢٧[
، چاپ اول، بیروت،     ابن فارض  ۀ شرح تائی  ی المدارك ف  یمنته). ١٤٢٨ (ــــــــــــــــــ] ٢٨[

 .ۀدار الکتب العلمی
 جـورج   :تحقیـق   ، ني في أبـواب التوحیـد و العـدل        المغ). ١٩٦٢ـ١٩٦٥ ( عبد الجبار  یقاض] ٢٩[

  .ۀ الدار المصری،قاهره، ... و یقنوات
، تهـران،    یسـید جـالل الـدین آشـتیان       : ، محقـق  یرسائل قیـصر  ). ١٣٨١(، داوود    یقیصر] ٣٠[

 .  حکمت و فلسفه ایرانی پژوهشۀمؤسس
، محمـد،   یو آخونـد   اکبـر    ی عل یغفار: ، محقق الکافي). ١٤٠٧ ( ، محمد بن یعقوب   یکلین] ٣١[

 . ۀتهران، دار الکتب اإلسالمی
احمـد فریـد    : ، محقـق   نظـم الـدر    یکشف الوجوه الغر لمعـان    ). ١٤٢٦(کاشانی، عبد الرزاق    ] ٣٢[

 .ۀ، دار الکتب العلمیبیروت، یالمزید
 .  ، بیروت، دار إحیاء التراث العربيبحار األنوار). ١٤٠٣ ( ی، محمد باقر بن محمدتقیمجلس] ٣٣[
 ی زنجـان  یانـصار : ، محقـق   سلیم بن قیس الهاللـي    کتاب  ). ١٤٠٥ ( ، سلیم بن قیس   یهالل] ٣٤[

  .، محمد، قم، نشر الهادییخوئین


