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دو فصلنامه علمی کاشانشناسی ،پاییز و زمستان 1۰۱۱
دوره  ،1۰شماره ( ۲پیاپی  ،)۲۲صفحات111 :ـ1۱۰
مقاله علمیترویجی

تحلیل مبانی فکری و گرایشهای اندیشگی فیض كاشانی
فروغ پارسا

*

چکیده
محمد بن مرتضی معروف به مولی محسن فیض کاشانی از مشاهیر شهر کاشان در سدۀ یازدهم و دوران صفویان
است .زندگی فیض کاشانی مقارن با نهادینه شدن مذهب شیعه در ایران بوده و وی در جهت گسترش آموزههای
شیییعی آثار گرانسیینگی در فلسییفه ،عرفان ،اخالق ،فقه ،تفسیییر و حدیث تألیف کرده اسییت .فیض کاشییانی
تحتتأثیر دیدگاههای حکمی (فلسفی ،عرفانی) و نیز اخباریگری استادان خود قرار داشته همچنین از سنّتهای
رایج در بوم کیاشییان بهره برده اسییت .این جسییتار آثار فیض کاشییانی را با روش کتابنانهای و با رویکرد
تحلیلیتارینی مورد پژوهش قرار داده اسییت .تتبد در شییرایر تارینی و اجتماعی و آثار فیض نشییان میدهد
فیض کاشیانی برخالف برخی گزارشها اخباری نبوده است .در واقد فیض کاشانی بهگونۀ خالقانهای در آثارش
موفق شیده دیدگاههای حکمی و اخباری اسیتادان خود را تلفیق کند .از نگاه فیض ،عقل و وحی و عرفان با هم
سیازگاری دارند و همهگونه آموزههای فلسفی و عرفانی در خالل حدیث امامان شیعه قابل دستیابی است .فیض
کاشییانی بر اسییای نتی ۀ این جسییتار ،برای حل تعارض اخباریگری و حکمتگرایی رهیافت تأویلگرایی را
برگزیده است.
کلیدواژهها :فیض کاشانی ،کاشان ،اخباریگری ،حکمتگرایی ،تأویلگرایی.
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محمد بن مرتضیی معروف به مولی محسین فیض کاشانی در شمار برجستهترین و تأثیرگذارترین
دانشیمندان سید یازدهم هجری است .فیض کاشانی که آموزشهای عمیق و درازمدتی نزد حلقۀ
فیلسوفان همعصر خود داشت بهنحو قابل مالحظهای از آموزشهای استادان خود در حیدی

و

فقه و دیگر محافل اخباریان نیز تأثیر پذیرفته اسیت .در واقع نظام اندیشیگی فیض کاشانی حاصل
تلفیق نوآورانه و خالقانهای از محیط تاریخی و مکتبها و مشیر های فکری عالمان شیعی سد
یازدهم هجری اسییت که فیض در طی حیات علمی خود بدان دسییت یافته اسییت .مبانی فکری و
رویکردهای اندیشیگی فیض کاشیانی بهرغم اهمیت این شیخصیت علمی هنوز بهدرستی تبیین و
تدقیق نشیده ننانکه برخی از صیاحبنظران بر آناند که فیض عالمی اخباری اسیت و در سوی
دیگر ،برخی وی را حکیم و عییارف میداننیید .در واقع تبیین مبییانی فکری و نگونگی تلفیق
حکمتگرایی و اخبارگرایی در اندیشیۀ فیض ،مسیللۀ این جستار است و مقالۀ حاضر بر آن است
تییا از خال تحلیییل شیییرایط تییاریخی زنییدگی فیض و نیز آثییار و تییألیفییات وی بییا رویکردی
تحلیلیتاریخی ،اندیشههای فیض را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد .دیدگاههای عرفانی ،فلسفی،
قرآنی ،حدیثی و فقهی فیض کاشیانی در دهها مقاله مورد بررسیی قرار گرفته که مجا بازشماری
آنها در این جسیتار نیسیت لکن در رابطه با مسیللۀ مورد پژوهش آثار زیادی یافت نشد .علیرضا
فیض ( )۰۸۳۱در مقالۀ «شرح احوا و آثار فیض کاشانی» و محمدصادق کامالن ( )۰۸۳۷در مقالۀ
«سیلو فکری فیض کاشیانی» و نیز در مجموعۀ فیضپژوهی بهکوشیش شهناز شایانفر ()۰۸۳۱
مطالبی دربار نگونگی همگرایی حدی

با عقل و عرفان در اندیشیۀ فیض مطرح شده است .این

مقاله به هر روی با رویکرد دیگری به حل و تبیین مسییلله پرداخته اسییت .در واقع نوآوری مقاله
مربوط به تبیین رهیافت فیض در همگرایی بین مبانی اندیشیییههایش اسیییت که در آثار پیشگفته
مطرح نشده است.
 .۲حیات علمی فیض کاشانی
محمد بن مرتضیی معروف به مال محسن فیض در سا  ۰۱۱۷هجری قمری در کاشان به دنیا آمد
(آقابزرگ طهرانی :۰۸۱۱ ،ج1 ،۰1؛ زرکلی۰۳۳۱ ،م :ج .)۱۳۱ ،1مال محسین وابسته به خاندانی در
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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کاشیان است که از حدود نهار سد پیش ،همگی به علم و دانشوری معروف بوده آثار و تألیفاتی
داشیتهاند .پدر وی رضیالدین شاه مرتضی از استادان فقه ،کالم ،تفسیر و ادبیات در کاشان بوده و
مادرش بانویی عالم و شیاعر بوده است (موسوی خوانساری :۰۸۳۱ ،ج۷۳ ،۱؛ قمی۰۸۱۷ ،ق :ج،۱
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 .1مقدمه و بیان مسئله

گزارشهای خود وی و دیگران ،مولی محسین عالوه بر پدر و داییاش در محضیر استادان نامدار
دوران خود آموزش دیده اسیت .در واقع وی تا حدود بیسیتسیالگی در وطن خود کاشان و نزد
بسیتگانش مقدمات علوم دینی را فراگرفته و پس از آن برای آموزش و تخصص در علوم مختلف
سفرهای گوناگونی داشته است (فیض کاشانی۰۸۷۰ ،الف1۳ ،ی.)۱۱
شییییخ سیییلیمان ماحوزی ،مولی محمدطاهر قمی ،مولی محمدصیییال مازندرانی ،میرداماد،
میرفندرسییکی ،مولی خلیل قزوینی ،محمد بن حس یین بن عبدالصییمد عاملی (ش ییخ بهایی) را در
شیمار استادان او نام بردهاند (موسوی خوانساری ،۰۸۳۱ ،ج۳۸ ،۱؛ آزاد کشمیری .)۰۱۳ :۰۸۳۸ ،با
اینهمه به نظر میرسید مهمترین اسیتادان فیض ،صیدرالدین محمد شییرازی (مالصیدرا) و سید
ماجد بحرانی (ف۰۱۱۳ .ق) بودهاند .مولی محسین فقه و حدی
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 .)۱۰۸فیض کاشییانی از معدود دانشییمندان اسییالمی اسییت که زندگینامۀ خودنوشییت دارد .بنا بر

و علوم شرعیه را نزد سید ماجد

بحرانی و فلسییفه و عرفان و علوم باطنی را نزد مالصییدرا آموخت (آزاد کشییمیری۰۱۳ :۰۸۳۸ ،؛
مدرس تبریزی :۰۸۰۳ ،ج۸۱۳ ،۰یی ی۸۷۱؛ تنکابنی .)۰۰۳ :۰۸۳۸ ،آموزش فلسفه و عرفان سا های
زیادی به درازا کشیید و مولی محسن شایستگیهای ویژهای از خود بروز داد ننانکه مالصدرا به
وی لقب فیض داد و دخترش

را به ازدواج وی درآورد.

فیض در زمینههای مختلف علوم دینی تسیلط و تخصص پیدا کرد (نراقی۰۱۰ :۰۸۰1 ،؛ امینی
نجفی :۰۸۷۰ ،ج .)۸۱۱ ،۰۰محمدباقر مجلسی (ف ۰۰۰۰ق) ،سید نعمتاهلل جزایری (ف ۰۰۰۱ق)
و قاضیی سیعید قمی (ف ۰۰۱۸ق) در شیمار شیاگردان فیض هستند (علم الهدی ،بیتا :ج ۳ ،۰و
ج۱۱ ،۰۱ی۸۱؛ فیض کاشانی۰۰۱۱ ،ق :ج.)۱۸ ،۰
گسیتر دانش و تخصیصهای فیض در شیمار بسییار زیاد تألیفات و آثار وی بهخوبی آشکار
اسیت .آثار فیض در موضیوعات فقه ،حدی  ،تفسیر ،اصو عقاید و کالم ،فلسفه ،عرفان ،اخالق،
ادبیات و شیعر نگاشیته شیدهاند .خود وی تصری کرده که رسالههایش در دو سط برای عوام و
خواص تألیف شدهاند .برخی از این آثار به زبان فارسی و برخی به زبان عربی هستند.
فهرسییتهای مختلفی از تألیفات وی وجود دارد (اردبیلی غروی حائری۰۰۱۸ ،ق :ج۰۱ ،۱؛
کالنترضییرابی۰۳۳ :۰۸۸1 ،؛ نراقی۰۱۰ :۰۸۰1 ،؛ زعیم۳۱ :۰۸۸۱ ،؛ موسییوی خوانسییاری:۰۸۳۱ ،
ج۳۷ ،۱یی ۳۳و ۳۰ی۳۸؛ حرّ عاملی :۰۸۳1 ،ج۸۱1 ،۱؛ قمی۰۸۱۷ ،ق ،ج۱۸1 ،۱ی۱۸۷؛ همو:۰۸۳۷ ،
ج۸۳ ،۸ی )۰۱و تا حدود دویست اثر به وی منسو شده است (تنکابنی۰۰۳ :۰۸۳۸ ،ی .)۰۱۱خود
فیض در نند نوبت فهرسیتهای طبقهبندیشدهای از آثارش را ارائه داده و شمار آنها را  ۰۰۱تا
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فیض کاشییانی بهدلیل تخصییص در دانشهای اسییالمی و نیز اد و عرفان مورد توجه عموم
مردم بهویژه شیاهان صیفو بوده اسیت (فیض کاشیان ۰۸۷۰ ،الف .)۸1 :ظاهراً در بین سا های
 ۰۱۰۱تا  ۰۱1۰از وی برای همکاری با دربار درخواست شد که ایشان نپذیرفت (ناجی نصرآبادی،
 :۰۸۳۷ج۸۰ ،۱؛ وحید قزوینی۰۳1 :۰۸۱۳ ،ییییی)۰۳۱؛ ننانکه در برخی مجالس شییاهانه از وی
دعوت میشیید و از سییو شییاهعباس دوم نیز مأمور اقامۀ نمازجمعه در اصییفهان گردید (فیض
کاشانی۰۸۷۰ ،الف۸۱ :؛ نراقی۰۸۳ :۰۸۰1 ،؛ کالنترضرابی1۱۱ :۰۸۸1 ،ییی .)1۱۰ولی پس از نندی
مورد سیعایت قرار گرفت و به کاشان بازگشت (ناجی نصرآبادی :۰۸۳۷ ،ج .)۸1 ،۱در واقع فیض
کاشیانی در شمار دانشمندانی بود که به همکاری با شاهان صفوی اعتقاد داشت و ظاهراً دو رسالۀ
آیینه شاهی (به زبان فارسی) و ضیاء القلب (به زبان عربی) را برای رهنمود دادن به شاهعباس دوم
تألیف کرده است .با اینهمه بهدلیل ارتباط با برخی محافل مغضو

دربار شد.

فیض کاشییانی سییرانجام در ۳۰سییالگی در  ۱۱ربیعالثانی  ۰۱۳۰هجری قمری وفات یافت.
رویکردهای عرفانی و صیوفیانۀ او باع
او را در باغی خارج از کاشیییان به خا

شد متشرعان اجازه ندهند در قبرستان عمومی دفن شود.
سیییپردند که بعدها به مقبر کرامت معروف شییید

(کالنترضرابی.)۰۳۳ :۰۸۸1 ،
مقبر وی در قرن سییزدهم هجری قمری به تقاضای ابونصر فت اهلل خان شیبانی ،شاعر بزرگ
عصییر قاجار توسییط فرهاد میرزای قاجار احداث شییده اسییت (قرائتی۰۷ :۰۸۳۳ ،؛ نراقی:۰۸۰1 ،
.)۰۳۷
 .۳اوضاع تاریخی و فرهنگی حیات فیض کاشانی
زندگی مولی محسن فیض کاشانی (۰۱۱۷ی )۰۱۳۰مقارن دوران اقتدار و استقرار حاکمیت صفویان
و نهادینه شیدن اندیشیههای شییعی در محافل فرهنگیمذهبی ایران است (صفتگل.)۳۰ :۰۸۳۰ ،
در واقع سیی سیا او زندگی فیض در ایام سییلطنت شییاهعباس او (۳۳۱یییی )۰۱۸۳مقتدرترین
پادشاه صفوی سپری شد و پس از آن شاهصفی (۰۱۸۳ی )۰۱1۱و شاهعباس دوم (۰۱1۱ی )۰۱۷۷و
شاه سلیمان (۰۱۷۷ی )۰۰۱1به حاکمیت رسیدند .این پادشاهان به پیروی از اسالف خود به تقویت
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

1۲۲














و ترویج مذهب تشیییع عالقهمند بوده و دانشییمندان را حمایت میکردند .عالمان شیییعی نیز با
امکاناتی که حاکمیت در اختیارشییان قرار داده بود در مدارس علمی و دینی به آموزش و ترویج
مبانی اعتقادی شییعه اهتمام داشیتند .بیش از آن ،عالمان شییعی دوران صفویه موفق شده بودند با
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 ۰۰1بیان کرده است (ناجی نصرآبادی :۰۸۳۷ ،ج۸۳ ،۱ی.)۰۱

همچون شییخاالسیالم ،صیدر ،قاضیی ،پیشنماز و مدرس بهگونۀ سیلسلهمراتبی وجود داشت که
هریك وظایف خاصی را به عهده داشتند (تذکرة الملو  .)۱ :۰۸۸۱ ،از سوی دیگر آزادی مذهبی
که برای شیییعیان به وجود آمده بود ،عوامل پیدایی مکتبهای فکری و گرایشهای مختلف در
اندیشۀ عالمان شیعی را فراهم کرد.

۳ـ .1اخباریگری

مهمترین و قدرتمندترین گرایش فکری علمای شییعی معاصیر فیض همانا اخباریگری است .در
واقع اخباریان گروهی از فقهای امامی هسییتند که به پیروی از اخبار و احادی

اعتقاد دارند و

روشهای اجتهادی و اصیییو فقه را نمیپسیییندند .در مقابلِ آنها فقیهان طرفدار اجتهاد قرار
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پشیتوانۀ نهاد سییاسیی ،نهاد دینی قدرتمندی را شیکل بدهند .در سییاختار نهاد دینی منصییبهایی

میگیرند که با عنوان «اصیولی» شیناخته شدهاند .خاستگاه این دو گونه نگرش به فقه شیعه ،ریشه
در سیدههای نخستین اسالمی دارد (قیصری :۰۸۷۷ ،ج .)۰۱۱ ،۷بر اساس گزارش منابع ،اصطالح
اخباری نخسیتین بار در نیمۀ نخسیت سد ششم ،در ملل و نحل شهرستانی (۰۸1۷ق :ج)۰۰۷ ،۰
اسیتفاده شده است؛ اگرنه عنوان اخباری به معنی اصطالح امروزی آن از سد یازدهم قمری و با
ظهور محمدامین استرآبادی (ف ۰۱۸۸ .یا  )۰۱۸۱رواج پیدا کرد.
اندیشییۀ اهمیت و لزوم پیروی از حدی

البته همواره در بین بسییاری از عالمان شییعی وجود

داشیته اسیت .درویش محمد بن حسین ،احتماالً نخستین کسی بود که در دور صفویان به نشر و
گسییترش حدی

شییعی عالقه نشییان داد و حجیت ظواهر قرآن را انکار کرد .پس از وی قاضیی

نوراهلل شییوشییتری (ف )۰۱۰۳ .و س یید محمد صییاحب مدار (ف )۰۱۱۳ .و ش ییخ حسیین بن
زینالدین (ف )۰۱۰۰ .و بهویژه ماجد بحرانی (ف )۰۱۱۳ .که در شیییراز حوز درس حدی
داشییت و نیز میرزا محمد اسییترآبادی (ف ۰۱۱۱ .یا  )۰۱۱۳محدث و رجالی معروف ،اندیشییۀ
اخبارگرایی را گسیترش دادند .در واقع محمدامین استرآبادی شاگرد میرزا محمد استرآبادی بوده و
خود وی تأکید میکند که استادش وی را به احیای طریقۀ اخباریگری و پاسخ به شبهات مخالفان
تشویق کرده است (االسترآبادی ،بیتا[ ].)۱ :
مهمترین اثر اسییترآبادی الفوائد المدنیه اسییت که مبانی تفکر اخبارگرایی خود را در آن بیان
کرده و نیز دانشینامۀ شیاهی که به زبان فارسیی نوشته شده و نکید همان فوائد است .دیگر آثار
وی کتابی با عنوان فوائد الدقایق حاوی نهل مسییلله از علوم مختلف اسییت و نیز کتابی با عنوان
رسییالة فی طهارة الخمر که در مکه نوشییته و بهقولی در  ۰۱۸۰برای شییاه صییفی فرسییتاده اسییت

تحلیل مبانی فکری و
گرایشهای اندیشگی
فیض کاشانی

1۲۱














اسیترآبادی در تعریف اخباریان میگوید کسیانی که «تحصییل این مقام (خداشناسی) از روی
کالم اصیحا

عصمت کردهاند و الزام این کردهاند که در هر مسلله که ممکن باشد که عادتاً عقل

درو غلط کند ،متمسیك به احادی

عصیمت شیوند ،ایشیان را اخباریین میگویند و اصحا ائمۀ

طاهره علیهم الصلوات و السالم همگی این طریقه داشتهاند و ائمه علیهمالسالم ایشان را نهی کرده
بودند از فن کالم و فن اصیو فقه که از روی افکار عقلیه تدوین شده و همچنین از فن فقه که از
روی اسیتنادات ظنیه تدوین شده از این جهت که عاصم از خطا منحصر است در تمسك به کالم
اصیحا عصمت» (االسترآبادی ،بیتا[ ] .)۸ :استرآبادی معتقد بود برای اخذ احکام دینی باید به
سیرنشیمههای اصیلی آن یعنی کتا

و سینت رجوع کرد .و استفاده از ظن در استنباط احکام را

مردود میدانست (همو ،بیتا[الف]۳۸ ،ی ۳۰و جاهای دیگر) از دیدگاه او مالصدرا و دوانی هر دو
عقاید فاسید داشیتند و آموختن دیدگاهها و عقاید آنها شرعاً و عقالً حرام است (همو ،بیتا[ ]:
 .)۱۳عناصییر اصییلی دیدگاه اخباریان نفی و نقد اجتهاد و مجتهدین و مخالفت با حجیت ظن در
اسییتنباط احکام شییرعی بود .برخی پژوهشییگران معتقدند اخبارگرایی برای به نالش کشیییدن
روششیناسی فقهی حاکم در دوران صفویان و کاهش اقتدار فقها پدید آمد (.)Gleave, 2007: 31
در واقع اخبارگرایی که با حرکت محمدامین اسییترآبادی قوّت گرفت بهتدریج در سییاختار نهاد
دینی غلبه و حاکمیت پیدا کرد .ننانکه محمدباقر مجلسییی ،شیییخاالسییالم اصییفهان ،حر عاملی
شیخاالسالم مشهد و محمدطاهر قمی ،شیخاالسالم قم یعنی باالترین مقام دینی در سه شهر بزرگ
ایران آن روز ،هر سه تمایالت اخبارگرایی داشتهاند.
2ـ .2حکمتگرایی

حیات فیض کاشیییانی بهغیر از اخباریان با فعالیت حلقهای از عالمان حکمتگرا و مشیییر های
حکمی نیز تالقی داشیت که از همه مهمتر حکیمان مکتب اصفهان هستند .در واقع فلسفۀ اسالمی
که فیلسوفانی نون ابنسینا (۸۷۱یی )۰۱۳و ابن رشد (1۱۱ی )1۳1آن را بارور کرده بودند در عصر
صیفویان با پیدایی مکتب اصیفهان ادامه پیدا کرد .برخی مورخان معتقدند در دور شاهعباس او
برخی از عناصیر سیاختار سییاسیی که از نفوذ فزایند فقها د ِ خوشی نداشتند احتماالً به نیرومند
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

1۲۰














شدن جریان خردگرایی و حلقههای فلسفی کمك کردهاند (هاینس۰۱۳ :۰۸۳1 ،ی.)۰۷۱
به هر روی ،مکتب اصفهان که بهتعبیری مروج حکمت (عرفان و فلسفه) است عالوه بر اصفهان
در شییراز و کاشیان و قزوین و تبریز و نیز در عراق و سیوریه و هندوسیتان هوادارانی داشیته اسییت
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(موسوی خوانساری ۸۳ :۰۸۳۱ ،بهنقل از حر عاملی.)۰۸۳1 ،

از دانشمندان جبل عامل بود که در ساختار دینی و سیاسی ایران موقعیت ویژهای داشت.
از دیگر شییخصیییتهای مؤثر این مکتب محمد باقر داماد معروف به میرداماد (ف)۰۱۰۰ .
است .میرداماد پس از مرگ شیخ بهایی در زمان شاهصفی به منصب شیخاالسالمی رسید (المهاجر،
۰۰۰۱ق .)۰۳۸ :صیدرالدین محمد شیرازی معروف به مالصدرا (۳۷۳یی ی )۰۱۰1یکی از مهمترین
فیلسیوفان مکتب اصفهان و از شاگردان مشهور میرداماد است .نظریه و ابداع معروف مالصدرا در
فلسیفه ،حرکت جوهری و اصیالت وجود اسیت که تا به امروز همۀ فالسفۀ اسالمی را تحتتأثیر
قرار داده اسیت .از دسیتاوردهای مهم اندیشۀ مالصدرا ،ایجاد هماهنگی و اتحاد بین علوم عقلی و
نقلی است.
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(نصر :۰۸۱1 ،ج .)۰۰1 ،۱شاید بتوان گفت بنیانگذار این مکتب شیخ بهاءالدین عاملی (۳۸1ییی)۰۱۸۱

 .۴مبانی و خاستگاههای اندیشهای فیض کاشانی
خاستگاههای اندیشۀ فیض را باید در دیدگاههای استادان او یعنی گرایشهای فکری معاصر فیض
کاشیانی جسیتوجو کرد .بوم کاشیان بهمثابۀ زادگاه و محل نشو ونما و پرورش فیض نیز اهمیت
ویژهای دارد .این شیهر بر اثر سیوابق تاریخی در مذهب شییعه ،مورد توجه و بهرهبرداری سیاسی
پادشیاهان صیفوی قرار گرفت .در عهد شیاهطهماسب این شهر مرکز علمی و مرجع امور دینی و
نظارت کلی بر محافل و مشییاغل شییرعی کشییور گردید و بهدنبا آن نیز نهضییت بزرگ علمی در
آنجا پدید آمد که تا اوایل سیید  ۰۰همچنان ادامه یافت و دانشییمندان بس ییاری در علوم و فنون
مختلف از آن دیار برخاستهاند (نراقی.)۰۱۰ :۰۸۰1 ،
مبیانی فکری فیض کاشیییانی به هر روی از آموزشها و گرایشهای فکری اسیییتادانش تأثیر
پذیرفته اسیت .مالصدرا مبدع حکمت متعالیه و حکیم معروف مکتب اصفهان محبو ترین استاد
فیض اسییت که همو سییلو عرفانی و تهذیب نفس را نیز به فیض آموزش داده اسییت .اسییتادان
دیگر فیض در حدی

و تفسیییر بهویژه سییید ماجد بحرانی (ف )۰۱۱۳ .وابسییتگی عمیقی با

اخباریگری دارند.
۳ـ .1حکمتگرایی (دیدگاههای حکمی) فیض کاشانی

فیض کاشیانی مقاالت و تألیفات بسیاری در زمینۀ حکمت (عرفان و فلسفه) داشته ننانکه وی را
در شییمار هواداران اندیشییههای حکیمانه دانس یتهاند (آشییتیانی ،بیتا .)۱ :فیض در آثاری همچون
عین الیقین ،علم الیقین ،معارف ،اصییو المعارف و انوار الحکمه بح های فلسییفی عمیقی دربار
حقیقت وجود ،وحدت وجود ،حرکت جوهری ،رابطۀ وجود و عدم و شییأن ماهیات مطرح کرده

تحلیل مبانی فکری و
گرایشهای اندیشگی
فیض کاشانی

1۲1














نیز احاطۀ وی به حکمت صییدرایی را بهخوبی نشییان میدهد .اما بیش از همه دیدگاههای عرفانی
فیض جالب توجه است .در واقع همۀ نگاشتههای فیض بهنوعی رنگ و بوی عارفانه دارد .از آنجا
که حکمت مالصدرا (استاد فیض) اساساً فلسفهای آمیخته به عرفان تلقی شده این رویکرد نندان
هم بیدلیل

نیست.

بهاعتقاد فیض دانش و پرسیتش مبنای همۀ امور عالم است .او تأکید میکند که بر اساس آیات
و روایات بهویژه آیۀ اللَّهُ الَّذی خَلَقَ سیببعدب سبماواتٍ وب مِنَ الْأَرعضِ مِثْلَهُنَّ یبتَنَزَّلُ الْأَمعرُ ببیعنَهُنَّ لِتَععلَمُوا أَنَّ اللَّهب

عبلی کُلِّ شیَیعءٍ قَدیرٌ وب أَنَّ اللَّهب قَدع أَحاطَ بِکُلِّ شیَیعءٍ عِلْماً خدا آن کسی است که هفت آسمان را آفرید و
مانند آن آسیمانها از (هفت طبقه) زمین خلق فرمود؛ امر نافذ او در بین هفت آسمان و زمین ناز میشود
تا بدانید که خدا بر هر نیز توانا و به احاطۀ علمی بر همۀ امور عالم آگاه اسییت (طالق )۰۱ :و وب ما

خَلَقْتُ الْجِنَّ وب الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ( ذاریات ،)1۱ :همۀ هسییتی برای پاسییداشییت مقام علم و دانش و
پرسییتش حق آفریده شییده اسییت (فیض کاشییانی۰۰۰۳ ،ق :ج .)۱ ،۰فیض اما به تأسیی از غزالی،
دانش را به دو گونۀ دنیایی و آخرتی تقس ییم میکند؛ درحالیکه دانشِ دنیا به پسییندیده و ناپسییند
تقسییم میشود ،دانش آخرت در هر صورت نیکو و پسندیده است .در عین حا فیض به ماهیت
نوری علم اعتقاد دارد .وی تأکید میکند که فقط با پیراسییتن د از صییفات بد و پاکیزه سییاختن
نفس اسییت که نور علم در انسییان ایجاد میشییود و به شییناخت حقیقی دسییت پیدا میکند(فیض
کاشانی۰۰۱۷ ،ق۰۳ :ی ی۱۱؛ همو۱1 :۰۸۳۷ ،ی ی .)۱۷معرفت حقیقی از دیدگاه فیض همانا رسیدن به
باطن اسییت .او میگوید مردمان عالوه بر دو نشییم ظاهر ،در باطن نیز دو نشییم دارند که با آن
عالم غیب را میتوانند دید ولی اکثر مردم از آنها اسییتفاده نمیکنند .فیض درمان همۀ دردهای
انسیان را در گشیودن این نشیمهای باطنی میداند که با توسل به آنها دیگر نیازی به استدال و
برهان نیسیت (همو۰۰۰۳ ،ق :مقدمۀ ج .)۰۱۰ ،۰در پی گشیوده شیدن این نشم باطنی همۀ عالم
غیب از جمله ذات حق برای سییالك مرئی و محسییوس میگردد؛ ننانکه امیر مؤمنان علی(ع)
فرمودند خدای را پیش و پس و با همهنیز مشییاهده کردم« :ما رأیت شیییلأ اال و رأیت اهلل قبله و
بعده و معه» (همو۰۸۱۱ ،ق.)۸ :
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

1۲1














از منظر فیض و از نگاه باطنگرایانۀ او فقط خداوند اسییت که ظهور همیشییگی دارد و پنهان
نمیشیود و این دنیاست که در غیب و نهان است؛ درحالیکه مردم بهدلیل شدت ظهور خداوند و
نداشتن نشم باطنی عکس این معنا را میفهمند (همان.)۸۱ :
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اسیت .بح های فیض دربار خاستگاه وجود ،نگونگی افاضۀ وجود ،تجرد نفس و جبر و اختیار

سییایر اش ییا مجاز و بدو هویداسییت؛ ننانکه م فرماید :اللَّهُ نُورُ الس یاماواتِ وب الْأَرعضِ ،نه نور
نیز را گویند که به خود پیدا و پیدا کنند

سایر اشیا باشد.

همیه عالم به نور اوسیییت پیدا

کیجییا او گردد از عییالم هویییدا

زه نادان که او خورشییید تابان

به نور شیییمع جوید در بیابان»
(همان)۸1 :

فیض به همگان توص ییه میکند تا در مس ییر شییناخت باطنی گام به پیش گذارند تا به یقین
متوجه شییوند که هیچنیز به جز ذات و صییفات و افعا خداوند وجود حقیقی ندارد و در گام
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«هسیت او پیداتر از هسیت سیایر اشییاسیت؛ زیراکه هست او حقیق و به خود پیدا و هست

بعدی نیز مشاهده کنند که «هیچنیزی نیست مگر او :لیس اال هو؛
نندین برو این ره که دوی برخیزد
تو او نشیییو

ول اگر جهیید کن

ور هسییت دوی بر هر و برخیزد
جییای برسی ی کز تو توی برخیزد

در هرنه او نباشیید آن نیز نباشیید،

و در هرنه او باشد هم آن نیز نباشد

هر نیز کییه در حیّز امکییان دیییدم

با او همه هیچ بود و ب او همه هیچ

همه هیچند هیچ اوسییت که اوسییت

نون همه هسیت ها ز هست اوست»
(همان)۸۱ :

این سییخن از امام سییجاد(ع) که میفرماید «إنّی ألکتم من علمی جواهره /کیال یر الحقّ ذو
جهل فیفتننا؛ من گوهرهای دانش خود را از نادانان پنهان کردم» بارها و بارها در آثار فیض تکرار
شییده اسییت (فیض کاشییانی۰۰۱۱ ،ق :ج ۰۰ ،۰و ۱۱1؛ همو۰۰۱1 ،ق :ج۰۱1 ،۰؛ همو۰۰۰۷ ،ق:
ج۱1 ،۰؛ همو۰1 :۱۱۱۱ ،یی ی۰۳؛ همو۰۸۳۱ ،ق[الف]۱۳ :؛ همو۰۰۱۳ ،ق :ج۸۳ ،۰؛ همو ،بیتا[ ]:
۱۳؛ همو ،بیتا[الف].)۱۰۱ :
از نگاه فیض ،دانش حقیقی سیرّی اسیت که در نزد امامان شیعه پنهان شده است و خداوند از
دانایان بدین س یرّ پیمان گرفته که آن را بر نادانان آشییکار نکنند (فیض کاشییانی :۰۸۳۷ ،ج.)۸۰ ،۱
تأکید فیض به رمزآلود بودن آیات و روایات و الیههای باطنی آنها موجب شییده که فیض به
تأویل نصوص بپردازد.
فیض ذیل آیۀ أَنْزَلَ مِنَ السیاماءِ ماءً فَسیالَتع أَوعدِیة بِقَدبرِها فَاحعتَمبلَ السایلُ زبببداً رابِیاً( رعد)۰۷ :
میگوید« :منظور خداوند از ماءً (آ ) همانا علم و دانش اسییت و اودیه (ظروف) همان قلو

تحلیل مبانی فکری و
گرایشهای اندیشگی
فیض کاشانی

1۲۲














ماءٍ غَیرِ آسیِن وب أَنْهارٌ مِنْ لَببن لَمع یتَغَیرْ طَععمُهُ وب أَنْهارٌ مِنْ خَمعر لَذَّة لِلشَّارِبِینَ وب أَنْهارٌ مِنْ عبسبل مُصبفًّى وب

لَهُمع فِیها مِنْ کُلِ الثَّمبراتِ( محمد )۰1 :میگوید« :آ

مایۀ حیات کافۀ اصییناف نباتات و حیوانات

اسیت مانند نصای و مواعظ که عموم مردم را به آن انتفاع باشد ولیکن بعض از آن اجاج است و
بعض آسن و بعض غیر آسن و بهترین غیر آسن است؛ و شیر ماد تربیت اصناف حیوانات است
و از آ

خاصتر اسیت نه نباتات و بعض حیوانات را از آن نصیب نباشد و خاصّ غذا بعض

حیوانات بود در ایام طفولیت ،مانند مباد و ظواهر علوم که سییبب ارشییاد مبتدیان باشیید ،و از آن
نیز بعضی مستحیل و بعض متغیر و بعض غیر متغیر باشد ،و بهترین غیر متغیر است؛ و عسل از
شییر خاصتر اسیت نه غذا بعض انواع حیوانات اسیت و سبب شفای بعض اصناف در بعض
احوا  ،و موافق همۀ امزجه در همۀ احوا نیسییت ،مانند حقایق و غوامض علوم اسییت که انتفاع
بدان خاصالخواص و محققان را باشید ،و از آن نیز بعضی کدر است و بعض متوسط و بعض
مصیفا ،و بهترین مصیفاسیت؛ و خمر از عسیل خاصتر است نه خاص به نوع انسان است و از
ایشیان نیز به بعضی اصناف در بعض احوا  ،بر اهل دنیا حرام است و ایشان را رجس و بر اهل
بهشیت حال و ایشیان را طهور ،و از آن بعضی موذ اسیت و بعضی متوسط و بعض ملذّ ،و
بهترین ملذّ است پس طهور .پس آ

خالص است از تشنگ و شیر از نقصان و عسل از بیمار

و خمر از اندوه ،و نون اهل بهشیت اهل کما اند تمتع ایشیان عام است این نهار را بر وجه اتم
از آن جهت یاد کرد نه آنچه ناقص را به آن انتفاع بود کامل را نیز انتفاع بود و ال ینعکس» (فیض
کاشانی :۰۸۳۷ ،میزان القیامه.)۳۱ ،
دیدگاههای عرفانی فیض در کلمات مکنونه و خالصیۀ آن کلمات مخزونه و نیز اشییعار فیض
بهخوبی تبیین شیده؛ اگرنه عرفان عملی فیض در کتا
این کتا

ترجمۀ کتا

حمجة البیضیا مطرح شیده است .در واقع

احیاء علوم دین غزالی اسییت که با اسییتفاده از روایات اهل بیت رنگ و

لعابی شییعی پیدا کرده اسییت .برخی صییاحبنظران معتقدند رویکردهای عرفانی و جایگاه فکری
مولی محسن شباهت بسیار زیادی با امام محمد غزالی (ف1۱1 .ق) در عصر سلجوقیان دارد.
در این میان برخی گزارشهای تاریخی به ارتباط فیض با حلقۀ درویشیییان اشیییاره کرده و
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

1۲1














گفتهاند شیاهعباس دوم دسیتور داد «تکیۀ دراویش» را برای فیض در سا ۰۱۷۳ق بنا کنند (وحید
قزوینی ۱1۱ :۰۸۱۳ ،و  .)۸۱۰این ارتباط احتماالً مربوط به ویژگیهای سیینّتی زادگاه وی شییهر
کاشیان و تعلیماتی اسیت که فیض نزد پدرش دیده است .در واقع عنوان شاهمرتضی (نام پدرش)
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ْ
مردم و زبد (کف) گمراهی و ضیال اسیت ».و ذیل آیۀ مبثَلُ ال َجنَّة الَّتِی وُعِدب الْمُتَّقُونَ فِیها أَنْهارٌ مِنْ

کار میگرفتهاند .در برخی پژوهشهای غربی نیز به مدارکی دا بر صیییوفی بودن فیض کاشیییانی
اسیتناد شیده است .از جمله آنکه نام فیض در شمار صوفیان در کتابی متعلق به سلسلۀ نوربخشیه
تحت عنوان طرائق الحدائق نوشیتۀ محمد معصیوم شیرازی (۰۸۰۷ق۰۳۱۱/م) آمده است (نیومن،
.)۰۸۳۳
به هر روی دیدگاههای عرفانی مولی محسن مورد حمالت شدید برخی از فقها و عناصر نهاد
دینی آن دوران قرار گرفت بهگونهای که این دیدگاهها را نشیانۀ کفر و گمراهی میدانستند .این در
حالی بود که تمایالت عرفانی فیض مشیخصیاً از نوع عرفان زاهدان پشمینهپوش آن دوران نبود و
فیض در بسییاری جاها تأکید کرده که سییلو و رفتار درویشییان از قبیل رقص و سییماع و هوهو
کشییدن را جایز نمیداند؛ زیرا در قرآن و حدی
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و نیز شیاهمحسین که به خود وی داده شیده از عناوینی است که فرقههای درویشان و متصوفه به

سیخنی در مشیروعیت این امور نیامده اما تکفیر

آنها را نیز جایز نمیداند (فیض کاشیانی .)۰۱۱-۳۷ :۰۸۸۱ ،به نظر میرسید فیض کاشانی به هر
روی جانب صییوفیان و عارفان را گرفته و در رسییالۀ شییرح صییدر خود بر عالمانی که با عارفان
حقیقی مخالفت میکنند خرده میگیرد .وی در آنجا تأکید میکند که «سییالکان این طریق ،غریق
دریا یقیناند ،هرنه شینوند و بینند حق شینوند و حق بینند ،صیفحۀ ادرا ایشان از حرف غیر
پا  ،و سیرِ ایشان در قدمِ هر ب سروپا خا باشد ،آیینۀ [د ] ایشان زنگ و باد توحیدشان رنگ
ندارد» (همو[۰۸۷۰ ،الف] :ج.)۰۳ ،۰
۳ـ .2اخباریگری در اندیشۀ فیض

فیض کاشیانی در همۀ آثار خود اعم از موضوعات عقلی و فلسفی و کالمی و قرآنی از احادی

و

اخبار امامان شیعه استفاد زیادی داشته و همین امر موجب شده بسیاری وی را در شمار اخباریان
طبقهبندی کنند .فیض با تألیف کتابی با عنوان وافی در نهار جلد ،همۀ احادی

نهار کتا

معتبر

شییعه (کافی ،تهذیب ،اسیتبصار و من الیحضره الفقیه) را در آن جمعآوری کرده است .تألیف این
کتا

مربوط به سییا ۰۱۱۳ق اسییت و فیض با ترتیب و طبقهبندی دقیقی احادی

تکراریهای آنها را حذف کرده اسییت .فیض خالصییۀ این کتا
شیافی نوشته است .فیض همچنین احادی

را بیان و

را بعدها (۰۱۳۱ق) با عنوان

ویژهای را در کتابی با عنوان نوادر الحکمه جمعآوری

کرده؛ نوادر به حدی هایی گفته میشیود که در کتا های معتبر نیامده اسیت .فیض کاشانی دیگر
آثار خود را نیز با تأسیی از آموزشهای اسیتادانش ،بهویژه سید ماجد بحرانی ،بر اساس حدی

و

آموزههای اهل بیت(ع) نوشیته است .در واقع مالصدرا استاد عقلگرا و حکیم فیض نیز در آثارش

تحلیل مبانی فکری و
گرایشهای اندیشگی
فیض کاشانی
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واقع اخباریگری در دوران حیات فیض کاشییانی به یك معنا در حوزههای علمی و فرهنگی و در
سییاختار نهاد دینی غلبه و حاکمیت داشییته اسییت؛ ننانکه در اواخر دوران صییفویان ،محمدباقر
مجلسی (۰۱۸۷ییی ،)۰۰۰۱شیخاالسالم اصفهان ،حر عاملی (۰۱۸۸ییی ،)۰۰۱۰شیخاالسالم مشهد و
محمدطاهر قمی (ف ،)۰۱۳۳ .شییخاالسییالم قم یعنی باالترین مقامهای دینی در سییه شییهر بزرگ
ایران آن روز هر سه تمایالت اخباریگری داشتهاند (نك :صفتگل.)۰۸۳۰ ،
فیض کاشییانی خودش در ابتدای وافی خود را اخباری معرفی میکند .بیش از آن ،عدم اعتقاد
فیض به اجتهاد و لزوم تبعیت محض از اخبار ،شیائبۀ اخباری بودن فیض را تقویت کرده است .به
هر روی ،حدی

بهمثابۀ تراث اهل بیت(ع) در نگاه فیض مانند دیگر اخباریان ،تقدس و اهمیت

بیبدیلی دارد و تالش کرده همۀ ایدهها و دیدگاههای علمی خود را از احادی

استنباط نماید.

بررسیی دیدگاهها و روششیناسیی فیض نشیان میدهد تفاوتهایی بین اخباریگری فیض و
دیگر اخباریان وجود دارد .بسیییاری از اخباریان معتقد به تحریف قرآن هسییتند .از نگاه آنها در
همۀ مواضیعی که مسیللۀ والیت مطرح است و اسم علی(ع) و امامان برده نشده در واقع تحریف
صییورت گرفته اسییت .فیض کاشییانی اما دالیل آنها را قابل قبو نمیداند و معتقد اسییت امکان
ندارد قرآن تحریف شییده باشیید (فیض کاشییانی۰۰۰1 ،ق :ج .)۱۰-۰۱ ،۰از سییوی دیگر فیض
برخالف بسیییاری از اخباریان به حجیت ظواهر قرآن اعتقاد دارد و حتی در مواردی آیات را بر
اساس قرآن تفسیر میکند .فیض در مقدمۀ تفسیرش با عنوان الصافی اعالم میکند در موارد اندکی
همچون شییرح و معن واژهها و اعرا  ،م توان اظهار نظر کرد اما برای دریافت تأویل ،سییبب
نزو  ،ناسخ و منسوخ ،خاص و عام و مسائل دیگر باید سراغ معصوم(ع) رفت (همان۱۳ :ییی.)۷۰
با این تعبیر ،راه خود را از برخ اخبار ها که این مقدار تفسی ییر را هم جایز نمیدانسیییتند
(استرآبادی ،بیتا[الف] )۳۱ :جدا م کند .بهاعتقاد فیض ،میتوان از آیات محکم برا تفسیر آیات
متشابه استفاده کرد اگرنه خود وی بهندرت از این روش استفاده کرده است.
فیض مانند اسیترآبادی با فلسفه و عرفان مخالف نیست و این طایفه را کافر نمیداند .از سوی
دیگر وی برخالف دیگر اخباریان که همۀ روایات را صیحی میدانند (بهشتی .)۰۳۳ :۰۸۳۱ ،برای
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

1۱۱














اسییتنباط حکم فقهی روایات را مورد بررسییی عقلی قرار میدهد و به صییحت همۀ روایات قائل
نیسیییت .فیض در رسیییالۀ الحق المبین ف تحقیق كیفیة التفقه ف الدین ،تأثیرپذیری خود از

محمدامین اسیییترآبادی را بیان کرده ولی همانجا تأکید کرده که افراط وی در اخباریگری و
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به حدی

و اخبار پایبند اسییت و کتابی را در شییرح احادی

اصییو کافی تألیف کرده اسییت .در

صییحی دانسییتن همه احادی

دربار فسیاد مجتهدان را قبو ندارد (۰۸۳۱ق[ ] .)۱۰۷-۱۰1 :فیض کاشیانی در رساله االنصاف
فی بیان الفرق بین الحق واالعتسیاف ماجرای تحوالت اندیشهای خویش را بیان میکند و از اینکه
مدتها بر مذاق فالسیفه و متصوفه بوده و در آن راه قلم زده است عذرخواهی میکند و سرانجام
بهصییراحت میگوید« :من نه متکلمم و نه متفلسییفم و نه متصییوفم و متکلف ،بلکه مقلد قرآن و
حدی

و پیغمبر و اهل بیتم» (همو[۰۸۷۰ ،د].)۰۳۱ :

 .۴تحلیل نهایی و نتی هگیری
فیض کاشیانی ننانکه گذشیت وارث نند جریان فکری بوده است .آموزشهای درازمدت فیض
کاشییانی در مکتب حِکمی مالصییدرا که فلسییفهای آمیخته با عرفان بود گرایشهای حِکمی را در
وی نهادینه کرد .تألیف رسیالههایی در مباح
و اسیتدال در مباح
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کتب اربعه را قبو ندارد .همچنین اعالم کرده که اتهام اسییترآبادی

فلسیفی و کالمی نشان میدهد فیض به عقلگرایی

دینی اهمیت میداده است .وابستگی و توجه فیض کاشانی به حلقۀ عارفان

و درویشیان نیز در خاندان فیض موروثی بوده است .اهتمام و وابستگی فکری فیض به احادی

و

اخبار امامان شیییعه و به یك معنا اخباریگری وی نیز امری انکارناپذیر اسییت .در واقع فیض در
دهههای او زندگی خود و حتی تا سنین ۱۱سالگی ،شیفتگی بیشتری به عقل و عرفان داشت ،اما
پس از آن تا حدود زیادی از این جریان دور شییده اسییت؛ ننانکه آثار فلسییفی و عرفانی فیض
همگی در دهههای نهل و پنجاه سید یازدهم تألیف شدهاند و خود وی در رسالۀ االنصاف که به
سا  ۰۱۳۸نگاشته ،از نوشتن آنها ابراز

پشیمانی کرده است.

درمجموع در خصییوص تحلیل اندیشییههای فیض میتوان به این ایده رسییید که دو ویژگی
عمده ،یعنی اخباریگری و گرایشهای حِکمی (فلسییفه و عرفان) ،اسییاس تفکر فیض را سییامان
میداده اسییت .درحالیکه بسیییاری این دو ویژگی را در تعارض و تقابل میبینند ،بهاعتقاد فیض
عقل و وحی و عرفان با هم هماهنگی دارند .به همین دلیل وی تالش کرده حقایق فلسییفی و
عرفانی را نیز از د احادی

اهل بیت(ع) بیرون کشید .بهاعتقاد او امامان معصیوم شیعه در واقع با

عقل کلی متحدند و فقط با اتحاد با آنان است که انسان به معرفت نهایی دست پیدا میکند.
بهنظر میرسید این رویکردی اسیت که استاد وی مالصدرا نیز در مواجهه با مسائل حکمی به
کار برده؛ ننانکه در شیرح اصو کافی و تفسیرهای مالصدرا این رویکرد بهخوبی مشهود است.
راهکار فیض برای جمع و ترکیب این دو گرایش ،تأویلگرایی یا باطننگری اوسییت .بهاعتقاد
فیض ،سخنان قدسی اعم از آیات و روایات الیههای معنایی مختلفی دارند که هر گروه و طبقهای

تحلیل مبانی فکری و
گرایشهای اندیشگی
فیض کاشانی
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این الیههای معنایی همان ظاهر و باطن نصییوص هسییتند که فیض بهویژه به باطن اهمیت
میدهد و معتقد اسییت فقط صییاحبان خرد آنها را در میکنند .در واقع فیض در آثارش تالش
کرده با تأویلگرایی مطالب فلسییفی و عرفانی را از د احادی

و اخبار اهل بیت(ع) بیرون آورد.

اما اخباریان همعصر فیض تأویلگرایی وی را بهشدت مورد انتقاد قرار دادهاند؛ زیرا از نظر ایشان،
تأویلگرایی در حلقۀ صیوفیان اهل سنت رواج دارد .فیض کاشانی مانند بسیاری از اندیشمندان و
عیالمیان نیابغیۀ تیاریخ در زمیان حیات مورد بیمهری بسییییاری قرار گرفت و قدر و منزلت وی
ناشناخته ماند.
پینوشتها
 .۰خدا آن کسیی است که هفت آسمان را آفرید و مانند آن آسمانها از (هفت طبقه) زمین خلق فرمود؛ امر نافذ
او در بین هفت آسییمان و زمین ناز میشییود تا بدانید که خدا بر هر نیز توانا و به احاطۀ علمی بر همۀ امور
عالم آگاه است (طالق)۰۱ :
 .۱جن و انس را جز برای پرستش نیافریدم.

منابع
 .۰االسترآبادی ،محمدامین (بیتا[الف]) ،الفوائد المدنیه ،دار النشر الهل البیت(ع) ،بیجا :بینا.
 .۱یییییییییی (بیتا[ ]) ،دانشنامه شاهی ،نسخۀ خطی کتابخانه ،مجلس شورای اسالمی (بهارستان).
 .۸آزاد کشمیری ،محمدعلی ،نجوم السماء فی تراجم العلما ،تهران :امیرکبیر۰۸۳۸ ،ش.
 .۰آشتیانی ،سید جال الدین ،شرح حا و آرای فلسفی مالصدرا ،مشهد :کتا فروشی زوار ،بیتا.

 .1آقابزرگ طهرانی ،محمد محسن ،الذریعة الی تصانیف الشیعه ،چ ،۱تهران ،املكتبة االسالمیه.۰۸۱۱ ،

 .۱اردبیلی غروی حائری ،محمد (۰۰۱۸ق) ،جامع الرّواة و إزاحة االشییتباهات عن الطریق و االسییناد ،بیروت :دار
االضواء.

 .۷امینی نجفی ،عبدالحسین ( ،)۰۸۷۰الغدیر فی الکتا و السنة و االد  ،چ ،۱تهران :دار الکتب االسالمیه.
 .۳بهشیتی ،ابراهیم ( ،)۰۸۳۱اخباریگری (تاریخ و عقاید) ،قم :مؤسیسۀ علمی و فرهنگی دار الحدی

ادیان و مذاهب.
 .۳تذکرة الملو ( ،)۰۸۸۱بهکوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران :بینا.
 .۰۱تنکابنی ،محمد بن سلیمان ( ،)۰۸۳۸قصص العلماء ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 .۰۰حر عاملی ،محمد بن حسن ( ،)۰۸۳1امل اآلمل ،بغداد :مكتبة االندلس.
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

 .۰۱زرکلی ،خیرالدین ( ،)۰۳۳۱االعالم ،چ ،1بیروت :دار العلم للمالیین.
 .۰۸زعیم ،کوروش ( ،)۰۸۸۱مردان بزرگ کاشان ،بیجا :نشر هرآیین.
 .۰۰شایانفر ،شهناز ( ،)۰۸۳۱فیضپژوهی ،تهران :خانۀ کتا .

1۱۲














و دانشگاه
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از مردم تا حدودی میتوانند آنها را بفهمند.

 .۰۱صیفتگل ،منصیور ( ،)۰۸۳۰ساختار نهاد و اندیشۀ دینی ایران در عصر صفوی (تاریخ تحوالت دینی ایران
سدههای دهم تا دوازدهم قمری) ،تهران :خدمات فرهنگی رسا.

 .۰۷علم الهدی ،محمد بن فیض کاشانی (بیتا) ،معادن احلكمة فی مکاتیب االئمه ،قم :انتشارات جامعۀ مدرسین

حوز علمیۀ قم.
 .۰۳فیض ،علیرضا (« ،)۰۸۳۱شرح احوا واثار فیض کاشانی» ،نشریه رهنمون ،شمار  ۱۸و ۷ ،۱۰ی.۸۰
 .۰۳فیض کاشانی ،محسن (۰۰۰۳ق) ،علم الیقین ،قم :انتشارات بیدار.
 .۱۱ییییییییییییی ([۰۸۷۰الف]) ،رساله شرح صدر (ده رساله محقق بزرگ فیض کاشانی) ،چ ،۰اصفهان :مرکز
تحقیقات علمی و دینی امام امیرالمؤمنین علی(ع).
 .۱۰ییییییی (۰۰۰1ق) ،تفسیر الصافی ،چ ،۱تهران :انتشارات الصدر.
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 .۰1شهرستانی ،محمد (۰۸1۷ق۰۳۸۱/م) ،الملل و النحل ،بهکوشش محمد بن فت اهلل بدرانی ،قاهره :بینا.

 .۱۱ییییییی (بیتا[الف]) ،رساله ضیاء القلب ،بشارة الشیعه ،منهاج النجاة و نند رسالۀ دیگر ،ناپ سنگی.
 .۱۸ییییییی (۰۰۱۱ق) ،الوافی ،چ ،۰اصفهان :مکتبة االمام امیرالمومنین علی(ع).

 .۱۰ییییییییییی (۰۸۱۱ق) ،کلمات مکنونه من علوم اهل احلکمة و المعرفه ،تحقیق شیخ عزیزاهلل عطاری ،تهران:
انتشارات فراهانی.
 .۱1ییییییی (۰۰۱1ق) ،انوار الحکمه ،چ ،۰قم :انتشارات بیدار.

 .۱۱ییییییی (بیتا[ج]) ،سفینة النجاة ،ترجمۀ سید محمدرضا التفرشی النقوسانی ،بیجا :بینا.

 .۱۷ییییییی (۰۰۰۷ق) ،احملجة البیضاء ،چ ،۰قم :مجاعة المدرسین بقم ،مؤسسة النشر االسالمی.
 .۱۳ییییییی (۰۰۱۰ق[الف]) ،مفاتی الشرائع ،تحقیق مهدی رجای  ،چ ،۰قم :کتابخانۀ آیتاهلل مرعش نجف .

 .۱۳یییییییییییی (۰۰۱۳ق) ،معتصم الشیعة فی احکام الشریعه ،تحقیق /تصحی مسی توحید  ،چ ،۰املدرسة العلیا
للشهید المطهری.
 .۸۱ییییییی (۰۰۱۰ق[ ]) ،الشها الثاقب ،چ ،۱بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
 .۸۰ییییییی (۰۸۳۱ق[الف] ،)،االصو االصیله (ناپ قدیم) ،چ ،۰تهران :سازمان ناپ دانشگاه.
 .۸۱ییییییی (۰۰۱۸ق) ،الحقائقی قرة العیون ،چ ،۱قم :مؤسسه دار الکتا االسالمی.
 .۸۸ییییییی (۰۸۳۱ق[ ]) ،الحق المبین ،چ ،۰تهران :دانشگاه تهران.
 .۸۰ییییییی (۰۰۱۳ق ،)،عین الیقین ،چ ،۰بیروت :دار الحوراء.
 .۸1ییییییی ( ،)۰۸۷1اصو المعارف ،تحقیق /تصحی سید جال الدین آشتیان  ،چ ،۸قم :دفتر تبلیغات اسالم
حوز علمیه قم.

 .۸۱یییییییییی ( ،)۰۸۳۷ترمجة الحقایق ،رسائل فیض کاشان  ،تحقیق /تصحی بهراد جعفر  ،چ ،۰تهران :مدرسۀ
عال شهید مطهر (کنگر فیض کاشان ).

تحلیل مبانی فکری و
 .۸۷یییییییییییی ( ،)] [۰۸۷۰آینۀ شاهی (ده رساله محقق بزرگ فیض کاشانی) ،چ ،۰اصفهان :مرکز تحقیقات گرایشهای اندیشگی
فیض کاشانی

علم و دین امیرالمؤمنین عل (ع).

1۱۱














دین امیرالمؤمنین عل (ع).
 .۸۳ییییییی ([۰۸۷۰د]) ،االنصاف (ده رساله محقق بزرگ فیض کاشانی) ،چ ،۰اصفهان ،مرکز تحقیقات علمی و
دینی امیرالمؤمنین علی(ع).
 .۰۱یییییییییی ی (« ،)۰۸۸۱رساالة حماكمة بني املتصاف ة و غريهم» ،نشیریه دانشیکده ادبیات تبریز ،سا نهم ،شمار ،۱
۰۰۳ی.۰۱1

 .۰۰ییییییییی (۰۰۱1ق) ،الشافی فی العقاید و االخالق و االحکام ،قم :دار اللوح المحفوظ.
 .۰۱ییییییییی (۰۰۱۷ق) ،الحقایق فی محاسن االخالق :قم ،دار الکتا االسالمی.
 .۰۸قرائتی ،حامد (« ،)۰۸۳۳تحلیل اجمالی تاریخ اجتماعی کاشان با تکیه بر یافتههای قبرستان مال محسن فیض
کاشانی» ،نشریه سخن تاریخ ،شماره ۰۰ ،۷ی.1۷

 .۰۰قمی ،شیخ عباس (۰۸۳۷ق) ،الکنی و االلقا  ،چ ،۰تهران :مكتبة الصدر.

 .۰1ییییییی (۰۸۱۷ق) ،فوائد الرضویة فی احوا علماء المذهب الجعفریه ،بیجا :بینا.
 .۰۱قیصیری ،احسان« ،اخباریان» ،در دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،۷زیر نظر محمدکاظم موسوی بجنوردی،
تهران :مرکز نشر دایرةالمعارف بزرگ اسالمی۰۱۱ ،ی.۰۱۸
 .۰۷کامالن ،محمدصیادق (« )۰۸۳۷سیلو فکری فیض کاشیانی» ،نشریه کاشانشناسی ،دور  ،۸شمار  ۰و ،1
۱1۰ی.۱۳۱
 .۰۳کالنترضرابی ،عبدالرحیم (سهیل کاشانی) ( ،)۰۸۸1تاریخ کاشان ،تهران :انتشارات فرهنگ ایرانزمین.

 .۰۳مدرس تبریزی ،محمدعلی ( ،)۰۸۰۳ریحانة االد فی تراجم المعروفین بالکنیة و اللقب ،تهران :ناپخانۀ علمی.

 .1۱المهاجر ،جعفر (۰۰۰۱ق) ،الهجرة العاملیة الی ایران فی العصیر الصیفوی ،اسبابها التارخییة و نتایجها الثقا یة و

السیاسیه ،بیروت :دار الروضة للطباعة و النشر۰۰۰۱ ،ق.

 .1۰موسوی خوانساری ،محمدباقر ( ،)۰۸۳۱روضات الجنات فی احوا العلماء و السادات ،قم :مکتبة اسماعیلیان.
 .1۱ناجی نصیرآبادی ،محسین ( ،)۰۸۳۷کتا شیناسیی فیض کاشیانی ،مشیهد :بنیاد پژوهشهای آسیتان قدس
رضوی.
 .1۸هانیس ،هالم ( ،)۰۸۳1تشیع ،ترجمکۀ محمدتقی اکبری ،قم :نشر ادیان.
 .1۰وحید قزوینی ،محمدطاهر ( ،)۰۸۱۳عباسیینامه ،تصییحی و تحشیییۀ ابراهیم دهگان ،ارا  :کتا فروشییی
داوودی.
 .11نراقی ،حسن ( ،)۰۸۰1تاریخ اجتماعی کاشان ،تهران :انتشارات مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
 .1۱نصیر ،سیید حسیین (« ،)۰۸۱1مکتب اصفهان» ،تاریخ فلسفه در اسالم اثر میان محمد شریف ،تهران :مرکز
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

1۱۰














نشر دانشگاهی۰۰۸ ،ی.۰۷1
 .1۷نیومن ،اندرو (« ،)۰۸۳۳میراث ناتمام فیض کاشانی برای جهان غر » ،تاریخ اسالم ،شمار ( ۸پیاپی ۱ ،)۸۳ی.۰۱
58. Gleave, Robert (2007), Scripturalist Islam, Leiden: Brill.
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 .۸۳ییییییییی ([۰۸۷۰ج]) ،اعتذار (ده رساله محقق بزرگ فیض کاشانی) ،چ ،۰اصفهان :مرکز تحقیقات علم و

