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چکیده
فیض کاشاا ی از متکلمان امی شایعه در قرن یازدهم است و در زمینه اعتقادات
دینی آثار گو اگو ی دارد .روش کالمی او ترکیبی از قل وحیا ی ،عقل فلسا افی ،و
شاادود عرفا ی اساات .وی معتقد اساات که عقل ساابت هه فدم هر ی از معارف
مساتقل است و هین معارفی که حکمای خستین هیان کردها د و آ چه را که شرع
هیاان کرده ،مناافااتی وجود دارد .آیات و روایات قش ویژهای در مباحث کالمی
ایشااان دار د تا آ جا که هر ی از آثار کالمی او اسااتنباش شااده از آیات و روایات
اسات .ایشان هر ی از هاورهای مرهوش هه معاد -ما ند فرشته منکر ،صحیفه اعمال،
میزان و شادادت اع اای ا ساان -را هه صورت حِکمی و عقلی تبیین موده است.
وی فرقه صاوفیه را سخت مورد کوهش قرار داده ،و مردم را سبت هه اعتقادات و
رفتارهای اشایست آ ان هرحذر کرده است.
واژههای کلیدی :فیض کاشاااا ی ،روش شاااناسا ای ،روش عقلی ،روش عقلی-
فلسفی ،روش قلی.

 .1استادیار دانشگاه معارف اسالمی ،گروه مبانی نظری اسالم.
 .2دانش پژوه سطح چهار مؤسسه آموزش عالی امام صادق

(نویسنده مسئول).

 .1شخصیت و آثار
محمد محساان فرز د شاااه مرت ای ملقب هه فیض ،سااال  7001قمری در شاادر
کااشاااان هاه د یاا آماد آآقاا هزرت تدرا ی 351 :9 ،7001 ،؛ همو 097 :3 ،7010 ،؛
سابحا ی )791 :0 ،7040 ،و در  44رهیع الثا ی ساال  7097قمری در سان هشااتاد و
چدار ساال ی در شدر کاشان از د یا رفت و در همان جا هه اک سپرده شد آآقا هزرت
تدرا ی 094 :3 ،7010،؛ سااابحا ی .)799 :0 ،7040 ،فیض پس از فرا گرفتن علومی
ما ند ادهیات ،منطق ،اصاااول و فقه ،زد دایی ود یعنی ورالدین کاشاااا ی ،در سااان
هیسات ساال ی عازم اصافدان شد ،و پس از آمو تن علومی ما ند ریاضی ،راهی شیراز
شاد .پس از آن ،هه اصافدان مراجعت کرد .فیض کاشا ی در قم هه مدت هشت سال ،و
در شایراز هه مدت دو ساال از مح ار صادرالدین محمد شیرازی علوم هاطنی را کسب
کرد و سااپس هه کاشااان رفت و هه تدریس و تألیف و تبلیغ مشاالول شااد آر.ک :فیض
کاشاا ی .)04 -49 :7 ،7131 ،وی زد شاه عباس ثا ی و شاه سلیمان از جای اه ویژهای
هر وردار هود ولی ساابت هه پذیرش وظایف حکومتی و مدا له در مسااایل ساایاساای
گریزان هود و از همین رو ،منصاااب شا ایخ االساااالمی را پاذیرفات آر.ک :آقاا هزرت
تدرا ی .)094 :3 ،7010،فیض کاشااا ی داماد مالصاادرا و از شاااگردان ممتاز وی آر.ک:
همو ،)094 -097 :3 ،7010 ،و از لحاظ فلسافی تحت تأثیر ا دیشههای مالصدرا است
و در عرفاان و ا ال و معارف اساااالمی هه اهوحامد غزالی متمایل اسااات آسااابحا ی،
.)793 -791 :0 ،7040
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فیض کاشاااا ی از جمله عالما ی اسااات که در زمینه علوم مختلف دارای تألیفات
فراوا ی اسات؛ هه گو های که هیش از صد عنوان کتاب هرای او ذکر شده است آآقاهزرت
تدرا ی .)351 :9 ،7001 ،از ویژگیهاای فیض آن اسااات که هر ی آثار ود را در دو
قالب مفصاال و مختصاار تألیف کرده اساات .از هاب مو ه ،تفساایر «الصااافی» را هه ام
«األصافی فی تفسایر القرآن» و «الوافی» را هه ام «الشاافی» الصه کرده است آهمو،
 15 -11 ،7111و  .)774او آثار ود را در سااه مرحله فدرساات اری موده اساات
آر.ک :آقااهزرت تدرا ی )351 :9 ،7001 ،که در آ رین فدرسااات اری آثار ود در
سااال  7090قمری یعنی یک سااال قبل از وفاتش ،صااد عنوانِ تألیفی ود را معرفی
میکناد آفیض کااشاااا ی .)777 ،7111 ،مدمترین کتاابهای کالمی وی عبارتند از:

«النوادر»« ،علم الیقین فی أصاااول الدین»« ،عین الیقین»« ،أ وار الحکمة»« ،أصاااول
المعارف» و «قرة العیون فی أعزّ العیون».
عالمه مجلساای هه مصاانفات فیض در زمینه فقه ،حدیث ،کالم و حکمت اشاااره
کرده اسات آمجلسی .)714 :704 ،7001 ،شیخ حر عاملی از فیض کاشا ی ها تعبیراتی
همچون« :دا شاامند فاضاال ،عالم ماهر ،حکیم ،متکلم ،محدث ،فقیه ،محقق ،شاااعر و
ادیب» یاد کرده و از میان کتابهای فراوان او ،کتاب الوافی و تفاساایر سااه گا ه 1را ام
میهرد آحر عاملی ،هیتا.)105 :4 ،
فیض کاشاااا ی شا ااگردان هسا ایاری ترهیت کرد ،از جمله :محمد هاقر مجلسا ای
آمجلسای ،)740 :701 ،7001 ،قاضی سعید قمی آصدر ،هی تا794 :1 ،؛ قمی،7143 ،
 )57 :1و سید عمت اهلل جزایری آسبحا ی.)107 :77 ،7073 ،

 .2روش تألیفی و تدوینی فیض کاشانی

 .2-1آثار جامع

أ) «النوادر» :این کتاب هعد از کتاب «الوافی» و «الشااافی» اشااته شااده اساات.
غرض فیض کاشاا ی از وشتن این کتاب آن هوده که هر ی از روایاتی که در کتابهای
معتبر آمده ولی الفاظ و م اامون آنها در کتاب «الشااافی» هیان شااده اساات را جمع
آوری کناد تا این کتاب مکمّل و جبران کننده واقص کتاب «الشاااافی» هاشاااد آهمو،
 .)7 ،7117هخش اول این کتاب مرهوش هه روایات اعتقادی اسااات که در پایان آن ،مال
محسااان فیض آرزو میکناد کاه روایات فقدی را یز هه ارش در آورد آهمو،7117 ،
 )135اما ظاهراً هدان توفیق پیدا می کند .این کتاب دارای هفت هاب اسااات .7 :کتاب
العقال؛  .4کتاب العلم؛  .1کتاب التوحید؛  .0کتاب النبوة و اإلمامة؛  .5کتاب الفِتَن؛ .4
کتااب اهنااا القا م؛  .1کتاب المعاد .هر کتاب دارای اهواب مختلفی اسااات .تمام روایات
 .1مراد از تفاس یر س ه گانه تفس یر ص ا ی ،األص فی و المصفی است .در حالیکه بر اساس هرست نگاری یض دو کتاب
اول به عنوان آثار تفس یری وی معر ی ش ده اس ت و نامی از تفس یر المص فی به میان نیامده اس ت (ر.ک :یض کاش انی،
 17 -17 ،7711و .)771
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هه طور کلی آثار کالمی مرحوم فیض هه دو دسااته تقساایم میشااود« :آثارجامع»
آغیر مختص هه یکی از اصااول اعتقادی) و «آثار موضااوعی» آمختص هه یکی از اصااول
اعتقادی).

111

این کتاب هدون سند هوده و فقط هه ام کتاهی که از آن قل گردیده هسنده شده است.
ب) «علم الیقین فی أصااول الدین» :این کتاب دارای چدار مقصااد اساات .7 :العلم
هااهلل؛  .4العلم هاالمال کة؛  .1العلم هالکتب و الرسااال؛  .0العلم هالیوم اآل رة .هریک از
مقاصاد یز دارای اهواهی است .فیض در دستههندی و ام ذاری مقاصد این کتاب ،از آیه
آمَنَ الرَّسُُلُ ب ما أ نب ْزا َ إالَيْهِ مِنْ رَمِّهِ وَ الْ لؤْمِنبُنَ كبلٌّ آمَنَ ماأللَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ كبتبباهِ وَ رلسُُللِه 
آهقره )435 :و يأ نَيُّهَأ الَّذِينَ آمَنبُا آمِنبُا ماأللَّهِ وَ رَسُلُلِهِ وَ الْكِتأِا الَّذِ َزَّ َ ََل

رَسلُلِهِ وَ

الْكِتأِا الَّذِ نَ ْزَ َ مِنْ قَبْلب وَ مَنْ يَكْفبرْ ماأللَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ كبتبباهِ وَ رلسُللِهِ وَ الْيَُِْا الْخِِرا ََََْْ ََلَّ

ََُاللاأ مَِِيْاا آ سااا )714 :الدام گرفته اسات .او این کتاب را هه عنوان «مخ الشریعة و
لباب الدین» معرفی و پیشاانداد میکند کسااا ی که موفق شاادها د اعتقادات ود را از
کتاب و سانت استنباش کنند این کتاب را هخوا ند آفیض کاشا ی .)5 :7 ،7073 ،فیض،
این کتااب را یاکهاار هه ام «المعارف» تلخیص کرده و هار دوم ها ام «أ وار الحکمه» ها
اضاافه کردن مطالب حکمی ،هه صاورت مختصار اشته است آهمو13 ،7111 ،و 31؛
آقا هزرت تدرا ی.)144 :75 ،7001 ،
ج) «عین الیقین» :هه گفته فیض ،این کتاب هیا ر آن دسااته از معارفی اساات که
عقل در فدمیدن آن ،هی یاز از شاارع اساات؛ م ر هرای تتمیم یا تبیین یا تنبیه .مطالب
این کتاب از یک مقدمه و دو مقصااد تشااکیل شااده اساات .مقصااد اول درهاره هر ی
مباحث فلساافی اساات ،که فیض از این مسااا ل هه «اصااول علم» تعبیر کرده اساات ،1و
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قسم دوم پیرامون علم هه آسمان و زمین و موجودات هین آن دو است .فیض این کتاب
را «أ وار الحِکَم و اسارار الکَلِم» امید آفیض کاشاا ی )45 :7 ،7043 ،و سپس ها عنوان
«أصااول المعارف» تلخیص کرد آهمو )19 ،7111 ،و در مقدمه سااه چیز را هه عنوان
سابب تألیف آن هیان کرد .7 :محبت سبت هه علوم حقیقی و معارف هرها ی؛  .4عالقه
مندی سبت هه لب المبا ی و فصوص المعا ی و ست ی از اقوال مختلف و اهماهنگ؛
 .1تصامیم هر جمع هین معارف حکمی که توساط حکمای خسااتین هیان شده و هین
آن چیزی که در شارع وارد شاده اسات تا هرای طالب حقیقت روشن شود که هین آن
دو منافاتی وجود دارد آهمو.)5 -0 ،7115 ،
د) «قرة العیون فی أعزّ الفنون» :مطاالاب این کتااب که هه زهان عرهی آمیخته هه
 .1عناوین این مباحث در ادامه مقاله ،ذیل کارکرد مباحث هستی شناسی در آثار کالمی یض ذکر شده است.

فارسای است ،هر اساس «مقاله» و «کلمه» دستههندی شده ،و شامل دوازده مقاله ،و هر
مقاله دارای پنج کلمه اساات ،که مجموعاً در هردار ده شااصاات کلمه اساات .عناوین این
مقاالت هه ترتیب عبارتند از .7 :معرفت دا؛  .4صاافات و اسااماا داو د؛  .1صاانع و
اهداعات دا؛  .0فوس و اشاابا ؛  .5حدوث عالم؛  .4ق ااا و قدر؛  .1حجت دا هر لق؛
؛  .9علم و ایمان؛  .70هرزخ؛ .77
 .3فتنههای امت اسااالمی هعد از وفات بی اکرم
پیدایش آ رت از د یا؛  .74هعث و حشر.
هاااا) «أصااول العقا د الدینیه» :مشااتمل هر سااه هاب ،و هه ترتیب ،در هاره توحید،
بوت و معاد است .مباحث امامت ذیل هاب بوت درج شده است.

ز) «منداج النجاة» :این کتاب دارای دو مقصااد اساات .مقصااد اول درهاره اعتقادات
پنچ گا ه آتوحید ،عدل ،بوت ،امامت و معاد) ،و مقصاااد دوم درهاره طاعات و معاصا ای
اع ااا و جوار و قلب ا سااان و آداب صااحبت و معاشاارت اساات .این کتاب را یز هرای
عموم مردم اشته است آهمو.)771 ،7045 ،
 .2-2آثار موضوعی

أ) «میزان القیامة» :این رسااله که ها هدف تبیین کیفیت وسیله سنجش اعمال در
روز قیامت تألیف شااده ،دارای شااش هاب اساات .7 :آیات و ا بار مرهوش هه میزان؛ .4
اقوال مفسران و مدققان درهاره میزان؛  .1هیان مقدمات تحقیق و غرض؛  .0هیان تحقیق
و غرض .5 ،تطبیق تحقیق و غرض هر آیاات و ا باار و اقوال؛  .4شااار هر ی از ا بار
مرهوش هه میزان.
ب) «مرآة اآل رة» :این رسااله در چدار هاب تن یم شاده اسات .7 :مکان هدشت و
جدنم در آ رت؛  .4پیدایش هدشات و جدنم از فس ا سان؛  .1هیان هر ی اقوال درهاره
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و) «ترجمة العقاید» :رسااالهاى هه زهان فارساا  ،در هیان اصااول اعتقادات اساات.
فیض ،این رسااااله را هه هشااات در تقسااایم کرده ،و هر در را هه منزله درى از درهاى
هدشاات مقرّر داشااته اساات .او ،هیشااتر ،از قرآن و روایات هراى اثبات این اصااول کمک
گرفتاه و طریق هرهاان و عقال را در این مسااایر ،هرای عوام کمهداتر از قرآن و روایات
میدا د آهمو .)94 ،7111 ،عناوین این هشااات هخش عبارتند از .7 :اثبات وجود دا؛
 .4اثبات توحید؛  .1صافات جمالی و جاللی؛  .0بوت و رساالت؛  .5وصایت و والیت؛ .4
معاد؛  .1احوال موت و قیامت؛  .3هدشاات و دوزخ و حوض .این کتاب هرای عموم مردم
وشته شده است آهمو.)774 ،7045 ،
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معا ی هدشت و جدنم؛  .0کیفیت لذات و آالم در هدشت و جدنم.
ج) «اللباب فی علم اهلل تعالی» :در این رساااله علم الدی هر اساااس اصااول فلساافی
تبیین شاده اسات .همچنین او رساله دی ری درهاره علم داو د هنام «جواب من سأل
عن کیفیة علم اهلل سبحا ه قبل اإلیجاد من أهل األهدر» وشته است.
د) «اللبّ فی حدوث العالم» :در این رسااااله حدوث ذاتی عالم که دیدگاه حکمای
اسالمی است ،هیان شده است.
ها) رسالهای در پاسخ هه سؤالهای اهل مولتان.1
و) «رساله شرا ط اإلیمان».
ز) «رسالة فی الجبر و األ تیار».

 .3کارکرد علوم مختلف در آثار کالمی فیض کاشانی
 .3-1علوم عقلی
 .3-1-1منطق

فیض کاشاا ی علم منطق را از اقسام علوم ری -در مقاهل علوم عملی -و مرکب
از  9علم میدا اد .7 :کلیات مس؛  .4مقوالت؛  .1ق اااایا؛  .0قیاسها؛  .5هرهان؛ .4
جدل؛  .1ملالطات؛  .3طاهه؛  .9شعر آفیض کاشا ی.)400 :0 ،7131 ،
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ایشاااان ،عالوه هر هدره گیری از قواعاد منطقی کاه امری گریز ااپذیر اسااات ،در
مواردی از اصاااطالحات و قواعد اص منطق هه صاااراحت ام هرده اسااات که عناوین
منطقی ماا ناد هرهان شااابیه لم آهمو ،)741 :7 ،7043 ،هرهان إ ی آهمو:7 ،7073 ،
 ،)31مصااادره هه مطلوب آهمو )14 :7 ،7043 ،و عکس قیض آهمو)744 :7 ،7043 ،
از آن جمله است.
وی ،در مقام اساتدالل ،از ا واع اساتدالل هدره گرفته است؛ مثل استدالل هرها ی و
تمثیلی .همچنین ا واع قیااس ماا ند اقترا ی ،اساااتثنایی و لف را هه کار هرده اسااات
آهمو .)777 ،30 ،34 ،11 ،10 ،47 ،53 :7 ،7043 ،هه عنوان مو ه هرای اثبات عینیت
 .1مولتان از ش هرهای هندوس تان دیم و پاکس تان ع ی اس ت .بر ی از اهالی این ش هر ،از عبدالس الم مولتانی که در
اص فهان تاار می کرد در الب نامه ای در واس ت کردند که کسی از دانایان را پیدا کند تا به این سؤالها پاسخ دهد.
از جم ه این سؤالها ،حقانیت مذهب امامیه است ( یض کاشانی.)117 -117 ،7717 ،

کماالت ها ذات داو د ،از طریق هرهان لف و ها اساااتفاده از یک قیاس اساااتثنایی ،از
هطالن تالی مقدمه شارطیه آ قصان در ذات االهی) ،هطالن مقدّم آزیادت صفات هر ذات
االهی) را تیجاه میگیرد« :لو کا ت زا دة عل ذاته ،لزم أن یکون فی حدّ ذاته اقصا ااً،
فال یکون غیر متناااه فی التماامیاة ،هااذا لف» آهمو .)54 ،7045 ،و هرای اثبااات این
مطلاب کاه «هر موجودی تاا زما ی که موجود اسااات ،واجب الوجود آاعم از هالذات و
هاللیر) اسات» یز هه همین شایوه استدالل میکند« :کل ما وجد فقد وجب وجوده ما
دام کو اه موجودا؛ إذ لو جااز لاه العدم فی زمان الوجود و مع الوجود لجاز االقتران هین
النقی ین ،و التالی هاطل ،فالمقدّم مثله» آهمو.)771 :7 ،7043 ،
 .3-1-2معرفت شناسی

اگر چه معرفت شاناسای هه عنوان یک علم مساتقل در زمان گذشته مطر بوده
اساات ولی مرحوم فیض در الهه الی مباحث کالمی ،پارهای از مبا ی معرفت شاانا تیِ
ود را اظدار کرده و در موارد لزوم ،آن مبا ی را مدلّل میکند.

رویکرد معرفتی فیض جزم گرایی اسااات و یقین را هه ساااه مرتبهی علم الیقین،
عین الیقین و حق الیقین تقساایم میکند آهمو .)74 :7 ،7073 ،هر همین مبنا اساات
که فیض از ورطه شاک گرایی ارج شاده و هرای صاد هاورهای اعتقادی ادله عقلی و
قلی ارا ه میکند.
فیض حس و عقل را از جمله اهزارهای ادراک میدا د .حس را هه دو قساام ظاهر و
هاطن تقسایم میکند« .المسه ،ذا قه ،شامه ،سامعه ،و هاصره» حواس ظاهری ،و «حس
مشاترک ،مصاوره ،واهمه ،حاف ه و متصرفه» حواس هاطنیا د آهمو-143 :7 ،7073 ،
115؛ همو .)449 -470 :4 ،7043 ،وی ،دو قوه سااامعه و هاصااره را از دی ر حواس ،و
قوه هاصاره را از قوه ساامعه اشرف میدا د آهمو .)440 -441 :4 ،7043 ،این مبنا آ جا
ظاهر می شاااود که وی هرای اثبات رحمت و ع مت و حکمت داو د ،دعوت هه تفکر
در کیفیات پیدایش موجودات مادی میکند آهمو )119 -494 :7، 7073،و همچنین
هرای اثبات توحید داو د از م میان اع ااای هدن ا ساااان اساااتفاده می کند آهمو،
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فیض علم را هه «حصاول و ظدور شیا زد عالِم ،هه صورت مجرد و هدون مالهست
هاا مااده» تعریف میکند و جدل را در مقاهل آن قرار داده و ساااپس کیفیت حصاااول
صااورت معلوم زد عالم را تبیین میکند آفیض کاشااا ی )31 :7 ،7043 ،و از این مبنا
هرای تبیین علم داو د استفاده می کند آهمو.)5 :1 ،7131 ،
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 .)15 ،7131روشاان اساات که تفکر در موجودات مادی و احراز هماهن ی و م میان
اع ااای هدن ا سااان متوقف هر آن اساات که ادراکات قوای ا سااا ی ساابت هه ارج ،هه
رسمیت شنا ته شود.
او هر این هاور اسااات که ا ساااان در ذات ود دارای دو فرشاااته علّام آدا ا) و فعّال
آکننده) اساات ،و ها اولی -که امش عقل ری اساات -تصااورات و تصاادیقات را درک
میکند ،و ها دومی -که امش عقل عملی اسات -صناعات را استخراج کرده و هه حسن
و قبح آ چاه ا جاام میدهاد ،یاا ترک میکند پی میهرد ،و آ چه در روایات درهاره مد
:
عقل و عاقل وارد شااده ،مرهوش هه این دو قوه اساات ،ما ند این سااخن امام صاااد
«العقال دلیل المؤمن» آهمو .)143 :7 ،7073 ،ضاااروت وجود امام آهمو:7 ،7073 ،
 ،)507عصاامت امام آهمو ،)010 :7 ،7073 ،لزوم معاد آهمو ،)7079 :70734 ،لزوم
ثواب و عقااب آهمو )040 :7 ،7043 ،و غاایات منادی افعال داو د آهمو:4 ،7043،
 )070از جمله مساا لی است که مبتنی هر قاعده حسن و قبح عقلی است که حاکم در
این قاعده ،عقل عملی است.
فیض قایل هه معرفت فطری اساات ،و مواردی همچون هطالن ترجیح هدون مرجح
آهمو ،)55 :7 ،7043 ،هطالن دور آهمو )59 :7 ،7043 ،و تصااادیق هاه وجود داو د
آهمو )13 :7 ،7073 ،و معاد آهمو )7079 :7 ،7073 ،را از مصاااادیق معرفت فطری
میدا د.
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ایشاان درهاره چ و ی حصول علم هرای ا سان هر آن است که علم گاهی هه سبب
اکتساااب از راه اسااتدالل و آمو تن حاصاال میگردد که اعتبار و اسااتبصااار امیده
میشود ،این قسم مخصوص حکیمان و عالمان است ،و گاهی از جایی که ودش بر
دارد در دل او افکنده میشاااود که این علوم دو گو ه اسااات :گاهی از سااابب آن علم
اطالع دارد این قسام اگر در دل القا شود الدام ام دارد و اگر در گوش طنین ا داز شود
ساخن فرشااته ام دارد که ا تصاااص هه اولیاا و ا مه دارد ،و گاهی از ساابب آن آگاهی
دارد که وحی ام دارد و مخصااوص پیامبران الدی اساات آهمو .)019 :7 ،7073 ،وی
پس از هیااان اقساااام لیفاهی اداو ااد روی زمین -یعنی بی و ولی -از این مطلااب
اسااتفاده کرده و ساااپس فر هین بی و رساااول و ولی را هیان میکند آهمو،7043 ،
.)107 -100
فیض معتقد اسات کسی که فس ود را از رذا ل پاک ،و مزین هه ف ا ل ا القی

کند و زهد و تقوا پیشاه کرده و از شرع تبعیت کند ،داو د حکمت را از طریق الدام هه
او افاضه میکند آهمو.)434 ،7134 ،
درهاره گساتره معرفت هشاری ،مرحوم فیض معتقد است که ا سان این شایست ی
را دارد که تمام علوم در او قش هبندد آهمو )011 :7 ،7073 ،و مصااادا آن ،ا ساااان
کامل اسات که جامع تمام علوم در تمامی مراتب آن است آهمو )779 ،7134 ،ولی او
معتقد اسات احاطه معرفتی سابت هه ذات داو د و صفات داو د محال است آهمو،
.)709 :7 ،7073
 .3-1-3هستی شناسی

مرحوم فیض در مباحث فلسااافی و حکمی از مروّجان و شاااارحان مکتب فکری
مالصاادرا اساات آآشااتیا ی .)701 :4 ،7113 ،وی در مقصااد اول کتاب عین الیقین،
مباحث فلسفی را در قالب عناوینی ما ند «اصل»« ،وصل» و «فصل» هیان میکند.

وی هر اسااس تشکیک در حقیقت هستی آهمو ،)95 ،11 :7 ،7043 ،معتقد است
که وجود صارف و الص از هر گو ه تقیید و حدّ ،همان حق تعالی اسات و غیر داو د
یعنی همه مخلوقات ،وجودشان آمیخته ها عدم است آهمو.)47 :7 ،7043 ،
هه اعتقاد فیض ،واجب الوجود آن اسات که وجود ،مقت ااای ذاتش هاشد هدون آن
که یازی هه فاعل و قاهل داشاااته هاشاااد ،و امکان از من ر او دارای دو معنا اسااات که
عبارتند از .7 :واهساات ی و عین رهط هودن ذات و حقیقت شاایا؛  .4ضاارورت داشااتن
وجود و عدم آهمو.)3 ،7115 ،
ایشاان هر این هاور اسات که عدم ه تندا ذات ،اثر و تمیز دارد هلکه ال شیا محض
اسااات آهمو )47 :7 ،7043 ،و پس از اقامه دو دلیل معتقد اسااات اعاده معدوم هعینه
محال اسات؛ در تیجه اعاده ا ساان هعد از مرت هه معنای ا شاا او در ش ه دی ر است.
هاه عبارت دی ر ا ساااان ها مرت از هین میرود هلکه از ا های هه ا های دی ر منتقل
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در تن یم مباحث هسااتی شااناس ای هه تبع مالصاادرا وجود را اصاایل و ماهیت را
اعتباری میدا د آفیض کاشاااا ی44 :7 ،7043 ،؛ همو )1 -4 ،7115 ،و معتقد اسااات
مااهیت هالذات موجود یسااات هلکه هالعرض یعنی هه تبع وجود ،موجود اسااات؛ ما ند
تبعیت سااایه ساابت هه صاااحب سااایه آهمو )44 :7 ،7043 ،و از این مبنا هرای اثبات
وجود دا آهمو )140 :7 ،7043 ،و توحید داو د آهمو )117 :7 ،7043 ،اساااتفاده
میکند.
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میشود آهمو.)34 -37 :7 ،7043 ،
مراتاب ساااه گا ه عالم امکا ی از من ر فیض کاشاااا ی عبارتند از .7 :عالم عقلی و
روحاا ی آعالم غیب و جبروت)؛  .4عالم یالی و مثالی آعالم هرزخ و ملکوت)؛  .1عالم
حسی و جسما ی آعالم شدادت و ملک) آهمو.)444 :7 ،7043 ،
او موجود را هه دو قسااام هالفعل و هالقوه تقسا ایم کرده و وجود هالفعل را وجودی
میدا د که از هر جدت هالفعل هوده و روج از آ چه که هسااات هرایش محال هاشاااد ،و
مثال آن ،واجب الوجود است آهمو.)757 :7 ،7043 ،
فیض کاشااا ی پس از ذکر اقسااام فاعل آفاعل هالطبع ،هالقساار ،هالعنایه ،هالرضااا و
هاالتجلی) هر این هاور اسااات که داو د فاعل هالتجلی اسااات آهمو-753 :7 ،7043 ،
 ،)759ولی در جاای دی ر اداو د را هه عنوان فاعل هالعنایه یا هالرضاااا معرفی میکند
آهمو.)37 ،7115 ،
ایشااان ،پس از ذکراقسااام واحد و کثیر و هیان احکام آن آهمو-711 :7 ،7043 ،
 )713و فی وحادت عاددی معقوالت ،معتقاد اسااات اداو اد واحد هه وحدت حقّه
حقیقیّه است آهمو.)100 -113 :7 ،7043 ،
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دی ر مباحث هساتی شناسی که مرحوم فیض آن را هیان کرده ،عبارتند از :تقدم و
تأ ر و اقساااام آن آهمو ،)700 -704 :7 ،7043 ،قدیم و حادث و اقساااام آن آهمو،
 ،)701 -705 :7 ،7043ساابب و مساابب و اقسااام آن آهمو،)710 -754 :7 ،7043 ،
اهعاااد و جدااات آهمو ،)410 -474 :7 ،7043 ،جوهر و عرض آهمو،)411 -711 ،
حرکت و سااکون آهمو ،)4403 -449 :7 ،7043 ،حرکت جوهری آهمو)77 ،7131 ،
زمااان و «آن» آهمو ،)453 -450 :7 ،7043 ،مکااان و حیّز آهمو-459 :7 ،7043 ،
.)445
 .3-1-4عرفان نظری

فیض کااشاااا ی در زمیناه عرفاان کتابهایی ما ند «کلمات مکنو ه» و «کلمات
مخزو ه» آتلخیص کتاب کلمات مکنو ه) و «الل الی» را اشااته است .او در آثار کالمی
ود از مبا ی عرفا ی یز اساااتفاده ،و در موارد مختلفی هه کالم هر ی از عرفا ما ند اهن
عرهی و جاامی اساااتنااد میکناد آهمو019 ،100 ،409 :7 ،7073 ،؛ ،54 :7 ،7043
 .)001 ،137 ،175 ،100 ،494مو اههایی از تبیینهای عرفا ی وی از اعتقادات دینی
هازگو میشود:

 .7او وحدت شااخصاای وجود را در قالب تمثیلهای مختلفی تبیین کرده و هر این
هاور اسااات که هما طور که ظدور مداد در صاااور حروف هه وحدت حقیقیِ مداد ا الل
وارد میکنااد ،ظدور وجود در صاااور موجودات یز هااه وحاادت حقیقی وجود ضااارر
میرسااا د آهمو04 -11 ،7134 ،؛ )131 :7 ،7043؛ از این رو ،وی راهطه هین داو د
و مخلوقاات را علّی و معلولی و از وع ایجااد میدا اد هلکاه آن را از هاب ظدور و تجلی
حق تبیین می کند آهمو.)134 :7 ،7043 ،

 .1فیض از آن جدت که مخلوقات را م اهر صاافات و اسااماا داو د می دا د ،در
هحث تشابیه و تنزیه هه جمع میان آن دو قا ل شاده و هر این هاور اساات که تشبیه هال
تنزیه و تنزیه هال تشابیه هر دو معرفت اقص است آهمو ،)01 ،7134 ،هلکه هاید حق را
از حیاث ذاتش منزه از تشااابیاه و تنزیه دا سااات و از این جدت که مخلوقات ،م اهر
صافات و اساماا داو د هستند ،داو د را هه اعتبار اسماا و صفاتش متصف هه تنزیه و
تشبیه کرد آهمو05 ،7045 ،؛ همو.)10 :7 ،7073 ،
 .0در هحث مرهوش هه لود کفار در جدنم معتقد اساات که عذاب هرای اهل جدنم
هعاد از مادتی عمت و گوارا واهد شاااد؛ زیرا همه موجودات غایتی دار د و غایت آ دا
لقاا حق اسات و اگر هرای وصاول هه غایت ما عی ایجاد شاود و فرد هه ضااللت کشا ده
شاود ،این گمراهی امری عارضای و زوال پذیر است ،و در تیجه ،آ چه که قسری هاشد
دا می خواهد هود ،ازاین رو ،رحمت واساعه داو د همه آ دا را شامل واهد شد ،البته
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 .4فیض در تبیین «امر هین االمرین» از دو روش فلسافی و عرفا ی استفاده کرده،
و هر این هاور اساات که روش اهل کشااف و شااادود در تبیین آن هه حقیقت زدیکتر
اسات؛ هرچند فدمیدن آن سخت است آهمو04 -11 ،7134 ،؛  .)131 :7 ،7043او هر
مبنای وحدت شاااخصااای وجود -ها تفسااایر صاااحیح آن -در تبیین امر هین االمرین
میگویاد :هماان گو ه که حقیقت واحد الدی ،در عین هسااااطت و احدیت ،جامع همه
حقایق ها درجات و مراتب مختلف آن اسااات و موجودات ها همه کثرات جدت وحدتی
دار د ،تمام افعال یز جدت وحدتی دار د که هه حق منسااوب اساات و هرگو ه فعلی که
در عالم وجود ا جام میپذیرد فعل داو د متعال محساوب میشود .از این رو اگر فعلی
هه عبد سابت داده میشود ،وزان آن وزان سبت وجود و تشخص هه اوست که اگر چه
امری متحقق در واقع اساات ،اما شااأ ی از شااؤون هاریتعالی و لمعهای از لمعات اوساات
آهمو.)074 :7 ،7043 ،

121

هین متنعم شاادن اهل هدشاات و اهل جدنم هساایار فر اساات آر.ک :همو:4 ،7043 ،
.)041 -050
 .3-1-5طبیعیات

فیض کاشااا ی ،در هر ی از مباحث کالمی -هه ویژه در زمینه دا شااناساای -از
طبیعت شناسی استفاده کرده است .وی ،ها هیان هر ی از ش فتیهای مرهوش هه لقت
ا سااان ،حیوا ات ،زمین ،کوهها ،معادن ،دریا ،هاران و هوا که حکمت و قدرت داو د در
آنها ظدور پیدا کرده اسااات هه تفکر در این عجایب توصاایه میکند آهمو:7 ،7073 ،
.)119 -494
 .3-1-6هیأت و نجوم
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ایشاااان در هر ی از آثاار کالمی ود و در ارتبااش هاا پارهای از مساااایل کالمی،
مبااحثی از علم هیاأت را هیان کرده اسااات .چ و ی حرکات افالک آهمو:4 ،7043 ،
70و  ،)01لمّی هودن حرکااات افالک آهمو ،)49 :4 ،7043 ،کروی هودن افالک آهمو،
 74 :4 ،7043و  )49و فوس ااطقه هرای افالک آهمو )75 -74 :4 ،7043 ،از جمله
ی آن مباحث هستند .او ها ممتنع دا ستن ر و التیام ،اصل عروج پیامبر اکرم
و آ چه که در حدیث معراج هیان شاااده را معجزه و ر عادت میدا د آهمو،7043 ،
 .)9 -3 :4وی ،معتقد اسات که حرکات افالک و سماوات و جوم هر روی زمین و اجرام
در
آن تأثیراتی دارد که علم جوم عدده دار آن اسات و سپس روایتی از امام صاد
تاأییاد این علم ذکر میکناد آهمو .)30 -13 :4 ،7043 ،او هاا قل کالم هزرگان هیان
میکند که علم جوم دارای قواعد کلی و جز یهای اسات که هر یک عدده دار هع ی از
پیش گوییها و ا بار غیبی در مورد افراد و اوقات میهاشند آهمو.)41 :4 ،7043 ،
 .3-1-7اصول فقه

1

مال محسان فیض در زمینه اصول فقه دو کتاب «األصول األصیلة» و « قد األصول
الفقدیة» اشته است .وی ،در هر ی از مباحث کالمی که زمینه طر هحثهای اصول
فقه در آن وجود داشااته از قواعد اصااولی هدره هرده اساات .او از قاعده «اصااالة ال دور»
 .1ش هی د مطهری اص ول قه را در ش مار ع وم عق ی آورده اس ت و وجه این کار را نیز این چنین بیان می کند« :ع م
اص ول ،نظر به اینکه س ر و کارش با مااس با عق ی و ذهنی اس ت و موشکا ی زیاد دارد ،ع می شیرین و دلپذیر است و
ذهن دانش او را ج ب می کند .برای ورزش کری و تمرین د ت ذهن در ردیف منطق و س فه اس ت .والب ع وم
دیمه د ت نظر ود را بیشتر مدیون ع م اصول می باشند» (مطهری.)13 :7 ،7731 ،

هرای اثباات مطاالاب کالمی اساااتفااده میکناد .هه طور مثال ،لود کفار در جدنم را
مستند هه ظاهر کتاب و سنت میکند آهمو.)7140 :4 ،7073 ،
فیض کاشاااا ی ها تقسااایم اجماع هه معتبر و غیر معتبر در تعریف قسااام دوم می
گوید« :اجماع غیر معتبر آن اساات که یک فر یا هیشااتر ،از امت یا فرقه امامیه ،مذهبی
را ا تیاار کند و مردم را از روی حیله و گمان هه آن دعوت کند ،مثل اجماع هر الفت
اهوهکر که هر الف کتاب و سانت اسات ،و اولین کسی که این اجماع را در این امت هه
وجود آورد اصاحاب ساقیفه هنی سااعده هود د که هه اطر اغراض فاسد ها اهوهکر هیعت
کرد د آهمو.)177 -109 :0 ،7131 ،
وی در هر ی موارد هاه اجماع اساااتدالل میکند .هه طور مثال میگوید« :حدوث
عالم هه معنای افتقار آن هه صاا ع و مسبوقیت آن هه عدم فی الجمله -یعنی اعم از عدم
در زمان -از ضاروریات دین است و مسلمین و حکماا هر آن اجماع ،و عقالا هر آن اتفا
دار د» آهمو.)115 :4 ،7043 ،

 .3-2-1ادبیات

جناب فیض ،از علم للت و قواعد ادهی در پارهای از مسااایل کالمی اسااتفاده کرده
اسااات .درهااره واهه «توهه» در آیه ََتَلَََّ آدَِل مِنْ رَمِّهِ كَلِ أتٍ ََتأَِ ََلَيْهِ إا َّهل هلَُ التََُّّاِل

الرَّحِيمل آهقره )11 :میگوید« :توهه هه معنای رجوع و پشاایما ی اساات .اگر این واهه هه
داو د سابت داده شاود ها حرف «علی» متعدی میشاود که در این صورت مت من
معنای شاافقت و مدرها ی واهد هود و اگر هه عبد ساابت داده شااود ها «إلی» متعدی
میشاود .توهه عبد هه معنای آن اسات که هنده هعد از گناه و معصایت هه داو د رجوع
کرده و از او اطااعات و پیرویکند و توهه داو د هه این معنا اسااات که اهتدا داو د ها
الدام توهه هساوی عبد رجوع کرده و سپس توهه عبد را قبول میکند ،پس هرای داو د
دو توهه و هرای عبد یک توهه هین آن دو وجود دارد» آفیض کاشااا ی.)740 :7 ،7075 ،
هیاان معناای للوی حیات و موت آهمو ،)94 :7 ،7043 ،ایمان و کفر آهمو:7 ،7043 ،
 )95 -90و لاذت و ألم آهمو )700 :7 ،7043 ،مو ههایی از هدرهگیری او از علم للت
در مباحث اعتقادی است.
ایشااان درهاره کلمه مفاتح در آیه وََِنَْْهل مَفأتِحل الْغَيْبا آا عام )59 :میگوید« :این
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 .3-2علوم نقلی
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کلمه اگر جمع مَفتح هه فتح میم هاشاااد هه معنای مخزن ،و اگر جمع مِفتح آهه کسا ار
میم) هاشاد هه معنای مفتا  -یعنی چیزی که هه وسیله آن هه عالم غیب دسترسی پیدا
میشود -است» آهمو.)745 :4 ،7075 ،
فیض کاشا ی پس از تبیین حدیث «کان اهلل و لم یکن معه شیا» سبت هه ادامه
روایت یعنی «اآلن کما علیه کان» این چنین میگوید« :کان در این روایت ما ند کان
در آیه شااریفه وَ كأنَ اللَّهل ََلي أا حَكي أا آ ساااا )71 :ه تندا داللت هر زمان ماضاای
میکند هلکه از مطلق زمان منسلخ است آهمو.)3 -1 :1 ،7131 ،
وی ،پس از قل روایتی از امام علی که فرمود« :الحمد هلل الواحد األحد الصمد
المتفرد الذی ال من شاایا کان و ال من شاایا لق ما کان قدرة هان هدا من األشاایاا و
ها ت األشایاا منه»...؛ ساپاس از آنِ داى ی ا ه و یکتا و ه یاز و تنداست؛ آن که ه از
چیزى هه وجود آمده و ه آ چه را که آفریده ،از چیزى آفریده اسات .توا ای است که ها
قدرتش ،از اشااایا تفاوت پیدا کرده و اشااایا ب یزن هه آن قدرت ،از او متمایز شاااده ا د»
ساابت هه ترکیب واهه «قدرة» میگوید« :قدرة منصااوب عل التمییز أو زع الخافض،
یعنی و لکن لق األشااایااا قادرة أو هقادرة أو مرفوع ،أی له قدرة أو هو قدرة» آهمو،
.)049 :7 ،7004
و ح اارت علی و اهل
فیض کاشااا ی روایت دالّ هر ح ااور پیامبر اکرم
هیات او و همچنین جبر یل و میکا یل و ملک الموت هر هالین فرد محت ااار و مکالمات
هین آنها را مرهوش هه رؤیت در عالم هرزخ دا ساااته و آن را امری واقعی -و ه مجازی-
میدا د آهمو.)7001 :4 ،7073 ،
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 .3-2-2رجال و درایه

فیض کاشاا ی علم رجال را «علم شنا ت راویان حدیث از حیث جر و تعدیل»،
و علم درایه را «علم شااانا ت اساااناد و متون احادیث و کیفیت تحمل حدیث و آداب
قل حدیث» دا ساااته و آ دا را از جمله علوم شااارعی هر میشااامرد آهمو:0 ،7131 ،
 ،)791و در آثار ود ،هر ی از رجال موجود در سند روایات اعتقادی را معرفی میکند
آهمو.)000 -199 :7 ،7004 ،
ایشااان در آثار کالمی ود در مباحث کالمی که هه روایات مسااتند میشااود هه
هر ی از اصاااطالحات علم درایه از قبیل ،بر متواتر ،مرفوعه ،مساااتفیض ،مشااادور و
حادیاث قادسا ای اشااااره میکناد .هه طور مثال مرحوم فیض میگوید« :روایاتی که

جاا شا اینان پیامبر را دوازده فر معرفی میکند در کتب عامه مساااتفیض و در مناهع
امامیه در حد تواتر اسااات» آهمو )550 :7 ،7073 ،و یز میگوید« :روایات مرهوش هه
شاایسات ی اهل هیت سبت هه الفت متواتر است» آهمو .)710 ،7113 ،همچنین هر
این هااور اسااات کاه روایاات بوی مرهوش هاه غیبت امام دوازدهم و طول عمر آن
ح رت در حد تواتر است آهمو.)945 :4 ،7073 ،
فیض کاشاا ی اهمیت و فایده اصالی هحث از صاحت و ضعف حدیث را مرهوش هه
احادیث فقدی دا سااته ،و ساابت هه احادیث اعتقادی کمفایده میدا د؛ ها این اسااتدالل
که مفاد این احادیث -جز موارد ادر -از طریق ادله عقلی هم قاهل دساااتیاهی هوده و یا
همراه ها ذکر ادله عقلی آ دا در ود روایات است آهمو.)90 ،7131 ،
 .3-2-3تاریخ

 .4جایگاه تفکر عقلی در روش کالمی فیض کاشانی
پیش از آن کاه جای اه تفکر عقلی در روش کالمی فیض کاشاااا ی را هیان کنیم،
دیدگاه وی را درهاره راهطههین عقل و شرع هاز میگوییم .فیض کاشا ی هر این هاور است
که عقل هه وسایله شارع هدایت میشاود و شارع هه وسایله عقل تبیین میشود ،عقل
ما ند پایه ،و شارع ما ند سا تمان است؛ هما طور که وجود سا تمان هدون پایه امکان
پذیر یساات ،وجود پایه هدون سااا تمان یز هیفایده واهد هود .عقل ما ند هینایی ،و
شارع ما ند ور است؛ تا ور باشد چیزی دیده میشود و هینایی هم هدون ور فایدهای
دارد .عقل ما ند چراغ اساات و شاارع ما ند روغن اساات؛ تا روغن باشااد چراغ روشاان
میشااود و اگر چراغ باشااد روغن ور میدهد .او هر این هاور اساات که عقل شاارعی
اسات از دا ل و شرع عقلی است از ارج؛ آن دو همیار یکدی ر ،هلکه متحد د .عقل در
صاورت بود شرع از فدم هسیاری از امور عاجز است ،ما ند چشم که در صورت بود ور
از دیدن اشاایاا اتوان واهد هود .وی معتقد اساات که عقل فقط کلیاتی ما ند حساان
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مرحوم فیض کاشااا ی در مباحث بوت اصااه و امامت که صاابلهی قلی هحث
هرجساته اسات ،عالوه هر استناد هه آیات و روایات ،از گزارشهای تاریخی یز هدره هرده
قبل از والدت و بوت آهمو،7073 ،
اسات .هشاارت هه بوت ح رت رسول اکرم
 )549 :7و آ چه را که یدود در شاب والدت آن ح ارت مشاهده کرد د آهمو،7073 ،
 ،)519 :7کرامات و معجزات آن ح رت آهمو )409 :7 ،7073 ،و مطاعن لفاا آهمو،
 )341 :4 ،7073از جمله آنها است.
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اعتقاد حق ،راساات ویی و عفت را درک میکند ولی از درک جز یات اتوان اساات ،ولی
شاارع کلیات و جز یات را میفدما د؛ مثال فدم حرمت گوشاات وک و مر و حرمت
ازدواج ها محارم فقط ها شاارع میساار اساات آر.ک :همو04 -01 :7 ،7043 ،؛ :4،7073
.)979 -974
ها هررسا ای آثار کالمی مرحوم فیض روشااان میشاااود که وی روش عقلی را هه
رسامیت میشناسد؛ چرا که او معتقد است هر ی از حکمتهای علمی و عملی را عقل
مستقالً میفدمد هدون آن که از شرع کمک ه یرد آر.ک :همو .)143 :7 ،7073 ،عالوه
هر آن ،از قواعد و مبا ی فلسفی یز در آثار کالمی ویش استفاده کرده است.
اثباات اداو اد هاا هراهین مختلف عقلی آهمو ،)144 :7 ،7043 ،اینکاه مااهیت
اداو د همان وجود اوسااات آهمو ،)149 :7 ،7043 ،اثبات واحدیت داو د از طریق
صاارف الشاایا هودن آن آهمو ،)117 :7 ،7043 ،وحدت حقه و هساااطت حقیقی ذات
اداو اد آهمو ،)100 :7 ،7043 ،غاایت هودن ذات داو د در ایجاد آهمو:7 ،7043 ،
 ،)193 -191تعریف فلسااافی از ق اااا و قدر و عنایت آهمو،)004 -007 :7 ،7043 ،
تبیین فلسااافی از امر هین األمرین آهمو ،)074 -074 :7 ،7043 ،اثبااات تجرد فس
ا سااا ی آهمو ،)457 -403 :4 ،7043 ،اثبات حدوث زما ی و ذاتی عالم آهمو،7043 ،
 ،)194-131 :4اثبات سااریان عشاااق و شاااو در جمیع موجودات آهمو:4 ،7043 ،
 ،)011 -070اف اال و اجود هودن عالم مخلوقات آهمو ،)003 -004 :4 ،7043 ،تبیین
فلسافی سبت هه عدمی هودن شرّ آهمو )701_700 :7 ،7043 ،و هطالن تناسخ آهمو،
 )451 :4 ،7043مو ههایی از کارهردهای مباحث و قواعد فلساافی در آثار کالمی فیض
کاشا ی میهاشد.
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 .5کارکردهای عقل در آثار کالمی فیض کاشانی
مساا ل کالمی هه ساه دسته تقسیم میشو د .7 :مسا لی که فقط از راه عقل قاهل
اثبات اساات و اصاال حجیت و اعتبار قل ،متوقف هر آ دا اساات ،ما ند وجوب معرفت
اداو د ،اثبات وجود داو د ،اثبات علم ،قدرت ،حیات و حکمت داو د ،و اثبات بوت
و عصمت بی در اهالغ وحی؛  .4مسا لی که ها عقل و قل قاهل اثبات است ،مثل توحید
و عصامت پیامبر در عمل هه شریعت؛  .1مسایلی که فقط ها قل قاهل اثبات است ،مثل
جز یات هرزخ و معاد.
عقلی یا قلی هودن روش یک متکلم ،هیشاتر در مسا ل دسته دوم روشن میشود؛

زیرا در مساا ل دسته اول راهی جز عقل ،و در مسا ل دسته سوم راهی جز قل یست.
در ادامه ،مواردی از کارکردهای عقل در آثار کالمی فیض کاشااا ی در سااه حوزه اثبات،
تبیین و تأویل ذکر میشود:
 .5-1کارکرد اثباتی

فیض کاشااا ی عالوه هر اینکه در اثبات مسااایل کالمی دسااته اول از عقل هه حو
شاایسته استفاده کرده است ،در اثبات مسایل دسته دوم یز از عقل هه وهی هدره هرده
است.

 .5-2کارکرد تبیینی

غرض از کارکرد تبیینی آن اسات که اعتقاداتِ مذکور در آیات و روایات ،هر اساس
قواعد عقلی روشاان گردد .این کارکرد یز در آثار کالمی فیض کاشااا ی یافت میشااود،
که هر ی از آنها هیان میشود:
 .7پس از ذکر آیه اللَّهل ال إالهَ إاالَّ هلُ آهقره )455 :و روایت ساااوال مرد اعراهی از
امام علی در جنگ جمل درهاره توحید داو د ساابت هه تبیین عقلی آن میگوید:
«اگر داو د از حیث وجود و عقل و وهم تقسایم شود قطعاً محتاج واهد هود؛ زیرا هر
مرکبی هه وسایله اجزای ود محقق شاده و محتاج هه آن است؛ در حالیکه داو د از
هر چیز هی یاز است» آفیض کاشا ی.)53 -54 :7 ،7073 ،
 .4پس از قال روایتی کاه مرد اعراهی در روز برد جمل درهاره واحد هودن داو د
از امام علی پرساید و آن ح ارت واحد را هه چدار قسام تقسیم کرد و دو قسم آن
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اثبات توحید داو د ها ادلهی مختلف عقلی ما ند منزه هودن داو د از فقر ،صرف
الوجود هودن ادا آهمو )47 -53 :7 ،7073 ،و دلیال م آهمو ،)15 ،7131،عینیت
مصاداقی صافات کمالیه ذاتیه ها ذات داو د هه واسطه ادلهای ما ند منزه هودن دا از
یااز و ترکیاب ،غنای ذاتی داو د ،غیرمتناهی هودن دا آهمو ،)31 :7،7073 ،اثبات
قادیم هودن داو د هه اساااتناد تنزه دا از احتیاج آهمو ،)15 :7 ،7073 ،اثبات غایت
هودن ذات داو د در افعال هه اساتناد امتناع تسلسل آهمو ،)19 ،7115 ،اثبات عصمت
بی از گنااه کبیره و صااالیره و رذا ل ا القی ...ها دلیل تنفیر آهمو،)010 :7 ،7073 ،
اثباات ضااارورت وجود امام ها دلیل لطف آهمو )507 :7 ،7073 ،و اثبات معاد ها دلیل
فطرت ،و تجرد رو ا سان آهمو )7073 :4 ،7073 ،مو ههایی از آن میهاشد.
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را هر اداو اد غیر قاهل اطال و کارهرد دو قسااام دی ر را هرای داو د جایز دا سااات،
مرحوم فیض دو قسامی که هر داو د قاهل اطال اسات را ها هیان عقلی روشن میکند
آهمو.)15 -11 ،7131 ،
 .1پس از ذکر روایاات مرهوش هاه قادر و جبر و ا تیار ،تبیین فلسااافی از امر هین
األمرین ارا ه میکند آهمان.)90 ،
 .0روایات دالّ هر حشار هر ی از ا ساانها هه صاورت حیوان را ذکر ،و سپس آن را
تبیین میکند آهمو.)179 -174 ،7045 ،
 .5هر ی از هااورهاای اعتقاادی مرهوش هاه معااد را پس از ذکر آیات یا روایات ،هه
صاورت حکمی و عقلی تبیین میکند .فرشته منکر آهمو،)7031 -7030 :4 ،7073 ،
میزان ،صاحیفه اعمال آهمو )14 -1 :0 ،7131 ،و شادادت اع ای هدن در روز قیامت
آهمان )7719 :4 ،از جمله آن موارد است.
 .5-3کارکرد تأویلی

فیض کاشاا ی آن دسته از صفات مذکور در آیات و روایات هرای داو د که اعتقاد
هه مدلول ظاهری آنها مساتلزم تجسایم و تشبیه است را تأویل موده است؛ چنان که
در تأویل ساامع و هصاار در آیاتی همچون :هلَُ السَُّ ي ل الْبَرُُير آاسااراا )7 :میگوید:
« داو د مسااموعات و مبصاارات و اش ایاا منوّر و ملوّن را هدون اهزار درک میکند ،ولی
ادراک حق هه واسااطه ذات وری اوساات ،و ذات داو د هه این اعتبار ساامیع و هصاایر
اسات» آهمو .)99 :7 ،7073 ،وی ،آیه کریمه وَ جأءَ رَمُّكَ وَ الْ َلَكل صَفًّأ صَفًّأ آفجر:
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هه معنای «آمدن امر پروردگار» معنا کرده و
 )44را ها اسااتناد هه روایت امام رضااا
آن را هه ظدور شااا ههای قدرت و آثار قدر دوا د تأویل میهرد ،ما ند فرما روایی که ها
ح ور در زد او سیاست و هیبت او ظدور پیدا میکند آهمو.)144 :5 ،7075 ،
درهااره آیاه إانَّ الَُّذينَ يلبأياِلُ َكَ إا َّ أ يلبأياِلُنَ اللَّه يَْل اللَّهِ ََُْقَ نَيْْيهام  آفتح)70 :
در حال هیعت ،فو همه دستهاست و این دست
میگوید« :دسات رساول دا
هه منزله دسات داست؛ زیرا آ ان در حقیقت ها داو د هیعت میکنند» آهمو،7075 ،
.)19 :5
در تفس ایر آیه كبلُّ شَُ ْءٍ هألِكٌ إاالَّ وَجْهَه آقصااص )33 :هعد از قل روایت امام
هاقر

که فرمود« :انّ اللَّه عزّ و جلّ أع م من أن یوصاف هالوجه لکن معناه کُلُّ شَی اٍ

هاالاِکإ إِلاَّا دینه و الوجه الذی یؤت منه» میگوید« :مراد از «هالوجه الذی یؤتی منه»
یعنی کساااا ی کاه هنادگان را هه ساااوی داو د و معرفت او هدایت میکنند؛ که آ دا
عباارتناد از بی ،وصا ای و عقل کامل؛ چرا که وجه یعنی آن چیزی که هه وسا ایله او
مواجده محقق میشااود ،و داو د هه وس ایله بی و وص ای و عقل کامل ها هندگان ود
روهرو شده و آ دا را مورد اطب قرار میدهد آهمو.)703 :0 ،7075،

 .6کارکردهای نقل وحیانی در آثار کالمی فیض کاشانی
مال محسااان فیض در آثاار کالمی ود اهتماام ویژهای هاه قل وحیا ی آقرآن و
روایات) دارد ،تا آ جا که هر ی از آثار کالمی ود را اساااتنباش شاااده از قرآن و روایات
معرفی میکنااد آهمو .)5 :7 ،7073 ،او از مجااادالت متکلماان و روش تعلیم و تعلم
فالساافه و عرفا هیزاری جسااته و تمایل ویژهای ساابت هه تعمق اساارار آیات قرآ ی و
اهراز میکناد آر.ک :همو .)70 :7 ،7131 ،روش وی هاه این
احاادیاث اهال هیات
صاورت اسات که در غالب مباحث کالمی قبل از شروع ،آیهای از قرآن کریم که مرهوش
هه آن هحث اساات را اهتدا ذکر ،و سااپس مساااله را هیان میکند .هطور کلی اسااتفاده از
آیات و روایات در آثار کالمی فیض هه سه صورت است:
 .6-1بهره گیری از دلیل عقلی مطرح شده در آیات و روایات

در تبیین حادوث عاالم از روایاات هدره گرفته اسااات .هه طور مثال ،در روایتی اهو
پرسید که دلیل هر حدوث عالم چیست؟ امام فرمود:
شااکر دیصاا ی از امام صااد
«ما از زدیک ترین راه ،آن را اثبات م کنیم» .اهو شااکر گفت :آن چیسات؟ امام صاد
علیه الساالم تخم بپر دهاىن را واست و آن را هر کف دستش داد و سپس گفت :این،
قلعه اى گِرد و محکم اساات؛ ول درون آن ،پوساات ازک و قره اى روان آساافیده) و

روش شناسی کالمی فیض کاشانی  /محمدرضا امامی نیا –حسین هنرخواه 

پس از قل روایات مرهوش هه رؤیت داو د میگوید« :رؤیت هصری داو د ممتنع
اسااات ،ولی رؤیات قلبی ممتنع یسااات ،از این رو آیات و ا باری که داللت هر رؤیت
داو د میکنند هر رؤیت قلبی حمل میشااود» آهمو .)49 :7 ،7073 ،ایشااان هعد از
را اثبات کرد ،میگوید« :آیات و
آ کاه هاا دلیل عقلی عصااامت ا بیاا و ا مه اطدار
میدهند هاید هه معنای غیر ظاهر تأویل هرده
روایاتی که سابت گناه هه معصومین
در اطاعت داو د غر هود د ،زما ی که هیش از ضرورت
شود؛ زیرا چون اهل هیت
هه هر ی از مباحات اشااتلال داشااتند آن را هرای ود گناه محسااوب میکرد د» آهمو،
.)014 :7 ،7073
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طالی ماایع آزرده) قرار دارد .ساااپس از آن ماا ناد طاووس هیرون م آید .آیا چیزى
دا ل آن شااده اساات؟» .اهو شاااکر گفت :ه .امام علیه السااالم فرمود« :این ،دلیل هر
حدوث عالم اساات» .اهو شاااکر گفت :مختصاار و مفید ،آگاه سااا ت و زیبا گفت و
م دا سااات که ما ،تندا آ چه را از طریق حواس پنج ا ه هینای و شااانوای و هویای و
چشاای و هساوای احساس م کنیم ،م پذیریم و یا آن که در دلمان هه روشن هیاهیم
و یاا هه طور یقین هفدمیم  .امام صااااد علیه الساااالم فرمود« :حواسّ پنج ا ه را یاد
کردى و آ داا هدون راهنما ،هیچ ساااودى دار د ،همان گو ه که تاریک جز ها چراغ ،از
میان م رود» آهمو.)15 -10 :7 ،7073 ،
 .6-2بهره گیری از آیات و روایات به عنوان مؤید دلیل عقلی
 .7هعد از آن که تصا ادیق هه وجود داو د را ها هیان عقلی اثبات کرده آیه وَ لَئِنْ

س َُلَلْتَهلمْ مَنْ َِلَ َ الس َُّ أواتِ وَ الْلَرََْ لَيََبُلبنَّ اللَّه آلقمان  )45:را هه عنوان شاااهد این
مطلب ذکر میکند آهمان.)13 :7 ،
 .4پس از اثباات توحیاد داو د و فی تعدد او ،ال تَتَّخِذبوا إالهَيْنا اثْنَيْنا إا َّ أ هلَُ إالهٌ

واحٌِْ آ حل )57 :را هه عنوان مؤید ذکر میکند آهمو.)114 :7 ،7043 ،
 .1پس از اثبات قدیم هودن داو د ،سااه روایت در تأیید آن ذکر میکند .هه عنوان
میپرساااند :دا از کِ هوده اسااات؟ امام فرمود :کِ
مو ه در روایتی از امام هاقر
بوده است تا هه تو ه ویم که از کِ هوده است .منزّه است آن که همیشه هوده و همواره
هست ،ی ا هی ه یاز است و همسر و فرز دى هر رفته است آهمو.)14 :7 ،7073 ،
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 .0پس از اثبات عقلی ضاارورت بوت ،روایتی را که فرد ز دیق از امام صاااد علیه
الساالم درهاره وجوب هعثت ا بیاا سؤال میکند ،هه عنوان مؤید دلیل عقلی ذکر میکند
آهمو.)703 -701 ، 7131 ،
 .5پس از اثبات اصااالح هودن فعل داو د ،روایاتی در تأیید آن ذکر میکند آهمو،
.)704 -700 ،7131
 .4واحد هودن فعل داو د را هه اساتناد هسیط الحقیقه هودن داو د اثبات کرده و
سااپس آیه وَ مأ نَمْرب أ إاالَّ واحَِْة آقمر )50 :را هه عنوان شاااهد آن ذکر میکند آهمو،
.)97 ،7045
 .1پس از اثبات این مطلب که در روز قیامت آ چه وزن میشاود حسانات است ه

سی ات ،چند روایت در تأیید آن هیان میکند آهمو.)10 -11 :0 ،7131 ،
 .3هعد از تبیین حکمی از هداا ،آیات و روایات را هه عنوان شااااهد آن ذکر میکند
آهمو.)457 -405 :7 ،7043 ،
 .9هعد از اثبات تجرد فس ا سااان ،آیات و روایاتی را هه عنوان شاااهد هیان میکند
آهمو.)454 -403 :4 ،7043 ،
 .6-3بهره گیری از آیات و روایات در مسایل فرا عقلی

 .7هیاان تعاداد پیااامبران اولوالعزم هر اسااااس روایات آهمو.4 ،)571 :4 ،7073 ،
معرفی هر ی از پیامبرا ی که مقامی هاالتر از سااایر ا بیاا دار د آهمو-573 :4 ،7073 ،
آهمو .0 ،)504 -519 :4 ،7073 ،رجعت
 .1 ،)579اثباات لفاای رساااول اهلل
آهامو .5 ،)7009 -7007 :4 ،7073 ،هرزخ آهمو .4 ،)7040 :4 ،7073 ،کیفیاات
حسااااب در قیامت آهمو .1 ،)7710 -7743 :4 ،7073 ،صاااراش و عبور از آن آهمو،
.)7739 -7713 :4 ،7073

کالمی
مال محساان فیض هیشااتر اقوال فالساافه و عرفا و متکلمان را هرای هیان مطلب و یا
تاأییاد مطلب علمی ذکر میکند و کمتر هه قد اقوال و آرای دی ران و فرقهها پردا ته
اسات ،و آن مقداری که گفتار علماا را قل و ساپس مورد اشکال قرار میدهد ها رعایت
ادب و تواضاع و ا صاف است .هه عنوان مو ه وی در تفسیر حقیقت میزان ،اقوال هر ی
از علمااا ما ند مجاهد ،ضاااحاک و ا فش را قل آهمو )75 -77 :0 ،7113 ،و هعد از
تبیین و اثبات ر ود ،صحت و سقم اقوال علماا را هیان میکند آهمان.)00 -75 ،
درهاره اثبات حدوث عالم هعد از قل ریه حدوث دهری از سااادات افاضاال زمان
ود بیعنی میردامادن ،میگوید :از گفتار طوال ی او -هعد از پذیرش مقدمات اسااتدالل-
چیزی هیش از حدوث ذاتی و تأ ر معلولیِ عالَم ،میفدمم ،و شاااید دی ران چیزی زا د
هر این هفدمند آهمو.)195 -194 :4 ،7043 ،
پس از اثباات تجرد فس ا ساااان ،پیروان جالینوس را که قا ل هه جسااام هودن فس
ا سا ند ،مورد ا تقاد قرار میدهد آهمان.)451 -454 :4 ،
پس از تبیین ریه امر هین األمرین هیان میکند که کسای که سبب زدیک فعل
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 .7شیییوه مواجهه فیض کاشییانی با اقوال و آرای دیگران در مسییا ل
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را مساتقل هبیند قا ل هه قدر و تفویض میشاود و کسی که سبب اول فعل را اه کند
قا ل هه جبر و اضااطرار اساات ،هر دو اه هیمار اساات اما ر حق آن اساات که از یک
طرف همه اعمال هه داو د سابت داده شاود و از طرف دی ر قش ا سان یز مالح ه
شود آهمو.)075 :7 ،7045 ،
در زمان حیات فیض کاشااا ی میان دو دسااته از مردم که یکی منسااوب هه علم و
معرفت و دی ری منساوب هه زهد و عبادت بصوفیهان است ا تالف هه وجود میآید و
در اامهای از وی ساااواالتی را میپرساااند که فیض هعد از صا ایحت دو طرف دعوا و
هرشامردن کارهای زشاتی که از آنها صاادر میشود ،هرای سلوک راه حق ،آنها را هه
کتاب زاد المسالک و ترجمه الشریعة و الفت امه ارجاع میدهد آهمو.)91 ،7117 ،
فیض کاشاا ی فرقه صاوفیه را ساخت مورد کوهش قرار میدهد و مردم را سبت
هه اعتقادات و رفتارهای اشایست آ ان هرحذر میدارد آهمو )37 -14 ،7131 ،و درهاره
آ اان میگوید« :هر از مردم چنین گمان م کنند که در مراحل تصا اوّف و دای
شااادن هاه حادّى رسااایاده ا د که م توا ند هرآ چه اراده کنند ها توجّه ا جام دهند و
دعایشاان در ملکوت شانیده و صادایشاان در جبروت پاساخ داده م شود ،ام ود را
«شایخ» و «درویش» داده و مردم را در اضطراب قرار دادها د که در مورد او هه افراش و
تفریط دچار گشاااته ا د ،یک او را از حدود هشاااریت فراتر دا ساااته و دی رى زهان هه
هدگوی و دشانامش گشاوده است ،او از حوادث و رؤیاهاى ود حکایت ها قل م کند
که مردم را هه شاابده م افکند و در برهایش چیزهای م گوید که ما ند غیب تلقّ
م شود» آهمو.)11 -14 ،7131 ،
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فیض کاشا ی هه مالقات ود ها محمد امین استرآهادی در شدر مکه اشاره میکند
و پس از پساندیدن طریقت علمی وی ،هر ر او که قا ل اسات «ا بار موجود در کتب
ارهعه واجب العمل اسات و از شیوه اجتداد و هه کارگیری اصول فقدیه هاید دوری کرد»،
این گو ه اشااکال میکند که اعتقاد هه اینکه تمام روایات موجود در کتب ارهعه قطع آور
اساات ،وعی افراش و غلو اساات ،سااپس در ادامه هیان میکند که فقدای مقلّد هدون آن
که در سااخن اسااترآهادی تأمل کنند آن را ا کار کردها د ،و البته منشااأ هیزاری آ دا را،
طعن زدن هه هر ی از فقدای هزرت و سابت فسااد دادن هه آنها از سااوی استرآهادی
میدا د آر.ک :همو.)71 -74 ،7190 ،

نتیجه
مال محسااان فیض ،ها هدره گیری از تفکر عقلی -هه ویژه تفکر صااادرایی آحکمت
متعالیه) -و ها اساااتناد هه آیات قرآن و روایات معصاااومین  ،آموزههای اعتقادی را
اثباات ،تبیین ،تاأویال و تاأییاد کرده ،و هه دلیل جامعیت در علوم معقول و منقول ،از
علوم مختلف در آثار کالمی ود اسااتفاده کرده اساات .وی ها پرهیز از روش مجادله در
علم کالم ،سااعی هر آن داشاات که ها محور قرار دادن آیات و روایات و تبیین و تحلیل
عقلی آن ،مسا ل اعتقادی را اثبات و تبیین کند.
.
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فهرست منابع
 .7قرآن کریم.
 .4آشاااتیاا ی ،جالل الدین7113 ،ش ،منتخباتی از آثار حکماء الهی ایران ،قم،
دفتر تبلیلات اسالمی حوزه علمیه قم.
 .1آقا هزرت تدرا ی ،محمد محسن ، 7001 ،الذریعة الی تصانیف الشیعة ،هیروت،
دار األضواا.
 .0آقا هزرت تدرا ی ،محمد محساان ، 7010 ،طبقات أعالم الشیییعة ،هیروت ،دار
احیاا التراث العرهیة.
 .5حر عاملی ،محمد هن حسااان ،هی تا ،أمل اآلمل فی علماء جبل عامل ،تحقیق:
سید احمد حسینی اشکوری ،هلداد ،ا دلس.
 .4سبحا ی ،جعفر ، 7073 ،موسوعه طبقات الفقهاء ،قم ،مؤسسه امام صاد

.

 .1سااابحاا ی ،جعفر ، 7040 ،معجم طبقیات المتکلمی  ،قم ،مؤساااساااه امام
صاد

.

 .3صدر ،حسن ،هی تا ،تکلمه أمل اآلمل ،حسینعلی محفوظ ،عد ان دهاغ ،عبدالکریم
دهاغ ،هی جا ،دار المورخ العرهی.
 .9فیض کاشاا ی ،محمد هن شاه مرت ی7117 ،ش ،النوادر ،تحقیق :مددی ا صاری
قمی ،تدران ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهن ی.
 .70فیض کاشاا ی ،محمد هن شااه مرت ای7117 ،ش ،ده رساله ،اصفدان ،ا تشارات

سال بیست و هشتم ،شماره صـد و ده
111

امام امیرالمومنین

.

 .77فیض کاشاا ی ،محمد هن شاه مرت ی7115 ،ش ،اصول المعارف ،تحقیق :جالل
الدین آشتیا ی ،قم ،دفتر تبلیلات اسالمی.
 .74فیض کاشاا ی ،محمد هن شاه مرت ی7111 ،ش ،فهرست خود نوشت ،محسن
اجی صر آهادی ،مشدد ،آستان قدس رضوی.
 .71فیض کاشااا ی ،محمد هن شاااه مرت اای7134 ،ش ،الکلمات المکنونة ،تحقیق:
صاد حسن زاده ،قم ،مطبوعات دینی.
 .70فیض کاشااا ی ،محمد هن شاااه مرت اای7131 ،ش ،األصییول األصییلة ،تحقیق:
اهوالقاسم قیبی ،تدران ،مدرسه عالی شدید مطدری .

 .75فیض کاشاااا ی ،محمد هن شااااه مرت ااای7131 ،ش ،الکلمات الطریقة ،تدران،
مدرسه عالی شدید مطدری .
 .74فیض کاشاا ی ،محمد هن شااه مرت ای7131 ،ش ،المعارف ،تدران ،مدرسه عالی
شدید مطدری .
 .71فیض کاشااا ی ،محمد هن شاااه مرت اای7131 ،ش ،قرة العیون فی أعزّ الفنون،
حسن قاسمی ،تدران ،مدرسه شدید مطدری .
 .73فیض کاشا ی ،محمد هن شاه مرت ی7131 ،ش ،مجموعه رسائل ،تحقیق :هدراد
جعفری ،تدران ،مدرسه عالی شدید مطدری .

 .79فیض کاشا ی ،محمد هن شاه مرت ی ، 7190 ،الحق المبی فی تحقیق کیفیه
التفقه فی الدی  ،تدران ،دا ش اه تدران.
 .40فیض کاشاا ی ،محمد هن شااه مرت ای ، 7004 ،الوافی ،اصفدان ،ا تشارات امام
امیرالمؤمنین

.

صدر.
 .44فیض کاشاا ی ،محمد هن شااه مرت ی ، 7073 ،علم الیقی فی اصول الدی ،
تحقیق :محسن هیدار فر ،قم ،هیدار.
 .41فیض کاشاا ی ،محمد هن شااه مرت ی ، 7041 ،الحقائق فی محاس األخالق،
تحقیق :محسن عقیل ،قم ،دار الکتاب األسالمی.
 .40فیض کاشا ی ،محمد هن شاه مرت ی ، 7045 ،انوار الحکمة ،قم ،هیدار.
 .45فیض کاشا ی ،محمد هن شاه مرت ی ، 7043 ،عی الیقی  ،هیروت ،دارالحوراا.
 .44قمی ،عباس7143 ،ش ،الکنی و األلقاب ،تدران ،ا تشارات صدر.
 .41مجلسی ،محمد هاقر ، 7000 ،بحار األنوار ،هیروت ،مؤسسة الوفاا.
 .43مطدری ،مرت ی7194 ،ش ،کلیات علوم اسالمی ،جلد  1آاصول و فقه) ،صدرا.
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 .47فیض کاشاا ی ،محمد هن شاه مرت ی ، 7075 ،تفسیر صافی ،تدران ،ا تشارات
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