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اشاره
ی و  ���ِی ساختار

ّ
کل یژگی های  مقال���ۀ حاضر به قص���د معّرف���ی و تبیی���ن و

���م شیعه، 
ّ
ی���ن فیلس���وف � متکل کالم���ی یک���ی از نامدارتر محتوای���ی آث���ار 

که  ین یافته اس���ت. با وجود اهمّیتی  فّی���اض الهیجی )م 1072 ق( تدو
کن���ون هیچ بررسی جامعی  فّی���اض و تألیف���ات او در کالم تشّیع دارد، تا 
در خص���وص اندیشه ه���ا و نگاشته ه���ای وی ص���ورت نگرفت���ه اس���ت؛ 
ی و بایسته به نظر  یح این موض���وع، امری ض���رور از ای���ن رو بررس���ی و تشر
کالمی الهیجی معّرفی  می  رس���د. در این نوشتار به اجمال، نگاشته های 
ی���ن آنها، یعنی  یژگی ها و ممّیزات مهم تر می  ش���ود و پ���س از آن به بی���ان و
گوهر م���راد، سرمایۀ ایمان، شوارق اإللهام پرداخت���ه خواهد شد و در پایان 

یژگی های فکری فّیاض مورد بررسی قرار می  گیرد.  ین و برجسته تر

سرگذشتنامه
���ص ب���ه فّیاض )م 

ّ
م���اّل عبدالرّزاق بن علی ب���ن حسی���ن الهیج���ی، متخل

کالم  یخ  م���ان مسلمان در طول تار
ّ
ین متکل 1072ق(، یک���ی از برجسته تر

���م شیعی دوران متأّخر است. او ب���ا فکری توانا و 
ّ
ین متکل اسالم���ی و برتر

عزم���ی استوار، به اثبات عقای���د حّقۀ ایمان���ی و پاسخگویی به شبهات 
که  گذاشت  گرانبهای���ی از خود بر ج���ای  پرداخ���ت و در ای���ن زمین���ه آثار 
گوهر مراد پژوهشگران و الهام بخش جویندگان  سرمایۀ ایم���ان مؤمنان و 

شوارق معرفت است.1

ک���ه وی از آن برخوردار ب���وده است،  ب���ا وجود شه���رت و رفع���ت مقام���ی 
کتب  نوشته های تذکره نویسان درب���ارۀ او بسیار اندک و ناچیز است. در 
کلّیاتی از زندگانی و آثار الهیجی بسنده شده است  تراجم، تنها به ذک���ر 
گاهی ه���ای چشمگیری در  و ب���ه همی���ن سبب از جزئّی���ات زندگی وی آ
دست���رس نیست. پرسش ه���ا و نقاط مبه���م فراوانی دربارۀ ش���رح حال و 
حوادث دوران زندگی او وجود دارد که به سبب فقدان منابع اّطالعاتی، 
همچن���ان ب���دون پاس���خ مانده اند. اه���ّم آنچ���ه از مناب���ع، در خصوص 
ک���ه در ادامه به آنها  زندگان���ی فّیاض ب���ه دست می  آید، مواردی است 

اش���اره می  ش���ود.

1.والدت
د حکیم الهیجی، به نح���و دقیق مشّخص نیست؛ اّما 

ّ
زم���ان و مکان تول

گیالن بوده،  گفته ها، زادگ���اه وى در الهیجان از شهره���اى  بنا ب���ر برخی 
یده است.2 به سبب اقامت طوالنی وی در قم،  گز پس از آن در قم سکنا 

برخی از تذکره نویسان به نام او، عنوان »قمی« را افزوده اند.3   

2.استادان
ى ب���وده، هنگام  گ���ردان برجست���ۀ حکی���م صدرالمتألهین شیراز  او از شا

گلپایگانی؛ یادنامۀ حکیم الهیجی؛ ص 231. ّبانی  1. علی ر

2. میرزا محمدطاهر نصرآبادی؛ تذکره نصرآبادی؛ ص 156.
یحانه االدب؛ ج 4، ص 361. یزی؛ ر 3. محمدعلی مدّرس تبر

چکیده: فیاض الهیجی یکی از برجسته ترین متکلمان مسلمان 
کالم اسالمی و برترین متکلم شیعی در دوران متأخر  است  در طول تاریخ 

ثب���ات عقاید حقه ایمانی و پاسخگویی به شبهات پرداخته است.  که به ا
کالمی الهیجی  نویسن���ده در مقاله حاضر ب���ه طور مبسوط نگاشته ه���ای 
ثار  کلی ساخت���اری و محتوایی آ گی های  را معرف���ی می کند و ب���ه تبیین ویژ
گوهر مراد، سرمایه ایمان و شوارق  کالم���ی او از جمله مهم ترین آنها یعنی 
گی ه���ای فکری فیاض را  له���ام می پ���ردازد. در پای���ان برجسته ترین ویژ ال ا

ک���اوی می کن���د. وا

گی های فکری. ثار، ویژ کلیدواژه: فیاض الهیجی، معرفی آ

ـــــــــــه ـــالـــــ مقـــــــــــــــــــــــــــــ

ݡی  ݢتݡی در باب فّیاض الهیحݬݬݬݬݬݬݓ نکاݢ
کالݣمݡی او ݢی  و نگاشته هاݢ

ݡی نظری   دانشجوی دکتری فلسفۀ اسالمی حمید عطاىݪݬݬݬݪݪݪݪݪݪݪݬݬݔ
دانشگاه شهید بهشتی
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5.وفاتومدفنحکیمالهیجى
در زم���ان وف���ات او نیز اختالف ش���ده است. بعضی وف���ات او را در سال 
زنش  1051 هج���رى، یعن���ی یک سال پس از وفات ماّلص���درا استاد و پدر
می دانن���د.12 بعض���ی دیگر مانند شی���خ آقابزرگ طهرانی، وف���ات او را در 
یرا از یک  یخ اّول را اشتباه دانسته اند؛ ز کرده، تار سال 1072 هجرى ذکر 
کرده  س���و فّیاض  گوهر مراد را به شاه عّب���اس دّوم )1052� 1077 ق( اهدا 
اس���ت13و طبق نظر نخست، شاه عّباس یک سال بعد از مرگ حکیم به 
کتاب ب���ه عنوان سلطان،  سلطن���ت می رسد و در ای���ن صورت، اهدای 
ب���ه او، ممک���ن نخواهد بود. از سوى دیگر وى گوه���ر مراد را در سال 1057 
کار، با  کرده و آن را »سرمایۀ ایمان« نام نهاده است و طبعًا این  تلخیص 

فوت او در سال 1051 سازگار نخواهد بود.14 

بنابراین وفات الهیجی در سال 1072 ق، در شهر قم اتفاق افتاده است. 
پیک���ر او پس از تشییع، در جوار بارگ���اه ملکوتی حضرت معصومه؟اهع؟ به 

ک سپرده شد.15 خا

کالمىفّیاضالهیجى معّرفىآثاروتألیفات
1.حاشیهبرحاشیۀخفریبرشرحتجریدقوشجى

ید  ای���ن اثر با عنوان »حاشی���ه حاشیۀ الخفری علی الش���رح الجدید للتجر
بی تألیف شده است و تعلیقه ای است بر حاشیۀ16  العقاید« به زبان عر
ید نگاشتۀ  شمس الدی���ن محّمد خفری )م 957 ق( بر شرح جدید تجر
ک���ه فّیاض آن را ب���ه هنگام  عالءالدی���ن محّم���د قوشج���ی )م 879 ق( 

ید، نوشته است. یس شرح تجر تدر

او در ای���ن حاشی���ه، از استادش ماّلصدرا و نیز شی���خ اشراق و فخرالدین 
کرده،  ّیه« یاد  ک���ی و حواشی او با عنوان »الحواش���ی الفخر حسینی سّما
از شف���ا و تعلیق���ات ابن سین���ا و شرح اش���ارات و شرح رسال���ة العلم خواجه 

نصیرالدین طوسی مطالبی نقل می  کند.17

مرحوم سّیدجالل الدین آشتیانی دربارۀ این اثر می  نویسد:
یح���ه �  تعلیقاتی بر حواشی  محّق���ق الهیج���ی � قّدس اهلل روحه و ن���ّور ضر
ین حواشی و  که تحقیقی تر ید نوشته است  محّقق خفری بر الهّیات تجر
تر از  کالم خواجه است؛ چه مقام علمی ایشان به مراتب باال تعلیقات بر 
ین است. در این حواشی  مقام دوانی و سّیدصدر دشتکی و سایر متأّخر
یحات و اشارات  یر شده است، تصر ک���ه به سبک مّشاء و اهل انظار تحر
و تلویحات���ی ب���ه مبان���ی اه���ل ذوق و حکم���ت متعالیه دی���ده می  شود و 
یر بین توّغل در حکمت بحثی سبک  که این حکیم نحر معلوم می  شود 

ی؛ روضات الجّنات؛ ج 4، ص 11. 12. میرزا محمدباقر خوانسار
13. عبدالرزاق الهیجی؛  گوهر مراد؛  ص24.

14.  آقابزرگ طهرانی؛ همان؛ ج 5، ص 319. علی دوانی؛ همان؛  ص 41.
15. علی دوانی؛  همان،  ص 42.

ی���د ب���ه چ���اپ رسی���ده اس���ت. مشّخص���ات  16. حاشی���ۀ خف���ری در قسم���ت الهّی���ات ش���رح تجر
ید؛ تهران: میراث مکتوب، 1382. کتاب شناختی این اثر، چنین است: تعلیقه بر الهّیات شرح تجر

17. سیدمحمدباقر حّجتی؛ یادنامۀ حکیم الهیجی؛ ص 329.

اقامت ماّلصدرا در قم، به خدمت آن جناب رسیده و از محضرش بهره 
کاشانی،  برده اس���ت. از همدرس���ان وی، می  توان به ماّلمحس���ن فیض 
که همگی  کرد  ماّلمحّمدیوسف الموت���ی و شیخ حسین تنکابنی اشاره 

ی استفاده می  کردند.4  از تعالیم صدرالدین شیراز

الهیج���ی در همین دوران مّوفق شد متون مهّم���ی از جمله: مبدأ و معاد، 
بوبّیه و رسالۀ حرکت را که همگی از تصنیفات  قسمتی از اسفار، شواهد الر
است���ادش اس���ت، در نزد او بخوان���د.5 پس از چندی، وی ب���ه دامادی آن  

کرد. جناب هم مفتخر شد و ماّلصدرا به او لقب »فّیاض« اعطا 

گردان   در اثر این پیوند، الهیجی با مولی محسن فیض کاشانی � که ارشد شا
ک���رد. فّیاض در  ص���درا و داماد او ب���ود � خویشاوندی و رفاقت عمیقی پیدا 
برخی از آثار خود با احترام فراوان از فیض یاد می کند و از او با عنوان »بعض 

أفاضل إخواننا اإللهیّین« نام می  برد و سخنانش را می  ستاید.6

3.فرزندان
ین فرزند او و وارث  1-3. می���رزا حسن الهیجی )1045- 1121 ق( بزرگ تر
یس عل���وم عقلی ب���وده است. وی  مکت���ب و جانشی���ن الهیج���ی در تدر
کالم���ی مهّمی به زب���ان فارس���ی، همچون شمع  صاح���ب آث���ار فلسفی و 

الیقین  وآیینه دین،7 و آیینه حکمت8   است.  

ک���ه در س���ال 1083 در هند به س���ر می برده است و  2-3. ماّلمحّمدباق���ر 
اطالع دیگرى از وى در دست نیست.

ف کتاب القواعد الحکمیه و الکالمیه است.9
ّ
3-3. میرزا ابراهیم که مؤل

4.شاگردان
گذران���ده و در اغلب اوق���ات به بحث و  کثر عمر خ���ود را در قم  الهیج���ی ا
ی���س در مدرس���ۀ حضرت معصومه ؟اهع؟ مشغول ب���وده است.10 وی در  تدر
بیت کرد که معروف ترین آنها عبارتند از:  گردان بسیاری تر این مّدت، شا

1-4. میرزا حسن الهیجی )1045 - 1121 ق( فرزند ارشد الهیجی.
که در حکم���ت اشراق از  2-4. قاض���ی سعی���د قم���ی )1049 - 1107 ق( 
گ���ردان فّیاض بوده اس���ت.11 از  وی آثار مهّم���ی همچون شرح توحید  شا

صدوق، اربعینّیات و کلید بهشت به جا مانده است.

یاض العلماء، ج 3، ص 114. 4. میرزا عبداهلل افندی؛ ر
ل الدین آشتیانی؛ منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران؛ ج 1، ص 289. 5. سیدجال
لهام؛ ج5، ص 309. همو؛  گوهر مراد؛ ص 657. 6. عبدالرزاق الهیجی؛  شوارق اإل

7.  حس���ن بن عبدال���رزاق الهیجی؛  شمع الیقی���ن  وآیینه دین؛  تصحیح جعف���ر پژوم؛ چ 1، تهران: 
سای���ه،  1387.

ی به طبع رسیده است. ر.ک به: علی صدرایی خویی؛  8.  این اثر در ضمن مجموعه رسائل فارسی و
رسائل فارسی حسن بن عبدالرّزاق الهیجی؛ تهران: چ 1،  مرکز نشر میراث مکتوب، 1375 ش.

9. علی دوانی؛  مفاخر اسالم؛ ج 7، ص  35.
یاض العلماء؛ ج 3، ص 114. 10.  میرزا عبداهلل افندی؛ ر

11. شی���خ آقابزرگ طهرانی؛ طبقات اع���الم الشیعه؛ ج 5، ص319. میرزا عب���داهلل افندی؛ همان، ص 
ل الدین آشتیانی؛ منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران؛ ج 1،  ص 316. 114. سیدجال
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کرده، می  گوید:  متوّقف بر دانستن آنهاست، اشاره 
فها هی یا إخوانی فی الدین و شرکائی فی طلب الیقین ما وعدتکم من 
���ه العلل، و إنّیة المب���دأ األّول، و بیان أّن أّی وجود 

ّ
مقالت���ی فی إثبات عل

یخّصه، و أّیة صفة تلیق به، و ما یتوّقف علیه ذلک من المسائل، مع رمز 
إل���ی نبذ من أفعال���ه و مواهبه، و إشارة إلی وجوب النب���ّوات و اإلمامات، 
و بش���ارة بما أعّد للنفوس الکاملة بالعل���م و العمل فی النشأة اآلخرة من 
السع���ادات، و إن���ذار ألضدادها من أن���واع الشقاوات، سّمیته���ا بالکلمة 

الطّیبة، الشتمالها تفصیاًل علی ما اشتملت هی علیه إجمااًل.24 

یح می  کند: این اثر از یک مقّدمه و دوازده فصل )به تعداد  پس از آن تصر
حروف ال إله إاّل اهلل( و یک خاتمه تشکیل شده است.25

او بعد  از تمهید مقّدمه، بار دیگر به مقصود اصلی خود از تألیف این رساله 
کتاب،  کرده، خاطر نشان می  کند: هدف اصل���ی او از تدوین این  اش���اره 
کلمة ال إله إاّل اهلل است؛ اّما از  معرفت خداوند تعالی و تحّقق به حقیقت 
که بیان این امور متوّقف بر دانستن دسته ای اصول و قواعد فلسفی  آنجا 

است، وی به ناچار در آغاز، به شرح و توضیح آنها می  پردازد: 
قد أشرنا إلی أّن مقصودنا األصلی من وضع هذا الکتاب؛ إّنما هو معرفة 
کلم���ة ال إله إاّل اهلل التی م���ن ینطق حقیقة  اهلل تعال���ی، والتنّط���ق بحقیقة 
بها، فقد تحّقق بحقائق المعارف الخمسة الموجبة للدخول فی الجّنة 
الحقیقّیة؛ لکّن الکالم البرهان فی المقصود ال محاله یبتنی علی أصول 
کثیرة، و قواعد غیر یسیرة، فصار الکالم فیها أیضًا مقصودًا أصلّیا، فال بّد 
م���ن أن یجعل أحرفًا م���ن الکلمة و فصواًل من الک���الم فی تلک األصول و 

القواعد المتوّقف علیها ذلک المرام.26 

 سپس اّولین بحث خود را با عنوان »فی الوجود و لواحقه« شروع می  کند 
کرده،  و در ضم���ن مطال���ب آن به مسئلۀ أصالت وجود ی���ا ماهّیت اشاره 
ب���ه طور مفّصل به بررس���ی دیدگاه های دو استاد خ���ود، یعنی میرداماد و 
ماّلصدرا می  پردازد؛ به همین سبب بسیاری از فهرست نویسان » الکلمة 
هین در 

ّ
کم���ه می���ان میردام���اد و صدرالمتأل الطّیب���ة« را اث���ری دربارۀ محا

که مقصود  کرده اند؛27 در حالی  مسئل���ۀ اصالت وجود یا ماهّیت معّرفی 
اصلی فّیاض از نگارش این اثر � چنان که ذکر شد � امر دیگری است.

کنون به چ���اپ نرسیده است، ولی چاپ محّقق آن  » الکلم���ة الطّیبة« تا
زشمند را بر ما روشن سازد.  می  تواند دیگر زوایای پنهان این اثر ار

گوهرمراد 4.
ین آثار  زشمندتر ین و ار کنار ش���وارق اإللهام، از مهم تر کتاب گوهر مراد در 
کالم به شیوۀ  کتاب ی���ک دوره علم  کالم���ی فّیاض الهیجی است. این 

استداللی و فلسفی است. 

24. همان؛  ص 6.
25. همان، ص 7 .
26. همان، ص 29.

ی؛ همان، ج 4، ص 196. 27. میرزا محمدباقر خوانسار

کرده است؛ ولی سلیقه اش این  مّشائین و حکمت ذوقی متعالیه جمع 
که  شخص در حکمت نظری راسخ باشد تا بتواند مطالب  ب���وده است 

کند.18  عالیۀ از عرفان را درک 

کنون به طب���ع نرسیده اس���ت؛ اّما نس���خ خّطی متع���ّددی از  ای���ن اثر ت���ا 
ک���ه از آثار  آن موج���ود است. آق���ای سیدمحّمدباق���ر حّجتی در فهرستی 

کرده اند، 52 نسخه از این اثر  را معّرفی نموده اند.19 الهیجی فراهم 

2.حاشیهبرشرحجدیدتجرید
یح فّی���اض در دیباچ���ۀ این اث���ر، وی این حاشی���ه را به زبان  بن���ا ب���ه تصر
که حواشی مبسوط���ی بر  قسمت جواهر  ب���ی و پ���س از آن نوشته است  عر
که به ظاهر مرادش همان حاشیه  و اعراض شرح قوشج���ی نگاشته بوده 
بر حاشیۀ خفری است، لکن به سبب طوالنی بودن آنها سعی نموده آن 
گیرد؛ بدون  کند تا م���ورد رغبت بیشتر مردم ق���رار  را ب���ه نحوی تلخیص 
کاسته شود؛ از این رو وی به نگارش  آنکه از مطالب سودمند آن اندکی 
که به »حاشیه شرح  یده  ای���ن حاشیۀ جدید بر شرح قوشجی دس���ت یاز

ید« معروف است.20 الجدید للتجر

الهیج���ی از ای���ن اثر خ���ود، در سه موض���ع از گوهر مراد ی���اد می  کند.21 این 
کنون منتش���ر نشده است؛ اّما در فهرست نسخ خّطی آثار  حواش���ی نیز تا 

فّیاض، 47  نسخۀ خّطی آن، معرفی شده است.22 

کلمۀطّیبه 3.
بی درب���ارۀ اصول پنجگانۀ  ای���ن اثر در اص���ل، رساله ای است به زبان عر
اعتق���ادی، یعن���ی توحی���د، نب���وت، معاد، امام���ت و ع���دل. الهیجی در 
یف »من قال ال إله إاّل اهلل، وجبت له الجّنه«  مقّدمۀ این اثر به حدیث شر

کرده، می  گوید:  اشاره 
ال إل���ه إاّل اهلل ب���ه نحو اجمال، مشتمل بر اصول خمس���ۀ دین است و مراد از 
کس بگوید ال إله إاّل اهلل، بهشت ب���ر او واجب می  شود«، صرف  اینک���ه »هر 
گفت���ن آن ب���ه زبان نیست، بلک���ه آنچه موج���ب ورود در بهشت می  شود، 
تحّقق به معنا و حقیقت ال إله إاّل اهلل، یعنی همان اصول پنجگانه است.23

از ای���ن رو، وی در صدد بر می  آید به شرح و توضیح این اصول اعتقادی 
ی این رساله به » الکلمة  بپردازد. با توّجه به آنچه بیان شد، سّر نامگذار

که همان ال إله إاّل اهلل است، آشکار می  شود.  الطّیبة« 

ک���ه اثبات واجب تعالی و اوصاف او، و  فّی���اض خود به محتوای این اثر 
که اثبات این مسائل  ی  بی���ان نبّوت و امامت و احوال روز قیامت و امور

ل الدین آشتیانی؛ همان، ص 320. 18.  سیدجال
19. سیدمحمدباقر حّجتی؛ همان، ص 331 � 335.

20. همان، ص 337 � 338.
21. عبدالرزاق الهیجی؛ گوهر مراد؛ صص 71، 129 و 271.

22. ر.ک به: سیدمحمدباقر حّجتی؛ همان، ص 338 � 343.
23. عبدالرزاق الهیجی؛  الکلمة الطّیبة؛  ص 5.
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مقالهناکیت درباره فیاض الهییج و ناگشته های کالیم او

که منتهیان را خزانۀ نق���ود و معقوالت غیرمغشوشه به  رهان���د و انتقادى 
اوهام و خیاالت شدن تواند.32 

زشمند در تحقی���ق آرا و اندیشه های   گوه���ر م���راد را باید مرجع و منبعی ار
ی���را دیگ���ر آث���ار کالمی و  کالم���ی و فلسف���ی الهیج���ی ب���ه حس���اب آورد؛ ز
فلسف���ی وی یا همانند شوارق اإللهام ناتم���ام مانده اند یا مثل حاشیه بر 
ید قوشجی، به  ید و حاشیه بر حاشیۀ خفری ب���ر شرح تجر ش���رح جدید تجر
قص���د توضیح و تعلیقه بر آرای دیگر دانشمن���دان نگاشته شده اند، و یا 
که نمی  تواند  ی مختصر نگارش یافته اند  همچون سرمایۀ ایمان به ق���در
کالمی و فلسفی فّیاض باشد؛ از  کامل نشان دهندۀ اندیشه های  به طور 
که قادر است بازگوکنندۀ افکار وی به طور جامع باشد،  این رو تنها اثری 

گوهر مراد است.  

ب���ر اس���اس نق���ل برخ���ی از منابع، وی ای���ن اثر خ���ود را در ط���ّی سال های 
1052 � 1058 قم���ری نگاشت���ه33و ب���ه شاه عّب���اس دوم )1052 � 1077 ق ( 
کرده است. همین ام���ر موجب خرده گیری بعضی از نویسندگان  تقدیم 
ک���ه در زمانۀ فّیاض و حّتی  ب���ر او شده است؛34 اّما باید به خاطر داشت 
کتب وجود  پیش از آن، این سّنت اغلب در میان عالمان و نویسندگان 
یج تألیف خود، آن را به سلطان عصر  که به برای حفظ و نشر و ترو داشته 
خودشان هدی���ه می  کردند، و در هر حال چنین عملی با توّجه به شرایط 

ی ناپسند به شمار نمی  رفته است. کار عصر و زمانه، 

گوهرمراد ویژگىهای
یژگی ها  برای آشکارشدن هرچه بیشتر وجوه اهمّیت این اثر، آشنایی با و
ین  ی به نظر می  رس���د؛ از این رو در ادامه به مهم تر و خصای���ص آن ضرور

آنها اشاره می  شود: 

الف(ساختارونحوۀتبویب
یکی از نکات قابل توّجه و بررسی در خصوص گوهر مراد، نحوۀ تبویب و 
ین این  که فّیاض برای ساختار و تدو کتاب است. شیوه ای  ترتیب این 
ی با دیگر آثار کالمی متفاوت است. در 

ّ
کل کار برده است، ب���ه طور  اث���ر به 

کالمی، بر اساس  کالمی شیع���ه، تبویب و ترتیب مباح���ث  کتب  ع���رف 
م شیعی 

ّ
اص���ول پنجگان���ۀ دین ص���ورت می پذی���رد. شاید اّولی���ن متکل

کالمی، به اصول پنجگانه نظ���ر داشته و مباحث  ین مسائ���ل  ک���ه در تدو
ق به توحید، عدل، نبّوت، امامت 

ّ
کالمی را در چارچوب مباح���ث متعل

که برای  کرده است، سّی���د مرتض���ی؟حر؟ )م 436ق ( باشد  و مع���اد بیان 
کالمی خود، مانند الملّخص فی اصول الّدین و تتّمۀ  نخستین بار در آثار 
ک���ار برده است.35 پس از او،  آن، یعن���ی الّذخیرة این نحوه از تبویب را به 
کالمی در تشّیع بر مبنای همی���ن تقسیم بندی نگاشته شده  کت���ب  نوع 

32. همان،  گوهر مراد؛ ص 22.
33. سیدمحمدباق���ر حّجت���ی؛ هم���ان، ص 319.

گوهر مراد؛ ص 12. یدۀ  34. ر.ک به: صمد موّحد؛ گز
یف المرتضی؛ الملّخص فی اصول الّدین؛ ص 12. 35. ر.ک به: الشر

ی���ن آثار حکمی اسالم به زبان فارسی  ین و برتر گوه���ر مراد در زمرۀ جامع تر
کالم  ی���ن مباحث فلسف���ی و چکی���دۀ مسائل  ک���ه در آن اصلی تر اس���ت 
شیع���ی و نی���ز خالصه ای از مباحث در زمینۀ منط���ق، اخالق و تصّوف با 

گنجانیده شده است.28  نثری شیوا 

آیت اهلل رفیعی قزوینی در حواشی مختصر خود بر گوهر مراد می  نویسند: » 
ف مرحوم حکیم کامل، موالنا عبدالرّزاق 

ّ
کتاب مستطاب گوهر مراد که مؤل

کتاب مرغوب و مطبوع است و  الهیجی � قّدس سّره العزیز � است، بسیار 
در تحقیق مسائل دینّیه و معارف الهّیه، وحید و فرید است.29

کتاب���ی در خصوص اصول  ی  ه���دف او از تألی���ف گوهر م���راد، فراهم ساز
ک���ه مرجع���ی مطمئ���ن در تحصی���ل عقای���د دینی به  اعتق���ادات اس���ت 
کرده، در  کت���اب به این غرض خود اش���اره  حس���اب آید. وی در مقّدمۀ 

توضیح انگیزه اش از نگارش آن می  افزاید: 
ی از اهل علم در معرفت الهی به تقلید محض اعتماد نموده اند  بسی���ار
ک���ه این شی���وه موجب ی���أس و نفرت اذکی���ا نسبت به طل���ب علم شده 
گرفتم که رسال���ه ای در ب���اب تحصیل اصول  اس���ت؛ از ای���ن رو تصمی���م 
که نجات جاودانی و  دی���ن و حصول معارف الهی بر وجه یقی���ن بنگارم 
خالص متوّقف بر آن باشد؛ و بدون نیاز به یادگیری اصطالحات علمی 

این مقصود برآورده شود.30

که در  کسانی می  داند  کت���اب خویش را تمامی  گرچه فّیاض مخاطب  ا
پ���ی کسب عقای���د دینی متقن و صحیح هستند، اّم���ا باید اذعان نمود 
که به  کالم محسوب شده  کت���اب وی، اثری عمیق و تخّصصی در علم 
که  هی���چ روی مناسب ح���ال عوام نیست و بدین سبب ب���ر آن می  شود 

گوهر مراد به تألیف سرمایۀ ایمان دست یازد.31  پس از 

که به  کالمی  ای ق���رار دارد  کتب  ین  گوه���ر مراد بی شک در شم���ار مهم تر
کمتر اثر پارسی  که شای���د  زبان فارس���ی نگاشته شده است؛ به گونه ای 
کالمی،  دیگ���ری را بتوان از حیث اشتمال بر مطالب و تحقیقات دقیق 

در رتب���ۀ آن نام برد. الهیجی خود در وصف ای���ن رسال���ه اش می  گوی���د: 

یاى قّوت به  گوه���ر مراد از در یف اتمام یافت و این  چ���ون این نسخه شر
گرامی؛ چنان که با قطع  کتابی در نظر آمد به غایت  ساحل فعلیت آمد، 
که  گفت  که چون من ضعیفی مؤل���ف آن است، توان  نظ���ر از این معنی 
ف���ی در ب���اب خود نظی���ر و مانند وى نباشد. چه ای���ن نسخه مشتمل 

َّ
مؤل

که ق���رة العین عرفا و محّققین، و  اس���ت بر مسائل جّمه و مطالب مهّمه، 
که مبتدیان را از  یرى  ین است، ب���ه تقر خالص���ۀ افکار متقّدمین و متأّخر
که متوسطان را از بوادى حیرت  اقرب طرق به مطلب رساند، و تحقیقی 

کالم اسالمی؛ ص 90. یده توصیفی فلسفه و  گز 28. ملیحه صابری نجف آبادی؛ کتابشناسی 
ینی؛ مجموعۀ حواشی و تعلیقات؛ ص 129. 29. سیدابوالحسن رفیعی قزو

30. عبدالرزاق الهیجی؛ گوهر مراد؛  ص21.
31. هم���ان، سرمای���ۀ ایم���ان؛ ص 7.



11سال بیست و دوم،مشــــــاره دوم، خــــــرداد و تری 1390 

ناکیت درباره فیاض الهییج و ناگشته های کالیم او مقاله

گرفته است.  

کت���اب -ک���ه در علم خداشناس���ی اس���ت � در سه باب  مقال���ۀ دوم ای���ن 
ین شده است: تدو

الف( باب اّول در اثبات واجب و یگانگی او؛
ب( باب دوم در بیان صفات واجب الوجود؛

ج( باب سوم در افعال واجب تعالی.

فّی���اض مقال���ۀ س���وم  گوهر م���راد را »در فرم���ان خداشناسی« نامی���ده است و 
مباحث اصلی این باب را بر اساس فرمان الهی، چنین دسته بندی می  کند: 

که عبارت از تکلیف است )تکلیف شناسی(؛ الف( معرفت فرمان 
که پیامبر است )نبی شناسی(؛ ب( معرفت آورندۀ فرمان 

که امام است )امام شناسی(؛ ج( معرفت حافظ فرمان 
که همان بحث از معاد است )معادشناسی(. د( معرفت جزای فرمان 

در آخرین بخش از کتاب  گوهر مراد، الهیجی خاتمه ای ترتیب داده است 
و در آن به ذکر راه و روش تهذیب اخالق و سیر و سلوک پرداخته است. 

ب(اشتمالبرمطالباخالقىوعرفانى
کالمی نش���ان می  دهد به ط���ور معمول در آثار  کتب   بررس���ی اجمال���ی 
ق���ی و عرفان���ی ب���ه نحو خ���اّص مورد توّج���ه قرار  کالم���ی، مباح���ث اخال
گونه مسائل  ی���ژه ای برخوردار نبوده است. از این  نگرفت���ه و از جایگاه و
گه گاه ذک���ری به میان آم���ده، جنبۀ تمام فرع���ی و استطرادی  گ���ر هم  ا
و  داشت���ه اس���ت؛ اّما در این بی���ن، گوهر مراد یک استثن���اء است از آن ر
ق و سرمای���ۀ ایمان � به  قی و عرفان���ی � بر خالف ش���وار ک���ه مطال���ب اخال
گرفت���ه است. به  کت���اب م���ورد توّجه ق���رار  ی در این  ز نح���و نسبت���ًا ب���ار
ط���ور مشّخ���ص، فّی���اض به ش���ّدت متأّث���ر از عرف���ا و تعالی���م آنهاست، 
ی از  یر و و تأثی���ر مع���ارف عرفان���ی و صوفیانه، ب���ر تحلیل ها و نح���وۀ تقر
که  کالمی، در مواضع متعّددی به چشم می  خورد؛ به گونه ای  مسائ���ل 
کالم فلسف���ی - عرفانی تلّقی  کتاب���ی در سبک  می  توانی���م گوه���ر مراد را 

کنی���م  ن���ه ک���الم  فلسف���ی  مح���ض.

کتاب  ل مباحث  پذی���ری فّی���اض از مع���ارف عرفانی، هم در خ���ال تأثیر
ی���ژه در مقّدم���ه و خاتم���ۀ  گوهر مراد  ب���ه چش���م می  خورد و ه���م به نحو و
انعک���اس یافته اس���ت. فّیاض بخش پایانی نگاشت���ۀ خود را به مسائل 
ب���وط ب���ه تهذیب اخالق و سی���ر و سلوک اختص���اص داده است و در  مر
کمال  گرچه  ای���ن خص���وص می  افزاید: »غرض اصل���ی در این رسال���ه، ا
یق تصّوف  که علم اخالق و طر کمال عملی  علم���ی است، اّما خالی از 
گذاشت؛ پ���س مناسب باشد در  و إش���راق، مشتم���ل بر آن است، نتوان 

خاتم���ه کت���اب اش���اره اى ب���ه آن «.39 

این امر معلول نگرش خاّص الهیجی به علم کالم است. به نظر او علم کالم 

39. همان، ص 25.

کتاب  کرده،  اس���ت. در این می���ان، الهیجی از این شیوۀ مرس���وم عدول 
ین نموده، معتقد است: اصول خمسۀ  خ���ود را در سه بخش اصلی تدو

دین، عین همین شناخت  هاست:
که در واقع همان بحث از معاد است. 1. خودشناسی 

بردارندۀ بحث از توحید و عدل است. که در 2. خداشناسی 
3. فرمان خداشناسی که موقوف بر شناخت آورنده و حافظ شرع، یعنی 

نبّی و امام است، و از این رو شامل مباحث نبّوت و امامت می  شود.36

کرده، می  گوید:  وی ب���ه مبنای خود در این نحوۀ خاص از تبویب اشاره 
ین دانش ها عبارتند از: ی تر ضرور
 1. شناخت خود و بازگشت خود؛

2. شناخت پروردگار؛
3. شناخت فرمان پروردگار.

مان » اص���ول دین« و حکم���ا »حکمت 
ّ
مجم���وع ای���ن دانش ه���ا را متکل

الهی« و صوفّیه »معرفت« می  نامند.37

که فّیاض در ارائۀ مباحث  ب���ه نظر می  رسد این ساختار و شی���وۀ خاصی 
یرا در  ی���ده است، متأّث���ر از اندیشه های عرفان���ی وی باشد؛ ز کالم���ی برگز
آموزه ه���ای عرفانی، ب���ر اساس قاعدۀ »من عرف نفس���ه، فقد عرف رّبه«، 
سی���ر سال���ک از خودشناسی ش���روع می ش���ود و به خداشناس���ی منتهی 
می گردد. در کتاب حاضر نیز وی بر همین اساس، مباحث خودشناسی 

را بر خداشناسی مقّدم داشته است. 

افزون بر این، وی در  گوهر مراد به تمهید یک مقّدمه و خاتمه نیز پرداخته 
است. او در مقّدمه، به سه مطلب عمده اشاره می  کند:  

الف( مرتبۀ وجود انسان و سبب اختصاص وی به تکلیف الهی؛
ب( راه های به سوی خدا؛

ک���الم و غرض از آن، تف���اوت کالم با حکم���ت، و بیان  ی���ف عل���م  ج( تعر
کالمی در جهان اسالم.38 ت پدیدآمدن ِفَرق 

ّ
عل

که در خصوص خودشناس���ی است � وی مطالب خود را  در مقال���ۀ اّول � 
ی بیان می  کند: 

ّ
کل در دو بخش 

بوط به شناخت بدن؛ الف( بیان حقیقت جسم و احوال آن و مسائل مر
ب( بیان روح و احوال نفس ناطقه.

ی می���ان  گوهر مراد  ای���ن بخ���ش، یک���ی از تفاوت ه���ای اساسی ساخت���ار
که در غال���ب آثار کالمی، از  کت���ب کالم���ی دیگر را نش���ان می  دهد؛ چرا و 
ی���د اإلعتقاد، بحث از حقیقت جس���م و نفس ناطقه خارج  جمل���ه در تجر
کالم محسوب  که مقدم���ۀ علم  کالمی و در ضم���ن امور عاّمه  از مسائ���ل 
کالمی جای  می  شوند، قرار داده شده، ولی در  گوهر مراد در متن مسائل 

36. عبدالرزاق الهیجی؛ گوهر مراد؛ ص 25.
37. همان، ص 19.

38. همان، ص 27.
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مقالهناکیت درباره فیاض الهییج و ناگشته های کالیم او

ی از مباح���ث مطرح شده در  اینک���ه فّی���اض در اث���ر کالمی خ���ود، بسی���ار
یک���رد و نگرش خاّص فلسفی وی  کرده است، معلول رو فلسف���ه را وارد 
که باید در جای خود به این مسئله پرداخت؛ اما در  کالم است  به علم 
ک���ار او، یعنی  گوهر م���راد، اثری فلسفی  که حاصل  اینج���ا مه���ّم آن است 
گر تأثیر  کالم فلسفی تعبی���ر می  کنند، و ا گ���اه از آن، به  که  کالم���ی است   �
کتاب را هم در نظر  ی���ر مطالب  گرایش ه���ای عرفانی الهیجی بر نحوۀ تقر
ک���الم فلسفی � عرفانی  یکرد  که ای���ن اثر با رو کنیم  ی���م، بای���د اذعان  بگیر

نگاشته شده است. 

و(نوآوریهاوتحقیقاتبدیع
مان 

ّ
کت���اب گوهر م���راد افزون بر اینک���ه چکیدۀ آرا و خالصۀ اق���وال متکل  

ک���الم است و ب���ه عبارت���ی محّص���ل افک���ار متقّدمان و  پیشی���ن در عل���م 
ی ها  متأّخران دربارۀ موضوع���ات مختلف این علم است، حاوی نوآور

کالمی فّیاض نیز می  باشد. و تحقیقات بدیع فلسفی � 

کرده است؛ برای نمونه  یژگی گوهر مراد اشاره  او خود در مواردی به این و
در بح���ث از اقس���ام حدوث و اقسام عدم، پ���س از آنکه به نحوی دقیق و 
موشکافانه اقسام آنها را بیان می  کند، می  افزاید: » تحقیق این مطلب بر 
کتاب است«. 43  ى از مطالب از مختّصات این  نهج مذکور، چون بسیار

گ���اه در مسائل مختل���ف مانن���د مسئل���ۀ ارادۀ خداوند،   ب���ه ع���الوه وی 
یره���ای جدی���دی نگاشت���ه، در بعض���ی موضوع���ات دیگ���ر نی���ز ب���ه  تقر
کرده اس���ت؛ مث���اًل در مسئلۀ اولوّی���ت ذاتی،  برهان ه���ای نوین���ی اش���اره 
یح دارد44 از متفّردات و  که خود تصر برهانی را بر بطالن آن اقامه می  کند 

ابداعات شخصی وی است.  

همچنی���ن فّیاض در این اث���ر، آراء و نظرهای نسبتًا خ���اّص و منحصر به 
کمتر در  که  کالمی ابراز داشته است  فردی در خصوص برخی از مسائل 
کتب کالمی دیگر به چشم می  خورد؛ برای نمونه می  توان به دیدگاه های 
خاّص او در مسئلۀ معجزه اشاره کرد. به عقیدۀ وی منشأ وقوع معجزات 
یک و تأثی���ر است، مانند: ابراء  ک���ه از مقولۀ فعل و تحر و خ���وارق عاداتی 
که سبب  یک در نف���س نبّی است  کمال قّوۀ تحر ام���راض و ازالۀ عم���ی، 
کن���د و ارادۀ تحّق���ق آن را نماید، آن  می ش���ود نفس نب���وی هرچه را تصّور 
کند. در عین حال او این احتمال را مطرح  صورت در خارج تحّقق پیدا  
که در معجزاتی مثل شنیده ش���دن تسبیح شن ها، تصّرف نبّی  می کن���د 
در عالم خارج نباشد، بلکه تصّرف او در قّوۀ متخّیلۀ افراد باشد؛ در واقع 
که در قّوۀ متخّیلۀ اف���راد می کند، سبب می شود داللت  نبّی ب���ا تصّرفی 
عقلّی���ۀ موجودات � از جمله شن ها � بر وجود و عظمت خداوند، صورت 

کنند.45 لفظ و صوت پیدا کرده و دیگران به صورت تسبیح استماع 

43. عبدالرزاق الهیجی؛ گوهر مراد؛ ص 217.
لهام؛ ج 5، ص 61. 44. همان، شوارق اإل

45. همان، گوهر مراد؛ ص 380.

ک���ه به سبب تحصیل عقاید حّقه تدوین ش���ده است، مقّدمه و وسیله ای 
برای عرفان و سیر و سلوک إلی اهلل محسوب می  شود. او در دیباچۀ  گوهر مراد 

خاطر نشان می  کند: راه به سوی خدا بر دو قسم است:
1. راه ظاهر: راهی است که عقل آن را پیدا نموده و در آن سلوک می  کند.  
ک���ه نشانگر آن خ���دای متع���ال و هدایتگر آن  2. راه باط���ن: راه���ی است 

انبیای عظام است.

به نظر او پیمودن راه باطن یا همان تصّوف، متوّقف بر سلوک ظاهر است که 
که وی می  گوید:  همان تحصیل حکمت وکالم است، و از همین روست 
م؛ و پی���ش از استحک���ام علم 

ّ
»صوف���ی نخس���ت یا حکی���م باشد ی���ا متکل

حکم���ت و کالم و بالجمله بی استکمال طریقۀ نظر، خواه بر وفق اصطالح 
علما و خواه بدون آن، ادعاى تصّوف، عام فریبی و صیادى باشد«.40 

کالمى ج(شرحدقیقاصطالحاتفلسفى-
کت���اب  گوهر مراد، ش���رح و توصیف   یک���ی از امتی���ازات و وج���وه اهمّیت 
کتاب  کالمی است. شی���وۀ فّیاض در این  دقیق اصطالح���ات فلسفی � 
یف و توصیف دقیق  که در مدخل هر مبحث، نخست به تعر آن اس���ت 
کار می  رود می  پردازد و  که در آن بحث به  کامل واژگان و اصطالحاتی  و 

یر مسائل و استدالل ها می  کند. سپس شروع به تقر

یژگ���ی ع���الوه ب���ر آنک���ه موج���ب سادگ���ی بی���ان و تسهی���ل در فهم   ای���ن و
یر  ی از خلط ه���ا و اشتباهات در تحر مخاطب���ان می  شود، از وق���وع بسیار
کت���ب کالم���ی مشاه���ده می  ش���ود �  گ���اه در دیگ���ر  ک���ه  مسائ���ل کالم���ی � 

جلوگیری می  کند.

ک���ه در هر صفح���ه ای از  گوهر  ی���ف و تحدید دقی���ق واژه ها  اف���زون ب���ر تعر
م���راد به چشم می  خورد، وی در تمیی���ز و تفکیک اصطالحات مشابه نیز 
که نمونۀ آن را می  ت���وان در باب »تبیین  سع���ی ای بلی���غ روا داشته است 
ّیت و  کرد.41 این مز ف���رق میان اسم و صفت در واج���ب تعالی« مشاهده 
ین یک  خصیص���ۀ  گوهر مراد، سبب می  شود زمینه ای مناسب برای تدو

کالمی به زبان فارسی فراهم شود. اصطالح نامۀ جامع و دقیق فلسفی � 

د(تبیینوتشریحسادهودقیقمسائلفلسفى-کالمى
یر مسائل و مباحث  از دیگر امتیازات برجسته و قابل توّجه  گوهر مراد تقر
وان و در عین ح���ال عالمانه و  کالم���ی، ب���ه نح���وی س���اده و ر فلسف���ی � 
کالم اسالمی  کامل  رۀ  کتاب نه تنها یک دو رف اندیشانه است.   این  ژ
�  شیع���ی است، بلکه اث���ری جامع در زمینۀ فلسف���ه و حکمت اسالمی 
که می  ت���وان به درستی  گوه���ر مراد را  گون���ه ای  ود؛ به  نی���ز به شم���ار می  ر
ی���ک درسنامۀ عال���ی درحکمت اسالم���ی   و به خص���وص فلسفۀ مّشاء 
کتابی در حکمت  و برخی از تراجم نویسان، این اثر را  دانست؛ از این  ر

اسالم���ی معّرف���ی کرده ان���د.42

40.  همان،  ص 38.
41. همان، ص 240.

ی���اض العلم���اء؛ ج 3، ص 115. 42. می���رزا عب���داهلل افن���دی؛ ر
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با این وصف، به نحوی می  توان معجزه بودن قرآن را برای عموم مردم هم 
کرد و آن اینکه بگویی���م: تحّدی پیامبر؟ص؟ به قرآن برای همگان  اثب���ات 
کس توانایی معارضه ب���ا قرآن را نداشته  که هیچ  متوات���ر است و از آنج���ا 
گر معارضه ای واقع شده بود، به سبب وجود دواعی بسیار  ی���را ا است � ز
بر نقل آن، به طور حتم خبر آن به ما می  رسید � پس عجز افراد از مقابله با 

قرآن معلوم می  شود و اعجاز آن برای عموم مردم ثابت می  شود.49

یف  از دیگر متفّردات الهیجی، می  توان به رأی او دربارۀ مرتبت نفس شر
که نفس خاتم  کرد. وی بر این عقی���ده است  حض���رت رسول؟ص؟ اشاره 
که مفیض علوم و  األنبی���اء ؟ص؟ در ابتدای خلقت در مرتبۀ عق���ل فّعال � 
کماالت، همرتبۀ  کس���ب  کم���االت است50 � ق���رار دارد و در نهایت پس از 

کالم او چنین است: عقل اّول می  شود. نّص 
نف���س خاتم األنبی���اء ؟ص؟ -که اشرف اف���راد نفس ناطق���ۀ انسانی است � 
ک���ه ادون افراد عقول  ب���ه حسب ب���دو فطرت در مرتبۀ عق���ل فّعال است 
که حّق آن  گفتیم  مج���ّرده است؛ و »به حسب بدو فطرت« به جهت آن 
کمال، نفس خاتم األنبی���اء به مرتبۀ عقل  که به حس���ب منتهای  اس���ت 

که اشرف عقول فّعاله است، پیوسته است.51  اّول 

ی���ح می  کن���د: »مرتب���ۀ وج���ود خات���م  هم���و در موض���ع دیگ���ری نی���ز تصر
النبّیین؟ص؟ متّص���ل است در سلسلۀ عودی به مرتبۀ وجود عقل اّول در 

سلسلۀ بدوی«.52 

همچنی���ن پ���س از بی���ان حدی���ث: »أّول م���ا خل���ق اهلل عقل���ی أو روحی« 
که مرتبه اش با مرتبۀ نفس مقدس  می  افزای���د: » اشاره است به عقل اّول 

نبوی به حسب مآل یکی است«.53 

حال با توّجه به اینکه در نزد فالسفه، عقل فّعال دارا و مفیض تمام علوم و 
کرم ؟ص؟ با عقل فّعال  صور عقلّیه است، هم رتبه بودن نفس قدسی پیامبر ا
گاه بودن حضرت ختم���ی مرتبت در همان  در ب���دو آفرین���ش، به معنای آ

آغاز زندگی خود در این جهان، نسبت به تمام علوم و معقوالت است.

فّی���اض نه تنه���ا دربارۀ پیامب���ر اعظم؟ص؟ چنی���ن عقی���ده ای دارد، بلکه 
گذشت - همی���ن مطلب را در خصوص دیگ���ر أئّمه نیز بیان  -چنانک���ه 
کامل العق���ل و العلم، ب���ه دنیا  ی���ح می  کن���د: ائّم���ه؟مهع؟  می  کن���د. او تصر
ئکه و انبیا و ُرسل است، معلوم ائّمه  می آیند. همچنین هرچه معلوم مال
یژگی های ام���ام را » علم به جمیع  نی���ز هست.54 افزون بر ای���ن، یکی از و
گرچه در غیر امور دینّیه  که مردم ب���دان محتاجند، ا عل���وم و جمیع آنچه 

باشد«، می  داند.55    

49. هم���ان.
50. هم���ان، ص 365.
51. هم���ان؛ ص 167.
52. هم���ان، ص 294.
53. هم���ان، ص 171.

54. هم���ان، ص 594.
55. هم���ان، ص 591.

ب���ه همین ترتیب وقتی نبّی احضاِر غای���ب می کند، مثاًل تخت بلقیس را 
حاضر می کند، در واقع نبّی در حّس مشترک حاضران تصّرف کرده است؛ 
که آنها صورت سریر را مشاهده می کنند. نیز در احیای اموات،  به نحوی 
ق روح 

ّ
ک���ه قابل تعل گونه ای  نب���ّی در مادۀ بدن مّی���ت تصّرف می کند؛ به 

 شود. البّته باز در اینجا ممکن است تصّرف پیامبر نه در بدن مّیت، بلکه 
در متخّیل���ه و حّس مشترک حاضران باش���د تا نزد آنها نفس ناطقه مفارقه 
کنند. وی همین احتمال را در خصوص  متمّثل شود و آنها او را مشاهده 
ک���ه در این موارد نی���ز پیغمبر در  ک قریب می داند  شّق القم���ر و خرق اف���ال
حّس مشترک حاضران تصّرف کرده باشد؛ با این حال وی احتمال اینکه 

کرده باشد را هم نفی نمی  کند.46 شّق القمر در خارج وقوع پیدا

ی،  گفتار اّم���ا درب���ارۀ معجزاتی مانن���د اخبار از غی���ب و سایر معج���زات 
ک عقل���ی و خیالی می دان���د. نبّی  ���ت آنه���ا را کمال ق���ّوۀ ادرا

ّ
فّی���اض عل

که تم���ام جزئّیات و  ی���ق اّتصال ب���ه عقول مجّرده و نف���وس فلکّیه �  از طر
کلّی���ات در آنها ترسیم شده است �  بر تمامی امور مّطلع، و از امور غایبه و 

گاه می شود. حوادث آینده، آ

چنی���ن تحلیلی از معجزات نسبتًا بدیع ب���وده، از آرای خاّص او محسوب 
می شود. به طور حتم دیدگاه های او در این مسئله قابل تأّمل و نقد است.

کرده،  که فّیاض در این بحث ب���دان اشاره  نکت���ۀ جالب توّجه دیگ���ری 
یم ب���رای عموم مردم معج���زه به شمار  کر که به نظ���ر وی، قرآن  آن اس���ت 
گروه آشکار است:  نمی  آید. به عقی���دۀ او معجزه بودن قرآن تنها برای دو 
که ع���ارف به علوم  »نخس���ت، حکم���ای محّققین و علم���ای محّصلین 
که نزد ایشان اعج���از قرآن به سبب  عقلّی���ه و اصول مع���ارف یقینّیه اند، 
که به  اشتمال آن بر اصول توحید و حقایق و معارف است، به اندازه ای 
ین نرسیده  ادنی مراتب آن، حکمت فالسفۀ اّولین و معرفت مشایخ آخر
گاهی دارند  بّیت آ که به علوم عر گروه دوم، علمای دیگر است  اس���ت؛ 
و از ای���ن رو اعج���از ق���رآن در نزد آنها ب���ه جهت نهایت درج���ۀ فصاحت و 

یم است«.47  کر بالغت قرآن 

بّیه  اّما عاّمۀ مردم »چون عارف به حقایق علوم حکمّیه و دقایق فنون عر
نیستند، پس قرآن معجزه برای ایشان نتواند شد«؛48 در واقع عموم مردم 
از درک معجزه ب���ودن ق���رآن عاجزند؛ پ���س قرآن نسبت به آنه���ا نمی  تواند 
معجزه باشد، بلکه آنچه برای مردم معجزه به شمار می  آید، امری است 
ک���ه متواتر بالمعنی ب���وده، آن »مطلق اظهار معجزه ب���ه دست پیامبر« در 
گرچه ه���ر یک از این معجزات منقول  ح���وادث و وقایع مختلف است. ا
که عب���ارت از ظهور  ب���ه خب���ر واحد اس���ت، ولی قدر مشت���رک میان آنه���ا 

معجزه به دست پیامبر است، متواتر است. 

46. هم���ان، ص 381.
47. هم���ان، ص 395.
48. هم���ان، ص 396.
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مقالهناکیت درباره فیاض الهییج و ناگشته های کالیم او

ک���ه ه���دف الهیج���ی از نگ���ارش سرمای���ۀ ایم���ان تبیی���ن اص���ول  از آنج���ا 
ّیات دین���ی بوده است، وی در نح���وۀ تبویب این اثر،  اعتق���ادی و ضرور
هدف مذکور را مّد نظر قرار داده و آن را مطابق اصول پنجگانۀ دینی، در 
کتاب، پس از  ک���رده  است. الهیجی در ای���ن  ین  پن���ج فصل اصلی تدو
تمهید مقّدمه ای در خصوص بیان برخی اصطالحات و قواعد منطقی، 
مطالب خ���ود را موافق با اصول خمسۀ دین در پنج باب توحید، عدل، 

کرده است. نبّوت، امامت و معاد تنظیم 

گفتنی است سرمایۀ ایمان به لحاظ ساختاری و نحوۀ تبویب و همچنین 
سرفصل ه���ا و موضوعات مطرح شده � بر خالف گوهر مراد � به مقصد سوم 
ی���د اإلعتقاد شباهت بسی���ار دارد. آشکارا  ترتی���ب مباحث و عناوین  تجر
موجود در سرمایۀ ایم���ان، برگرفته از بخش الهّیات تجرید است و در موارد 
متع���ّددی، از جمل���ه در بحث لطف، قضا و قدر، تکلی���ف، وعد و وعید، 
کرده است، به  که وی در سرمایۀ ایمان درج  شفاعت و عف���و و...  مطالبی 

که در تجرید بیان شده است.61   طور مشّخص همان مطالبی است 

که  ی از تراجم نویسان  مطل���ب مه���ّم دیگر آنکه: ب���ر خالف تص���ّور بسی���ار
کرده اند،62 ای���ن اثر به هیچ  سرمای���ۀ ایم���ان را تلخیص گوهر م���راد معّرفی 

وجه تلخیص گوهر مراد نیست، بلکه نگاشته ای مستقل است.

مصّحح محترم این کتاب، در مقّدمۀ آن خاطرنشان کرده است: » کتاب 
حاضر دوره اى است مختصر از تمام ابواب اعتقادات؛ و همان طور که خود 
کتاب همچون  کتاب فرموده، این  ف محّقق )قدس سره( در مقّدمه 

ّ
مؤل

کتاب را  ک���ه در آن، بعضی از مشک���الت  تلخیص���ی اس���ت از »گوهر مراد« 
کار آی���د«.63 اّما چنان که بیان شد، این  تسهی���ل نموده تا مبتدیان را نیز به 
کت���اب هیچ اشاره ای به  سخ���ن درست نیس���ت و الهیجی نیز در مقّدمۀ 

اینکه این اثر تلخیصی از گوهر مراد است، نکرده است.

کالم به  در ه���ر حال، سرمای���ۀ ایمان را باید تألیفی مستق���ل در زمینۀ علم 
ی و هم به لحاظ محتوا، 

ّ
کل یرا این رساله هم در ساختار  حساب آورد؛ ز

ب���ا  گوهر مراد تفاوت اساسی دارد. به لح���اظ محتوایی، میان این دو اثر 
»نسب���ت عموم و خصوص من وجه« برقرار است؛ یعنی برخی از مطالب 
کتاب وارد شده اس���ت و برخی دیگر تنها  ب���ه صورت مشترک در ه���ر دو 
مخت���ّص ب���ه یک���ی از آن دو است؛ ب���رای نمون���ه می  توان ب���ه موضوعاتی 
همچ���ون احباط و تکفیر، وجوب توب���ه، شفاعت و عفو و امر به معروف و 
ید العقائد � در سرمایۀ ایمان  که فّیاض � به تبع تجر کرد  نهی از منکر اشاره 
ی  ب���ه ط���رح آنها پرداخته اس���ت؛ ولی در  گوه���ر مراد از ای���راد آنها خوددار

61.  برای، ر.ک به: عبدالرزاق الهیجی؛ سرمایۀ ایمان؛ صص 70، 77، 79-80، 123،  162 و 169.
یحانه االدب؛ ج  یاض العلماء؛ ج 3، ص 115. محمدعلی مدّرس تبریزی؛ ر 62. میرزا عبداهلل افندی؛ ر
ی؛ روضات الجّنات؛ ج 4، ص 196. سیدمحمدباقر حّجتی؛   4، ص 362. میرزا محمدباقر خوانسار
له���ام؛ ص 24. همو؛  معجم  یادنام���ۀ حکی���م الهیج���ی؛ ص 313. جعفر سبحانی؛ مقّدمه بر شوارق اإل

التراث الکالمی؛ ج 3، ص 530.
63. عبدالرزاق الهیجی؛ سرمایۀ ایمان؛ ص 4.

مان رسمی شیعه، چنین آرایی را در این 
ّ
ت���ا آنجا که می  دانیم، دیگر متکل

زمینه از خود اظهار نکرده اند؛ بنابراین دیدگاه های فّیاض در این موضوع، 
به نسبت، منحصر به فرد بوده، از افکار بکر  وی برشمرده می  شود. 

کماهمّیت ی(بررسىمسائلجدیدوحذفمباحث
ی آن با دیگر کتب  که به تفاوت ساخت���ار یک���ی از مختّص���ات گوهر مراد 
ینی  ک���ه الهیجی برخی از مباح���ث و عناو کالمی ب���ر می  گردد، آن است 
ی���د اإلعتقاد مطرح بوده، ولی به  کالمی متقّدم، مانند تجر ک���ه در نوع آثار 
ظاه���ر، بحث از آنها دیگ���ر اهمّیتی نداشته اس���ت را از فهرست مطالب 
خود در این کتاب حذف کرده است؛ برای مثال از موضوعاتی همچون 
زاق، و أسع���ار، در گوه���ر مراد هی���چ بحثی به  تعذی���ب اطف���ال، آج���ال، ار
می���ان نیام���ده است.  در مقابل، وی به ط���رح و تحقیق برخی از مسائلی 
کالمی به آنها اشاره ای نشده است؛ مانند  کتب  که در اغلب  پرداخته 
یارت قب���ور مؤمنین56 و  بح���ث از سب���ب اجابت دعوات و س���ّر انتفاع از ز

کیفّیت اخبار به مغیبات.57 

کنون  کت���اب گوه���ر مراد نس���خ خّطی فراوانی به ج���ا مانده و این اث���ر تا  از 
چندی���ن بار به صورت چاپ سنگی و حروفی ب���ه طبع رسیده است.58 
که به مناسبت  ین چ���اپ در دسترس آن، چاپی اس���ت  کن���ون بهتر هم ا
که با  گشت  کنگ���رۀ بزرگداشت الهیج���ی در الهیجان منتش���ر  ی  برگ���زار
گذشت���ه دارد، همچنان دارای  که نسبت ب���ه طبع های  وج���ود مزایایی 

نواقص و اشتباهات فراوانی است.

5.سرمایۀایمان
ک���ه فّیاض آن را پس از  ای���ن اثر، کتابی مختصر در زمینۀ اصول دین است 
یخ  گوهر مراد به رشتۀ تحریر در آورده است. بنا به نقل آقا بزرگ طهرانی، تار
اتمام نگارش سرمایۀ ایمان دهۀ اّول رمضان سال 1057 قمری بوده است.59

کت���اب، سبب تألی���ف آن را چنی���ن توضیح  ی���ن بخ���ش ای���ن  او در آغاز
گوهر مراد را از نظر گذرانده و آن را مناسب  می  دهد: یکی از دوستان وی 
فه���م مبتدی���ان نیافته است؛ از ای���ن رو درخواست نگ���ارش رساله ای در 
ک���ه مناسب ح���ال مبتدیان ب���وده و در آن، مسائل  عقای���د دینّی���ه نموده 
ی اعتقادی به صورت مستدل بیان شده باشد و  وی در اجابت  ضرور

آن خواهش، سرمایۀ ایمان را نگاشته است.60

ویژگىهایسرمایۀایمان
الف(ساختارونحوۀتبویب

56. ر.ک به: عبدالرزاق الهیجی؛ گوهر مراد؛ ص 331.
57. همان، ص 380.

کتاب، ر.ک ب���ه: سیدمحمدباقر  گاه���ی از نسخه ها و شناسایی چاپ ه���ای متعّدد این  58. ب���رای آ
حّجت���ی؛ یادنام���ۀ حکی���م الهیج���ی؛ ص 326 – 320 و جعفر سبحان���ی و دیگ���ران؛ معجم طبقات 

المتکّلمین؛ ج 4، ص 551.
59. آقابزرگ طهرانی؛ طبقات اعالم الشیعه؛ ج 5، ص 319.

60. عبدالرزاق الهیجی؛ سرمایه ایمان؛ ص 7.
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ناکیت درباره فیاض الهییج و ناگشته های کالیم او مقاله

که از نظرهای ابن سینا،68 شیخ  ی نموده، جز چند مورد معدود  خوددار
طوس���ی69 و خواج���ه نصیر70 یاد می  کن���د، از بی���ان آرا و دیدگاه های دیگر 

کرده است. صاحب نظران صرف نظر 

یرمنطقىمطالب ج(تقر
کتب  یژگی ه���ای منحصر به فرد سرمای���ۀ ایمان در می���ان دیگر  یک���ی از و
کام���اًل منطقی است؛  ی���ر و تبیی���ن مسائل کالمی ب���ه شکلی  کالم���ی، تقر
کالمی و فلسفی در  ه و براهی���ن 

ّ
یر ادل ب���ه عبارت دیگ���ر در این رساله تحر

کامل رعایت ش���ده است و همین امر باعث  قالب ه���ای منطقی به طور 
شده این اثر از نظم و انسجام منطقی قابل توّجهی برخوردار باشد.

کتاب برای تسهی���ل فهم مخاطبان، خ���ود را متعّهد  فّی���اض در مقّدم���ۀ 
که اقوى اس���ت و به هیئت  ک���رده است در ه���ر مسئلهی تنها ب���ه دلیلی 
که هر دو بدیهی االنتاجند � واقع باشد،  شکل اّول و یا قیاس استثنایی � 

کند.71  اشاره 

او در سراس���ر کتاب به ای���ن تعّهد خود پایبند بوده، در ه���ر موضوعی خود را 
موّظف به تقریر   برهان ها در قالب شکل اّول و قیاس استثنایی نموده است.

د(اشتمالبرنوآوریهاوتحقیقاتبدیع
که ب���ه مقدار قابل توّجه���ی بر قدر و  ی���ن امتی���ازات ای���ن رساله -  از مهم تر
زش آن می  افزای���د - اشتم���ال آن بر مطالب و تحقیق���ات نوینی است  ار
کرده اس���ت و در دیگر آثار  کتاب ذکر  ک���ه فّیاض در خالل مباح���ث این 
ی ها،  کالمی خودش، بدان ها اشاره ای نکرده است.  از جملۀ این نوآور
کرد. » وى  می  ت���وان ب���ه دیدگاه ه���ای وی در مسئلۀ حسن و قبح اش���اره 
که قضای���اى مشتمل بر حسن و قبح، مثل  در ای���ن مسئله بر آن می شود 
»الع���دل حسن« و »الظل���م قبی���ح« از بدیهیات است و سپ���س در مقام 
که آنها را از مشه���ورات شمرده اند، قائل  کالم حکم���ا  کالم با  جم���ع این 
که ای���ن قضایا از جهات  ب���ه تحّیث ای���ن قضایا می شود؛ به ای���ن معنی 
و حیثی���ات مختل���ف می توانند من���درج در اقسام مختل���ف »برهانی«، 
گردن���د. ای���ن مطل���ب در باب حس���ن و قبح ظاه���رًا از  »جدل���ی« و غی���ره 
ابتک���ارات خ���ود اوست و بنابراین م���ورد اعتناى بزرگ���ان واقع شده؛ من 
جمل���ه فیلس���وف بزرگ و اصولی نام���ور، محّقق اصفهان���ی )قّدس سره( 
کفایة )نهایة الدرای���ه( از محّقق الهیجی و  در ش���رح بسیار نفیس خود بر 

ابتکار  وى در این مسئله نام می برد«.72 

همچنین او پ���س از پاسخگویی به شبهات مختلف مطرح شده دربارۀ 
که این مسئله  کسی را نیافته  کنون  جبر و اختیار، خاطرنشان می  کند: تا 
گردد:  که اشکاالت و مناقشات وارده، مندفع  را به نحوى تحقیق نماید 

68. همان، ص 143.
69. ر.ک به: همان، صص 125، 164، 166 و 172.

70. ر.ک به: همان، صص 66، 164 و 166.
71. همان، ص 7.

یجانی؛ مقّدمه بر سرمایه ایمان؛ ص 4. 72. صادق الر

ی از  ک���رده اس���ت؛ همچنین به سب���ب رعایت اختص���ار، از بی���ان بسیار
که در گوهر مراد آورده است � در سرمایۀ ایمان صرف  مباحث مانند بداء � 

کرده است.  نظر 

گاه در سرمایۀ ایمان شبهاتی مطرح نموده، بدان ها پاسخ  اف���زون بر این، 
که در گوهر مراد به آنها اش���اره ای نکرده است.64 در مواردی  داده اس���ت 
که در گوهر مراد  ۀ جدیدی در سرمایۀ ایمان ارائه می  کند 

ّ
یرها و ادل نیز تقر

و شوارق دیده نمی  شوند.65    

که در هر دو اثر، یعنی گوهر مراد و سرمایۀ  در خصوص مباح���ث مشترکی 
که در برخی موارد �  ایم���ان مطرح شده اند نیز این نکت���ه قابل توّجه است 
مانن���د حس���ن و قبح، جبر و اختیار و وجوب أصلح بر خداوند �  بر خالف 
گوهر مراد مورد بررسی  انتظار، این مباح���ث در سرمایۀ ایمان مبسوط تر از 

گرفته اند.66  قرار 

یکرد فّی���اض در نگارش این  ک���ه ذکر شد، به تفاوت رو کن���ار مطالبی  در 
که در توصیف گوهر مراد بیان  کتاب نیز باید توّجه داشت. همچنان  دو 
کالم فلسفی � عرفانی  کتب نگاشته شده در سّنت  ش���د، این اثر در زمرۀ 
ید  که همانن���د تجر اس���ت؛ اّم���ا در مقاب���ل، سرمایۀ ایم���ان کتابی اس���ت 

گشته است.  کالم فلسفی محض، تألیف  یکرد  اإلعتقاد با رو

ب(رعایتاختصاروسادهنویسى
ک���ه الهیجی در تألیف سرمایۀ ایم���ان داشته است،  ب���ا عنایت به غرضی 
یعنی فراهم سازی اثری مختصر با زبانی ساده و متناسب با فهم مبتدیان، 
کت���اب به رعای���ت دو اصل اختص���ار و ساده نویسی  وی در نگ���ارش این 
عنای���ت ویژه داشته اس���ت. او در این نگاشتۀ خود در ص���دد برآمده لّب 
مطال���ب و مسائ���ل اعتقادی را ب���ه نحوی ساده و روان و ب���ه دور از هر گونه 
کن���د؛ از این رو  در ه���ر مبحث���ی، از  ذکر اقوال  تعقی���د و دشوارگوی���ی بی���ان 
که سبب اطناب  کالمی و ط���رح موضوعات فرعی  مختلف و مجادالت 
یده است؛ برای نمونه وی در  ز و پیچیدگی مطلب می  گشته، اجتناب ور
بح���ث معاد، تجّرد نفس ناطقه را به عن���وان یک پیش فرض مطرح کرده، 

دلیلی بر آن اقامه نمی  کند و در مقام اعتذار از این امر، می  گوید: 
و چ���ون صّح���ت اعتقاد دین���ی موقوف ب���ه اعتقاد به تج���ّرد نفس ناطقه 
نیس���ت و ای���ن رساله منحصر اس���ت در ذکر اعتق���ادات دینی���ه، لهذا از 
الم روحانی، اعراض  ات و آ

ّ
اثب���ات تجّرد نفس ناطقه و بیان  تفصیل ل���ذ

کسی را ذوق اّطالع بر امثال این  گر  الزم شد تا خالف شرط الزم نیاید، و ا
کند.67  مسائل باشد، رجوع به گوهر مراد 

مان 
ّ
همچنی���ن در این اثر، از نقل قول های متعّدد و طوالنی از دیگر متکل

64.  برای نمونه ر.ک به: همان، صص 61، 67، 68، 82، 83..
65.  برای نمونه ر.ک به: همان، صص 51، 89، 90، 114 و 150� 151.

66. ر.ک به: همان، صص 59، 65 و 81.
67. همان، ص 161.
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مقالهناکیت درباره فیاض الهییج و ناگشته های کالیم او

مان، به حّدی است که می  توان 
ّ
ط وی بر اقوال و آرای فیلسوفان و متکل

ّ
تسل

مان و 
ّ
کث���ر نظره���ا و آرای متکل ک���رد شرح الهیجی ب���ر تجرید، جامع ا اّدع���ا 

فالسف���ۀ قب���ل از خود اس���ت. او »به افکار متأّخ���ران �  شارح���ان و صاحبان 
م���ان � شارحان مقاص���د و مواقف و امثال 

ّ
حواش���ی بر تجری���د و افکار متکل

آنه���ا احاطۀ عجیبی داشته است؛ لذا شرح او بر تجرید، مطلقًا محکم تر و 
تحقیقی تر و مفیدتر از جمیع شروح و حواشی تجرید است«.77

ک���ه از جهات مختلف برای ش���وارق ذکر شد، این اثر  ب���ه سبب اهمّیتی 
گرفته  کانون توّجه عالمان و کالم پژوهان قرار  کن���ون در  از زم���ان تألیف تا 
کالم  کت���ب مدرسی حوزه های علمّیه در سطوح عالی  و همواره در زمرۀ 
ب���وده است؛ افزون بر این، بزرگان حکم���ت متعالیه تعلیقات و حواشی 

ین آنها عبارتند از:  که مهم تر متعّددی نیز بر آن نگاشته اند 
1. ماّل اسماعیل بن سمیع اصفهانی؛

2. محّمداسماعیل خواجویی؛
ى مدّرس؛ 3. میرزا عبدالرحمن شیراز

4. ماّل محّمدنصیر الهیجی چهاردهی )در دو جلد بزرگ(؛
5. آقا علی مدرس حکیم؛

یزى؛ 6. محّمدرضا تبر
ى )شیخ الشوارق(؛ 7. شیخ علی نور

کرمانی اصفهانی؛ 8. آخوند محّمدحسین 
ى اصفهانی، صاحب نخبة االصول؛ 9. ماّل محّمدعلی نور

یبی اصفهانی؛  10. آقامحّمدعلی نجفی هزارجر
11. حاجی ماّل رضا همدانی؛

12. محّمدتقی بن اسداهلل الحسینی.78 

م���اّل  حاشی���ۀ  ش���وارق،  حاشی���ۀ  ی���ن  »مهم تر حواش���ی،  ای���ن  می���ان  در 
اسماعیل بن سمی���ع درب کوشک���ی اصفهان���ی )م 1243 ق( اس���ت«.79 
آق���ا علی م���دّرس طهرانی نی���ز 398 تعلیقه ب���ر شوارق نگاشت���ه است.80 
کمتر  کرده، در دیگر آثار وی  که آقا علی در این تعلیقات مطرح  مباحثی 
ی���ن اثر بجامان���ده از او در بحث  مط���رح شده اس���ت و بدون شک مهم تر
زش این حواشی  که ب���ر ار ام���ور عاّمه، همی���ن تعلیقات اس���ت. نکته ای 
می  افزای���د، نقده���ای آقا علی م���دّرس بر دیگر حاشیه نگ���اران شوارق به 

یژه جناب ماّل اسماعیل است.81 و

ی���د نگاشته  پی���ش از تألی���ف ش���وارق، شروح متع���ّدد دیگری نی���ز بر تجر

ل الدین آشتیانی؛ منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران؛ ج 1، ص 289. 77. سیدجال
ی���د؛ ص 39. جعفر سبحان���ی و دیگران؛ معجم  قة التجر 78. حام���د ناج���ی اصفهانی؛  مقّدمه ب���ر عال

التراث الکالمی؛ ج 4، ص 126.
کدیور؛ مجموعه مصّنفات آقا علی مدّرس طهرانی؛ ج 2، ص 58. 79. محسن 

لهام به همراه حواشی  80. تعلیق���ات آقا علی مدّرس، عالوه بر اینکه در حواشی چاپ سنگی شوارق اإل
ی و ماّل اسماعیل اصفهانی به چاپ رسی���ده است، به صورت مستقلّ نیز در ضمن  شی���خ علی نور

مجموعه مصّنفات آقا علی مدّرس منتشر شده است )ر.ک به: محسن کدیور؛ همان،  ص 374(.
81. همان، ص 59.

که  که قطع شبهه جبر تا به این غایت به نظر نرسیده، گمان دارم  » بدان 
بعد از این اذکیا را وقعی در خاطر نماند«.73 

که شاید  کنون چندین بار به چ���اپ رسیده است  کت���اب سرمایۀ ایمان تا 
یجانی آملی باشد.  بهترین آنها، چاپ اخیر آن به تصحیح آقای صادق الر

6.شوارقاإللهامفىشرحتجریدالکالم
بی  ید الکالم شرحی است مزجی به زبان عر ش���وارق اإللهام فی شرح تجر
گویا پس  که  ید اإلعتقاد خواجه نصیرالدین طوس���ی )م 672 ق(  ب���ر تجر
ین شرح این  ید،74 مفّصل تر از مجموع شروح میرسّیداحمد علوی بر تجر

کتاب به حساب می  آید.
ید را به روشنی   الهیجی در این شرح کوشیده است الفاظ و عبارات تجر
ید ب���ه لح���اظ ترتی���ب مسائل،  کت���اب تجر توضی���ح ده���د. ب���ه نظ���ر وی 
یر  کالم���ی و حکمی، تقر جامعّی���ت و اشتمال ب���ر تحقیقات و فواید مهّم 
���ه به نحو دقیق و مختصر، و به دور بودن از زواید و مطالب غیرمفید، 

ّ
ادل

کالمی ممتاز و بی نظیر است، و به سبب جهات مذکور،  کتب  در می���ان 
که  ی  گرفته است؛ ب���ه طور م���ورد عنایت ف���راوان عالمان و طالبان ق���رار 
ی از آنه���ا در ص���دد تفسیر الفاظ و ش���رح معان���ی آن برآمده اند. با  بسی���ار
ک���ار برآیند و  وج���ود این، هیچ ک���دام نتوانسته اند به خوب���ی از عهدۀ این 
هم ینادون من 

ّ
هم أو جل

ّ
کل ب���ه معانی و مقاصد آن راه یابند: » و لعم���رى 

مکان بعید و لم یهتد إلی مغزى مآربه أحد منهم من قدیم أو جدید«.75 
از ای���ن رو، وی تصمی���م می  گی���رد در این اث���ر  به شرح و تبیی���ن مطالب و 
ک���ه فّیاض از او ب���ه »خات���م المحّققین أفضل  گفته ه���ای خواج���ه نصیر � 
می���ن نصیر الحّق و 

َ
مین سلط���ان العالمین فی العال

ّ
الحکم���اء و المتکل

ه و الدین« می  کند.76بپردازد.
ّ
المل

یف علم  کتاب، وی نخس���ت به تمهی���د مقّدمه ای درب���ارۀ تعر در ای���ن 
ک���الم، بیان موضوع، غای���ت و مرتبت آن می پردازد و سپس به شرح متن 
ید ذکر  ک���الم خواجه در تجر کت���اب دست می ی���ازد. در هر قسمت، ابتدا 
کلمات و توضیحات ش���ارح می آید. در بیشتر  می ش���ود و به دنب���ال آن، 
م���وارد شرح وی در بردارندۀ معانی الفاظ و تبیین مقاصد مصّنف در هر 

عبارت است. 

ید الکالم دانست، بلکه باید آن  شوارق اإلله���ام را نباید فقط شرح بر تجر
ی از آرای مهم در  که در ضمن آن بسیار کرد  کالمی تلّقی  را موسوع���ه ای 
گرفته است. شیوۀ  کالمی مورد بحث و بررسی قرار  موضوعات مختلف 
گون و قابل  گونا که دیدگاه ها و نظرهای  کت���اب آن است  فّیاض در این 
یابی  ز کند و به نقد و ار مان را در ضمن شرح هر مسئله ذکری 

ّ
توّجه متکل

دقیق و محّققانۀ آنها می پردازد. 

73. همان، ص 69.
ید؛ ص 46. قه التجر 74. حامد ناجی اصفهانی؛ مقّدمه بر عال

لهام؛  ج 1، ص 39. 75. عبدالرزاق الهیجی؛ شوارق اإل
76. همان، ص 37.
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ناکیت درباره فیاض الهییج و ناگشته های کالیم او مقاله

یاض العلماء پس از ذکر شرح  افن���دی اصفهانی بیان شده است. او در ر
ح���ال الهیجی به ذکر آث���ار وی پرداخته، از جملۀ آنها ب���ه مشارق اإللهام 
ید لخواجه نصیر  کتاب ش���رح التجر فات 

ّ
اش���اره می  کند: » ل���ه من المؤل

ی���د الکالم حسنه  الطوس���ی، مبس���وط سّماه مش���ارق اإللهام فی شرح تجر
ه لم یتّم بل خ���رج منه بحث األمور العاّم���ه«.88 او در ادامه 

ّ
الفوائ���د. ولعل

کتابی در حکمت معّرفی  کرده و آن را  کتاب شوارق اإللهام نیز اشاره  به 
کتاب شوارق اإللهام فی الحکمه أیضًا«.89  می  کند: » و له 

ی از فهرست نویسان و صاحبان تراجم، سخن او  پ���س از افندی،  بسی���ار
را مبنی بر نگارش مشارق اإللهام توّسط فّیاض پذیرفته اند و آن را در آثار 

کرده اند.90  خود نقل 

اّم���ا ب���ه نظر می  رس���د انتساب نگ���ارش چنین اث���ری به فّی���اض، چندان 
ید  یرا هیچ دلیل قاطعی بر تألیف شرح دیگری بر تجر صحیح نباشد؛ ز
گفتۀ صاحب  � ب���ه غیر از ش���وارق اإللهام � توّس���ط وی وجود ندارد؛ مگ���ر 
ک���ه آن ه���م احتمااًل سه���و قلم���ی از ایشان ب���وده است.  ی���اض العلم���اء  ر
توّجه به چن���د نکته، بعیدبودن نگاشته شدن مش���ارق اإللهام به دست 

الهیجی را روشن می  سازد:
کن���ون هیچ نسخه ای از این اثر به دس���ت نیامده و در هیچ منبعی  1. ت���ا 
گ���زارش نشده است؛ افزون بر این، کسی  ه���م وجود نسخه ای از مشارق 
که برای نخستین  ه���م تا به حال چنین اثری را ندیده است. افندی هم 
یحی مبنی بر دیدن آن ندارد؛  کتاب نام برده است، هیچ تصر بار از این 
���ه لم یتّم بل خرج منه بحث األمور 

ّ
که می  گوید: »ولعل بلک���ه از عبارت او 

که به ظاهر،  که نسبت به اتم���ام آن دارد، بر می  آی���د  العاّم���ه« و تردی���دی 
گر  که ا خ���ودش ه���م آن را مشاهده نک���رده است. ای���ن در حالی اس���ت 
چنی���ن اثری به دست فّیاض نوشته شده ب���ود، با توّجه به شهرت وی و 
ید از آن برخوردارند، می  بایست همانند  که ش���روح تجر زش و اهمّیتی  ار

گزارش ها و نسخ متعّددی از آن بر جای می  ماند. شوارق اإللهام، 
2. الهیج���ی در هی���چ ی���ک از آثار خود، نام���ی از مشارق نب���رده است؛ در 
ید نگاشته بود، طبق قاعده باید  گر وی شرح دیگری بر تجر که ا صورتی 
- چنانکه رسم اوست - در دیگر آثار خود، یادی از آن به میان می  آورد.

گرچه به خودی  3. اینک���ه نویسن���ده ای بر یک مت���ن، دو شرح بنگ���ارد، ا
خ���ود امر بعیدی نیست، اّما اینکه قبل از اتمام یکی، به نگارش دیگری 

دست یازد، امری دور از انتظار است.
ی منکر نگارش مشارق شده اند و 

ّ
کل 4.برخ���ی از نویسندگان نیز به ط���ور 

یاض العلماء؛ ج 3، ص 115. 88. میرزا عبداهلل افندی؛ ر
89. همان.

یحانه  ی���زی؛ ر 90. آقاب���زرگ طهران���ی؛ طبق���ات اع���الم الشیع���ه؛ ج 5، ص 319. محمدعلی مدّرس تبر
ید اإلعتقاد؛ ص 177. همو؛ مقّدمه  یی؛ کتابشناسی تجر االدب؛ ج 4، ص 362. علی صدرایی خو
ب���ر رسائ���ل فارسی حسن ب���ن عبدالرّزاق الهیج���ی؛  ص 12. جعفر سبحانی و دیگ���ران؛ معجم طبقات 
المتکّلمی���ن؛  ج 4، ص 112. اح���د فرام���رز قراملکی؛ دائرة المعارف بزرگ اسالم���ی؛ ج 14، ص 582. 

همو؛ معجم التراث الکالمی؛ ج 5، ص 112.

ی )م 726 ق( 
ّ
ین آنها کشف المراد عاّلمۀ حل که اّولین و مهم تر شده ان���د 

ف دیگر شرح مهّم 
ّ
که شمس الدین اصفهان���ی ) م 749 ق(، مؤل اس���ت 

گفته است: » و  ید، تسدید )تشیید( القواعد )العقائد(، در وصف آن  تجر
لوال شرحه لما شرح هذا المتن«.82 

ی���د اإلعتماد نوشت���ۀ ابوالعالء  گران سن���گ دیگ���ر عبارتند از: تفر دو ش���رح 
بی���ع اآلخر س���ال 741 ق به پایان رسی���ده است، و شرح  که در ر بهشت���ی 
ک���ه ب���ه »شرح  قوشج���ی تألی���ف علی بن محّم���د قوشج���ی ) م 879 ق( 

جدید« معروف است.83 

تقریره���ای الهیج���ی از عب���ارات خواج���ه نصی���ر در م���واردی متف���اوت با 
ی در کشف المراد است و در مقایسه با آن به طور عمده 

ّ
تقریرهای عاّلمۀ حل

ی 
ّ
پذیری وی از عاّلمه حل مفّصل ت���ر و مشروح تر است. در کل، می���زان تأثیر

بسیار اندک است. در تمام شوارق تنها یازده بار از عاّلمه به طور خاّص یاد 
می  کند.84  این در حالی است که وی از شمس الدین اصفهانی صاحب 
ف شرح جدید، 45 مرتبه 

ّ
ش���رح قدیم 23 مرتبه،85 و از فاضل قوشجی مؤل

ن���ام می  برد،86 که این مطل���ب نشان دهندۀ عنایت بیشتر فّیاض به شرح 
ی است. 

ّ
اصفهانی و قوشجی نسبت به شرح عاّلمه حل

کامل مقصد  شوارق اإللهام شرحی است ناتمام و تنها در بردارندۀ شرح 
ی���د دربارۀ امور عاّم���ه و مقصد دوم آن در جواهر و اعراض است.  اّول تجر
ک���الم نفسی ادامه  در مقص���د س���وم، توضیحات وی تا ابت���دای مسئله 
کامل  کرده، از آن پ���س قطع شده است. اینکه آیا وی شرح خود را  پی���دا 
نم���وده، اما اثری از آن به جا نمانده است، یا اینکه اصاًل فرصت تکمیل 
آن را نیافت���ه است، چندان مشخّص نیس���ت و پاسخ قاطعی دربارۀ آن 

کرد. نمی  توان اظهار 

کتابی با عن���وان »تکمله ش���وارق اإلله���ام« تألیف محّمد  گفتن���ی اس���ت 
که در  گشت���ه87  کنگ���رۀ الهیجی منتشر  گیالن���ی به مناسبت  محّم���دی 
که در شوارق قطع شده، ادامه یافته  ید از قسمتی  آن ش���رح عبارات تجر
اس���ت؛ اّما باید دانست این اث���ر هیچ ارتباطی به شوارق و فّیاض ندارد، 

کتابی مستقل است. بلکه خود 

که الهیجی دو  نکت���ۀ قابل توّج���ه دیگر آنکه: در برخی منابع، نق���ل شده 
که سخن  ید نگاشت���ه است: یکی ش���وارق اإلله���ام  ش���رح ناتمام ب���ر تجر
که فقط ام���ور عاّمه در آن  درب���ارۀ آن گذش���ت و دیگ���ری مشارق اإلله���ام 
گوی���ا این مطلب نخستی���ن بار توّسط می���رزا عبداهلل  شرح ش���ده است. 

82. واعظ زاده خراسانی؛ یادنامۀ حکیم الهیجی؛ ص 67.
ید اإلعتقاد، ص 581. 83. احد فرامرز قراملکی؛ دائره المعارف بزرگ اسالمی؛ ج 14، مدخل: تجر

لهام؛ ج 5، ص 346. 84. ر.ک به: عبدالرزاق الهیجی؛ شوارق اإل
85. همان، ص 343.

86. همان.
نی؛ تکمله شوارق  گیال کتاب شناختی این اثر عبارت اس���ت از: محّمد محّمدی  87. مشخّص���ات 

لهام؛ قم: دفتر تبلیغات اسالمی، 1379.  اإل
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کرده است.  همچون »خاتم الحکماء« و »العاّلمه المحّقق الّشارح« یاد 
آثار خواجه و مورد استفادۀ فیاض چنین است:

1. شرح اشارات؛  2. نقد المحّصل؛  3. شرح رسالة العلم.

ی« یاد  ی: فّی���اض 108 مرتبه از او با عنوان »ام���ام« و »امام راز 3. فخ���ر راز
ی و م���ورد استفادۀ فیاض عبارتن���د از: 1. شرح  ک���رده اس���ت. آثار فخر راز

اشارات؛   2. مباحث المشرقّیه؛   3. الملّخص.

که مورد  کل 22 مرتبه از او نام برده شده است. آثار او  4. شیخ اشراق: در 
گرفته است، چنین است: استفادۀ فیاض قرار 

1. حکمه اإلشراق؛  2. تلویحات. 

���م الثانی« و مانند آن، نام برده 
ّ
5. فاراب���ی: پانزده مرتبه از او با نام »المعل

اس���ت. آث���ار فاراب���ی و مورد استف���ادۀ فی���اض چنین اس���ت: 1. فصوص 
الحکمه؛  2. الجمع بین الرأیین؛  3. عیون المسائل.

کتاب  6. بهمنیار: نه مرتبه هم نام وی را در ضمن مباحث آورده است. 
گرفته است. »التحصیل«، مورد استفادۀ فیاض قرار 

کتاب های 1. تهافت  7. اب���ن رشد: هفت مرتبه نیز نام او را آورده است. 
گرفته است. التهافت و جامع الفلسفه او مورد استفادۀ فیاض قرار 

8. ماّلص���درا: الهیج���ی هفت مرتب���ه از او با تعابیری همچ���ون »أستاذنا 
الحکی���م المحّق���ق اإلله���ی«، »األست���اذ« و مانن���د اینها نام ب���رده است. 
ّیه او م���ورد استفادۀ فیاض  کتاب ه���ای مب���دأ و معاد، و ش���رح هدایة أثیر

گرفته است. الهیجی قرار 

کتاب  کّل شوارق شش مرتبه نام او را برده است. فیاض از  9. غّزالی: در 
»تهافت الفالسفه« او بهره برده است.

کالمى ▪منابع
1. می���ر سّید شریف جرجانی: بیش از  صد مرتبه از او با عناوینی همچون 

»المحّقق الشریف« یا »المحّشی الشریف« نام می  برد.

ک���ه فیاض از آنها  ی است  ید، آثار ش���رح مواق���ف، و حاشیه بر ش���رح تجر
کرده است. استفاده 

2. تفتازان���ی: 88 مرتب���ه نام او را با تعبیر »ش���ارح المقاصد« ذکر می  کند. 
که فیاض از آنها  ی است  شرح مقاصد، و شرح عقائد نسفّیه از جمله آثار

بهره برده است.

ین  3. عالءالدی���ن قوشج���ی )ش���ارح جدی���د(: 45 مرتب���ه نام او ب���ا عناو
مختلفی همچون: »الشارح القوشجی«، »الشارح الجدیده« و »الفاضل 
کتاب »شرح  الشارح« و مانند اینها در شوارق برده شده است. فیاض از 

کرده است. ید« او استفاده  جدید تجر

آن را با شوارق یکی دانسته اند.91

کتاب شوارق اإللهام نسخ خّطی فراوانی به جا مانده است و عالوه بر  از 
که  کنون چندین بار به صورت چاپ سنگی منتشر شده است  ای���ن، تا 
برخی از آنها همراه با بخشی از حواشی نگاشته شده بر شوارق است.92  

د توّسط مؤّسسۀ 
ّ
به تازگی نیز تصحیح جدیدی از این کتاب در پنج مجل

ام���ام صادق)ع( در قم انتشار یافته است که همانند چاپ های سنگی 
گفت این  که می  توان  ی  شوارق، اغالط و ایرادهای فراوانی دارد؛ به طور

کتاب به جای تصحیح، تضییع شده است.   

برخىازویژگىهایشوارقاإللهام
کثرتمنابعومآخذ الف(

کثرت مناب���ع و مآخذ م���ورد استفاده و  ق،  یک���ی از خصوصّی���ات ش���وار
تع���ّدد نق���ل از آنهاس���ت. به طور مشّخ���ص فّیاض در نگ���ارش این اثر از 
کرده است. در این  کالمی استفاده  گون و متع���ّدد فلسفی و  گونا منابع 
بی���ن، آنچ���ه توّجه خواننده را ب���ه خود معطوف م���ی  دارد، نقل قول های 
یژه آثار فلسفی  که او از آثار مختلف و ب���ه و گ���اه بسیار طوالن���ی ای است 
که در بعضی موارد به ده صفحه  رده اس���ت. همین منقوالت مبسوط  آو
ی���ن حجم ش���وارق را به خ���ود اختصاص داده  نی���ز بال���غ می  شود، بیشتر
کتاب را  گفت بی���ش از نیمی از حجم این  که می  توان  ی  اس���ت؛ به طور
کرده است، تشکیل داده است.  کتب نقل  که الهیجی از دیگر  عباراتی 

ین ای���ن منابع به ترتیب می���زان استفادۀ الهیجی از   در ادام���ه، به مهم تر
کردن  آنه���ا اش���اره می  کنیم.93 ه���دف از ای���راد فهرست ذی���ل، مشّخص 
مص���ادر اصلی و مورد توّجه الهیجی در نگارش شوارق است؛ همچنین 
کرده  که فّیاض از آنه���ا در تألیف ش���وارق استفاده  ی  دّق���ت در نوع آث���ار
یکرد  که بتوانیم رو کمک می  کند  است و ترتیب بهره مندی از آنها، به ما 

فّیاض را در تألیف این اثر روشن نماییم. 

▪منابعفلسفى
1.  ابن سین���ا: الهیجی بیش از سیصد مرتبه نام او را در شوارق می  برد وگاه 
کتب  نی���ز از او با عن���وان »رئیس فالسفة اإلس���الم« یاد می  کن���د.94 در میان 
ابن سینا آثاری که فیاض از آنها استفاده کرده است، به ترتیب میزان نقل 
از آنها، عبارتند از:  1. شفاء؛  2. اشارات؛  3. تعلیقات؛  4. مبدأ و معاد؛  

5. رسالۀ اثبات مبدأ اّول؛  6. نجات.

ینی  یست مرتب���ه از او با عناو 2. خواج���ه نصیرالدی���ن طوسی: بیش از دو

له���ام؛ ص 16.  91. عل���ی دوان���ی؛ مفاخ���ر اس���الم؛ ج 7، ص 92. جعف���ر سبحان���ی؛ مقّدمه ب���ر شوارق اإل
سیدمحمدباقر حّجتی؛ یادنامۀ حکیم الهیجی؛ ص 365.

لهام، ر.ک به: سیدمحمدباقر حّجتی؛  گاه���ی از نسخ خطی و چاپ های کتاب شوارق اإل 92. ب���رای آ
همان، ص 344 و جعفر سبحانی و دیگران؛ معجم التراث الکالمی؛ ج 4، ص 126.

93. فهرس���ت مذکور عمدتًا ب���ر اساس فهرست های مندرج در پایان جلد پنجم شوارق تنظیم شده 
لهام؛ ج 5،  ص 340 – 358(. است )ر.ک به: عبدالرزاق الهیجی؛  شوارق اإل

94. همان، ص 55.
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کام���ل داشته و بر  کالمی مهّم اه���ل سّنت، آشنایی  3. الهیج���ی ب���ه آثار 
برخ���ی از آنه���ا، مانند شرح مواقف و شرح مقاص���د، احاطۀ فراوانی داشته 
مان معتزل���ی از جمله 

ّ
ی���ادی از متکل گرچ���ه او در م���وارد نسبتًا ز اس���ت. ا

نّظ���ام، باقاّلنی، جاحظ، ابو علی و ابوهاشم جّبائی، ابوالحسین بصری، 
کثر  کعب���ی بلخ���ی و آرای ایشان ی���اد می  کن���د، اّما ا ابوالهذی���ل ع���اّلف و 
مان 

ّ
کالمی، با متکل منازعات و درگیری های فک���ری وی دربارۀ مسائل 

اشعری مسل���ک، همانند اشعری، جوین���ی، غّزالی، آمدی و به خصوص 
ی���ف جرجان���ی و تفتازانی است. فّی���اض برای  ی، میرسّی���د شر فخ���ر راز
مان نظیر 

ّ
ق و گوهر مراد در موارد متع���ّددی از آثار این متکل ی���ن شوار تدو

شرح مواقف، شرح مقاصد و مباحث المشرقّیه بهره برده است؛ با این 
ح���ال در مواضع فراوان���ی هم به نق���د مطالب و اندیشه ه���ای صاحبان 
که  گاه به ح���ّدی شدید است  آنه���ا می  پردازد. طرفه آنک���ه: این نقدها 
ب���ا عت���اب هم���راه می  شود؛ ب���رای نمون���ه او در بحث امامت پ���س از نقد 
ک���ه آنچه فخر  ی در این مسئل���ه می  گوید: »ظاهر شود  سخن���ان فخ���ر راز
که شیعه مّدعی آنند، اثرى در  که نصوصی  کرده  ی سوگند به آن یاد  راز

دل ما نکرده؛ مبنی بر قساوت و عناد است«.95 

کرده،  نی���ز در همین مبحث، به سخن���ان تفتازانی در شرح مقاصد اشاره 
پ���س از نقد آنه���ا، او را به تعّصب مّته���م نموده، خاطرنش���ان می  کند: »و 
ه���ل یمکن أن یصدر أمثال هذا المقال، إاّل عن غایة العصبیة و الجدال 

- أعاذنا اهلل تعالی من الوقاحة -«.96 

ب(رعایتامانتدرنقل
که به نقل عبارتی از یک مأخذ می  پردازد، آشکارا  الهیج���ی در هر موضع 
ب���ه ن���ام آن اش���اره می  کند و حّتی در م���واردی که نقل عب���ارت به صورت 
ی���ح می  کند.97 ای���ن در حالی  تلخی���ص باشد، به خالصه ب���ودن آن تصر
ی از نویسندگان، از جمله است���اد وی ماّلصدرا، بدین  که بسی���ار اس���ت 
کتب  ام���ر مهّم التفات ننموده اند و با وج���ود نقل های متعّدد و فراوان از 

مختلف، به نام آنها هیچ اشاره ای نکرده اند.

کالمىفّیاضالهیجى یخىنگارشآثار ترتیبتار
کالمی خ���ود، به زمان دقیق ش���روع یا اتمام   فّی���اض در هیچ ی���ک از آثار 
تألی���ف آنها اش���اره نکرده اس���ت؛ از این رو تعیین دقی���ق ترتیب نگارش 
که  یق ارجاعاتی  کالمی او میّسر نیست؛ با این وصف می  توان از طر آثار 
یبی، ترتیب  وی در نگاشته ه���ای خود به یکدیگر می  دهد، به شکل تقر

یخی نگارش این دست از آثار را مشّخص نمود.98  تار

95. عبدالرزاق الهیجی؛  گوهر مراد؛ ص 510.
96. هم���ان، ص 532.

لهام؛ ج 5،  ص 204. 97. برای نمونه ر.ک به: عبدالرزاق الهیجی؛  شوارق اإل
ی است که ب���رای تعیین دقیق ترتیب نگارش آث���ار الهیجی، باید همۀ  ی ای���ن مطل���ب ضرور 98. ی���ادآور
ی تا کنون به طبع نرسیده است، در  نگاشته های او مورد بررسی قرار گیرد. اما با توّجه به اینکه برخی از آثار و
اینجا تنها بر اساس آثار مطبوع او این کار صورت می گیرد؛ همچنین ناگزیریم از احتمال اینکه فّیاض پس 
از نگارش آثارش در آنها دست برده باشد و به آنها برخی ارجاعات را اضافه کرده باشد، صرف نظر کنیم.  

گرچه فّی���اض به طور خاّص، ن���ام هیچ یک از  4. جالل الدی���ن دوان���ی: ا
آث���ار دوانی را در شوارق ذکر نکرده اس���ت؛ اّما از شخص وی 45 مرتبه با 
کرده و  عنوان هایی مانند »المحّقق الدوانی« یا »المحّشی الدوانی« یاد 
کثر موارد، مأخذ  به بررسی نظرهای او پرداخته است. به نظر می  رسد در ا
وی در ذک���ر اقوال دوانی، رسالة » اثبات الواج���ب الجدیده« و »حاشیه بر 

ید قوشجی« باشد.  شرح تجر

5. قاض���ی عض���د ایج���ی: 29 ب���ار از او ب���ا نام »صاح���ب المواق���ف« یاد 
گرفته است. کتاب »مواقف« او، مورد استفاده فیاض قرار  می  کند. 

6. شمس الدین اصفهانی )شارح قدیم(: فّیاض 23 مرتبه از او با عنوان 
ید )تسدید  »الشارح« یا »الشارح القدیم« نام برده است. شرح قدیم تجر

گرفته است. القواعد( او، مورد استفادۀ فیاض قرار 

���ی: فّیاض یازده مرتب���ه از او با عنوان »الش���ارح العاّلمه« یا 
ّ
7. عاّلم���ۀ حل

کش���ف المراد او، م���ورد استفادۀ فیاض  کتاب  »العاّلم���ه« ی���اد می  کند. 
گرفته است. الهیجی قرار 

کالمی او نقل شده است. از جمله آثار  ی: هفت مرتبه از آثار  8. فخ���ر راز
که فیاض از آنها بهره برده است، المحّصل و اربعین است. او 

کیفی، شباهت  کّمی و  منابع فّی���اض در تألیف گوهر مراد نیز به لح���اظ 
فراوان���ی ب���ه ش���وارق دارد؛ از این رو می  ت���وان همین فهرس���ت را با اندکی 

گرفت.  کتاب گوهر مراد هم در نظر  تفاوت برای 

نکت���ۀ قابل تأّمل دیگری که از بررسی فهرست منابع مورد استفادۀ فّیاض 
در تدوی���ن ش���وارق و حّت���ی گوه���ر م���راد و سرمایۀ ایم���ان به دس���ت می  آید، 
مان پیش از خود، از 

ّ
بی اعتنایی وی نسبت به بسیاری از آثار کالمی متکل

شیخ مفید، سّید مرتضی و شیخ طوسی گرفته تا ابن میثم، فاضل مقداد، 
مان دیگر است که هیچ نامی از ایشان و آثارشان 

ّ
بیاضی و بسیاری از متکل

نمی  برد؛ اّما در عوض، نسبت به آثار فالسفه و نقل مطالب و نظرهای ایشان 
عنایت و اهتمام فراوان داشته است که این امر سبب گشته شوارق اإللهام 
یادی به خود بگیرد و بی���ش از آنکه به یک کتاب کالمی  صبغ���ۀ فلسفی ز
شبیه باشد، به کتابی فلسفی همانند باشد. رنگ و بوی فلسفی شوارق به 
هین، 

ّ
حّدی است که حّتی می  توان آن را همانند بسیاری از آثار صدرالمتأل

فلسفۀ کالمی دانست و نه کالم فلسفی.

که: همچنین با نظر در این فهرست، به خوبی روشن می  شود 
پذی���ری فکری الهیجی، از ابن سین���ا و آثار فلسفی وی  ی���ن تأثیر 1. بیشتر

بوده است.  
ی���د، ب���ه ترتیب: ش���رح قوشجی،  2. در می���ان ش���روح نوشت���ه ش���ده بر تجر
ی، و در بین حواشی 

ّ
تسدی���د القواعد اصفهانی، و کشف المراد عاّلمۀ حل

نگاشته ش���ده بر آن، حاشی���ۀ جرجانی و دوانی، م���ورد توّجه و نظر فّیاض 
گرفته است. قرار 
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کرده ایم«.104 ید بیان  حواشی تجر

ید نصرت این مذهب ] یعنی ُبعد موهوم [ نموده،  2. » ما در حواشی تجر
توجیه آن به وجه دقیق حکمی نموده ایم«.105

یق  ی در واج���ب تعالی جز به این طر 3. » ن���زد من تصحیح علم حضور
ید ب���ه نوعی ذکر  روا نیس���ت و بی���ان ای���ن معن���ی در حواشی الهّی���ات تجر

گنجایش تأّمل نماند«.106  که صاحبان فطرت ِحَکمی را  نموده ام 

که منظور وی از حواشی الهّیات  در م���ورد اخیر، این احتمال وج���ود دارد 
ی���د، همان حاشیه بر حاشیۀ خفری بر شرح قوشجی است، نه حاشیه  تجر
ی���د )حاشیه بر شرح  ب���ر ش���رح قوشجی؛ بنابرای���ن وی حواشی خود بر تجر

قوشجی( را پیش از گوهرمراد نگاشته است.

کتاب سرمایۀ ایم���ان را همزمان با  گوهر  یح الهیجی، وی  هــــ( بنا به تصر
ک���رده است. وی در گوه���ر مراد به بررس���ی مسئلۀ وجوب  م���راد تصنیف 
لط���ف پرداخته، در انته���ای آن بیان می  کند: » تفصی���ل آن و امثال آن، 
که در اثن���ای تصنیف این  حوال���ه به عهدۀ رسال���ۀ سرمایۀ ایم���ان است 
ن با یکدیگر  کتاب را مقار نسخ���ه نوشته شده«؛107  بنابرای���ن وی این دو 
کدام از این دو اثر، موارد  که در هر  کرده است و از همین روست  تألی���ف 

ارجاع به دیگری دیده می  شود: 

الف( موارد ارجاع به سرمایۀ ایمان در گوهر مراد:
گاه پاسخگویی به شبهات یهود دربارۀ نسخ خاطرنشان می کند:  1. به 
»در سرمای���ۀ ایم���ان ب���ه تفصی���ل مذکور ش���ده و اینجا حاجت ب���ه تطویل 

نیست«.108 

2. همچنین در بحث از عصمت امام ابراز می  دارد: »ما در رسالۀ سرمایۀ 
کال الشرطین، بلکه از خلّو از عیوب  گردانیده ایم از  ایمان عصمت را اعّم 

نسبی نیز«.109 

ب( موارد ارجاع به گوهر مراد در سرمایۀ ایمان:
1. در فص���ل دهم از باب اّول، ضمن تبیین مسئلۀ علم الهی می  نویسد: 
کتب علمّیۀ خود تصحیح ه���ر دو وجه ] یعنی  »م���ا در گوهر م���راد و سایر 
حص���ول ص���ور در ذات واج���ب تعال���ی و حض���ور ذوات ب���ل از ایج���اد[ 

کرده ایم«.110 

بوط ب���ه تجّرد نفس،  2. در اواخ���ر سرمای���ۀ ایم���ان در خص���وص مسائل مر
کس���ی را ذوق اّطالع بر امثال ای���ن مسائل باشد، رجوع  گر  می  فرمای���د: »ا

104. عبدالرزاق الهیجی؛ گوهر مراد؛ ص 71.
105. همان، ص 129.
106. همان، ص 271.

107. همان، ص 352.
108. ر.ک به: عبدالرزاق الهیجی؛ گوهر مراد؛ ص 405.

109. همان، ص 469.
110. عبدالرزاق الهیجی؛ سرمایۀ ایمان؛ ص 51.

الـــف( فّی���اض در دو جای گوهرمراد، از کتاب کلم���ه طّیبه خود سخن به 
میان می  آورد.

کتاب کلم���ۀ طّیبه به  1. پ���س از بح���ث از اقسام عدم، می  گوی���د: » ما در 
کرده ایم«.99  یق دیگر بیان این مطلب  طر

2. در موض���وع ارادۀ الهی نیز اظهار می  دارد: » این امور اتفاقّیه مستندند 
بالع���رض به اسباب طبیعّیۀ مستنده به ارادۀ الهی، چنان  که ما در کلمۀ 

کرده ایم«. 100 طّیبه بیان 

که وی رسالۀ » الکلمة الطّیبة« را   گفتارها می  توانیم نتیجه بگیریم  از این 
قبل از گوهر مراد نگاشته است.  

ب( الهیج���ی در دیباچ���ۀ حاشی���ه ب���ر ش���رح قوشج���ی، ی���ادآور می  شود: 
ید )شرح  پی���ش از ای���ن وی بر مباحث جواه���ر و اعراض شرح جدی���د تجر
که ب���ه ظاهر، مراد وی باید  قوشج���ی( حواشی مبسوطی نگاشته است، 
همان حاشیه بر حاشیۀ خفری بر شرح قوشجی باشد.101 بنابراین وی باید 
کرده  حاشی���ه ب���ر حاشیۀ خفری را قب���ل از حاشیه بر شرح قوشج���ی تألیف 
باش���د؛ با ای���ن حال وی از ای���ن اثر خود، در ش���وارق، گوهر م���راد و سرمایۀ 

ایمان ذکری نکرده است.  

ج( در جلد پنجم شوارق اإللهام، پس از بحث از وجود و ماهّیت و اثبات 
گانه  عجول بودن وجود، خاطرنش���ان می کند: قصد دارد رساله  ای جدا
کند: » و فی نّیتنا أن  در ای���ن خصوص بنگارد و ح���ّق مطلب را در آن ادا 
نأتی برساله مفرده لتمام التحقیق فیه، بحیث یرتفع منه جمیع األوهام 

و الشکوک، إن شاء اهلل«.102

به طور حتم منظور وی از این رساله، اثری دیگر به غیر از » الکلمة الطّیبة« 
ی���را وی پیش از این و در جل���د دوم ش���وارق، از » الکلمة الطّیبة«  اس���ت؛ ز
ّتفاق سبب إلهی  ن���ام برده است، و اظه���ار داشته تأویل عب���ارت » إّن اإل
کتابنا  کرده است: » ... و قد ذکرنا تأویله فی  کتاب بیان  مستور« را در آن 

المسّمی بالکلمة الطّیبة«.103

چنی���ن تعبیری حکای���ت از آن دارد که فّیاض رسال���ۀ » الکلمة الطّیبة« را 
کم قب���ل از شوارق به  پی���ش از ش���وارق اإللهام نگاشته اس���ت؛ و یا دست 

اتمام رسانده است.

ید )حاشیه بر شرح قوشجی( د( در گوهرمراد در چند مسئله به حواشی تجر
کرده است: خود اشاره 

1. »و وجه���ی دیگر نیز در ابطال این مذهب ] یعنی مذهب شیخ اشراق 
ک���ه ما در  ک���ه ماّده الم���واد را عب���ارت از جس���م مطل���ق می  داند[ هست 

99. عبدالرزاق الهیجی؛ گوهر مراد؛ ص 217.
100. همان، ص 254.

101. سیدمحمدباقر حجتی؛ یادنامۀ حکیم الهیجی؛ ص 337.
لهام؛ ج 5، ص 257. 102. عبدالرزاق الهیجی؛ شوارق اإل

103. همان، ص 453.
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6. شوارق اإللهام.

ویژگىهایفکریفّیاضالهیجى
 ب���ا توّجه به شخصّیت واالی علم���ی او، شناسایی ابعاد و خصوصّیات 
فک���ری وی، از ضرورت و اهمّی���ت فراوانی برخوردار اس���ت؛ از این رو در 
یم.  یژگی ه���ای فکری الهیج���ی می  پرداز ای���ن قسمت به ش���رح و بسط و
که نحوۀ  یژگی های فک���ری، آن دسته از خصوصّیات���ی است  منظ���ور از و
تفّک���ر و اندیش���ۀ الهیجی را سازمانده���ی می  کند. ای���ن خصوصّیات نه 
ین  یر مباحث و تدو تنه���ا بر آرا و دیدگاه  های الهیجی، بلک���ه بر شیوۀ تقر

کالمی   او نیز اثرگذار بوده است.  نگاشته های 

1.پایبندینسبتبهاصولوقواعدفلسفۀمّشاء
یک���ی از نکات شایان توّجه دربارۀ شناسای���ی ممّیزات فکری الهیجی، 
کامل داشت���ه و اصول و قواعد  ک���ه او با فلسفۀ مّش���اء آشنایی  آن اس���ت 
ی که می  ت���وان گفت اندیشه های  ای���ن فلسف���ه را پذیرفته است؛ به طور
ین شارح  کام���ل دارد. او را باید بحّق، بهتر ابن سین���ا بر افکار وی احاطۀ 
آرای ابن سین���ا در میان متأّخران دانس���ت. بررسی آثار الهیجی به خوبی 
ین  ی���ن و عمده تر نش���ان می دهد آث���ار فلسفی ابن سینا هم���واره از مهم تر
کتب او، ط���رح آرا و  مناب���ع فّی���اض در نگاشته های���ش ب���وده و در سراس���ر 
اندیشه های شیخ الرئیس به وفور  قابل مشاهده است. میزان تأثیر پذیری 
که به طور معمول در هر بحثی، ذکری از او  وی از بوعل���ی به حّدی است 
و دیدگاه هایش به میان آورده است و در هر فصلی نیز عبارات منقول از 

آثار شیخ به دفعات دیده می  شود.

احاط���ۀ او بر حکمت مّشاء، و بهره من���دی اش از بیان شیوا، سبب شده 
ین شروح بر حکمت  ین و رساتر اس���ت سخنان او در این دو اثر، از مهم تر
مّش���اء و اندیشه های سینوی به حساب آی���د، برای نمونه به جّد می  توان 
کیفّیت علم الهی،  گفت توضیحات وی در ش���وارق اإللهام در بحث از 
کنون دربارۀ عقیدۀ شیخ در این باره  که ت���ا  ی���ن شرح و تبیینی است  برتر
ین منبع برای آشنایی با آرای شیخ  نوشته شده اس���ت و از این رو مهم تر

در این زمینه به شمار می  آید.

ک���ه فّیاض �  همانند  نکت���ۀ قابل توّجه و تأّم���ل در این موضوع، آن است 
گرفته و به عالوه داماد  یادی نزد ماّلصدرا درس  کاشانی � مّدت ز فیض 
پذیری الهیجی از آرا و افکار  او نی���ز بوده است؛ با این وصف می���زان تأثیر
کّل ش���وارق اإللهام  که در  گون���ه ای  ص���درا، بسی���ار اندک ب���وده است؛ به 
گرد و داماد  که شا تنه���ا هفت بار117 از او یاد می کند. این در حالی است 
کامل اندیشه های استادش را  کاشانی، به طور  دیگر صدرا، یعنی فیض 

پذیرفته و یک صدرایی مشرب تمام عیار به شمار می  آید.

بی گم���ان ای���ن ام���ر معل���ول ع���دم آشنای���ی فّی���اض ب���ا  مبان���ی فک���ری 

لهام؛ ج 5، ص 342. 117 . ر.ک به: عبدالرزاق الهیجی؛  شوارق اإل

کند«.111  به گوهر مراد 

ب���ا این حال، شّکی نیست آغاز نگارش گوهر م���راد مقّدم بر سرمایۀ ایمان 
یرا وی در مقّدمۀ سرمایۀ ایم���ان خاطرنشان می  کند: یکی  ب���وده است؛ ز
کت���اب گوه���ر م���راد را دی���ده و چ���ون آن را مناسب حال  از دوست���ان وی 
مبتدی���ان ندانسته اس���ت، از فّی���اض تقاضا نموده رسال���ه ای مختصرتر 
ی اعتقادی بنگ���ارد و از این رو  وی به  و آسان ت���ر در بی���ان مسائل ض���رور

تصنیف سرمایۀ ایمان پرداخته است.112 

یخ تألیف  که برخ���ی از فهرست نویس���ان آثار فّی���اض، تار گفت���ه نمان���د  نا
کت���اب سرمایۀ ایمان و گوهر مراد را سال ه���ای 1052 � 1058 هجری قمری 
کرده اند؛113 ولی مأخذی ب���رای آن بیان نکرده اند. آقا بزرگ طهرانی  ذک���ر 
یخ اتمام نگ���ارش سرمایۀ ایم���ان را دهۀ اّول رمض���ان سال 1057  نی���ز تار

کرده است.114  قمری ثبت 

ک���ه در گوهر مراد  و( او در ش���وارق اإلله���ام در مواضع���ی چن���د، به مطالبی 
آورده است، اشاره می  کند: 

ک���ه در واقع قسم���ت نهایی شوارق  1. الهیج���ی در پای���ان مبح���ث اراده 
که  محس���وب می  شود، تذکار می  دهد در این مسئل���ه تحقیقاتی داشته 

کرده است.115  کتاب گوهر مراد ذکر  در 

2. در جل���د پنج���م شوارق اب���راز می  دارد: بره���ان بر نفی اولوّی���ت ذاتّیه را 
یقه ف���ی نفی األولوّیه  کار برده اس���ت: »و هذه طر کت���اب گوه���ر مراد به  در 
اتّیه، بل األولوّیه مطلقه دقیقه لطیفه قلیله المؤنه جّدًا، قد تفّردنا بها 

ّ
الذ

کتابنا الموسوم بگوهر مراد«.116  بفضل اهلل و مّنه وسلکناها فی 

پ���س ب���ا نظر ب���ه اینکه وی در ش���وارق به گوهر م���راد ارج���اع می  دهد، ولی 
گرفت: به  در گوه���ر مراد نامی از ش���وارق اإللهام نمی  برد، می  ت���وان نتیجه 

احتمال قوی وی شوارق را بعد از گوهر مراد نوشته است.

یخی  که ذکر ش���د، می  توان ترتیب تار حاص���ل آنکه: با عنایت به نکاتی 
کرد: کالمی فّیاض را به احتمال قوی اینچنین بیان  نگارش آثار 

1.  الکلمة الطّیبة؛
 2. حاشیه بر حاشیة خفری بر شرح قوشجی؛

ید )حاشیه بر شرح قوشجی(؛ 3. حواشی الهّیات تجر
4. گوهر مراد؛

5. سرمایۀ ایمان؛

111. همان، ص 161.
112. همان، ص 7.

113. سیدمحمدباقر حجتی؛  یادنامۀ حکیم الهیجی؛ صص 313 و 319.
114. آقابزرگ طهرانی؛ طبقات اعالم الشیعه؛ ج 5، ص 319.

لهام؛ ج 5، ص 310. 115. عبدالرزاق الهیجی؛ شوارق اإل
116. همان، ص 61.
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بلک���ه در م���واردی بر خالف این عقیدۀ خود، به تقّی���د و پایبندی فّیاض 
ی���ح نموده اند: »م���اّل عبدال���رّزاق در بین  نسبت ب���ه حکمت مّش���اء تصر
یاد پابند  هین تنها شخصی است که به فلسفۀ مّشاء ز

ّ
تالمیذ صدرالمتأل

اس���ت و چند مبنای مه���ّم فلسفی استاد را قبول ننم���وده است. در گوهر 
مراد و شرح تجرید )شوارق( مکّرر حرکت جوهری را انکار نموده است«.125 

در موضع دیگری نیز ایشان به سرسپردگی شدید الهیجی به اندیشه های 
ابن سین���ا اش���اره کرده، می  گوید: »م���اّل عبدالرّزاق تا بتوان���د و از عهده اش 
برآی���د، می  خواهد مطالب و مبانی ابن سین���ا، رئیس فالسفۀ اسالم )علیه 
الرحم���ه و الرض���وان( را سر و صورت بدهد و از ای���ن راه گاهی تعّصب هم 
ب���ه خرج می  ده���د...؛ در عین آنک���ه عالی ترین تحقیق���ات را در حکمت 
مّشایی و اشراقی و مبانی عرفانی تقریر فرموده است...، خیلی در حکمت 

مّشایی خصوصًا کلمات شیخ تعّصب به خرج می  دهد«.126 

افزون بر ای���ن، الهیجی در مقّدمۀ شوارق اإلله���ام خاطرنشان می  کند: با 
گرفته است، خودش  کت���اب در پیش  که وی در نگارش این  یق���ه ای  طر
را در معرض تیرهای سخره و طعن های فراوان قرار می  دهد: »... شرعت 
خائض���ًا سلوک أضی���ق المسالک مع علمی بأّنی ق���د استهدفت نفسی 

لرماة المجون؛ واستعرضت ذاتی دون أسّنة الطعون«.127 

گ���ر وی در صدد تقّیه ک���ردن و پنهان نم���ودن عقاید خود  بدیه���ی است ا
که ب���ا نگاشتن این اثر، خودش را در معرض طعن  ب���ود، ابراز نمی  داشت 
یح  گذشت���ه از این، مخالفت های صر و سخ���رۀ دیگران قرار داده است. 
و متع���ّدد الهیجی با آرای ص���درا در مباحث مختل���ف، همانند: وجود 
حرکت جوهری و عالم مثال و علم الهی، شاهدی است بر آنکه، انکار او 
نسبت به مبانی حکمت متعالیه، و موافقت های وی با اصول و قواعد 
حکم���ت مّشاء از س���ر ترس و تقّیه نبوده، بلکه ب���ه مقتضای نظام فکری 

او بوده است.       

2.استقاللفکری
مان 

ّ
ی از حکما و متکل گرچه الهیجی با آثار و مکتب های فکری بسیار ا

آشنای���ی و انس���ی وافر داشت���ه است، اّما ای���ن امر سبب تقلی���د و پیروی 
مح���ض او از ای���ن مشرب ه���ای فک���ری نگشته اس���ت. او هم���واره تقلید 
بی چ���ون و چ���را از اشخ���اص و صاحبان اندیش���ه را ناپسن���د و نکوهیده 
ک���ه تعّص���ب اشخاص  ک���رده اس���ت: » جماعت���ی  دانست���ه، از آن نه���ی 
ی���ن به حکمت کشند و تقلید این���ان الزم شناسند و هر  معّینی���ن مشهور
ک���ه از ایشان منقول ش���ده، حّق دانن���د، البّته جماعتی  رط���ب و یابسی 

مذموم باشند«.128

ل الدی���ن آشتیان���ی؛ منتخبات���ی از آث���ار حکم���ای اله���ی ای���ران؛ ج 1، ص 338. 125. سیدج���ال
126. هم���ان، ص 354.

لهام؛ ج 1، ص 39. 127. عبدالرزاق الهیجی؛ شوارق اإل
128. عبدالرزاق الهیجی؛ گوهر مراد؛ ص 44.

کتاب  گرد صدرا بوده و  که وی مّدت ها شا هین نیست؛ چرا
ّ
صدرالمتأل

مب���دأ و معاد و قسمت هایی از اسف���ار و شواهد را نزد وی خوانده است118 
و ع���الوه بر ای���ن، ارادت فراوان���ی هم ب���ه او داشته اس���ت.119 الهیجی در 
آث���ار خ���ود چندین بار از ص���درا به »استاذن���ا« یا »استاذن���ا و موالنا افضل 
ی � ق���ّدس اهلل روحه و  ه و الّدی���ن محّمد الشیراز

ّ
هی���ن، ص���در المل

ّ
المتأل

یح���ه �« تعبیر نموده اس���ت120 و چنان که بر می  آید، ب���ا آثار و افکار  ن���ّور ضر
کامل داشته اس���ت. بنا به نقل برخی، »م���اّل عبدالرّزاق  ص���درا آشنایی 
یس  بوبّیه و مبدأ و معاد ماّلصدرا و شرح حکمت اشراق را تدر شواه���د ر
می  نم���وده است و به طور تحقیق در فلسف���ه و حکمت ذوقی و حکمت 

متعالیه وارد، بلکه از راسخان بوده است«.121 

ب���ا این وصف، سیط���رۀ اندیشه ها و تفّکرات ابن سین���ا بر افکار الهیجی، 
سبب شده است وی به طور کامل یک فیلسوف مّشایی به حساب آید 
و آموزه های مکت���ب فلسفی صدرا چندان بر آرای وی تأثیرگذار نباشد؛ 
اف���زون ب���ر این او در صدد بر آمد با توّجه به اص���ول و قواعد فلسفۀ مّشاء، 
که بعضی، فّیاض را  ب���ه نقد حکمت متعالیه بپردازد و از همین روست 

هین معّرفی می  کنند.122
ّ
اّولین منتقد دیدگاه های صدر المتأل

اّم���ا برخ���ی دیگ���ر، مانن���د است���اد جالل الدی���ن آشتیانی ای���ن مطلب را 
نپذیرفت���ه، معتقدن���د: الهیج���ی معتق���د ب���ه اص���ول فلسف���ی استادش 
ماّلص���درا ب���وده است؛ ولی به سب���ب تقّیه و ترس از تکفی���ر، عقاید خود 
ک���رده است. به نظ���ر ایشان،  را در قال���ب فلسف���ۀ مرس���وم آن روزگار بیان 
کثیری از مبانی استاد  »صاحب شوارق بر خالف آنچه مشهور است، به 
خ���ود، ماّلص���درا معتقد و غیر از آنچه به آن متظاه���ر بوده، اعتقاد داشته 
اس���ت. این فیلسوف، جامع بی���ن حکمت بحثی و ذوقی است، ولی به 
یق مّشاء را می  پیموده است«.123  حسب ظاهر در مباحث متداول، طر

 در جای دیگر، خاطر نشان می  کند: »جمعی معتقدند در افکار فلسفی، 
که  ]فّی���اض[ تابع مسل���ک مّشاء است. به نح���وی وارد مباحث می  شود 
گوی���ا از افک���ار عالیۀ است���اد خود لون���ی نگرفته است، ول���ی باطنًا سالک 
طریقۀ اشراق و معتقد به مبانی استاد است و از ترس خلق روزگار و فرار از 
مان و اهل نظر جلوه داده است«.124 

ّ
تکفیر، عقاید خود را به سبک متکل

به نظر می  رسد چنین فرضّیه ای دربارۀ الهیجی صحیح نبوده، اّدعایی 
ب���دون دلیل باشد. ایشان نه تنها بر این نظ���ر خود دلیلی ارائه نکرده اند، 

ل الدی���ن آشتیان���ی؛ منتخبات���ی از آث���ار حکم���ای اله���ی ای���ران؛ ج 1، ص 289. 118. سیدج���ال
بی  که در مدح و رثای او سروده، به خو ی به صدرا از چند قصیده ای  119. میزان محّبت و ارادت و
یم���ی؛ چ 2، تهران :  کر کوش���ش امیر بان���وی  آشک���ار اس���ت. )ر.ک ب���ه: دی���وان فّیاض الهیج���ی؛ به 

دانشگ���اه ته���ران، 1380، ص���ص 122-114(.
لهام؛ ج 5، ص 342. 120. ر.ک به: عبدالرزاق الهیجی؛ شوارق اإل

ل الدی���ن آشتیان���ی؛ مقّدم���ه ب���ر شواه���د الربوبی���ه، ص 84. 121. سیدجال
گزل���و؛ ماج���را در ماج���را؛ ص 471. 122. علیرض���ا ذکاوت���ی قرا

ل الدی���ن آشتیان���ی؛ منتخبات���ی از آث���ار حکم���ای اله���ی ای���ران؛  ج 1، ص 316. 123. سیدج���ال
ل الدی���ن آشتیان���ی؛ مقّدم���ه ب���ر شواه���د الربوبی���ه؛ ص 83. 124. سیدج���ال
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ناکیت درباره فیاض الهییج و ناگشته های کالیم او مقاله

م���ان ابراز وارد می دارد، و همچنین آرا و اندیشه های نو و منحصر 
ّ
متکل

گذاشته است  که او در برخی از این مسائل از خود به یادگار  ب���ه فردی 
کی از ذه���ن نّقاد و  - ف���ارغ از درست���ی ی���ا نادرست���ی آنها -  همگ���ی حا

روشن اندی���ش وی اس���ت. 

گرایشهاوتفّکراتعرفانى 3.برخورداریاز
ی ازاص���ول  ک���ه و دّق���ت در آث���ار الهیج���ی به خوب���ی بیانگ���ر آن اس���ت 
گاهی های فراوان���ی داشته است؛ به  تص���ّوف و مشرب های عرفان���ی، آ
تعبی���ر استاد آشتیان���ی، »او در تص���ّوف نظری و عمل���ی، صاحب اّطالع 
ی���ق معرفت حقیقی  کاف���ی و محیط بر افک���ار محّققان از عرفا بوده، و طر
یقۀ اهل عرفان می  دان���د«.143 در جای دیگر نیز  را منحص���ر ب���ه روش و طر
ی���ح می  کنند: »در بین متأّخران از محّققان و متصدیان بیان  ایشان تصر
که مانند ماّل عبدالرّزاق  کسی را حقیر سراغ دارد  کمتر  معرف���ت حقایق، 
صاح���ب شوارق، متعّبد ب���ه افکار عرفا و صوفّیه و این نحو تسلیم عقاید 
اهل عرفان باش���د«.144 میرزا عبداهلل افندی نیز در شرح حال الهیجی، از 

کرده است.145       او با عبارت »صوفی المشرب« یاد 

ب���ه ط���ور مشّخص، فّی���اض به ش���ّدت متأّثر از عرف���ا و تعالی���م آنهاست و 
یرهای وی از مسائل  تأثی���ر معارف عرفانی و صوفیانه، بر تحلیل ه���ا و تقر
کالم���ی، در مواض���ع متع���ّددی مشاهده می ش���ود؛ برای نمون���ه می توان 
که  کرد  ب���ه تحلیل ه���ای وی در بح���ث »غرض از بعث���ت انبیاء« اش���اره 
گرایش ه���ای عارفان���ۀ وی، به خوبی بر دیدگاه ه���ا و تحلیل های او از این 
مسئل���ه تأثیرگ���ذار ب���وده اس���ت.146 به نظر فّی���اض، راه به س���وی خداوند 

تعالی به دو راه ظاهر و باطن تقسیم می شود:
ی���ق استفاده از برهان و است���دالل است و عقل،  که طر ال���ف( راه ظاهر، 
خود در آن استقالل داشته و غایت آن، معرفت و علم به خداوند است. 

ین شده اند. کالم به جهت تحصیل این غایت تدو دو علم حکمت و 

که هم���ان سیر و سلوک باطنی و معن���وی است و غایت  ب( راه باط���ن، 
آن، وص���ول حقیقی به خداوند متع���ال و فانی شدن از هر چه غیر اوست 
و باقی بودن بدوست. غ���رض از بعثت انبیا و ُرسل، هدایت مردم بدین 
ی���ق بوده است. به نظ���ر فّیاض، حقیقت تص���ّوف، چیزی جز سلوک  طر

همین راه باطن نیست.147 

یرا ترک باطن  کمال حقیقی در آراستگی ظاهر و باطن است؛ ز ب���ه نظر او 
کتف���ا به ظاهر، تقصیر و غرور ب���وده، سیر باطن بی سلوک ظاهر، ضالل  و ا

و قصور است.

یق���ۀ سلوک راه باطن  یقۀ اشراق نیز مثل تصّوف، طر از منظ���ر فّی���اض، طر

ل الدی���ن آشتیان���ی؛ منتخبات���ی از آث���ار حکم���ای اله���ی ای���ران؛ ج 1، ص 289. 143. سیدج���ال
144. همان، ص 318.

یاض العلماء؛ ج 3، ص 114. 145. میرزا عبداهلل افندی؛ ر
146. عبدالرزاق الهیجی؛ گوهر مراد؛ ص 36.

147. هم���ان، ص 37- 38.

گمراه���ی دانسته،  کورکوران���ه از فالسفه را سب���ب  در ادام���ه نی���ز پی���روی 
ک���ردن و کمال را منحصر در  که تقلید فالسفه  ی���ح می  کن���د: » یقین  تصر
کالم ایشان دانستن و هدایت را مقص���ور در پیروی ایشان داشتن،  نق���ل 
یق تحصیل  محض ضاللت و ص���رف شقاوت است، بلکه مّتبع در طر

معارف، محض برهان و مجّرد حصول یقین است و بس«.

که از نگاشته ه���ا و اندیشه های متفّک���ران برجسته و   او در عی���ن حال���ی 
ک���رده است، ق���ّوت نظر و  به خص���وص فالسف���ه، استفاده ه���ای ف���راوان 
ل رأی خود را حف���ظ نموده، در هر مسئله ای، خود با اندیشه ای  استقال
توان���ا، وارد بح���ث و بررس���ی محّققان���ه و عمی���ق ش���ده اس���ت. نقدها و 
که فّیاض ب���ر دیدگاه ه���ا و اندیشه های دیگ���ر عالمان وارد  ایرادهای���ی 
ک���رده است، در جای جای آثار او به چشم می  خورد. در موارد متعّددی 
ى،129 اصفهانی،130  یابی و نّقادی آرای بزرگانی همچون فخر راز ز او به ار
قوشجی،131 تفتازانی،132 عضد الدین ایجی،133 خواجه نصیر طوسی،134 
ی،136 دوانی،137 دشتکی138 و حّتی میرداماد139و 

ّ
مۀ حل

ّ
شیخ اشراق،135 عال

ی مذهب افالطون،  است���اد خویش ماّل صدرا140 می  پردازد؛ برای نمونه، و
ک���رده، بر خالف آنها  شی���خ اشراق و خواجه نصی���ر را دربارۀ هیولی نقد 
ک���ه هیولی جزء جس���م مطلق است نه عی���ن آن.141 در  معتق���د می  شود 
یح می  کند: بر خالف رأی مشه���ور، اعتقاد به وجود  ج���ای دیگ���ری تصر

حرک���ت قطعّی���ه در خ���ارج دارد. 142

ب���ا وجود این، نبای���د از ارادت و دلبستگی قلبی الهیج���ی به ابن سینا و 
وابستگ���ی فکری او به مکتب و اندیشه ه���ای مّشایی چشم پوشاند؛ در 
گفت: فّی���اض دستگاه و منظوم���ۀ فکری ابن سین���ا را تا حّد  واق���ع بای���د 
ی���ادی پذیرفته است � و البّته ب���ه نظر می  رسد  این میزان پذیرش، از سر  ز
تحقیق بوده، نه تقلید محض �  و سپس با استفاده از آن سیستم فکری � 

یده است. فلسفی، به نقد و سنجش آرا و مکاتب دیگر دست یاز

ی به دیدگاه های دیگر فیلسوفان و  که و  در هر حال، نقد های فراوانی 

129. همان، صص 537، 559 و 579.
لهام؛ ج 5، ص 112. 130. عبدالرزاق الهیجی؛ شوارق اإل

131. عبدالرزاق الهیجی؛ گوهر مراد؛ ص 608.
له���ام؛ ج 5، ص 134. عبدال���رزاق الهیجی؛ گوهر مراد؛  132. ر.ک ب���ه: عبدال���رزاق الهیجی؛ شوارق اإل

صص 463، 473، 530، 537، 561، 564، 559 و 573.
لهام؛ ج 5، صص 110 و 132. عبدالرزاق الهیجی؛ گوهر  133. ر.ک ب���ه: عبدالرزاق الهیجی؛ شوارق اإل

مراد؛ صص 559، 561 و 562.
134. ر.ک ب���ه: عبدال���رزاق الهیجی؛ گوهر م���راد؛ ص���ص 70، 157، 266 و270. عبدال���رزاق الهیجی؛ 

لهام؛ ج 5، صص 159، 183 و  274. عبدالرزاق الهیجی؛ سرمایۀ ایمان؛ ص 165. شوارق اإل
لهام؛ ج 5، صص 227، 304 و 604. 135. عبدالرزاق الهیجی؛ شوارق اإل

136. همان، ص 112.
137. همان، صص 233 و 234.

138. همان، ص 249.
139. همان، صص 233 و 234.

140. همان، صص 245 و 246. عبدالرزاق الهیجی؛ گوهر مراد،  ص 133.
141. عبدالرزاق الهیجی؛ گوهر مراد؛ ص 71.

142. همان، ص 137.
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مقالهناکیت درباره فیاض الهییج و ناگشته های کالیم او

یادی متأّثر از آثار ابن سینا،  می کند. گفتار الهیجی در این بخش، تا حّد ز
ابن مسکویه و نیز خواجه نصیرالدین طوسی است؛ اّما در مقصد دّوم از 
یقۀ عرفا و صوفّیه در سلوک راه باطن را توضیح می  دهد. وی  خاتمه، طر
یعت« یاد  می کند151 و در مورد  از صوفّیه و عرفا، »به محّققین علمای شر
که هّمت بر ذات  آنه���ا می گوید: » محّققین این طبق���ه، ارباب عالیه اند 
یگان���ۀ اله���ی مقصور سازن���د و به هی���چ مطلبی دیگر، به وجه���ی از وجوه 

نپردازند«.152 

کرده، آنها را  پ���س از آن، وی به مقامات و منازل سیر و سلوک عرفا اشاره 
که این ام���ر، نشان دهندۀ آشنایی عمیق وی  به اجم���ال تبیین می  کند، 
کلمات  با مبانی علمی عرفاست. در این قسمت، استناد وی بیشتر به 

کتاب اشارات است. ابن سینا در مقامات العارفین 

تر از حکما و حکمت دانسته، می گوید:   فّیاض، مقام عرفا و عرفان را واال

یزتر از  ت���ر از مرتب���ۀ حکمت اس���ت و مطلب عرف���ا عز مرتب���ۀ معرف���ت، باال
ق نف���س ناطق���ه است از 

ّ
مطل���ب حکم���ا؛ چ���ه مطل���ب حکما قط���ع تعل

جسمانیات و پیوستن به مأل أعلی و عالم مجّردات، و مطلب عرفا قطع 
نظر از جمیع ماسوى و تحصیل مقام فنا و پیوستن به عالم بقا؛ و مطلب 
ت���ر است از مطلب زّهاد و عّباد؛ چه مطلب زّهاد  عرف���ا و حکما هر دو باال
ات 

ّ
گذشتن است از لذ گذشتن از جسمانیات نیز نیست؛ بلکه  و عّباد 

یۀ باقیه«.153  ات جسمانیۀ اخرو
ّ

جسمانیۀ دنیویۀ فانیه به توّقع لذ

کتاب گوهر مراد بسی بیشتر  گرایش های عرفانی، در  گونه تبیین ها و  این 
که می  توان  از ش���وارق و سرمای���ۀ ایمان دیده می  ش���ود؛ از همین روس���ت 
کرده  کالم فلسفی � عرفانی تألیف  یکرد  گف���ت الهیجی گوهر مراد را با رو
ین  اس���ت؛ سرمایۀ ایم���ان را در قالب سّنت »کالم فلسف���ی محض« تدو

کالمی« نگاشته است. نموده و شوارق اإللهام را با روی آورد »فلسفۀ 

وایات 4.تسامحوتساهلدرنقلونقدر
یژگی های فکری فیاض الهیجی آنست که وی در برخورد  یکی از دیگر و
ب���ا روایات، مواجه���ۀ بسی���ار متسامحان���ه ای داشته و در واق���ع احادیث 
را ب���دون هیچگونه سنج���ش متنی یا سندی بکار می ب���رد. اصواًل بیشتر 
زان به هنگ���ام استفاده از روایات، ف���ارغ از سنجش سند آنها،  فلسف���ه ور
ب���ه متن روای���ات می پردازند. ب���رای نمونه الهیجی در بح���ث از حدوث 
نف���س ب���ه احادی���ث: »األرواح جن���ود مجّنده، فم���ا تعارف منه���ا ائتلف 
ک���ر منها اختل���ف« و »خل���ق اهلل األرواح قبل األب���دان بألفی عام«  وم���ا تنا
ک���رده و در توجیه  و تناف���ی معن���ای ظاهر از آنها با مع���ارف فلسفی اشاره 
تی را ذک���ر می کند؛ اما به هیچ وجه متع���ّرض بحث سندی و  یال آنه���ا تأو

سنجش آن نمی شود.154

151. هم���ان، ص 686.
152. هم���ان، ص 688.
153. هم���ان، ص 691.

154. ر.ک به: عبدالرزاق الهیجی؛ گوهر مراد؛ ص 171.

یق تصّوف است؛  یقۀ اشراق در واقع همان طر گفت طر اس���ت. می  توان 
م است و اش���راق در برابر حکمت؛ به این 

ّ
ج���ز اینکه تصّوف در براب���ر تکل

که بر قوانین  گر سلوک راه باطن بعد از سلوک راه ظاهرى باشد  که ا معنا 
گ���ر بعد از سلوک راه  یق���ۀ اشراق نام دارد، و ا حکم���ت منطبق است، طر
یق���ۀ تصّوف خوانده  ک���الم مطابق است، طر که با قواعد  ظاه���رى باش���د 
یقۀ اشراق را در برابر مّشاء، و  می  ش���ود. او خاطرنشان می  کند: مشهور، طر
یقۀ اشراق  که علی  الّتحقیق، طر قسمی از حکمت می دانن���د، درحالی 
یق سلوک باطنی بوده، حکمت مّشاء همانند علم  همانند تصّوف، طر

یق سلوک ظاهری.148 کالم طر

پذیری فّیاض از معارف عرفان���ی، در بحث از »فلسفۀ   نمون���ۀ دیگ���ر تأثیر
که تبیین های وی در این مسئله به طور  احک���ام« قابل شناسایی است 
کالمی  کام���ل رنگ و بوی عرفان���ی داشته، به هیچ وجه ب���ه تحلیل های 
مان شیعی در زمینۀ فلسفۀ احکام، 

ّ
گرایش غالب متکل شباهتی ندارد. 

که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد نفس  اعتقاد به این اصل است 
یکردی عرفانی  االمری است. فّیاض این اصل را پذیرفته است؛ اما با رو
یادتی توّجه  که باع���ث توّجه یا ز آن را تبیی���ن می  کند. از منظر او، افعالی 
ب���ه مطلوب حقیقی، یعنی خداوند می  شود، ی���ا به نوعی سبب اعراض 
یادت���ی اع���راض از غیرمطلوب حقیق���ی هستند، در ش���رع مستحب  ی���ا ز
ک���ه موجب استغراق  کارهایی  ی���ا واجب معّرفی شده ان���د و آن دسته از 
یادت���ی استغراق ب���ه غیرمطلوب حقیق���ی شود و یا عام���ل اعراض یا  ی���ا ز

یادتی اعراض از خداوند باشد، مکروه یا حرام نامیده شده است.149  ز

گاهی از مسیر  ک���ه وی  گرایش ه���ای اخالقی و عرفانی او به حّدی است 
اصلی خود در پرداختن به مباحث کالمی خارج شده، به تبیین مسائل 
عرفان���ی مشغول می  شود؛ برای مثال فّیاض خاتم���ۀ گوهر مراد را به بیان 
ط���رق سی���ر و سلوک و تهذیب اخ���الق اختصاص داده اس���ت. دّقت در 
ک���ه او در این بخ���ش آورده اس���ت، به خوبی دیدگاه ه���ای او را  مطالب���ی 

نسبت به عرفان و رابطۀ آن با فلسفه، نشان می  دهد.

یق ممکن است:  به نظر الهیجی، سلوک راه باطن به دو طر
ی���ق حکمت: تهذیب اخالق است و غایت سعی حکماى اشراق  1. طر

به شمار می  رود.
ی���ق ش���رع: محافظ���ت بر اخ���الص و تقواس���ت و غای���ت مجاهدۀ  2. طر

صوفیه و عرفا محسوب می  شود. 

یقۀ به حسب حقیقت و غایت، یک چیز است.150 به نظر او، هر دو طر

یق���ۀ حکم���ا در تهذیب اخالق  وی در مقص���د اّول از خاتم���ۀ ب���ه ذکر طر
می پ���ردازد و مبان���ی نظ���ری تهذی���ب اخ���الق را از دیدگ���اه حکم���ا بیان 

148. هم���ان، ص 40.
149. هم���ان، ص 36.

150. هم���ان، ص 665.
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ب���ا ای���ن وصف وقت���ی سخن از ع���دم بصی���رت الهیجی نسب���ت به علم 
ک���ه وی در برخورد با روایات،  الحدی���ث به می���ان می آید، مراد آن است 
که امثال  عالمان���ه و محقّقانه رفتار نکرده و از دّقت ها و موشکافی هایی 
عاّلم���ۀ مجلسی در مواجهۀ ب���ا روایات به کار می بستن���د، بهره مند نبوده 
کرده و هرگز  کتف���ا  اس���ت؛ به عب���ارت دیگر او صرفًا ب���ه روایت احادیث ا

درصدد درایت و سنجش سندی و متنی آنها برنیامده است.

این نکته را هم باید به خاطر داشت که عالم و فاضل بودن یک شخص 
در یک یا دو رشتۀ علمی، نه تالزمی با عالم و فاضل بودن او در رشته های 
که  دیگ���ر دارد و نه می تواند نشانگر چنین امری باشد. بسیار دیده شده 
یژه ای در یک یا چند رشتۀ علمی بوده  فرد دانشمندی، دارای مهارت و
و در عی���ن حال در زمینه های علمی دیگر به همان میزان، دچار ضعف 
گاهی  ین نکات آ ک���ه حتی نسبت ب���ه ابتدایی تر ب���وده است به گونه ای 
نداشت���ه است. بنابراین تبّحر و فرزانگی فراوان الهیجی در علوم معقول 
کالم، منافاتی با ضعف علم���ی او در علوم منقول ندارد؛  و به خص���وص 
در واق���ع فی���اض نمون���ه خوبی اس���ت برای نش���ان دادن اینک���ه یک فرد 
رف اندیش باشد و  می تواند در ی���ک یا چند رشته علمی صاحب نظر و ژ
در عی���ن حال در دیگر رشته ها ساده اندی���ش و سطحی نگر باشد. با این 
وج���ود، نقیصۀ مذکور مختص به فّیاض نب���وده و در عین حال چیزی از 

شایستگی های آن حکیم فرزانه نمی کاهد.

که نوعًا  ف���ان آنها 
ّ
ای���ن در حالیس���ت که در کتب سب���ک کالم نقلی، مؤل

مح���ّدث نیز بوده اند، توّجه افزون تری هم به نق���ل روایات بیشتر دارند و 
ه���م عنایت فراوان به ذک���ر سند و بررسی آنها دارن���د. عاّلمۀ مجلسی )م 
که این اخبار را با دّقت مضاعفی هم در متن  مان���ی اس���ت 

ّ
1110( از متکل

حدیث و هم در سلسله سند آن نقل می کند.155

مان عقل گرای���ی )نه فلسفه گرا( همچون شیخ 
ّ
اف���زون بر این، حّتِ متکل

که به نظر آنها  مفی���د )م 413( و سّیدمرتض���ی )م 436( روایات مذکور را 
یادی نقل و نقد نموده و به  با قواعد عقلی در تعارض است با وسواس ز

کرده اند.156 یح  ضعف سندی و داللی آنها تصر

همچنین فی���اض در نقلی از فتوحات مکّی���ه می گوید: »قیمت خاتمی 
که شصت خروار  که علی؟ع؟ در نماز به سائل داد برابر بود با خراج شام 

نقره و چهار خروار طال بود«.157

یاض العلماء درباره  شاید به جهت همین امور، میرزا عبداهلل افندی در ر
گفته است: »لم تکن له بصیره بالفقه والحدیث واالصول«.158 فّیاض 

کالم میرزا عبداهلل را برنتافت���ه و آن را حمل بر معاندت وی  دیگ���ران این 
یاض در  کرده اند.159 به نظر ایش���ان صاحب ر ب���ا اهل حکمت و فلسف���ه 
بّیت  همه ج���ا فالسف���ه را صوف���ی و ناوارد به فق���ه و اصول و حدی���ث و عر

متهم ساخته است.160

ک���ه با بررس���ی نگاشته های فّیاض ای���ن نکته به  ام���ا حقیقت آن است 
یادی  کم در علم الحدیث، تبّحر ز که وی دست  خوبی روشن می شود 
که الهیجی را به نداشتن  نداشته است و سخن میرزا عبداهلل اصفهانی 

کرده است، پر بیراه نیست. بصیرت در علوم نقلی مّتصف 

یژه علم  ک���ه عدم تبّحر فّی���اض در علوم نقل���ی و به و البّت���ه باید دانست 
یرا  الحدی���ث به معن���ای بی اّطالعی وی از احادی���ث و روایات نیست. ز
ی���ادی با مص���ادر روایی���ی شیع���ه و حّتی اهل سّن���ت آشنا  وی ت���ا ح���ّد ز
ب���وده است و در م���واردی از آنها به نق���ل حدیث پرداخت���ه است. میزان 
که وی در  ی���ادی  کتب روایی، از تع���داد روایات ز آشنای���ی الهیجی ب���ا 
کتاب گوه���ر مراد از منابع مختل���ف شیعه و اهل سنت  مبح���ث امامت 
کتب  که او از  گون���ی  گونا نق���ل می کند، آشکار می ش���ود. حّتی نقل های 
گاهی فّیاض از  گویای آ یخ���ی، در همان بحث امام���ت آورده است؛  تار

یخی است. مآخذ تار

155. ر.ک به: بحاراألنوار؛ ج 58، ص 144؛ همان، ج 5، ص 267 و ج 54، ص 309.
یف المرتضی؛ ج 4، ص 30. یه، ص 52؛ رسائل الشر 156. ر.ک به: المسائل السرو

گوهر م���راد؛ ص 553؛ همان، ص 135. برای نق���د محتوایی این روایت  157. عبدال���رزاق الهیجی؛ 
عجالتًا ر.ک به: مرتضی مطهری؛ عدل الهی، ص 277.
یاض العلماء؛ ج 3، ص 114. 158. میرزا عبداهلل افندی؛ ر

159. شیخ آقابزرگ طهرانی؛ طبقات اعالم الشیعه؛ ج 5، ص 319.
160. قاضی طباطبایی؛ یادنامه حکیم الهیجی؛ ص 24. علی دوانی؛ مفاخر اسالم؛ ج 7، ص 28.
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