
 

 

 

 

 

502 

 

 

 فصلنامه تاريخ اسالم

  33، شماره مسلسل 8311 پاييز، 3شماره ، همدسال 

 

 میراث ناتمام فیض کاشانی برای جهان غرب

 

 

 80/4/13تاريخ تأييد:    56/85/11تاريخ دريافت: 

 دکتر اندرو نیومن

 مترجم: سید احمد حسینی

اشي محور اصلي اين مقالهه، شاهاد دادد عيه يت معال هاب م بهوف بهه فهي   اشه        

م( در مغ ب زمين است. مؤلف ب اي رسيدد به اين مقصود، ابتهدا بهه    8610ق  8800)

م( پ داخته ع شااد داده  8650ق /  8040ب رسي معال اب غ بياد دربارة شيخ بهايي )

است  ه درك غ بياد از خدماب ع آثار شيخ بهايي رشدي فزاينده ع رع بهه  مهال داشهته    

هها دربهارة شهيخ    ر تصحيح ب خي تصوراب شادرسهت غ بهي  است. شويسنده مقاله خود را د

                                           

            اين مقاله را آقاي آندرو نيومن براي كنگره فيي  كاايانا ارليار كيروه بيوو كيه بيه وليي

و اكنون با اجازه مؤلف براي نخستين بار ور اين مجله بيه   تأخير، امكان ارائه ور آن كنگره را نيافت

رلد. اين امر با پيشنهاو و پيگيري و همكياري ميميمانب بيراور ز يي  جنياي آقياي وكتير        چاپ ما

ايشيان را   زباس احمدوند، التاويار محترم وانشگاه زنجان، امكان انجام يافت. ايين لفيف و محبيت   

ر اراوت توفيي  روزاف ونشيان را از خداونيد مت يار خواهيانيم.      نهيم و با تقديم لپاليا از لي  ارج ما

اجازه چاپ مقاله را واوند مميمانه تشيكر  كه همچنين ل اوار الت از آقاي وكتر آندرو نيومن هم 

كنيم. مقاله پس از ترجميه، ييب بيار از ليوي آقياي وكتير احمدونيد و بيار ويگير ور وفتير مجليه            

 ليد واژگان آن ني  ور وفتر مجله تنظيم اده الت.بازخوانا و ويرايش اده و چكيده و ك

       التاو مفال ات الالما و زبان فارلا، وانشيكده مفال يات اليالما و خاورميانيه وانشيگاه 

 اوينبورو.
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هاي ع فاشي ع اخبهاري شهيخ   بهايي ع مسائل عص  اع به عيژه در ب اب   ساشي  ه گ ايش

 نهد. عي در  داشد ع به آثار خود در اين زمينه اشاره ميشد، مؤث  ميابهايي را ب جسته   ده

ة اختالف اخباري ه اصولي را ف ات  از ادامه مقاله، مستند به ب خي متود عص  صفويه، دامن

متود فقهي ب رسي   ده ع  وشيده است جايگاه في   اشاشي را در اين مياد م لوم  ند. 

مؤلف ب  اين باعر است  ه اعتقاد في   اشاشي به عجوب عيني شماز جم ه در عص  غيبت 

كومت است ع ع قبول امامت جم ه شااد دهندة رعيك د اجتماعي في  ع عفاداري اع به ح

گي ي اع از اين منصب هم تنها به دليل شگ اشي اع از تاهديد اختالفهاب بهين مه دم      ناره

بوده است. مقاله همچنين با تقسيم مخالفاد فك ي في  به چهار دسته، شظ  في  را در 

شظ  يكي از م اص اد في  در شاميدد في   ع افزعد ب  اينمورد آشها ب رسي   ده است. 

 ند. اين تالش مؤلف، عا ناي است به تصهوي ي  دث را درست ارزيابي ميبه مجتهد مح

گسيخته از في   ه همچناد در مغ ب زمين عجود دارد. علت ايهن امه  از   شاقص ع از هم

شظ  مؤلف اين است  ه بيات  شارحاد ع مفس اد آثار في   اشاشي بيش از آشكه به ارائة 

في  بپ دازشد، ب  اهميت ميه اب عي تأ يهد    هايي مفهومي ع ب رسي تاريخي آثارب داشت

 اشد.عرزيده

 

گ ي، صفويه، امامهت  استا اق، في   اشاشي، شيخ بهايي، اخباري های کلیدی:واژه

 جم ه.
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 مقدمه

اين مقاله در پي اثباب آد است  ه مباحث  نوشي در باب آثهار ع ميه اث مهال محسهن     
ههاي ارعپهايي همهاد معهالبي را     م( در زبهاد  8610ق /  8800في   اشاشي )متوفاي 

 8040م. ب  تحقيقاب درباره آثار شيخ بهايي )متوفاي  8310دهد  ه طي دهه شااد مي
م( سايه افكنده بود. به عكس معال اب در باب آثار شيخ بهايي  ه ا نود  8650ه   8ق / 

شي  ما هاد  ت  دارد، بيات  شارحاد ع مفس اد آثار في   اشاگ اياشهت  ع عاقععي يتي جامع
هايي عرزشد ع تا به ام عز از ه  گوشه تالشي در ارائه ب داشتب  اهميت مي اث عي تأ يد مي

اشد. در شتيجهه تصهوي  ارائهه شهده از فهي       مفهومي ع ب رسي تاريخي آثار اع اجتناب   ده
 است.« شاقص»آعري هاي ارعپايي به شحو حي ب اشاشي به زباد

ههاي صهورب گ فتهه به اي     ي در متود غ بي، با تالشت جبي شدارد  ه چنين رعيك د
ايهن شظ يهه، دعمهين سهده      به  اسها   همه اه اسهت.   « افول دعراد صفويه»احياي شظ يه 

آعردهاي عظيم فك ي ع ف هنگي آغهاز شهد  هه در بسهت  ثبهاب      حكومت صفوياد با دست
ه    8212ق /  8043ه    8002سياسي، شظامي ع اقتصادي دعراد شاه عبا   بيه  )   

م( به دست آمده بود؛ اين رعشد تنها ب  اث  ت صباب مذهبي ع بحبوحه ه ج ع مه ج   8653
 سياسي، شظامي ع اقتصادي پس از آد دعراد متوقف شد.

م. ع مباحهث   8310اين مقاله در عهله اعل به درك غ بياد از شهيخ بههايي در دههه    
يهات  از خهدماب ع آثهار    ته  ع پو حاصل از آد اشاره دارد،  ه شاهدي ب  پيدايي در ي  امل

شيخ بهايي است. در ادامه شيز در مقام مقايسه، درك ف لي غ بياد را از زشدگي ع آثار في  
  ند. اشاشي مع     ده ع آد را تصوي ي شاقص ع از هم گسيخته م  في مي

 

 نگاری غربیان از شیخ بهايیتاريخ

از خهدماب ع ميه اث شهيخ     شايد بتواد گفت پياينه ديدگاه ع درك تغيي  يافته غ بياد
آشاد را از في   اشاشي شيهز   هبهايي شااد از مسائل ع ماكالتي دارد  ه شيوه درك ام عز

 ب د.زي  سؤال مي
ها اعتقاد ب  اين بهود  هه شيمهه پايهاشي سهده دعم حكومهت صهفوياد بها         در غ ب سال

ياسهي،  آعردهاي فك ي ع ف هنگي آغاز شد  هه به  اثه  ثبهاب س    مجموعه عظيمي از دست
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ههاي شهاه   شظامي ع اقتصادي به دست آمده بود. چنين ثباتي عمهدتا  ب خاسهته از سياسهت   

عبا  اعل بود؛ اما اين رعشد بهه سهبب غبهار ت صهباب مهذهبي در بحبوحهه هه ج ع مه ج         

سياسي، شظامي ع اقتصادي پس از آد دعراد متوقهف شهد. بسهياري از مفسه اد غ بهي در      

اماميه در طي ق د يازدهم هج ي شظ ياتي مع    خصوص تغيي  تمايالب علماي شاخص

اشهد. داشاهمنداد   هاي مهم در افول سلسله صهفويه داشسهته  اشد ع آد را يكي از شاخص  ده

غ بي، بيات  علماي اي اشي آد دعراد را اف ادي مت صب، سنتي ع عهاري از تسهامح عصهف    

به شابودي  اهاشدشد ع شفهو     اشد  ه احياي فلسفه را  ه در اعايل آد سده آغاز شده بود  ده

سياسي رعزافزعد آشاد شيز ماش ي به  سه  راه حكومهت صهفويه به اي يهافتن راهكارههايي        

هاي سياسي ع شظامي بود. در مقابل، عيژگي بارز علماي اماميهه را در  مناسب در حل بح اد

ر شيمه شخست ق د يازدهم هج ي، عالقه جدي آشاد به فلسفه ع ع فاد، ع مخالفت با امهو 

 اشد.غي  ديني، يا اجتناب از درگي ي با اين شوع مسائل       ده

هاي فلسفي ب خي شخستين پژعهاگ  ق د بيستم بود  ه به گ ايش 1شايد ادعارد ب اعد
رعحاشيود شي ه اعايل قه د يهازدهم اشهاره  ه د ع به  شقهش آشهاد در رعشهد رعشهنگ ي ع          

شاه عبا  اعل است ه تأ يد عرزيد.  آعردهاي فك ي آد دعراد ه  ه عيژگي بارز عص  دست
م(،  8638ه   5ق /  328ب اعد از جمله به شيخ بهايي، في   اشاشي، مي داماد )متوفاي 

ق /  360م( ع مي فندرسهكي )متوفهايي    8640ق /  360صدرالدين شي ازي )متوفهاي  
ع  2ن  ب 8320داشد تا متكلم. در دهه م( اشاره   ده ع آشاد را بيات  فيلسوف مي 8640

اسهتفاده شمهوده ع به  سههم     « مكتهب فلسهفه اصهفهاد   »شص  ب اي شخستين بار از عبارب 
منحص  به ف د اين اف اد در اشدياه فلسفي اسالمي تأ يد عرزيدشد. به اين ت تيهب ايهن دع،   

ها را متوجه آد ساختند. اي اد شاميدشد ع شگاه هشيمه شخست ق د يازده را دعراد شوزايي فلسف
دع شيز، ديگ  شارحاد غ بي آثار دعره صفويه از اصعال  مكتب فلسفه اصهفهاد  ب د از اين 

 در شظ ياب ع آثار خود استفاده   دشد.
ههاي آد دعراد، شخصهيتي   به عقيده بيات  محققاد غ بي، شيخ بهايي در مياد چهه ه 

آمهد؛ به اي شموشهه شصه  دربهاره      شظ ي مؤث  بهه شهمار مهي   ممتاز ع در اين ج ياد، صاحب
يكي از فالسفه مكتب اصهفهاد، صهوفي    ،شويسد: شيخهاي ع فاشي شيخ بهايي ميشگ اي
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« به پوچي همه علوم در ب اب  علوم الههي »ب جسته ع عالمه در  ليه علوم زماد خود بود ع 
افزايهد:  هاي فوق ا عاد دارد، بلكهه چنهين مهي   ا عاد داشت. ارجمند شيز شه تنها به عيژگي

منهدي  تمايلي به پذي فتن مناصب حكومتي ع به ه»وشي بود  ه شيخ بهايي در زم ه رعحاشي
باب امتنهاع   ارجمند در اثباب ادعاي خويش در«. هاي آشكار ع علني صفوياد شداشتالتفاب

منصهب شهيخ   « با ا  اه» ند  ه اع شيخ از ماار ت در امور دعلتي، به اين شكته اشاره مي
تاه از اين منصب است فا داد ع از آد پهس،  االسالمي اصفهاد را پذي فت ع پس از مدتي  و

ت ين عالم دربهار عباسهي   ديگ  چنين مناصبي را شپذي فت. ارجمند شيخ بهايي را س شنا 
 نهد ع متهذ     شاه عبها  اعل بهه شهيخ تأ يهد مهي     « التفاب خاص ملو اشه»داشد ع ب  مي
ارجمند  .أليف   درا ت جامع عباسیشود  ه شيخ بهايي شيز به ف ماد شاه اث ي به شام مي

ههاي  گي د  ه اش ار شيخ بهايي ع ب دها     شام عي در يكي از سلسلههمچنين شتيجه مي
 عي دارد.« هاي صوفياشهگ ايش»دراعيش شوربخاي، حكايت از 

م. در شوشتاري ديگه  تهالش  ه د ب خهي از      8316شويسنده مقاله حاي  شيز در سال 
ح  ند. بحث در آد شوشتار اين بود  ه شهيخ بههايي   هاي رايج تا آد زماد را تصحياستنباف

عص  خويش  ه در فنود مختلف متبح  باشد، يا يك فقيه ع فيلسهوف  « عالمه»صوفي يا 
شبود  ه دست رد ب  مناصب دعلتي زده باشد، بلكه ب داشت ما اين است  هه شهيخ بههايي    

قدرب علمها در  طي دعراد حكومت صفويه خدماب بسياري اشجام داد. عي هم مدافع بسط 

بهه علمها    جام ه آد زماد بود ع هم از تفوي  حقهوق ع اختيهاراب امهام م صهوم غايهب     
هاي شيخ بههايي در اسهتم ار تفسهي       د. در همه اين موارد، خدماب ع شوشتهپاتيباشي مي

خورد. در اين خصوص، شهيخ بههايي ادامهه    خاص از ش ي ت شي ي به عيو  به چام مي
م( ع  8234ق /  324از خويش همچود علهي    هي )متوفهاي     دهنده راه علماي پيش

م( بهود، هه  چنهد     8226ق/  326مسلما  پدر خود، حسين بن عبدالصمد عاملي )متوفاي 
 3تا نود آثار اين دع عالم  مت  مورد توجه ع تحقيق غ بياد ق ار گ فته است.
اي پ سهابقه  قيدهچند سال ب د، مقاله ديگ ي منتا    دم  ه در آد به شقد ع ب رسي ع

پ داختم. اين عقيده آد بود  ه در اعايل حكومت صهفوياد، جمهع  ريه ي از علمهاي اثنها      
عا ي لبناد ع ديگ   اورهاي ع ب به سوي اي اد س ازي  شدشد. آد شوشهتار بهه ب رسهي    

پ دازد  ه با عرعد شاه اسماعيل اعل به تب يز ع اعهالم  شيم ق د شخست حكومت صفوي مي
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م( آغاز شد، ع چنهين   8208ق /  358شي ه اثنا عا ي در س اس  اي اد )رسميت مذهب 
تواد گفت ت داد اشد ي از اين علما به اي اد گي د  ه در اين دعره زماشي، تنها ميشتيجه مي

مهاج ب   دشد ع آشجا سا ن شدشد ع بسياري از آشها شيز مخالف اين بودشد  هه خهود را بها    
 4يكي بداشند. تايع صفوي مع   در آد رعزگار

تا حدي به علت ماهيت جنجالي ع بحث ب اشگيز دع مقاله فوق، ع به خصوص به دليهل  
ايهن   5ها به دعره صفويه  ه تا پيش از اشقالب اسالمي اي اد بسيار شديد بهود، ععش غ بي

 6دع اث  توجهاتي را در غ ب به خود م عوف   د.
ها به اي اد ع شيز در مورد شهيخ  اشيدر زمينه مهاج ب لبن 7مقاالب ب دي دعين استوارب

دهد. اث  اخيه  محمهد  هارم رحمتهي     بهايي، آگاهي بيات ي را در اين زمينه به دست مي
ها در ايران عصر صفوی: خددما  و انديهده شدیخ    پیوند میان سنتتحت عنواد 

اي ،  ه مجموعه مقاالتي درباره شيخ بهايي است ع استوارب شيز مقدمهبهاءالدين عاملی
  آد شوشته، ماتمل ب  شواهدي بسيار از تصوي  شيخ بهايي در جهاد غه ب اسهت. ايهن    ب

ته  از   ند  ه تصوي   نوشي شهيخ بههايي در آثهار غ بيهاد بسهيار پيچيهده      شواهد تأ يد مي
 8يافت.هاي آخ  دعراد پهلوي در آد آثار اش كا  ميتصوي ي است  ه در سال

 

 

 حكمت متعارف در آثار فیض کاشانی

ت  آمد، في  يكي از رعحاشيود دعره صفوي است  ه در تحقيقهاب  گوشه  ه پيشدهما
يهاد شهده   « مكتهب اصهفهاد  »هاي پيش از اشقالب اسالمي از عي به عنواد يكي از چه ه

را مع    ند، فهي  را  « مكتب فلسفه اصفهاد»ت  از اينكه عنواد است. ب اعد بسيار پيش
ره شيخ بهايي شيز به  ار ب ده بود. ب اعد چنهين شقهل   با هماد عباراتي توصيف   د  ه دربا

 ند  ه في  از شاگ داد صدرالدين شي ازي ع داماد عي بود ع به رغم اخبهاري بهودد،   مي
رعد. به عقيده ب اعد، بيش از اينكه در زم ه متكلماد بگنجد، عارف ع فيلسوف به شمار مي

در زمينهه  ابواب الجندان  اث ش  ت يناز شظ  اع في  همچنين شاع ي م  عف بود ع مهم
 مفاتیحع  الوافیادعيه ع ي عرب آد شگاشته شده است. البته ب اعد به دع اث  ديگ  في ، 

را در  مفداتیح الهدرايع  اي از دارد شسهخه اي مختص    ده ع بياد ميشيز اشاره الهرايع
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 9اختيار دارد.
لسله شوربخايه تحت عنواد  ند  ه در  تابي مت لق به سارجمند به اين شكته اشاره مي

م( ه  هه سهه قه د      8356ق /  8342شوشته محمد م صوم شي ازي ) طرائق الحدائق

پس از دعره صفويه شگاشته شده ه هم از شيخ بهايي ع هم از في  شام به ده شهده اسهت.     

شود  ه في  از حلقه مداف اد ع فاد فلسفه محهور بهود   عي در جايي ديگ  شيز متذ   مي

م( عزي  شهاه   8624ق /  8024صدارب عالمي با شفو  شظي  خليفه سلعاد )  ه در دعراد

م( رعاج داشت. ارجمند تنها بهه آد   8666ه   8645عبا  اعل، در دربار شاه عبا  دعم )

 اد ع را به تصوي  مي« تايع صوفياشه» ند  ه به عقيده عي دسته از آثار في  اشاره مي

ياد ديگ  آثار في   ه ارجمنهد از آشهها شهام به ده،     از آد جمله است. در م کلما  مكنونه

خورد  ه آد را ب اي شاه عبها  دعم شگاشهته   به چام مي آيینه شاهیاث ي تحت عنواد 

دهد  ه چنين تفسهي ي از حكومهت از  ليهه    است. ارجمند م تقد است اين  تاب شااد مي

 دارد.اشكال امور مادي مب است. عي درباره شيخ بهايي شيز همين شظ  را 

 

في   اشاشي اشاره  ه ده ع آد   سفینة النجاةارجمند در خصوص فقه ع اصول شيز به 

 ند  ه بهت ين سند مخالفت في  با  ليه اشهكال  اي دال ب  رد اجتهاد م  في ميرا رساله

حكومت ع عاليت مورعثي، بهه خصهوص در مهورد مجتههدين، به  مه دم در دعراد غيبهت        

علهم الظهاه  را تحقيه  ع تقبهيح  ه ده، بها        رفع الفتنهدر  ب است. به شظ  ارجمند، في  

ستودد علم باطن آد را علم حقيقي داشسته ع ب  فقهاي جوياي شه ب ع تسهلط به  عهوام    

گ اي اخباري مقابله مستقيم با اصهول عاليهت   النا  تاخته است. في  در مقام يك سنت

ديگ گهود از علمهاي دينهي     اي ند ع خواستار تقويهت سلسهله  مورعثي فقها را پيانهاد مي

گذارد  ه ه  چنهد فهي  خهود از طبقهه علمهاي      است. ارجمند اين مويوع را به بحث مي

داليهل قياسهي فقهها، بهه عيهو  به         ط فدار فلسفه ع تفسي  ع ع فاد بود، علي در مقابهل  

هاي شهاه عبها  دعم در   عرزيد. ارجمند در يمن به گااده دستيشخصيت ائمه تأ يد مي

م اشهاره   8621ق /  8021ب اي اع در سال « تكيه دراعيش»ماشند بنا   دد  مورد في 
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 10 ند.مي

هاي موجود، تا حدي به ارتباف في  با اخباريه توجه شده است؛ ب اي شموشه در پژعهش

، از فهي  بهه عنهواد يكهي از     دايرة المعدارف ايرانیكدا  « اخباريه»در مقاله  11 ولب گ

ه  چند  ه ماهيت ع شفهس ايهن ط فهداري ع هواخهواهي را     ب د، ط فداراد اخباريه شام مي

اي بهه آراي فهي  در   م. در مقالهه  8338در سهال   13العسهود  12 ند.تبيين ع ت يين شمي

« اخباري»تفسي  در خصوص عثوق ق آد عرماد اشاره   ده ع از عي تنها به عنواد عالمي 

 14ياد   ده است.

 

 نگاهی دوباره به اخباريون و اصولیون

م. خويش در درباب مباحراب اخباريود ع اصوليود  ه  8335ده در مقاالب سال شگارش

 15منیدة الممارسدین  م(  8255ق /  8845در اث  م  عف عبداهلل سهماهيجي )متوفهاي   

م. آمده، ب  ايهن اعتقهاد اسهت  هه      8285ه   83ق /  8845ه   43شگاشته شدة به سال 

  م عوف به اين شكته بوده  هه بحهث ع   تحقيقاب غ بياد درباره اخباريود ع اصوليود بيات

 اشد.داشستهع ص فا  فقهي مي هجدل آشاد را في شفس

آيد  ه در عاقع طهي دعراد  ت  به تحقيق فوق، اين شكته به دست ميعلي در شگاه دقيق

در اث   16ت  ع سودمندت  بودشد.صفويه، اين مباحث به عيو  داراي اب اد ع مفاهيمي عملياتي

ي ابتدا اين شكته به رعشني آمده است  ه در بين اخبارياد دعراد صهفوي  جيتحقيقي سماه

اشد ع هم ب خي عناصه  اف اطهي. البتهه محققهاد غ بهي      عجود داشته« مت ادل»هم عناص  

يا تبيين ع ت  يف آد، تنها بهه عناصه    « ت ادل»هايي عيني از اين ها بدعد ارائه شموشهسال

 17  دشد.مت ادل اخباريود اشاره مي

)فقهها( ع  « مجتههداد » ند  ه ميهاد  اين شظ  را مع   مي الممارسین ةمنیدر ادامه 

شود. ه  دع گه عه درع   )محدثين( شسبت ع تاابهي آشكار ديده مي« مجتهداد محدث»

متنوعي از علوم ديني مبتني ب  اصالت عقل ع  هن را به  مال آموختند ع تمسك به ادلهه  

ين حال محدثين ب اي  سب شه ايط اجتههاد بايهد همچهود     داشستند. با اعقلي را مجاز مي
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يافتند؛ با اين تفهاعب  هه فتهاعاي    فقها در ب خي قواعد عقليه ش ي ت تبح  ع تخصص مي

  دشد. سماهيجي در مورد ه  دع گ عه، از اصعال  خود را ب  مبناي منابع عحياشي صادر مي

ديگ ي ب  تاابه ع تناسب مياد آشاد  ند  ه اين ام  شيز دليل استفاده مي« جامع الا ايط»

 است.

ها ع مفاهيم عينهي ع عملهي داشهته    به ه  حال، اين تاابه مياد فقها ع محدثين رياه
« ش ايط اجتههاد »ع « لا ايطاجامع »خ دگ اي متقدم با استفاده از اصعال   ياست. علما

دست يافتهه ع    دشد  ه به درجاب عالي علوم ديني هم به شخص جامع الا ايط اشاره مي
هم شخصي را  ه از موهبت تواشايي اداره جام ه در عص  غيبهت ب خهوردار بهوده، در شظه      
داشتند. مسلما  از شظ  علما اين دع شف  در عاقع يكي هستند،  هه البتهه قابليهت دعم را اگه      

 هماد درجاب عالي علمي شداشيم، دست  م بايد ب خاسته از آد به شمار آعريم.
عمال  تا حدي با « فتا اللا ايط لاجامع »دعم حكومت صفويه، اصعال   در ابتداي سده

مت ادف بود ع علماي خ دگه ا آد را بهه   « حا م ش ع»ع « فقيه»، «شايب عام»اصعالحاب 
يافت ع از   دشد: شخست به م ناي فقيهي  ه به درجه اجتهاد دست ميدع م نا استفاده مي

عم به م ناي شخصي  ه در عص  غيبت در زمينهه  قدرب فقهي در جام ه ب خوردار بود ع د
امور عام در اجتماع قدرب داشت. اين م ناي دعم شامل اج اي حدعد شه عي، اقامهه شمهاز    

 شد.آعري خمس ع ز اب ميجم ه ع جمع
البته حدعد يك ق د پيش از تأليف اث  سماهيجي، مي داماد مجوز اقامه شماز جم ه را به 

مسهتجمع علهوم   »داشهد  هه ههم    . مي داماد شايب عام را  سي ميشواب عام )فقها( داده بود
فتها  )عالم  امل ع جامع در علوم فقهي در حد اجتهاد( بوده ع هم داراي عيژگي اِ« االجتهاد

 18باشد،  ه اين دع ش ف با مويع شيخ بهايي در اين خصوص يكساد است.
ه  قمي ع حه    سماهيجي علمايي شظي  خليل قزعيني، محسن في   اشاشي، محمد طا

 ب د.عاملي را در زم ه محدثين شام مي
 

 تر از میراث فیض کاشانی؛ عقايد و سلوكتصويری شفاف

در  19در مورد في  بايد گفت  ه فقه عي م ناي عملهي ماهخص ع عايهحي داشهت.    
ها ع ت ديدهايي در خصوص صحيح بودد شماز جم ه در عص  غيب آمهده  منابع غ بي بحث



 

 

 

 

 
 

 

 

 ربغمیراث ناتمام فیض کاشانی برای جهان 

 

 

 

 

 

584 

ي  بايد گفت دفاع عي از عجوب عيني شماز جم ه، حداقل به زمهاشي  ليكن در باب ف .است
خود را تأليف   ده است. اين  تاب راه ا  در دعراد  معتصم الهیعهگ دد  ه  تاب ب  مي

م( تهأليف   8683ق /  8033اقامت في  در اصفهاد ع مجالست با شيخ بههايي )حهدعد   
ه    3ق /  8025صهدرا در حهدعد   شده است. في  ب دها شيز شايد به هنگام مالزمت مال

بها ب رسهي ايهن     20تك ار   د. مفاتیح الهريعهم(، هماد مويع سابق خود را در  8635
تواد دريافهت  هه در چنهاد دعره    مويوع در حيعه سياست ع عموميت بخايدد به آد مي

داراي بهار سياسهي شهديد، بهه شحهوي شمايهاشگ         اي، اين شوع ف اليت اجتمهاعي  بح اد زده
به دستگاه حكومت بوده  ه ب دها شيز با     شام شاه در خعبة شماز جم هه همه اه   ري عفادا

ته  از  مستم  تنها باعث شد در آد دعره پ  تنش، في  آسهاد گوشه ارهار عفاداري شد. اين
سهلعاد  »پذي ش دعوب حضور در دربار صفوي امتناع عرزد؛ به عيژه پس از س شوشتي  هه  

 دچار شد ع حمالتي  ه به محمد تقي مجلسي صورب گ فت.پس از مب ث به آد « ال لما
ها پس از به قدرب رسيدد شاه عبا  دعم، ع شايد به دليل آگاهي از اينكهه  في  سال

اي بايد قدرب سياسي شاه را در هنگام جلو  شاه جديد ب  اريكه سلعنت به شحو شايسهته 
 21نحص  به ادعيهه اسهت.  ق. شوشت  ه اث ي م 8062را در سال  ابواب الجنانارج شهد، 

شام ب دد عي از شاه در خعبه شماز شيز تنها ب  عفهاداري اع بهه سهلعاد عقهت ع شيهز دعلهت       
صفوي صحه گذاشت. في  اين اث  خود را به فارسي شگاشت، زي ا م تقد بود اين مويهوع  

 ب اشگيز است. ما اد در مياد فارسي زباشاد ام ي بحث

 
م. در اث ي ديگه  دربهاره ادعيهه بهه زبهاد ع بهي،        8642ق /  8062في  در سال 

شام دارد، ط فهداراد   الههاب الثاقبمويع خويش را بيات  تا يح   د. اع در اين اث   ه 
ع شيهز   23را به دليل اص ارشاد ب  حضور امام عادل يها منصهوبين عي،   22اجتهاد ع خ دعرزي

مهورد   24شود ع مفاهيمي همچود اجازه عام ع خاصيفقيهي  ه شايب عام امام محسوب م
اشتقاد ق ار داده است. اع شقايص موجود در شواهد ق آشي، اخبار ع رعاياب ائمه، ع اجماع مياد 
اين اصول را به تفصيل در مورد اقامه شماز جم ه در عص  غيبهت بيهاد شمهوده ع بهه   ه       

 25است.اي در خصوص اقامه شماز تحت ه  ش ايط پ داخته ادله
گ ي ص ف است، اما به هيچ عجه ه  چند عايح است بحث فوق عراي پذي ش اخباري
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تواشنهد شمهاز را اقامهه    تواد با اطميناد گفت  ه به عقيده في  غي  رعحاشيود شيهز مهي  شمي

 نند. در عاقع اين شكته در هيچ جا شيامده  ه تا پيش از ممنوعيهت اقامهه شمهاز بهه دسهت      

تواشسته شماز جم ه را اقامه  ند.  امال  عايح است  ه شهاه  مي« يهفق»دعلت،  سي غي  از 

ب اشگيز آد هاي جنجالها ع شحلهعبا  دعم اميدعار بود اف ادي شظي  في   اشاشي ب  گ عه

رعزگار اصفهاد تأثي ي  نت ل  ننده يا حداقل ت ديل  ننده داشته باشند. پيش از عي شيهز  

هها  خاشهه شيود را ب اي ععظ، خعابه ع اقامه شماز به قهوهحاعشاه عبا  اعل به همين اميد ر

 ف ستاده بود.

اش گذاشهته بودشهد،   اي  ه ب  عهدهفي  شيز ب  اين شكته تأ يد دارد  ه ماهيت عريفه
شويسد: اع را ب اي تبليغ شماز جم ه ع شماز جماعت مي شرح صدرچنين بوده است. عي در 

 26اشد.ت ف اخواشدهع شيز اشاعه علوم ديني ع تدريس ش ي 
پ دازد؛ اع پيش از دعهوب بهه اصهفهاد، بهه     ت  ميبه ش حي مبسوف االعتذارفي  در 

اي اشدك از م تقهداد بهه عجهوب عينهي شمهاز      معال ه ع تأليف ماغول بود ع به هم اه عده
  د. عي با ا  اه امامت شماز جم ه را ب عهده گ فت، زي ا بهه  جم ه، شماز جم ه را اقامه مي

اع در ه  صورب  سي شبوده تا في  به اع اقتدا  ند. با دعوب شاه از في  ب اي رفتن  شظ 
از علم ايااد به ه ب ده ع مقدمااد را ارج شهاده ع به ب  ت »به اصفهاد به اين منظور  ه 

، في  شه تي بسيار يافهت.  «حضورشاد شماز جم ه ع جماعاب ت عيج ع رعشق بيات  بيابند
بايست در خعبه شمهاز جم هه از شهاه شهام     ت ديد في  مييد افزعد  ه بياين شكته را شيز با

بب د. في  پس از بحث بسيار با دعستاد ع اط افيهاد، ع احسها  اينكهه چنهين مهوق يتي      
 بهت ين ف صت در تبليغ دين است، س اشجام دعوب شاه را پذي فت.

اب شمهاز بهه   البته في  به مح  تصدي اين مقام، دريافت  ه چنددستگي م دم در به 

، شرح صدرحدي عميق است  ه غلبه ب  آد از عهده ع تواد يك شف  خارج است. عي در 

ع شامه است فايش از اين منصب به شاه عبا  دعم، بحث با چهار گ عه مخهالفش   االعتذار

 27را ش   داده است.

 

اشهاعه ع تبليهغ شمهاز    »آعرد  ه آد ش ايط سبب شد عزم شاه در مي االعتذارفي  در 
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سست گ دد. پهس از آد شيهز   « م ه ع جماعاب ع گاودد ابواب س ادب به رعي مسلمينج

يافت. شاه در باب تمامي ايهن امهور بها فهي      شخص شاه بندرب در شماز جم ه حضور مي

من از پاسخ دادد عاجز بهودم.  »بحث ع جدل داشت ع في  شيز در پاسخ چنين ارهار   د: 

عي به « ث ع اختالف شظ ي عذري مقبول بياعريم؟تواد ب اي چنين مجادله، بحچگوشه مي

مدافع ي عرب اقامه »عيژه از رفتار آد دسته از مخالفاد آزرده خاط  بود  ه هماشند خودش 

 «.شم دشدشماز جم ه ع جماعاب بودشد ع اين عباداب را در زم ه ف اي  ب  مي

دارد ديگه  بهه   ياع در همين اث  خويش، با لحني حا ي از دلس دي ع شااميدي ارهار مه 

اين شتيجه رسيده  ه در ش ايعي  ه اقامه شماز ]جم ه ع جماعهاب  آثهاري سهو  همچهود     

آعرد، ته ك  اد، لجاجت، ع تنف  دع سويه به بار مهي ياشح اف، مخالفت، تف قه، شورش ع طغ

في  «. گفتند ه در چنين مواردي ائمه شيز شماز را ت ك مي»افزايد آد مجاز است. عي مي

دارد  ه از شفاق ع تزعيه   پ دازد ع ارهار ميآعر خود ميمه به ش   بيات  اعياع تأسفدر ادا

 28موجود در جام ه آد زماد رشج ب ده، در اشزعا ق ار داشته است.

م. ي ني در هماد ماه ع سال م گ  8666ق /  8016 ه به سال  االعتذارفي  در 

ه  چند تاريخ دقيق  29دهد.خب  ميشاه عبا  دعم شوشته است از است فايش از اين منصب 

م. ع  8668ق /  8018ههاي  عرعد في  به اصفهاد ماخص شيست، اما مسلما  در سهال 

م. امام جم ه اصفهاد بوده است. در  8662ق /  8012م. ع شيز در  8665ق /  8015

م. در  اشهاد بهه   8665ه    3ق /  8013ع  8015ههاي  عين حال شاه در فاصله سهال 

م. تهازه از ايهن منصهب     8666ق /  8016. بناب اين شايد عي در سهال  مالقاب اع رفت

 30است فا داده بوده است.

هايي از اختالفاب اخباريود ع اصوليود، در ميهاد مخالفهاد شمهاز    في  م تقد بود جنبه
« مقل هدعد »خورد. اشاره عي به دسته شخست از مخالفينش  هه آشهها را   جم ه به چام مي

 ننهد، حها ي از   را شفهي ع رد مهي  « ش ايط شايب امهام »شامد  ه مي «اصول دين»شاآگاه از 
گ ي در قضيه شمهاز جم هه اسهت. منظهور از     اتخا  موي ي ص يح در مورد رعيك د اخباري

خصوصياب ع صفاتي است  هه جاشاهيناد ائمهه م صهومين بايهد دارا      « ش ايط شايب امام»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 33، شماره مسلسل 8311، پايیز 3شماره  دهم،سال           

 

 

 

 

 

582 

در عص  غيبت اجازه اقامه شمهاز بهه   باشند تا به عقيده اصوليوشي شظي     ي ع شيخ بهايي 
جاي امام را داشته باشند. صفاتي همچود آزاد بودد )به م ني ب ده شبودد(، بلوغ ع اجتههاد  

گي د. اخباريود اف اطهي )يها بهه قهول سهماهيجي محهدثين( ههم        در اين صفاب جاي شمي
يز تنها بهه    دشد ع در باب مسائل ش عيه شع هم جنبه عقالشي ش ي ت را شفي مي« شيابت»

اي از آشهها ههم ه گوشهه ارجهاع بهه قه آد را رد       آياب مقبول اماميه اهتمهام داشهتند. عهده   
، تب يهت  «حه ام »ع « مكه عه »  دشد. دسته سومي شيز بودشد  ه با اسهتفاده از عبهاراب   مي

ت  )يا مجتهدين محدّث(، از جمله دادشد. اخباريود م تدلخويش را ديدگاه اصولي شااد مي
گ ي را قبول داشتند ع ب  اين مويع شيز باقي عيني، تنها اين جنبه از مويع اصوليخليل قز

ماشدشد؛ اما همواره درباره شهادهاي سياسهي آد زمهاد  بها شهايهت احتيهاف ع احته ام رفتهار        
عي ب اي شزديك شدد به    دشد. مسلما  مأموريت شاه به خليل قزعيني حا ي از تالشمي

 م ه بوده است.قائالد به ح مت شماز ج
ادعاي اجتهاد ع ارتباطاب م دمي اصوليود گ عه دعم، شااشه تمايل آشاد بهه عهام مه دم    

  دشهد. شهايد تنهها اصهولي     ارزش تلقي ميبود؛ اما علماي درجه پايين چنين ادعايي را بي
هاي خويش ماههور  متصلبي چود سماهيجي بود  ه به استفاده از مناب  ب اي تبليغ ديدگاه

 31ه مستقيم حكومت از سوي رعحاشيود تأ يد داشت.راغلب ب  ادابود ع 
 وشيدشد ماشع اقامهه شمهاز عي شهوشد. فهي      از شظ  في  ه   دام از اين سه گ عه مي

اين  ار را با ايجاد رعابط مياد دعلت ع ب خي عناص  دستگاه مجتهدين محدث اثنا عاه ي  
هاي حكومتي زمينه  ه ع دستورال ملرساشد ع اشتصاب في  به مقام امامت جمبه اشجام مي

هاي مكتب اصولي ساز آد، بياشگ  همين مويوع بود. اگ  رسالة سماهيجي در زمينه تفاعب
م(  8285ه    83ق /  8835ع اخباري ع اختالفاب درعشي آشها )شگاشهته شهدة بهه سهال     

ي متفهاعب  دهد، في  ب  ارائة تصوي تصوي ي آرماشي از س اشجام اين مجادالب را ارائه مي
هها را در م احهل شخسهتين ع در م حلهة      ند ع ماهيت اين اخهتالف از مخالفينش تكيه مي

 دهد.گي ي آشها شااد ميشكل
به فهي   « مجتهد محدث»به اين ت تيب شه تنها پي عي از سماهيجي در اشتساب لقب 

ههاي عملهي ايهن    رسد، بلكهه بايهد گفهت علمهاي آد دعره جنبهه      اري درست به شظ  مي

صعال  را به درستي در حيعه باعرهاي فقهي خويش بهه تصهوي   اهيدشد؛ به اي شموشهه      ا
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شاياد     است  ه ه  سه عالم ديگ ي  ه سماهيجي آشاد را مجتهدين محهدث خعهاب   

 ند )ي ني قزعيني، طاه  قمهي ع حه  عهاملي( مناصهب حكهومتي اععهايي شهاهاد را        مي

 پذي فتند.

 

 گیریمباحث پايانی و نتیجه

حال مسلم است  ه بسياري از محققاد ام عزي از پ داختن به خدماب ع عقايهد   در ه 
اشد ع رعي هم رفته، تحقيقهاب موجهود اغلهب متوجهه     في  ع مناصب عاق ي اع طف ه رفته

 عقايد ع فاشي في  بوده است.
م در بهاب   5005اي  هه در سهال   در مقالهه  32در چنين فضايي است  ه تاد العسهود 

بينهد،  گه ي فهي  مهي   آعرد  ه آشچه اع در اخباريشوشت، چنين مي في  کلما  مكنونه
شيهز بهه تهأثي  ابهن ع بهي به         34اخي ا  ا .  امادا 33رعيك دي مساعاب طلباشه به فقه است.

 35هاي ع فاشي في  تأ يد   ده است.اشدياه
گدرا: تداريخ و عقايدد مكتدب     اسالم نصشيز در اث  تازه ع استاداشه خويش  36گليو

گه ي  گ ي ع اصوليهايي تازه ع رعشن را دربارة اخباريم(، جنبه 5002) عیاخباری شی
اصول »ب اي مخاطباد غ بي زباد ع يه   ده است. اگ  چه اع در اشاره به ش ي ت بيات  

ههاي عملهي   را مدشظ  داشته است ع همچود العسود ع  امادا از پ داختن بهه جنبهه  « دين
جا گليو از علماي ديگ  شام ب ده، به     عقايع  خدماب في  طف ه رفته است. همچنين ه 

، در حالي  ه مباحث اخباري ه اصولي را به عيهو  ع بها جزئيهاب     ع اتفاقاب مجزا شپ داخته
 ش   داده است.

معمئنا  تصوي  ارائه شده از آثهار ع شظ ههاي شهيخ بههايي در تحقيقهاب دع دههه اخيه         
م. به عيو  ع تكامل رسيده اسهت.   8316غ بياد، بيات  پس از تحقيق شگارشده در سال 

استوارب شيز  ما هاد تصهوي  فهي   اشهاشي بهه طهور        37ههدارب عكس حتي در  تاب 
 چامگي ي شاقص است.
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 هانوشتپی

                                           
1. E. G. Browne. 

2. Corbin.

 ،به سوي  بونگري   تب ول فه و ه ». اندرونيومن

 اص هنن: شوخ  بهون و ن ر ول اه ون  ننصان صو ي ه 

Studia Iranica  :688ـ  611م( ص  6891، )پاريس .

 ،اسطيصه تهنج ت اه ن به ا  ان نص ننصان ». همو

 Die  «ص ي ه: تخنل خن ا ب اهو ك كو ن تشوخ  صو ي 

welt des Islams   ش( ،6888  ص )661ـ  11م .

هـا رر مـورر . براي آگاهي از بسط مطالعات غربي1

ايـرا  رر روره صـفويه: لولـد »روره صفويه، ر. ك: 

م(.  1001، )لند : «روباره امپرالوري پارسي

. رر ميا  آثار بعدي ررباب مهاجرت علمـاي عـرب 1

م  « روال ابـي صـع »به ايرا ، آثاري نيز از  بـه ش

علماي جبل عامـل رر ايـرا  روره صـفويه: »خورر: مي

 11م( ص  688، 12)ش  تطنلعنت ا  ان، «ق 6611ـ  6816

لحول رر ايـرا ، ريـن و رـدرت رر  ـي »؛ همو 60ـ 

م( براي آگاهي از بهترين  100)لند : « روره صفويه

مقاله موجور رر خصـوص نتتـه يريفـي دـه رر مقالـه 

از نويسنده همين سطور آمده بـور و  688لحقيقي رر 

لر به مسئله مهاجرت پرراختـه بـور. ر. به صورت دلي

نظرات ري. استوارت ررباره مهاجرت »ك: اندرونيومن، 

)ش  JNES ،«علماي جبل عامل به ايرا  رر روره صـفويه

ايــرا  رر »؛ همچنــين همــو، 60ـ  96م( ص  6881، 11

و مقاالت مذدور رر  1ـ  2و  11ـ 1، ص «روره صفويه

نسخه رحمتي ده جزئيـات آ  رر پـاورري بعـدي آمـده 

است. 

7. Devin stewart. 

م. رر ر  لوسط پژوهمگاه  1009اين دتاب رر سال . 9
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 فرهنگ و علوم اسالمي به شاپ رسيده است.

، 681)لند :  تنص   انبو ا  ان ،اروارر براو  .8

 09 ،1ـ  18 ،02( ص 681لجديد شاپ از نسخه شاپ 

؛ لنهــا 12ـ  22 ،66 ،11، 110، و نيــز: ص 1ـــ 

منبعي ده براو  رر لحقيقالش از آ  استفاره نموره، 

بـور  قصص العه ون  گونه لنتابنينامه شرح حالفرهنگ

نوزره  نوشته است. ده لنتابني رر رر  

م(  689)شـيتاگو:  ظّل هللا ن اتنم غن ل. ارجمند، 60

61 .و  61 ،69 ،610 ،62 ،62  ،60، 661ـ  661ص 

11. Etan Kohlberg. 

)ليــد :  نا و   ال عونصا ا  ارخبون. دولبرگ، 61

. 269، ص 6م( ج  6891بريل، 

13. Todd Lawson. 

6 ، ه تطنلعونت رش   ،«بررسي ررآني شيعي». الوسو

)به  181ـ  128م( ص  6886، 1)سال سي و شم ، ش  تواسال

18 .)و  199خصوص ص 

ق.  661. نگاشته شده به سال 61

ماهيت بحث ميـا  اخبـاريو  و ». اندرو نيومن، 61

تنخو  بخـش اول:  ،«اصوليو  رر اواخـر روره صـفويه

رش  ه تدصسه تطنلعونت عبدهللا السماهيجي،  ال  نصسخن 

ـ  11م( ص  6881، 11)ش  و ن اف   ن شننسووخننصشننس

ـ  110و بخش روم، لجديد نظر رر شالش موجـور، ص  16

116 .

ص   «اخبنص ه»؛ دولبرگ، 12ص   «اخبنص ه»مارلونگ، . 62

هاي لفتـر اخباريـه رر رـر  جنبـه»؛ نيز ر. ك: همو، 269

بازآفريني و اصـالح »رر لويتزيو  و وال، « هفده  و هجده 

و م. مـممن،  616ـ  61 ،69، ص 6892، «  هجده اسالم رر رر

. رر هـر 669م( ص  6891)نيـو هيـو : « ررآمدي بـر لمـي »

گونـه دـه رر بـاال صورت، هيچ يك از اين آثار، از فيض آ 

. دندآمد يار نمي

ك ونب . محمد بارر بن محمـد حسـين ميررامـار، 69

( 611 نـا،بـ  ويرايش مهدي محقق )لهرا : ال ب نت 

ــه ــدرو 8، ص مقدم ــايي ر. ك: ان ــيا به ــاره ش ؛ ررب
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، «به سـوي بـازنگري متتـ  فلسـفه اصـفها »نيومن، 

. 688ـ  611به ويژه  ص  پخشخن 

فيض داشاني و رر ممـاردت علمـا رر »اندرو نيومن، . 68

و « حتومت: نماز جمعه بـه ماابــه سياسـتي رر روره صـفوي

( ص م 1006)نيويورك: ال. والبـري،، « مماهير علماي شيعه»

  11ـ. 

دند به بحاي اشاره مي ت نتخح الش  عه. فيض رر 10

 تع صو  الشوخعهلر مطرح درره و ارجاع وي به ده پيش

( است. 1ـ  16، ص 6)ج 

الذص عو  الوو . آرا بزرگ محمد محسن  هرانـي، 16

، ص 6( ج 61 نـا،بـ  )لهرا  و نجف: تصنرخف الشخعه

22 .

. اصحاب الرأي و االجتهار. 11

1 . .وجوب السلطا  العارل أو من نصبوه

1« .اذ  الخاص»و « اذ  العام .»

ـ  9به خصوص ص  الشهنب الثنقل . فيض داشاني، 11

ق. و  6022، و ريگر صفحات آ . فيض بعدها رر سـال 60

  پس از ورور به اصفها  مجموعـه روايـي جـام  خـور،
را دامل نمور و رر آ  موضـوع ارامـه نمـاز  ليافوا

ك ونب بيمتر بحث دـرر. ر. ك:  ر غيبت راجمعه رر عص

 ابياب فضل الصواله ، 1ق( ج  60 نا،ب  )ر : اليافو

. 619ص 

ويـرايش رسـول  شو   صودص محسن فيض داشاني، . 11

1.  ( ص626نا، جعفريا  )اصفها : ب 

ــري از 12 ــيل رر اثــر ريگ . ايــن مــوارر بــه لفص

فيض داشاني و رر مماردت علمـا »نگارنده لحت عنوا  

آمده است. براي ا الع بيمتر بـه پانوشـت « رر حتومت

بعدي مراجعه دنيد. 

هاي فـيض رر بـاب ارامـه نمـاز . رر لأييد لالش19

. بخـش روم 6جمعه اصفها  سه منب  عمده وجور رارر: 

شو   نامه خور نوشت فيض به زبــا  فارســي )از زندگي

ق( ده آ  را بالفاصـله پـس از ورور بـه  661ـ  صدص

اي . نامـه1لصدي امامت جمعه نگاشته است؛  اصفها  و
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ده فيض يك سـال پـس از انتصـابش بـه امامـت جمعـه 

ــات  ــت و جزئي ــاو روم  نوش ــاه  دعب ــه ش ــفها  ب اص

هــاي پــيش رويــش را بــراي شــاه شــرح رار و مخالفت

. ل  يتـن شـور؛ ررخواست نمـور ايـن انتصـاب دـا 

 6091، ده آ  را رر سال مرگ شاه عباو روم )االا ذاص

ق( به عربي نوشت و رر آ  به ررخواست يتي از علماي 

ممهد رر لصدي امامت جمعه يا منصبي ريگر پاسا گفت: 

را نه سال زورلر )يعني  االا ذاص شيتيك لاريا نگارش

راند، اما رر نسخه ويراسته جعفريا  ق( مي 6022سال 

( 186، ص صسنل  لهحبخ  تح د تح ن ال خض البنشونرو)

ر صفحه آخر دتاب آمده اسـت. نامـه لاريا اين اثر ر

تونص   )افمـاري،  تونص   كنشوننفيض نيز رر دتـاب 

شاهنمـاهي( و نيـز دتـاب  111، ويرايش سوم، كنشنن

( آمده اسـت. از ردتـر 11ـ  10ص  پخشخن جعفريا  )

مدرسي سپاسگزارم ده لذدر رارند نامه فيض رر پاسـا 

 101نبوره است، هر شنـد مصـحد رر ص  به فرما  شاهي

( 10ص  پخشوخن بر اين اعتقار است )رسول جعفريا ، 

ضعف و انحالل رزلباشها: روحانيو  و غيـر »بابايا ، 

، )رسـاله ردتـري «هجـري 66روحانيو  ايرا  رر رر  

ـ  61م( ص  688منتمر نمده، رانمـگاه پرينسـتو ، 

6 :براي ا الع از لـاريا رريـق شـرح صـدر، ر. ك .

1 .، ص 6ج  پخشخن آرابزرگ  هراني، 

؛ 20ص  شو   صودص . ر. ك: محسن فـيض داشـاني، 18

و  191ويراسـته، رسـول جعفريـا ، ص  االا ذاص همو، 

 پخشوخن ؛ براي نامه به شاه نيز ر. ك: افماري، 198

اي هيچ اشـاره االا ذاص، شايا  ذدر است ده رر 10ص 

 به ررگذشت شاه نمده است.

0ه اصفها  ر. . براي ا الع از لاريا نمازهاي جمع

ابون  ، به نقل از: 1و  61ص پخشخن  ك: بابايا ، 

ولــي رلــي  :رر 11، ص ه وونن،  و نيــز 01، ص رنتووه

، ويراسـته سـيد حسـن سـارات قصص الخنقونروشاملو، 

رر اين آثار از فيض با عنوا   .626ناصري، لهرا : 

امام جمعه پايتخت يار شده اسـت. هـر شنـد سـرآغاز 
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ق است، اما بخـش  609و  6091راي  نگاري اين ولاريا

با بعدي اين وراي  نگاري ده به آ  ارجـاع راريـ ، 

يابد، اگر شه رر خور متن بـه ق. پايا  مي 6091سال 

ق. نيز اشاره شده است. بعيد به  6081و  6081هاي سال

ق. استعفا راره  6091رسد ده فيض پيش از سال نظر مي

  بـوره باشـد، و ق. رر داشـا 609و  6091و رر سال 

مت  رريقًا رر هما  زما  به اصـفها  بازگمـته و اما

ق. برعهده راشت. احتماالً ذدـر  6091جمعه را رر سال 

سفر شاه به داشا  صرفًا به جهت اشاره به ريـدار او 

 االا وذاصاز اين شهر بوره است. رر هر حال، فيض رر 

( نياز رايمي خور به مسائلي ضـروري رال بـر 199)ص 

سـازر. از برخي روابط بـا رربـار خا رنمـا  ميحفظ 

ردتر بابايا  بـه خـا ر لأديـد بــر لـزوم ررـت رر 

هـاي لردـي هاي مورر بحث، به خصوص لبـديل لارياسال

دمال لمتر را رارم. قصص الخنقنرو موجور رر 

6 . ،ماهيـــت بحـــث ميـــا  »ر. ك: انـــدرونيومن

 .پخشخن، «اخباريو  و اصوليو  رر اواخر روره صفويه

32. Todd Lawson. 

 ، دلمـات متنونـه فـيض داشـاني». لار الوسو» ،

، بـه 2ـ  12م( ص  1001ويرايش ام. زوپه )پاريس: 

 .ـ  خصوص ص 

34. S. Kamada. 

1 ،واليه فيض داشاني: لالري امامت شيعي ». دامارا

ا ل ن الهنم ، رر: لار الوسو  )ويراستار(، «و عرفا 

  ه ن ا فنن نص ارد شه ت وه نرنننص اسالم: كالم  فه 

م(  1001)مقااللي رر پاسداشت هرما  لندلت( )لنـد : 

19 .ـ  11ص 

36. Gleave. 

2اي ده بر نسخه رحمتي نوشته . استوارت رر مقدمه

هاي فعاليت شيا بهـايي را برشـمرره لعداري از حيطه

ا بهـايي است ده به معرفي فهمي بهتر از زنـدگي شـي

دند. دمك مي


