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   چکیده
تفسیرصافی از تفاسیر روایی با رویکرد تأویلی است. فیض کاشانی در ایـن تفسـیر،   
عالوه برگزینش ونقل روایات تفسیری از برخی منابع شیعه، براساس مبانی خود بـه  

نیز پرداخته، که مبـانی فقـه الحـدیثی او در مقدمـه برخـی از       فهم و نقد این روایات
هایش موجود است. مهمترین این مبانی عبـارت از لـزوم موافقـت حـدیث بـا       کتاب

محکمات قرآن، سنّت ثابت و روایات معصومان(ع) در کتب شیعه است. سایر مبـانی  
وجـه بـه سـبب    او عبارتند از: عقیده به لزوم کاربرد عقل درتأیید وجمـع روایـات، ت  

صدور و نقش زمان و مخاطب درحدیث، توجه بـه اخـتالف فهـم مخاطبـان، لـزوم      
استفاده ازعلوم ادبی ، عقیده به عدم وجود تعارض واقعی میان روایات معصومان(ع) 
و لزوم رفع تنافی در صورت وجود تعارض ظاهری، رجوع به مرجّحـات منصوصـه   

ات به منظور ایجاد وفاق بین آنهـا. البتـه   هنگام تعارض اخبار، و به تأویل بردن روای
برخی از این تأویالت، نیازمند تأمل است. در این تحقیق، مبانی فقه الحـدیثی فـیض   

  در روایات تفسیری صافی بررسی شده است.
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 مقدمه .1

تدل قرن یازدهم هجری قمری اسـت، کـه آثـار فقهـی،     فیض کاشانی از اخباریان مع
(نزدیک به دویست اثر) دارد. یکی  ادبی بسیاری حدیثی، تفسیری، فلسفی، عرفانی و

رود؛ و روایات مهمترین تفاسیرنقلی شیعه به شمار می است که ازآنها، تفسیرصافی از
تفسـیرقمی،  آن غالباً از تفاسیری همچون تفسیرمنسوب به امام حسن عسـکری(ع)،  

کـافی، مـن   هـای   منابع حدیثی چـون کتـاب   از البیان؛ و مجمع تفسیر تفسیرعیاشی و
توجـه   این تفسیر با گرفته شده است. فیض کاشانی در ... الیحضره الفقیه، احتجاج و

نقد روایات تفسیری پرداخته اسـت. گفتنـی اسـت،     به مبانی خود، به گزینش، فهم و
روایات وافی کتابی  فقه الحدیثی فیض درهای  روش و زمینه مبانی دکترمیرجلیلی در

تألیف نموده است؛ ولی تا جائی که نگارنده اطالع دارد، کسی در زمینـه مبـانی فقـه    
تـوان از   مـی  نکرده است. این مبانی را الحدیثی فیض در روایات تفسیری صافی کار

فیض استخراج کتب دیگر  کتاب االصول االصیله و صافی و وافی وهای  مقدمه کتاب
 اصول و ثابت و باورهای عمیق وهای  الحدیثی، پیش فرض مبانی فقه نمود. منظور از

معنای روایات، قبول یـا ردّ آنهـا و    مستنداتی است که نویسنده در بیان رأی خود در
زاده،  (فقهـی  گیـرد  مـی  آنهـا بهـره   (= مختلـف) از  همچنین جمع روایـات متعـارض  

تأمل در روایات صافی و بیانـات فـیض در    با دقت واین تحقیق  در ).41ش، 1389
روایـات تفسـیری    الحـدیثی او در  فهم و نقد روایات تفسیری، به بررسی مبـانی فقـه  

  پردازیم. می توجه به آن مبانی عملکرد او با صافی، و

  فکری فیض کاشانیهای  گرایش .2

فکری فیض بـوده   و بسترهایها  واقع تمایالت، زمینه فکری، درهای  گرایش مراد از
 احوال زمانـه نیـز   تردید اوضاع و بی که مبانی او درآن بسترها شکل گرفته است؛ که
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کـه آنهـا    جریان فکری بود تأثیر نبوده است. فیض وارث چند بی گیری، این شکل در
غزالـی داشـت؛ مـدتی نزدسـید      را باهم تلفیق کرده بود؛ او میراثـی از ابـن عربـی و   

صیل کرده و اخباری شده بود؛ چند سالی نیز نزد مالصـدرا  ماجدبن هاشم بحرانی تح
این، بیشترین تأثیر را  عرفان یا به عبارت بهتر، حکمت متعالیه خوانده بود و فلسفه و
و بـه   فیض متجلی شده بـود  جریان فکری در گذاشته بود. حاصل این چند روی او

بـود. صـورت ایـن    عرضه کرده  ها کوشیده و راهی جدید تلفیق این دانش نحوی در
). گفتـه شـده   222تا،  بی (ناجی نصرآبادی، ترکیب را باطن نگری وی شکل داده بود

 روایات، تلفیقی است از وحی الهی، کشف و تأویل آیات و که مبانی فکری فیض در
 آیـات قرآنـی، بیشـتر،    تفسـیر  چند که روش اصلی وی در برهان عقلی؛ هر شهود و

 فکـری فـیض را  هـای   ). به طورکلی، گـرایش 158ش، 1392 روایی است (چناری،
روایی، عرفانی، فلسفی، کالمی و اخالقـی دانسـت؛ ولـی    های  توان شامل گرایش می

  خورد. می دوگرایش اول در برخورد با روایات تفسیرصافی بیشتر به چشم

  بستر روایی .1- 2
ی قـرن یـازدهم، یعنـی دوران رواج مکتـب اخباریـان       علمای شیعه فیض کاشانی از
یعنـی سیدهاشـم بحرانـی، مکتـب      شناس خود اثر تعالیم استاد حدیث است. وی در

 مالقاتی که در ی نقل روایت گرفت؛ همچنین در او اجازه اخباری را اختیار کرد و از
تفکـرات اخبـاریگری او شـد. او درکتـاب اصـول      ی  مکه با استرآبادی داشته، شیفته

اجماع، اجتهاد ی  زمینه آرای خود را در االصلیه، اخباری بودن خود را اعالم کرده و
 کتاب، کیفیت اسـتنباط احکـام شـرعی را شـرح    و در آن  کند؛ می علم اصول بیان و

. همچنین کتاب سـفینه النجـاه او در   )صیتلخ با 23-26ش، 1389 انفر،یشا( دهد می
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کتاب، منابع استنباط فقه شیعه را منحصر به آیـات  و در آن  رد اجتهاد اصولیان است
 اجتهاد با قواعـد اصـولی را بـدعت در    داند، و می احادیث امامان محکمات، سنت و

 ).  5و4تا (ب)،  بی (فیض، آورد می دین، و از ابتکارات مخالفان بشمار

  بستر عرفانی .2- 2
صبغه عرفانی در آثار فیض مشهود است؛ نه تنها در آثاری که بـا رویکـرد عرفـانی    

ل کلمات مکنونه، منتخب بعضی ابواب فتوحات مکیه مث اند؛ ناب نوشته شده مستقیم و
حـدیث و تفسـیرش ردّ    دیگر آثار فیض حتـی در  و منتخب مثنوی معنوی؛ بلکه در

 صافی و بیان روایـات در  آیات در پای ابن عربی نمایان است؛ او به کرّات در تفسیر
 لواتی،(صـ  بـرد  مـی  بـدون اشـاره، بهـره    وافی از اقوال و آثار ابن عربی با اشـاره و 

ها جستجو به دنبـال علـوم    فیض کاشانی به گفته خود پس از سال ).772 ش،1392
 باطنی در شهرها، سرانجام در شهر قم به محضر صدرالدین محمد شـیرازی رسـید و  

سرآمد عصر خود بـود،   فنون علم باطن یگانه دهر و هشت سال به خدمت او، که در
ول شد تـا بصـیرتی در فنـون علـم     رحل اقامت افکند و به ریاضت و مجاهدت مشغ

 در آن، دو سـال دیگـر   گردید، و پس از باطن یافت و سرانجام به دامادیش سرافراز
 کتاب شرح صدر، از مالصدرا بـا القـابی همچـون    خدمت او بود. فیض در شیراز در

)، و او را استاد 61ش، 1371 (فیض، کند می یاد» بدر سپهر ایقان« و» صدر عرفان«
 1و  64: 1ق، 1406دانـد (فـیض،    مـی  عرفان) (یعنی فلسفه و حقیقیه علوم خود در

). مالصدرا در فلسفه و عرفان، بیشترین تأثیر را بر فیض داشته است؛ این تأثیر 363:
در کتاب اصول المعارف کامالً مشهود است. فیض در حکمت و عرفـان ابتـدا کتـاب    

نگاه خالصه آن دو را درآثـاری  نویسد. آ می مفصلی چون علم الیقین و عین الیقین را



 153  شناسی) (شیوه حدیث» الصافی«تأمالت تفسیری فیض کاشانی در 

 

آثـار،  در این  دهد. شیوه او می العیون ارائه همچون انوارالحکمه، اصول المعارف و قره
و روایـات در تبیـین    ارائه اصول دین بصورت برهانی و استداللی و تمسک به آیات

آثـار اسـتاد خـود، صـدر      مطالـب، ریشـه در   مقاصد است و این شیوه برخـورد بـا  
نوشـتن   ). فـیض انگیـزه خـود را از   22و21ش، 1393 فیض، (ر.ک: دارد المتألهین،
معرفـت بـه اسـرار     معارف برهانی و الیقین، کثرت عالقه به علوم حقیقی و کتاب عین

اینکـه آن   مغز بیان کـرده و  تشخیص پوست از اشتیاق به فهم لبّ مبانی و نیز دینی و
آثـار ایشـان    رگرفته از انـوار و (فلسفه و عرفان)، منطبق برطریق اهل بیت، و ب علوم

 آنهـا نـورزد، و   شود تا اینکه کسی مبادرت به انکار می است و با احادیثشان سنجیده
 معـارف و  جمع بین طریق حکمـای اولیـه در   تألیف آن کتاب، باألخره هدفش را از

 بیان اشتراک آنهـا ذکـر   شده و شرع مبین وارد اسرار در علوم و بین آنچه از اسرار و
مالصـدرا،  ). وی در اخالق و عرفان عملی، پس از 22و21: 1ق، 1428(فیض،  ندک می

پـذیری پـس از تهـذیب احیـاء     متأثر از ابوحامد غزالی بوده است؛ ایـن تأثیر  بیشتر،
 زیـادی از  عرفان نظری فیض تـأثیر  در الیقین ملموس است. الدین درکتاب عین علوم

 (ر.ک: جـامی پذیرفتـه اسـت   شارحان مکتـب وی بـویژه عبـدالرحمن     ابن عربی و
 حکمـت و  ،کتاب کلمات مکنونـه عرفـان   ). فیض در131-136ش، 1392چناری، 

  ).20و19 ش،1391 (فیض، شرع را به نحو خاصّی به هم آمیخته است
 عرفـانی آیـات، و   فلسـفی و  صافی به تفسیر مواضع بسیاری از تفسیر فیض در

 خته است؛ مانند بحث فلسفی درتأویالت عرفانی پردا جمع روایات با نگاه فلسفی و
 )، سجده موجودات برای خـدا 195 :3ق، 1415فیض،  (ر.ک: علت تسبیح موجودات

(ر.ک:  )، توجیه فلسفی روایت و بیان راز تفاوت قابضان ارواح139: 3همان،  (ر.ک:
)، 113: 1(ر.ک: همـان،   )، جمع روایات و توجیه عرفانی اسماء الهـی 489: 1همان، 
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)، راز فزونی ثواب قـرض  181: 2همان،  االعمال بودن ائمه(ع) (ر.ک: بیان سرّمیزان
)، 327: 1همـان،   (ر.ک: توجیه عرفانی محبـت الهـی   )،176: 2همان، (ر.ک: الحسنه

)؛ همچنین توجیهات عرفانی او 302: 1همان،  (ر.ک: توجیه عرفانی علت حرمت ربا
ـ 251: 2همان،  (ر.ک: درباره آیه ذرّ  کرسـی  عـرش و  م الهـی و ) و مفاهیمی مثل عل

  ).  282: 1همان،  (ر.ک:

  مبانی فقه الحدیثی فیض کاشانی در تفسیرصافی .3

  مبانی اصلی فقه الحدیثی .1- 3
 در مبـانی اصـلی او  از جمله  سنت، که فیض یک عالم اخباری است، قرآن واز آنجا 
  رود. می نقد روایات بشمار فهم و

 لزوم موافقت با محکمات قرآن .3-1-1

 انحصار ادلّۀ شرعیّه درکتاب و سنت .3-1-1-1

دانـد   مـی  حـدیث  فیض کاشانی ادلّۀ شرعیّه نزد شیعه امامیه را منحصـر بـه قـرآن و   
 (ر.ک: فیض، داند می کنند، باطل می واستناد به اتفاق آراء را که از آن به اجماع تعبیر

کـه در  ی از آنـان  ا کند: دسته می دسته تقسیم ). او مجتهدان را به دو5و4 (الف)، تا بی
و در  کننـد،  مـی  (ع) اسـتناد  اخبار اهل بیـت  اصول و فروع احکام شرعی به قرآن و
 نمایند؛ مثل شیخ کلینی و شیخ صـدوق و  نمی مصنّفات خود از مضامین ثقلین تجاوز

 دیگر، مجتهدانی هسـتند کـه در  ای  سید بن طاووس و عده قلیلی از متأخران، ودسته
برخی فتاوی دیگر را با توجه بـه   کنند و می حدیث استناد وبرخی از فتاوی به قرآن 

 (ر.ک: کنـد  مـی  سازند. وی گـروه دوم را مـذمت   می اند، آراء و اصولی که وضع کرده
  ).308: 4ش(ب)، 1387فیض، 
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 لزوم تمسک به قرآن .3-1-1-2

یادآوری کـرده   صافی، روایاتی آمده که لزوم تمسک به قرآن را در مقدمه اول تفسیر
صـادق(ع) از قـول رسـول    از امـام   عیاشی جمله، روایت شیخ کلینی واز آن  ؛است

شـب ظلمـانی   هـای   پـاره  را ماننـد شـما  ها  وقتی فتنه«خدا(ص) است که فرمودند: 
شود،  نمی فراگرفت برشما باد به قرآن؛ چون قرآن، شفاعتگری است که شفاعت او رد

 د، هرکس آن را پیشوای خودگیر می تصدیق قرار عقابی است که مورد عامل ثواب و
کس آن را پشـت سـرخود انـدازد، او را بـه      هر نماید و می سازد، او را به بهشت راه

حضـرت   عیاشی از ). و روایت دیگر16: 1ق، 1415(فیض،  »دهد... می آتش سوق
محمـد،  ای   جبرئیل به من خبرداد که«قول رسول خدا(ص) فرمودند:  علی(ع)، که از
تنهـا راه   گفتم: چاره چیست؟ فرمـود:  دهد. می رخای  مت تو فتنهمیان ا به زودی در

  ).16: 1(همان،  »عالج، تمسک به قرآن، کتاب خداست

 قرآن بیان کننده همه چیز است .3-1-1-3

احکام شرع بـه   در اصل اول از اصول االصیله آمده که خداوند هرآنچه که بندگان از
نیـاز مـردم را فروگـذار     امور مـورد  ی ازخداوند چیز دارند، نازل فرموده و آن نیاز

(ص) در سـنّتش بیـان فرمـوده     پیامبر خدا کتابش نازل کرده و آنکه در نکرده، مگر
عملیـات   اعتقادات و همه آنچه از«گوید:  می ). فیض6ش(الف)، 1387(فیض،  است

والرطـب  «فرماید:  می قرآن هست. چنانکه قرآن اخالق، مورد نیاز مکلّف است، در و

ما «)، 89(نحل/» اناً لکل شیءيک الکتاب تبيونزلنا عل«)، 59(انعام/» نيابس اال فی کتاب مبي وال

مقدمه تفسیر  در ) و304: 4ش(ج)، 1387) (فیض، 38(انعام/ »فرطنا فی الکتاب من شیء
از امـام   کـافی  روایتـی را از  صافی هم آمده کـه قـرآن تبیـانگر هرچیـزی اسـت، و     
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آنجـا   تـا  نازل کرد؛ قرآن تبیان هر چیزی را خداوند در«صادق(ع) آورده که فرمود: 
جـرأت نکنـد کـه    ای  باقی نگذاشت که مردم محتاج آن باشند؛ تـا بنـده   که چیزی را

 مگر این که قرآن آن را در »شد می نازلدر قرآن  اگر این امر واقعیت داشت« بگوید:
  ).  56: 1ق، 1415(فیض،  »محتوای خودش نازل کرده است

 آگاه بودن ائمه (ع) از دانش تمام قرآن.3-1-1-4

اهـل  در اخبـار   دارد،و توضیح  نیاز به بیاناز قرآن  هرچه« نویسد: می فیض کاشانی
بـه مـا   هـا   آن اگر برخی از تفسیر آن به قدر مورد احتیاج، هست، و بیت(ع) تبیین و

ت کـه  اهل بیت(ع)، منقـول اسـ   نرسیده باشد، یا فهم ما به آن نرسد، قواعدی کلی از
پس «روایتی آمده:  قواعد کلی استنباط کرد؛ چنانکه دراز آن  توان می راها  حکم آن
(فـیض،   »بیت برای امت کافی است و به غیراین دو هرگز نیازی نیسـت  اهل قرآن و

داند که به  می سنت را فقط کسی نویسد: علم کتاب و می ). وی305: 4(ج)، 1387ش
از ایـن   غیـر  به، مطلق و مقید، عام و خـاص و تأویل متشا ناسخ و منسوخ، محکم و

آن را کسی جز آنان که علمشان را بـه واسـطه ایشـان از خـدا      احکام آشنا باشد، و
داند؛ مانند عترت معصومین(ع) یکی پس از دیگـری. امـا شـیعیان     نمی گرفته باشند،

 شـان از متابعت ایشان کرده باشند، به قدر نزدیکی با ایشـان و  کامل که پیروی دقیق از
 علم خواهند دانسـت از آن  حکمت، درجاتشان در علم و ایشان، با اختالف مراتب و

صافی روایاتی آمده که علم و دانش قـرآن را نـزد    ). در35ش (الف)، 1387(فیض، 
 کسـی «کند؛ مثالً از امام بـاقر(ع) روایـت شـده کـه فرمـود:       می اهل بیت(ع) معرفی

اهر و باطنش) نزد اوسـت جـز اوصـیای پیـامبر     (ظ تواند ادعا کند که تمام قرآن نمی
  ).  19: 1ق، 1415(فیض،  »خدا(ص)
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 عرضه روایات به قرآن .3-1-1-5

و سـنت   هرچیزی به کتـاب خـدا  «صادق(ع) روایت شده که فرمود: از امام  در کافی
(باطـل)   که با کتاب خدا موافقت نداشته باشد، زخرفو حدیثی  شود، می ارجاع داده

هـر  «). و فرمـود:  63تا،  بی ؛ همو، سفینه النجاه،125ش(الف)، 1387 (فیض، »است.
 آمده؛ خواه از نیکوکار؛ خواه فاجر، اگر موافق قرآن باشد، آن رادر روایتی  چیزی که

مخالف قرآن اسـت،   اگر نیکوکار یا بدکار، آمده ازدر روایتی  بگیرید، و هرچیزی که
  ). 75: 1ق، 1415(فیض، » آن را فرانگیرید

  شرح روایت با استفاده از قرآن .3-1-1-6

قرآن کریم است که بـه نـوعی   از آیات  شرح روایات مجمل، استفادههای  راه یکی از
مواضع  صافی در تفسیر کتاب وافی و آن آیات، ناظر به موضوع آن حدیث است. در
در  دهـد؛ مـثالً   مـی  قرآن شرحاز آیات  متعددی، فیض کاشانی روایات را با استفاده

نویسـد:   مـی  ،»ان املال املقسوم مضمون لکـم «حدیث امام علی(ع): در شرح  وافیب کتا
» مضـمون « ) و32زخرف:( »اياه الدنيشتهم فی احلينهم معيحنن قسمنا ب« اشاره به آیه» مقسوم«

: 1ق، 1406(فیض،  ) است6(هود: »وما من دابه فی االرض اال علی اهللا رزقها« اشاره به آیه:
آیـه قـرآن    تفسیرصافی نیز گاه روایتی را با ). در317ش، 1392 ،نژاد ستهیشا ؛127
گیرد؛ مـثالً دربـاره روایـت     می گاه آیه قرآن را مؤیدی برای روایت دهد. و می شرح

قلـب انسـان    دل و آن در ایمان، آن است که آثار«کافی که فرمود:  امام صادق(ع) از
ها  خون میراث، برآن جاری؛ و وو ارث ها  ثابت باشد؛ اما اسالم، آن است که ازدواج

قالت االعـراب آمناقـل مل   «را آیـه   این سخن«گوید:  می ، فیض»شوند می محترم شمرده

  ).  55: 5ق، 1415(فیض،  ») بیان داشته است4حجرات:( »تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا
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 تمسک به ظهور آیات .3-1-1-7

اهر آیات قرآن اسـتناد  تفسیرصافی، به ظو فیض کاشانی درکتب فقهی خود و گاه در
 سـوره اعـراف آورده و   204ذیل آیـه   جمله، حدیثی است که دراز آن  نموده است؛

عمـوم وجـوب اسـتماع و سـکوت و      این احادیث، موافق ظاهر قرآن در«گوید:  می
جـای دیگـر    در )، و263: 2(همان،  »انصات هنگام قرائت قرآن نزد اصحاب ماست

 سـوره سـبأ، تعلیـل    35قـرآن، ذیـل آیـه     ظاهر برای اثبات عدم اختالف حدیث با
  ).222: 4(همان،  آورد می

 موافقت با سیاق آیات .3-1-1-8

 فیض کاشانی به لزوم موافقت روایت باسیاق آیات هم توجه دارد؛ به عنوان نمونه در
 پـذیرد و  مـی  سوره انعام، روایتی را به دلیل سازگاری باسـیاق آیـات،   54تفسیر آیه 

سـوره   30درباره آیه )، و124: 2(همان،  کند می تأیید ه آیه، این قول راگوید: ادام می
  ).501: 1(همان،  نماید می تأیید روایت مورد نظر اشاره روم هم به نقش سیاق در

 اشتمال آیات، بر بطون، تأویالت، محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ  .3-1-1-9

عـام،   متشـابه، خـاص و   کم ومنسوخ، مح قرآن، ناسخ و گوید: در می فیض کاشانی
حرام، عزیمت  آداب، حالل و احکام، سنن و پیوسته، فرائض و مبهم، بریده و مبین و

گـردهم  ها  شئون و آموزه مختم و دیگر حدّ، مطلع و باطن، مرز و رخصت، ظاهر و و
 آن اسـت کـه اگـر    تفسـیر، در این  آمده که: روش ما ). و نیز8: 1(همان،  آمده است

داشته باشد، یـا بـه    معانی آن نیاز درک مقصود از تفسیر در و بیان و فسیربه تای  آیه
فهـم معنـی بـر شـناخت      تأویل باشد؛ یا وجود دارد، نیازمنددر آن  علت تشابهی که
صفت  نیاز به شناخت نسخ یا تخصیص یا دریافت آن متوقف باشد، یا اسباب نزول و
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شرح لفـظ یـا مفهـوم بـوده کـه       خالصه هر چیزی که زائد بر باشد؛ ودر آن  دیگری
محکمات قرآن برآن داللت داشته باشد، همان  معصوم باشد؛ اگر از نیازمند شنیدن از

مـا ازسـوی    کند، و می تفسیر برخی دیگر رااز قرآن  آوریم. چون برخی می محکم را
 ایم که متشابهات قـرآن را بـه محکمـات آن ارجـاع دهـیم      ائمه هدی مأموریت یافته

عمران و امثال  سوره آل 73سوره اعراف و  54). به عنوان نمونه آیات 75: 1(همان، 
 204: 2(همـان،   علم است داند که تأویلشان نزد راسخان در می متشابهاتی آنها را از

تأویل، معتقد است: هـر یـک از معـانی     متشابه و تحقیق کالم در ). وی در348: 1و 
ـ  قرآن، دارای روح، صورت و  و هـا  رای یـک حقیقـت، صـورت   قالب است. گاهی ب

و بین لفظ  اند، متعددی وجود دارد، والفاظ نیز برای ارواح معانی وضع شدههای  قالب
 ظاهر قرآن، جزمعنای ظـاهری را  آن معانی، هماهنگی وجود دارد. افراد قشری از و

 واالهـای   فقـط صـاحبان اندیشـه    حقیقت قرآن را سرّ و کنند؛ ولی روح و نمی درک
له يعلم تأويوما «آیه  تفسیر علم هستند. امام باقر(ع) در آنان راسخان در د وکنن می درک

علم، مائیم که عالم به آن  راسخان در«) فرمود: 7عمران/ آل( »اال اهللا والراسخون فی العلم
ای جابر، قرآن بطنـی دارد و بطـن   «). همچنین ایشان فرمود: 31: 1 (همان، »هستیم.

همچنـین  ). 29: 1 (همان، آن نیز ظاهری هری دارد و ظاهرهمچنین ظا آن نیز بطنی، و
موردشان نازل شده؛ ولی باطن  ظاهر قرآن درحق آنانی است که قرآن در« فرمودند:
 ).29: 1 (همـان،  »انـد  صـورت داده  حق کسانی است که همانند آنان عملی را آن در

کـه هـرکس    فیض، روایتی از امام صادق(ع) از تفسیر نعمـانی بـدین مضـمون آورده   
ها،  را از عزیمتها  ناسخ را از منسوخ، خاص را از عام، محکم را از متشابه، رخصت

مکی را از مدنی، و اسباب نزول و مبهمات قرآن را نشناسد،عالم به قرآن و اهل قرآن 
)، 425: 1و152: 1 اشاره به موارد نسخ: (همـان، های  ). از نمونه39: 1 (همان، نیست
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و موارد اشـاره بـه تأویـل آیـه:      )129: 3و 194: 2 آیه: (همان، موارد اشاره به بطن
  توان نام برد. می تفسیر صافی ) در236:  5و276: 4 (همان،

 ناپذیری قرآن تحریف .3-1-1-10

 کافی وو کتاب  عیاشی قمی و تفسیر صافی ابتدا روایاتی را از در مقدمه ششم تفسیر
در  کاستی تحریف و ارنده شبهه تغییر،آورد که آن روایات، دربرد می احتجاج طبرسی

 حذف نـام علـی(ع) و   موارد خالف ماأنزل اهللا، جمله: ذکراز آن  مجید است کهقرآن 
ترتیـب قـرآن را    اسـت، یـا  از قرآن  همچنین حذف نام منافقان محمد(ص) و لفظ آل
 .انـد  آیات شده تأخیر در نسقی غیر از ترتیب کنونی دانسته، قائل به تقدیم و برنظم و

 قبول این مطالـب، دیگـر اعتمـادی برقـرآن بـاقی     در صورت  گوید می فیض کاشانی
سفارش بـه   فایده تمسک به قرآن و دیگر قرآن، حجیتی نخواهد داشت و ماند و نمی

رود. پس ردّ روایات برانگیزاننـده   می بین فراگیری آن و فایده عرضه روایات به قرآن از
 حتمـی اسـت. او در   تأویل آن، الزم و ساد وشبهه تحریف، واجب بوده؛ و حکم به ف

در مـوردی   تبـدیل  این اخبار، صحت داشته باشد، شاید تغییـر و  گوید: اگر می ادامه
 رسـاند؛ مثـل حـذف نـام علـی(ع) و      نمی واقع شده است که چندان اخالل به مقصود

همچنان به قوت خود بـاقی  از قرآن  گیری اسامی منافقان؛ ولی بهره (ص) و محمد آل
 قبیـل بیـان و   محـذوفات، از  ممکن اسـت برخـی از   گوید: می همچنین ماند؛ خواهد

مفهوم صورت گرفتـه؛   معنی و تغییر، در پس تبدیل و تفسیر بوده؛ نه از اجزای قرآن.
آن اسـت   منظور ،...»این گونه نازل شده است « اند: اینکه فرموده لفظ قرآن، و نه در
سـپس حـذف شـده     رآن با آن لفظ زیادتی نازل، وگونه باید باشد؛ نه اینکه ق که این
  ).50و49: 1(همان،  باشد
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 ها  مسئله اختالف قرائت .3-1-1-11

پیامبر(ص)، بروجود هفت نوع قرائت،  حدیث احرف سبعه از گوید: می فیض کاشانی
 کنـد، و  می هفت نوع آیه داللت هفت لغت و داللت ندارد؛ ولی بر وجود هفت بطن و

گوید: طبق روایت فضیل بن  می درباره قرائات مختلف نیست، و آنها هیچ منافاتی بین
تکـذیب   قرائات سبعه را صادق(ع)، ایشان حمل روایت احرف سبعه براز امام  یسار

سوی خدای یکتا نازل شـده اسـت.    بیان نمودند که قرآن بریک حرف از فرمودند، و
ائمـه(ع)، فقـط یکـی     گوید: مقصود امام(ع)، آن است که قرائت صحیح نزد می فیض

است؛ ولی چون نتوانستند همه مردم را برآن قرائت صحیح وادارسـازند، قرائـت بـه    
: 1(همـان،   انـد  که نزد عامه موجوداست، تجـویز کـرده  ای  غیرصحیح را نیز به شیوه

 مشـهور بسـنده  های  ما به برخی از قرائت«گوید:  می ). فیض در مقدمه هشتم62و61
 گذاریم، یـا آن قرائتـی را   می ادر را جز در برخی از موارد، کنارکنیم. و شواذّ و نو می
نهـیم.   مـی  پذیریم که به ائمه ما(ع) منسوب است و اصل را برپایه قرائت اکثریـت  می

). فیض، قرائت شاذّ را سبب 87: 1(همان،  کنیم می اشاره نیزها  سپس به سایر قرائت
امـه  « را بجای» ائمه وسطاً« که قرائت داند؛ به عنوان مثال، درباره روایتی نمی تحریف

 صدر روایت کـه  شاید مراد از«نویسد:  می کند، می سوره بقره ذکر 143آیه  در »وسطاً
 آمده، این است که خدا آیه را به این معنی نازل فرمود؛ نـه ایـن کـه کلمـه    » انزل اهللا«
روایاتی درباره ). در موارد دیگر نیز، فیض 279: 1(همان، » آیه آمده باشد در» ائمه«

 ؛154: 6همـان،   ؛192: 6 همـان،  ؛580: 6 (ر.ک: همان، قرائت مختلف آورده است
  ).231: 2و همان،  325: 2؛ همان، 273: 3همان،  ؛301: 4همان،  ؛91: 5همان، 

تأویل بسیاری از آیات قرآن در حق ائمه(ع) و دوستان و دشمنان  .3-1-1-12
 ایشان 
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وایات، تأویل بسیاری از آیات را در حق ائمه(ع) و صافی بر اساس ر صاحب تفسیر
گوید: احادیث  می مقدمه سوم این کتاب داند؛ او در می دوستان و دشمنان آنان

 دوستان و فراوانی از اهل بیت(ع) آمده است که آیات قرآن درحق اهل بیت(ع) و
أویل ت هائی در اصحاب ما کتاب دشمنان ایشان نازل شده است؛ تاحدی که برخی از

عیاشی،  اند که تفسیر آوری کرده جمعدر آن  این روایات را اند و آیات، ترتیب داده
کافی  قبیل است؛ مثالً دراز این  عسکری(ع)از امام  مسموع تفسیر قمی و تفسیر

)، از 194و193: (شعراء »ن...ي علی قلبک لتکون من املنذرنينزل به الروح االم« درباره آیه
رده که این آیه درباره والیت امیرالمؤمنین(ع) است. همچنین امام باقر(ع) نقل ک

(همان،  داند می حق ائمه(ع) در آمده که ثلث یا ربع آیات قرآن رااز ایشان  روایاتی
کند که به او فرمود:  می باقر(ع) نقلاز امام  عیاشی، محمدبن مسلم تفسیر در ).24: 1
کند، آن قوم،  می نیکی یاد ه خیر واگر شنیدی که خداوند درباره قومی ب ای محمد،«

برد؛ درحالی که  می ناروائی نام اگر شنیدی که خداوند از قومی به بدی و ما هستیم، و
  ).24: 1 (همان، »هستند آنان دشمنان ما اند، آنان سپری شده

در حـق   حـل مشـکالت دربـاره تأویـل آیـات      نظر فیض کاشانی درباره راز و
 طریـق اسـباب و   آنها این اسـت کـه شـناخت خـدا از     دشمنان دوستان و ائمه(ع) یا

طریق انبیا، رسوالن و اوصیای الهی عملی اسـت؛   ازو آن  گیرد، می مسبّبات صورت
 تبـرّی از و بـه   پذیرفتن والیت انبیا و اولیـا امـر نمـود    لذا خدا مردم را به معرفت و
یل آیات بـه  چون نبی و وصی، نفس یکدیگرند، لذا تأو دشمنان ایشان دستور داد، و

 اضـافه  محبـت اسـت و   جـامع معرفـت و   کلمه والیت، دو آنها اختصاص دارد و هر
مقامات نوعی جریان دارد؛ نه برخصائص  کلی ودر حقایق  کند که: احکام خداوند می
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عملی بـه   شوند، یا فعل و می آحاد مردم. پس هرگاه قومی مورد خطاب واقع افراد و
 سنخ این قوم یا برطینت آنان باشد، نـزد علمـاء و   زکه ا شود، هر می آنها نسبت داده
سنخ اعداء و از طینت  که از هر شود، و می فعل واقع خطاب ودر این  ارباب اندیشه،
گیرد و بدین ترتیب، بسـیاری   می دشمنان آنان باشد، جزء قسم دوم قرار بدخواهان و

 ایشـان حـل  ان و دشـمن  ائمه(ع) یا دوسـتان در حق  مشکالت درباره تأویل آیات از
صافی روایـاتی آمـده کـه     تفسیر مواضع بسیاری از ). در26و25: 1(همان،  شود می

(ر.ک: همان،  ایشان استو دشمنان  ائمه(ع) یا دوستاندر حق  مشتمل برتأویل آیات
: 5؛ همـان،  91: 1؛ همـان،  344: 1؛ همان، 488: 1؛ همان، 236: 5؛ همان، 268: 5

  ).  338: 2وهمان، 206
 عصـمت انبیـا ذکـر    راستا، روایاتی را بـه دلیـل مخالفـت باشـأن و    مین در ه او
کنـد؛ مثـل    مـی  کرده، از ساحت آن بزرگواران دفـاع  تکذیب و رد کند، یا آنها را نمی

 شأن نزول آیـات ابتـدائی سـوره عـبس    در مورد  دفاع از ساحت پیامبر اسالم(ص)
 همسـر اوریـا   داود وداستان  (ع) در عصمت حضرت داود )، دفاع از285: 5(همان، 
 جریان ایشان با زلیخـا و  از عصمت حضرت یوسف(ع) درو دفاع  )،299: 4(همان، 

 توان به می نکرده، مواردی هم که اصالً ذکر ). از14: 3(همان،  تکذیب جعلیات عامه

به پیامبر(ص)، یا » مافوقها« به حضرت علی(ع) و» بعوضه« عدم گزینش روایت تشبیه
تفسیر قمی  (ع) از خیانت همسران حضرت نوح و لوط اکی ازعدم گزینش روایت ح

  ).1:35ش، 1363(قمی،  اشاره کرد

  لزوم موافقت حدیث با سنت ثابت و روایات معصومان(ع) در کتب شیعه .3-1-2
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  هم تراز بودن قرآن و عترت(ع) با توجه به حدیث ثقلین .3-1-2-1

 گوید: کسی که در می سته وفیض کاشانی تمسک به کتاب خداواهل بیت را الزم دان
شد؛ ولی هرکس طریق  گمراه نخواهد متمسّک شود، هرگز معرفت دین به این دو

خداوند  خواهد لغزید؛ به دلیل اینکه علم آنها از دیگری برگزیند، به یقین گمراه شده و
 همانطورکهراه ندارد؛ در آن  تغییر سهو و غلط و خطا و گرفته شده است؛ پس شک و

)، 59 نساء:( »عوا الرسول واولی االمر منکميعوا اهللا واطياط« آیه شده، در مستفیضه وارد در اخبار
فراوانی در اخبار  پیامبر خدا(ص) باشند. از می امامان معصوم(ع) مراد از اولی االمر،

در بعضی از روایات آمده: کسی که » ...نيکم الثقليانی تارک ف« شده که فرمود: وارد
سازند، و هر که آن  می دهد، به بهشت رهنمونش پیشوای خود قرارعترت را  قرآن و

 به آتش سوق خواهند داد (قرآن و عترت) را پشت سر خود قراردهد، او را دو
هر «صادق(ع) روایت شده که: از امام  کافی و در ).64ش(الف)، 1387 (فیض،

تاب خدا حدیثی که مخالف ک هر شود، و می ارجاع دادهو سنت  چیزی به کتاب خدا
حدیثی را  اگر«). و فرمود: 298: 1ق، 1406(فیض،  »(باطل) است باشد، زخرف

قول رسول خدا(ص) بود، قبول؛ وگرنه،  کتاب خدا یا از دیدید که در آن، شاهدی از
عیاشی از امام کاظم(ع) روایت  تفسیر همچنین در ).297: 1همان، ( »کنید آن را رد
آن را با کتاب خدا و احادیث ما  پیش آمد،یث در حد زمانی که اختالفی«شده که: 
اگر مشابهتی وجود نداشت، پس  شباهتی بین آنها یافتی، آن حق است، و بسنج؛ اگر

اخبار امامان معصوم(ع)  نویسد: می ). فیض76: 1ق، 1415(فیض، » باطل و نارواست
 و سنت کتاب خدا اصحاب و روات ما آمده، بعد از کتب بزرگان حدیث از که در

معنی است که امام در این  دلیل آن، روایت مستفیضی ما حجت است، و ثابته، بر
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واما احلوادث الواقعه فارجعوا «توقیع شریف به محمد بن عثمان عمری فرمود:  عصر(عج) در

  ).72ش(الف)، 1387 فیض،»(هميکم و أنا حجه اهللا عليثنا فاهنم حجتی عليها الی رواه احاديف

 اهل بیت(ع) به سنّت پیامبر(ص)آگاه بودن  .3-1-2-2

داند، مگر اینکه ناسخ را از  نمی را کسیو سنت  در اصول االصیله آمده که علم کتاب
 خاص و عام را از المتشابه و مقیّد را از مطلق و تأویل منسوخ، محکم را از متشابه و
سـت  خدا آنها کسی نیستند جز پیامبر(ص) که علمش از ... از تمام احکام بشناسد، و

حـدیثی   ). در35(همان،  اند اهل بیت پیامبر(ع) که علمشان را از پیامبر(ص) گرفته و
از احادیـث   به امام صادق(ع) گفتم فدای شما گـردم! آیـا  « گوید: می هشام بن سالم

رسول خدا(ص) روایات صحیحی نزد عامه (اهل سنّت) باقی مانـده اسـت؟ فرمـود:    
دی را به ودیعت گذاشت؛ امـا معیارهـای   زیاو روایات  آری؛ رسول خدا(ص) علوم«

  ).27ش، 1388(معارف،  داوری بین مردم نزد ما قراردارد علم و

 اهتمام به تفسیر روایی .3-1-2-3

را درخواست برخی برادران دینی از او، مبنی برنوشتن  فیض، انگیزه تألیف این تفسیر
(فیض،  کند می ذکرتفسیری که از ائمه اطهار و پیشوایان معصوم(ع) رسیده باشد، 

 طریق خاندان عصمت و از است: به آنچه غیر ). همچنین معتقد8 :1ق، 1415
رو پیامبر اکرم(ص) فرمودند: از این  توان اعتماد کرد. نمی طهارت(ع) رسیده باشد،

کرده  (اگر به حق هم رسیده باشد)، خطا کند، کسی قرآن را با رأی خود تفسیر اگر«
شافی  کافی و صافی و وافی و تن تفسیری مهذّب واو هدف خود را نوش» است

 فقط مستند به احادیث اهل بیت عصمت و آراء عامه پیراسته، و دانسته، که از
 سوره مائده 6آیه در تفسیر  ). به همین دلیل9-11: 1 (همان، طهارت(ع) باشد
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ار اخب خواب وضو واجب باشد را باید از بغیر ازها  اینکه در بقیه حدث«گوید:  می
کنیم؛ چون آنان  می بفهمیم و اصوالً تبیین مجمالت قرآن را از اهل بیت(ع) طلب

آن  دیگران نسبت به اسرار نازل شده، و ازدر آن  هستند که وحیای  ساکنان خانه
گوید:  می عمران سوره آل 73)، یا درباره تفسیر آیه 14: 2(همان،  »خانه آشناترند

 »اهل بیت(ع) چیزی درباره آن به ما نرسیده است این آیه از متشابهاتی است که از«
 آیه تفسیر سوره نساء پس ازآنکه قول بیضاوی را در16درباره آیه  )، و348: 1(همان، 

  ).430: 1 (همان، »نرسیده است اهل بیت(ع) به ما چنین تفسیری از«نویسد:  می آورد، می

 شرح روایات با استفاده از روایات دیگر .3-1-2-4

توان به تبیین احادیث مجمل، ارجاع  می موضوع،در یک  آوری روایات وارده با جمع
متشابهات اخبار به محکمات آنها، ارجاع مطلقات به مقیدات، تخصیص روایات عام 

). 66ش، 1388(معارف،  و یا شرح روایات پیامبر(ص) توسط ائمه(ع) پرداخت
 مل و مبین است (فیض،مج فیض معتقد است: کالم ائمه(ع) مانند قرآن، مشتمل بر

 روایات اهل بیت(ع) برخی روایات دیگر را ). پس برخی از54ش(الف)، 1387
های  روایات دیگر، به صورتدر شرح  کند. استفاده او از روایات می تبیین شرح و

مختلفی مثل: رفع ابهام از مفاد حدیث دیگر، تأیید روایت به وسیله روایت دیگر، 
های  موارد دیگر است. نمونه ردن روایات هم مضمون وتشکیل خانواده حدیث و آو

 توان یافت؛ مثالً در وافی می آثار فیض شرح روایت به کمک روایت را در بسیاری از
این حدیث، ناظر «نویسد:  می »اءيان العلماء ورثه االنب« روایت امام صادق(ع)در مورد 

نفون عنه يل خلف عدوله مل هذا العلم من کحي«برسخن رسول خدا(ص) است که فرمود: 

نژاد،  ؛ شایسته142: 1ق،1406فیض، ( »»نيل اجلاهلي و تأوني وانتحال املبطلنيف الغاليحتر
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 )، درولکن ال تواعدوهن سراًسوره بقره( 235درباره روایت ذیل آیه  ). او317ش، 1392
ایجاد وفاق بین روایتی که اجازه به خواستگاری از زن، قبل از اتمام عده وفات 

نویسد: نهی، متوجه پنهانی  می کند، می نهیاز آن  دهد، و روایتی که می او را همسر
تأیید  بودن خواستگاری است؛ نه خود خواستگاری. و روایتی از امام کاظم(ع) در

  ).265: 1ق، 1415(فیض،  آورد می این مطلب

 یات وجود محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مجمل و مبیّن و ... در روا .3-1-2-5

استنباط احکام شرعیه، روایتی به  سوی مجتهدان در فیض در ردّ اصول مخترعه از
 ما نیزدر اخبار  متشابه هست، همچنان که در قرآن، محکم و این مضمون آورده که:

 متشابه وجود دارد. پس مانند قرآن، متشابه آن را به محکم آن ارجاع دهید محکم و
صیله آمده است چون احادیث معصومان(ع) مثل اصول اال ). در134تا،  بی (فیض،

و ای  احادیث تقیه متشابه و مبین، محکم و خاص، مجمل و قرآن، مشتمل بر عام و
جایز نیست، تفسیر قول در قرآن  غیرآن است، پس به همان علت که تفسیر به رأی

 دلیل آن، هم عرض بودن آن دو با یکدیگر، ایشان(ع) هم به رأی جایز نیست؛ و
روایت تفسیری در شرح  فیض ).54ش(الف)، 1387 (فیض، حدیث ثقلین است طبق

همانطورکه «نویسد:  می ،»فاسئلوا اهل الذکران کنتم التعلمون« سوره نحل: 43راجع به آیه 
 راسخان در تأویل متشابهات را جز خدا و متشابه وجود دارد و قرآن، محکم و در
متشابه تأویل  متشابه وجود دارد و محکم و احادیث اهل بیت(ع) هم دانند، در نمی علم

مردم به آراء خود درباره آن  سزاوار نیست که سایر شناسند، و نمی آن را جز اهلش
 سوره اعراف 54درباره روایتی ذیل آیه ). و196: 1ق، 1406(فیض،  »صحبت کنند

راسخان متشابهاتی است که تأویل آن نزد  امثال این اخبار، از این آیه و«نویسد:  می
اینکه بعضی  مراد از« وافی آمده:در کتاب  ).204: 2ق، 1415(فیض،  »علم است در
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کنند، این است که شاید حدیث رسول اهللا(ص)  می را نسخ از احادیث، بعضی دیگر
نسخ شده، و راوی از نسخ آن اطالع نداشته و بدون اینکه قصد دروغ داشته باشد، به 

این، سبب اختالف  کند، و می ست، آن را روایتگمان اینکه حکم آن حدیث باقی ا
سوره  100و 98تفسیر آیات  در و ).281: 1ق، 1406(فیض، » گردد می در روایات

 سپس روایت دیگری که آن را تبیین کرده است انبیا، ابتدا روایت مجملی آورده و
  ).356و355: 3ق، 1415(فیض، 

 ت به سنداساس بودن محتوا در بررسی روایات، نسب .3-1-2-6

 کند؛ نه از می مفهوم آنها تصحیح توجه به متن و فیض در این تفسیر، روایات را با
نیز دوری زمان ما از راویان، و امکان ایجاد اشتباه  طریق سند، و به دلیل اختصار و

در این  بیند و از ذکر سند نمی ذکر اسامی راویان درای  ذکر اسامی آنان، فایده در
اغلب موارد  صافی، در ). شیوه نقل روایات در78: 1(همان،  کند یم تفسیر، خودداری

 کند، و در می سپس نام معصوم را ذکر گونه است که: ابتدا نام کتاب یا مؤلف و این
اشاره  ... مواردی هم به نوع سند روایت از قبیل: مرفوع، مقطوع، مستفیض، متواتر و

  ).114: 2همان،  و158: 2مان، ه ؛229: 2همان،  ؛311: 2(ر.ک: همان،  شده است

 مبانی فقه الحدیثی سایر .2- 3

 عقیده به کاربرد دلیل عقل در تأیید و جمع روایات  .3-2-1

بود، شرع  اگر عقل نمى شرافت عقل بر احدى مخفى نیست و«فیض معتقد است: 
شد، و گویا عقل، شرعى است داخلى؛ چنانچه شرع، عقلى است خارجى؛  دانسته نمى

 (فیض، دو متّحد شوند آنکه هر نماید تا تقویت دیگرى مى یک تأیید و هر همیشه و
شناسد، و اصول  به رسمیت می عقل را ی ابزاری از ). او استفاده41ش(ب)، 1387
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 ).15و14ش(الف)، 1387 (فیض، داند اعطایی از ائمه(ع) را مطابق با عقل صحیح می
فلسفی  -مواردی به توجیه عقلی تعالیم فلسفی مالصدرا، در وی با تأثیرپذیری از

(ر.ک:  پردازد می عدم تنافی و رفع اختالف اخبار و ذکرو روایات از آیات  برخی
همان،  ؛489: 1همان،  ؛108: 3همان،  ؛88و87: 5همان،  ؛301: 5ق، 1415فیض، 

: 3همان،  ؛181: 2همان،  ؛473: 1همان،  ؛432: 1همان،  ؛240: 1؛ همان، 353: 1
  ). 371: 5همان،  و 301: 5؛ همان، 80: 3همان،  ؛473: 1همان،  ؛121

 .توجه به سبب صدور روایات و نقش زمان و مخاطب در حدیث3-2-2

شناخت  ) به شکل عام، و(فضای صدور حدیث مقتضیات صدور شناخت تاریخ و
است. فیض نقش  سبب ورود حدیث به شکل خاص، در فهم مراد حدیث، مؤثر

 شرایط تقیه از دارد. امامان ما و راویان آنها در حکم را باور تغییر مقتضیات زمان در
(به ویژه اخبار  رسیدهاز ایشان  بردند و در بین روایاتی که می آسیب دشمنان به سر
منظور  شود که این روایات، بیانگر حکم و می هم مشاهدهای  فقهی) روایات تقیه

روایات بیشتری از امامان وارد شده ای،  احادیث تقیه برابر واقعی امام نیست. البته در
 23 سوره مائده و 4که باعث شده امر برجویندگان، مشتبه نشود؛ مثالً او ذیل آیات

ائمه  سازد که: روایاتی که از می نشان سپس خاطر سوره نساء، روایاتی ذکر کرده و
 اطهار(ع) برخالف این نقل شده باشد، از روی تقیه و موافقت ظاهری با مذهب عامه

امنا االعمال «حدیث  سبب صدور )، یا436: 1و همان،  11: 2(همان،  شده است صادر

رسید که برخی از  داند که به پیامبر(ص) خبر می را زمانی »ات وامنالکل امرءما نویيبالن
 پیروزی، بسوی جهاددر صورت  شهرت مبارزان، با هدف کسب غنایم و مجاهدان و
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نیت دارد، و  رسد که در می که هرکس، به همان هدفیروند؛ لذا ایشان تذکر دادند  می
  ).130تا (ب)، بی (فیض، آخرت اجری ندارد اگر هدفش دنیوی باشد، در

 توجه به اختالف فهم و درک مخاطبان حدیث . 3-2-3

ائمه اطهار(ع)، هم افراد معمولی وجود داشتند و  در بین اصحاب رسول خدا(ص) و
ه و رّب حامل يس بفقيرّب حامل فقه ل« این مطلب روایت دانشمند؛ شاهد هم افراد فقیه و

)، و روایتی از امام علی(ع) است که 403: 1ق، 1407کلینی، ( »فقه الی من هو افقه منه
 ).64: 1(همان،  اند میان مخاطبان پیامبر(ص) اشاره کرده به وجود اختالف افهام در

 اخباری که در آیات و رعلت اختالف ظواه« گوید: می صافی مقدمه تفسیر فیض در
های  مختلف با اندیشههای  ها، گروه شود، آن است که مخاطبان آن می اصول دین واقع

موقعیتشان  عقول، مقام و به قدراز آنان  کدام متفاوتی هستند که الزم است با هر
اختالفی  حقیقت، صحیح بوده و آنان، از نظر کدام از صحبت شود. بنابراین، هر

این  کند، و می درک آنان فرق کار نیست؛ ولی سطح فهم و زی هم درمجا ندارند و
(فیض،  »توانی تجسم کنی که مَثَل مشهوری است می معنی را در مَثَلِ کوران و فیل

کافی آمده که راوی از امام صادق(ع) سؤال کرد: چرا وقتی  ). در33: 1ق، 1415
 دیگری همان مسأله رادهید؛ سپس شخص  می پرسم، یک جواب می از شماای  مسأله
 فرمایند: ما بر زیادت و نقصان جواب می دهید؟ امام می پرسد، به او پاسخ دیگری می
کمیّت کالم  کیفیت و گوید: منظور امام از زیادت و نقصان، در می دهیم. فیض می

(فیض،  باشد می تحمل حدیث فهم و است که برحسب تفاوت احوال مردم در
از  کافی سوره حج روایتی از29صافی هم ذیل آیه  رتفسی ). در281: 1ق، 1406

کنند،  می صادق(ع) آمده که حضرت، آیه را برای ذریح محاربی یک جور تفسیرامام 
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فرمایند. و در جواب  می و همان آیه را برای عبداهللا بن سنان جور دیگری تفسیر
 تفسیراعتراض عبداهللا بن سنان که گفت: چرا برای ذریح محاربی بصورت دیگری 

به او راست گفته شده و به تو هم درست گفته شده؛ چون قرآن، « کردید؟ فرمودند:
» کند، تحمل کند؟ می ظاهری دارد و باطنی، و کیست که بتواند آنچه را ذریح تحمل

سوره 9و8). همچنین برای جمع بین روایات ذیل آیات 376: 3ق، 1415(فیض، 
نیست؛ چون هر کدام، از سینه معدن علوم،  منافاتی بین این روایات«نویسد:  می نجم

  ).87: 5(همان،  »و به اندازه مقادیر فهم مخاطبان، واردشده است.

 لزوم استفاده از علم لغت و علوم ادبی در شرح روایات. 3-2-4

 ازای  به علت دوری زمان صدور روایات از دوره تداول آنها و دگرگونی معنائی پاره
از ای  نسبی بودن مسئله غرابت الفاظ، احتمال ورود پاره بستر زمان، و درها  واژه

متن آن،  روایات، وجود دارد. حدیث غریب االلفاظ آن است که در الفاظ غریب در
). در 176-178ش، 1390 چی، مدیر شانه (ر.ک: رفته باشد لفظ مشکلی بکار

روایات  مشکل کنیم که ائمه(ع) الفاظ غریب و می روایات به موارد متعددی برخورد
االخبار، روایات پرشماری نقل شده که الفاظ غریب  معانیدر کتاب  اند. را شرح داده

 »الرمی بالصلعاء«آن با استفاده از روایات دیگر شرح داده شده است؛ مثل معنای 
(همان،  »الوصمه و البادره«)، 168(همان،  »عاءيعء و قريصل«)، 168ق، 1403(صدوق، 

 مقصود کلمه یا اصطالح موجود بسیاری از موارد، معنا و در). فیض کاشانی نیز 169
را شرح داده و در این زمینه به ریشه لغات، تصحیح نسخه، معنی مجازی، در حدیث 

بالغی توجه دارد؛ به عنوان مثال، به  سایر مباحث لغوی، ادبی و نقد کالم لغویان و
 و »زحف« )،502: 1 ق،1415(فیض، » قاربوا و سددوا« عبارات: شرح معنای کلمات و
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: 1 همان،( »مرود« و» عتو« ،»هيني عنيجعل الکتاب ب«)، 444: 1 (همان،» قسم غموس فاجره«
که منظور  »قيالعق ماء« دهد؛ مثل می پرداخته؛ یا مقصود کلمه در روایت را شرح )317
: 5(همان،  »بقاء برعمل« )، بیان مقصود از396: 3 (همان، عقیق درّه و وادی است از

  ). 243: 1(همان، » قضای امر« ) و201

  عقیده به عدم وجود تعارض واقعی میان روایات رسیده از معصومان(ع). 3-2-5

روش عملی فیض کاشانی در برخورد با روایات، که تا جای ممکن به جمع و ذکر 
پردازد، گویای این مطلب است که او وجود تعارض واقعی  می عدم تنافی بین روایات

نماید.  می اختالف آنها را رفع کند؛ لذا روایات را توجیه، و می یات را نفیبین روا
از آن  عیون اخبار الرضا(ع) صافی از تفسیر شاهد براین مطلب، روایتی است که در

روزی جمعی از اصحاب آن حضرت نزد ایشان گردآمده، و «حضرت آورده که: 
درباره یک موضوع،  (ص) درباره دو حدیث مختلف و صادر شده از رسول خدا

حرام، حالل یا  وقتی خدای عزّوجلّ چیزی را«(ع) فرمود:  کردند. امام می گفتگو
راستای حالل کردن آن حرام و یا حرام ساختن آن حالل  حدیثی در واجب کرد، اگر

مقرر شده، بدون آنکه نسخ شده در قرآن  یا رفع و برداشتن یک واجب یافتید که
رسول خدا(ص) چنین نبود که حالل خدا  آن نیست؛ زیرا باشد، جائی برای عمل به

 احکام خدا را تغییر بدهد؛ بلکه در حالل سازد؛ یا فرائض و حرام خدا را حرام، و را
(فیض،  »مبلّغ و ادا کننده از جانب خداوند بود تابع محض و تمام موارد، تسلیم و

  )122: 2ق، 1415

  رفع تعارض ظاهری از روایات مختلف. 3-2-6
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 ایجاد وفاق و جمع میان روایات مختلف . 3-2-6-1

 سیره معصومان(ع) مشاهده توجیه آنها، در وو توضیح  رفع اختالف ظاهری روایات
پیامبر اکرم(ص) آمده که ایشان، در روایتی، وجود اصل  کافی از شود؛ چنانکه در می

ه خان خانه خودشان؛ و در روایت دیگری وجود آن را در درخت طوبی را در
جواب سؤال کننده که گفت: چگونه ممکن است  کنند. و در می حضرت علی(ع) بیان

در یک  بهشت یک درخت در دو خانه باشد؟ فرمودند: خانه من و علی(ع) در
فیض کاشانی در برخورد با روایات مختلف صافی، غالباً به  ).70: 3(همان،  جاست

مقدمه تفسیرش گفته که  . وی درپردازد می جمع روایات و ذکر عدم تنافی میان آنها
جانب خود ایجاد کند، یا از برخی  اگر خواسته باشد بین اقوال متناقض، وحدتی از

صاحب  ).76: 1(همان،  دارد می بیان» گوئیم می« ی از اهل علم بیاورد، با کلمه
 یابد  که می هائی صافی برای جمع و توجیه روایات مختلف این تفسیر، محمل تفسیر

توان به جمع براساس آیات یا روایات دیگر، تعالیم عرفانی،  می جملهاز آن 
تخصیص آیات، احتمال  فلسفی، ذو بطون بودن آیات قرآن، نهی از-توجیهات عقلی

مشترک یک چیز بودن روایات، الزم  تکرار نزول آیات، اختالف فهم مخاطبان، قدر
و موارد دیگر اشاره کرد.  تأویل و ملزوم یکدیگر بودن روایات، جدا بودن تفسیر از

 ؛187: 3همان،  ؛80: 3همان،  ؛75: 3هائی از این قبیل عبارتند از: (همان،  نمونه
 ؛129: 5همان،  ؛56: 4همان،  ؛193: 4همان،  ؛165: 4؛ همان، 230: 3همان، 
صافی  تفسیر ). البته مواردی هم در394: 2همان،  و 371: 5همان،  ؛175: 5همان، 

آن  فیض فقط روایات مختلف را ذکر کرده و بدون هیچ اقدامی از کنار وجود دارد که
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 279: 3همان،  ؛280: 3همان،  ؛404: 3همان،  ؛447: 1گذشته است؛ مانند: (همان، 
  ) 145: 3همان،  و

 ترجیح روایات در صافی. 3-2-6-2

ترین،  احادیث باهم اختالف داشته باشند، صحیح اگرمقدمه صافی گفته:  فیض در
 حد توان به مواضع اختالف اشاره ترین آنها را انتخاب، و سپس در هترین و پرفایدهب

وجود مرجّح، در صورت  جمع بین روایات ممکن نبود او اگر ).75: 1(همان،  کند می
هائی هستند که در  پردازد. از نظر فیض، مرجّحات، همان می به ترجیح روایت

براساس  ).41: 1ق، 1406 (فیض، شود یم روایات آمده و مرجّحات منصوصه نامیده
  عبارتند از:  روایات، مرجّحات از نظر او

  سنت کتاب و موافقت حدیث با. 3-2-6-2-1

موافق کتاب  است؛ اگرو سنت  هنگام تعارض اخبار، اولین قدم، مقایسه خبر با قرآن
 ی که ازروایات سازیم. این قاعده از می پذیریم، وگرنه آن را رها می بود،و سنت  خدا

زمانی که «کاظم(ع) روایت شده: از امام  رسیده، گرفته شده است. معصومان(ع) به ما
شباهتی  احادیث ما بسنج؛ اگر آن را با کتاب خدا و پیش آمد،در حدیث  اختالفی

 مشابهتی وجود نداشت، پس باطل و اگر بین آنها دریافتی، آن حق است. و
مقبوله عمربن حنظله آمده که  کافی دراب در کت ).74: 1ق، 1415(فیض،  »نارواست

اگردو روایت مشهور متعارض داشتیم که راویان  «... از امام صادق(ع) سؤال کرد:
حدیثی را که موافق  چه کنیم؟حضرت فرمودند: اند، دو را از شما نقل کرده ثقه، هر
 وسنت،  که مخالف کتاب وو حدیثی  مخالف عامه است، را بگیرید، سنت، و کتاب و

). 67: 1کلینی،  ، نقل از117ش(الف)، 1387 (فیض، »موافق عامه است، را رها کنید
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: 1ق، 1415(ر.ک: فیض،  مواردی که فیض از این مرجح استفاده کرده است: در
  ) 455: 1همان،  ؛236

  شهرت حدیث. 3-2-6-2-2

و خبر د«اصول االصیله روایت زراره از امام باقر(ع) آمده که به امام عرض کرد:  در
زراره، ای  «رسد؛ کدام را أخذ کنیم؟ امام فرمود:  می یا حدیث متعارض از شما به ما

 فیض» حدیثی که بین اصحابت شهرت دارد را بگیر؛ وحدیث شاذّ نادر را رها کن
مراد، شهرت روایی است ، » اصحابکنيخذ مبا اشتهر ب«اینکه امام(ع) فرمود: «گوید:  می

بیان حکم احکام از نص  ری ما وجود داشت، که درکه بین قدمای اصحاب اخبا
استنباط  رفتند؛ نه شهرت فتوائی که بین علمای مجتهد متأخر و اهل رأی و نمی فراتر

 112ش (الف)، 1387 (فیض، »توان اعتماد کرد نمی مرسوم است؛ زیرا براین شهرت
ر این که کند ب می صافی روایتی را که داللت تفسیر ). به عنوان مثال، در113 و

به دلیل شهرت، بر سایر روایات  اند، یوسف(ع) و بنیامین از یک مادر متولد شده
گوید:  می سوره بقره 94). همچنین درباره آیه 6: 3ق، 1415(فیض،  دهد می ترجیح

مشهور، آن است که مراد از آرزوی مرگ، درخواست مرگ برای خودشان است نه «
 با دالیل روایی وقرآنی، تقویت کرده و ترجیحآنگاه روایت مشهور را » مخالفانشان

  ).164: 1(همان،  دهد می

  عدالت و وثاقت راوی حدیث .3-2-6-2-3

صورتی که دو حدیث  در«پرسد:  می قبل، زراره از امام باقر(ع) ادامه حدیث در
آن روایتی را قبول کن «مشهور، مروی و مأثور از شما باشند، چه کنیم؟ امام فرمود: 

فیض  ).112ش (الف)، 1387 (فیض،»» است تر موثّق تر و نزد تو عادل که راویش
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اند که راویان آنها  کند که مطالبی را آورده می در مقدمه صافی از تفاسیری انتقاد
صافی ذیل  تفسیر در ).10: 1ق، 1415(فیض،  اند ضعیف، مجهول یا بد اعتقاد بوده

گوید: پیامبر(ص) را دیدم که بر  می هسوره مائده، روایتی آمده که مغیره بن شعب6آیه 
گوید: مغیره بن شعبه یکی از رؤسای منافقان  می کشید. فیض می هایش مسح کفش

  ).15: 2(همان،  سندیت ندارد) (و قول او باشد می عقبه و سقیفه

  مخالفت با عامه. 3-2-6-2-4

هر دو خبر،  کند: اگر راویان می باقر(ع) سؤالاز امام  ادامه حدیث مذکور، زراره در
دو از آن «حدیث متعارض) چه کنیم؟ امام(ع) فرمود:  (با دو عادل و موثق بودند

خبر، آن خبری را که موافق مذهب عامه است، ترک کن. و خبر مخالف عامه را 
مقبوله  در). و 112ش(الف)، 1387 (فیض، »مخالفت با آنان است بگیر. زیرا حق، در

به نظر شما اگر دو فقیه، حکم « دق(ع) پرسید؟عمربن حنظله آمده که از امام صا
دیگر،  یکی از خبرها موافق عامه، و خبر فهمیده باشند، وو سنت  خود را از کتاب

مخالف عامه باشد، کدام خبر را بگیریم؟ امام(ع) فرمودند: خبر مخالف عامه را بگیر 
سوره 190). فیض، روایت تفسیرقمی ذیل آیه 117(همان،  »هدایت استدر آن  که

مخالفت با شأن  حوا است را به دلیل موافقت با عامه و اعراف، که بیانگر شرک آدم و
سوره 23درباره روایات ذیل آیه  ). و259: 2ق، 1415فیض، ( کند می انبیا(ع) رد

آنچه از ائمه اطهار(ع) برخالف این روایات نقل شده است، حمل  گوید: هر می نساء
). ایشان 436: 1(همان،  مخالف با قرآن است عامه و شود؛ چون موافق با می برتقیه

حوا با یکدیگر، مطابق با آراء عامه  روایاتی را که درباره ازدواج فرزندان آدم و
  ).418: 1(همان،  داند نمی وجود امکان تأویل آنها، قابل اعتماد است، حتی با



 177  شناسی) (شیوه حدیث» الصافی«تأمالت تفسیری فیض کاشانی در 

 

  موافقت با احتیاط .3-2-6-2-5

دیگرى مخالف با  موافق با احتیاط و هرگاه دو روایت متعارض، مضمون یکى
هرگاه در  کند. را طرد مىو دیگرى  احتیاط باشد، فیض آنکه موافق است را گرفته

مرجّحات فوق یافت نشود، فیض قائل به تخییر است؛  روایات متعارض، هیچ یک از
مواردى که  داند و معتقد است در البته درخصوص مرجّح پنجم، اعمال آن را الزم نمى

ش(الف)، 1387 (فیض، توان قائل به تخییر شد ها مرجّح پنجم وجود دارد، مىتن
  ). 232ش، 1387؛ میرجلیلی، 114و113

 به تأویل بردن روایت به منظور ایجاد وفاق بین آنها. 3-2-6-3

صبغه عرفانی تقریباً  عرفانی بوده، و که یکی از بسترهای فکری فیض، بستراز آنجا 
عالمه  موضوع مستثنی نیست.از این  او هم است، تفسیر همه آثار فیض محسوس در

؛ 96 :64ق، 1403 ،یمجلسکند ( می یاد »اهل تأویل« مجلسی از فیض به عنوان
مستقل، ی  ). البته فیض کاشانی برای تأویالت عرفانی به گونه17ش، 1387نقیبی، 

ارد. باید صورتی که قرآن و روایت، آن راتأیید کند، قبول دو در  ارزش قائل نیست
نیست که از این تفسیر، به عنوان ای  گفت تأویالت عرفانی در تفسیر صافی به اندازه

جهت فهم، شرح یا تأیید روایت  تفسیرعرفانی یاد شود. ضمناً او از این تأویالت، در
  برد. می یا برای رفع عدم تنافی آنها بهره

عانی ظاهری چیز فیض کاشانی معتقد است: افراد قشری، از ظاهر بیان، جز م
واال های  حقیقت کالم را صاحبان اندیشه سرّ و کنند؛ اما روح و نمی درک دیگری را

). نگرش 33: 1ق، 1415(فیض،  علم هستند کنند که همان راسخان در می درک
توفیق روایات مختلف یا مواردی که  جمع و عرفانی فیض باعث شده که در -فلسفی
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بوده، آنها را به تأویل ببرد؛ مثالً فیض برای توجیه حمل برشکل ظاهری آنها ناممکن 
سوره بقره که درخت منهی عنه حضرت آدم را درخت  35اختالف روایات ذیل آیه 

نویسد: برای  می داند، می حسد، درخت کافور، درخت دانش یا درخت آل محمد(ص)
این عالم روحانی وجود دارد؛ از  عالم جسمانی مثال مناسبی در درای  هر میوه

وگاهی به درخت دانشها وگاهی به درخت آل محمد ها  رو،گاهی به درخت میوه
تعبیر شده است، و این امر اشاره به محبوبیت کامل و مثمر تمام کماالت انسانی دارد 
که مقتضای توحید محمدی(ص) است؛ مثالً درخت کافور اشاره به خصلت یقین دارد 

یم است؛ پس منافاتی بین روایات نیست. مستلزم خلق عظ که موجب طمأنینه کامل و
اند که درخت هوی و طبیعت است،  آنچه اهل تأویل گفته همچنین بین روایات و

این  طبیعت است، و منافاتی وجود ندارد؛ چون نزدیکی به آن، با هوی، شهوت و
(همان،  گیرد می باشد؛ زیرا حسد از خود طبیعت نشأت می همان معنای شجره حسد

مراد از طعام، علمی «سوره عبس که امام باقر(ع) فرمود: 24ا درباره آیه ). ی118: 1
که انسان از آنجا  نویسد: می ،»گیرید می چه کسی فرا است که باید دقت کنید آن را از

دو)  (هر جسم هم شامل غذای روح و (هردو) است، طعام او جسم شامل روح و
سمانی خود دقت کند؛ باید به غذای ج است. پس همانطورکه انسان، مأمور است در

 باید آن را از غذای روحانی خود، که همان علم است نیز توجه داشته باشد، و
افزاید: این،  می منابع حکمت که اهل بیت(ع) هستند، بیاموزد. او وحی وهای  منزلگاه

جنب ظاهرآن اراده شده  در دهد، و می تأویل آیه است که همان باطن آن را تشکیل
حرام بودن  توجیه روایات دیگری که یکی حاکی ازو در  ).789: 2ن، (هما است

گوید ابلیس وارد دهان مار شد  می ورود ابلیس به بهشت آدم(ع) است، و دیگری که
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شاید حرمت ورود ابلیس به بهشت «نویسد:  می و مار او را به بهشت داخل کرد،
  ).119: 1(همان،  »بصورت آشکارا حرام بوده؛ نه پنهانی

  قد و نظرن

عرفانی فیض نیاز به تأمل و بررسی های  رسد برخی از تأویالت و توجیه به نظرمی
توفیق بین  مقام جمع و دارد؛ و همه آنها قابل پذیرش نیستند؛ به عنوان نمونه، او در

داند، و روایات دیگری که  می روایاتی که خلقت حوا را از دنده چپ حضرت آدم(ع)
گوید: شاید خلقت حوا از دنده چپ آدم(ع) اشاره به این  می کند، می آن را تکذیب

ملکوتی اوست؛  جنبه روحانی و تر از حیوانی زن قوی باشد که جنبه جسمانی و
 ادامهو در  عالم ملک، چپ کنایه از عالم ملکوت است؛ و چون راست، کنایه از

حدیث  گوید: تکذیب روایت توسط معصومان(ع) به این دلیل است که عامه، اصل می
اهللا  ). آیت415: 1(همان،  اند حدیث را برظاهر آن حمل کرده را در نظر نگرفته؛ و

؛ و به هیچ عنوان به فرد، نظر »من جنسها« یعنی »خلق منها« معرفت نویسد: مراد از
(معرفت،  استخوان دنده آدم(ع)، منشأ اسرائیلی دارد ندارد و داستان آفرینش حوا از

 باره، صحیح به نظر در این وه، باید گفت، توجیه فیض). به عال463: 1ش، 1388
داند؛ نه  می قرآن، کرامت انسان را به تقوی رسد؛ به این دلیل که خداوند در نمی

). پس چگونه ممکن است از نظر 13) (حجرات:کميانّ اکرمکم عند اهللا اتق( جنسیت او
  روحانی زن را دارای کاستی آفریده باشد؟

گوید:  می سوره بقره)102(ذیل آیه  هاروت و ماروتفیض درباره افسانه 
روایات حمل برصحت این داستان به این دلیل است که آن داستان، رمزآلود و اشاری 

است که از حمل روایات بر ظاهرشان نهی  است، و روایات تکذیب، به این منظور
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اید مراد ش«نویسد:  می کند و می کنند. آنگاه فیض برای حل مشکل، روایت را تأویل
دو فرشته، روح و قلب باشد؛ چرا که آنها از عالم روحانی هستند که به عالم  از

اند تا حق را به پا دارند و به وسیله زهره، که همان زندگی دنیوی  آمده جسمانی فرود
  ).177: 1 ق،1415(فیض،  »گرفتند مسیر شهوت قرار است، امتحان شده، در

) موافقت ندارد؛ زیرا 102(بقره/ والً، با ظاهر آیهدر ردّ این روایات، گفته شده: ا
 در اند و شود: هاروت و ماروت درشهر بابل نیز دو ملک بوده می از ظاهر آیه فهمیده

 نهی اند، آموخته می آنچه به آنان استفاده از هنگام تعلیم به مردم، آنها را از سوء
شود. ثانیاً، مسخ شدن زن  مین آیه دیده معصیت آنها در هیچ نشانی از و اند، کرده می

عظیم و نورانی است، بسیار ای  زناکار فریبنده دو ملک به صورت ستاره زهره که کره
 پرسید، و بعید است. ثالثاً، در روایتی آمده که مأمون از امام رضا(ع) این قضیه را

ای  گاه دشمنانش را به انوار درخشنده خدا هیچ« فرمود: تکذیب کرد و حضرت آن را
سه  بیش ازها  کند. مسخ شده نمی ه تا آسمان و زمین باقی است، باقی بمانند، مسخک

ماروت، دو ملکی بودند که به مردم  میرند. هاروت و می مانند و نمی باقی روز
ساحران محفوظ بمانند و کید آنان را باطل  آموختند تا به وسیله آن از سحر سحرمی

گفتند: جز این نیست که ما  می آموختند، می سحر رااز آن  کنند و به هرکس که جزئی
 ؛ بابائی،296: 1ق، 1415(بحرانی،  »نشوی! وسیله آزمایش هستیم، پس کافر

). پس باید گفت همانطور که در تفسیرمنسوب به امام حسن 355: 1ش، 1390
عصون اهللا يال « عسکری(ع) هم با توجه به عصمت مالئکه، طبق صریح قرآن:

)، به 473ق، 1409(استرآبادی،  )، این روایت تکذیب شده است6م/تحری( »ماأمرهم...
گونه تأویالت را که  اهللا معرفت، این آیت رسد. نمی تأویل بردن روایت، صحیح به نظر

فطرت سلیم ناسازگار است، از سوی فقیه ناموری چون  دلیل عقل و با ظاهر نصّ و
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ات دروغین به اهل بیت(ع) هم نسبت گوید: حتی اگر این روای می داند و نمی فیض، شایسته
  ). 209: 2ش، 1388(معرفت،  داده شده باشد، باید کنار گذاشته شود، و نباید تأویل شود

تأویالت دیگر فیض، در روایات مربوط به بیماری حضرت ایوب(ع) از جمله 
بدن  گوید: شاید مراد از این روایت که بدبو شدن و رسوخ کرم در می است که

 و اولیاء است که به آسمان برده کند، بدن اصلی انبیا می تکذیب ع) راحضرت ایوب(
کرم افتاده بود، بدن  شود. و مراد از روایتی که گفته بود: بدن ایشان متعفن شده و می

: 4ق، 1415(فیض،  عنصری باشد که به منزله غالف و جبّه برای آن بدن اصلی است
ایط صحت بعثت انبیاء، سالم بودن و شر یکی از« گوید: می ). عقیقی بخشایشی305

ضعف  انگیز بودن وجود ظاهری آنان است، و یقیناً این روایت خالی از غیر نفرت
، پاورقی). پس شایسته نیست که گفته 502: 5ش، 1392(فیض،  »محتوائی نیست

شود انبیا که محل مراجعه مردم برای تعالیم الهی هستند، در وجود ظاهریشان چیزی 
ردم از آن متنفر باشند. همچنین، با اینکه فیض، روایات داستان پی کردن باشد که م

گوید:  می کند و می گم شدن انگشتر ایشان را رد ها توسط حضرت سلیمان و اسب
شأن انبیا نیست، ولی در به تأویل بردن روایت  کالم قمی حاوی مطالبی است که در

آنها را رد کرد، یا اینکه گفت مثل  ایدیا ب«گوید:  می یا رد کردن آن تردید دارد؛ زیرا
). با 299: 4ق، 1415(فیض،  »قضیه هاروت و ماروت، قرینه یا رمزی در کار است

نقد روایات تفسیری، بر اساس  فهم و توجه به موارد ذکرشده، عملکرد فیض در
  مبانی فقه الحدیثی او قابل نقد و بررسی است.

  نتیجه

ض نیست؛ بلکه فیض کاشانی با توجه به تفسیرصافی یک تفسیر روایی مح -1
  پرداخته است.در آن  مبانی فقه الحدیثی خود، به گزینش، شرح و نقد روایات
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و سنت  از مهمترین مبانی فقه الحدیثی او، موافقت روایت با محکمات قرآن -2
 کتب شیعه است، و از سایر مبانی فقه الحدیثی ثابت و روایات معصومان(ع) در

جمع روایات مختلف، نقش سبب صدور و زمان  ودر شرح  کاربرد عقلتوان به:  می
علوم ادبی و  حدیث، توجه به اختالف فهم مخاطبان حدیث، استفاده از و مخاطب در

معصومان(ع)، روایات، عقیده به عدم وجود تعارض واقعی میان روایات در شرح  علم لغت
ات به ظاهر متعارض، رجوع هائی مثل جمع بین روای و رفع اختالف روایات با روش

  به مرجّحات منصوصه هنگام تعارض اخبار اشاره نمود.
ای  نقش تأویل، در فهم روایات تفسیری صافی کامالً مشهود است؛ به گونه -3

 که به منظور ایجاد وفاق بین روایات مختلف، گاهی فیض، برخی روایات را تأویل
یا نظر اهل معرفت را به روایات  وکند. گاهی نیز تأویالت ذوقی و عرفانی خود  می

چنانچه بین آنها موافقتی باشد، آن نظرات را تلقّی به  کند؛ و می معصومان(ع) عرضه
 عدم موافقت با روایات، محملی برای پذیرش آن نظراتدر صورت  کند و می قبول
  تأویالت او محل نقد و بررسی است. یابد. با این وجود، برخی از نمی

  

  امهکتابن
 

   قرآن کریم .1
االمام الحسن  یالمنسوب ال ریتفس ق)،1409( محمد بن قاسم؛ ،یاسترآباد .2

مدرسه االمام  ))، چاپ اول، قم:(عجی: مدرسه امام مهدقیتحق( ،(ع)یالعسکر
  ).(عجیمهد

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ، چاپ پنجم، قم:تفسیریمکاتب ش)، 1390( اکبر؛  بابائی، علی .3
 ، چاپ اول، قم: مؤسسه بعثت.البرهان فی تفسیر القرآنق)، 1415( سلیمان؛بحرانی، هاشم بن  .4
(عرفان و تصوف در آیینه آثـار فـیض)،    کهربای عشقش)، 1392( اکبر؛ چناری، علی .5

  چاپ اول، مشهد: نشرآستان قدس.
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، چـاپ دوم،  فیض کاشـانی و دو تفسیرصـافی و اصـفی   ش)، 1389( شایانفر، شهناز؛ .6
  تهران: نشر خانه کتاب.

ـ نقـل روا  وهیشـ  و ارهـا یمع«مقالـه  ش)، 1392( اکبر؛ نژاد، علی شایسته .7 ـ  تی  ،»یدرواف
  تهران: نشر خانه کتاب. ،چاپ اول ،325-301 (شایانفر)، مجموعه مقاالت فیض پژوهی

ی)، چـاپ  اکبر غفـار  ی: علقیتحق( ،االخبار یمعان )،ق1403( صدوق، محمدبن بابویه؛ .8
  اول، قم: دفتر نشر اسالمی.

مقـاالت  ، مجموعـه  »آثار فـیض  عرفان شیعی در«ش)، مقاله 1392( عبداهللا؛ ی،صلوات .9
  چاپ اول، تهران: نشر خانه کتاب. ،785-771 (شایانفر)، یپژوه ضیف
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