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  بیان مسئله .1

کاشـان دیـده بـه     ق) محدثی فقیه و فیلسوفی عارف بـود کـه در  1091م(فیض کاشانی

مات رى مقـد یـ وى پس از فراگکرد.   و مدارج علمی را در این شهر سپريجهان گشود 

صـدرا فـرا گرفـت و بـا     ه را از محضر م�یمتعالمت کنى و سطوح عالى آن، حیعلوم د

ثى، فلسـفى و  یهاى فقهى، اصولى، حد آگاهى ،شیرى از عالمان بزرگ عصر خویگ بهره

 عنـوان  بـه تـاب و رسـاله   کش از صـد  ین عالم بزرگ، بید. از ایعرفانى خود را غنا بخش

تفسـیر  یفـات او  تألیکـی از   )6، مقدمه، تا بی(نقیبی،  است.  جاى مانده راثى گرانقدر بهیم

ـ     است که آمیزه صافی ات قـرآن  اي از روایت و درایت بوده و شـامل تفسـیر تمـامی آی

ن مقـدمات  تری ل بر دوازده فصل بوده که از جامعاي مشتم است. همچنین داراي مقدمه

 تفسیر صـافی با توجه به اینکه  )207ص ،2ج، 1388 معرفت،(.رود شمار می  تفسیري به

پیـدایش   کهاول این: آن قابل ذکراست ۀاجتهادي است، دو نکته دربار ـ  یک تفسیر روایی

 لحـاظ  بـه ایـن تفسـیر هـم     روایات، یک واقعیت تاریخی بوده و تعارض و اخت�ف در

اخت�ف در احادیث و انگیزه و راه اید گفت نیست؛ ب اروایی بودن، از این عارضه مستثن

مباحـث  ها  آن اساس از مسائلی است که از صدر اول اس�م مطرح بوده و بر ،ع�ج آن

در علم الحدیث و علم اصول فقـه  » التعادل و التراجیح«و» مختلف الحدیث إلمعرف« نیف

 )229ص، 1376(قربـانی،  .شـد   هاي مختلفی در این زمینه نوشـته  وجود آمد و رساله  به

هدف فیض کاشانی در ایـن تفسـیر،    است،سیر اجتهادي دوم اینکه چون صافی یک تف

قادي کـه از برخـی تفاسـیر    است. او ضمن انت  روایات تفسیري نبودهآوري  جمعصرف 

مطالبی است کـه متنـاقض و   برخی از تفاسیر قبل، مشتمل بر «: گوید کند، می گذشته می

فـیض،  (».ایجاد کرده باشندها  آن فیقی بینکه جمع و تورسد، بدون این نظر می  متضاد به

خود فیض کاشانی هنگام گزینش روایـات تفسـیري از منـابع مـورد      )11ص، ق1415

هـا   آن از برخـی از این تفسیر،  شود که در رو می روایات متعارضی روبه با   ً عم�  نظرش، 

 دم تنـافی بـین  اول سعی در ایجاد وفاق و ذکر عـ  ۀدر وهلو ااست؛   رفع تعارض نموده

عـدم تنـافی بـین روایـات      لی براي جمع و بیـان ح راهجوي و جست د و درکن میها  آن

   در  شایان ذکـر اسـت   .پردازد ت می                   به ترجیح یا رد  روای ،ممکن نشد و اگر جمع ؛است

                          ادي در قالب کتاب، رسـاله        هاي زی                ، تاکنون پژوهش    صافی                   مبانی و روش تفسیري    ۀ    زمین
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      هـاي                      فیض کاشـانی و روش  «   ۀ            توان به مقال    می   ها       ۀ آن      از جمل    که                  نامه انجام گرفته         و پایان

   ۀ      رسـال              فصل پنجم از    در                      ولی روایات این تفسیر           اشاره کرد؛    )    1386        (ایازي،  »         تفسیري او

                                     نقد و بررسی مبانی و روش فیض در تفسیر  «          با عنوان            زاده آرانی         عبداهللا  اهللا           دکتر رحمت

       آیـات                        سی مبانی فیض در تأویل          نقد و برر «          با عنوان              مستخرج از آن   ۀ      و مقال  »          قرآن کریم

نویسـنده،   ،رسـاله  که در آن     طوري     به                           مورد بررسی قرار گرفته است؛          تا حدودي   ،  »    قرآن

بـه نقـد    ولـی ذکر کرده  ،برده کار  هایی را که فیض در جمع روایات به برخی از محمل

       دکتـر   افـزون بـر آن،  )؛ 287ص، 1386زاده آرانـی،   .(عبداهللاسـت   اختهتفصیلی آن نپرد

ـ              بـا عنـوان                 کتـاب خـود              فصل چهـارم     در    )    1387 ( ی ل ی   رجل ی      محمد م   ی  عل    ی        و مبـان    ی     واف

       توسـط            الـوافی                                                 به موضوع رفع تضاد از اخبـار متعـارض در کتـاب       ،     در آن   ی ث ی    الحد     فقه

ـ     ،                           که از نام کتاب مشـخص اسـت      ان      ولی چن                  فیض اشاره کرده          احادیـث     ۀ    ً            صـرفاً در زمین

مـذکور،   ۀجز در رسال صافی تفسیر جمع روایات در موضوع   ما ا       باشد؛    می        الوافی     کتاب 

  بررسـی نشـده  طـور مشـخص    بـه در جـاي دیگـري   تا جایی که نگارنده اطـ�ع دارد،  

بـراي جمـع    از موارد، اي پارهدر  گفتنی است فیض.                    نیازمند نقد جد ي استکه  حالیدر

با قرآن و یا  ؛دور از ذهن بوده گاهیزده که   تی دستبه تأوی� تفسیر صافیدر روایات 

روایـات بـه   برخـی از  بـین   ،وجود اهتمام به جمعا ب یا ؛مخالف است ،روایات صحیح

ی که یها محمل نیزهاي جمع و  شیوهاین نوشتار،  در است.  دهجمع نکر ،ظاهر متعارض

  .است  هشدو نقد بررسی  استفاده کرده،ها  آن فیض براي جمع روایات از

  مقدمه .2

  مفاهیم .1ـ2

           ّ تعارض ادل ه .1ـ1ـ2

، ق1409(فراهیدي، .در مقابل طول است عنی پهنابه م» عرض« ۀتعارض در لغت، از ماد

 ،ل به حسب د�لـت و مقـام اثبـات   یدو دل ییعنی تناف در علم اصول، تعارض )271ص

 یکی یطور اجمال به نادرست که به يا گونه ا عرَضى؛ بهی یقیا تضاد حقیاقض به جهت تن

 .سـت یر نیپـذ  امکـان  یکلـ  بـه گر یکـد یم و اجتمـاع آن دو بـا   ینـ ک یدا میعلم پها  آن از

تعارض میان دو دلیل شرعی لفظـی  شهید صدر،  ۀ) به گفت437ص ،ق1409 (خراسانی،

 توانند اي که بدانیم هر دو مدلول نمی گونه افی میان مدلول دو دلیل، بهعبارت است از تن
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مختلف در اصط�ح حدیث،  )347ص، 1395(صدر، .در واقع با هم ثبوت داشته باشند

و تعـارض  ) 82ص، 1387همان متعـارض در اصـط�ح علـم اصـول است(سـبحانی،      

روایات در اصط�ح، به معنی ناسازگاري، تناقض یـا تضـاد میـان مـدلول دو یـا چنـد       

وقتی مختلف نامیده  ،) گفته شده که دو حدیث65 ،1394(قبادي، .یکسان است      روایت 

تباین، عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص  شوند که در مقام مقایسه، رابطۀ می

ها  آن جعل و تحریف و تعارض و امثالذکر است  شایانبرقرار باشد. ها  آن وجه بین ن م 

ولـی آنچـه در    ؛اسـت، راه نـدارد   ، فعـل و تقریـر معصـوم   که نفس قول در سنّت،

 روایـت ه آن را حـدیث یـا   ها قرار دارد صرفاً گزارش سنّت است ک معرض این آسیب

  )427ص، 1389زاده،  یفقه؛ 41ـ28، ص7ج، ق1417 هاشمی،(.نامیم می

  انواع تعارض و جمع .2ـ1ـ2

 ۀتعارض مستقر و تعارض غیرمستقر؛ به تعارضی که به مرحل: تعارض بر دو قسم است

و بـه تعارضـی کـه    شمول دلیل حجیت براي هر دو دلیل برسد، تعارض مستقر گویند؛ 

ي جمع عرفی در آن، قابل رسیدن بـه  ها وجود یکی از م�كخاطر  مستحکم نیست و به

) بـه  42ص ،7ج، ق1417 (هاشـمی، .مسـتقر گوینـد  ت نباشـد، تعـارض غیر  یدلیل حج

ي تفسـیر مقصـود شـارع از دلیـل     اي باشد برا دیگر، اگر یکی از دو دلیل، قرینهعبارت 

قابل حل باشـد،  ي جمع عرفی ها با به کار بردن روشها  آن طوري که اخت�ف دیگر، به

گویند. ولی اگر یکی از دو دلیل، نسبت به دلیـل دیگـر،    می تعارض بدوي یا غیرمستقر

هاي جمع عرفـی و مقبـول    را با روشها  آن تعارض موجود بین قرینه نباشد یعنی نتوان

دو دلیـل، تعـارض واقعـی     و در این صورت بـین آن  نامند میمستقر حل کرد، تعارض 

رفع تعارض بدوي و ایجاد  اولین ت�ش براي )353ـ350ص، 1395 صدر،(.وجود دارد

فی یـا جمـع د�لـی یـا جمـع مقبـول       سازگاري بین روایات ظاهراً متعارض، جمع عر

نبوده و یکی از دو مستقر اگر از دید عرف، تعارض،  است که  عبارت از اینباشد و  می

دیگر، باید آن دو دلیل را بـا هـم   اي باشد براي تفسیر مقصود شارع از دلیل  هدلیل، قرین

 بـه بیـان دیگـر، جمـع عرفـی      )350ص ،(همان.کرد و میانشان توافق برقرار کرد جمع

منظـور حـلّ    دلیل دیگـر، بـه   ۀرینف کردن در ظهور یک دلیل، به قعبارت است از تصر

کـی بـه قواعـد علمـی و ادبـی روشـن و قابـل        مت ،البته باید جمع د�لی ؛ها تعارض آن



 تحلیل انتقادي از رویکرد فیض کاشانی در جمع روایات متعارض در تفسیر صافی  123

ک به وم تمسشدت لزدمندان باشد. برخی از دانشمندان توسط عرف و نزد خرپذیرش 

ن روي آورد، جمع و ذکر عدم تنافی بین روایات برايدانند که  می دلیل جمع را تا آنجا

مـع بـر اسـاس    اگـر ج  )435ص ،1389 زاده، فقهـی (.شـمرند  را نیز جایز مـی به تأویل 

، 1389 ربـانی، (.شـود  تبرّعی نامیده میستند نشود، جمع به حدیث، م توجیهات باشد و

  )165ص

  عقیده به عدم وجود تعارض واقعی در روایات معصومان   .2ـ2

خواسته باشم بین (در این تفسیر) اگر«: است  دوازدهم از تفسیرش گفته ۀفیض در مقدم

از برخـی از اهـل علـم    مطلبـی  اقوال متناقض، وحدتی از جانب خود ایجاد نمـوده یـا   

روش عملی فـیض   )76صق، 1415فیض، (»دارم... بیان می ،»گویم می« ۀکلمبیاورم، با 

 کاشانی در برخورد با روایات مختلف، که تا حد امکان به جمع و ذکر عدم تنـافی بـین  

عـارض واقعـی بـین روایـات را نفـی      گویاي آن است که وجـود ت نیز پردازد،  می ها آن

 روزي جمعـی از « آورده کـه  از امام رضا عیون از صافی تفسیر که در چنان ؛کند می

دو حدیث مختلـف و صادرشـده از    ۀاصحاب آن حضرت نزد ایشان گرد آمده و دربار

وقتـی خـداي   ": فرمود کردند؛ امام می گوو یک موضوع، گفت ۀدربار رسول خدا

حدیثی در راستاي حـ�ل کـردن آن    واجب کرد، اگر ح�ل یا حرام، چیزي را عزوجل

آن  کـه  درحالی ا رفع و برداشتن یک واجب، یافتیدحرام ساختن آن ح�ل، ی حرام، و یا

ی براي عمل به آن یدر قرآن ترسیم و مقرر شده، بدون آنکه نسخ شده باشد، جا واجب

حـرام خـدا را حـ�ل     چنین نبود که ح�ل خدا را حـرام، و  زیرا پیامبر اکرم ؛نیست

 تمام موارد، تسـلیم و  تغییر بدهد. بلکه دراحکام خدا را  و هادستور ض وییا فرا سازد؛

) رفـع  122ص ،2ج، همـان (»."ي متعال بودجانب خدا کننده از تابع محض و مبلّغ و ادا

وجـود داشـته    معصـومان  ۀسـیر  همـواره در ها  آن شرح اخت�ف ظاهري روایات و

ـ   تفسـیر صـافی  در کـه   چنان ؛است از امـام   کـافی حـج روایتـی از    ۀسـور  29 ۀذیـل آی

کنند و همان  جور تفسیر می راي ذریح محاربی یکآمده که حضرت، آیه را ب صادق

؛ و در جواب اعتراض عبـداهللا بـن سـنان کـه     اهللا بن سنان جور دیگريآیه را براي عبد

به او راسـت  «: ودندصورت دیگري تفسیر کردید؟ فرم چرا براي ذریح محاربی به: گفت

 ظـاهري دارد و بـاطنی؛ و کیسـت    ،چون قرآن ؛ شده  تو هم درست گفته  گفته شده و به
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   )376ص ،3ج همان،(»تحمل کند؟ ،کند که بتواند آنچه را ذریح تحمل می

  لزوم ایجاد وفاق بین روایات متعارض .3ـ2

اول سعی کرده تا طبـق   ۀظاهر متعارض، در وهل ض کاشانی در برخورد با روایات بهفی

، به جمـع  )227ص ،2جتا،  مظفر، بی(»الطرحولی من أالجمع مهما أمکن « اصولی ۀقاعد

، کـه  از امـام رضـا   شدهذکرنقل روایت  افزون برو توفیق بین روایات  بپردازد. وي 

 ،2ج، ق1415فیض، را نفـی فرمـود(   صـدور دو حـدیث متنـاقض از پیـامبر    امکان 

نـاقض و  دلیـل اشـتمال بـر مطالـب مت     ) و ضمن انتقادي که از تفاسیر پیشین به122ص

 صـافی  تفسـیر  در خـود  )11صهمـان،  (آورد می به عملها  آن و عدم جمع بین متضاد

اینکه در ظاهر با روایت دیگر مخالف است، طـرد نکـرده؛     راحتی روایتی را به صرف به

بـه ایـن   فسیر صـافی  ت ۀهمچنان که در مقدم است.  نمودهها  آن جمع بین لکه سعی درب

  )76صهمان، (.است  مطلب اشاره شده

 روایات مختلف جمع و ذکر عدم تنافیفیض در هاي  یوهش .3

روایـات   پیـدایش تعـارض ظـاهري در    جمله نقل بـه معنـا، باعـث    عوامل متعددي از 

دلیل صـدور رخصـت نقـل بـه معنـا از اهـل        بیان شده که به صافی ۀمقدم در شود. می

از مقصود نباشـد، گـاهی مضـمون     يدورباعث  و روشصورتی که مخلّ  در ،بیت

 ۀزده دربـار  چنـین مـواقعی نبایـد شـتاب     ) در12صهمـان،  (اسـت.  شده آورده  روایت

بلکـه بایـد توجـه را بـه پیـام       را نفی کردها  آن راحتی بهو  روایات متعارض عمل کرده

هماهنگی ایجاد نمـود. در  منعطف کرد و تا جاي ممکن، بینشان ها  آن محتواي اصلی و

اي  اهمیـت ویـژه   جمع بین روایات، از لف،روایات مخت هاي برخورد فیض با بین شیوه

جمع روایات مختلـف و   هاي مختلفی براي از شیوه صافی تفسیراست. او در  برخوردار

ترتیـب اولویـت مبـانی فـیض در جمـع       بـه استفاده کرده کـه  ها  آن عدم تنافی بین ذکر

  : شود اشاره میها  آن برخی از  هبروایات، 

 استناد به قرآن .1ـ3

ض در رفـع تعـارض اخبـار بـه شـمار      آیات قرآن کریم یکی از مبانی مهم فیرجوع به 

ـ افتیرا مختلـف   ثیهرگاه دو حد«: نقل کرده از امام صادق او ؛رود می آن دو را  د،ی

و هرکـدام مخـالف    دیـ ریهرکدام موافق کتاب خـدا بـود، بگ   د؛یکتاب خدا عرضه کن بر
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از امـام    هم صافی تفسیر ۀدر مقدم )124ص، 1387 ض،یف(».دیساز کتاب خدا بود، رها

زمانی که اخت�فی در حدیث پیش آمد، آن را با کتـاب خـدا و   «: روایت شده کاظم

دریافتی، آن حق است؛ و اگر مشـابهتی وجـود   ها  آن احادیث ما بسنج؛ اگر شباهتی بین

 بـر  صـافی  تفسـیر  در فـیض  )74صق، 1415، همـو (».نداشت، پس باطل و نارواست

ل حـ  ،اي دیگـر  اخت�ف روایات را با اشاره به آیه، گاهی مبنا عمل کرده واساس همین 

  :  است  دهکر

و  کـافی بـین روایـت    )30بقـره:  »(إِنِّی جاعلٌ فی الْأَرضِ خَلیفَةً« ۀذیل آیفیض    - 

از ها  آن خداوند بر فرشتگان غضب نمود و«: فرمود که امام باقر از عیاشی

رش را طـواف  اطـراف عـ   ،هفـت سـال تمـام    او درخواست توبه کردنـد... و 

که این مدت را هفت هزار  از امام صادق علل الشرایعو روایت  »نمودند...

هفت هزار سال  منافاتی بین هفت سال و: کند گونه جمع می این سال دانستند،

هـا و   برحسـب اخـت�ف نشـئه    ،ها روز و ها سال و ها وجود ندارد؛ چون مدت

... در روزي که «: فرماید ی میکند. خداوند متعال در جای پیدا میعوالم، تفاوت 

یـک   «...: فرماید می جاي دیگر در و )4: معارج(»مقدار آن پنجاه هزار سال بود

 )5: سـجده (»شـمارید  ت مانند هزار سالی است که شما مـی روز نزد پروردگار

هاي  سالدیگر با  یک نشئه بشمارد و بارهاي  بار با سال  دارد یک  مالپس احت

 )110صق، 1415(فیض، .دیگر ۀنشئ

ـ « ۀدربار امام عسکريمنسوب به  تفسیرهمچنین از     -  وا فأُشْرِبیو   قُلُـوبِهِم

اي عرضه شدند کـه آن را   بر خوردن گوساله«: دهآور )93(بقره: »فْرِهمکالْعجلَ بِ

: گوید فیض می ».پرستیده بودند؛ تا آنچه از آن خورده بودند، به قلوبشان برسد

سبب عشق زیادشان  بهاند( معناي آیه که گفته قول مشهور در بین این تفسیر، و

هایشـان نفـوذ کـرد) منافـاتی      قلـب  در وارد شد وها  آن اش در به آن، دوستی

شـرب   تـوان جمـع کـرد کـه     به این صورت می ،بین هر دو زیرا ؛وجود ندارد

تواند توضیح  قلوب، می دری است و منظور از شرب سبب حب باطن ،ظاهري

ـ إِنَّمـا  «: یگاه آن باشد؛ مانند قول خداوندجا خوردن ومکان نوشیدن و  لُونَ کأْی

ا یفنَار هِمطُون164ص ،1ج)(همان، 10: نساء(»ب(  
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 کـه  )126(بقره: »وارزقْ أَهلَه منَ الثَّمرَات« ۀدر آی »ثمرات«براي جمع معناي  او  - 

هـاي قلوب(محبـت و    هم شامل میوه هاي ظاهري و میوههم شامل  در روایات

اسـتناد  ) 37ابـراهیم:  »(هِمیإِلَ يفَاجعلْ أَفْئدةً منَ النَّاسِ تَهوِ« ۀدوستی) است، به آی

 )188ص ،1جهمان، (.دکن می

  استناد به روایات دیگر .2ـ3

 پـاره اي از  در، ذکـر شـد  » استناد به قـرآن «ایاتی که در بخش فیض بر اساس همان رو

  نماید. با اشاره به روایتی دیگر رفع می موارد، اخت�ف بین روایات را

 ریتفسـ و  یکـاف از ) 143بقـره:  (»ونُوا شُـهداء علَـى النَّـاسِ   کلتَ« ۀیآ ریدر تفساو  - 

شـاهدان بـر خلـق     مییمـا «: آورده کـه فرمـود   تیـ روا از امام باقر یاشیع

ـ ، پامام همـام القدر، همان إللیل ثیو در حد ؛»خدا... را شـاهد بـر    امبری

 .اند را شاهد بر مردم شمرده انیعیو ش ان،یعیرا شاهد بر ش ، و امامانامامان

منظـور  «: دیگو یم تیدو روا نیب یرفع تناف يبرا ضیف )197ص، 1ج ،همان(

آنگـاه بـه    .هستند شانیا ۀو در درج خواص آنان است که با ائمه عهیاز ش

؛ جـا  همـان (»."بـا مـا هسـتند    مـا  انیعیشـ ": که فرمود کند میاین روایت استناد 

 )194ص ،42ج، ق1403مجلسی، 

گفته شـده   )208(بقره: »افَّةًکالسلْمِ  ینَ آمنُوا ادخُلُوا فیها الَّذیأَ ای« ۀآی تفسیر درو  - 

و  کـافی  درخداونـد اسـت. و    اطاعـت از  تسـلیم و  که مراد از سلم، اس�م و

 و» و�یت ما داخل شـوید.  یعنی در«: است آمده از امام باقر تفسیر عیاشی

 یعنـی بـه و�یـت علـی    « : روایت شده امام صادقاز  همان تفسیر،از 

امــام منســوب بــه  رروایتــی از تفســیهــا  آن فــیض در جمــع» .داخــل شــوید

بـه اسـ�م    دوسـتی و  لح ویعنی همگی به صـ «: آورده که فرمود عسکري

احکـام اسـ�م وارد شـده، آن را قبـول و بـه آن عمـل        ۀو به همـ وارد شوید 

هاي قبول و  هم از شیوه قبول و�یت علی«: ادامه فرمود و امام در» .دیینما

فـیض،  (».ت پیـامبر خداسـت  مثـل قبـول نبـو    ،آن وارد شدن به اس�م است و

  )242ص ،1ج، ق1415

 کـه  )36(بقره: »نٍیومتَاع إِلَى حمستقر الْأَرضِ  یم فکولَ« ۀروایات ذیل آی ۀدربار وي - 
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دانـد،   مـی » روز قیامت« روایت قمی که آن را تا ، و»مرگ ۀلحظ«را تا » حین الی«

صـغري بـراي   منافاتی بین دو روایت نیست چون مرگ، همان قیامت «: گوید می

یض به این روایت استناد آنگاه ف ؛»ستاي دیگر ا اي و قیامت کبري براي عده عده

   )120، ص1، جهمان(.»بمیرد، قیامت او برپا شده است کسهر« که کند می

 استناد به علم لغت .3ـ3

 کنـد.  را به معناي لغوي کلمه معطوف می فیض براي جمع روایات مختلف گاهی توجه

  : براي مثال

» غـدو « و» سایه« و» سجده« معنی ۀاو در بیان سازگاري روایات مختلف دربار - 

 همـان طـور کـه جـایز اسـت از     «: سـد نوی میرعد  ۀسور 15 ۀدر آی» آصال« و

را هـا   آن ف و رایـج شب، معنی معـرو  صبح و سایه و معناي کلمات سجود و

غدو  و از ،سایه معنی جسم انسان از ،معنی انقیاد توان از سجده اراده نمود، می

یـک از  رواست کـه از هر  گونه  پایداري اراده کرد. همین ی دوام وو آصال معن

کدام شود، اراده گردد. پس معنی هر دو معنی می ها آنچه شامل هر این مضمون

بـا ایـن شـیوه، سـخنان      و مت داردبا آن مطابقت و م�ئعبارت است از آنچه 

  )63ص ،3جهمان، »(.گوناگون سازگاري دارد

در روایــات،  )46: اعــراف(»...وعلَــى الْــأَعرَاف رِجــالٌ« ۀدر آیــ اعــراف ۀدربــار - 

 و جهـنم، آل محمـد   ي شنی بلنـد بـین بهشـت و   ها تپه جمله مصادیقی از

 بـراي رفـع  است. فیض   هاي نیک و بدشان مساوي است، آمدهکسانی که کار

 ۀاگر انشـقاق کلمـ  «: گوید اي از مطالب می روایات، ع�وه بر بیان پاره اخت�ف

باشد، انبیا و اوصیاي آنان عارفان، معروفان ومعرّفـان خـدا    "معرفت" اعراف از

 مکان بلند و ، به معناي"عرف" اعراف از ۀاگر ریش ند؛ وا به مردم در این جهان

جایگاه بلنـدي   بصیرتشان در از فرط معرفت و مرتفع باشد، پس آل محمد

 )200ص ،2جهمان، (.»نگرند جا به سایر مردم میاز آن قرار دارند و

  گیري از قواعد عقلی بهره .4ـ3

که شرع، عقلى است خـارجى؛ و   عقل، شرعى است داخلى؛ چنانمعتقد است که  ضیف

، ق1428فـیض،  (.حد شـوند ه هر دو متکد تا آنکن مى یکدیگر را تأیید و تقویتشه یهم
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اربرد کـ  نـۀ یزم در شناسـد و  یت مـ یبه رسـم  عقل را از يابزار ۀاو استفاد  )44، ص1ج

اصول عقلی برهـانی را در   معصومان«: سدینو یدر حل تعارض اخبار مقل ع يابزار

انـد،   کردهها  آن باب تعارض اخبار به ما عطا فرموده اند و ما را امر به گرفتن، و عمل به

ـ ناح از ییاو اصـول اعطـا   )112ص ،1387فـیض،  (».یـابیم ی تا از سرگردانی رهای  ي هی

 تأثیرپـذیري از  فـیض بـا   )14 ،(همان، مقدمـه .داند یح میعقل صح مطابق با را ائمه

تعالیم فلسفی برگرفته از استاد خود، م�صدرا، در مواردي با تعلیل عقلی به ذکـر عـدم   

  :  نمونه براي. پردازد ف اخبار میرفع اخت� تنافی و

ي ها گاهی به نعمت راابراهیم  ۀسور 5 ۀدر آی »یام اهللاأ«فیض میان روایاتی که  - 

گـاهی بـه روزهـاي قیـام حضـرت       کـرده و  پروردگار تفسـیر ب�هاي  الهی و

 بینـد؛ زیـرا   اند، هیچ منافاتی نمی کرده روز قیامت تفسیر رجعت، و ،مهدي

 .اسـت  و مجـازات بـراي کـافر    واقـع کیفـر   نزول یک نعمت براي مؤمن، در

عذاب  براي اهل کفر، نقمت و و مذکوره براي اهل ایمان، نعمت همچنین ایام

  )80ص ،3ج(همان، .است

ـ   یثُم لَتُسأَلُنَّ « ۀدر آی »نعیم« و بین مصادیقا -  ـنِ النَّعع ـذئمکـه در 8: تکـاثر (»مِیو ( 

هاي  ت خواب، سایها، نوشیدنی خنک، لذه روایات، مواردي چون سیري شکم

درجـاي   و ،صـحت  در روایت دیگري، امنیت و و ،خلقت ساکن و اعتدال در

آمده  و�یت اهل بیت محبت و و اطهار ۀدیگر، نعمت وجود خدا، ائم

 لبـاس و  ري وطعـام ضـرو   ۀاز بنـده، دربـار  : کند کـه  گونه جمع می است، این

و از  ؛شـود  ضرورت، بازخواست مـی  شود ولی از مازاد بر سؤال نمی شراب او

اهل حق مورد بازخواسـت   و شود با حق و و�یت از انسان سؤال می مخالفت

(همـان،  .داده شـده اسـت   اختیار او قرار حقی که در بارۀگیرد مگر در قرار نمی

 )371ص ،5ج

  الزم و ملزوم بودن   .1ـ4ـ3

زوم بودن دو چیز اسـت. فـیض   از جمله تعلی�ت عقلی براي ذکر عدم تنافی، �زم و مل

بینشان ارتبـاط یـا م�زمـت عقلـی      اگر ،ندا ظاهر متعارض با تأمل در مفاد روایاتی که به

 از امـام صـادق   البیـان  مجمع نمونه در دهد. براي میها  آن حکم به عدم تنافی ،ببیند
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عناي صـدق، شـفاعت   ) آمده که م2: (یونس»نَ آمنُوا أَنَّ لَهم قَدم صدقٍیوبشِّرِ الَّذ« ۀذیل آی

آمـده کـه    عیاشـی  تفسـیر  و کـافی  در . ولی از امام صادقاست حضرت محمد

رسـول  شـفاعت   ه است. فیض هر دو روایت(چ مقصود، و�یت امیرالمؤمنین علی

 دانـد چـون و�یـت و    مـی  را مـ�زم یکـدیگر   )امیرالمؤمنین و�یت و چه خدا

 )394ص ،2جهمـان،  (.است رسول خدا شروط شفاعت از مؤمنان دوستی امیر

 ) در150: بقـره (»میکعلَ یولأُتم نعمت« ۀآی تفسیر ترتیب هم بین دو روایتی که در به همین

و روایت دیگـري   بهشت را داخل شدن در »اتمام نعمت« قول پیامبر از سعدالسعود

انـد،   ل اسـ�م دانسـته  حـا  را مـردن در  »اتمام نعمت«، جا، که امیرالمؤمنین در همان

 )202، ص1، ج(همان.دو �زم و ملزوم یکدیگرند بیند؛ چون هر منافاتی نمی

  قدر مشترك یک چیز بودن .2ـ4ـ3

اشتراك دارند نیز منافـاتی   ۀطبا استناد به دلیل عقلی، بین روایاتی که نقهمین اساس،  رب

ـ   وجوه خلیل بودن حضـرت ابـراهیم   ۀرو دربار بیند. ازاین نمی  واتَّخَـذَ اهللاُ « ۀذیـل آی

رَاهیإِبخَل خـودش   کرد و کس را رد نمی هیچ ایات آمده که اورو که در )125(نساء: »لًایم

دلیل فراوانـی سـجده بـراي خـدا و یـا فراوانـی        یا به ؛خواست خدا حاجتی نمی از غیر

ز شب به این مقام نما ۀاقام اطعام و ۀواسط یا به و اهل بیتش و صلوات بر پیامبر

 اسـت و مشترك یک چیـز   این اعمال، قدر ۀبیند. چون هم ، منافاتی نمیاست شده نائل 

تأیید این معنـا   رو د ؛خود خداست  خدا و دل بستن به طع امید از غیرنیازي و ق آن، بی

 )505، ص1، جهماننک: (.آورد روایتی را هم می

 تمسک به دیدگاه احتمال تکرار وقوع   .5ـ3

 که حادثـه ینروایات مختلف شأن نزول با احتمال ا مواجهه با برخی از فیض کاشانی در

روایات ذیـل   ۀکه دربار دارد؛ همچنانها  آن جمع بین سعی دراست،   بار اتفاق افتاده دو

ـ ؤْتُـونَ الزَّ یمونَ الصلَاةَ ویقینَ ینَ آمنُوا الَّذیم اللَّه ورسولُه والَّذیکإِنَّما ول«: و�یت ۀآی اةَ وهـم  ک

 لبـاس هزاردینـاري را در   حضرت علیها  آن )، که طبق برخی از55: مائده(»عونَکرا

این آیه هنگـام انگشتربخشـی    طبق برخی دیگر، هنگام رکوع نماز به فقیر صدقه داد، و

: گویـد  می ، چنین نظري دارد واست شده در رکوع نماز به فقیر نازل  حضرت علی

شـاید آن  : گفـت  اسـت، جمـع کـرد و     دومـی کـه مشـهور    ن بین روایت اول وتوا می
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 دیگر انگشتر رکوع لباس قیمتی خود را صدقه داده باشد و باردر  یک بار حضرت

همـین مطلـب را از خـود آیـه کـه       و ؛اسـت  شـده  این نـازل   خود را؛ و آیه هم بعد از

چنان کـه   آن توان فهمید، نیز می ،تکرار و استمرار دارد که د�لت بر ،»یؤتون«: فرماید می

ـ  ۀیا دربار )46ص ،2ج(همان، .انجام آن کار توسط فرزندانش نیز دارد د�لت بر أَو « ۀآی

 ارمیـاي نبـی، و   دربـارۀ  ، آن راروایـات  اي از که دسته )259 (بقره:»...ةٍیمرَّ علَى قَرْ يالَّذک

 گوید که شاید این ذکر جمع بین روایات می داند، در نبی می عزیر ۀدربار اي دیگر دسته

عجـب او از زنـده شـدن    جریـان ت  ارمیا دربراي  یک بار واقعه دو بار اتفاق افتاده باشد؛

شدن کسـانی از   جریان شگفتی او از زنده ي عزیر دردیگر برا و بار رصنال کشتگان بخت

با این تفاوت که یک بار براي ارمیا با مـرگ تعبیـر    ؛یاران او که در یک روز مرده بودند

 )292، ص1، جهمان(.گاهی با غایب شدن گاهی با مرگ و براي عزیر شده، و

 توجه به اختالف درجات مخاطبان .6ـ3

علـل اخـت�ف ظـواهر اخبـار،      یکـی از  کـرده کـه    اشاره تفسیر صافی ۀدر مقدم فیض

کس هاي آنان است چون باید هـر  تفاوت اندیشه فهم مخاطبان و درك و اخت�ف سطح

جایگاهش مورد خطاب قرارداد. به این ترتیب هریـک از آن   را متناسب با سطح عقل و

فیض، کـار نیسـت(   حقیقـت، صـحیح بـوده و مجـازي هـم در      نظـر  مختلف، از اخبار

دلیـل اخـت�ف    بـه  رو در مواردي، اخت�ف بین روایـات را  این)؛ از33، ص1، جق1415

  داند. می درجات مخاطبان

جواب سؤال ذریح محـاربی   در امام صادق کهنقل کرده  کافیاو از کتاب  - 

 قْضُـوا تَفَـثَهم  یثُـم لْ «: ) فرمود29: حج»(...وفُوا نُذُورهمیولْقْضُوا تَفَثَهم یثُم لْ« ۀآی از

جـواب   ولـی در  ؛»باشـد  اعمال حج می وفُوا نُذُورهمیولْ و است امام دیدار

گـرفتن   کوتـاه کـردن سـبیل و    منظور،«: سنان فرمود  سؤال به عبداهللا بن همان

تـه  به او راسـت گف «: فرمود بیان علت به او سپس در ؛»است مانند آن ناخن و

و  ؛بـاطنی  ظـاهري دارد و  ،چون قرآن است شده تو هم راست گفته   شده و به

، همان(»ل کند؟کند، تحم ل میبتواند آنچه را که ذریح تحمچه کسی است که 

  )376، ص3ج

 صحت بدنی و: این موارد در روایات آمده است ،شرایط استطاعت حج ۀدربار - 
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سفر، داشـتن مـال    ۀتوش و داشتن زاد آزاد بودن راه وتوان مالی، س�مت بدن، 

: گویـد  فـیض کاشـانی مـی    . عیـال و...  سفر حج و رفع نیاز از اهـل و  به قدر

درجـات   اسـتطاعت،  اخت�ف مردم در سزاوار است که اخت�ف روایات را بر

  )361، ص1، ج(همان.قوت حمل کرد مراتب ضعف و توکل و

ـ فَ* فَتَدلَّى دنَا ثُم«: تفسیر آیات در و -  ـ  قَـاب  انَک سنِیقَو نَـى  أَو9و  8: نجـم (»أَد( 

 ؛اسـت   آمـده  کـافی  و جاحتجا طوسی، امالی ،الشرایع علل روایات مختلفی در

از  چـون هریـک  گویـد   یبینـد و مـ   یـات نمـی  ولی فیض منافاتی بین این روا

مخاطبان فهم  مقادیر ۀ، به انداز)یعنی معصوم(معدن علوم ۀسین از ،روایات

اخـت�ف   )؛ و87ص ،5جهمـان،  (نیسـت هـا   آن اخت�فی بین ،شده است وارد

ذَب کما « ۀدر آی مشاهدات قلب پیامبر جواب سؤال از که دررا ی یها پاسخ

 دلیـل اخـت�ف سـؤا�ت در    وارد شده، بـه  از ائمه )11: نجم(»الْفُؤَاد ما رأَى

 .دانـد  مـورد سـؤال مـی    سـختی  ان و پیچیدگی ودرك و فهم مخاطب ۀمحدود

 )89ص ،5ج(همان، 

 تمسک به دیدگاه احتمال تعدد مصادیق .7ـ3

 ،که هرکدام مصداقی بـراي آیـه شـریفه اسـت    را در این تفسیر، روایات مختلفی  فیض

  بیند.  الهی هستند، منافاتی بینشان نمی آورده ولی چون هرکدام مثالی براي بیان مراد

 »...الْـآخرَةِ حسـنَةً   یا حسنَةً وفیالدنْ یربنَا آتنَا ف« ۀدر آی »عذاب« و» حسنه« ۀدربار - 

 کافی؛ مث�ً در روایت است شده  وایات ذکرر ) مصادیق مختلفی در201 :(بقره

 حسنه، رضوان خـدا و  نقل شده که مراد از از امام صادق عیاشی تفسیرو 

 در و؛ دنیاسـت  حسـن خلـق در   معیشـت و  گشایش در آخرت، و بهشت در

یا زن صالحه حسنه در دن روایت شده که مراد از از امیرمؤمنان البیان مجمع

است و منظور از عذاب آتش، زن بدخلق و بـدرفتار    آخرت حوراء بوده و در

عبـادت، و در آخـرت    جا آمده که حسنه در دنیا علـم و  همان و باز در ؛است

را  اسـت کـه انسـان   ی گناهـان  مراد از عذاب آتـش، شـهوت و   بهشت بوده و

ی بـراي  یهـا  آنچه گفته شد، مثال ۀهم: گوید کشاند. فیض می سوي آتش می به

 )237، ص1، ج(همان.نیستها  آن منافاتی بین مجموع بیان مراد آیه هستند و



1398پاییز و زمستان م، ودو، سال یازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   132  

 در) 196بقـره:  (»وأَتموا الْحج والْعمرَةَ للَّه« ۀتفسیر آی که در» اتمام حج« ۀیا دربار - 

جام آن، دور نگـه داشـتن   ان تمام کردن حج و عمره و مصادیقی چونروایات، 

 اجتنـاب از زنـا و   حفظ کنـد، ها  آن را از خود ی که محرم بایدیهاچیز خود از

کردن   زیارت تمام حج با ها و خوبی حفظ زبان جز از ،حج جدال در فسوق و

 دانـد و  جملـه مصـادیق اتمـام حـج مـی      مه را ازاست، فیض ه  آمده امام

 )231، ص1، ج(همان.بیند نمیها  آن منافاتی بین

  نقد و نظر .1ـ7ـ3

اخـت�ف و   ۀدر مواردي هم بوده که فیض کاشانی مصادیق مختلـف را آورده و دربـار  

  : براي مثال ؛نظري ندادهها  آن عدم تنافی

، ده کـه پیـامبر  وردر روایتـی آ  نمـل  ۀسور 82 ۀذیل آی یر قمیتفس فیض از - 

سـیر  تف جـا و در  خطـاب فرمودنـد. همـان    »رضا� إلداب«را  علی حضرت

را بـه عمـار یـا    خود  آمده که حضرت علی از امام صادق البیان مجمع

، از قول پیـامبر  البیان مجمعلی در و ؛شناساندند» رضا�إل داب« عنوان بهابوذر 

»دارد  که شصت ذراع طـول  است شده فی وان موجودي معرعن به» رضا� إلداب

 شـود؛  اي از دست او رها نمی جنبندهیابد و هیچ  و هیچ طالبی به او دست نمی

 )75ص ،4جهمـان،  (.دم ندارد ولی محاسـن و ریـش دارد  و گفته شده که او 

روایـات  کـه   ، درحـالی اسـت   اخت�ف این روایات چیزي نگفتـه  ۀرفیض دربا

ی، ی(طباطبـا .است شده رض، با یکدیگر متعارض دانسته ا�  إلخلقت عجیب داب

�ف روایات، توقـف را اولـی   دلیل اخت برخی هم به البته )406ص ،5ج، 1390

  )988، ص2، ج1386 (شعرانی،.اند دانسته

» شاهد«) است که در روایات، 3: بروج(»شاهد و مشهود« ورد دیگر، مصادیقم - 

ـ » مشهود«تفسیر شده و  دروز جمعه، روز عرفه و حضرت محمبه  ه روز ب

ـ  اسـت  شـده  تفسـیر   روز عرفه و حضرت علیقیامت،  ی از . فـیض روایت

) 3: (بروجاین آیه ۀدربار«: ده که فرمودندنقل کر از امام باقر خبارا�  معانی

مشـهود، روز  شـاهد، روز جمعـه و   «: جـواب داده شـد  » ؟است شده چه گفته 

و  ؛بلکه شاهد، روز عرفه ؛گونه نیست این«: فرمودند امام باقر» .عرفه است
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از » ذلـک یـوم مشـهود؟    و« خوانی که مت است. آیا قرآن نمیمشهود، روز قیا

شاهد، روز جمعـه؛  «: شده که فرمود روایت البیان مجمعنیز در  امام صادق

 ،5ج، ق1415فـیض،  (».و موعـود هـم روز قیامـت اسـت     مشهود، روز عرفه؛

نظـري    ، فـیض اظهـار  ایـن آیـه   ۀه اخت�ف روایات، درباربا توجه ب )308ص

از اخبـار را بـه سـیاق آیـه      که برخی  ی با وجوديیع�مه طباطبا است.  نکرده

ـ   ،اي گونه اقوال را به ۀولی بقی ،داند تر می نزدیک   شـریفه بـه   ۀقابل انطباق بـا آی

ع�مه مجلسی هم اخـت�ف   )255ص، 20ج، 1390 ی،ی(طباطبا.دآور شمار می

داند که  کنندگان می پرسشنیز تفاوت احوال دلیل اخت�ف بطون و  ا بهتفاسیر ر

 ،86ج، ق1403(مجلسـی،  .انـد  ک پاسخ مناسـب خـود را دریافـت کـرده    هری

  )270ص

یکـی   :دو روایت مختلف آوردهها  آن و نامتعداد فرزندان بنیامین  ۀدربار فیض - 

 کـه بنیـامین بـه یوسـف     مام صادقو عیاشی از ا البیان مجمعاز تفسیر 

مشتق  از اسم برادرم یوسفها  ۀ آننام هم فرزند دارم کهمن یازده «: گفت

نـام  : من سه فرزند دارم«: قمی که بنیامین گفت و دیگري از تفسیر »است شده 

را هـا   آن وقـت ام تا هر نامیده یکی را گرگ، دومی را پیراهن و سومی را خون

 ۀدربارچیزي  و ؛)33، ص3، جق1415فیض، (»زنم به یاد برادرم بیفتم صدا می

  است. نگفتهها  آن اخت�ف

ـ إِلَى « ۀدر آی -  لـت ابلـیس از امـام    مه ۀدربـار  )38: حجـر (»ومِ الْوقْـت الْمعلُـومِ  ی

اسـت کـه در     روزي ومِ الْوقْت الْمعلُـومِ یإِلَى «: آمده الشرایع عللدر  صادق

 تفسیرو در  ؛»شود ل و دوم ه�ك میاو ۀشود و ابلیس بین نفخ صور دمیده می

ان آیـا گمـ  «: ؛ فرمـود این آیـه سـؤال شـد    ۀدربار باز از امام صادق عیاشی

گونه نیست. بلکـه خداونـد او را تـا روز     این کنید منظور، قیامت است؟ نه، می

ه روي دو زانو ک حالییشان او را در مسجد کوفه درقیام قائم ما مهلت داده که ا

هـم از   قمـی  تفسـیر در  ».زند می، گردن " وز!واي از این ر": گوید نشسته و می

اي  رهابلیس را در صخ ت که رسول خداآورده که روزي اس امام صادق

فیض فقط در شرح روایت  )113، ص3، ج(همان.کند المقدس ذبح می در بیت
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به عالم دنیا  است که در هنگام رجعت رسول خدا  ناخیر گفته که منظور ای

 امـا ع�مـه  اسـت.    اخت�ف روایات، چیـزي نگفتـه   ۀارولی درب ؛افتد فاق میات

 اتیـ روا: دیـ گو یمـ  ،داند یم هیاول را از باب تق تیکه روانی، ضمن اطباطبایی

به  ی، گاهيبه ظهور حضرت مهد یرا گاه یاتیکه آ شده از ائمهصادر

کـه    وجودياست که با  لیدل نیاند، به ا کرده ریتفس امتیبه ق یرجعت و گاه

نظـر ظهـور   از  نـد، ا مختلـف  گریکدیشدت و ضعف با  ثیسه روز از ح نیا

 يهـم جـار   هیدر بق ،یکیاشتراك دارند و حکم  حقایق در این سه روز، با هم

  )175ص ،12ج ،1390ی، یطباطبا(.است

دیق زیادي مصا ،در روایات ،ی مال حرام استطور کل هم که به» سحت« براي - 

براي قضاوت، پول خرید و فروش مردار، رشوه دادن  مثل ؛نام برده شده است

کاهن و ساحر، پول سگی زن زناکار، رشوه و اجرت  ۀپول سگ و مردار، مهری

شود، خوردن مـال یتـیم،     ه از امام به حیله گرفتهکند، هر چیزي ک که صید نمی

ـ     ۀدریافت حقوق از سلطان براي هزین راي زندگی از قضـاوت، اجیـر شـدن ب

بـا اینکـه    )37، ص2، جق1415فیض، (. و...حمل مسکرات و گوشت خوك 

: گویـد  ع�مـه طباطبـایی مـی   اخت�ف روایات فوق چیزي نگفته  ۀفیض دربار

از سـحت شـمرده شـده نـه     که ى است یها نمونه ت آمده صرفاًیآنچه در روا«

ه در کـ ار اسـت  یباشد، چون اقسـام سـحت بسـ   ها  آن ه سحت منحصر بهکنیا

 ارى از طرق ائمهیات بسین رواب به آیقرن معنا و یات آمده و در همیروا

  )361ص ،5ج، 1390طباطبایی، (».است شده وارد 

دو  مصـادیق مختلفـی مثـل    اطهـار  ۀ) از ائمـ 40: ق»(ودجأدبار الس« ۀدربار - 

 نماز مغـرب، و  نماز مغرب، چهار رکعت نافله بعد از رکعت نماز نافله بعد از

اسـت(فیض،    شـود، آمـده   مـی  شـب خوانـده   یک رکعت نماز وتر که در نیمه

کـه   ممکـن اسـت چنـان    ولی ،ده) و فیض اظهارنظري نکر6ص ،5ج، ق1415

رهاى یارى از تفسـ یبس ،حیمفهوم تسبگفته شده با توجه به گسترش و وسعت 

، 1371مکـارم شـیرازي،   (.گـردد  ات به آن اشاره شده شاملیه در رواکگر را ید

 )293ص ،22ج
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دلیـل   بـه  ،مـذکور  روایـات اخت�ف  که توان گفت میشده هاي ذکر وجه به نمونهبا ت

هـا   ۀ آندربـار  تفسـیر صـافی  ولـی در   ؛با هم منافاتی ندارند لذا تعدد مصادیق آیه است

  .است شده نظري ن اظهار

  استناد به باور عمومیت حکم و مخصص نبودن مورد نزول .8ـ3

مـوردي کـه احتمـال    ر هـ در ر باید مفس: گوید می صافی تفسیر ۀمقدم فیض کاشانی در

ي کـه از  ضـاد ت چـون تنـاقض و   ؛مفهوم را تعمیم دهد دهد، معنی و عموم می شمول و

، 1، جق1415 فـیض، (.شود ترتیب، مرتفع می  اغلب به این ،گردد برخی اخبار توهم می

) را 72: احـزاب (امانـت  ۀدر آی» امانت« به این دلیل، فیض روایاتی که منظور از )14ص

عمـوم آن بـراي    ۀبا صحت اراد تنافی اند، در کردهتخصیص آن به و�یت و امامت ذکر 

فی با تعمیم به هر فـرد مکلّـف   را نیز منا» انسان« شمول هر امانت و تکلیف ندانسته، و

هـا   ۀ آنو از همـ  اي که شامل معانی متعـدد شـود   گونه ؛ زیرا تعمیم یک لفظ، بهداند نمی

دیگري تخصیص بخورد، جـایز   ۀواسط آن معانی به که یکی ازحقیقت شود، یا این ۀاراد

  )206ص ،4ج(همان، .است

: نسـاء »(دایعلَى هؤُلَاء شَـهِ  کد وجِئْنَا بِیلِّ أُمةٍ بِشَهِکف إِذَا جِئْنَا منْ کیفَ« ۀآی ۀدربار - 

امـت   ۀایـن آیـه فقـط دربـار    «: روایت شده که فرمـود  امام صادق ) از41

است   امامیها  آن بین اي از دوره قرن و هر در نازل شده، و حضرت محمد

امـا از  ؛ »ماسـت  نیـز شـاهد بـر    باشـد و محمـد   که شاهد بر آن امـت مـی  

شـوند و از   داشته می پس فرستادگان به پا«: نقل شده که فرمود امیرمؤمنان

انـد، سـؤال    بـرده هایشـان   سـوي امـت   به ي رسالتشان که آنان راادا ۀآنان دربار

 انـد ولـی وقتـی از    که حتماً اداي رسـالت کـرده   دهند ها خبر می آن شود و می

این  ۀ رباردطور خاص  هبیه فیض نزول آ »کنند. می شود، انکار ها سؤال می امت

سـایر   ۀعمومیت حکم آن(دربـار  تنافی با در ) راامت(امت حضرت محمد

 ،1ج (همـان، .گونه منافاتی نیست هیچروایت  بنابراین بین دو؛ بیند ها) نمی امت

  )452ص

ـ  -  مائـده:  (»...حبونَـه یحبهم ویاللَّه بِقَومٍ  یأْتینه فَسوف یم عنْ دکرْتَد منْیمنْ « ۀذیل آی

 و یـاران ایشـان   منظور، حضرت علی«: روایت شده از صادقین) 54
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اسـت کـه     همچنـین آمـده   ؛»است که با ناکثین و قاسطین و مارقین جنگیدنـد  

سی بـه  به خدا سوگند تا به امروز ک«: در روز بصره فرمودند حضرت علی

 ۀقسـمت آخـر آیـه دربـار    «: گویـد  قمی می» بود...  جنگ با اهل این آیه نیامده

م کرْتَد منْیمنْ و یاران ایشان نازل شده ولی قسمت اول آن( حضرت مهدي

نْ دیعهکسانی است که به اهل بیت ) دربارۀن ،را کشـته و  هـا   آن ظلم کرده

منافـاتی وجـود    ،بـین دو روایـت  : گوید فیض می» .اند حقشان را غصب کرده

  )44، ص2، ج(همان.دو را شامل شود توان عمومیت داد تا هر ندارد و می

ـ بِهـا إِلَـى الْح  م بِالْباطلِ وتُـدلُوا  کنَیم بکلُوا أَموالَکولَا تَأْ« ۀدر تفسیر آی -  (بقـره:  »امِک

کننـد   یز به قاضیانی که به ناحق حکـم مـی  به حاکمان جور و ن» حکام«، )188

 به قسم دروغ و نیز قمار تفسیر شده اسـت. فـیض آیـه را   » باطل« گفته شده و

بـین   مـورد نـزول، مخصـص نیسـت و    : گویـد  داند و می شامل تمام موارد می

  )227، ص1ج ،(همان.روایات، تنافی وجود ندارد

ـ  در» ألد الخصام« ذکر مصادیق فیض پس از ،ترتیب به همین -  آن  ،بقـره  204 ۀآی

 ؛باشـد   نزول خاصی نـازل شـده   مورد منافقان دانسته اگرچه در شامل همۀ را

 )240، ص1، ج(همان.مخصص فراگیري آن نیست هرگز ،مورد نزول زیرا

  نقد و نظر .1ـ8ـ3

ـ  ، ابتـدا  )207(بقـره:  »...نَفْسه ابتغَاء مرْضَات اللَّـه  يشْرِیومنَ النَّاسِ منْ « ۀفیض در تفسیر آی

 ۀآورد که شـأن نـزول ایـن آیـه را دربـار      می اطهار ۀنقل از ائمبه روایتی از عیاشی 

 در بستر پیامبر اکـرم  اند، که آن حضرت در لیلإلالمبیت دانسته حضرت علی

نقـل   از امیرمؤمنان البیان مجمعاز  جناب خوابیدند؛ و بعد،فشانی براي آن  براي جان

  امر به معروف و نهی از منکر کشتهشد که در راه   کند که این آیه در حق مردي نازل می

عـام اسـت حتـی اگـر سـبب نـزول        ،آیه«: گوید این روایت می ۀاه فیض دربارشد. آنگ

امـام   منسوب به پس از این، روایتی از تفسیر )242، ص1، جهمان(».خاص داشته باشد

 برگزیـدگان از یـاران پیـامبر    ۀآورد که شأن نزول این آیه را دربـار  می عسکري

اهـل   ۀداند که براي نجات از شـکنج  و صهیب و خباب و عمار و پدرش می یعنی ب�ل

 )جـا  خریدنـد(همان دن مالشان جان خـود را  با دا ،برداري از دینشان منظور دست مکه به
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ز اسـت کـه برخـی ا    حـالی  در دهـد. ایـن   توضیحی نمی روایت سوم ۀولی فیض دربار

دلیل  به ی شأن نزول أخیر راع�مه طباطبای از جمله اند؛ محققان، این روایت را نقد کرده

همچنـین   )26، ص2، جق1427ی، .(طباطبایدانـد  ، قابل قبول نمـی مخالفت با سیاق آیه

 درور را کمـذ  ۀیـ ه آکثر مفسرانى کا«: شده  ، ع�وه بر نقد سندي گفتهاین روایت ۀدربار

را بـه   "شـراء " ۀلمـ ک ،هیـ ر آیتفس اند، در برشمرده امبریپ ۀگر صحابید ب ویشأن صه

 ».انـد  ع براى نفس دانستهیق بیه را از مصادیفد عنوان بهگرفته و اعطاى مال  "عیب" مفهوم

بـه   »شراء«گرچه  )133، ص1، جق1418 ؛ بیضاوي،251، ص1، جق1407(زمخشري، 

آنچه بـه   )،74: نساء ؛20: یوسف ؛102: (بقرهادى در قرآن داردیاستعمال ز ،»عیب«معناى 

 ه قطعـاً ک(نفس و بذل آن در طلب رضاى خداست عیهمان ب ،تر است مقام مدح مناسب

ه و یـ ه اعطاى مال به جهت فدکلتى است) نه آنین فضیواجد چن ن علىیالمؤمنریام

ب و ابـوذر و  یورد صـه مـ  شده درادیت یه مطابق رواک چنان(ى و نجات نفس باشدیرها

ت مربـوط بـه نـزول    یمچون رواه(اتیگونه روا نیابه ع�وه، ؛ )است شده  رکامثال او ذ

 شـأن علـى   ور درکمذ ۀیره قطعى در سبب نزول آیثکب) با اخبار یشأن صه ه دریآ

از  ،ات جعلـى یگونه روا نیان ایبسا راو  است. چهشده، متعارض   نازل تیالمبإللیه در لک

در  ل علـى یفضـا  خصوصـاً  تیل اهل بیو به قصد پوشاندن فضا روى تعصب

 ،هکـ آن بـر   �وهباشند. ع  فه پرداختهیشر ۀیر آیتفسقى درین مصادیر چنکبه ذ ،تیالمبإللیل

قابـل  ریداشته، مطلبـى غ را  و على امبریه حب پکافرادى  ءب جزیبرشمردن صه

 )168، ص1، جتا تستري، بی؛ 256ص، 1387، هاشمی(.استقبول 

 تفسیر از تأویل ظهر از بطن، و جداسازي .9ـ3

نـزول   ثیحـد (»سـبعه  حـرف أ« ثیحد یمعان از یکیآورده که  یصاف ۀمقدم در ضیف

 ی)، اشتمال قـرآن بـر بطـون مختلـف و بنـا بـه برخـ       امبریپ هفت حرف از قرآن بر

  آورده از امام باقر یاشیع )61، ص1، جق1415فیض، (.تا هفت بطن است ،اتیروا

 باطن آن در یول ،دهموردشان نازل ش است که قرآن در یحق آنان ظاهر قرآن در«: است

بـر   )29، ص1، جهمـان (».انـد  صـورت داده  را یاست که همانند آنان عملـ  یحق کسان

ـ ا  کنـد و بـه   یظاهر را از باطن جدا مـ  ریتفس ضیف اساس  نیهم ـ ترت  نی اخـت�ف   ب،ی

 شـود؛  هم از خود روایات استفاده می تأویل جدا بودن تفسیر از .دنک یرا رفع م اتیروا
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در  کـه امیرمؤمنـان   نقل کردهشیخ صدوق  توحید از کتاب تفسیر صافیکه در  چنان

دارد کـه  در قـرآن آیـاتی وجـود    «: فرمـود  بود،  شده بر او مشتبه ،جواب کسی که آیات

ذَاهب إِلَـى   یإِنِّ": است که گفـت  آن، قول ابراهیم و باشد تأویلش غیر از تنزیلش می

بیر یسدنِیه
سوي پروردگارش، توجه به عبادت  هپس منظور او از رفتن ب )99: صافات("

آیـه غیـر از    کـه تأویـل  حال دانستی  ب به پروردگار بود.تقر این راه و خدا، کوشش در

از امام  کافیبه نقل از  در این تفسیر همچنین )276ص ،4ج همان،(»باشد؟ تنزیل آن می

جنّ، ایمـان بـه    ۀسور 13 ۀدر آی "سمعنا الهدي" مقصود از« ه کهآوردروایت  کاظم

ـ    : و�یت اسـت... گفتـه شـد    نـه، بلکـه تأویـل    : اسـت؟ فرمـود   لآیـا ایـن سـخن، تنزی

سیر را فیض کاشانی نیز در مواضع متعددي تف )236ص ،5ج، ق1415فیض، (».باشد می

  :  مثال براي »دیگري، تأویل است. و ،این روایت، تفسیر«: گوید ده و میاز تأویل جدا کر

نْ أَرض اللَّه واسعةً فَتُهاجِرُوا کأَلَم تَ ...(نساء ۀسور 97 ۀآی تفسیر«: گوید فیض می - 

ایفبن أسود،  إل، حارث بن زمعةبن مغیر إلقیس بن فاکه ۀدربار: که گفته شده )ه

بن خلـف   إلبن حجاج ع�ء بن أمی إل، ابو العاص بن منبةقیس بن ولید بن مغیر

کسانی نازل شده کـه از   ۀاین آیه دربار: قمی که گفته نازل شده، با قول تفسیر

منافاتی نـدارد.   همراه با او مبارزه نکردند، گیري کرده و کناره امیرالمؤمنین

، (همـان ».شود دو می و آیه شامل هر دومی، تأویل است؛ اولی، تفسیر؛ وچون 

  )488، ص1ج

 قـرآن را بـدون طهـارت و در   «: که فرمودرا  همچنین او روایت امام کاظم - 

: (واقعـه مسه إِلَّا الْمطَهـرُونَ یلَا  فرماید جنابت لمس نکن. همانا خداوند می حال

همانا قرآنی که نزد من است غیـر  " که فرمود با روایت حضرت علی ،)79

دانـد   ، در تنـافی نمـی  "آن را لمـس نکننـد   از پاکان و جانشینان از فرزندان من

معنـی،  یـا اینکـه یکـی از دو     ؛هـا وجـود دارد   این يدو چون امکان جمع هر

 )129ص ،5ج(همان، .است  تفسیر؛ و دیگري، تأویل آیه

ـ آ رینقل شده که در تفس اطهار ۀاز ائم يادیاخبار ز -  وعلَامات وبِالنَّجمِ هم « ۀی

 . ومیهست ، ما امامان معصومع�مات مراد از«: فرمودند )16(نحل: »هتَدونَی

: آمـده کـه فرمـود    رمؤمنـان یام از ».باشـند  یم اهللا رسول ،نجم منظور از
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» ممِ هبِالنَّجونَ یوتَدـ ا اکـه اسـت چر  يجـد  ۀستاره سـتاره هرگـز غـروب     نی

ـ ا ۀلیوس است و به ریپذ جهت قبله با آن امکان صیتشخ کند و ینم سـتاره،   نی

ـ ذ زین از امام صادق ».کنند یم دایراه خود را پ ایدر و یاهل خشک ـ ا لی  نی

آن اسـت   قبله بـر  ياست که بنا يا ستاره يجد؛ ظاهر و باطن است« :آمده هیآ

 يا ننـد چـون آن سـتاره   ک یمـ  دایراه خود را پ آن ۀواسط به ایدر و نیاهل زم و

 ۀسـتار ، ک�م امام صـادق  در ظاهر منظور از«: دیگو یم ضیف» .است ثابت

 )129، ص3، جهمان(».باشند یم رسول خدا ،باطن منظور از و ،يجد

ـ آ ریتفس در -  ـ ابتـدا روا  ،اعـراف  ۀسـور  34 ۀی  کلمـات  يظـاهر  ریتفسـ  از یاتی

ـ یبعـد روا  آورده و» الحق ریبغ یبغ« و» إثم« ،»ما بطن«، »ما ظهر« ،»فواحش«  یت

پـس   ؛اسـت   یباطن ظاهر و يقرآن دارا«: آورد که فرمود یم از امام صادق

 مظلـ  کرده، ظاهر آن است و باطن آن، ائمه جور و میهرچه خدا در قرآن تحر

 ،تمام آنچه خداوند ح�ل ساخته، ظاهر قرآن اسـت امـا بـاطن آن    باشند و یم

  )194، ص2، جهمان(».باشند یحق م انیشوایپ

وأُولُو الْأَرحامِ بعضُهم أَولَـى بِـبعضٍ   « ۀکه آی را قمی تفسیر و کافیفیض روایت  - 

ک یفـ   اند، بـا  امامت و خ�فت دانسته را دربارۀ )6: حزابا(»تَابِ اللَّه  ۀحمـل آی

امامـت از آیـه را در    ۀتوان اسـتفاد  زیرا می بیند؛ مزبور بر میراث، ناسازگار نمی

 )165ص ،4ج(همان، .واقع، تأویل آیه دانست

  نقد و نظر. 1ـ9ـ3

ضمن روایات تفسـیري آورده   را در و باطنی فیض روایات تأویلی ،در برخی از مواضع

  :  نمونه براي ؛است  دهنکر و ظاهر را از باطن، متمایز ،ولی تفسیر را از تأویل

ـ واجعلْنَا « ۀقرائت آی ۀدربار -  تَّقلْمـا یلاممـا را پیشـواي پارسـایان قـرار ده)    (» نَ إِم 

، این آیه قرائـت شـد   آمده که نزد امام صادق تفسیر قمیدر  ،)74: فرقان(

ي انـد کـه آنـان را پیشـوا     چه چیز بزرگی را درخواست کرده«: حضرت فرمود

» خـدا؟   شـود اي فرزنـد رسـول    چگونه مـی «: عرض شد» پارسایان قرار دهد!

بـراي مـا از    واجعل لنا من المتّقین اماماً؛«: است خداوند متعال فرموده«: فرمود

ایـن   ۀفیض کاشانی دربار )27ص ،4ج(همان، ».ارسایان، امام و پیشوا قرار دهپ
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 مبارکـه  ۀآیـ که این نوع تفسـیر، تأویـل    حالیرائت و روایت چیزي نگفته درق

  )43ص ،5ج، 1392 ،فیض(.نه تنزیل آن ،است

 »نَیحـب الْخَـائن  یإِنَّ اللَّـه لَـا   « ۀیکه آ نقل کرده تفسیر قمیکه از این ۀو باز دربار - 

نـازل  کـرد   انـت یخ نیرالمؤمنیکه به ام یهنگاممعاویه  ۀ) دربار58: (انفال

ـ  که به حالی؛ درنیز چیزي نگفته ،است شده  متـرجم صـافی، مقصـود، آن     ۀگفت

پیش از ایـن   ،وگرنه نزول قرآن اشدب  ابل تطبیق و تأویل به او نیز میاست که ق

ي روشن از این قبیل رخ ها ر و مصداقاست و در تاریخ اس�م نظای  مورد بوده

  )220، ص3، ج(همان.اند داده

) رخ داده که فـیض  11: مدثّر(»دایومنْ خَلَقْت وح یذَرن« ۀآی ۀنظیر این امر دربار - 

 ۀآورده که شأن نزول این آیه دربـار  معاالج  جوامعو  تفسیر قمیوایاتی را از ر

 ویـد گ بعد میو  ؛)246ص ،5ج، ق1415(فیض، مخزومی است ةولید بن مغیر

دوم و  ۀخلیفـ  ۀآورده کـه ایـن آیـه دربـار     قمی در روایتی از امام صـادق 

نامگذاري شده چـون ولـدالزّنا   » وحیداً«او  و�یت نازل شده و ۀانکارش دربار

 .کنـد  او تأویـل مـی   ۀآیات را درباردر روایت قمی،  امامسپس  است  بوده

   )395، ص2جق، 1404، ؛ قمی248ص ،5ج، (همان

تفسـیر  ) از 22: جبـرو »(لَوحٍ محفُوظ یف« ۀدر آی» لوح« ۀهمچنین فیض دربار - 

نشسـته بـود    ده که زمـانی پیـامبر خـدا   آورروایت  از امام صادق قمی

سـوي آسـمان نظـر     ل بهآن هنگام جبرئی که جبرئیل در کنار او بود. در درحالی

ترین مخلـوق   یل است که حاجب و نگهبان و نزدیکاین اسراف «: کرد و گفت

نگـامی کـه   باشـد. ه  یبه خداست و لوح بین دو چشمان او از یاقوت سرخ مـ 

زنـد. او نیـز بـه آن نگـاه      کند به لوح پیشـانی او مـی   خداوند با وحی تکلّم می

هـا و زمـین    کند و ما هم آن را در آسـمان  لقا میا افکند و سپس به سوي ما می

یک سو به طرف راست  ؛لوح آن دو سو دارد«: افزاید می قمی ،باز» گردانیم. یم

م ؛ پس وقتی خدا با وحی تکلـ سرافیلرش و سوي دیگر به جبین و پیشانی اع

ـ  زند و او به لوح نگاه می سرافیل میابر لوح جبین  ،کند می وح کند و آنچه در ل

، ق1415؛ فـیض،  415ص، 2ج، ق1404 قمـی، (».کنـد  لقا میااست به جبرئیل 
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ی یولی ع�مـه طباطبـا   این روایت نداده ۀفیض توضیحی دربار )312ص ،5ج

ۀ روایات در صفت لوح بسیار زیاد و مختلـف اسـت ولـی دربـار    «: نویسد می

مـادي  بـا لسـان   تمثیلی دارد یعنی امـور معنـوي را    ۀباید دانست که جنبها  آن

  )257ص ،20ج، 1390ی، ی(طباطبا»اند. مجسم ساخته

ـ آ لیذ تیروایا   ـ ـ یا لَیقُولُ یه یدیعض الظَّالم علَى یوم یو« اتی یتَن    ـعم اتَّخَـذْت

کـه در   )28 و 27(فرقـان:  »لًـا یلَم أَتَّخـذْ فُلَانًـا خَل   یتَنیلَتَى لَیا وی* لًا یالرَّسولِ سبِ

 ۀفیرا خل »لًایفُلَانًا خَل« و مراد از یرا حضرت عل »�ًیسب« منظور از ات،یروا

 ییع�مــه طباطبــاه کــ حــالیدر؛ )11ص ،4ج ،ق1415فیض، انــد( دوم دانســته

آمده  "لًایخَذْت مع الرَّسولِ سبِاتَّ یتَنیا لَی" ۀیآ لیذ ،ياریبس اتیدر روا«: سدینو یم

مربـوط بـه    ات،یگونه روا نیا یاست ول یحضرت عل ،لیسب که منظور از

ـ آ ریبا مصداق است؛ نه تفسـ  هیآ قیتطب لیاز قب ایبطن قرآن و   ،ییطباطبـا (».هی

 )207ص ،15ج ،1390

 منسوب به امام عسکري تفسیر که در )2(بقره: »تَابکالْ کذَل« ۀدربار فیض - 

روایـت   قاز امـام صـاد   عیاشـی  تفسیرو در  قرآن است» الکتاب« آمده که

تفسیر را که با این، »آن نیست ، شک و تردیدي دراین کتاب علی« شده که

سخن اول، تفسـیر؛ و روایـت عیاشـی، تأویـل     : گوید می ده وتأویل جدا کر از

برخی، ایـن تأویـل، مسـتلزم     ۀ)؛ ولی به گفت91، ص1، جق1415فیض، است(

چنین مفهـومی را اراده   از آیه،و اثبات اینکه خداوند  بودهگذر از ظواهر قرآن 

، 1387، زاده آرانـی  عبـداهللا  لسـانی و (.ه، امري مشکل و دور از ذهن استدکر

 )98ص

  حکم جواز یا استحباب  يگیري از باور عدم تنافی نسخ حکم وجوب با بقا . بهره10ـ3

: گویـد  مـی » الحدیث ینسخ کما ینسـخ القـرآن  نّ إ« حدیث ۀدربار وافیدر کتاب  فیض

ایـن اسـت کـه شـاید      کننـد،  از احادیث، بعضی دیگر را نسخ مـی  بعضی کهراد از اینم«

صـد  کـه ق نسخ آن اط�ع نداشته و بدون این نسخ شده و راوي از حدیث رسول اهللا

و  کنـد  است، آن را روایـت مـی    دروغ داشته باشد، به گمان اینکه حکم آن حدیث باقی

گاهی  رو ازاین )281ص ،1، جق1406فیض، (»گردد. این، سبب اخت�ف در روایات می
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صـورت کـه     کنـد؛ بـه ایـن    موارد نسخ حکم مـی  حمل بر روایات را اخت�ف برخی از

ن باقی بمانـد. یـا   ممکن است حکم وجوب، نسخ شده؛ ولی حکم جواز یا استحباب آ

  باشد.   مانده  حق سایر افراد، باقی کمش درولی ح اي نسخ شده باشد، هحق عد آیه در

توسـط   )8(نسـاء:  »...وإِذَا حضَرَ الْقسمةَ أُولُو الْقُرْبـى « ۀآمده که آی قمی تفسیر در - 

 و ؛منسوخ شـد  )8(همان: »...نِییرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَکم للذَّکأَولَاد یم اللَّه فیکوصی« ۀآی

 ۀ) را آیـ 8: (نسـاء روایـت شـده کـه ایـن آیه     صادقین از عیاشی تفسیر در

آیـا ایـن   «: سؤال شـد  م باقرباز در همان تفسیر از اما و ؛کرد  نسخ فرائض

 حاضرهنگامی که بر سر تقسیم ماترك  نه؛: ) منسوخ است؟ فرمود8: (نساءآیه

منظور جمع بین روایات فـوق، نسـخ شـدن     فیض به» کنید. عطاها  آن شدند، به

اسـتحباب   مانـدن حکـم جـواز و     وجوب در آیه را در تنـافی بـا بـاقی   حکم 

 )425، ص1، جق1415فیض، (.بیند نمی

م الْمـوت  کم إِذَا حضَرَ أَحدیکتب علَک« ۀآی تفسیر روایت عیاشی در ۀفیض دربار - 

ایـن آیـه   «: فرمـود  که یکی از صادقین )180(بقره: »...ةُیرًا الْوصیخَ كإِنْ تَرَ

 عیاشـی  تفسیر و کافی ، با استناد به روایتی از»است شده ارث نسخ  ۀتوسط آی

 ،تقیـه  بـر  ،قول به نسخ: گوید می ر بقاي حکم جواز آیهمبنی ب از امام باقر

اسـت. پـس نسـخ     مخالف قـرآن  وافق سخن اهل سنّت وچون م ؛حمل شده

وجوب، منافاتی با بقاي حکم جواز ندارد و امکان دارد وجوب آن نسخ شـود  

  )217، ص1، ج(همان.حکم جواز باقی بماند ولی در

ـ  ۀدربارکه  جمع روایت امام باقربراي  همچنین او -  م لَا کثَاقَیوإِذْ أَخَذْنَا م« ۀآی

فکتَساءمکونَ ده نازل ۀاین آیه دربار«: فرمود )84(بقره: »...مشد سپس با   اهل ذم

بـا   ،») نسـخ شـد  29: توبـه »(...ومِ الْـآخرِ یؤْمنُونَ بِاللَّه ولَا بِـالْ ینَ لَا یقَاتلُوا الَّذ«ۀ آی

ـ   و شد  نازل یهود ۀاین آیه دربار« که قمی تفسیرروایت  فَـاقْتُلُوا  " ۀسپس بـا آی

بـراي جمـع بـین    «: گوید می »نسخ گردید) 5: توبه("همثُ وجدتُموینَ حکیالْمشْرِ

 اهل ذمه که مـأمور  حق یهود و نسخ آیه و بقاي حکم آن بایدگفت این آیه در

مـردم، حکمـش بـاقی     مورد سـایر  ولی درایم، نسخ شد؛  به جنگ با آنان شده

 )152، ص1، جهمان(».مانده است
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  نقد و نظر. 1ـ10ـ3

خ و دیگـري از عـدم نسـخ آیـه     در برخی از موارد، فیض روایاتی آورده که یکی از نس

ا ی« ۀآی ۀل دربارمثا براي .دهد این اخت�ف نمی ۀولی او توضیحی دربار گویند سخن می

دو قـول متضـاد از   ) 2مائـده:  »(...نَ آمنُوا لَا تُحلُّوا شَـعائرَ اللَّـه ولَـا الشَّـهرَ الْحـرَام     یالَّذها یأَ

نَ کیرِفَاقْتُلُوا الْمشْ« ۀگوید این آیه با آی مفسران مییکی اینکه از قول  :آورد می البیان مجمع

یحموهتُمدجکه طبق دیگر اینو  ؛است  رفته  منسوخ شده و حکمش از بین )5: توبه(»ثُ و

یزي نسخ نشده و حکمـش همچنـان   ، از این سوره و از این آیه چروایت امام باقر

ر تجـاوز  در ماه حرام جایز نیست با مشرکان جنگ آغاز شود بلکـه اگـ   ؛ زیرااست  باقی

توضـیحی   ،یـن دو قـول  و پس از ذکر ا ؛گردد نبرد میمثل شده و  به کردند با آنان مقابله

  )7، ص2، ج(همان.دهد ارائه نمی

 ک به تأویالت عرفانیتمس. 11ـ3

 عرفـانی تقریبـاً در   ۀصبغ عرفانی بوده و بسترهاي فکري فیض، بستر آنجا که یکی از از

ع�مـه  مستثنی نیست.  ،است، تفسیر ایشان هم از این موضوع  آثار فیض محسوس ۀهم

 ،مجلسـی  ؛17ص تـا،  (نقیبـی، بـی  .کنـد  یـاد مـی  » ویلاهل تأ« عنوان بهمجلسی از فیض 

ارزش  مستقل، ۀگون ض کاشانی براي تأوی�ت عرفانی بهالبته فی )96ص ،64ج، ق1403

فـیض کاشـانی   که قرآن و روایت آن را تأیید کند، قبول دارد.   صورتی ل نیست و درقائ

هري چیـز دیگـري را درك   ظـا است افراد قشـري، از ظـاهر بیـان، جـز معـانی        معتقد

ننـد کـه   ک هاي وا� درك می حقیقت ک�م را صاحبان اندیشه رّ وس کنند؛ اما روح و نمی

اگر ظاهر متشابهات، با اصول صـحیح دینـی   : گوید او می .همان راسخان در علم هستند

ظاهر لفظ بسـنده کـرده، آن را    عقاید حق یقینی نزد انسان متناقض بود، �زم است به و

کسانی که راسخ در علم هستند، حواله دهد و منتظر  علم آن را به خدا و نکند و  ضعو

 ،1ج ،ق1415(فـیض،  .جانب خداوند گردد تا گشایشی حاصل شـود  وزیدن نفحاتی از

زیـرا   ؛گفته شده که تشـابه اخبـار، موضـوعی فراتـر از اشـتراك لفظـی اسـت        )33ص

شـرایط گونـاگون    بحث از تعدد معانی یک کلمـه اسـت کـه غالبـاً در     ،دراشتراك لفظ

 و در ظـاهري الفـاظ، مـراد نیسـت     به، معـانی استعمال شده اما در لفظ یا حدیث متشـا 

عرفانی فیض  نگرش فلسفی )49ص، 1388(معارف، .کند ضرورت پیدا می نتیجه، تأویل
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 حمل بر شکل ظـاهري جمع و توفیق روایات مختلف یا مواردي که  باعث شده که در

بـه مـوارد    صـافی  یرتفسدر از آن روایات، تأوی�ت عرفانی بنماید. ناممکن بوده، ها  آن

ن روایـات  جمع بی کنیم که فیض با به تأویل بردن روایت، به شرح و زیادي برخورد می

  است.   ظاهر متناقض پرداخته به

که آیه این: گوید می )71(نساء: »عایجمفَانْفرُوا ثُبات أَوِ انْفرُوا «ۀ آی در تفسیر فیض - 

تأویلش این است که  است و آیه اي جهاد کوچ کنید، تفسیر ظاهربر فرماید می

، 1، جق1415(فـیض،  .به آن اقـدام کنیـد   ها بیرون بروید و سوي تمام نیکی هب

  )469ص

الْإِنْسـانُ  نْظُـرِ  یفَلْ«ۀ معناي تأویلی آی طور براي جمع بین معناي ظاهري و  همین - 

هامبا استناد به فرمایش امام باقر)24(عبس: »إِلَى طَع ، طعـام،  «: رمودنـد که ف

دریافـت   چـه کسـی آن را   کـه از  پس باید بنگـرد  ؛گیرد علمی است که فرامی

هم غذاي روحی  بدنی، و طعام شامل هم غذاي جسمی و«: گوید ، می»کند می

اسـت انسـان    اوارمعنی است که سزپس سخن امام به این  باشد... می فکري و

 وحـی و هـاي   اهفرابگیـرد کـه فرودگـ    بیـت نبـوت    علم خـود را از اهـل  

ضـی بـه آن   تعر آیه معلوم بـود،  چون ظاهر ،امام و ؛ندا هاي حکمت سرچشمه

توانـد مـراد و    دو معنی مـی  هر ،حال هر در ننمود؛ بلکه به تأویل آن پرداخت.

  )287ص ،5جهمان، (».باشد مقصود لفظ یا اط�ق آن بدون قرینه

و از  )31: بقره(تعلیم داد تفسیر اسمائی که خداوند به حضرت آدم وي در - 

هـا و   ههـا، در  ها، کوه هاي سرزمین ورده که آن اسماء، نامآ قول امام صادق

و  آمده که نام انبیا، اولیا امام عسکريمنسوب به  تفسیر هاست...، اما در تپه

تعلـیم اسـماء، تعلـیم     مقصـود از عتقد است دشمنان سرکش را نیز آموخت، م

ـ  زیرا در ؛الفاظ نیست که نیازمند آموزش لغت است ري این صورت سبب برت

حقایق موجودات و  بلکه مقصود از اسماء، شود آدم و تفاخر او به م�ئکه نمی

 ،موجـودات عالم جبروت وجود دارند. پس چون تمام  مخلوقاتی است که در

ي مانند لطف دخداوند داراي صفات متضا مظاهر و نمود اسماء الهی هستند و

صـفت قهـر او در    اولیاء خـدا و  مثال، صفت لطف الهی در ، برايو قهر است
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م�صدرا هم در تفسـیر   )113، ص1، ج(همان.ه استدش دشمنان خدا نمودار

وعه بـه  مراد از تعلیم اسماء، فقـط تعلـیم الفـاظ موضـ     گوید شریفه می ۀاین آی

 بلکـه  ،گونه که در تعریفات لفظی آمـده، نیسـت   حسب د�لت بر معانی، همان

، 2، ج1361 ،صــدرالدین شــیرازي(.علــم بــه حقــایق و ماهیــت اشــیاء اســت

  )319ص

درخـت  ) کـه  35(بقـره:  »ولَا تَقْرَبا هذه الشَّجرَةَ«ۀ جمع روایات ذیل آی فیض در - 

درخت دانش یا درخت  عنه حضرت آدم را درخت حسد، درخت کافور، منهی

عالم جسـمانی، مثـال    اي در میوه نویسد که براي هر می داند، می آل محمد

ها وگـاهی   رو گاهی به درخت میوه ازاین .عالم روحانی وجود دارد مناسبی در

این امر  ؛ واست شده تعبیر  هی به درخت آل محمدگا ها و به درخت دانش

کـه مقتضـاي    دارداشاره اشاره به محبوبیت کامل و مثمر تمام کما�ت انسانی 

مث�ً درخت کافور به خصـلت یقـین دارد کـه موجـب      توحید محمدي است.

 .پس منافـاتی بـین روایـات نیسـت    مستلزم خلق عظیم است.  کامل و ۀینطمأن

طبیعـت   هـوي و  اند که درخـت  آنچه اهل تأویل گفته بین روایات وهمچنین 

طبیعـت   چون نزدیکی به آن بـا هـوي، شـهوت و    منافاتی وجود ندارد؛ ،است

خـود طبیعـت    حسـد از  زیـرا  ؛باشد حسد می ۀاین همان معناي شجر است و

  )118، ص1، جق1415فیض، (.گیرد ت مینشئ

 نقد و نظر. 1ـ11ـ3

بایـد   آورد، روایات به تأوی�ت عرفانی روي مـی که گاهی فیض براي جمع   با وجودي

آن روایـات،   و برخی از ت و تأوی�ت او قابل پذیرش نیستگفت در مواردي، توجیها

  : مث�ً ؛اند مورد نقد جدي قرار گرفته علما زاي ا توسط عده

فیض کاشانی براي رفع تنافی بین روایاتی که بیانگر چگونگی ورود ابلیس بـه   - 

یـک   امام عسکري منسوب به تفسیردر  است، بهشت براي فریب آدم

و بـار  ؛ آمده که ابلیس در دهان مار بود و مار آن را به بهشت وارد ساخت بار

خـول در  چـون د  ط ابلیس از اطراف بهشت صورت گرفت،دیگر آمده که هبو

شـاید حرمـت ورود او بـه بهشـت     «: گویـد  مـی بهشت بر او حرام شده بـود،  
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صورت  هرو ب ایناز ؛شودصورت آشکارا و به نحوي بوده که آشکارا شناخته  هب

حدیث دیگري  آنچنان که در(حوا را بفریبد وشد تا آدم  پنهانی وارد دهان مار

اگر  گوید حدیث دیگري که می بین این حدیث و رو منافاتی ازاین )است  آمده

 ،توانسـت بـه آن وارد شـود    ابلیس نمی هاي بهشت جاودان بود این باغ، از باغ

کـه در دهـان مـار بـود نـه       بنابراین داخل بهشـت شـد درحـالی    .دوجود ندار

در «: نویسـد  ی مـی یاما ع�مه طباطبـا  )119، ص1، جهمان(».صورت آشکارا هب

را بـا آن فریـب داد، در   هـا   آن اي کـه  موضوع چگونگی آمدن شیطان و وسیله

اي از اخبار، مار و  ولی در پاره است شده یات صحیح و معتبر چیزي وارد نروا

اند اما چون این روایات معتبـر   عنوان کمک کار شیطان معرفی شده طاووس به

از اخبار مجعوله باشند رسد  می نظر هنظر کردیم و ب صرف ها آن نبودند، از ذکر

، 1، ج1390ی، یطباطبـا (».گویا این مطلب عیناً از تورات گرفتـه شـده باشـد    و

مـار بـه زن   «: آمـده  5ــ 3در باب سوم از سفر پیدایش اغواگري مار  )184ص

د یبخور میوه)(ه از آنکداند در روزى  ه خدا مىکد مرد، بلینه نخواهیآگفت هر

دیـاري  (».د بـود یـ و بـد خواه  یـک چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف ن

  )، سفر پیدایش، باب سومنقل از تورات 273ص، 1383بیدگلی، 

رین تـ  چـپ، یـا کوچـک    ۀهمچنین ضمن نقل روایـات خلقـت حـوا از دنـد     - 

عیاشـی   قمـی و  ترین استخوان آدم که در تفاسیر استخوان پهلوي آدم، یا پایین

یض کاشـانی روایـت دیگـري را از    شـده، فـ   نسـاء وارد  ۀاول سـور  ۀذیل آیـ 

کند که این قول را تکذیب نمودنـد بـه    نقل می از امام صادق الشرایع علل

اسـت    مستلزم ایـن برد،  که قدرت خداوند را زیر سؤال میکه ضمن آنیل ایندل

آنگـاه   کند.  اجزاي خود او ازدواج که بعضی از اجزاي انسان با بعضی دیگر از

، اشـاره  اسـت  شده چپ مرد خلق  ۀآنچه که وارد شده که زن از دند: گوید می

ـ   حیوانی زن قوي جسمانی و ۀبه این نکته دارد که جنب  روحـانی و  ۀتـر از جنب

عـالم   چـون راسـت، کنایـه از    ؛ملکوتی اوسـت و در مـردان بـالعکس اسـت    

 کذیب معصـوم و ت ؛جسمانی است کنایه از عالم ملک وچپ،  ملکوت؛ و

ه و حدیث نظر نگرفت داند که مردم عامی، باطن حدیث را در این دلیل می  را به
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در رد توجیـه   )415، ص1، جق1415(فـیض،  .انـد  را بر ظاهر آن حمل کـرده 

داند نـه بـه    می رامت انسان را به تقواقرآن ک فیض باید گفت خداوندي که در

اسـت از    )، چگونه ممکن13: حجرات(»مکم عنْد اللَّه أَتْقَاکرَمکإِنَّ أَ«: جنسیت او

ـ   وحانی، زن را داراي کاستی آفریدهنظر ر : نویسـد  اهللا معرفـت مـی   تباشد؟ آی

و  ،نـدارد ؛ و به هیچ عنوان به فرد نظـر  "ن جنسهام" یعنی "خلق منها" مراد از«

معرفـت،  (».آدم، منشـأ اسـرائیلی دارد   استان آفرینش حـوا از اسـتخوان دنـدۀ   د

آیه، براي بیـان جـنس    را در »من«اهللا سبحانی نیز  تآی )481، ص1، جق1418

ت دانستن آن را نادرست دانسته، روایـات مزبـور را   جزئی ت وداند و بعضی می

ـ  ،نایشادلیل  وشمرد  مینامعتبر  ـ خَلَـقَ لَ « روم ۀسـور  21 ۀآی ـ  ک ـنْ أَنْفُسم کم م

و  نش همسـران بـا یکـدیگر تفـاوت نـدارد     ت آفـری است. پس کیفی »...أَزواجا

سـاخته و   تورات آمـده و  هاي او در از دنده آفرینش همسر آدم«: گوید می

اي از  در پـاره  ده وکـه وارد احادیـث اسـ�می شـ     علماي یهود است ۀپرداخت

 ،1382 سـبحانی، (.»اسـت  شـده  ت تکـذیب  شـد  به روایات ما چنین آفرینشی

 )110ص ،11ج

جریان  ، درجهت جمع روایات انجام داده فیض درتأوی�تی که  مورد دیگر از - 

منسوب بـه   تفسیر است. در  بقره ۀسور 102 ۀماروت ذیل آی روت وها  داستان

 عـرض کـردم   به امام عسکري«: گوید آمده که راوي می امام عسکري

اي بودنـد   روت و ماروت دو فرشـته ها  کنند گروهی نزد ما هستند که گمان می

خـدا   که با زیاد شدن بنی آدم، سایر م�ئکه آن دو را از بین خود برگزیدنـد و 

زهره امتحان  ۀآن دو به وسیل دیگري به زمین فرستاد و ۀآنان را به همراه فرشت

 سپس شـراب خـورده و   ؛دهندخواستند با او عمل نامشروع انجام  شدند و می

ـ  ابل عـذاب مـی  دست به قتل زدند. خداوند نیز آن دو را در ب د و سـاحران،  کن

زهـره   ۀخدا آن زن را مسخ کرد و او همان ستار گرفتند و سحر را از آن دو فرا

پنـاه بـر خـدا از    : فرمـود  شود! امام عسـکري  آسمان دیده می است که در

فرشتگان الهی به لطف خداي متعال از گنـاه،  اساس! همانا  هاي بی چنین حرف

  فرمـوده هـا   ۀ آندربـار  زوجـل ند. خداي عا و از کفر و قبایح، محفوظ ؛معصوم
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ـ   " ) و6: تحـریم ("ؤْمرُونَیفْعلُونَ ما یعصونَ اللَّه ما أَمرَهم ویلَا ": است ـنْ فم لَـهیو 

  هنْـدـنْ عمضِ والْأَرو اتاومـتَ یلَـا   مإلئکـة) یعنـی  (السکس ـنْ علَـا   بِرُونَ عو ـهتادب

ستَحسرُونَی
ـ  مـا  علَـم ی* عملُـونَ  یسبِقُونَه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه یلَا " و، )19: انبیاء(" نَیب 

مشْفقُونَته یخَشْ منْ وهم ارتَضَى لمنِ إِلَّا شْفَعونَی ولَا خَلْفَهم وما هِمیدیأَ
 27: (انبیـاء "

  ».)28 و

روایتـی   امام عسکريمنسوب به  تفسیرهم مانند  عیون اخبارالرضادر 

 عیاشی در تفاسیرشان در روایتی که بـه امـام بـاقر    است. ولی قمی و آمده

مع بـین آنچـه   ا جام «: گوید یض میاند. ف ت داده شده، این افسانه را آوردهنسب

مشهور بین مـردم   ۀقص روت و ماروت، مسخ زهره وها  ۀدربار اطهار ۀائم

ن ترتیـب  ایشان وارد شده، بـه ایـ   صحتش از تکذیب کردند، و روایاتی که در

ل ئاز مسـا هـا   آن این صـورت حمـل کنـیم کـه     است که روایات صحت را به

ــان اســت  ــه و اشــارات آن ــود اولی ــی هو ائمــ ؛رمزآل ــه م ــی ک ــد  وقت دیدن

کننـد، آن را تکـذیب    مـی ظاهرشان حمـل   برکنندگان، این روایات را  حکایت

شاید مراد از دو فرشـته، روح  : گوید . آنگاه براي حل این مشکل مینمودند می

آمدنـد   قلب باشد چراکه آن دو از عالم روحانی هستند که به عالم جسمانی و

زنـدگی دنیـوي اسـت امتحـان      زهره که همان ۀوسیل تا حق را برپا دارند و به

 و 473ص ،ق1409 اسـترآبادي، ؛ 177ـ170، ص1ج، ق1415فیض، (»شدند...

 ۀروایـات صـحت افسـان    بدیهی است طبق روایـت امـام عسـکري    )474

دلیل مخالفت با قرآن و روایت و عقل سلیم، مـورد قبـول    ماروت به روت وها 

  . ماند نمیو بنابراین مجالی براي تأویل عرفانی باقی  نیستند

 ۀسـور  44ــ 41و روایات ذیل آیـات   وبداستان حضرت ای ر،آخمورد و  - 

به این مضمون  از امام صادق الشرایع علل ابتدا روایتی از یضاد است. فص

از خـدا  حسادت ورزید و  به او وبدلیل شکرگزاري ای ابلیس به آورده که

آمده که شیطان بـر   کافیط گرداند. در مسل وبخواست تا او را بر بدن ای

آمده کـه   عیاشی تفسیرط شد به جز بر عقل او. در مسل وبۀ هستی ایهم

 و خصـال  ابلیس بـر بـدن او مسـلط شـد ولـی بـر دیـنش مسـلط نشـد. در         
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باشـد    که گناهی کـرده هفت سال بدون این وبهم آمده که ای الشرایع علل

که حاکی را خرافاتی  امام صادق خصال گرفتار مصیبت و ب� شد. ولی در

 د. بعد فیض روایتـی از دنتکذیب کر بود ایوباز تعفن و کرم افتادن بدن 

از خدا خواسـت   ایوبعلت حسادت به  آورد که شیطان به می قمی تفسیر

حتی کرم افتادن و بدبو شـدن   وی و فرزندان او مسلط شود؛ یو دارا تا بر بدن

به خاطر  ایوبآن، فروختن موهاي زن بر   ع�وه بدن او را هم ذکرکرده و

بر وي و قسم خوردن براي زدن  ایوبفراهم کردن غذا براي او و غضب 

 در توجیـه روایـات مـذکور    است. فـیض   ضربه تازیانه به او را هم آورده صد

 هرگـز بـدبو نشـد و    ایوبشاید مراد از روایت که گفت بدن « : گوید می

است که به آسمان لهی ها درآن رسوخ نکردند، بدن اصلی انبیا و اوصیاي ا کرم

 مـراد از  و؛ اسـت  شـده  مؤمنین نیز از آن بدن آفریده شود و ارواح  برده می با�

 منزلـۀ  بود، بدن عنصـري باشـد کـه بـه     کرم افتاده ن شده وبدنی که گفته متعف

این زمینه مبا�تی بـراي خـواص   است و در   غ�ف و جبه براي آن بدن اصلی

ــین دو باشــد و نمــی ــافی ب ، 4ج ،ق1415فــیض، (».وجــود نــداردروایــت  تن

روایات وارده در بعضی از کتب که حاکی از اصابت گفته شده  )305ـ302ص

است، مخالف عقل و نیـز   ایوبانگیز به حضرت  هاي نفرت ريبرخی بیما

 ،ق1425 ،ســبحانی(.اســت مخــالف بــا برخــی از روایــات وارده از ائمــه

 )192ص

، گـاه  صـافی از روایات در  عضیبرخی، از آنجا که رفع تنافی بین ب ۀگفت با توجه به

با آیـات محکـم یـا    ها  آن از عضیمنجر به گذر از ظواهر آیات گردیده و گاه به تنافی ب

 .پرداخـت  مـی هـا   آن تنی روایات یا بررسی سـند اخبار صحیح، �زم بود فیض به نقد م

 )307ص ،1386 زاده آرانی، (عبداهللا

   روایات مختلف از سوي فیض عدم جمع .4

ت صـور  ممکن نبود، فیض کاشـانی در  صافی تفسیر اگر جمع بین روایات مختلف در

اگـر  «: آمـده  تفسیر صافیدوازدهم  ۀمقدم درپردازد.                              وجود مرج ح، به ترجیح روایت می

را انتخاب ها  آن ترین پرفایده ترین، بهترین و ث با هم اخت�ف داشته باشند صحیحاحادی
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 )75، ص1، جق1415فـیض،  (».کنـیم  د توان به مواضع اخت�ف اشاره میح سپس درو 

       مرج حات ها  آن اند که به روایات آمده ی هستند که دریها                         از نظر فیض، مرج حات، همان

                   ّ                          موافقت با قرآن و سن ت، دلیـل شـهرت، وثاقـت    : ند ازا عبارت وشود  منصوصه گفته می

ممکـن نبـود    اگر تـرجیح نیـز   و ؛)41، ص1ج، ق1406، همو(راوي و مخالفت با عامه

از مـوارد اخـت�ف روایـات، بـا      در بسیاري که فیضبا این وظیفه، توقف یا تخییر است.

مـواردي هـم   روایت سعی در رفع اخت�ف نمـوده،  ی مثل جمع، ترجیح و رد یها روش

 گذشـته هـا   آن نظـر از کنـار   دون اظهارکرده و ب هست که فقط روایات مختلف را ذکر

  :  براي مثالاست.  

 )، در28: مـریم »(...امرَأَ سوء كانَ أَبوکرونَ ما ها  ا أُخْتی«ۀ آی در »هارون« ۀدربار - 

: فرمـود  وایتی مرفوعه نقل کـرده کـه پیـامبر   ر هبن شعب ةازمغیر البیان مجمع

صـ�ح   کـه هـرکس بـه نیکـی و    اسرائیل بوده  رون نام مرد صالحی در بنیها «

در آخـرِ روایتـی    قمـی  تفسـیر ولی در ؛ »دادند به او نسبت می شد، شناخته می

مریم را بـه او تشـبیه    ،اسرائیل لذا بنی ؛رون مردي فاسق و زناکار بودها «: آمده

روایـت  فـیض  باره جا داشـت    در این )279، ص3، جق1415فیض، (».کردند

 آن، عـ�وه بـر  ؛ داد قرار میدلیل عدم وثاقت او مورد تأمل  بهرا  هبن شعب ةمغیر

رون نام مردي بوده که تشـابه اسـمی بـا    ها  در آیه،«: گوید میع�مه طباطبایی 

 ».داشته و د�لتی بـر صـالح بـودن او وجـود نـدارد      برادر حضرت موسی

 )53ص ،14ج ،1390ی، یطباطبا(

: مؤمنـون (»...هِم بِالْعذَابِیحتَّى إِذَا أَخَذْنَا متْرَف«ۀ مضر ذیل آی ۀقبیل همچنین دربارۀ - 

: فرمـود  ده ورا نفـرین کـر  هـا   آن آورده کـه پیـامبر   الجـامع   جوامع در )64

هـاي   مضـر بیشـتر کـن و برایشـان سـال      ۀات را بر قبیل سختی فشار و خدایا«

نتیجه، خداونـد آنـان را بـه قحطـی      که در ؛»قرار بده قحطی زمان یوسف

 ها ته، چرمهاي سوخ استخوانها،  سگ ۀهاي گندید ی که �شهیکرد تا جا دچار

خوردند.  را هم می ها هی بچحت شده بودند و ی که از پوست دباغییها تازیانه و

از  الجـامع   جوامـع بعد از ایـن آیـه، بـاز هـم از       آیه ولی فیض در توضیح دو

 ؛یـد یناسـزا نگو  ،مضـر و ربیعـه   به قبیلـۀ «: آورد که فرمود روایت می پیامبر
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ـ  قبیله،  چراکه آن دو  بـدیهی  )404، ص3، جق1415فـیض،  (».دمسـلمان بودن

بـاره اظهـار     یض در ایـن ولی ف ندتضاد است که این دو روایت با یکدیگر در 

  . است  نظر نکرده

 قابیـل  بیـل و ها  آورده که ایشان نزاع امام باقر نیز روایتی از البیان مجمع از - 

ـ قَتْـلَ أَخ فَطَوعت لَه نَفْسه « :مائده ۀسور 30 ۀذیل آی( را بـر سـر ازدواج بـا     )»هی

، روایتی از عیاشی که فیض درحالی اند؛ ري ذکر فرمودهخواهر دوقلوي آن دیگ

ر سرخواهران را تکـذیب  جریان نزاع ب که ایشانکند  نقل می از همان امام

وحـی   ت بوده است؛ خداوند به آدمدلیل وصی به ،نزاع«: فرماید نموده و می

قابیـل بیشـتر    بیل بدهد، با اینکه سـن ها  و اسم اعظم را بهت خود کرد تا وصی

 )28، ص2، جهمان»(.بود

 یتـ یهم روا) 110: وسف(ی»...ذبواکأَس الرُّسلُ وظَنُّوا أَنَّهم قَد یحتَّى إِذَا استَ« ۀیآ لیذ - 

بـه خودشـان، و    امبرانیپ يآورده که از واگذار از امام صادق یقم ریتفساز 

ـ کنـد، حکا  یصورت م�ئکه بر آنان تمثّـل مـ   به طانیکردند ش یمکه گمان نیا  تی

: سـؤال شـد   آورد که از همان امام یم یاشیاز ع یتیروا گر،یطرف د دارد؛ از

ـ آ یخدا م يچه از سوکه آن دینترس اس�م امبریچگونه پ«  طانیالقائـات شـ   ،دی

 نهیسـک  رد،یـ بگ شیاز بندگان خود را رسول خو یکی یخدا وقت«: فرمود »باشد؟

 ییزهـا یماننـد چ  ناًیشود، ع یکند؛ پس آنچه بر او نازل م یو وقار را بر او نازل م

 اتیـ روا ۀربـار د ضیفـ  )55ص، 3ج ،همـان (»آور است. نیقی شیبرا ندیب یکه م

 تیـ روا ی،یع�مـه طباطبـا   ۀه گفتـ که ب یحالدر ؛است  نگفته يزیمختلف فوق چ

  )282ص ،11ج ،1390ی، یطباطبا(.ستیقابل اعتماد ن ،اول

فـیض،  : نـد از ا برابر اخت�ف روایات عبارت نظر فیض در موارد دیگر از عدم اظهار

  .75ص ،4ج ؛302و  208، 145، 113ص ،3ج؛ 142ص ،2ج ،ق1415

  گیري نتیجه .5

 ، دردلیل اعتقاد به نبودن تعارض واقعـی در روایـات معصـومان    فیض کاشانی به .1

اقدام به رفـع آن  هایی  با شیوه ،صافی اخت�ف بین روایات تفسیري در ۀصورت مشاهد

  است.   کرده
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به جمع و رفع جوي محملی و با جستمواجهه با روایات مختلف، بیشتر  در وي. 2

اگـر   و ؛اسـت   این راستا به تأویـل هـم روي آورده   گاهی در پرداخته وها  آن تنافی بین

و برخی از روایات را  روایت را ترجیح دادهصورت وجود مرجح،  ر نبود، درجمع میس

  ده است.نیز رد کر

اسـاس آیـات یـا     جمـع بـر  توان به  جمع روایات مختلف می هاي او در شیوه از .3

بـودن   جـدا  تعدد مصـادیق،  ،تکرار وقوع ،روایات دیگر، تأوی�ت عرفانی، د�یل عقلی

فهـم مخاطبـان   ، اخـت�ف  تخصیص نهی ازاستناد به تعمیم حکم آیه و  تفسیر از تأویل،

  کرد. موارد دیگر اشاره وحدیث، 

 هاي مورد نظر خود در شیوه موارد اخت�ف روایات، با ۀض در همگفتنی است فی .4

 ۀماننـد تـأویلی دانسـتن افسـان     همچنین برخـی از تـأوی�ت او  ننموده؛  برخوردجمع، 

 در رویارویی بـا  سازگاري ندارد. او ،با آیات قرآن و روایات صحیح ،روت و ماروتها 

هـا   آن ن هـیچ اقـدامی از کنـار   نظري نکـرده و بـدو  روایات مختلف هم اظهار برخی از

جمـع روایـات متعـارض و نیـز برخـی از       عملکـرد او در طور کلـی،   به است.  گذشته

 تأوی�ت او در این زمینه قابل بررسی بیشتر است.
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