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چکیده
در نوع نگا ،و رویکرد یک مفسر نبایهد از شهرایا حهاکم بهر عصهر مفسهر افهل بهود .رویکهرد و
نگرش تفسیر الصافی به روایات تفسیری متأثر و برآیند فضای حهاکم بهر عصهری اسهت کهه
مفسههر در آن مههید یسهته اسههت .تههأثیر فضههای حههاکم بههر سههد ،یههازدهم هجههری ،نیههأ بههر رویکههرد
فیض کاشانی در اردیابى روایات قابل انکار نیست .در نگاهی کلهی و بها م حظهه شهرایا
فرهنگی و تاریخی عصر فهیض کاشهانی ،مهیتهوان تصهدی کهرد کهه رویکهرد حهاکم بهر ایهن
تفسههیر ،رویکههرد نقلههی بههر پایههه روایههات اهههل بیههت :اسههت .احههادی ی نظیههر«ان اهلل ،عههل
والیتنا َهل البیت قطب القرآن و قطب ،میع الکتب علیها  »...و «نحن و اهلل المأذونون
 ....نشههفع لشههیعتنا ف ه ّ
یردنهها ّربنهها» و «نحههن الراسههخون فههی العلههم و نحههن نعلههم تأویلههه»
نمونههایى است که فیض کاشانی برای ت بیت گفتمان و هویت شهیعه در عصهر خهود از
آنها بهر ،گرفته است .بر همین اساس،او در موا،ههه بها روایهات بهه مبهانی همچهون عهد
تعارض اقوال معصومان ،استفاد ،ابأاری از عقل ،دفاع از هویت شیعه و.....اعتقاد دارد.
این مقاله با روش توصیفی  -تحلیلی در مقا تبیین چرایهى و چگهونگی تهأثیر تحهوالت و
،ریانات عصری بر روند و بهر،گیری این مفسر در احادیو در تفسیر آیات قرآن است.

کلیدواژهها :نقلگرایى ،تفسیر الصافی ،مناسبات عصری ،روایات تفسیر.
 .1دانشجوی دکتری علو قرآن و حدیو دانشگا ،آزاد اس می  -تهران مرکأ ( .)zeinab.razavi65@gmail.com
 .2استاد گرو ،علو قرآن و حدیو دانشگا ،ع مه طباطبایى ( ( )m.qasempour@atu.ac.irنویسند ،مساول).
 .3استادیار گرو ،علو قرآن و حدیو دانشگا ،آزاد اس می  -تهران مرکأ ( .)Amir_tohidi_110@yahoo.com

تو،ههه بههه حههدیو و تفسیرنویسههی شههیعی در سههد،هههای هشههتم و نهههم هجههری ادامههه ،ر یههانی

است که در اواخر سد ،چهار و سد ،پنجم شکل گرفت و منابعی همچون متن قهرآن ،روایهات
اهل ّ
سنت از پیامبر ،اقوال صحابه و تابعین و استدالت عقلی در تبیین و تفسیر آیات ،ایگها،

ویه،ای داشت .با آ از سد ،دهم هجرى و به قدرت رسیدن سلسله صفویه ،مذهب شهیعه بهه
شههد .پیونههد عمی ه میههان مههذهب و سیاسههت منجههر بههه فضههای

عنههوان مههذهب رسههمی اع ه
مناسههبی بههرای تههروی سه ّهنتهههای مههذهبی شههیعه شههد .هم هین امههر تحههوالت عمیقههی در حههوز،
1

دانشهای دینی ،به خصوص حهدیو بهر ،های گذاشهت .تقابهل میهان دولهت شهیعی صهفوی و
سنی ع مانی سلب هر گونه فعالیهت و دیهدگا ،ناسهازگار بها مهذهب شهیعه را بهه همهرا ،داشهت.

این امر زمینه مها،رت گسترد ،علمای شهیعی از سهرزمینههای تحهت سهلطه ع مهانی را فهراهم
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 .1بیان مسئله

آورد .تبحر آنان در حوز ،فقه ،اصهول و حهدیو مو،هب تهییهر رویکهرد حهوز،ههای علمیهه ایهران از

س ههمت فلس ههفه و که ه

ب ههه ح ههدیوگرای ههى ش ههد .عه ه و ،ب ههر م ههوارد ذک ههر ش ههد ،،پی ههدایش ،ر ی ههان

اخبههاریگههری در نیمههه دو عصههر صههفوی تحههولی عمی ه بههر رویکههرد علمههای دینههی آن روزگههار،

خصوصا در حوز ،تفسیر و حدیو ایجاد کرد .نقش حدیو در بازسازى ماهیت شیعه ،باعو
بهاال رفهتن ارزش حهدیو در نگها ،شهاهان صهفوى و عالمهان دینهی شهد .بررسهی چرایهى اهمیههت

این مناسبات و تأثیر آن بر رویکهرد فهیض کاشهانی در موا،ههه بها روایهات تفسهیری ،موضهوع ایهن

پژوهش است.

 .2زمینههای سیاسی اجتماعی رویآوری به حدیث در عهد صفویه

بههىتردیههد ،یکههی از رو یههدادهای مهههم فرهنگههی در عصههر صههفویه ظهههور و رواج اخبههاریگری اسههت کههه

تأثیرات عمیقی بر آثار مدون شیعی در ایهن دوران داشهت .گسهتر ،اخبهاریگهرى ،منحصهر در فقهه نبهود،

بلکه رهاورد آن از ،هت روششناختی ،در همه علو و معارف دینی کارآیى داشت.

2

مها،رت علمای ،بل عامل به ایران به درخواست شها ،طهماسهب اول و اختیهار مناصهب

حکومتی توسا علمایى همچون محق کرکی ،شیخ بهایى و ع مهه مجلسهی در رونهد تسهریع

اخباریگری در ،امعه بىتأثیر نبود .به ع و ،،عقلگرایى افراطی و بىاعتنایى بهه نقهل در قهرن

هشههتم تهها دهههم هجههرى و سههختگیههرى علمهها در تصههحیح اخبههار و رد روایههات ضههعی
 .1ایران در راه عصر جدید (تاریخ ایران از۱۳۵۰تا ،)۱۷۵۰ص.۴۴۹
 .2اخباریگری ،ص.۱۹

در پدیههد
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آمدن این تفکر و پیدایش زمینههاى تو،ه به روایات بىتأثیر نبود.

1

افزون بر همه مساثل ا،تماعی ،و گذشته از این که صهفویان را در اعتقهادات شهیعی تها چهه

انداز ،صادن اردیابى کنیم ،بىشک ،رقابت سیاسی آنان با حکومت ع مانی ،تأثیر فراوانی در
تند شدن آتش اخت ف میان شیعیان و اهل ّ
سنت داشته است 2.ته ش بهراى گسهترش تشهیع
در سرزمین ایران و ،لب مرد به این مذهب ،به ویه ،در فضاى رقابهت بها اههل س ّهنت ،عهاملی
مهمی در فرآیند گرایش به حدیو در دوران صفویه به حساب میآید.

از سوی دیگر ،نفهوذ تصهوف در میهان عامهه مهرد نیهأ یکهی از عوامهل زمینههسهاز نهصگرایهى در ایهن

هند فراوانهی از اخبهار
دور ،بود .تساهل و تسهامح صهوفیان در نقهل احادیهو باعهو شهد احادیهو بهىس ِ
اهل ّ
سنت ،به درون آثار شیعی را ،یابد .به همهین ،ههت نیهأ عالمهان شهیعه بهراى دفهع خطهرى کهه از
ناحیه تصوف حس میکردند ،نیازمند پرداختن بیش از پیش به احادیو بودند.

3

 .3تأثیر اخباریگری بر حدیث شیعه در عهد صفویه

رواج اخباریگهری در دوران صهفوی منجهر بهه تهدوین ،وامهع حهدی ی مهمهی از قبیهل الاوافی

فیض کاشانی ( ۱۰۹۱ن) ،وسائل الشیعه شیح حر عهاملی ( ۱۱۰۴ن) و بحاار االناوار ع مهه

مجلس ه ههی( ۱۱۱۰ن) ش ه ههد .حاشهه ههیهنویس ه ههی ب ه ههر تألیفهه ههات علم ه ههای گذش ه ههته و همچنهه ههین
خ صه نویسی ،وامع حدی ی گذشهته در ایهن دور ،بهه امهری رایه تبهدیل شهد ،بهود .ا،تههاد در

حهوز ،علهو دینهی  -کهه در دوران شهیخ مفیهد و شهیخ طوسهی بهه اوج خهود رسهید ،بهود  -در ایههن

دور ،بههه انههزوا رفههت .رواج اخبههاریگههری در ،امعههه باعههو شههد کههه محههدثان بههه نقههد سههندی و

محتوایى احادیو پایبندی نداشته باشند ،و تنها بهه ،مهعآوری احادیهو برردازنهد؛4چنهانکهه

فیض کاشهانی در تفسیر الصاافی روایهاتی را کهه متناسهب بها آیهه بهود ،،بهدون ههیچ گونهه بررسهی

سندی و محتوایى و تنها به خاطر همسویى با موضوع آیه ذکر کرد ،است.

5

برخی از آثار این دور ،در دفاع از هویت شیعه و در پاسخ بهه شهبهات و ایهرادات اههل س ّهنت
نگاشته شد ،است .در این بین مناظراتی نیأ بین علمهای شهیعه و اههل س ّهنت انجها شهد ،کهه

 .1تاریخ حدیث شیعه ،۲ص.۲۲۱
 .2اخباریگری ،ص.۶۶
 .3اخباریگری ،ص.۶۸
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« .4پیامدهای اندیشههای اخباریان در حوز ،پژوهشهای قرآنی» ،ص.۱۸۲
 .5التفسیر و المفسرون ،ج ،۲ص.۳۳۷

نقض دعامة الخالف فی کفر عامة اهل الخالف در پاسهخ بهه سهؤال شها ،طهماسهب ،الذبیحیاه

شیخ بهایى که در آن به برخی از شبهات اهل س ّهنت در بهار ،شهیعیان پاسهخ داد ،شهد ،اسهت،

نمونههایى از آثاری است که در این دور ،توسا علمای شیعه در دفاع از هو یهت شهیعه نوشهته

شد،است.

2

 .۴فیض کاشانی اخباری معتدل

طی

یکی از مهمترین ،نبههای پهژوهش در دیهدگا ،اخبهارگرایى ،وا کهاوی نگها ،آنهان در قالهب دو
افراطی و معتدل است .نمیتوان آرای فیض کاشانی و استرآبادی را در حوز ،تمسک بهه

هود
اخبار یکسان دانسهت .برخهی پهژوهشگهران بها مقایسهه آرای ایهن دو عهالم بهر اسهاس منهابع خ ِ

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

حتی در پار،ای از آنها به شیعه شدن علمهای اههل س ّهنت منجهر شهد ،اسهت 1.آثهاری همچهون

آنههها بههر ایههن تفههاوتههها تأ کیههد کههرد،انههد 3.فههیض کاشههانی و موا،هههه او بهها روایههات را مههیتههوان از

رهگذر مقدمات او در تفسیر الصافی و نیأ در مقدمهه کتهاب الوافی او بهه دسهت آورد .بهر اسهاس
ایههن نگهها ،،نقههل صههرف و عههد تبیههین حههدیو در ،اهههایى کههه ضههروری اسههت ،شههیو ،فههیض

کاشانی نیست.

این که وی در الوافی به توضیح حدیو پرداخته و گاهی به تعارض در روایات اشار ،کرد ،و

را،های برون رفت از آن را نشان داد ،و راهکار اراثه میکند ،بیانگر تفاوت نظرگها ،وی بها برخهی
عالمههان اخبههاری دیگههر اسههت .او بههه تأو یههل برخههی از احادیههو ،بهها اسههتناد بههه برخههی دیگههر و نیههأ
اعمال قواعد ر،الی و ،رح و تعدیل به هنگا بررسیهای سندی اقدا نمود ،اسهت 4.ایهنهها

افههزون بههر شههرح مشههک ت احادیههو و یهها داوریهههایى اسههت کههه بههه هنگهها پههذیرش یههک قههول و
تر،یح آن نسبت به قول دیگر ،از سوی مرحو فهیض کاشهانی بهه کهار گرفتهه شهد ،اسهت؛ ّامها از

این نکته نمی توان چشم پوشید که بنا به مناسبات عصری و ضرورت دفاع از گفتمهان شهیعی

هویتساز در عصر مقابله با دیدگا،های دولت ع مانی رفهع ایهن تعهارضهها در میهان احادیهو
چندان بر،سته نبود ،و فیض با تمسک به تأویل ،در را ،تحکیم مبانی شیعی کوشید ،است.

موا،هههه خههاص فههیض بهها روایههات را مههیتههوان از منظههری دیگههر هههم در نظههر داشههت .یکههی از

« .1فعالیتهای متن پژوهانه محدثان اصفهان و سد،های یازدهم و دوازدهم (بسترهای شکلگیری و نمونهها)» ،ص.۴۴
 .2ر.ی :صفویه در عرصه دین ،فرهنگ و سیاست ،ص.۶۷-۸۰
 .3ر.ی :اخباریگری ،ص.۱۳۲
 .4الوافی ،ج ،۱ص.۲۵
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پژوهشگران در دوران ،دید ،به هنگا تقسیمبندی فقه دور ،صفوی به مکهاتبی چهون مکتهب
مقههدس اردبیلههی ،مکتههب محقه کرکههی و مکتههب اخبار یههان اشههار ،مههیکنههد .نکتههه مهههم در ایههن

تقسیسم بندی آن است که فیض در زمر ،مکتب مقدس اردبیلهی قهرار گرفتهه کهه در فقهه روشهی

کههام مسههتقل و مخص هوص بههه خههود داشههته و مشخصههه آن اتکهها بههر فکههر و ا،تهههاد تحلیلههی و
تدقیقی ،بدون تو،ه به دیدگا،های پیشینیان بود؛ 1ضمن آنکه بر مبنهای ایهن تقسهیمبنهدی در

گهرو ،فقههای اخبههاری از کسهانی ماننهد خلیهل بهن هازی قزوینههی ،نعمهت اهلل ،أایهری ،سههلیمان
بحرانی و سماهیجی بحرانی نا برد ،میشود؛ ّاما در همین ،ا به فیض کاشهانی کهه مهیرسهد،
بر روش معتدل او و متمایأ با سایر اخباریان تصریح مینماید.

2

اینها همه از تأثیرات عصری بر اندیشههای فیض حکایت دارد .البته این موضوع به هیچ
و،ه به معنهای نادیهد ،انگاشهتن لبهه حهدیوگرایهى او در منظومهه معرفتهی فهیض نیسهتّ ،امها
تفاوت نگا ،او را در استفاد ،از ّ
سنت ،به م ابه دومهین منبهع شهناخت دیهن ،بها سهایر اخبار یهان

در این دور ،نشان میدهد.

محققی دیگر در زمینه تفاوت اخباریگری فیض با دیگهر عالمهان وابسهته بهه ایهن مکتهب بهر

این باور است:

هر چند فیض محدث است ،اخرار صرف ب مننا مصطلح آن نیست کا تنهاا بار
روایات تکی کند و ب مرانی فلسفی و عرفانی بی توج باشد.

3

در بار ،تأثیر عصری بر برداشتهای وی ،به ویه ،در حوز ،تفسیر قرآن با بهر،گیهری از روایهات،

نویسه ههند،ای دیگه ههر معتقه ههد اسه ههت در فاصه ههله سه ههالهه ههای  ۱۰۳۰ته هها  ۱۰۴۰و په ههس از م قه ههات
بهها صههدرالمتألهین ایههن نگهها ،و قراثههت بههر ذهههن او تأثیرگههذار بههود ،اسههت .او اخبههاری معتههدلی

شههد ،کههه در حههوز ،تفسههیر قههرآن از کاربسههت نقهش عقههل ابههایى نداشههته و فهههم قههرآن را ،بههر خه ف
اخبار یهان ،دور از دسهترس نمهیشهمرد ،اسهت .تهألی

الاوافی و تفسایر الصاافی محصهول ایهن

دور ،است 4.بدین سان و بر اساس آنچه آمد ،میتوان به اردیابى روایات تفسیری بر اساس این
نگا ،عصری پرداخت.

 .1مقدمهای بر فقه شیعه ،ص.۵۶
 .2همان.
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 .3فیض و تصوف ،ص.۱۶۳

 .4ر.ی« :از مکتب کاشان تا مسکن ،انان» ،ص.۳۱

بهها روی کههار آمههدن دولههت صههفوی و رسههمی شههدن مههذهب شههیعه ،رویکههرد نقههل حههدیو بههه

بهاالترین ،ایگها ،خهود رسهید .در ایهن دوران ،دفههاع از هو یهت شهیعه و ذکهر روایهات فضهایل اهههل

بیت :بسیار به چشم میخورد .شاید بتوان دو عامل را برای این رویکرد بیان کهرد :نخسهت،

خصومت دیر ینه دولت سنی ع مانی با دولت شیعی صفوی؛ و دیگری ،رویکرد اخبهاریگهری

که با تألی کتاب الفوائد المدنیه توسا م محمد امین استرآبادی به اوج خود رسید 1.فیض
کاشانی هر چند نسهبت بهه علمهای زمهان خهود معتهدل اسهتّ ،امها در برخهورد بها روایهات متهأثر از

فضای حا کم بر ،امعه آن رو زگار است و کمتر به نقد روایات میپردازد و بنای او رفع تعهارض و
،مع میان روایات است .چنانچه روایتی بها اصهول اعتقهادی شهیعه مخهال

باشهد ،آن را کنهار

نمیگذارد و بدون هیچ گونه نقدی ،به نحهوی آن را تو،یهه مهیکنهد؛ چهرا کهه وی بهر ایهن عقیهد،

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

 .1-۴نمونههایی از جهتگیری عصری فیض کاشانی در ارزیابی روایات تفسیری

اسهت کههه اخههت ف در ظههواهر اخبههار مر بهوط بهه فهههم و دری مخاطبههان اسههت .او در ذکههر فضههایل

اهل بیت :از هیچ کوششی دریغ نمیکند، .دا از روایاتی که در ذیل آیات در فضهایل اههل

بیت :میآورد ،از دوازد ،مقدمه تفسیر او ،سه مقدمه حول محور اثمه انتخاب شد ،است.

2

 .1-1-۴روایات اهل بیت :به مثابه مالک اصلی صحت تفسیر

در اصول اعتقادی فیض کاشانی ،اهل بیت :از ،ایگا ،ویه،ای برخهوردار هسهتند .یکهی

از مهمترین ویهگی آثار فیض دریافهت مفهاهیم و مباحهو از قهرآن کهریم ،از طریه احادیهو اههل
بیت :است .وی بر این عقید ،است هر آنچه یر از طهرن اههل بیهت :بهه دسهت مها برسهد

قابل اعتنا نیست 3و در فهم آیات قرآن نباید به قهرآن بسهند ،کهرد ،بلکهه بهرای فههم بهتهر بایهد بهه
سراغ روایات تفسیری اهل بیت :رفت؛ 4چهرا کهه قهرآن در خانهه آنهان نهازل شهد ،اسهت و آنهان

مخاطبان واقعی قرآن هستند و اهل بیت آ گاهان به قرآن هستند.

5

ُ
ْ ْ
َ ْ َ َ َ
فیض کاشانی «واو» را در آیه (َ ...و ما َی ْعل ُم َتأویل ُه ِإلش الل ُه َو َالر ِاس ُخ َون فِى ال ِعل ِم َی ُقولون ...عاطفه دانسته و
)6

اهل بیت را راسخان در علم و پیامبر ۹را برترین راسخان معرفی میکند که خداوند ع و ،بر تنزیل،
 .1اجتهاد در تفسیر روایی امامیه ،ص.۲۵۱
 .2تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۲۴
 .3همان ،ص.۴۴
 .4همان ،ص.۷

 .5همان ،ص۴۴و.۷۲

 .6سور ،آل عمران ،آیه .۷
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تأویل آیات را نیأ به او تعلیم داد 1.بر پایه این اعتقاد ،مقدمه دو خود را به انحصار دانش قرآن به اهل

بیت :اختصاص داد ،و روایات متعددی را از کتب روایى معتبر شیعه آورد ،است 2.وی در این
بار ،به روایتی از اما باقر ۷به نقل از الکافی استناد میکند:

ما ادعى محد من النات منه مجَ القةرآن کلةه کمةا انةزل اَل کةذا و مةا مجعةه و حفظةه کمةا
منزل اهلل ،اَل عیل بن م طال و األمئ من بعده.:

ُ

ْ ْ

همچنین روایتی از اما صادن ۷که اثمه :را مصدان (أ ُوتوا ال ِعل َم) معرفی میکند:
َ ُ ُ ْ ْ
قوله تعا َ ( :ب ُْ ُه َو آیات َب ِینات فِى ُص ُد ِور ال ِذ َین أوتوا ال ِعل َم) قال :هم األمئ .

3

در یکههی دیگههر از روایههات ایههن بخههش ،از والیههت اهههل بیههت :بههه قطههب قههرآن و دیگههر کتههب

آسمانی تعبیر شد ،است.

امام صادق ۷فرمود :خداوند والیت ما اهلبیت را قط قرآن قرار داد و قط جمیاع
کتابها آسمانی قرار داد .محکمات قرآن بر والیت ما دور میزناد و کتا آسامانی
در مدح و تنظیم والیت ما فریاد برآوردند .و ایمان ب والیت ما ظاهر میذردد ...

4

در روایتههی دیگههری امهها وا،ههب الطاعههه را چههه از طری ه گفتههار و چههه کههردار ،طری ه معرفههت

خداوند و هدایت کنند ،مرد به سوی خدا میداند:
ّ
صراط راه منرفت خداست .و آن دو صراط است :یکی در دنیا و دیگر در آخرت .اماا

صراطی ک در دنیاست ،عرارت از امامی است کا خداوناد فرماانباردار از او را بار
مردم واج کرده است ...

5

فیض کاشانی در توضیح حدیو مینویسد:
امام طری منرفت خداوند ،و هدایت کننده مردم ب راه اوست؛ چ از راه ذفتاار و چا
کردار .از این رو ،کسی ک امام خود را در دنیا بشناسد ،و ب هدایت او ّ
تمسک جویاد،
وب ّ
سنت او عمل کند ،و در صراط مستقیمی ک در دنیا امام در آن حرکت میکند ذاام
بردارد ،یننی روش او را در اعمال و اخالق پیرو کناد ،بایشاک رساتگار اسات و از
 .1تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۳۱۸
 .2همان ،ص.۱۹
 .3همان ،ص.۲۰
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 .4همان ،ص.۲۱
 .5همان ،ص.۸۵

عمل نکرده است انسان نابود است ک قدمش بر صراط آخرت خواهد لغزید.

1

 .2-1-۴محوریت ائمه در تأویل آیات قرآن

یکی از موضوعاتی که در تفسیر آیات از دیرباز مورد تو،ه مفسران قهرار گرفتهه مبحهو تأو یهل

است .آیه ۷سور ،آل عمران به صورت صریح داللت بر و،ود تأو یهل در تفسهیر آیهات قهرآن دارد.
یکههی از را،هههای رسههیدن بههه معنههای تههأویلی آیههات اسههتفاد ،از روایههات اسههت .در روایتههی امهها

علی ۷در پاسخ فردی که آیات قرآن بر او مشتبه شد ،بود میفرماید:
تأویله عیل غیر تنز یله.

2

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

صراط آخرت عرور خواهد کرد .او بیشاک رساتگار اسات و از صاراط آخارت عراور
خواهد کردّ ،اما آن ک امام خود را نشناخت  ،و ب طریق او هادایت نیافتا  ،و مطااب آن

این معنا بیانگر یر ظاهری و باطنی بودن تأو یهل اسهت .یکهی از گونههههای روایهات تهأویلی؛

روایاتی است که بیان کننهد ،ایهن اسهت کهه آیهات قهرآن در خصهوص اههل بیهت :و دشهمنان

آنان نازل شد ،است این گونه روایات قرآن را به چند قسم تقسیم میکنهد بخشهی از آن در مهورد

اهل بیت :و بخشهی دیگهر در بهار ،دشهمنان اههل بیهت :نهازل شهد ،اسهت .فهیض کاشهانی
یکی از مقدمات دوازد ،گانه تفسیر خود را به این روایات اختصاص داد ،است 3.اولین روایتی

که در این مقدمه آورد ،است روایتی است به نقل از اما باقر ۷که فرمود:
قرآن در چهار قسمت نازل شده است :یکچهارم آن در ح ّ ما ،یکچهارم آن در حا ّ

دشمنان ما ،و یک چهارم آن سنن و آداب ،و یک چهارم آن در واجرات و احکام است.
ع و ،بر روایاتی که در این مقدمه ذکر کهرد ،اسهت در تفسهیر آیهات نیهأ روایهاتی را آورد ،کهه در

َ
َْ َ َ
شههأن اهههل بیههت و دشههمنان آنههان اسههت .بههرای نمونههه در تفسههیر آیههه ( ِصی َیرا َ الی ِیذ َین أُ َع ْمییَ َعمی ْیی ِه ْم

)4

روایتی را از پیامبر  ۹نقل کرد ،است که شیعیان به عنهوان مصهدان ایهن آیهه معرفهی شهد،انهد،
که خداوند به سبب نعمت والیت علی ۷آنان را از گمراهی نجات داد ،است:

شینیان علی ۷کسانی هستند ک خداوند با سار والیات او ،برآناان ننمات داده و
 .1راه روشن ،ج ،۱ص.۴۰۸

 .2تفسیر الصافی ،ج ،۴ص.۲۷۴
 .3همان ،ج ،۱ص.۲۳
 .4سور ،حمد ،آیه .۷
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خداوند بر آنان غض نمیکند و ذمراه نمیذرداند.

ََ

1

َ
ُ ْ
َ
ْ
َْ َ َ
َُ َ
در تفسههیر آیههه ( ُهی َیو الییذی أُی َیزَ َعم ْی ی َك ال ِکتییا َ ِم ْنی ُیه آیییات ُم ْحکمییات ُهی َین أ ُم ال ِکتییا ِ َو أِی ُیر ُم شی ِیابهات

فأ َما 2)...نیأ روایتی را از اما صادن ۷نقل میکند کهه بهر اسهاس آن از اههل بیهت :بهه عنهوان
محکمات قرآن و از دشمنان آنان به عنوان متشابهات تعبیر شد ،است:

محکمات ،امیرالمؤمنین ۷و ّ
ائمۀ هد  :و متشابهات ،فالنی و فالنی هستند.

3

ْ ْ َ ْ
ُ َ
ْ ْ
َ
َ
َ َ َْ
واحش ما ظ َه َر ِم ْنها َو ما َب َط َین َو ال ِیثم َم َو ال َبیی َ ِبْ ِْ ِیل ال َحیق
همچنین در تفسیر آیه (ق ُْ ِإُما َحر َم رب ِّ َى الف ِ

)4

ابتههدا روایههاتی را ذکههر ک هرد ،اسههت کههه بههه تفسههیر ظههاهری آیههه پرداختههه و مقصههود از«مههاظهر :زنههای

آشههکار»« ،مههابطن :ازدواج بهها همسههر پههدر»« ،اثههم :شههرابخههواری» و «بهههی :زنههای آشههکار» را بیههان

کرد،اند .در ادامه روایتی را از الکافی نقل میکند که از اما کهاظم ۷را،هع بهه آیهه سهوال شهد و
حضرت به معنای تأویلی آیه پرداخته است:

همانا قرآن دارا ظاهر و باطن است .هم آنچ را خدا در قارآن حارام دانسات  ،ظااهر
است و باطن آن ّ
ائم جور هستند و هم آنچ را خادا در قارآن حاالل دانسات  ،ظااهر

است و باطن آنّ ،
ائم ح هستند.

5

 .3-1-۴استفاده ابرازی از عقل

فههیض کاشههانی بههه پیههروی از اخبار یههان منههابع اسههتنباط فقههه شههیعه را منحصههر در کتههاب و

ّ
سنت و احادیو معصومین :دانسته و ا،تهاد بهه وسهیله قواعهد اصهولی را بهدعت در دیهن و
از ابتکارات مخالفین(اهل ّ
سنت) به شمار میآورد .وی بهر ایهن امهر تصهریح مهیکنهد کهه مذخهذ
احکهها شههرعی نههأد امامیههه محکمههات کتههاب و احادیههو اهههل بیههت :هسههتندّ 6.امهها اسههتفاد،

ابأاری از عقل را به رسمیت میشناسد:

إهنم اعطونا اصولنا عقلیه برهانیه با تعاٍض اَلخباٍ و اختًلفهم عمن و ممرونا باألخةذ
 .1تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۸۷
 .2سور ،آل عمران ،آیه .۷

 .3تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۳۱۸
 .4سور ،اعراف ،آیه .۳۳
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 .5تفسیر الصافی ،ج ،۲ص.۱۹۳
 .6سفینة النجاة ،ص.۴

فیض کاشانی به طور مطل استفاد ،از عقل را ممنوع نمیکنهد و در مهوارد بسهیاری در دفهاع

از آموز،های دینی از ادله عقلی بهر ،میگیهرد .در تفسیر الصاافی ،از کارکردههای عقهل همچهون
تو،ه به عمومیت لف نه خصوصیت سبب ،توسعه معنایى الفا و ...بسیار استفاد ،نمهود،
ْ
2
یِِ َرةِ َح َس َین َو ِقنیا َعیال َ النیار) 3روایهاتی را آورد ،اسهت کهه
است .بهرای نمونهه در تفسهیر آیهه ( َو فِیى ال ِ
برای حسنه معنایى متعهدی همچهون رضهوان خهدا ،بهشهت در آخهرت ،گشهایش در معیشهت،

حسن خل در دنیا ،زن صالح ،علهم و عبهادت ،بیهان مهیکننهد .از نگها ،مؤله

ایهن روایهات بها

هم منافاتی ندارند و از باب قاعد، ،ری و تطبی همه مواردی که در روایات به عنهوان مهراد آیهه

آمد ،است میتواند مصداقی از مصادی آیه باشد:

کل ذلک ممثل للمراد َبا فًل تنا بیْنا.

ْ َ

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

َبا ...من فضل اهلل علینا.

1

4

( ََ ْ َ َْ َ
ماُی َ َع َلیى َ
یماوات َو
الس
نمونه دیگری که میتوان در این موضوع بدان اشار ،کرد آیه ِإُا عرضینا الأ
ِ

الییأ ْر ِ  5)...اسههت روایههاتی را کههه مرحههو فههیض کاشههانی در ذیههل و تفسههیر ایههن آیههه آورد ،اسههت در
برخی مراد از امانت به والیت:
عن الرضا۷

ْح حح
هذه اآلی قال :األمان الوَلی ...

6

و در موارد دیگر به تکلی :

ا
ان علیةةا ۷إذا حضةةر وقةةص الْةةًلة یتملمةةل و یتزلةةزل و یتلةةٌن فیقةةال لةةه مةةا لةةک یةةا امیةةر
7
اْلؤمننی فیقٌل جاء وقص الًْلة وقص امان عرضها اهلل حع حیل ح
الس ِ ح ْ ح ْ
ض ...
ماواِ و األ ِ

تفسیر شد ،است.

فیض کاشانی در رفع تعارض ظاهری میان روایات برای امانت مفهو عا (تکلی ) در نظر

گرفته اسهت کهه شهامل مصهادی متعهددی مهیشهود کهه همهه ایهن مصهادی در معنهای حقیقهی
 .1ابصول ابصیلة ،ص.۱۴

 .2تفسیر الصافی ،ج ،۱ص ۲۰۲و۲۴۱و۲۴۰و۴۴۴و.۴۵۲
 .3سور ،بقر ،،آیه .۲۰۰

 .4تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۲۳۷
 .5سور ،احأاب ،آیه .۷۲

 .6تفسیر الصافی ،ج ،۴ص.۲۰۶
 .7همان ،ج ،۲ص.۲۰۰۵
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عبودیت و بندگی و تقریب به خداوند است

بکار رفتهاند ،از نظر ایشان مراد از امانت ،تکلی

کههه هههر کههدا از بنههدگان متناسههب بهها ظرفیتههی کههه دارنههد از ایههن عبودیههت برخههوردار مههیشههوند و
باالترین مرتبه عبودیت ،انشینی خداوند (والیت) اسهت کهه منحصهر بهه اههل آن اسهت ّامها در
کسانی که اهلیت و قابلیت این مقا را ندارند هرگأ نباید ادعهای چنهین مقهامی را بکننهد بلکهه

باید از صاحبان این مقا (اهل بیت) تبعیت و پیروی کنند.

1

 .۴-1-۴توجه به متن روایات

مهمترین مبنا در دور ،متاخرین که بر طب آن خبر پذیرفته مهیشهد تو،هه بهه کیفیهت سهند از لحها

ویهگیهای راویان آن است 2.فیض کاشانی علیر م اینکه از متاخران اسهت ولهی در پهذیرش اخبهار بهه
روش قهدما عمهل نمهود ،و در نظهر او اصهل تکیهه بهر متهون احادیهو اسهت نهه سهند 3.در تفسهیر صهافی نیههأ
اسناد روایات را حذف نمود ،و به ذکر منبع روایت اکتفا نمود ،است

4

و در مواردى نیأ مر،ع روایت را ذکر ننمود ،است 5.در بعهض مهوارد فقها بهه نقهل قطعهه مهورد

نظر کفایت کرد ،است .اصوال مبنای فیض در اخذ روایات تفسیری ،محتوای روایت است نهه
سند .وی در این بار ،به صراحت میگوید:

فْْح اَلخباٍ باْلتٌن دون اَلسانید.

برای کش

6

صحت اخبار میگوید نباید بهه سهراغ ر،هال سهند رفهت بلکهه بایهد علهم بهه ایهن

گونه روایات را از خداوند گرفت نه از دانشمندان:

و یأخذ العلم من اهلل َل من اَلسانید.....الْا من الکدٍ.

7

در مقدمه دوازدهم تفسیر صافی در این بار ،مینویسد:
ما در نقل روایات ب طور کلی ،سلس سندها را حشف کردیم ،چرا ک در این زماان کا
از سلسل اسناد دور هستیم شناخت آنها فایادها نادارد عاالوه بار ایان ،اخاتالف و
اشتراه نیز در آنها وجود دارد و دیگر اینک ما از غیار طریا سلسا ساندها ،اخراار را
 .1همان ،ج ،۴ص.۲۰۸

 .2مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین ،ص.۲۵
 .3الوافی ،ج ،۱ص.۲۵

 .4تفسیر الصافی ،ج ،۱ص۲۰۰؛ ج ،۳ص.۸
 .5همان ،ج ،۴ص ۱۰و.۱۶۵
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 .6سفینة النجاة ،ج ،۱ص.۱۲

 .7تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۱۲ - ۱۱

از دیههدگا ،وی صههحت و ضههع

حههدیو تنههها در احادیههو فقهههی مه ی اسههت و در اصههول
روایهت مطهرح نیسهت چهرا کهه

دین و روایهات مر بهوط بهه قصهص و اخ قیهات صهحت و ضهع

اصههول دینههی بهها ادلههه عقلههی اثبههات مههیشههود و در قصههص و اخ قیههات نیههأ وی تسههاهل در ادلههه
ّ
سنت 2را میپذیرد و اساس ایهن دیهدگا ،خهود را روایهت مشههور پیهامبر «عهن ّ
ّ
النب ّهی  ۹انهه قهال:
من بلهه عن اهلل فضیلة فأخذها و عمل بما فیها ایمانا باهلل و ر،ا ثوابه َعطها ،اهلل تعهالی ذلهک

و ان لم یکن کذلک» میداند که توسا روایات دیگر و شواهد عقلی تأیید میشود.

3

 .۵-1-۴دفاع از هویت شیعه

در تفسههیر صههافی باورهههای مههذهبی فههیض کاشههانی بههر تفسههیر او هههر چنههد کههه تفسههیری روایههى

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

تصحیح میکنیم مگر در موارد اندک ک این امر صورت نپشیرفت است.

1

است سهایه افکنهد ،و همهین بهاورهها او را بهرآن داشهته کهه روایهات خاصهی را ذیهل آیهات گهزینش

کند ،نقهل که

اثمهه :در ذیهل آیهات نشهان از حجیهت داشهتن روایهات بهرای رسهیدن بهه مهراد

آیهات اسههت .آوردن روایههت تههأویلی در ذیههل آیههات نشههان مهیدهههد مفسههر عه و ،بههر ظههاهر آیههات بههه

معنای باطنی نیأ تو،ه داشته از این رو روایات تأویلی را که بر اعتقهادات امامیهه داللهت دارد را
انتخههاب کههرد ،و در ذیههل آیههات آورد ،اسههت ،گههزینش منههابع روایههى و نقههل روایههت عامههه بههه شههرط

موافقت با روایات امامیه نشهان از باورههای مهذهبی مؤله

دارد ،پهرداختن بهه حهوادا تهاریخی

فههدی و انتخههاب روایههات در حقانیههت و عصههمت اثمههه ،:روایههات در موض هوع شههفاعت،
4

5

ظهههور ،ر،عههت 6و تأ کیههد بههر مر،عیههت علمههی اهههل بیههت :همههه از مهههمتههرین موضههوعات
اعتقادی شیعه است که فیض کاشانی در تفسیر خود تو،ه خاصی به آنهها دارد .بهرای نمونهه
َ
َ ُ َ
یال ِم َن) 7روایتههی را از کتههاب الکااافی بههه نقههل از امهها صههادن۷
در تفسههیر آیهههَ ...( :ینییاَ ع ْهی ِیدى اللی ِ
آورد ،است که حضرت فرمودند:

 .1تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۷۷
ّ
 .2قاعدۀ تسامح در ادله سنن از قواعد مشهور فقهی است که بر اساس آن در حکم به استحباب یها کراههت چیهأى ،دلیهل و
مستند ضعی  ،کفایت میکند( .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت:؛ ج ،۲ص.)۴۶۴

 .3ابصول ابصیلة ،ص.۹۰

 .4تفسیر الصافی ،ج ،۱ص۱۸۷؛ ج ،۲ص.۲۰
 .5همان ،ج ،۲ص.۳۹۴
 .6همان ،ج ،۱ص.۱۳۳
 .7سور ،بقر ،،آیه .۱۲۴
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ا
ا
ا
من عبد صنما مو وثنا َل یکٌن إماما؛

1

کسی بت پرست باشد یا چیز شری بت بپرستد ب امامت نمیرسد.
ذکر این روایت در ذیل این آیه اشار ،به عصمت اما دارد که اما در همهه احهوال و زمهانهها

باید معصو از خطا و اشتبا ،باشد.

ُ َ َ ُ َ ُ
(ُ َ َ َ ْ َ ُ
اکم ِمن َب ْع ِد َم ْو ِتک ْم ل َعلک ْم ت ْشک ُر َون) 2را داللتی بر ،واز ر،عهت معرفهی مهیکنهد و
آیه مم بعثن

به روایت «َصبغ بن نباته» استناد میکند کهه امیرمؤمنهان ۷بها ایهن آیهه بهر «ابهن کهوا » کهه منکهر

ر،عت بود احتجاج میکند .در ادامه به مطلبی از تفسیر قمی اشار ،میکند:
این آی دلیل روشنی است کا رجنات در ّامات ّ
محماد ۹وجاود دارد .چاون پیاامرر
خدا ۹فرموده است در میان قوم بنی اسرائیل حادث ا نراوده اسات مگار ایانکا در
امت من نیز همانند آن ،واقع خواهد شد.

3

َ
در نمونههه دیگههر بههر اسههاس روایههات اهههل بیههتَ ( :مقامییا َم ْح ُمییودا) 4و (قی َید َم ِصی ْید )  5را مقهها

شههفاعت پیههامبر :بههرای امههتش معرفههی مههیکنههد .و پههذیرش والیههت اهههل بیههت را شههرط اذن شههفاعت

َ ُ َ َ َ َ َ
َ َ
فاع ِإلش َم ِن ات َخا ِع ْن َید ال َیر ْح ِمن َع ْهیدل) 6دو روایهت از تفسایر
میداند چنانچه در تفسیر آیه (لش ی ْم ِلکون الش

القمی و الکافی از اما صادن ۷نقل میکند که فرمود:

اَل من دان اهلل بوَلی امیر اْلؤمننی ۷و األمئ  :من بعده فهو العهد عند اهلل.

و

ا
ح ْ حُ ح ح ح حح
اّت حذ ع ْن حد ح
الر ْْح ِن حع ْهدا اَل من اذن له بوَلی امیر اْلةؤمننی
َل یشفَ دم و َل یشفعٌن ِإَل م ِن
ِ

و األ

 :من بعده فهو العهد عند اهلل.

7

بر اساس این دو روایت و روایهت «...نشهفع لشهیعتنا فه ّ
یردنها ّربنها»، 8هواز شهفاعت ،والیهت
 .1همان ،ج ،۱ص.۱۸۷
 .2سور ،بقر ،،آیه .۵۶

 .3همان ،ج ،۱ص.۱۳۴-۱۳۳
ُّ
ْ
ْ
ُ
ْ
۸
.4همان ،ج ،۳ص« ۳۱۱عن َحدهما فی قوله "عسی َن یبع ک ر بک مقاما محمودا" قال هی الشفاعة».
 .5همان ،ج ،۲ص« ۳۹۳عن الصادنَ ۷ن معنی "قد ِص ْدن" شفاعة ّ
محمد.»۹
 .6سور ،مریم ،آیه .۸۷
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 .7تفسیر الصافی ،ج ،۳ص.۲۹۵
 .8همان ،ج ،۵ص.۲۷۶

که به آنها ا،از ،شفاعت داد ،میشود.

 .۶-1-۴عدم تعارض در اقوال تفسیری معصومان

یکههی از رویکردهههای فههیض کاشههانی در برخ هورد بهها روایههات ،عههد تعههارض روایههات صههادر ،از

اثمهه معصههو  :اسههت .فههیض کاشهانی هههر چنههد نسههبت بههه علمهای زمههان خههود معتههدل اسههت
ّامها کمتهر بهه نقهد روایهات مهیپهردازد و بنهای او رفهع تعهارض و ،مهع میهان روایهات اسهت چهرا کههه
وی بهر ایهن عقیهد ،اسهت کههه اخهت ف در ظهواهر اخبهار مر بههوط بهه فههم و دری مخاطبهان اسههت.

و در هنگهها برخههورد بهها روایههات متعههارض بههر طبهه قاثههد ،مشهههور «الجمههع مهمهها امکههن اولههی

مههن الطههرح» ،مههع کنههد .ایههن گونههه برخههورد بهها روایههات متههأثر از مبنههای عههد تعههارض در اقههوال

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

اهل بیت است که از آن به عههد خداونهد تعبیرشهد ،و اههل بیهت :از ،ملهه کسهانی هسهتند

تفسیری معصهومان اسهت .در بیهانههایى کهه در شهرح و توضهیح روایهات آورد ،اسهت بهه دسهت

میآید که ،عد تو،ه به عهواملی همچهون عها و خهاص 1،تقیهه 2،اخهت ف مراتهب مخهاطبین،
عد تمایأ میان تفسهیر و تأو یهل 3مو،هب اخهت ف میهان روایهات شهد ،اسهت؛ ایشهان در مقدمهه

چهار تفسیر یکهی از علهل اصهلی تعهارض میهان اخبهار را تفهاوت در فههم مخهاطبین مهیدانهد.
( َ
کی َیذ َ ا ْل ُفی ُ
یداد مییا َرأى) 5در ،مههعبنههدی میههان روایههات مختله فهههم
بهرای نمونههه در آیههه تفسههیر مییا

4

مختل

راویان را سبب اخت ف روایات بیان میکنهد 6.در ایهن بهار ،روایتهی نقهل مهیکنهد کهه از

اما کاظم ۷سؤال شد:

رسول خدا ۹پروردذار خود را دید؟امام ۷در پاسخ فرمودند :آر دید نا باا چشام
بصر بلک با قل و بصیرت خویش دید.
در ادامه روایت دیگری را نقل میکند:
از پیامرر خدا  ۹از این آی پرسیده شد؟ فرمود :من نور دیدم.
فیض کاشانی در توضیح این روایات مینویسد:
 .1همان ،ج ،۱ص۲۳۷؛ ج ،۴ص.۲۰۸
 .2همان ،ج ،۱ص.۲۱۷

 .3همان ،ج ،۳ص ۹۱و .۳۷۶
 .4همان ،ج ،۱ص.۳۳
 .5سور ،نجم ،آیه .۱۱

 .6تفسیر الصافی ،ج ،۵ص.۸۹
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اّنا اختلفص اَلجٌب َلختًلف مرات افها اْلخاطبنی و غموض اْلسئٌل عنه.
ُ َ ْ
ُْ َ ْ
َ َ ُْ
َ َ َ َ َ
یام ک ْیی ُن ِش ُیُها م َیم ُک ُسیوها
نمونه دیگر در تفسیر آیه ( ِحم ِارك َو ِلن ْج َعلك آی ِللن ِاب َو اُل ْیر ِإلیى ال ِعل ِ
َ
ل ْحما) 2دو گونه روایت را به صورت طوالنی و مفصل نقل میکند که هر دو اشهار ،بهه زنهد ،شهدن
1

ارمیای نبی و عزیر بعد از مر دارد ،فیض کاشهانی بهر ایهن اعتقهاد اسهت کهه ههر دو گهرو ،از ایهن

روایات میتواند درست باشد و مها،را دو بهار اتفهان افتهاد ،باشهد یهکبهار بهراى ارمیها ،در ،ر یهان
تعجههب او در زنههد ،شههدن کشههتگان بخههت ّ
النصههر .و بههار دو بههراى عزیههر ،در ،ر یههان ّ
ّ
تعجههب او از
زند ،شدن کسانی که از یاران او در یک روز مرد ،بودند:

مقٌل :و میکةن التوفیةق بةنی هةذه األخبةاٍ بةالقٌل بةالوقٌذ هةذه القضةی مةرتنی مةرة ألٍمیةا
تعجبه احیاء قتیل خبص نْر و اخر و لعز یةر تعجبةه إحیةاء مةن مةاِ مةن مصة ابه
یو واحد اَل انه عبرِ ألٍمیا باْلوِ و لعز یةر تةاٍة بالبیبة و اخةر و بةاْلوِ و إّنةا التنةا
بنی روای القمى قْ دانیال و روای اإل کمال فیا.
َ َ َ
همچنههین در تفسههیر آیههه (َ ...و اتخییا اللی ُیه ِإ ْبی َیر ِاه َیم َا ِمیلییا)4روایههات مختلفههی را در رابطههه بهها و،ههه
3

تسمیه حضرت ابراهیم به خلیل بیان میکند:

 .۱خلیل مشت از «خله» به معنای فقر و تنگدستی است دلیل نا گذاری حضرت ابهراهیم

به خلیل بخاطر اینکه او همیشه خود را محتاج خدا میدانست.
 .۲حضرت ابراهیم هیچکس را ّرد نمیکرد و خودش از یر خدا درخواست حا،ت نمینمود.
5

 .۳به خاطر ک رت سجد ،براى خدا ،به این مقا ناثل شد.
 .۴به خاطر طعا طعا و اقامف نماز شب.

6

7

8

فیض کاشانی در ،مع بین این روایات به قدر مشتری همه روایات که دل بسهتن بهه خهدا و

بىنیازی و قطع امیهد از یهر خهدا اسهت اشهار ،مهیکنهد و بیهان مهیکنهد کهه همهه معهانی بهه یهک
 .1همان.

 .2سور ،بقر ،،آیه .۲۵۹

 .3تفسیر الصافی ،ج ،۱ص.۲۹۲
 .4سور ،نسا  ،آیه .۱۲۵

 .5تفسیر الصافی ،ج ،۱ص« :۵۰۴فإنما هو مشت من الخلة و الخلة انما معناها الفقر و الفاقة فقد کان خلی لی ربه فقیرا».
 .6همان ،ج ،۱ص« :۵۰۵ألنه لم یرد َحدا و لم یسأل َحدا قا یر اهلل».
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 .7همان« :لک رة سجود ،علی األرض».

 .8همان« :الطعامه الطعا و ص ته باللیل».

َل تنا بنی هذه األخباٍ ألهنا کلها مشترک معىن انقطاعه إ اهلل و استبنائه عمةا سةواه
و انه اْلوج َلّتاذ اهلل إیاه خلیًل.

1

نتیجهگیری

بهها تتبههع در تفساایر الصااافی مههیتههوان گفههت کههه تو،ههه بههه حههدیو در ایههن تفسههیر بهها بسههترها و

زمینههههههای ا،تمههاعی دوران تههألیفش متناسههب اسههت و از فضههایى کههه مفسههر در آن مههیدیسههته

متهأثر اسههت .ضههرورت دفههاع از هو یههت شههیعه و ذکههر روایههات فضههایل اهههل بیههت :و همچنههین
رواج اخبههاری گههری در ایههن دوران باعههو شههد کههه روایههت بههه عنههوان منبههع اصههلی در تفسههیر آیههات

شناخته شود و رویکرد الب در ایهن دوران ،بهه خصهوص در منهابع تفسهیری بها حهدیو باشهد.

مناسبات عصری و تأثیر آن بر رویکرد فیض کاشانی در مواجهه با روایات تفسیری

معنا باز میگردد و آن دل بستن به خدا و بىنیاز ی از یر او:

این تحوالت و ،ریانات ،تفسیر الصافی و رویکرد فیض کاشانی را در موا،هه با روایات تحهت

شههعاع قههرارداد؛ چنههانک هه اسههتفاد ،از روایههت (روایههات اهههل بیههت) بههه عنههوان منبههع اصههلی ،ذکههر
فضایل و محوریت قرار دادن اثمه در تفسیر آیات ،برای تقویت مبهانی گفتمهان تفسهیری شهیعه

در تفسیر الصافی کام مشهود است.
کتابنامه

اجتهاد در تفسایر روایای امامیاه ،حمیهد رضها فهیمهی تبهار ،تههران :دانشهگا ،،امها صهادن،۷
چا

اول۱۳۹۰،ش.

اخباریگری؛ تاریخ و عقایاد ،ابهراهیم بهشهتی ،چها
علمی فرهنگی دار الحدیو۱۳۹۱ ،ش.

سهو  ،قهم :سهازمان چها

و نشهر مؤسسهه

ابصااول ابصاایلة ،فههیض کاشههانی ،مصههحح :ابههو القاسههم نقیبههی ،تهههران :مدرسههه عههالی شهههید
مطهرى ،چا

اول۱۳۸۷ ،ش.

ایااران در راه عصاار جدیااد (تههاریخ ایههران از۱۳۵۰تهها ،)۱۷۵۰هههانس رو بههرت رویمههر ،تر،مههه :آذر
آهنچی ،تهران :دانشگا ،تهران۱۳۸۵ ،ش.

تاریخ حادیث شایعه(2عصهر یبهت) ،محمهدکهاظم طباطبهایى ،قهم :موسسهه علمهی فرهنگهی
دارالحدیو۱۳۹۰ - ۱۳۸۸ ،ش.

 .1همان.
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علوم حدیث ،سال بیست و هفتم ،شماره اول

تفسیر الصافی ،فیض کاشانی ،تحقی  :حسین اعلمی ،تهران :انتشهارات الصهدر ،چها
۱۴۱۵ن.

دو ،

التفسیر و المفسرون ،محمد هادی معرفت ،مشهد :الجامعة الرضویه للعلو االس میه ،چا
ّاول۱۴۱۸ ،ن.

راه روشاان ،فههیض کاشههانی ،چهها  :اول ،مشهههد :بنیههاد پههژوهشهههاى اس ه می آسههتان قههدس
رضوى۱۳۷۲ ،ش.

سفینة النجاة ،فیض کاشانی ،چا

اول ،بىتا.

صفویه در عرصه دین ،فرهنگ و سیاست ،رسهول ،عفر یهان ،قهم :پژوهشهکد ،حهوز ،و دانشهگا،،
۱۳۷۹ش.

فیض و تصوف ،رسول ،عفریان ،کیهان اندیشه ،ش۱۳۷۰ ،۳۵ش.

مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین ،محمد بن حسهین بههایى ،تعلیه  :محمهد اسهماعیل بهن

حسهین خوا،ههویى ،تحقیه  :مهههدی ر،هایىنیهها ،پههژوهشهههای قرآنهی آسههتان قههدس امهها امیههر

المؤمنین علی ،۷چا

دو ۱۳۸۷ ،ش.

مقدمهای بر فقه شیعه ،مدرسی طباطبایى ،تر،مه :آصه
اس می۱۳۶۸ ،ش.

فکهرت ،مشههد :بنیهاد پهژوهشههای

الوافی ،فیض کاشانی ،اصفهان :مکتبة اإلما َمیر المومنین علی ،۷چا

اول۱۴۰۶ ،ن.

«از مکتب کاشان تا مسکن ،انان» مهدی کمپهانی زارع ،فایضپژوهای (مجموعهه مقهاالتی در
بررسهی آرا و احهوال فهیض کاشهانی) ،بهه کوشههش :شههناز شهایان فهر ،تههران :انتشهارات خانههه

کتاب۱۳۹۲ ،ش.

«پیامدهای اندیشههای اخباریان در حوز ،پهژوهشههای قرآنهی» ،محمهد شهریفی  -محمدرضها

ش ههاهرودی ،آماااوزههاااای قرآنااای ،دانش ههگا ،عل ههو اسه ه می رض ههوی ،ش ههمار ،۲۳،به ههار -
تابستان۱۳۹۵ش.

«فعالیههتهههای مههتن پژوهانههه محههدثان اصههفهان و سههد،هههای یههازدهم و دوازدهههم (بس ههترهای
شکلگیری و نمونهها)» ،سید صادن حسینی سرشت؛ مهدی مهریأی ،علوم حدیث ،سهال
بیستم ،شمار ،دو ۱۳۹۴ ،ش.
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