
 

  ۸۷                                                              ۱۰۶ـ۸۷ ، از صفحه۱۳۸۷ تابستان ،۸۸ مقاالت و بررسيها، دفتر
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

  

  

  

  کاشاني در تأويل آيات قرآننقد و بررسي مباني فيض 

  

  ١٭ ٢زاده آرانياهللا عبداهللا رحمت،١محمدعلي لساني  

  استاديار دانشگاه پيام نور۲ تربيت مدرس،استاديار دانشگاه ۱

 )۲۴/۶/۱۳۸۷ :ي پذيرش نهايريخ ـ تا٢٦/١٠/١٣٨٥ :تاريخ دريافت مقاله(

  

  چكيده

از ديرباز درک معاني باطني قرآن در کنار معاني ظاهري و به تعبيري گرايش              

در اين ميان   . قرار داشته است  همراه تفسير، در کانون توجه مفسران       به تأويل   

  ـ هاي قرآنـي   عرفاني از يک سو و بهره ـ هاي فلسفي فيض کاشاني  با اندوخته

ات يـ  آ ي خود را  بـر اسـاس تأويـل بـاطن           يير روا يحديثي از سوي ديگر،  تفس     

عاني حقيقي و   وي تأويل را فراتر از مدلول لفظ و به مثابه م          . سامان داده است  

قـت  يمفهـوم و حق   :  چـون  يتأويالت فيض از ابعـاد     .داندروح و باطن الفاظ مي    

ن يـ در ا  .ات، مـورد توجـه اسـت      يـ  در تأويل آ   ي و ي آن و مبان   يهاتأويل، گونه 

علـيهم  (بيـت     ات قـرآن در شـأن اهـل       يـ قت تأويل و تأويـل آ     يشناخت حق , انيم

ن گونـه   يـ  بـا نقـد ا     يا برخـ  ريـ ز. تر اسـت   افزون يازمند نقد و بررس   ين) السالم

هايي را دور از ذهن و غيرمنطبق با سياق و شأن نـزول       ن برداشت يچن, نگرش

 به ينگرش و يض مستلزم  بررسي تأويالت فيابين و ارز  ييتب. اند  ات دانسته يآ

  .نه استين زمي او در ايرمز و راز تأويل و مبان

  

  .آن باطن قر ـ تأويل ـ تفسير ـفيض کاشاني:  ها کليدواژه

  

  له أطرح مس

ي دارد، درک مفـاهيم و      ا جايگـاه ويـژه    ياسـالم   از آنجا که متن آيات قرآن در فرهنگ         

در ايـن زمينـه     . باطن معاني آن نيز همواره مورد توجـه مفـسران قـرار داشـته اسـت               
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 ٨٨ 

 بـوده   آيـات قـرآن همـواره مـورد بحـث         " باطن  ظاهر و   "و به تعبيري    " تأويل  و    تفسير  "

 که اين   كردتوان اذعان   بناميم، پس مي  " متن  تمدن"ر تمدن اسالمي را     بنابراين، اگ . است

   .)۲۱۹ ، ابوزيد:ـ نک(تمدن، تمدن تأويل است 

 يکردياز آيات قرآن با رورا کاشاني از مفسراني است که تفسير روايي خود             فيض

ات او در اين زمينه داراي مباني استواري ـ برگرفتـه از روايـ   .  سامان داده استيباطن

. استبرخوردار   يان فکر ي او از چند جر    يهاشهياند. ـ است ) عليهم السالم (معصومين  

، از   بـرده  ن بهـره  ي صدرالمتأله يهاشهي از اند  ي فلسفي و عرفان   يهانهي در زم  يآنچه و 

وند عقل و شرع بـه عمـل آورده و          ي پ ي برا ي اعتقاد يهانهي که در زم   يک سو و تالش   ي

تفسير و  مباني او را در گر،ي ديات دارد از سو  ير و روا   که از اخبا   ي ارزشمند ةيسرما

   . پي ريخته استتأويل آيات قرآن کريم

. و حقيقت آن، تأمل برانگيز اسـت      " تأويل"ة  نوع نگاه اين مفسر بزرگ به مفهوم واژ       

او در اين نگاه، تأويل را فراتر از مدلول ظاهري لفظ و از قبيل معاني حقيقـي و روح و                    

هـايي بـراي آن معـاني         هـا و قالـب      که الفاظ در حکم صـورت     چنان  داند  باطن الفاظ مي  

: ـ  نکـ  ( كرده است  حيم تصر يمفاه  و ي معان ي مثال بودن الفاظ برا    ة به وجه  يو. هستند

هـاي    تـوان در انديـشه     تأثير ايـن نگـرش را مـي        .)۱/۳۱ ،الصافي تفسيرکاشاني،    فيض

دانـد کـه مـستند      ي مـ  ياهيقت واقع يوي تأويل را حق   .  طباطبايي نيز جستجو کرد     عالمه

وجود دارد و الفـاظ را      ) محکم و متشابه  ( اتي آ ة هم يبرا رد و يگي قرار م  يانات قرآن يب

   .)۳/۴۹، الميزانطباطبايي، : ـ نک(رود يان مقاصد به کار مي بيداند که برايمانند مثال م

 نزول آيـات    شأن که با كرده است   کاشاني مفهوم ديگري از ظهر و بطن ارائه           فيض

وي . سپس تعميم آن به مصاديق ديگري که با آن حکم کلي مـشترکند، ارتبـاط دارد                و

گـشايد، کـه از آن پـس        در آيـات را مـي     " قيـ جري و تطب  "به استناد برخي روايات باب      

  . گيردقرار مي) عليهم السالم(مبناي وي در تأويل آيات در شأن ائمه 

اي در بـين مفـسران و محـدثان شـيعه             پيشينهاين مبنا در تأويل آيات قرآن داراي        

 تفـسير ،  يعياشـ   تفسير کافي،   اصولمفسر ياد شده در اين زمينه از رواياتي از          . است

) ع(عـسکري       منسوب به امام حـسن     تفسير فرات کوفي و     تفسير،  يقم  ابراهيم    بن   علي

   . برده استبهره

ر گرفتـه و آنهـا را تـأويالتي         اين گونه تأويالت گاه مورد اشکال برخي منتقدان قرا        

 از آنجا   .)۶۱،  مير القرآن الکر  ي تفس ياالتجاهات المنحرفه ف  ذهبي،  : ـ  نک(اند    ناروا شمرده 
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ات از جملـه بـر      يـ  از روا  يادسـته   برگرفتـه از   ي مبان يگران، بر برخ    که اين گروه از تأويل    

تر  نيازمند بررسي دقيقهان شبههين پاسخ به اياند؛ بنابرا كردهتکيه " قيتطب و جري"مبناي  

  . در اين گونه روايات و همچنين بررسي امکان تعميم آيات براساس شأن نزول آنهاست

 او  يان مبـان  يـ ب در اين پژوهش ضمن تبيين رمز و راز تأويل آيات از نگاه فيض و             

علـيهم  (بيت     مختلف آن، تأويالت وي را از آيات در شأن اهل          يهانه و گونه  ين زم يدر ا 

 را در   يق و يـ زان توف يـ ن رهگـذر م   يـ دهيم تـا از ا     مي  مورد نقد و بررسي قرار     )السالم

  . مينك يابيات، ارزي به باطن آيابيدست 

  

  کاشاني در تأويل آيات  فيض ـ مباني فکري۱

است  شكل گرفته     بسترهايي  در تعامل ميان   کاشاني در تأويل آيات قرآن       فيض ةانديش

؛  قابل بازشناسي بوده اسـت     گرانيدآثار  ده در   اي پراکن    به گونه  يک پيش از و   ي که هر 

ايـن بـسترهاي فکـري      .  فکري در او به هـم رسـيدند و کمـال يافتنـد             هاي زمينه نياما ا 

  :عبارتند از

   بستر فلسفي ـ عرفاني ۱ـ۱

توان جـستجو     هاي فلسفي و عرفاني او را مي        کاشاني، تأثير انديشه    در آثار علمي فيض   

.  جامع بـه معـارف و احکـام دارد   ي ساخته که نگاه يتيخصها از او ش     ن انديشه يا. کرد

ر ي تفـس ين نگرشـ ي قرآن را  با چني از اسرار اعتقاد  ياري بس ، چون صدرالمتألهين  يو

 جريـاني او به   هاي فلسفي      انديشه .)۱۰۰،  کلمات مکنونه  ،يض کاشان يف(کند  ين م ييو تب 

 از بـارزترين  صالت وجوداعتقاد به ا در رأس آن قرار گرفته و   دارد که مالصدرا  تعلق  

   .)۱۳۰ابراهيمي ديناني، : نكـ  ( جريان فلسفي استنهاي ايمشخصه

 امـور دنيـوي و هـم در         ة هم در زمينـ    ،ض ضمن التزام به روايات، احکام عقل را       يف

 وي . دانسته اسـت باز  معتبر و باب آن را به عالم اسماء و صفات حق       ،ساحت معنويت 

 و کلمات دارد و در جـاي جـاي تفـسيرش آمـادگي وي               همواره نگاهي باطني به الفاظ    

  .)۱۳۰همان، : نكـ (براي ورود در ملکوت معاني پيداست 

   بستر اعتقادي ـ ديني ۲ـ۱

ه فيض کاشاني تالش فراواني در جهت توافق و آشتي بين عقـل و ديـن مبـذول داشـت                  

 ندارد، بلکـه    ند که نه تنها بين عقل و شرع تنافي وجود         ك بر آن است تا آشکار        او .است



     

  ۱۳۸۷ تابستان ،۸۸ مقاالت و بررسيها، دفتر                                                                                                
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٩٠ 

 عقل و شرع، عقـل را اسـاس و          ةوي در بيان رابط   . تواند مؤيد ديگري باشد   هر يک مي  

   .)۱۶۵، ده رساله، يض کاشانيف(آورد  شرع را بنا و ساختمان به شمار مي

از نگاه فيض کاشاني، سر اينکه خداوند در آياتي از قرآن، کفّـار را مردمـي بـدون                  

 وي،  ةبه عقيد . عقل بيرون است  همان  نيست که شرع،     جز آن    يعقل معرفي کرده، چيز   

 : است كردهاز آنجا که عقل، شريعت داخلي انسان است، خداوند از آن به فطرت تعبير               

ا     ةِفطْرهلَيع النَّاس بنابراين، عقل و شرع دو نورند کـه بـا يکـديگر          .)۳۰/روم( َ اللَِّه الَِّتي فَطَر 

   .)۱۹۴ ،اصول المعارففيض کاشاني،  : ـنك(اتحاد دارند 

اعتنـايي بـه      بي فيض کاشاني در نگرش خود به مسائل اعتقادي و احکام، از سويي           

دهد و در باب ترک حيل فقهي با غزالي همسوست            احکم فقهي را مورد مالمت قرار مي      

د و به   كن تقبيح مي  ياخالق آموختن فقه را بدون تهذيب نفس و سلوک       ،   ديگر يو از سو  

داند ميتاً نگاه باطني دارد و کمال عبادت را در توجه به روح و لب آن              عمد احکام فقهي 

   .)۱/۹۸، ةمشکو: نكـ (

   بستر حديثي ـ روايي ۳ـ۱

سـخت  ) علـيهم الـسالم   ( معـصوم     امامان و) ص(فيض کاشاني به روايات پيامبر اکرم       

خبـار  ح اسـت، در ا    يتوضـ  ان و يـ ازمنـد ب  ي آنچه از قرآن کـه ن      به عقيدة او،  . پايبند است 

 از آنهـا    ير شده است و اگر بعض     ين و تفس  يي تب )هم السالم يعل( تياهل ب  و) ص( امبريپ

ات يـ  از روا  ي کلـ  يقواعـد دربـارة آنهـا     افته است،   يا فهم ما به آن راه ن      يده  يبه ما نرس  

 توان از آن ي از آنها را مياري ما نقل شده که حکم بس   ي برا )هم السالم يعل(ن  امعصوم

  وي در ايـن زمينـه      .)۱۲۲ده رسـاله،    ،  يض کاشـان  يفـ : نكــ   (کـرد    استنباط   يقواعد کل 

 معهـود   ة حکمت و معرفت حاصل از طريق برهان و فلسف         ة که بين طريق   كوشيده است 

حـق  جانب از شده ان حکماي اوايل و اساطين فن از اعاظم يونان و بين اسرار نازل              يم

ه بين آن دو تناقضي وجـود       به وساطت انبياء و اولياي الهي، تلفيق ايجاد واثبات کند ک          

  .)۱۰ آشتياني،: نكـ (ندارد 

 مـدار حرکـت فکـري فـيض         ،)علـيهم الـسالم   (ن  ابر اين اساس، اخبـار و روايـات معـصوم         

برگرفتـه از  ــ  ١كنـد   که از آن به اسرار آيات قرآني تعبير مـي  ـ  نيز راوي تفسير. کاشاني است

________________________________________________________ 
 است که تفسيري بـه      هاي صدرالمتألهين اين تعبير از فيض کاشاني در مورد تفسير، متأثر از انديشه           .۱

 . دارداسراراآلياتنام 
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ن، ي بنـابرا  .)۱/۶۶،  تفسيرالـصافي کاشـاني،   فـيض   : نكـ  (داند    مي) عليهم السالم ( علم ائمه    ةخزان

  .ن استي از مشرب  صدرالمتالهمتأثرز چون حکمت و عرفان، يث نير و حديوي در تفس

  
  ـ مفهوم تأويل و حقيقت آن از نگاه فيض کاشاني ۲

دبـره و قـدره و   : به معناي رجوع است، اَول الکالم و تأوله      " اَول "ةاز ريش " تأويل" ةواژ

تأويل، بازگرداندن کـالم    :  همچنين گويند  .)۱۱/۳۳ابن منظور،   : نكـ  (فسره  : أولهاَوله و ت  

  برخـي تأويـل را     .)۵/۳۱۱طريحـي،   : نكــ   ( تـر اسـت     از معناي ظاهري به معناي پنهـان      

افراد را بر آن    ) ص(معناي ظاهري است و پيامبر       متفاوت از  دانند که   معناي پنهاني مي  

   .)۵/۳۱۳فراهيدي، : نكـ (رداند گ امور پنهان و اسرار آگاه مي

 يگردانـدن ظـاهر لفـظ در تأويـل و نقـل آن از معنـا               در بر در اين ميان، برخي نيز      

 ظاهر لفظ رها     دانند به گونه اي که اگر آن دليل نباشد،           خود را  نيازمند دليل مي      ،اصلي

  .)۱۱/۳۳ابن منظور، : نكـ (شود  نمي

است که قـرآن داراي ظـاهر و بـاطن          فيض کاشاني بر اساس برخي روايات بر آن         

 دارد و معناي مطلع، نزديک به معناي تأويـل و           ياست و هر حرفي از آن حدي و مطلع        

 تفـسير فـيض کاشـاني،      : ـنکـ (بطن و معناي حد، نزديک به معناي تنزيل و ظهر اسـت             

حد، آن است که فهم افـراد در معنـاي کـالم، بـدان             : گويد ابن عربي مي   .)۱/۲۹ ،الصافي

توان بـدان     پذيرد و مطلع آن است که از فهم افراد، فراتر رود  و به شهود مي                 ان مي پاي

دسـت  ه  تفسير از وضـع عبـارت بـ       : اند   بر اين اساس گفته    .)۱/۵ابن عربي، : نكـ  (رسيد  

   .)۵۰مسلم،  مساعد: نكـ (گردد  از طريق اشارت حاصل مي  آيد حال آنکه تأويل مي

دانند و  تأويل به دليل وجود آيات متشابه در آن مي      اما برخي نيازمندي قرآن را به       

ايشان . ندكن  متشابهات قرآن جستجو مي    ة تأويل آيات را در فلسف     ةبر اين اساس، فلسف   

بر اين باورند که قرآن در قالب ايجاز و اشاره و اغماض در برخي معاني آمده تا جـز                   

 همچنـين اصـطالح   .)۸۶، هتيبابن ق: نكـ (افراد با ذکاوت و تيز هوش بر آن دست نيابند       

 دارد، و ايـن     بـر را در   " تفـسير "در فکر ديني گاه معنايي معارض بـا اصـطالح           " تأويل"

 کساني قرار دهند که در      ةاساس است که صاحبان چنين فکري را در داير        اين  تفکر بر   

 در مقابـل اينـان      ١.کنند  مي   متشابهات پيروي  قلبهايشان بيماري است و از روي فتنه از       

________________________________________________________ 
  .  آل عمران داردة سور۷ة اين سخن اشاره به آي. ۱
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 ٩٢ 

شمارند و آن را به طور مطلـق درسـت            روهي هستند که چنين تأويالتي را تفسير مي       گ

   .)۲۱۹ابوزيد، : نكـ (دانند مي

 تأويل گوياي آن اسـت کـه تأويـل اختـصاص بـه            ةما نگرش اغلب مفسران به واژ     ا

ند و از سوي ديگر نوع      ك از يک سو رواياتي که فيض کاشاني نقل مي        . متشابهات ندارد 

 فراتــر از ي حقيقــت تأويــل، بيــانگر وجــود تأويــل بــراي هــر معنــايي حتــبيــان وي از

  .)۱/۳۱ همان، کاشاني، فيض: نكـ (متشابهات است 

دانند، خواه موافق ظـاهر باشـد يـا           مي  قدما، تأويل را تفسير کالم و بيان معناي آن          

ه القول في تأويل قول«: گويد مخالف آن، بر اين اساس ابن جرير طبري در تفسيرش مي    

کـه مـراد او تفـسير    » اختلف اهل التأويل في هذه اآليـه «: گويد و يا مي  » تعالي کذا و کذا   

 ولي متأخران، تأويل را معناي مخـالف        .)۱/۱۷ ،التفسير و المفسرون  ذهبي،  : نكـ  (است  

داننـد و نـزد فقيهـان، متکلمـان، محـدثان و متـصوفه، تأويـل بـه مفهـوم                      ظاهر آيه مي  

و ) ۱/۷۷همان،  : نكـ  (اجح به معناي مرجوح همراه قرينه است        گرداندن لفظ از معناي ر    

تأويل ناروا نزد اين گروه قرار گرفته  همين تعريف، مبناي بازشناسي تأويل صحيح از     

 شمارند و جمله در صفات الهي، گروهي تأويل را جايز مي   به گونه اي که در اموري از      

 .)۲۷ ابـن تيميـه،   : ـنکـ (نـد  كن  مينکوهشآن را  و  كرده  و گروهي از آن نهي     نديستامي

در زمان صحابه و تابعين اخـتالف       " تأويل" ةبرخي برآنند که مسلمانان در مفهوم واژ      

 يونـاني بـه سـوي فرهنـگ عربـي ـ       ة وزش نسيم فلـسف ةنداشتند و اين اختالفات نتيج

  .)۵۴ عک،: نكـ (اسالمي و پيدايش علم کالم بود 

 که در  استهاي مختلف اي در نگاه فرقه     ي گسترده  تأويل داراي معان   ةبنابراين، واژ 

 ماننـد   ،طول زمان دستخوش دگرگوني شده و لفظ مشترک بين معاني گوناگون اسـت            

: نكــ   (کنـد      به معني خشم و وجـد بـه معنـي محبـت صـدق مـي                هکه بر ِجد  " وجد"لفظ  

 ضـمن  خـوريم،   در قرآن نيز به کاربردهاي مختلف اين واژه بـر مـي  .)۲/۵۵۱سيوطي،  

" ارجـاع و برگردانـدن  " معاني، برگرفته از اصل لغوي ايـن واژه و بـه معـاني      ةآنکه هم 

است که در کاربردهاي ياد شده، تنها در برخي از موارد، ناظر به تأويـل آيـات قـرآن                   

  .است

کاشاني قرار گرفته، بيان       تأويل بيش از هر چيز در کانون توجه فيض          دربارة آنچه

کتـاب خـدا بـر      «: نـد ك نقل مـي  ) ع(امام صادق    وي از . ويل است رمز و راز و حقيقت تأ     
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٩٣

عبارات، اشارات، لطايف و حقايق، عبارات بـراي عـوام اسـت،      : چهار چيز استوار است   

 همـان،   فيض کاشاني، (» اشارات براي خواص، لطايف براي اولياء و حقايق براي انبياء         

۱/۳۱(.   

 آن اسـت کـه بـراي هـر يـک از        بديل خود به تأويل، بر        فيض کاشاني در نگرش بي    

 معاني، حقيقت و روحي وجود دارد و همچنين براي هريک، صـورت و قـالبي اسـت و                 

شود و الفاظ صرفاً بـراي بيـان آن           ها براي يک حقيقت متعدد مي       ها و قالب    گاه صورت 

داند که اين الفاظ در حکم  تأويل را حقايقي مي بر اين اساس، وي .اندحقايق وضع شده

   .)۳۲ـ۱/۳۱  همان،فيض کاشاني،: نكـ ( اندو مصاديقي براي آن حقايقها  مثال

قبيل مفاهيم   عالمه طباطبايي با اثرپذيري از فيض کاشاني معتقد است که تأويل از           

خداوند آنهـا را بـه الفـاظ           و  است    امور عيني  ند بلکه از  كنيست که الفاظ بر آنها داللت       

طباطبـايي،  : نكـ (است  مثال  در حکم   پس ،شود ديک نز  ما    مقيد ساخته تا اندکي به ذهن       

   .)۳/۴۹ ،الميزان

فيض کاشاني عالم شهود و حس را مثال و صورتي بـراي امـر روحـاني در عـالم                   

هـايي بـراي عقـل انبيـاء و اوليـاء              مردم را در حقيقت مثال     ةداند و عقل عام     ملکوت مي 

 بگويند، آن گاه وي حـال مـردم         پس اينان نبايد با مردم جزبه مثال سخن       . شمردبرمي

 اي در خوابنـد پـس هنگـامي کـه           کند که نسبت بـه چنـين نـشئه          را به افرادي تشبيه مي    

فـيض  : نكــ  (يابنـد   انـد، در مـي   شوند و حقايق آنچه را به مثال شـنيده  مردند، بيدار مي  

   .)۱/۳۲  همان،کاشاني،

 اختصاص به متـشابهات     بيانگر آن است که تأويل    " تأويل "ةتبييني اين گونه از واژ    

ن يـ تأويـل در ا . گيـرد   را دربرمـي  ـ محکمات و متـشابهات  ـ   آيات قرآنةندارد بلکه هم

اوامر، حکمـت و موعظـه      : اي است که مستند بيانات قرآني از جمله         نگاه، حقيقت واقعيه  

کاشـاني    نگـاه فـيض   يابي به چنين تأويلي از  دست.)۳/۴۹  همان، طباطبايي،: نكـ  (است  

م اهليت يافتن براي مرافقت با مأل اعلي است و اين جز با هدايت يافتن به سـوي                 مستلز

  همـان،  فيض کاشـاني،  : نكـ  (گردد    عالم روحاني و گشايش درهاي ملکوت حاصل نمي       

 پنهان عبـارات    ةاي قدسي و معارفي سبحاني است که از پرد           پس تأويل، اشاره   .)۱/۳۲

: نكــ   (بـارد      غيب بر قلب عارفان فـرو مـي        گردد و از ابرهاي     براي سالکان منکشف مي   

ن و اوقـات آنهـا در مراتـب    اتاويل را به حسب احوال مـستمع   ابن عربي .)۱/۵آلوسي،  
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 ٩٤ 

اي که هر چه سالک از مقـام خـود            شمارد به گونه     مختلف مي  ،سلوک و تفاوت درجات   

فـي  لطي   آن، بـر معـاني       ةشود و به واسـط    ند، باب فهم جديدي بر او گشوده مي       كترقي  

   .)۱/۶ عربي، ابن: نكـ (گردد  آگاه مي 

 صدرالمتألهين به هنگام سخن در آيات متشابه الهي و بر شـمردن ديـدگاه مـذاهب               

نگرند داند که با بصيرت، به امورمي       مختلف، بهترين منهج را منهج راسخان در علم مي        

 لدينصـدرا : نكــ   (بيننـد     بيننـد کـه ديگـران نمـي         و به سبب شرح صدر، اموري را مـي        

   .)۷۷ شيرازي،

 أَنـزَلَ ِمـن  « ةفيض کاشاني بيان خود را در حقيقـت تأويـل بـا شـاهد آوردن از آيـ           

. نـد ك تکميـل مـي   ) ۱۷/رعد (»...السماء ماء فَسالَتْ أَوِديةٌ ِبقَدِرها فَاحتَملَ السيلُ زَبداً راِبياً        

هـا و از ضـاللت بـه کـف روي آب              از علم به آب، از قلوب به وادي        ،آيه  خداوند در اين    

كَذَِلك يـضِْرب اللّـه   «: فرمايد ده ميكرمثال زده و در پايان آيه، بر مثال آوردن تصريح   

نـد  ك  مثال القاء مي   ةتواند دريابد، قرآن آن را به شيو         پس هرچه را انسان نمي     .»اَألمثَالَ

فـيض کاشـاني،    : نكــ   (دهد    گونه که در خواب روي مي       ، آن سازد جسم مي مو براي او    

 ياد شده را براي بيان خود ة عالمه طباطبايي نيز با اثرپذيري از فيض، آي.)۱/۳۳ همان،

   .)۳/۶۱ ،الميزانطباطبايي، : نكـ (آورد  در تأويل مي

  

  ق يجري وتطبـ ۳

 بدون  ،خواهد معاني قرآن را از اخبار و روايات         کسي که مي  : کاشاني معتقد است    فيض

تناقض يا تضادي بيابد، سزاوار است که در تفسير قرآن بر شخص يا             گونه توهم     هيچ

 ياشخاص معيني که آيه در مورد آنها نازل گرديده، جمود نداشته باشد بلکـه آن معنـ               

: نكــ   (را به هر موردي که در آن ويژگي با مورد نزول آيه شريک است، تعمـيم دهـد                   

 باب جديدي را در توجه به     ،يژگي اين و  .)۱/۳،  األصفي في تفسير القرآن   فيض کاشاني،   

بر اين اساس، اهل بصيرت تنها بـه        . گشايد  باطن و فهم اسرار قرآن به روي انسان مي        

ند، از  انگرند و توهم تناقض در بسياري از اخباري که مخصص يک آيه             حقايق کلي مي  

پس آنچه در برخي اخبار از تخصيِص در آيات وارد گرديده، تنهـا بـراي               . رود  بين مي 

آگاهي دادن بر تنزيل يا اشاره به يکي از بطون معاني آن بر اساس فهم مخاطب اسـت        

   .)۱/۳همان، (
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٩٥

دانـد    ها جاري مـي    زمان ةاين مبنا حاصل تأمل در رواياتي است که قرآن را در هم           

پردازد و بر آن است کـه اگـر          فيض کاشاني به تبيين اين مبنا مي       .)۱/۱۱عياشي،  : نكـ  (

 ، محدود به افـراد خـاص و مواضـع مخـصوصي بـود، قـرآن                  قرآن مقصود و مراد از   

قـرآن دريـايي اسـت کـه پايـان          . گشت و حاشا که قرآن چينن باشد        اش اندک مي    فايده

آيـد و     هاي آن بـه شـمار نمـي         شگفتي. پذيرد، ظاهر آن زيبا و باطن آن عميق است          نمي

   .)۱/۳،  همانفيض کاشاني،: نكـ ( ١پذيرد غرايب آن پايان نمي

اين نگرش موجب گرديده که گروهي از مفسران، برخـي از روايـات را کـه بيـانگر                  

ق، آن يـ مصاديقي از آياتي هستند که وصـف کلـي دارنـد، نقـل و از بـاب جـري و تطب                    

-مـي  اي تأويـل    فـيض کاشـاني، آن را گونـه       . دننكوصف کلي را بر آن مصاديق حمل        
د معناي کلي است که از فهـم افـراد           برخي از افرا   ةند که تأويل اراد   ك شمارد و بيان مي   

   .)۱/۳همان، : نكـ (، مقابل تنزيل است يعامي پنهان است و اين معن

 عالمه طباطبايي نيز بـا اثرپـذيري از فـيض کاشـاني بـه تبيـين وصـف همگـاني و                    

آياتي که در شرايط خاصي براي مؤمنـان        در مورد   پردازد و     هميشگي بودن قرآن مي   

کـه    کساني     براي   ،، آن تکاليف  اند، بر آن است كه     كرده مشخص تکاليفي را    ،زمان نزول 

قـرآن  طباطبايي،  : نكـ   ( است ، جاري باشند نيز داراي همان شرايط         از عصر نزول    پس  

  .)۴۲ در اسالم،

 و  )ع(فيض کاشاني با پذيرش اين مبنـا بـاب تأويـل تمـام آيـات را در شـأن ائمـه                      

  .گشايددوستان و دشمنان آنها مي

  

  يالت فيض کاشاني ـ تأو۴

  )ع(تيض از آيات در شأن اهل بي تأويالت فة پيشين۱ـ۴

و دوستان و دشـمنان  ) ع(بيت پيامبر  کاشاني، شأن نزول آيات قرآن کريم را اهل   فيض

 روايـاتي اسـت کـه در برخـي کتـب روايـي و               ،مستند وي در اين نگـرش     . داند  آنها مي 

 فـرات  تفـسير ،  يابـراهيم قمـ     بن  علي تفسير،  ي عياش تفسير کافي،   اصول: تفسيري چون 

 وجود دارد کـه بـر اسـاس آن بخـشي از             )ع( منسوب به امام عسکري      تفسيرکوفي و   

  .بيت و بخشي ديگر در مورد دوستان و دشمنان آنهاست قرآن در مورد اهل

________________________________________________________ 
   ).۲/۵۹۹کليني، يعقوب،: نكـ  (دارد )ص(اين بخش از سخن فيض کاشاني اشاره به حديث رسول خدا . ۱
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 ٩٦ 

 نيبه ا او  ح  يهاي ياد شده و تصر      کاشاني از برخي از کتاب       فيض  استفادة افزون بر 

کنـد کـه درآنهـا قـرآن بـر          هايي در اين زمينه ياد مي       هاي کتاب   يژگي، وي از و   استفاده

هـا را ديـده       ن  تأويل شده و ايشان خود يکي از اين کتـاب           ين چن يات، ا ياساس ترتيب آ  

ها به دليل اشتمال      برخي از اين کتاب    .)۱/۲۵،  تفسير الصافي فيض کاشاني،   : نكـ  (است  

د مناقـشه  رت و قواعد دين اسـت، مـو  بر اخباري که به زعم برخي مخالف ظاهر شريع   

، رواياتي را که بيـانگر تأويـل آيـات در              کليني .)۲۰ خوانساري،: نكـ  (قرار گرفته است    

ه و هر مجموعه را در باب مـستقلي بـا           كرداست، گردآوري   ) ع ( امامان معصوم  مورد

   .)۱/۲۰۸ کليني،: نكـ (عنوان خاصي آورده است 

  کاشاني ضهاي مختلف تأويالت في  گونه۲ـ۴

هاي متفاوتي بـه ايـن        آيد که وي به گونه      کاشاني از آيات چنين بر مي       از تأويالت فيض  

 بـه نقـد و    و سـپس   هـا ن گونه يان ا ين مبحث ابتدا به ب    يدر ا . تأويالت روي آورده است   

) هم الـسالم يعلـ ( تيـ شـأن اهـل ب   ات دريض در تأويل آي آن دسته که مستند ف   يبررس

م تـا  يکنـ ي بسنده مـ ي ويعرفان ـ  ي و تنها به نقل تأويالت حکمميپردازيقرار گرفته، م

گر ي ديم؛ اما نقد آن را به مجال   ين کن يي تأويل تب  ة او را در مقول    ي عرفان يهار نگرش يتأث

  . ميسپاريم

   اتي آين باطنييبراساس تب  تأويل۱ـ۲ـ۴

 ي حتـ  ح مخلوقات يت علم خداوند، سجود و تسب     يفيک:  از جمله  ي در امور  يض کاشان يف

  و ينش هـست  ي، آفـر  )ا مثـال  يـ عـالم عقـل     ( ن عالم ي، عوالم مقدم برا   ي اله ةجمادات، اراد 

پردازد که برخاسـته    ي م ينيي و معراج و مانند آن، به تب       يعرش و کرس  :  چون يميمفاه

 رد ويـ گيز بهـره مـ  يات نينه گاه از رواين زمي در ايو.  اوستي عرفان ـ ياز ذوق حکم

 ابنـد ييداند  که راسخان در علم بدان راه مـ         ي م ي از اسرار   را ين معان ي به ا  يابيدست  

ر ييشود، تغيق حس حاصل مي را که از طري علمي و.)۱/۶۷۰،  ياالصف،  يض کاشان يف(

 علـم  يابد؛ وليير ميي زمان، تغيداند که با دگرگوني ميمتناه ر، فاسد و محصور و   يپذ

. ر در آن راه نـدارد ييـ  و تغ شمارد که ثابت است و شک     يط م ي و بس  يخدا را واحد، کل   

 ين علمـ  يز خدا را به اوصاف کمال و صفات جاللش بشناسد، به چنـ            يپس اگر انسان ن   

 در مفهـوم    يض کاشان ي ف .)۱/۵۷،  يرالصافيتفس،  يض کاشان يف: نكـ  ( کنديدا م يدست پ 

ل بر کمـال خـالق اسـت و         ي موجودات بر آن است که نقصان مخلوقات دل        ييح گو يتسب
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٩٧

ز يـ  نين ابن عربـ ي الديي مح.)۲/۹۵همان،  ( ت اوست ي آنها شواهد وحدان   تکثر و اختالف  

دانـد و بـر آن اسـت کـه          يات م يحصول غا  ، آن را ظهور کماالت و     ين حمد اله  ييدر تب 

ح گـر و حمـد      يات خود و اخراج کمـاالت از قـوه بـه فعـل تـسب              يموجودات به خصوص  

دانـد و  يقت حمد را اظهار صفات کمال م      ين حق ي صدر المتأله  .)۱/۸،  يابن عرب (اند  کننده

 .)۱/۷۴مالصـدرا،  ( آوردي به شمار مـ ي تر از حمد لفظ   ي قو ين معن يظهور حمد را بر ا    

اء از جهـت انـواع خلقـت و حـسن خـود بـر جمـال                 ي برآن است که اش    ييعالمه طباطبا 

ض ي فــ.)۱۱/۱۵۹، الميــزانطباطبــايي، (کننــد يح مــيخداونــد داللــت دارنــد و او را تــسب

 که گاه از    يط در هست  ي در خصوص اسباب و وسا     ي فلسف يها متأثر از نگرش   ياشانک

شود، معتقد است که اسباب وجود مخلوقات و ارباب انـواع           ير م يآنها به رب النوع تعب    

 ةرا به واسط  يند، ز اشود، اسماء خداوند متعال   ينش انجام م  ي آنها آفر  ةآنها که به واسط   

 خـود  يوند داللت دارند، آن گونه که اسم بـر مـسما  ظهور خود بر مظاهرشان، بر خدا  

وسـع  «ن  يـي  در تب  ي الکرسـ  ية در آ  ي و .)۵۹،  کلمات مکنونـه  ،  يض کاشان يف(داللت دارد   

ن بـه   يهمچنـ . کنـد ي خداونـد حمـل مـ      ي علم ةآن را بر احاط   »  ه السموات واالرض  يکرس

لوقـات و    مخ ة همـ  ينـد کـه عـرش، از جهتـ        كيان م يب) ع(  از امام صادق   يتياستناد روا 

امبران و  يـ گـر علـم خداونـد اسـت کـه پ          ي، وعـاء آن اسـت و عـرش، از جهـت د            يکرس

 اسـت کـه     ي، علمـ  ي را بر آن مطلع گردانده است و کرس        ي اله يهافرستادگان و حجت  

  فـيض ( ندارنـد    ي بـر آن آگـاه     ي الهـ  يهـا امبران و فرسـتادگان و حجـت      يک از پ  يچ  يه

ش يرايـ  خـود را پ    ي هدف اصل  ي کاشان ضي هر چند ف   .)۱/۲۸۲،  تفسير الصافي کاشاني،  

 اما گـاه بـه      ،)۱/۱۱  همان، ،يض کاشان يف: نكـ  (ند  كيان م ي ب ين تأويالت يرش از چن  يتفس

 ير آثارش پرداخته است و حتـ ي در ساي عرفان ـ يم از نگاه حکمين گونه مفاهين اييتب

قـد و   ازمنـد ن  ي خـود ن   يم که در جـا    ينيبين نگرش م  ي از ا  ييز رد پا  يرش ن يگاه در تفس  

  . استيبررس

   تأويل با وجود ظهور آيه۲ـ۲ـ۴

معموالً در  او  . آيه، به تأويل آن پرداخته است      کاشاني در مواردي با وجود ظهور       فيض

همچنين بر آن است که در چنين      . پردازد  اين موارد ابتدا به تنزيل و سپس به تأويل مي         

  . مواردي توجيهي شايسته از آن تأويل ارائه نمايد

ابتـدا بـه اسـتناد      ) ۲/هبقـر  (لِّلْمتَِّقين   يذَِلك الِْكتَاب الَ ريب ِفيِه هد      ةفسير آي وي در ت  

آغاز گرديده، همان   " الم"آن قرآني که به     «: يدگو مي) ع(تفسير منسوب به امام عسکري      
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 ٩٨ 

اي (و پس از او ساير انبياء بدان خبر داده اند، آن را بر تـو                ) ع(کتابي است که موسي     

» .اسـرائيل آشکاراسـت      نازل گردانيديم و در آن تريدي نيـست، زيـرا نـزد بنـي              )محمد

گـاه براسـاس روايتـي از امـام            آن .)۶۴اسـترآبادي،   : نكـ  ؛  ۱/۹۱ ،همانفيض کاشاني،   (

 کتـاب «: گويـد   پردازد و مـي     مي     آيه ند به تأويل  ك  نقل مي  ياز عياش آن را   که  ) ع(صادق  

ند که ك  سپس، چنين توجيه مي.)۱/۹۱ ، هماناني،فيض کاش(» علي، در آن تريدي نيست 

" کتـاب "دارد و   " علـي "اشاره بـه    " ذلک"يعني  .  بياني است  ةاضاف" علي"به  " کتاب" ةاضاف

آن  که آن، علي اسـت، ترديـدي در          کتابي    عبارت از آن است و معنا چنين است که، آن         

ز سـوي خـدا و   اش مـشهود اسـت و بـر فـضايل او ا     نيست، زيرا کمـاالت او از سـيره    

اهللا و اوليـاي خـاص        رسولش تصريح شده و اطالق کتاب بر انسان کامل در عرف اهل           

 آيات نيـز  ةرا در ادام" هدي للمتقين" برخي، افزون بر اين، .)۱/۹۱همان، (او، رايج است    

را به ايمان آورندگان بـه قيـام قـائم و           " الذين يؤمنون بالغيب  "گر بودن امام و     به هدايت 

   .)۱/۲۹قمي، : نكـ (اند  كردهل رجعت تأوي

را " عالمـات  "،)۱۶/نحـل  ( النَّجِم هـم يهتَـدون   بـ و وعالمـاتٍ  ةذيـل آيـ   فيض كاشـاني    

 آن، راه   ةدانـد کـه عـابر بـه وسـيل         هاي راه و هرچيزي از جمله کوه و دشت مي           نشانه

ريا و بيابان    ستارگان در د   ةابي در شب به وسيل    هيرا را " بالنجم هم يهتدون  "يابد و     مي

 حـال آنکـه در تأويـل آيـه،          .)۳/۱۲۹ ،تفسير الصافي کاشاني،    فيض: نكـ  (ند  ك تفسير مي 

 کلينـي   .)۵/۱۰۷همـان،   (کند    معرفي مي ) ص(خدا    را رسول " نجم"را اوصياء و    " عالمات"

علـيهم  (را ائمه  " عالمات" خدا و   را رسول " نجم) "ع(نيز بر اساس روايتي از امام صادق        

: افزايـد   مـي  كرده،    طبرسي نيز اين روايت را نقل      .)۱/۲۰۶ کليني،: نكـ  (داند    مي) السالم  

را امـان  ) عليهم السالم (بيت  خداوند ستارگان را امان براي اهل آسمان قرار داد و اهل       

   .)۶/۵۴۵طبرسي،  : ـنک(براي اهل زمين گرداند 

اهايي است که هـر     اما آنچه در هر دو مورد تأمل برانگيز است، ظهور آيات در معن            

چند تأويالت ياد شده در آن موارد، تعابيري ظريف و برخاسته از ذوق باطني و نگـاه                 

 كردهدروني به الفاظ و عبارات است، ولي اثبات اين که خداوند چنين مفاهيمي را اراده 

  .باشد، امري مشکل و دور از ذهن است
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٩٩

 "الکتـاب    ذلـک "و عبـارت    ) الـم ( بقره   ةارتباطي که مفسران بين حروف مقطعه در سور       

آنچـه   و) ص(اند و همچنين توصيف متقين به اين که به آنچه بر پيـامبر اسـالم         كرده بيان

  .است بر انبياي پيشين فروفرستاده شده، ايمان دارند، بيانگر ظهور لفظ کتاب در قرآن

 ة قبل و آيات ماقبـل آن از ابتـداي سـور           ةآنچه ظاهر آي  " نجم"و  " عالمات"و اما در    

آفـرينش انـسان،    : ها و مواهب طبيعـي از جملـه         ند، گوياي نعمت  ك نحل بر آن داللت مي    

دن درختـان و گياهـان، آفـرينش        ييـ آفرينش چهارپايان و فوايد آنها، نزول باران و رو        

شب و روز، خورشيد و ماه و ستاره، آفرينش دريا و آثـار و برکـات آن و در نهايـت                     

هاست و پس از آن نيز تذکر به انسان و توجه دادن او              ها و نهرها و راه      قرار دادن کوه  

 معنـاي   ة آنهـا قراينـي بـر اراد       ةکه هم . شمار اوست   هاي بي   به خالقيت خداوند و نعمت    

  .است هاي ياد شده  ظاهري در واژه

   تأويل به عنوان مصداق معناي کلي ۳ـ۲ـ۴

کلي در قرآن   کاشاني، مصاديقي از عناويني است که به وصف           برخي از تأويالت فيض   

 بـه   ،)۱۱۹/توبـه ( الـصَّاِدِقين  يا أَيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وكُونُواْ مع         ةوي در آي  . آمده است 

محمـد    طالـب و آل     ابـي   بـن    مراد آيه آن است که با علي       گويد مي استناد رواياتي از کافي   

   .)۴/۱۸۱،  همانفيض کاشاني،: نكـ (همراه باشيد ) عليهم السالم(

 ... ِمـن الْمـؤِمِنين ِرجـالٌ صَـدقُوا مـا عاهـدوا اللَّـه علَيـهِ               ةکاشاني به استناد آي     فيض

انـد، براثبـات مـدعاي خـود ـ       آن برخـي از مؤمنـان، صـادق    که براسـاس  ،)۲۳/احزاب(

 .ـ استدالل آورده است) عليهم السالم ( مورد بحث در علي و ساير اوصيا     ةانحصار آي   

ن آيه که امر به همراهي بـا آنهـا شـده،    ي برخي برآنند که صادقان در ا .)۴/۱۸۱همان،  (

کساني هستند که در کردار و گفتـار راسـتگو باشـند و هرگـز دروغ نگوينـد و ايـن از           

  .)۲۱۷حسيني استرآبادي، : نكـ (هاي معصوم است  ويژگي

 حـضرت پاسـخ     از عام يا خاص بودن آيـه پرسـيد؟ آن         ) ص(خدا    سلمان از رسول  

عام است زيرا گروه مؤمنان مورد خطاب و امر قرار دارند؛ اما            " ياايها الذين آمنوا  " :داد

فـيض کاشـاني،    : نكــ   (خاص برادرم علي و جانشينان پـس از اوسـت           " صادقين" ةواژ

  .)۲/۸۶۴بحراني، ؛ ۲/۳۸۸همان، 

 ...ِذين اصْـطَفَينَا ِمـن ِعباِدنَـا      الَّـ  ثُم أَورثْنَا الِْكتَـاب    ة اين تأويالت در مورد آي     ةاز جمل 

 نـد، برگزيـدگان   ك کاشاني به استناد روايتي که از کافي نقـل مـي            فيض. است) ۳۲/فاطر(

 کلينـي،  ؛۴/۲۳۸ ، همـان  کاشـاني، فـيض : نكــ    (دانـد مـي موردنظر آيه را عترت طاهرين      

۱/۲۱۴(.   
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طبـري،  : نكــ   (د  داننـ   در عين حال، برخي از مفسران، علماي امت را مـراد آيـه مـي              

 امت مراد آيه باشـد، زيـرا        ة هم  ممكن است  اند که    برخي نيز بر اين نقل افزوده      .)۲۲/۸۸

 امـا در    ،)۴/۲۵۹بيـضاوي،   : نكــ   (را بر ساير امت ها برگزيد       ) ص( امت پيامبر    ،خداوند

اند که مفهـوم ايـن کلمـه           و بر آن شده     كرده استناد" اصطفينا "ةاين ميان، برخي بر کلم    

شـدن   گزينـد و در قـرآن در مـورد برگزيـده      دن است و خدا جز متقين را برنمي  يبرگز

  .)۶/۲۹۱مغنيه، : نكـ  (١انبياء چنين مي بينيم

  :براي اين ميراث گويد) ع(ابوالفتوح رازي ذيل اين آيه ضمن بيان استحقاق علي 

 رازي،(» چون کتاب به رسول دادند پس، از او به ميراث، جز به مـستحقان نرسـد               «

   .)۱۶/۱۱۳ابوالفتوح، 

  ق با مورد نزول خاصي تأويل بر اساس جري و تطب۴ـ۲ـ۴

ومـا   ة آمده، در آيي و عياشيکاشاني به استناد اخباري که در کافي و تفاسير قم  فيض

) ۴۳/نحـل (  تَعلَمون الذِّكِْر ِإن كُنتُم الَ    أَرسلْنَا ِمن قَبِلك ِإالَّ ِرجاالً نُّوِحي ِإلَيِهم فَاسأَلُواْ أَهلَ        

) علـيهم الـسالم   (بيـت او      و اهـل ذکـر، اهـل      ) ص( که مراد از ذکر، رسول خـدا         گويدمي

را ) ۱۱ــ ۱۰/طـالق ( ... يتلـوا علـيكم     رسـوالً  ٭قَد أَنزَلَ اللَّه ِإلَيكُم ِذكْراً     وي عبارت . هستند

  .)۵/۱۹۱، ۳/۱۳۷، تفسير الصافيکاشاني،  فيض(دهد  خود قرار مي مستند برداشت 

ذکـر،     اين در حالي است که در برخي روايات ديگـر ، مـراد از ذکـر، قـرآن و اهـل                    

الذِّكْر ِلتُبين ِللنَّـاِس مـا        وأَنزَلْنَا ِإلَيك   ةآيبيان شده و وجه آن،      ) عليهم السالم   (محمد    آل

ِهم۳/۱۳۷همان، (است ) ۴۴/نحل( نُزِّلَ ِإلَي(.   

داند که با سياق آيه سـازگاري نـدارد چـرا             سخن بعيدي مي  فخررازي نقل اخير را     

  پـس  ،كردنـد  را انکـار مـي    ) ص(که مخاطبان آيه افرادي بودند که قرآن و رسول خـدا            

رازي، : نكــ   (چگونه ممکن است که آن دو را محل رجوع و سـؤال خـود قـرار دهنـد؟                   

  .)۸/۱۲۲فخرالدين، 

فرمان داده شـده کـه از آنهـا         سخن فيض بيانگر آن است که وي اهل ذکري را که            

تابد، هـر     هاي ديگر را برنمي     داند و در اين زمينه نقل     مي) ع(بيت پيامبر     سؤال کنيد، اهل  

عالمه طباطبـايي   .  مخاطبان آيه و مورد سؤال، گاه با ديگران همراه است          ةچند درزمين 

دانـد  يم) ص( بشر بودن پيامبر      دربارة خطاب آيه را متوجه  مشرکان و سؤال آنها را         

________________________________________________________ 
  .)۳۳/آل عمران : نكـ . (۱
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: نكــ  ( باشـد   ـ به ويـژه يهـود   ـ  و براين اساس معتقد است که بايد سؤال از اهل کتاب

 فراوانـي از  ةتوانـد از مجموعـ   اين بيـان، نمـي    وي پس از.)۱۴/۲۵۳، ميزانالطباطبايي،  

 بـر آن اسـت کـه تـوجيهي در            بنابراين داند، بگذرد، بيت مي   روايات که اهل ذکر را اهل     

را بدون " فاسألؤا اهل الذکر "وي عقيده دارد که اگر      . ندكوايات ارائه   خور از اين گونه ر    

در نظر گرفتن مورد ـ آن گونه که شأن قرآن است ـ در نظر بگيريم، در ايـن صـورت     

ولي به جهت . سخن، از حيث سؤال کننده، سؤال شونده و مورد سؤال عام خواهد بود           

   .)۱۲/۲۸۵ همان،طباطبايي،: نكـ (تند هس) ع(پيامبر  بيت  مصداق، خاص است و آنان اهل

وِإذْ قُلْـتُم يـا      :کاشاني در آيات ذيـل اسـت        از جمله تأويالت ياد شده، تأويالت فيض      

وستَّ    يمح لَك ِمني لَن نُّؤ ي نَر  رهج الصَّا  ًة اللَّه قةِعفَأَخَذَتْكُم و ُ  ونتَنظُر ثْنَـاكُم     أَنتُمعب ثُـم

 وي در اين آيه داللتي روشـن بـر جـواز            .)۵۶ـ۵۵/هبقر( ِتكُم لَعلَّكُم تَشْكُرون  بعِد مو  من

آورد کـه در      ن گونه بر اين سخن، دليـل مـي        ي قمي ا  تفسيراو به نقل از     . بيند  رجعت مي 

فيض : نكـ  (مثل آن وجود دارد     ) ص(بني اسرائيل چيزي نبوده جز آنکه در امت محمد          

ــصافيکاشــاني،  ــسير ال ــه   .)۱/۱۳۴، تف ــن ســخن، آن را گون ــل اي ــي پــس از نق اي  ذهب

داند و معتقد است که هيچ دليل يا شبه دليلي در ايـن               گيري انحرافي در تفسير مي      جهت

آيه بر رجعت وجود ندارد و چنين ادعايي که هر چه در بني اسرائيل وجود داشـته در                 

االتجاهـات المنحرفـه     ذهبي،: نكـ  (اساس است     امت اسالمي نيز وجود دارد، ادعايي بي      

  .)۵۳ ،في تفسير القرآن

شدن در اين دنياسـت چـرا کـه بـر اسـاس       اغلب مفسران بر آنند که مراد آيه، زنده   

رازي، فخرالـدين،   : نكــ   ( تحقق يابـد      بايد محتواي آيه، شکر و سپاس و ايمان و تکليف        

 نـه    معتقد است که اين مرگ، مرگ عبـرت بـوده          کشف االسرار  صاحب   .)۱/۵۲۱ همان،

 برخـي نيـز     .)۱/۱۹۳ ميبـدي، : نكـ  ( مرگ فنا و آنها پس از مرگ، ديگر بار مکلف بودند          

عهد فرقان بگيرد،   ) ع(دانند که خداوند خواست که ازموسي         اين ماجرا را در زماني مي     

 طـاهرين را از هـم جـدا         ةو ائم ) ع(و نبوت او و علي      ) ص(پس محقّين و مبطلين محمد      

بحرانـي،  : نكــ   (بـر آنهـا گذشـت       ...) مردن و برانگيخته شدن و      (گاه آن وقايع      ، آن كرد

) ع(موسـي   : افزايـد    مـي   و كنـد ي فيض کاشاني نيز شبيه اين وقايع را  نقـل مـ            .)۱/۲۱۹

خداوند را به محمد و خاندان او سوگند داد که آنها را برگردانـد، پـس آنهـا برگـشتند                    

   .)۱/۱۳۴ ، همانفيض کاشاني،: نكـ (
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و به   كرده   بسياري از مفسران شيعه داليلي را در اثبات رجعت بيان         با وجود آنکه    

اند؛ اما برخي چون شيخ طوسي علي رغم بيان داليل  هاي مخالفان نيز پاسخ گفته  شبهه

هاي يـاد شـده، داللـت ايـن آيـه را بـر جـواز                  گويي به شبهه     بر رجعت و پاسخ    يگريد

مبعوث شدن يک قوم در يک زمـان  شدن و    داند و عقيده دارد که زنده       رجعت کافي نمي  

له نيازمنـد دليـل     أشدن گروهي ديگر در زماني ديگـر نـدارد و ايـن مـس               داللت بر زنده  

    .)۱/۲۵۵طوسي، : نكـ (مستقلي است 

 هـاي پيـشين بـوده، در امـت     از آنجا که داليل قطعي بر اين که همانند آنچه در امت    

 و ظنـي کـه در اثبـات ايـن ادعـا       اندکيهاي  جز نقل ـ اسالمي جاري شود، وجود ندارد

افزون آنکه، اگر . توان براي اثبات رجعت بر اين مبنا تکيه زد  بنابراين، نمي ـ نارساست

هم آن را بپذيريم، نيازمند تنقيح مناط است تا مشخص شود، چـه مالکـي بيـانگر ايـن                   

در اين صورت در موضوع مورد بحث، بـسياري از آنچـه در داسـتان               . همانندي است 

از نظر بيان اعجاز، مخاطبان آيـه، افـراد برانگيختـه شـده، حکمـت               ) ع(ت موسي   حضر

ها، کيفيت مرگ و بعث وجود        برانگيخته شدن پس از مرگ و حتي بر اساس برخي نقل          

بـر  . متفاوت اسـت    شود، يبا واقعيت آنچه درعقايد شيعه در بحث رجعت بيان م          دارد،

ن مستلزم دور شـدن     ياند که ا  ه گرفته ن گونه موارد خرد   يگران در ا  يفيض کاشاني و د   

داند يق م ي اين قبيل برداشت را ازباب جري و تطب        ياز ظاهر و سياق آيات است؛ اما و       

و برآن است که احکام خداوند بر حقايق کلي و مقامات نوعي ـ بدون خصايص افراد ـ   

ر ير تفساق را ديت سي رعايي عالمه طباطبا.)۱/۲۶  همان، کاشاني،  فيض(يابد    جريان مي 

-ياق را  محل اشکال نم     يع از س  يق، تقط ي و تطب  يشمارد؛ اما در جر   ي م ي ضرور يامر

 است که آن حقـايق      ين پرسش باق  ي ا يات جا ين آ يا  در .)۹/۳۱۸  همان، ،ييطباطبا(داند  

ض يکلي مورد نظر آيه که بتوان آن را به اين گونه تأويالت سرايت داد، کدام است؟ فـ                 

قومي مورد خطاب قرار گرفتند و به صفتي منتـسب گرديدنـد،            عقيده دارد، هنگامي که     

کاشـاني،   فـيض ( کساني که از سنخ آن قوم هستند، جزء مخاطبان قرارمـي گيرنـد      ةهم

 را يقــي حــال ايــن ســنخيت و همگــوني کــه بتوانــد چنــين جــري و تطب .)۱/۲۶همــان، 

  مشروعيت ببخشد، کدام است؟

 قبيـل بيـان مـصداقي از يـک امـر کلـي           اما اگر ممکن بود که بتوان ايـن بيـان را از           

ساخت؛ اما چنانکـه گذشـت، آيـات        دانست، در آن صورت چنين برداشتي را موجه مي        
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هايش، از جملـه پيـامبر        مورد بحث حکايت از يک جريان خاص دارد که با تمام ويژگي           

آن عصر، قوم او، عقايد و افکار آن قوم و مشکالتي که پيش روي او در هـدايت بـوده                   

  . هايي که متوجه ايشان شده، به وضوح در آيه بيان گرديده است رافو انح

  

  جهينت

گرش فيض کاشاني به تأويل آيات قرآن، نگرشي عميق و حاصل رويکـرد بـاطني او                ن

يابي بـدان     وي براي الفاظ و معاني، حقيقت و روحي قائل است که دست           . به آيات است  

  .نيازمند تأمل در آيات و کشف معاني مقصود است

 مباني فکـري و اعتقـادي او از يـک سـو و              ةتوان نتيج نگاه باطني او به آيات را مي      

هايي که از عرفان دارد بـه   وي با بهره. مباني روايي و حديثي او از سوي ديگر دانست   

کوشـد کـه    يهايي کـه از احاديـث و روايـات دارد، مـ             نگرد و با اندوخته     ات مي يباطن آ 

  .ندكيم را در روايات جستجو حقيقت و روح آن الفاظ و مفاه

بيـت     از روايات، تمام آيات قـرآن را در شـأن اهـل            ياز سوي ديگر وي با اثر پذير      

داند و بـر ايـن مبنـا بـه تـأويالتي              و دوستان و دشمنان آنها مي     ) عليهم السالم ( پيامبر

 يل آنهـا پرداختـه، برخـ   يـ ن گونه بـه تأو  يض ا ي که ف  ياتيآ. پردازد  گسترده از آيات مي   

ن يچنـ . م شـده اسـت    يات ترسـ  يـ  آن در روا   ي است که مبان   يطبق با اصول و قواعد    من

سته شـود  يـ ات موجب شده، که به آنها فراتر از شأن نزول خاص آنها نگري به آ  ينگاه

تأويالت ن گونه يق ا ي از مصاد  ياريبس.  محدود نگردد  يا موارد خاص  يات به زمان    يو آ 

با وجود ظرافت و دقت تمامي کـه وي در          . ت اس يويژگ  ن  ي ا يم دارا يکه به آنها پرداخت   

حال برخي تأويالت وي، مستلزم دوري از         رويکرد به چنين تأويالتي دارد؛ اما در عين       

ا يـ ق  يـ  و تطب  ي جـر  ي کـه بـا مبـان      ياشأن نزول و گذر از ظواهر آيات است بـه گونـه           

  . ستيه نيز قابل توجي و مانند آنها نيک مفهوم کلي از يقراردادن آن به عنوان مصداق

 ةکاشاني بر آن است که برخي از آيات داراي وصف کلي هـستند کـه در همـ                   فيض

 همگوني و همانندي برخي وقـايع     ةق را به واسط   يزمانها جريان دارند، اين جري و تطب      

ق يـ داند، حال آنکه گاه برخي تـأويالت وي از آيـات ماننـد تطب               با موارد نزول آيات مي    

 .    بر رجعت، فاقد چنين وصفي است) ع( يقوم موسخته شدن يحوادث مردن و برانگ
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