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Abstract:

:چکیده

The interpretation of Al-Quran Al-Azim by Ibn
Kathir is one of the narrative interpretations of
the 8th century which is influenced by Tabaris'
Jame-Albayan
interpretations
and
also
interpretive principles of Ibn Timie. Grounds for
forming this interpretation and bases of this
interpretation on the one hand, and on the other
hand interpretive methods of the exegetist have
given superior features to this interpretation and
made it suitable to research; especially when we
compare it with interpretations such as those by
Safi Feyze Kashanis, which is on the basis of
Hadith based approach by Shiite scholars in
eleventh and twelfth centuries followed by
interpretation development
in these two
centuries. The question which is raised in here is
that: Which interpretive method have Feyz-e
Kashani and Ibn Kathir followed in their own
interpretations ? To respond the question we
should say that the interpretive method of Ibn
Kasthir is Quran to Quran and Quran to custom
on the basis of sunna narrative sources and Feyze Kashanis, method is combined whit inferior
paraphrases based on Shiites, narrative sources.

تفسير القران العظيم ابنكثير از تفاسير روايي قرن هشتم است كه
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متأثر از تفاسير جامع البيان طبري و همچنين اصول تفسيري
 زمينهها و بسترهاي شكلگيري اين تفسير از.ابنتيميه است
يكسو و روشهاي تفسيري مفسر از سوي ديگر به اين تفسير
.ويژگيهاي ممتازي بخشيده كه آن را شايستة تتبع قرار ميدهد
بهويژه زمانيكه آن را در ترازوي سنجش با تفسيري چون تفسير
صافي فيض كاشاني قرار دهيم كه بر اساس رويكرد حديثي
علماي شيعه در قرن يازدهم و دوازدهم و به دنبال آن سير
.تدوين تفاسير اثري شيعه در دو قرن ياد شده سامان يافته است
 فيض كاشاني و:سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كه
ابنكثير در تفسير خود از كدام روش تفسيري پيروي نمودهاند؟
 روش تفسيري ابنكثير تفسير:در پاسخ به اين سؤال بايد گفت
قرآن به قرآن و قرآن به سنت بر اساس منابع روايي اهلسنت و
روش فيض كاشاني روش آميخته با تأويالت باطني بر اساس
.منابع روايي شيعي است

.) كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه كاشان (نویسنده مسئول
.s.khariarani@yahoo.com
. دانشيار دانشگاه پيام نور آران و بيدگل
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روشهای تفسیری فیض

اصل از اين اصول ،پيامبر هيچ امري از امور دين

تفسیر قرآن به قرآن

را فروگذار نكرده است و پيش از آنكه از دنيا برود،

فيض كاشاني در آنچه افزون بر شرح لفظ و مفهوم

دين كامل گرديد .آية شريفه ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُ مْ

كه نياز به سخن معصوم دارد  ،اگر از آيات

وَأَتْمَمْتُ

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اإلِسْ الَمَ

محكم قرآن چيزي بيابد كه بر مراد آيه داللت نمايد،

دِيناً﴾[مائده ]9/بر اين معنا داللت دارد.

آن را بيان مي كند ،زيرا برخي از قرآن برخي ديگر را

همچنين در كتاب خدا هيچ امري مورد نياز

تفسير مينمايد و ائمه نيز فرمان دادهاند كه

نيست ،جز آنكه بيان گرديده و رسول خدا نيز

متشابهات قرآن به محكمات آن ارجاع داده

آن را تبيين نموده است ،حتّي ارش الخدش ،آيات

شوند(فيض كاشاني.)57/9 :9911 ،

فراواني در قرآن بر اين معنا گواهي ميدهد .مانند آية

هرچند برخي از مفسران از اين روش به قاعدة

﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾[انعام ]93/و آية ﴿وَ

تفسيري تعبير مي كنند؛ اما نزد برخي ديگر اين اصل

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾[ نحل ]98/و يا

چنان اهميت مييابد كه آن را بهعنوان منهج تفسيري
برميگزينند .اين نگرش مبتني بر آن است كه تفسير
قرآن به قرآن از ابتداي عصر رسالت ظهور پيدا كرد و
تا زمان ما ادامه يافت(خضير )75 :9199 ،و اين
روش با حيات تفسير و تحول آ ن همراه و همزاد
است .آنها برآنند كه خودِ قرآن درستترين راه در
تفسير است و براي كسي كه ميخواهد قرآن را

تفسير نمايد ،برتر آن است كه ابتدا از خود قرآن
تفسير آن را جستجو نمايد و اگر نتوانست از قرآن در
اين زمينه بهره گيرد ،تفسير آن را از سنت جستجو نمايد،
چراكه سنت شارح قرآن است(ابنتيميه.)19 :9915،
اين ويژگي در قرآن بدان جهت است كه اگر
آياتي از قرآن در جايي موجز آمده ،در جاي ديگر به
اطناب بيان شده است و اگر در جايي مطلق آمده ،در
جاي ديگر مقيد گرديده و اگر در جايي عام آمده در
جاي ديگر تخصيص خورده است و در جايي مبهم
نيست ،جز آنكه در جاي ديگر بر آن تنبه داده شده
است .براين اساس ،بسياري از انديشمندان معتقدند

آية ﴿وَ الَ رَطْبٍ وَ الَ يَابِ سٍ إِالَّ فِي كِتَا بٍ
مُّبِينٍ﴾[انعام .]71/وي بر اساس اين اصل هر حكمي
را كه ميخواهد استنباط كند ،ابتدا به قرآن مراجعه
مينمايد و چنانچه از قرآن شاهدي بر آن نيافت به
اخبار روي ميآورد(عبداهللزاده آراني- 513 : 9933 ،
) 515
از آنجا كه فيض كاشاني تفسير آيات قرآن به
آيات را از آموزه هاي امامان معصوم ميداند ،از
سخنان ايشان نيز در تبيين آيات بهره ميگيرد.
وي در آية ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَ
عَلَى أَبْصَارِهِ مْ غِشَاوَةٌ وَ لَهُ مْ عَذَابٌ عظِيمٌ﴾[بقره ]5/بيان
مي نمايد كه آيه بدان معنا است كه خداوند بر قلوب
كافران نشانهاي مي گذارد كه مالئكه و اولياي الهي
آنگاه كه به آنها نظر ميافكنند ،ايشان را ميشناسند و
مي دانند كه آنها ايمان ندارند .وي سپس روايتي از
عيون اخبار الرضا نقل مينمايد كه ميفرمايد:
«ختم در آيه ﴿خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ﴾ ،همان مُهري

كه بخشي از قرآن بخشي ديگر را تفسير

است كه بر قلوب كافران به جهت عقوبت بر كفرشان

ميكند(خضير79 ،9199 ،؛ طباطبائي.)73 : 9931 ،

زده ميشود .خـ داونـد ميفرمايد:

فيض كاشاني در شرح مباني اخباري خود اصول
دهگانهاي را براي تفقه برمي شمارد كه بر اساس اولين

﴿بَـلْ طَبَـعَ اللّهُ عَلَيْـهَا بِكُفْرِهِمْ فَالَ يُؤْمِنُونَ إِالَّ
قَلِيالً﴾[نساء(»]977/فيض كاشاني) 19/9 : 9911 ،
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در آيات ﴿وِ مِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا

به اين افراد در اين دنيا نيز با آنچه در آخرت وجود

حَسَنَةً وَ فِي اآلخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَـئِكَ لَهُ مْ

دارد منافاتي نميبيند .وي در اين زمينه ميگويد« :و

نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَ اللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾[بقره 519/و ]515

 -اين صفات  -در اين دنيا نيز ميتواند به اموري از

در تفسير صافي ،بياني متين در مورد كيفيت محاسبة
اعمال بندگان  -با وجود كثرت خاليق و افعال آنها -
آمده است و اينكه چگونه خداوند همة آنها را در
يك چشم بر هم زدن محاسبه ميكند.
صاحب اين تفسير به استناد روايتي از امام
علي به نقل از مجمعالبيان به بيان كيفيت اين
محاسبه ميپردازد و ميگويد همانگونه كه خداوند

جمله علوم و معارف كه متعلّق به آخرت است،
انتساب پيدا كند .بنابراين ،در روز قيامت نيز اينگونه
محشور ميشوند(».همان )11/9 :يعني به سبب اينكه
در اين دنيا نسبت به اينگونه معارف كر ،الل و كور
هستند ،در آخرت نيز اينگونه محشور ميشوند .وي
براي آشكار شدن سخن خود از آياتي بهره ميگيرد.
خداوند ميفرمايد﴿ :لَهُمْ قُلُوبٌ الَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُ مْ

بهصورت دفعي روزي ميدهد ،بدينگونه نيز بندگان

أَعْيُنٌ الَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ الَّ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾[اعراف]951/

را محاسبه مينمايد و همانگونه كه بندگان او را

و مراد از اينها امور آخرت در اين دنياست .همچنين

نميبينند ،ولي آنها را روزي ميدهد ،بدينگونه نيز

ميفرمايد﴿ :فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَ لَكِن تَعْمَى الْ قُلُو بُ

بندگان مورد محاسبه قرار ميگيرند(فيض كاشاني:9911 ،

الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾[حج ]13/و همچنين ميفرمايد﴿ :وَ

595/9؛ عبداهلل زاده آراني.)511 :9933 ،

إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى الَ يَـسْمَ عُواْ وَ تَـرَاهُمْ يَنظُرُونَ

وي سپس به روايتي از تفسير امام عسكري 
اشاره مي كند كه در آن با استفاده از آية ديگري از
قرآن كيفيت محاسبة سريع بندگان در روز قيامت بيان
شده است .در اين زمينه از تفسير ياد شده نقل
مينمايد كه اين "محاسبة سريع بندگان" بدان علت
است كه هيچ شأني او را از شأن ديگر باز نميدارد و
هيچ محاسبه اي مانع محاسبة ديگر نميگردد ،پس
آنگاه كه يكي را محاسبه مي كند ،در همان حالت همه
را محاسبه ميكند و حساب آنها را به پايان ميبرد و
اين مانند سخن خداوند است كه ميفرمايد﴿ :مَّا
خَلْقُكُمْ وَ لَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾[لقمان]53/
در آية ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ الَ يَرْجِعُونَ﴾[بقره]93/
در تفسير صافي در معناي آيه﴿ ،صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾ را به

إِلَيْـكَ وَ هُـمْ الَيُبْصِرُونَ ﴾[اعراف ]913/بنابراين،
عبارت "فَهُمْ الَ يَرْجِعُونَ" در پايان آية مورد بحث -
آية  93سورة بقره  -به معناي آن است كه آنها از ضاللت
به هدايت برنميگردند(فيض كاشاني.)11/9 :9911 ،
دو تفسيري كه فيض كاشاني از آية مورد بحث
ارائه مي كند ،تأمل برانگيز است ،زيرا وي هر دو
تفسير را مستند به آياتي از قرآن مينمايد و برداشت
خود را از آيه ،استحكام ميبخشد .در عين حال ،اين
دو تفسير قابل جمع با يكديگرند و هيچگونه منافاتي
بين انتساب صفات ياد شده در آية مورد بحث به
مشركان در اين دنيا و انتساب اين صفات به ايشان در
آخرت وجود ندارد ،بهگونهاي كه ميتواند هر دو
مراد خداوند باشد.

مشركان در آخرت نسبت ميدهد ،مفسر در اين زمينه

اين مفسر بزرگ به خوبي اين ويژگيها و صفات

به آية ﴿وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُ جُوهِهِمْ عُمْياً وَ

را در مورد مشركان در دنيا و آخرت تبيين مينمايد و

بُكْماً وَ صُمّاً ﴾[اسراء ]15/استـشهـاد مينـمايـ د(فيض

بر آن است كه صفات ياد شده در مورد ايشان در دنيا

كاشاني .)13/9 :9911 ،آنگاه در انتساب اين صفات

نسبت به معارف و علومي كه به آخرت تعلّق دارد،
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موجب شده است كه آنها در آخرت نيز اينگونه

دوم شكل گرفت .در اين ميان فيض كاشاني

محشور شوند(عبداهللزاده آراني.)571-579 : 9933 ،

مجموعـة روايي وافي را تدوين كرد ،ضمن آنكه

آنچه بيان شد ،نمونههايي بود از موارد متعددي

برخي ديگر از اين مجموعههاي روايي را بزرگاني از

كه فيض كاشاني در تبيين و توضيح يك آيه ،از آيه يا

محدثان چون شيخ حر عاملي ،عالمة مجلسي و

آياتي ديگر بهرهبرداري نموده است .وي معموالً آنگاه

ديگران به رشتة تحرير درآوردند.

كه آيهاي را به آيه اي ديگر تبيين و تفسير مينمايد ،از

مجموعة روايي وافي داراي ويژگيهايي از جمله

تعابيري چون " كما قال" " ،كقوله" و "كما في قوله"

عدم تقطيع احاديث ،جمع اخبار متعارض و تبيين

بهرهگيري مينمايد و بدينگونه تفصيل آيات مجمل،

مشكالت اخبار است .فيض كاشاني نحوة گردآوري

تفسير آيات مطلق و احكام آيات متشابه قرآن را در

احاديث و نقد و بررسي آنها را در مقدمة كتاب خود

آيات ديگر جستجو مينمايد(همان.)579 :

چنين بيان مي كند« :اصحاب ما (اماميه) ،احاديث
اصول و فروع دين را با اسانيد متصل از ائمة خود

تفسیر قرآن به اخبار و روایات

گرفته ،آنها را به سينه سپردهاند و سپس آن را در

در ميان حكماي شيعه ،اين نگرش وجود داشت كه

جوامع معتبر حديثي گردآورده اند .آنها نهايت كوشش

آموزه هاي ديني بر انديشه عقلي و تأمالت عقالني

خود را در نقد روايات و تصحيح آنها بهكار بردهاند و

تفوق و تقدم دارد .به همين علت اين حكيمان با

احاديثي را كه راويان آنها مورد طعن قرار گرفته و يا

قرآن كريم ،سنت نبوي و روايات و احاديث اهل بيت

مجهول بودند ،بهكار نبردهاند .همچنين در احكام

عصمت و طهارت پيوندي وثيق و عميق برقرار
ساختند و قرآن را تفسير ،و روايات و احاديث را

شرعي به غير آنچه از معصومين  رسيده است،
تكيه نمي كنند ،زيرا اينگونه از طرف ائمه  فرمان

شرح كردند .فيض ،قرآن را به حديث تفسير كرد و

داده شدهاند و از بهكارگيري رأي ،قياس و تأويل

بر تمامي قرآن سه گونه تفسير  -ال صافي  ،االصفي و

متشابهات و تحصيل ظن به كمك اصول ابداع شده،

المصفي  -نوشت(بهشتي.)13 /7 : 9933 ،

چون اجتهاد خودداري ميكنند؛ اما پس از طوالني

از آنجا كه تفسير صافي در عصري تدوين يافت

شدن عصر غيبت و شدت تفرقه و درآميختن شيعه

كه به عصر اساطين حديث شهرت دارد ،بايد آن را

با مخالفان و مطالعة كتاب هاي آنان در اصول فقه ،گاه

حاصل رويكردي دانست كه در دهـة نخستين اين

در اين مسير گام نهادند(».فيض كاشاني) 3/9 :9911 ،

عصر نسبت به حديث و روايت پديدار شد .در اين

از طرفي ديگر فيض كاشاني روشن و شفاف ادعا

زمان ،محمد امين استرآبادي با نگرش تازهاي نسبت

ميكند كه «چون در اسرار قرآن كريم و احاديث

به حديث پا به عرصة دانش گذاشت و با رد اجتهاد،

معصومان ژرف انديشيده و عميق بدانها پرداخته ،به

تفكرات اخباري گري خود را توسعه داد .وي هرچند

مرحلهاي از اطمينان و نفي وسوسه هاي شيطان دست

ابتدا در جرگة اهل اجتهاد قرارداشت؛ ولي گرايش به

يافته است (».فيض كاشاني) 931 :9959 ،

اخبار و روايات و دوري گزيدن از شيوة اهل اجتهاد در
وي با تأليف كتاب الفوايد المدينة به اوج خود رسيد.

او همچنين به اين نكتة بسيار مهم و شگفتآور
اعتراف ميكند « :نيل به حقيقت و دستيابي به اسرار

به دنبال اين گرايش ،محدثان بزرگي به تدوين

هستي و انسان كه در حقيقت غذاي روح آدمي است،

مجموعه هاي بزرگ روايي پرداختند و جوامع روايي

تنها از طريق ژرف نگري و نظر دقيق و توجه عميق
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به قرآن كريم و روايات و احاديث معصومان بهدست

ميسازد كه مي توان در زواياي انديشة وي رد پاهايي

مي آيد و در هيچ جاي ديگر خبري از اين حقايق

از چنين افكاري يافت .او در حكمت اينگونه

نيست(».همان) 535/7 :

نگريستن به برخي امور ،معتقد است كه نظر اهل

چنين گ رايشي به اخبار و روايات در تدوين

معرفت به علوم و حقايق كلّي است و نه افراد و حتي

تفاسير روايي نيز تأثير فراواني داشت .تفسير روايي

اخباري را كه در آن تخصيص وارد گرديده به دليل

صافي نيز حاصل چنين رويكردي است .روايات اين

قاصر بودن فهم مخاطبان ميداند كه معصومين 

تفسير كه از برخي مجموعههاي روايي و يا تفاسير

به اندازه فهم مردم آن را بيان نمودهاند(همان95/9 :؛

روايي شيعه نقل شده با تصريح به نام كتاب و بدون

عبداهللزاده آراني.)919 : 9933 ،

ذكر اسناد روايات است .البته نقل اينگونه روايات
راه را براي كسي كه بخواهد اسناد آن را جستجو

بنابراين ،فيض به تأويل باطني اعتقاد دارد و در
اين عرصه چند سخن اصلي را بيان ميكند:

نمايد ،هموار مي سازد .صاحب اين تفسير نحوة

الف  -شدت قرابت :از يافتههاي فيض با عنايت

ارجاع به كتب ياد شده و نحوة اختصار منابع را به

ويژه به آيات قرآن كريم و روايات اهلبيت اين است

هنگام نقل حديث در مقدمة دوازدهم از مقدمات

كه ميان عقل صحيح و سالم و آموزه هاي دين اسالم

تفسيري خود بيان مينمايد .افزون بر آن ،قواعد خود

و تعاليم شرع محمدي قرابت جدي است تا جا يي كه

را در مراجعة به اخبار و روايات نيز تبيين

شدت قرابت آن دو را به سرحد وحدت رسانده و

مينمايد( عبداهللزاده آراني 571 :9933 ،و .) 573

آنها را با يكديگر متحد ساخته است .بر پاية اين
قرابت ،فيض عقل را شريعت درون و دين را عقل

تفسیر بر اساس روش تأویل باطنی آیات

برون ،عقل را چراغ و ش رع را روغن چراغ ،شرع را

فيض كاشاني بر آن است در مواردي كه آيهاي نياز

روشنايي و عقل را بينايي و سرانجام ،آن دو را به

به بيان و توضيح بيشتر دارد ،سخني از خود يا از

منزلة يك ساختمان ميداند و چنين مينويسد:

كساني كه وي از آنها به "اهل علم و معرفت" تعبير

« شرع نور است و عقل ديده و بينايي است و

مينمايد ،بياورد تا مفهوم آيه را آشكارتر سازد .در

چنانكه بدون نور چيزي ديده نمي شود ،بدون بينايي

اين موارد نيز وي با عبارت "اقول" اينگونه بيان و

و ديده نيز وجود نور چه اثري خواهد داشت(».فيض

توضيح را همراه مي كند تا سخن يا نقل خود را از

كاشاني) 911 : 9939 ،

سخن معصوم  متمايز نمايد(فيض كاشاني: 9911 ،
.)53/9

ب  -همراهي و هماهنگي بين عقل و عرفان:
فيض با اينكه به درستي دريافت كه عقل در مورد

وي معموالً در اين موارد از نگاه عقلي و

حقايق ماوراي اين عالم كارايي زيادي ندارد و بدين

استداللي به امور مينگرد و بياني حكمي  -عرفاني

سبب به وادي سلوك گام نهاد و از شهود و

در تبيين مسائل دارد .هرچند وي در تفسير خود

تجربههاي عرفاني بهرهمند شد و از يافتههاي عرفاني

بيشتر بر روايات تكيه ميكند ،بهگونهاي كه روايي

به عنوان بدايع حكمت و غرايب علوم بلند مرتبت ياد

بودن تفسير او بر ساير صبغهها برتري دارد؛ اما در

كرد(همان) ،اما با اين همه و حتي با اينكه از محدثان

مواردي نحوة تبيين حقايق و استداللهاي حكيمانة او

بزرگ محسوب مي شد و عادتاً مي بايست تنها به نقل

جلوة فلسفي و عرفاني اين تفسير را آنگونه نمايان

بسنده ميكرد و چندان به اعتبار عقل نميانديشيد ،اما
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عقل را پيامبر باطن و چراغ راه هدايت و دادههاي آن

وجود دارد و ذات و حقيقت هر دو وجود يكسان

را با يافتههاي عرفان ناب و نيز با آموزه هاي شرع

است .گو اينكه به لحاظ اختالف ساعت حضور كه

هماهنگ دانست(همو 911 :9939 ،و ص 1و)7؛ البته

يكي در ذهن و آن ديگري در خارج است ،آثار

عقلي كه به اوهام و ظنون و پندارها آميخته نباشد.

متفاوتي دارد(فيض كاشاني .)93- 51 :9939 ،وي پس

بدين سبب ،هرگز بلند پروازي نكرد و به رفتار

از اين بيان ،علم خداوند به اشياء و علم فرشتگان

ناستوده و جاهالنه تن نداد ،بلكه بر تمامي آنچه از

مقرب و علوم انبياء و اوصياء را از اين قبيل

اعتدال خارج بود ،قلم بطالن كشيد و يافتههاي اصلي

مي داند .پس چنين علمي ،كلي است كه ثابت است و

عارفان را به حوزه تعقل منتقل كرد و از آنها تحليل و

به تجدد معلومات و تكثر آن ،متجدد و متكثر

تفسيري درخور عقالنيت ارائه داد(بهشتي: 9933 ،

نميگردد(همو.) 73/9 : 9911 ،

 .)531/7بنابراين ،وي در اموري از جمله كيفيت علم

در تفسير صافي در ذيل آية الكرسي ﴿...يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

خداوند به امور ،ادراك و شعور موجودات در عالم

أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ الَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾

هستي ،ارادة الهي ،عوالم مقدم بر اين عالم (عالم عقل

[بقره ]577/در مورد علم خداوند و احاطة علمي او

يا مثال) ،آفرينش هستي و مفاهيمي چون عرش و

به اشياء آمده است« :احاطـة علمي به شيء آن است

كرسي و معراج و مانند آن به تبييني ميپردازد كه

كه هر چيزي را آن گونه كه هست بشناسد و مجموع

برخاسته از ذوق حكمي  -عرفاني اوست .در اين

اين دو جمله به علم ذاتي و تام خداوند داللت دارد

زمينه او گاه از روايات نيز بهره مي گيرد و با تأويالتي

كه بر وحدانيت او داللت مينمايد(».فيض كاشاني،

كه از روايات دارد به توجيه بيان خود ميپردازد .وي

) 535/9 : 9911

دستيابي به اين معاني را از اسراري ميداند كه

همچنين در تفسير صافي در مفهوم استواء خـداونـد

راسخان در علم بدان راه مييابند .اكنون به نقد و

بـر عـرش ﴿...ثُـمَّ اسْتَـوَى عَـلَـى الْعَرْشِ﴾[اعراف]71/

بررسي برخي از موضوعاتي كه با چنين نگرشي آنها
را تأويل نموده است ،ميپردازيم.

مراد از عرش جسم محيط بر همة اجسام شمرده شده
و معناي استواء خداوند ،تساوي نسبت خداوند به
همة آن اجسام يعني عالم جسماني بيان شده است و

انواع علوم و کیفیت علم خداوند به امور

حتي مي تواند همة عالم جسماني و آنچه را كه بين

فيض كاشاني تبييني از علم دارد كه بر اساس آن

آن و خداوند از ارواح وجود دارد ،يعني همة عوالم

ميتواند علم انسان نيز ـ بهگونة علم خداوند ـ بهنحو

از ملكوت و جبروت را در بر بگيرد.

كلي باشد .بهگونهاي كه تغيير و شك در آن راه نيابد
و در عين تعلق آن به جزئيات از تكثر و تفرق دور
باشد.

پس از آن بيان شده كه از اين عبارت ميتواند
علم خداوند به همة موجودات ،اراده گردد و در اين
زمينه از روايات نيز بهرهگيري شده است .مفسر ياد

او علم را از سنخ وجود و نه از سنخ ماهيت

شده پس از اين ،بيان مينمايد ك ه احاطة علمي و

مي داند و وجود علمي شيء را عين وجود خارجي

قرب او نسبت به همه چيز بهگونهاي مساوي است

آن بر ميشمرد .او باور دارد كه يافتههاي ذهني ما با

كه معيت قيومي و اتصال معنوي او نسبت به همه

جهان خارج تطابق ظاهري و حقيقي دارد و آنچه به

چيز مساوي است ،بهطوري كه با وحدانيت او

درستي در ذهن پديدار ميگردد ،عين همان در خارج

منافات ندارد(فيض كاشاني.) 517/5 :9911 ،
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ادراك و شعور موجودات در عالم هستی

صاحب و مالكي عليم و حكيم سخن ميگويند كه او

قـرآن كـريـم[ ،اسراء ،11/نـحـل ،11/صف،9/

عين غنا و كمال است .بنابراين ،تسبيح موجودات،

فصلت ،59/نمل 93/و  ]93روايات اهلبيت عصمت

فطري و ذاتي است و خاستگاه آن ،تجليات باري

و طهارت(حويزي ،)933/9 :9197 ،يافتـة عـارفـان

تعالي براي موجودات است كه آنان را ايجاد كرده و

واالمقام شهود ،صاحبان مكاشفه ،خاستگاه اين انديشه

با هر پديدهاي ،گستره اي از زيبايي و نظم و هماهنگي

و بينش است كه همة موجودات جهان هستـ ي ،از

و عظمت را نشان داده و در عين حال ،تمامي

ادراك ،شعور و آگاهي برخوردارند و به تسبيح

پديدهها در فقر و بيچارگي مستهلكاند .بر اساس اين

خداوند و مشغول و به عبادت او مشعوفاند .البته

بيان ،هر پديده با زبان قال و نه به زبان حال و نيز با

اين انديشه سترگ ،در حكمت متعاليه برهاني شده و

علم و آگاهي  -البته به ميزان بهرهاي كه از وجود

بر اساس اصالت و تشكيك وجود ثابت گرديده كه

دارد  -تسبيح خدا ميگويد .فيض در اينجا سخن

هر كمال ،از آنِ وجود و اثر وجود و از سنخ وجود

بديعي دارد« :لزومي ندارد كه چنين تسبيح و

است .پس هر موجود  -خواه مادي يا مجرد ،خواه

تمجيدي ،با الفاظ و كلمات متعارف و متداول انجام

حيوان يا انسان يا جماد و نبات  -به ميزاني كه از

گيرد ،بلكه اگر پديده اي با وجود خود تمام هويت

وجود بهره دارد ،از لوازم و آثار آن نيز بهرهمند است.

خود را ابراز دارد ،آن زبان قال است و تو مپندار كه

بنابراين ،همة موجودات متناسب با مرتبة وجودي

اين زبان حال است؛ چنانكه جدا افتادگان از كشف و

خود ،از علم ،ادراك ،اراده و ديگر كماالت وجودي

شهود چنين پنداري دارند ،زيرا ما با گوش خود ذكر

برخوردار هستند(صدرالدين شيرازي ،بيتا 979/5 :و

سنگ ها را شنيديم و آنها با ما سخن گفتند و گويي به

.)575/1

خوبي ،حالل و حرام خدا را ميشناختند(».فيض

صدرالمتألهين شيرازي در اين خصوص ميگويد:

كاشاني) 191/9 : 9911 ،

« توفيق اثبات حيات و شعور تمامي موجودات جهان

 .5باطن اشياء ،تسبيح خدا ميگويد .فيض

هستي ،براي ابن سينا و فيلسوفان پس از او ميسر

مينويسد« :براي هر پديده دو رويه است :يكي روية

نگرديد و تنها صاحبان مكاشفه اين حقيقت را يافتند.

ظاهري و مُلكي ،و ديگري روية باطني و ملكوتي كه

قرآن كريم و روايات نيز از آن خبر دادند .البته ما اين
مطلب را با برهان و ايمان شناختيم و آن را به اثبات
رسانديم (».همان) 979/5 :

گويي اين روحِ آن پيكر است(».همو 19 : 9939 ،و
)35-33

فيض با توجه بدانچه استاد خويش صدرالمتألهين

بي شك روية ظاهري و مُلكي ،مشهود همگان

شيرازي در اين باب بيان داشته ،تسبيح و تحميد

است و علوم بشري با پويشهاي پيگير ،آگاهيهاي

پديده هاي هستي را نه به زبان حال كه به زبان قال

مفيدي دربارة پديدههاي هستي در اختيار دانشوران

توجيه و تفسير و آن را به دو صورت بيان كرده است:

قرار داده است .اما جنبة ملكوتي و باطني پديدهها،

 .9فقر از غنا ميگويد :پديده هاي هستي ،چون

تنها مشهود راه يافتهگان ملكوت است و انسانهاي

عين فقر و نياز هستند ،با صميم وجود خود از

عادي و فروافتاده در ماديت از آن بيخبرند(همان:

پروردگار عليم و حكيم سخن ميگويند و وابستگي

 .)191/9پيداست كه اگر روية باطني تسبيح خدا

خود را به او ابراز ميدارند و از خالق و رب و

مي گويد ،هرگز ساكنان اقليم حس و طبيعت زدگان
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نميتوانند آن را بدانند .بدين سبب ،خداوند حكيم

تسبيح و تنزيه مينمايند(».طباطبائي971/99 :9195 ،و

به دو صورت در اينباره سخن گفته است:

)999 /99

الف) در خطاب به پيامبر اكرم  ميفرمايد:

براين اساس ،آشكار ميگردد كه تعابيري چون

﴿أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فىِ السَّمَاوَاتِ وَ

حمد و تسبيح و سجود مخلوقات بهويژه آنگاه كه به

الْأَرْضِ وَ الطَّيرُْ صَ فَّاتٍ كلُ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ وَ

همة مخلوقات  -اعم از داراي ادراك و غير آن -

اللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُون﴾[نور]19/؛ «آيا نديدي كه هر كه

تعلّق پيدا كند ،تأويالتي مييابد كه اينگونه تأويالت

و هرچه در آسمانها و زمين است ،براي خدا تسبيح

در نگرشهاي حكمي  -عرفاني معهود است .فيض

مي گويند و پرندگان نيز در حاليكه در آسمان پر

كاشاني نيز با اثرپذيري از اين مشرب فكري در اين

گشودهاند ،تسبيح او ميگويند؟ همه ستايش و نيايش

مقولهها تبيين هايي برخاسته از ذوق باطني و عرفاني

خود را ميدانند و خدا به آنچه مي كنند داناست».

دارد(عبداهللزاده آراني 915 : 9933 ،و .)913

در ايـن آيـه بـ ه پيامبـر اكرم ميفرمايـد :آيا
نديدي؟

تعلیم اَسماء الهی به آدم

ب) اما در خطاب به مردمان فروافتاده در حصار

در آية ﴿وَ عَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى

حيات حيواني ميفرمايد ﴿ :تُسَبِّحُ لَهُ ال سَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ

الْمَالَئِكـَةِ فَقَـالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُالء إِن كُنتُ مْ

الْأَرْضُ وَ مَن فِيهِنَّ وَ إِن مِّن شىَءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَ

صَادِقِينَ﴾[بقره ]99/صاحب تفسير صافي پس از نقل

لَاكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كاَنَ حَلِيماً غَفُوراً﴾[اسراء]11/

رواياتي به بيان تفسير ظاهري آيه ميپردازد و مراد از

هفت آسمان و زمين و هر كه در آنهاست همه بـ ه

اسمائي را كه خداوند به آدم آموخت ،تبيين مي كند.

ستايش و تنزيه خدا مشغولند و موجودى نيست در

او از تفسير قمي نقل مينمايد كه مراد ،اسامي كوهها،

عالم جز آنكه ذكرش تسبيح و ستايش حضرت

درياها ،واديها ،گياهان و حيوانات ا ست .آنگاه از

اوست و ليكن شما تسبيح آنها را فهم نمى كنيد .همانا

مجمعالبيان و تفسير عياشي از امام صادق نيز

او بسيار بردبار و آمرزنده است.

نزديك به اين مضمون را نقل مي كند(طبرسي: 9955 ،

جالب است بدانيم ،اين ناداني بشر در حالي است
كـه ميفرمايـ د پـديـ دههاي مـادي ،از ستايـ ش و
نيايشهاي خود به خوبي آگاه هستند[نور.]19/

 931/9و عياشي.) 95/9 : 9199 ،
وي پس از نقل اين روايات ،بيان مي كند كه مراد
از تعليم اسماء ،نميتواند تنها تعليم الفاظ و داللت

عالمه طباطبائي در مورد كيفيت حمد و تسبيح

برمعاني آنها باشد ،زيرا اين ،همان تعليم لغت است و

مخلوقات ميگويد« :اشياء از جهت انواع خلقت و

نمي تواند صالحيت آن را بيابد كه تعليم آن مورد

حُسن خود بر جمال خداوند كه غير متناهي است،

افتخار قرار گيرد ،بلكه مراد از اسماء ،حقايق

داللت مي كنند و او را حمد ميگويند و بر حسني كه

مخلوقات است كه در عالم جبروت وجود دارد و نزد

فناپذير نيست ،ثنا ميكنند و از جهت آنچه از انواع

گروهي به كلمات و نزد گروه ديگر به اسماء و نزد

نقص و نياز در آن موجودات وجود دارد ،بر غناي

گروه سوم به عقول نامبردار است(فيض كاشاني،

مطلق او داللت دارند و ساحت قدس و كبرياي او را

.)999/9 : 9911
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فيض با استناد به آية شريفه ﴿وَ عَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء

ناممكن مي نمايد يا مفاهيمي كه قابل حمل بر معاني

كُلَّهَا ﴾[بقره]99/؛ و خدا همه اسماء را به آدم آموخت،

عميقتر و گستردهتر است ،تأويالتي ارائه نمايد تا

و با توجه به روايات و احاديث كه در تفسير آيات

حمل آيه را بر معاني مورد نظر ممكن سازد يا معاني

شريفه وارد شده(عيـاشـي) 991- 999/9 :9199 ،؛

عميقتر از آن را بيان نمايد.

شناخت و معرفت بي نهايت ،آگاه شدن از تمامي

او در آية ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ األَرْضَ

حقايق هستي و راهيابي به ملكوت اشياء را براي او

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ[﴾...اعراف ]71/پس از آنكه رواياتي را از

ممكن دانسته است(فيض كاشاني.)991-999/9 :9911 ،

كتابهاي روايي نقل مينمايد كه بر خلقت آسمانها

همچنين وي با استناد به آيات ديگر از قرآن كريم

و زمين در شش روز داللت مي كند ،شبههاي را كه در

كـه در آنها علم و معرفت هـدف اساسـي

فلسفة طبيعي بر اين مسأله وارد مي شود ،مطرح

خلقت[طالق ،]95/برتريـن نعمت پس از نعمت

مينمايد و به آن پاسخ ميدهد .وي ميگويد« :اگر

آفرينش[علق ] 1/و جان ماية كرامت الهي دانسته شده

گفته شود :روزها تنها به واسطة حركت فلك بهوجود

است[علق ]9/و از صاحبان معرفت در كنار ذات پاك

ميآيند و از يكديگر تمايز مي يابند ،پس چگونه

خداوند و فرشتگان ياد شده[آلعمران ]95/استفاده

خداوند آسمانها و زمين را در روزهايي متمايز و

كرده كه امكان كسب معرفت بديهي و ترديد ناپذير

مشخص قبل از آنكه روزها تمايز يابند و مشخص

است ،زيرا چگونه امكان دارد چيزي هدف آفرينش

گردند ،آفريد؟ در پاسخ ميگوييم :مالك تمايز و

باشد ،ولي ممكن و دست يافتني نباشد؟!(فيض

تشخّص روزها حركت فلك اعلي است كه پايينتر از

كاشاني ،بيتا.)91- 99/9 :

آسمانهاي هفت گانه است و آنچه در روزهاي

فيض كاشاني در مفهوم عرضة اسماء بر فرشتگان

مشخص و متمايز خلق گرديد ،تنها آسمانها و زمين،

﴿ثمّ عرضهم علي الملئكة ﴾ معتقد است كه اين به آن

موجودات و هستيهاي بين آن دو بود و نه آنچه

معنا است كه خداوند پس از آنكه اسماء را به آدم

باالتر از آن است و از آن ،هيچگونه خأل الزم

آموخت ،اشباح مخلوقات را يكي يكي در عالم

نميآيد ،زيرا آب  -كه از آن همة مخلوقـات ب هوجود

ملكوت يا عالم روحانيات بر فرشتگان عرضه نمود.

آمد  -در آفـريـنـش تـقـدم دارد(».فيض كاشاني،

وي بر آن است كه ضمير ذويالعقول " هُم" در اين

) 511/5 : 9911

عبارت حاكي از آن است كه اين اشباح داراي ادراك

بررسي نگرش فيض كاشاني در اين مسأله حاكي

بودند .وي ميافزايد« :اسماء اهلل كه اين اشباح به

از آن است كه وي افزون بر بهره گيري از حجت

واسطة آنها آفريده شد ،بر فرشتگان زميني پوشيده

عقلي تالش دارد كه ظاهر آيه و همچنين ظواهر

بودند جز يك نوع از هر صنف از آنها آنگونه كه بر

رواياتي را كه همسو با آيه است ،حفظ نمايد .لذا پس

سايـ ر مخلوقـات جز انبيـاء و اوليـاء پـوشيـ ده

از نقل روايات متعددي در اين زمينه ،بر اساس

است(».فيض كاشاني.)991/9 :9911 ،

استداللي عقلي كه بيان شد به رفع شبهه ميپردازد.
حال آنكه صدرالمتألهين حل اين مشكل را به واسطة

بیان برخی متشابهات و اسرار

كشف الهامي مي داند كه خداوند بر او منّت نهاده و او

نگرش فلسفي  -عرفاني فيض كاشاني وي را بر آن

را بر آن واقف گردانيده است(عبداهللزاده آراني،

داشته تا از برخي آيات كه حمل آنها بر ظواهرشان

.)991-997 : 9933
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از جمله اموري كه در تفسير صافي به بيان سرّ آن

اهلبيت باشد .در عين حال در مواردي روي

پرداخته شده ،مسألة نسبت دادن فعل ميراندن و قبض

آوردن وي به اين گونه تأويالت به آن دليل است كه

روح كردن به مالئكه در اين آيه است كه ميفرمايد:

روايات موجود از نظر وي نتوانستهاند ،گرهگشاي

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَآلئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾[نساء]15/

برخي غوامض در تبيين آيات باشند .آنچه در بررسي

و اين در صورتي است كه اين عمل در آية ديگر به

اجمالي موارد و مصاديقي كه وي بدان پرداخته،

خداوند نسبت داده شده آنجا كه ميفرمايد﴿ :اللَّ هُ

آشكار مي گردد ،حاكي از آن است كه مقولههايي كه

يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾[زمر ]15/در تفسير ياد شده

او چنين به تبيين آنها پرداخته ،از متشابهات است و

افزون بر نقل روايات گوناگون و جمع و توافق بين
آنها  -كه پيش از اين گذشت  -در مورد آنچه كه
صاحب اين تفسير از آن به پيچيدگي اين مسأله ياد
ميكند ،ميپردازد و ميگويد:
«سرّ اين مسأله ،آن است كه قبض كنندة روح
نبات و ميراننده و باال برندة او به آسمان حيوانيت،
نفسي است كه به حيوان اختصاص دارد و اين نفس
از ياران فرشتگان موكّل به اذن خداوند براي انجام
اين كار به وسيلة قواي حساسه و محركه هستند.
همچنين قبض كنندة روح حيوان و باال برندة او به
سوي آسما نِ درجة انسانيت ،نفسي است كه به انسان
اختصاص دارد و اين نفس كلمة خداوند است كه به
روحالقدس نامبردار است كه شأن آن خارج نمودن
نفوس از قوة هيوالني به سوي عقل مستفاد به امر
خداوند و به واسطة رساندن ارواح به سوي جوار
خداوند و عالم ملكوت است؛ اما ،قبضكنندة روح
انسان ملكالموت است؛ اما مرتبة عقلي ،قبض كنندة
آن ،خداوند است ،خداوند ميفرمايد﴿ :اهلل يتوفي

مسائلي؛ از قبيل علم خداوند ،تسبيح و سجود
مخلوقات  -بهويژه جمادات  -اسماء الهي ،پاداش
اخروي اعمال و مانند آنها را دربرميگيرد كه بيان و
تفسير چنين آياتي نيازمند چنين نگرشي است.
اما نقد و بررسي اين قبيل تأويالت در تفسير وي
و زمينه ها و بسترهاي فكري كه از آن ناشي شده و
در نهايت ارزيابي نگرشهاي حكمي  -عرفاني در
تفسير او مجال ديگري را طلب مينمايد و آنچه در
اينجا بدان پرداختيم ،تنها بيان دورنمايي از ابعاد
گسترده اين نگرش در فيض كاشاني است كه بخشي
از آن در تفسير صافي تجلّي نموده است و ايشان در مواضع
ديگري چون عيناليقين و تلخيص آن ،اصولالمعارف،
كلمات مكنونه ،كلمات مخزونه و بهگونهاي پراكنده
در ساير آثار خود به آن پرداختهاست(فيض
كاشاني.)51- 55 :9959،
روشهای تفسیری ابنکثیر
تفسیر قرآن به قرآن
ابن كثير در اين روش آيهاي از قرآن را ذكر مي كند و

االنفس﴾[زمر ]15/و ميفـرمايـ د﴿ :يَـا عِيـسَى إِنّـِ ي

سپس آن را با عباراتي كوتاه و ساده تفسير مينمايد و

مُتَوَفِّيكَ وَ رَافِعُكَ إِلَيَّ﴾[آل عمران.]77/

شواهدي ديگر از قرآن كريم را ميآورد تا اينكه به

بنابراين ،از بررسي مواردي كه بيان شد چنين
برمي آيد كه فيض كاشاني گاه به تبيين فلسفي -

معني صحيحي از آن برسد ،ايشان به اين روش
تمسك جسته است و به آن اهتمام زيادي ميورزد.

عرفاني آيات پرداخته است .وي بر آن است كه

بهعنوان مثال در آية ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلىَ عِلْ مٍ

اين گونه تعبيرات كه برخاسته از ذوق باطني و

عِندِى أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْ قُرُونِ

انديشه هاي فلسفي اوست ،همسو با روايات ائمه

مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثرَُ جَمْ عًا وَ لَا يُسَْلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ
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الْمُجْرِمُون ﴾[قصص ]53/آمده است كه خداوند اين

آيات در مواضع ديگر به تفصيل تبيين شده

مال را به من عطا نمود به خاطر اينكه من استحقاق

است( همان.)5/9 :

آن را داشتم و اين مال به علم و تدبير خودم به من
داده شده است .اين مانند سخن خداوند است كه

تفسیر قرآن با روایات

ميفرمايد﴿ :فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ،ثُمَّ إِذا خَوَّلْنا هُ

ابن كثير بهترين روش تفسيري را روش تفسير قرآن به

نِعْمَةً مِنَّا ،قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ ،بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ،وَ لكِ نَّ

قرآن مي داند ،ولي روش ديگري را در تفسير دارد كه

أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ،فَما أَغْنى

ابتدا آيه را با آنچه از پيامبر نقل شده است ،تفسير

عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ ،فَ أَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا ،وَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُالءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا ،وَ ما
هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّ هَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ
وَ يَقْدِرُ ،إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾[زمر ]11/و
همچنين است آية ﴿لَئنِ أَذَقْنَا هُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ

نموده و بعد اقوال صحابه و در ادامه اقوال تابعين را
بيان مي كند.
در تفسير آية ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم﴾[فاتحه]3/
مي بينيم كه آيه را ابتدا با آنچه از پيامبر روايت
شده است ،تفسير ،سپس از امام علي و ابنعباس
و ابنمسعود  -از صحابه  -روايت نموده ،سپس از

مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لىِ وَ مَا أَظُنُّ ال سَّاعَةَ قَائمَةً وَ لَئ نِ

عبدالرحمن بن زيد بن اسلم  -از تابعين  -روايت كرده

رُّجِعْتُ إِلىَ رَبىّ إِنَّ لىِ عِندَهُ لَلْحُسْنىَ فَلَنُنَبِّئنَ الَّذِينَ

است(ابنكثير71/9 :9197 ،؛ ابوطبره.)919 :9191 ،

كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَ لَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظ﴾[فصلت]71/

ابن كثير ابتدا آيه يا آياتى را مىآورد و طبق اخبار

كه بيان ميدارد كه اين مال به او عطـا شده چـون او

و آثار وارده ،آنها را تفسير مىكند و به قرائت و

استـحقـاق آن را داشتـه است(ابنكثير.)513- 511/7 :9197 ،

مسائل لغوى و ادبى مىپردازد و اگر شبههاى باشد،

همچنين در تفسير آية ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالهََا،

آن را بهصورت سؤال مطرح مى سازد و بر وفق

وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾[زلزال ]9- 5/يعني زماني كه

روايات سلف بدان پاسخ مىدهد و در صورت

زمين به لرزه درميآيد ،هر آنچه از مردگان در آن

تعارض و ا ختالف اقوال به جرح و تعديل آنها

است ،بيرون مياندازد .اين آيه مانند آية ﴿يَا أَيُّهَا

پرداخته ،وجه ارجح را بيان مىكند .در تفسير آي ة ﴿إِذْ

النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ال سَّاعَةِ شىَءٌ عَظِيم﴾[حج]9/

تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَا فٍ

و نيز مانند آية ﴿وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ،وَ أَلْ قَتْ مَا فِيهَا وَ

مِّنَ الْمَلَئكَةِ مُنزَلِين﴾[آلعمران ]951/آمده است كه آن

تـخـَلَّـت﴾[انـشقـاق ]9- 1/ميبـاشد(ابنكثير: 9197 ،

روز ،روز بدر بوده كه در آن روز فرشتگاني كه به

 )913/5و مثالهاي ديگري در اين زمينه وجود دارد

ياري آنها آمدند ،كشته شدند(ابنكثير.) 13 /5 :9197 ،

كه نشان دهندة اهتمام و توجه ابنكثير به تفسير قرآن

در اينجا ابن كثير روايتي را كه ميگويد فرشتگان در

به قرآن ميباشد ،كه بر اين روش در مقدمه تفسيرش

روز بدر كشته شدهاند ،بر روايتي كه ميگويد

تـأكيـ د ميكنـد ،ابنكثيـر در پاسخ به اين سؤال كه

فرشتگان در روز احد كشته شدهاند ،ترجيح ميدهد.

نيكوترين روش تفسيري كدام است؟ ميگويد :كه
صحيحترين و استوارترين روش تفسيري آن است كه
آيات با آيات قرآن تفسير شود .چون اجمال برخي از

در تفسيرآية ﴿رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَ ال
تُـخْزِنـا يَـوْمَ الْقِيـامَـةِ إِنَّـكَ ال تُـخْلِفُ الْمِيـعـادَ ﴾[آل -
عمران ]911/دو معنا براي " علي رسلك" آمده است.
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يكي گفته" :بر ايمان رسوالنت" و ديگري گفته" :بر

از قيام قيامت محقق مى شود و دود در گوشهاى

زبان رسوالنت" كه قول دوم را بر قول اول ترجيح

مردم داخل مىشود ،بهطورى كه سرهايشان مانند سر

داده است(ابنكثير .) 931/5 :9197 ،پس معناى جمله:

گوسفند بريان مىگردد ،اما مؤمنين تنها دچار زكام

"عَلى رُسُلِكَ" اين است كه خدايا آن وعدهاى كه بر

مىشوند و تمام زمين مانند خانهاى بدون روزنه مىشود

رسوالنت حمل كردى  -و بر رسوالنت نيروى تحمل

كه در آن آتش افروخته و دود به راه انداخته باشند .زمين

بار رسالت دادي  -و رسوالن هم آن وعده را از

چهل روز چنين حالتى به خود مىگيرد(همان.)555/3 :

طـرف تـو ضمانت كـردنـد ،در حق ما منجز
فرما(طباطبايى.)33/1 :9195 ،
در تفسير آية ﴿فَارْتَ قِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ
مُبِين﴾[دخان ]91/اقوال مختلف مفسرين درباره

بعضى هم چه بسا گفته باشند :مراد از روزى كه
دود بياورد ،روز فتح مكه است كه لشكر اسالم وارد
آن شد و دود اجاق هايشان فضاى مكه را پر كرد و
تاريك ساخت.

عذاب دخان را داريم و مفسرين در اينكه منظور از

همچنين چه بسا بعضى ديگر گفته باشند :مراد از

اين عذاب چيست اختالف كرده اند ،بعضي گفتهاند :

آن ،روز قيامت است .اين دو قول يعنى قول سوم و

مراد همان قحطى است كه اهل مكه بدان مبتال شدند،

چهارم بهطورى كه مالحظه مىفرماييد چندان قابل

چون بعد از آنكه بر كفر خود و بر آزار رسول

قبول نيست (آلوسي.)995/99 : 9197 ،

خدا و مؤمنين اصرار ورزيدند ،رسول خدا 
نفرينشان كرد و عرضه داشت :بار الها آنها را به
قحطي نظير قحطى زمان يوسف گرفتارشان فرما.
بدنبال اين نفرين ديگر زمين گياه نرويانيد و
قريش به قحطى شديدى دچار شدند ،بهطورى كه
افراد از شدت گرسنگى گويى دودى جلو چشمشان
را گرفته و آسمان را پر از دود مىديدند و براى سد
جوع ،مردار و استخوان مىخوردند ،تا آنكه نزد
رسول خدا رفته ،عرضه داشتند :اى محمد! تو
آمده اى تا بشر را به صله رحم دعوت كنى ،اينك قوم
تو و ارحامت دارند مى ميرند و وعده دادند كه اگر
اين گرانى و قحطى برطرف شود ،به وى ايمان
خواهند آورد .پس رسول خدا دعا كرد و از خدا
خواست تا نعمت را بر آنان فراخ و فراوان كند و
خدا هم دعايش را مستجاب نمود .اما مردم دوباره به
كفر قبليشان برگشته ،عهد خود بشكستند(آلوسى،
993/99 : 9197؛ ابن كثير.)553- 551/3 :9197 ،
بعضى ديگر گفتهاند :دخان مذكور در اين آيه از
عالمت هاى قيامت است كه هنوز محقق نشده و قبل

تفسیر قرآن با استفاده از لغات
ابن كثير براي فهم معاني قرآن لغت عرب و شعر را
بكار ميبرد .او مشتقات كلمه را در لغت عرب ذكر
ميكند و بعد ،از دانشمندان لغت  -مثل سيبويه  -نقل
مي كند و اين ،آن چيزي است كه در تفسيرش بكار
مي گيرد .مثالً كلمه شيطان را ذكر ميكند كه در لغت
عرب مشتق از "شطن" مي باشد و بعد قول ديگري را
نقل مي كند كه شيطان مشتق از "شاط" ميباشد كه او
مخلوقي از آتش است.
او قول اول را كه شيطان مشتق از "شطن"
مي باشد ،ترجيح مي دهد و به سخني از اميه بن
ابي الصلت استدالل مي كند كه:
أيـما شاطن عصاه عكـاه
ثم يلقي في السجن و االغالل
(حديثي79 :9199 ،؛ ابن دريد115 :9135 ،؛
ازهري.)11/9 :9159 ،
شاعر در اينجا ميگويد" :أيما شاطن" و
نميگويد" :أيما شائط".
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از سيبويه نقل مي كند كه عرب ميگويند:
"تشيطن" هرگاه شياطين را بهكار ميگيرد و اگر
شيطان مشتق از "شاط" مي بود بايد كه اين مشتق از
شيطان ميشد(ابن كثير.)91/9 :9197 ،
اعتماد ابن كثير بر لغت در تفسيرش در
ترجيحاتش و استشهاد به شعر عرب و رد بعضي
اقوال داللت بر تسلط او بر اين علم گسترده
دارد(ابوطبره.) 917 :9191 ،
اجتهاد در تفسیر
ابن كثير به روايات مأثور در تفسير توجه داشت ه و در
جاهايي كه روايات مأثور نظر او را قانع نميسازد به
رأي و اجتهاد روي مي آورد .از مثالهايي كه او در
تفسيرش به آن استناد جسته است آية ﴿وَ إِذا حَلَلْتُ مْ
فَاصْطادُوا ﴾ مي باشد كه در ذيل آن گفته :يعنى پس از
اينكه از احرام خارج شديد ،شكار كردن كه در مدت
احرام ،بر شما حرام بود ،حالل است و اگر بخواهيد
مىتوانيد به شكار بپردازيد ،زيرا منشأ حرمت زايل
شده و حكم به آنچه كه قبل از نهي بود ،برميگردد
كه اگـر واجب بـود ،واجب را ميپذيريم و اگـ ر
مستحب بود ،مستحب را مي پذيريم و اگر مباح بود،
مباح را مي پذيريم و كسي كه گفت او واجب است،

سال دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 4931

مي كند و تعداد آيات سورة فاتحه را كه هفت آيه
است از قرطبي نقل مينمايد(ابن كثير.)93/9 :9197 ،
همچنين از سمرقندي نقل شده كه نصف سوره
فاتحه در مكه و نصف آن در مدينه نازل شده است
كه اين نظر بعيدي است(همان).
روايتي از ابنجرير در تفسير آية ﴿وَ إِذْ قالَ رَ بُّ كَ
لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَ إٍ
مَسْنُون﴾[حجر ]53/آمده است« :خداونـد زمانـي كـ ه
بشر را خلق كرد به مالئكه امر كرد كه براي بشر
سجده كنند﴿ :إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ
نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِين﴾[ص59/و]55
ولي آنـها سجده نكردند ،سپس مالئكة ديگري خلق
كرد تا براي بشر سجده كند و اين كار را تا چهار بار
تكرار نمود ،زماني كه مالئكة ديگري براي بار چهارم
خلق كرد تا سجده كنند براي انسان كه همه اطاعت
كردند و سجده نمودند ،جز ابليس كه او از اوليـن
كافران بود ،ابنكثير در مورد ايـن روايت گفت كه اثري
غريب و عجيب است( ».ابن كثير.) 171/1 :9197 ،
ابن كثيـر در تفسيرش آنچـ ه را كه نادرست است
وارد مي سازد و به مناقشه ميپردازد و نقد مفسران
هنگام ذكر داستان غرانيق در تفسير آية ﴿وَ ما أَرْسَلْنا

آيات بسياري بر آن وارد است و كسي كه گفت آن

مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ إِالَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّ يْطانُ

مباح است ،بر او آيات ديگري وارد ميشود(ابنكثير،

فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّ هُ

.) 1 /9 : 9197

آياتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم﴾[حج ]75/را بيان ميكند.
برخى گفتهاند :مقصود از غرانيق فرشتگان است.

اعتماد ابن کثیر به کتب تفسیری گذشته

چنانكه در بعضى از احاديث هم آمده است ،اما

ابنكثير در تفسيرش از مفسرين معروف مثل ابنجرير طبري،

مشركين خيال كردند كه منظور خدايان ايشان است.

ابن ابيحاتم ،قرطبي(زركلي،)595- 593/3 :9131 ،

برخى گفتهاند :جمله "تلك الغرانيق  "...از قرآن و در

سمرقندي(داوودي ،بيتا917/5 :؛ حاجيخليفه)9935/5 :9115 ،

وصف فرشتگان بود؛ اما چون مشركان تصور كردند

نقل قول كرده است .چنان كه نامگذاري سورة فاتحه

كه درباره خدايان ايشان است ،نسخ شد .بلخى گويد:

را به سورة نماز از زمخشري(داوودي ،بيتا- 993/5 :

ممكن است پيامبر "تلك الغرانيق  "...را از مشركين

991؛ قمي ) 531- 911/5 :9119 ،در كشاف نقل

شنيده و بخاطر سپرده و در وقت قرائت قرآن ،شيطان
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جمله را ب ه خاطرش آورده و خواسته باشد بر زبانش

كَبِيرًا﴾[نساء ] 5/ضعيف است كه ابـ ن مردويـ ه از

جارى كند ،ولى خداوند او را حفظ كرد و آگاه

ابـيهريـ ره روايت كرده كه گفت :سؤال شد از رسول

ساخت و وسواس شيطان را نسخ كرد و آيات خود

خدا از"حُوبًا كَبِيرًا" كه فرمودند گناهي بزرگ

را احكام بخشيد تا پيامبر آنها را محكم و سالم از

است و محمد بن يوسف كديمي سند او را ضعيف

القاء شيطان قرائت فرمايد .ممكن است به هنگام

دانسته است(ابنكثير.) 935/5 : 9197 ،

صداى بلند خوانده باشد و مردم تصور كرده باشند

بحث و نتیجهگیری

كه خواننده آن پيامبر است و سجده كرده باشند.

از آنچه بيان شد ،با توجه به ويژگيهاي تفسير فيض

قرائت قرآن ،شيطان جمله " تلك الغرانيق  "...را با

غرانيق جمع غرنوق ،يعنى نيكو و زيبا "شاب
غرنـوق" بـ ه معنـاي جـ وان زيبـا و خـوش انـدام
است (طبري951 /1 : 9191 ،و.) 957
توجه به سند روایات
ويژگى تفسير ابنكثير آن است كه در آن ،بر خالف

كاشاني و ابنكثير ميتوان نتيجه گرفت:
 .9فيض در آغاز ،به تفسير لغوى آيات پرداخته و
در پارهاى از موارد اعراب مربوط به آنها را هم بيان
كرده ،سپس روايات مأثور از اهلبيت  را در

تفسير آيات آورده است .او در نقل احاديث بر تفاسير
قمى ،عياشى و ديگر كتابهاى معروف حديث تكيه

تفسير طبرى به بررسى سند توجّه كامل شده و يك

كرده است؛ ولى در نقل روايت تنها به نقل احاديث

يك سندها مورد ارزيابى قرار گرفته و صحيح،

صحيح اكتفا نكرده ،بلكه هر حديثى را كه با موضوع

ضعيف ،حسن و غريب مشخص گرديده است كه از

آيات متناسب ديده ،آورده و با ذكر منابع و مآخذ

توانايى فراوان مفسّر در اين خصوص حكايت مىكند

مربوط ،مسئوليت بررسى صحت و سقم آنها را از

و عالوه بر زدودن غبار اسرائيليات از چهره تفسير كه

عهده خود برداشته است .اشكال عمده او اين است

بدان اشاره شد ،بر ارزش اين تفسير نيز مىافزايد.

كه در بسيارى از موارد ،حديث را بهگونهاى نقل

بدين جهت ،اين تفسير اعتبار خاصى نزد همگان

كرده كه خواننده را به اشتباه مىاندازد؛ چنانك ه گمان

يافته است .مثالً مي نويسد كه سند روايت نقل شده

مى كند روايت طرح شده ،تفسير قطعى آيه است؛ در

در ذيل آية ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم﴾[فاتحه ]3/حسن

حالىكه در بسيارى موارد ،چنين نيست.

صحيح است(ابن كثير )75/9 :9197 ،و پس از ذكر

 .5شيوه تفسير ابنكثير  -تقريباً  -همان شيوه

روايتي در ذيل آية ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتىِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ

تفسير طبرى است .او ابتدا آيه يا آياتى را مى آورد و

مُّبِين﴾[دخان ] 91/كه راويان آن ابن ابيحاتم از
پدرش از ابن ابيعمر از سفيان بن ابييزيد از عبداهلل
بن ابيمليكه از ابن عباس هستند ،مينويسد اين سند
تا ابنعباس صحيح است(ابن كثير 551/5 :9197 ،و

طبق اخبار و آثار وارده ،آنها را تفسير مىكند و به
قرائت و مسائل لغوى و ادبى آنها مىپردازد و اگر
شبهه اى باشد ،آن را بهصورت سؤال مطرح مىسازد

ابوطبره ) 519 : 9191 ،و سند روايت نقل شده در ذيل

و بر وفق روايات سلف بدان پاسخ مىدهد و در

آية ﴿وَ ءَاتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالهَُ مْ وَ لَا تَتَبَدَّلُواْ الخَْبِيثَ بِالطَّ يِّبِ

صورت تعارض و اختالف اقوال به جرح و تعديل

وَ لَا تَأْكلُُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلىَ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كاَنَ حُو بًا

آنها پرداخته ،وجه ارجح را بيان مىكند.
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ويژگى اين تفسير آن است كه در آن ،بر خالف

حويزي ،عبدعليبنجمعه(9197ق) .تفسير نورالثقلين.

تفسير طبرى به بررسى سند توجّه كامل شده و يك

تحقيق سيد هاشم رسولي محالتي .قم :انتشارات

يك سندها مورد ارزيابى قرار گرفته و صحيح،
ضعيف ،حسن و غريب مشخص گرديده است كه از
توانايى فراوان مفسّر در اين خصوص حكايت مىكند
و عالوه بر زدودن غبار اسرائيليات از چهره تفسير كه
بدان اشاره شد ،بر ارزش اين تفسير نيز مىافزايد و
بدين جهت نزد همگان اعتبار خاصى يافته است.

اسماعيليان .چاپ چهارم.

خضير ،جعفر(9199ق) .تفسير القرآن بالقرآن عند
العالمه الطباطبايي .قم :دارالقرآن الكريم.

داوودي ،شمسالدين محمد بنعلي(بيتا) .طبقات
المفسرين .بيروت :دارالكتب العلميه.
زركلي ،خيرالدين(9131م) .االعالم .بيروت :دارالعلم
للماليين .چاپ پنجم.

صدرالدين شيرازي ،محمد بن ابراهيم(بيتا) .اسفار
االربعه .قم :شركة دارالمعارف االسالميه.

منابع
قرآن كريم.

آلوسي ،سيد محمود(9197ق) .روح المعاني في
التفسير القرآن الكريم .بيروت :دارالكتب العلميه.

ابنتيميه ،احمد بن عبدالحليم(9915ش) .مقدمة في
اصول التفسير .تحقيق عدنان زرزور .بيروت :بينا .چاپ دوم.

ابنكثير ،اسماعيل بن عمر(9197ق) .تفسير القرآن
العظيم .دمشق :دار ابنكثير.
ابندريد ،محمد بن حسن(9135م) .جمهرة اللغة.
بيروت :دارالعلم للماليين.

ابوطبره ،هدي(9191ق) .المنهج االثري في تفسير
القرآن الكريم .قم :مركز النشر االعالم االسالمي.
ازهري ،محمد بن احمد(9159ق) .تهذيب اللغة.
بيروت :داراحياء التراث العربي.

بهشتي ،محمد(9933ش) .آراي دانشمندان مسلمان در
تعليم و تربيت و مباني آن .قم :پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه .چاپ دوم.

حاجيخليفه ،مصطفي بن عبداهلل(9115ق) .كشف
الظنون .بيروت :دارالفكر.

حديثي ،بهجه عبدالغفور(9191ق) .اميه بن ابيالصلت
حياته و شعره .ابوظبي :هيئة ابوظبي للثقافة و التراث المجمع
الثقافی.

طباطبايي ،سيد محمد حسين(9195ق) .الميزان في
التفسير القرآن .قم :دفتر انتشارات اسالمي حوزة علميـة قم.
ـــــــــــ (9931ش) .قرآن در اسالم .قم :انتشارات
هجرت.

طبرسي ،ابوعلي فضل بن حسن(9955ش) .مجمع
البيان في علوم القرآن .تحقيق با مقدمه محمد جواد بالغي.
تهران :انتشارات ناصرخسرو .چاپ سوم.
عبداهللزاده آراني ،رحمت اهلل(9933ش) .نقد و مباني
فيض كاشاني در تفسير قرآن كريم(رسالـة دكتري علوم قرآن و
حديث) .استاد راهنما دكتر محمد علي لساني فشاركي.

عياشي ،ابيالنصر محمدبن مسعود(9199ق) .تفسير
العيّاشي .بيروت :مؤسسة االعلمي للمطبوعات.
فيض كاشاني ،مالمحسن(9939ش) .اصول المعارف.
تصحيح جاللالدين آشتياني .تهران :دفتر تبليغات اسالمي.
ـــــــــــ (9911ق) .تفسير الصافي .بيروت:
مؤسسه االعلمي للمطبوعات.

ـــــــــــ (9959ش) .ده رساله(رسالة شرح صدر،
رسالـة االنصاف) .اصفهان :مركز تحقيقات علمي و ديني
اميرالمؤمنين.
ـــــــــــ (بيتا) .المحجة البيضاء في احياء االحياء.
تهران :كتابخانة اسالميه.
قمي ،عباس(9119ق) .الكني و االلقاب .بيروت:
مؤسسة الوفا.

