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چکیده
مال محسن فیض كاشانی (د1091 .ق) ،یکی از شخصیتهای مهم و اثرگذار در علوم اسالمی و بهویژه
مباحث اخالقی و حدیثی شیعه امامیه است .ازجمله تألیفات ارزشمند وی ،كتاب المحجۀ البیضاء است كه
با هدف شرح و اصالح احیاء علوم الدین محمد غزالی به نگارش درآمده است .این اثر اخالقی ،دربردارنده
شرح و تبیین بسیاری از روایات تربیتی و گاه فقهی و جز آن است .این مقاله با تکیه بر این اثر ارزشمند،
تالش میكند با مطالعه متن كتاب ،به روش توصیفی– تحلیلی مبانی مورد نظر فیض كاشانی را در فهم
احادیث استخراج كند .نتایج پژوهش نشان میدهد مؤلف المحجۀ البیضاء هنگام معنی كردن روایات ،از
اصولی همچون توجه به معانی دقیق واژگان ،توجه به كاربردهای مجازی و آرایههای ادبی ،رعایت اصل
سیاق ،تکیه بر قرائن ناپیوسته ،تأویل روایات متشابه ،استناد به عقل در شرح روایات ،در نظر گرفتن شرایط
صدور حدیث ،استناد به قیاس اولویت و جمع بین روایات متعارض ،بهره جسته است.
واژگان كلیدی :فیض كاشانی ،المحجة البیضاء ،روایات ،فقه الحدیث ،اصول فقه الحدیث.
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 -1طرح مسأله
در اسالم ،علم حدیث نقش مهمی در ارائه مفاهیم دینی دارد و بسیاری از آموزههای دانشهای
اسالمی چون تفسیر ،کالم ،فقه ،اخالق ،تاریخ و ...از احادیث گرفته شدهاند؛ تا جایی که میتوان
ادعا کرد که قرآن بهعنوان «ثقل اکبر» ازنظر اعتبار و حجیت ،مقام اول را دارد ،ولی برای دریافت
آموزههای اخالقی ،فقهی ،تربیتی و نظایر آن ،به لحاظ گستردگی ،روایات مقام اول را احراز می
کنند .میدانیم که قرآن اغلب ،اصل و کلیات این موضوعات را مطرح کرده ،ولی روایات بهتفصیل
به جزئیات آنها پرداختهاند.
در مواجهه با احادیث ،نکته اصلیِ قابل توجه ،فهم صحیح آنهاست .درک نادرست از مقصود
معصوم (ع) یا استنباط ناقص از آن ،وجود حدیث را بیاثر میسازد .اهل بیت (ع) خود بر فهم
درست از روایاتشان تأکید داشتهاند ،چنانکه امام صادق (ع) فرمود :اگر یک حدیث را بهخوبی
بفهمی و عمق آن را دریابی ،بهتر از آن است که هزار حدیث را (به حافظه خود بسپاری و) نقل
کنی؛ و پیروان مکتب اهل بیت (ع) به مقام فهم و دانش نمیرسند ،مگر آنکه معاریض (لطایف)
کالم ما را درک کنند (ابن بابویه ،1403 ،ص.)2
این حقیقت که تفسیرهای نادرست از روایات در طول تاریخ سبب پیدایش فرقههای
منحرفشده ،بهخوبی نشان میدهد که خطر کجفهمی از احادیث ،بسیار بزرگ است .محدثان و
محققان نیز در طول تاریخ ،همواره از فهم نادرست و استنباط غلط از روایت و یا نقل صِرف
آنها بدون تدبر در معنا ،گلهمند بودهاند .محقق برای دستیابی به معنای صحیح روایات ،باید
شیوه درست فهم روایت را فراگیرد و قواعد الزم در «فقه الحدیث» را رعایت کند (میرجلیلی،
 ،1390صص.)5-4
ازآنجاکه کتاب املحجة البيضاء ،تألیف محقق بزرگ عرصه فقه الحدیث و علم اخالق ،مال
محسن فیض کاشانی (د1091 .ق) ،یکی از بزرگترین نوشتارها درزمینة گردآوری و تبیین
احادیث اخالقی و تربیتی و نیز فن فقه الحدیث است ،مقاله حاضر بر آن است تا با تأکید بر
دیدگاه این دانشمند به روش توصیفی -تحلیلی ،به بیان قواعد فهم حدیث در این کتاب بپردازد.
فیض کاشانی در این کتاب که بهعنوان تهذیبی بر کتاب «احیاء العلوم» غزالی تألیف شده ،بسیاری
از روایات اهل بیت را درزمینه علم اخالق ،علم النفس ،امور تربیتی و جز آن ،به سبکی ساده و
روشن نقل و شرح کرده است .اگر اندک مقایسهای بین فیض کاشانی و غزالی در فهم آیات و
روایات به عمل آید ،تفوّق دیدگاه فیض بهروشنی آشکار میگردد.
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عامل دیگری که بر اهمیت موضوع این تحقیق میافزاید آن است که متأسفانه ،کتاب املحجة
البيضاء ـ با آنکه منبعی مهم در مباحث تربیتی و اخالقی از دیدگاه اهل بیت (ع) است -حتی در
جامعه شیعی نیز -ناشناخته و غریب مانده است درحالیکه کتاب غزالی در جهان اسالم شهرت
بسیار دارد .از سوی دیگر ،توضیحات فیض در ذیل احادیث فهم آنها را آسان و میسّر ساخته و
بهرهگیری مؤلف از علوم مختلف اسالمی از قبیل فقه ،کالم ،لغت ،حدیث ،اخالق ،عرفان و...
کتاب املحجة البيضاء را بهصورت یک دایرةالمعارف اسالمی -تربیتی درآورده است .مال محسن
فیض در هنگام ذکر نصوص روایی و نیز نقل سخن بزرگان در شرح احادیث ،روحیه نقد را
فراموش نکرده و به همین جهت ،مطالعه کتاب او ما را به روش نقد علمی روایات نیز آشنا
میسازد .مؤلف در این کتاب عالوه بر گردآوری روایات اخالقی و تربیتی و گاه موارد دیگر،
سعی کرده است تا مشکالت موجود در متن و برخی تعارضهای آن را برطرف کند و فهم
احادیث را آسان نماید.
بدیهی است بر رسی روش و مبانی نظری فیض کاشانی در تفسیر آیات قرآن از حیطه موضوع
این مقاله خارج است.
پرسش اصلی این پژوهش به این مسأله مربوط میشود که فیض کاشانی در کتاب املحجة
البيضاء ،برای فهم احادیث از چه اصول و قواعدی بهره برده است؟ و شیوه فقه الحدیثی وی در
این کتاب با شیوه وی در کتاب الوافی چه تفاوتهایی دارد و آیا فیض کاشانی در این بررسیها،
از اصول و شیوه فقه الحدیثی پیشینیان استفاده کرده است یا اصولِ به کار برده شده توسط وی
در کتاب املحجة البيضاء بکر و جدید هستند؟

 -2پیشینه تحقیق
با جستجوهایی که صورت گرفت در خصوص مبانی فقه الحدیثی فیض کاشانی در کتاب
املحجة البيضاء اثری تألیفی یافت نشد؛ ولی در مورد کتاب دیگر فیض با عنوان «الوافی» ،رسالهای
با عنوان «بررسى مبانى فقه الحدیث در وافى» از آقای علىمحمد میرجلیلى وجود دارد که با
عنوان «وافی ،مبانی و روشهای فقه الحدیث در آن» توسط کنگره علمی پژوهشی و بینالمللی
فیض کاشانی در سال  1387در تهران پذیرفته شده و به چاپ رسیده است (میرجلیلی،1387 ،
سراسر اثر) .قابلذکر است که در این کتاب ،تنها به شش اصل فقه الحدیثی مورد نظر فیض
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کاشانی اشاره شده ،ولی در مقاله حاضر ،یازده اصل از اصولِ مورد توجه فیض مورد بحث قرار
گرفتهاند.
تحقیقات مشابهِ دیگر بدین شرح هستند:
 معارف ،مجید؛ «روشهای فقه الحدیثی فیض كاشانی در الوافی»؛ در مجموعه:
فیضپژوهی ،به کوشش :شهناز شایانفر ،تهران :خانه کتاب 1392 ،ش .این مقاله که بهصورت
مختصر نوشته شده ،تنها به پنج اصل از اصول مورد استفاده فیض اشاره کرده و به سایر اصول
فقه الحدیثی وی نپرداخته است.

 شاملی ،نصراهلل؛ بناییان ،علی؛ «روش فیض كاشانی در شرح احادیث غیرفقهی بر اساس
كتاب الوافی»؛ مجله علوم حدیث ،ش ،52تابستان  1388ش .مؤلفان در این مقاله به چهار اصل
از اصول فقه الحدیثی فیض در کتاب وافی پرداختهاند؛ ولی از طرح سایر اصول خودداری یا
غفلت کردهاند .در پایان نیز به تأثیر مالصدرای شیرازی بر فیض در فقه الحدیث پرداختهاند.

 میرجلیلى ،علىمحمد؛ دانشگر ،مجید؛ «منابع فقه الحدیث از دیدگاه فیض كاشانی در
كتاب وافی»؛ مجله علمی پژوهشی بحوث الحدیث ،ترکیه ،ش 2009 ،2م .در این مقاله ،تنها به
منابع فقه الحدیث ازنظر فیض پرداخته شده است و نه اصول «فهم» حدیث که مورد توجه مقاله
پیش روست.
 میرجلیلی ،علیمحمد؛ «روش حدیثنگاری فیض در وافی»؛ مجله رهنمون ،ش 3و،4
تابستان و زمستان  1386ش .این مقاله تنها به روش فیض کاشانی در چینش سند و متن حدیث
پرداخته و نه اصول فهم حدیث که مورد توجه مقاله حاضر است.
 رفیعزاده ،امیرحسین «روشهای نقد متن حدیث فیض كاشانی در املحجة البيضاء»،
پایاننامه کارشناسی ارشد با راهنمایی محمدحسین قاسم پیوندی ،دانشکده معارف قرآنی
اصفهان 1391 ،ش .این تحقیق به اصول «نقد» متن حدیث از دیدگاه فیض پرداخته است و نه
اصول «فهم» حدیث.
با توجه به آنکه تحقیق حاضر به بیان مبانی فهم حدیث از دیدگاه فیض کاشانی در کتاب
املحجة البيضاء و با تأکید بر روایات تربیتی و اخالقی میپردازد ،وجه تمایز آن با پژوهشهای
فوق الذکر روشن می شود؛ زیرا اوالً ،تمرکز این مقاله بر مبانی فیض در فهم روایات و بهویژه،
احادیث تربیتی و اخالقی است و ثانیاً ،تنها به کتاب املحجة البيضاء میپردازد که تاکنون مبانی
فقه الحدیثی آن به جامعیت مقاله حاضر ،مورد تحقیق قرار نگرفته است.
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در ادامه ،به بررسی مبانی فیض کاشانی در فهم روایات در کتاب املحجة البيضاء میپردازیم.

 -3مبانی فیض در فهم احادیث در كتاب املحجة البيضاء
با جستجویی که در کتاب املحجة البيضاء صورت گرفت روشن گردید که پارهای از اصول
فیض کاشانی در فهم احادیث ،برگرفته از شیوه و روش پیشینیان است و بخشی از این مبانی
توسط خود وی در کتاب الوافی هم به کار گرفته شده است ،ولی برخی مبانی برای نخستین بار
در کتاب املحجة البيضاء مطرح شدهاند .در ادامه مقاله ،به بیان آنها میپردازیم.

 -1-3توجه به معانی دقیق واژهها
هر کالمی از معصوم ،از چندین کلمه تشکیل شده و برای فهم کل کالم ،الزم است ابتدا از
معنای مفردات و واژههای آن اطالع یابیم .بهعالوه ،در اغلب موارد باید به ریزهکاریهای مفهومی
هر واژه در هنگام برداشت معنا توجه شود .با توجه به وجود معانی گوناگون برای بسیاری از
کلمات و نیز وجود واژه های قریب المعنی در زبان عربی ،الزم است قبل از ترجمه و تفسیر
روایات ،تکتک واژهها ازنظر لغوی ریشه یابی شوند و با توجه به معنای اصلی و لغوی کلمات
و قرائن موجود در کالم ،برداشت معنا از روایت صورت گیرد.
فیض کاشانی همانند علمای پیشین و نیز هماهنگ با شیوه خود در کتاب الوافی ،به معنای
واژه ها در شرح روایت توجه داشته و در مواردی که در متن آن ،لفظی آمده که معنایش شفاف
نیست ،قبل از هر چیز معنای آن را بیان کرده است.
فیض کاشانی دو روش در تبیین واژگان دارد:
الف) روش اجتهادی ،که در آن سعی میکند معانی واژگان را از کلمات مجاور یا شرایط
صدور حدیث دریابد.
ب) روش تقلیدی ،که معنای واژه را از یکی از بزرگان علم لغت یا محققان حدیث نقل
میکند.
فیض کاشانی ،اطالع از علم لغت را وسیله فهم کالم معصومین (ع) میداند (فیض کاشانی،
 ،1417ج ،1ص )98و به همین دلیل ،گاه قبل از شرح یک حدیث ،واژههای آن را معنا میکند
(همان ،ج ،1صص)355-353؛ بهعنوانمثال ،در شرح آیه ﴿الَّذينَ هُمْ يف صَالِتهِمْ خاشِعُو َن﴾
(مؤمنون )2 /23 :و حدیث رسول اکرم (ص) که در مورد خشوع در نماز فرمودِ « :إنَّهُ َلوْ خَشَعَ
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جوَارِحُه» :اگر قلبش خشوع داشت ،اعضای بدنش نیز خشوع داشت (ابن اشعث،
ش َعتْ َ
َقلْبُهُ لَخَ َ
بیتا ،ص /36مجلسی ،1403 ،ج ،81ص /228نیز نک .پینوشت شماره  ،)1فیض معتقد است
که خشوع در نماز بر دو قسم است:
الف) خشوع دل ،بدین معنی که نمازگزار ،افکارش را بر روی مقصد اصلی متمرکز کند و از
غیر خدا رو بگرداند؛ بهگونهای که در دل او جز معبود ،چیز دیگر وجود نداشته باشد .امام صادق
(ع) فرموده است« :إَِّنمَا أَرَادُوا الزهْدَ فِي الدنيَا لِتَفْ ُرغَ ُقلُوبُهُ ْم ِللْآ ِخرَةِ» (کلینی ،1407 ،ج ،2ص:)16
درخواست زهد از مؤمنان در دنیا براى این است که دلهای آنها براى آخرت فارغ باشد.
ب) خشوع جوارح (اعضای بدن) ،بدین معنی که نمازگزار چشمان را پایین اندازد و دل را
بهسوی نماز متوجه سازد و به هیچچیز دیگر توجه نکند و خود را با چیزى مشغول و سرگرم
نسازد؛ بهعبارتدیگر جز براى نماز حرکتى در او پدید نیاید و دست به انجام هیچیک از
مکروهات نزند.
ازنظر فیض کاشانی ،خشوع دل مستلزم خشوع جوارح است ،ازاینرو هنگامیکه پیامبر (ص)
نمازگزارى را دید که ضمن نماز با محاسن خود بازى مىکند فرمود« :اگر دل این شخص خشوع
داشت اعضایش خاشع بود»  ،ولی عکس آن صادق نیست ،یعنی خشوع جوارح مستلزم خشوع
دل نیست ،زیرا قلب ،اصل و محور اعمال و جوارح است (فیض کاشانی ،1417 ،ج ،1صص-353
.)355
جلْبَابَ الْحَيَاءِ َعنْ وَجْهِهِ َفلَا
همچنین در شرح حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که فرمودَ « :منْ أَلْقَي ِ
غِيبَةَ لَه» :کسی که لباس و روپوش حیا را از صورت خود کنار زند ،غیبتش جایز است (ابن شعبه،
 ،1404ص .)45فیض کاشانی معتقد است که بدگویی از افراد متجاهر به فسق ،از مصادیق تهمت
محسوب نمیشود .وی در بیان معنای لغوی غیبت و فرق آن با تهمت ،به سخن جوهری استناد
میکند که نشانگر اهتمام فیض به لغت است (فیض کاشانی ،1417 ،ج ،5ص .)272همچنین
روایت امام صادق (ع) را شاهدی بر این فرق میداند که فرمود« :اَْلغِيبَةُ َأنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا سَتَ َرهُ
جلَةِ َفلَا .وَ الْبُ ْهتَانُ َأنْ تَقُولَ فِيهِ مَا لَ ْيسَ فِيه» :غیبت آن
اللَّهُ َعلَيْهِ وَ أَمَّا الْأَمْرُ الظَّاهِرُ فِيهِ مِثْلُ الْحِدَّةِ وَ اْلعَ َ
است که درباره برادرت چیزى را بگویى که خدا بر او پوشانده است ،و اما گفتن امر آشکار و
ظاهر در وجود او مثل تندخویى و شتابزدگی غیبت نیست ،و بهتان آن است که دربارهاش
چیزى که در او نیست ،بگویى (کلینی ،1407 ،ج ،2ص.)358
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همانطور که بیان شد ،فیض کاشانی دو روش در تبیین واژگان دارد :روش اجتهادی و روش
تقلیدی .نمونهای از روش تقلیدی وی ،پذیرش نظر غزالی در کتاب «شرح عجائب القلب» در
شرح معناى نفس ،روح ،عقل و قلب است .فیض برای فهم درست معنای این واژهها در روایات،
ابتدا کلمات مذکور را شرح میدهد و سپس به اشتراکات معنایی آنها اشاره و برای هریک از
این واژهها ،چند معنا را ذکر میکند و سرانجام مشخص میسازد که مراد از این واژهها در روایات
مختلف کدام است .ازآنجاکه فیض در کتاب املحجة البيضاء در مقام نقد کالم غزالی بوده ،هر جا
سخن او را نقل کند و نقدی وارد نکند ،نشانه آن است که این مورد خاص را پذیرفته است.
بنابراین می توان گفت فیض این چهار واژه را همانند غزالی معنی کرده است (فیض کاشانی،
 ،1417ج ،5صص.)8-5

 -1-1-3توجه به مفاهیم واژهها در عصر صدور
با دگرگونی معانی واژهها در گذر زمان ،ممکن است عبارات و واژههایی از احادیث ،معانی
جدیدی به خود گرفته باشند .ازاینرو ،محقق حدیث باید مفاهیم کلمات را در عصر صدور
روایت و در بین قبایل مرتبط با فضای صدور ،به دست آورد؛ زیرا اهل بیت (ع) به زبان مردم
عصر خود سخن گفته و واژهها را در معانی رایج بین مردم همان عصر به کار بردهاند (میرجلیلی،
 ،1390ص /77نیز نک :صدر ،1410 ،ج ،2ص /186نصیری ،1385 ،ص.)242
فیض کاشانی در پیروی از کتاب الوافی و روش گذشتگان ،به این اصل در فهم احادیث نیز
توجه داشته است .بهعنوانمثال وی روایتی از امام صادق (ع) به نقل از امام حسن مجتبی (ع)
نقل میکند که آن حضرت در آداب صرف غذا و نشستن بر سر سفره فرمودند:
سلِمٍ َأنْ َيعْرِفَهَا أَ ْربَ ٌع مِنْهَا فَرْضٌ وَ أَ ْربَعٌ ُسنَّةٌ وَ أَ ْربَعٌ
جبُ َعلَي كُلِّ مُ ْ
صلَةً يَ ِ
خ ْ
«فِي اْلمَائِدَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ َ
جلُوسُ
الطعَامِ وَ الْ ُ
سمِيَةُ وَ الشكْرُ وَ أَمَّا السنَّةُ َفاْل ُوضُوءُ قَبْلَ َّ
الرضَا وَ التَّ ْ
تَأْدِيبٌ فَأَمَّا الْفَرْضُ فَالْ َمعْرِفَةُ وَ ِّ
َعلَي الْجَاِنبِ الْأَيْسَرِ وَ الْ َأكْلُ بِ َثلَاثِ َأصَابِ َع وَ َلعْقُ الْ َأصَابِعِ وَ أَمَّا التَّأْدِيبُ فَالْ َأكْلُ ِممَّا َيلِيكَ وَ َتصْ ِغريُ
ضغِ وَ ِقلَّةُ النَّظَرِ فِي وُجُوهِ النَّاس» (ابن بابویه ،1413 ،ج ،3ص /359فتال
الل ْقمَةِ وَ تَجْوِيدُ الْ َم ْ
نیشابورى ،1375 ،ج ،2ص /311طبرسى ،1412 ،ص /141قطبالدین راوندى ،1407 ،ص/137
مجلسى ،1406 ،ج ،7ص /567فیض کاشانی ،1417 ،ج ،3ص :)5ویژگیهای غذا خوردن دوازده
چیز است که بر هر مسلمانى الزم است آنها را بداند .چهار مورد از آنها واجب و چهار مورد
مستحب و چهار مورد از آداب است .اما موارد واجب ،عبارت است از معرفت ،رضا ،بسم اهلل
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گفتن و شکر خدا را بهجا آوردن؛ موارد مستحبی عبارت است از وضو پیش از غذا ،نشستن به
پهلوى چپ ،خوردن غذا با سه انگشت و لیسیدن آنها ،و چهار مورد از آداب عبارت است از:
خوردن غذا از جلوى خود ،کوچک برداشتن لقمه ،خوب جویدن غذا و کمتر نگاه کردن به
صورت دیگران.
آنگاه فیض کاشانی در شرح این حدیث میگوید:
حلَّ ِه وَ بِالشكْرِ التَّحْميدَ ،وَ تَمامُ الشكرِ عِرْفانُ اْلحُرمَةِ وَ صَرفُ ُقوَتِهِ فِي الطّاعَةِ،
«أرَادَ بِالْ َمعْرِفَةَ َمعْرِفَةَ ِ
وَ بِالْ ُوضُوءِ غَسْلَ اليَدِ( »...فیض کاشانی ،1417 ،ج ،3ص« :)5مقصود امام از معرفت در این حدیث،
اطالع از حالل بودن و مقصود از شکر ،الحمد هلل گفتن است .شکر و سپاس کامل ،دانستن
حرمت غ ذا و صرف کردن قوّت و توان حاصل از آن در راه اطاعت خداست .غرض از وضو
در این روایت ،شستن دست است».
فیض در شرح این حدیث ،به مفهوم واژه «وضوء» در زمان صدور توجه نموده که به معنای
لغوی آن (شستن) است و نه به معنای اصطالحی شرعی (وضو گرفتن و تحصیل طهارت).
همچنین ،واژه «معرفت» را بر معنای لغوی آن حمل میکند و نه معرفت به معنای شناخت خداوند
که یک اصطالح جدید است و به همین جهت ،به خداشناسان کامل ،عارف اطالق میشود.

 -2-3توجه به آرایههای ادبی و كاربردهای مجازی
در محاورات عرفی و نیز در شعر و نثر ،پدیدههایی همچون مجاز ،تشبیه ،استعاره ،تمثیل یا
نمادپردازی و ...وجود دارد ،بیآنکه اهل محاوره در فهم آنها دچار مشکل جدی شوند .اگر
مجموعهای از گفتارهایی را که در یک روز با آنها مواجه میشویم در نظر بگیریم ،میبینیم که
حجم قابلتوجهی از پدیدههای فوق الذکر در گفتار ما متداول است (نصیری ،1385 ،ص.)627
عدم توجه به مجاز و آرایههای ادبی و حمل واژه ها و عبارات بر معنای اصلی و لغوی ،اغلب
مانع از فهم درست آنهاست.
اصل وجود مجاز در روایات یکی از موارد اصلی است که مال محسن فیض همانند عملکرد
خود در کتاب الوافی و مطابق روش علمای پیشین ،در تفسیر و توضیح برخی از روایات به آن
توجه کرده و با رعایت کمال احتیاط ،لوازم معنایی و پیامرسانی آن را بهکار بسته است.
حوِّ َل اللَّهُ
الصلَاةِ َأ ْن يُ َ
حوِّلُ وَجْهَهُ فِي َّ
بهعنوانمثال در مورد روایت پیامبر اسالم «أمَا يَخَافُ الَّذِي يُ َ
حمَار؟!» (مجلسی ،1403 ،ج ،81ص /259ابن ابی جمهور ،1405 ،ج ،1ص« :)322آیا
وَجْهَهُ وَجْهَ ِ
کسى که در نماز رویش را از قبله برمىگرداند بیم ندارد که خداوند صورتش را به صورت االغ
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مبدّل گرداند؟!» فیض معتقد است که معنای ظاهری روایت (تغییر صورت چنین نمازگزاری به
صورت حمار) مراد نیست ،بلکه معنای مجازی آن مراد است:
«هذَا نَهْيٌ َعنِ الْإلْتِفاتِ َعنِ اللّهِ وَ مُالحَظَةِ عَ َظمَتِهِ يف حالِ الصَّالةِ ،فَإنَّ اْلمُ ْل َت ِفتَ يَمينًَا وَ شِماالً
ُم ْل َت ِفتٌ َعنِ اللّهِ تَعاىل وَ غافِلٌ َعنْ مُطاَلعَةِ أنْوارِ كِبْرِيائِهِ ،وَ َمنْ كانَ كَذلِكَ فَيُوشِكُ أنْ يَدُومَ تِلكَ الغَفْ َل ُة
حوَّلَ وَجْهُ َقلْبِهِ َكوَجْ ِه َق ْلبِ الْحِمارِ يف ِقلَّةِ عَ ْقلِهِ ِلألُمُورِ العِ ْلويَّةِ وَ َع َد ِم َف ْه ِم ِه ِل ْل ُع ُلومِ» (فیض
َعلَيْهِ فَيَتَ َ
کاشانی ،1417 ،ج ،1ص« :)382این (روایت) نهى از توجه شخص نمازگزار در حال نماز به غیر
خداوند و عظمت او است؛ زیرا کسى که در حال نماز ،بهطرف راست یا چپ خود روی مىآورد
از خداوند متعال روگردان و از دیدن انوار کبریایى او غافل است و ممکن است غفلت او استمرار
یابد ،و بالطبع روى دلش از حیث ضعف در تعقل امور معنوى و عدم فهم علوم ،مانند روى دل
االغ گردد».
فیض در بحث از حرمت همکاری با ظالمان و لزوم داشتن بغض و کینه آنان در دل ،حدیثی
را با مضمون ذیل از امام صادق (ع) نقل میکندَ « :منْ َسوَّدَ ا ْسمَهُ فِي دِيوَانِ وُلْدِ سَابِعٍ حَشَرَهُ اللَّ ُه
َيوْمَ الْقِيَامَةِ خِنْزِيرًا» (طوسی ،1407 ،ج ،6ص« :)329هر کسی در دیوان بنیعباس نامنویسی کند،
خدا او را در روز قیامت بهصورت خوک محشور خواهد کرد» .فیض واژه «سابع» را کنایه از
عباس ،عموی پیامبر (ص) میداند .در اینجا امام (ع) ،به جهت تقیه ،از او با کنایه یاد کرده است
(فیض کاشانی ،1417 ،ج ،3ص.)271
عالمه مجلسی نیز با فیض همعقیده است و مراد از «سابع» را عباس میداند که از باب تقیه
مقلوب گشته است (نک :مجلسی ،1403 ،ج ،98صص)154-151؛ بنابراین ،مراد از «ولد سابع»
سلسله بنیعباس هستند که در عصر امامت آن حضرت ،حکومت میکردند.
قابل ذکر است که مراد از نامنویسی در دیوان بنیعباس یکی از دو امر ذیل است :الف)
کارگزار حکومتی آنان شدن ،ب) نام نویسی در دیوان آنان به عنوان گیرنده مواجب دولتی .هر
دو نیز به رسمیت شناختن حکومت ظالمانه آنان شمرده میشد.

 -1-2-3توجه به ایجاز و كلمات محذوف
یکی از نکات ادبی موجود در روایات ،بحث ایجاز است؛ بدان معنا که برخی از واژهها یا
عبارات بهعمد ،از سوی گوینده -البته در مواردی که برای مخاطب روشن باشد -حذف میشوند.
بزرگان ادبیات  ،ایجاز را یکی از اقسام مجاز دانسته و در اهمیت آن گفتهاند« :چهبسا سکوت،
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سودمندتر از بیان مطلب و سخن نگفتن ،گویاتر از سخن گفتن است و بیان نکردن ،کاملترین
بیان است» (جرجانى ،1987 ،صص.)109-105
در علم اصول از این مطلب با عنوان «داللت اقتضا» یاد میکنند و آن عبارت از این است که
جمله بر معنایی داللت کند که گوینده برای آن ،لفظی ذکر نکرده ،ولی (آن لفظ) ،مورد نظر او
بوده است؛ زیرا صدق و صحت سخن ،متوقف بر تقدیر آن لفظ و در نظر گرفتن معنای آن است
(مظفر ،1391 ،ج ،1ص.)132
فیض در املحجة البيضاء به شیوه علمای سلف خود ،در شرح برخی از روایات ،کلمهای را
که حذف شده یادآوری نموده و بیان میدارد .بهعنوان نمونه در شرح روایتی از پیامبر اکرم (ص)
که فرمودند :شخص وضوگیرنده قبل از وضو بسمله را بگوید« :ال ُوضُوءَ ِل َمنْ لَمْ يُسَمِّ اللّ َه» (نووی،
بیتا ،ج ،1ص /346بدر العینی ،بیتا ،ج ،6ص /56متقی هندی ،1409 ،ج ،9ص /281مناوی،
 ،1415ج ،6ص ،)556فیض میگوید که مراد پیامبر اکرم نفی اصل وضو نیست ،بلکه نفی وضوی
ال» (فیض کاشانی ،1417 ،ج ،1ص .)199در اینجا واژه «کامالً» به
کامل است« :أی ال وضوء كام ً
ایجاز حذف شده است.

 -3-3توجه به اصل سیاق
سیاق ساختاری کلی است که بر مجموعهای از کلمات و جملهها سایه میافکند و بر معنای
آنها اثر میگذارد (رجبی ،1383 ،ص .)92فیض کاشانی هنگام برداشت از آیات قرآن و روایات،
به مسأله سیاق ،همانند شیوه خود در کتاب الوافی و نیز طبق طریقه متقدمان ،توجه کرده است.
این عالم بزرگ باآنکه اهتمام ویژهای به ظاهر روایات دارد و سعی میکند تا حد ممکن ،روایات
را برخالف ظاهرشان حمل نک ند ،در برخی از موارد که سیاق برخالف ظاهر است ،بر طبق سیاق
حکم میکند .به عنوان نمونه ،او روایات ناهی از سالم کردن و قرائت قرآن در حمّام را به قرینه
سیاق ،حمل بر ترک قرائت در حالت نداشتن لباس و عریان بودن کرده است .بهتبع آن ،در حالت
عریان نبودن ،سالم کردن و قرآن خواندن بالمانع است (فیض کاشانی ،1417 ،ج ،1صص-316
.)318
فیض خود ،روایاتی را نقل میکند که داللت براین دارند که ائمه (ع) نیز به اصل سیاق توجه
داشتهاند .وی در بیان وجوب ستر عورت و حرمت نگاه به این مواضع از بدن دیگران ،به روایتی
از امام صادق (ع) استناد میکند که در هنگام بیان این حکم شرعی ،به سیاق آیه شریفه سوره
ن أَبْصارِهِ ْم َو َيحْ َفظُوا
نور استناد کرده است .امام (ع) در شرح آیه شریفه ﴿قُلْ ِللْ ُمْْ ِمِننيَ يَغُضُّوا مِ ْ
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ب اللَّهِ َتعَالَي ِمنْ ِذكْ ِر حِفْظِ
فُرُو َجهُمْ ذِلكَ َأزْكي َلهُمْ﴾ (نور )30 /24 :فرمودند« :كُل مَا كَا َن فِي كِتَا ِ
الزنَا إِلَّا فِي هَذَا اْلمَوْضِعِ فَ ِإنَّهُ ِللْحِفْظِ ِمنْ َأنْ يُنْظَرَ إِلَيْه» (ابن بابویه ،1413 ،ج ،1ص:)114
الْفَرْجِ فَ ُهوَ ِمنَ ِّ
« در تمام مواضعی که در قرآن سخن از حفظ فرج است ،به معنای حفظ فرج از زنا و رعایت
پاکدامنی است ،جز در این آیه که به معنای حفظ عورت از نگاه دیگران است» (نک :فیض
کاشانی ،1417 ،ج ،1ص .)317روشن است که این برداشت امام از حفظ فرج ،ناشی از توجه به
سیاق و صدر آیه است.

 -4-3توجه به قرائن ناپیوسته (آیات قرآن و روایات دیگر)
روایات ائمه (ع) مانند دانههای یک زنجیر ،به هم مرتبط و متصل و در خدمت شرح قرآن
هستند .بر این اساس ،ائمه (ع) روایات خود را از طریق پدران خویش ،عین روایات پیامبر (ص)
و کالم خداوند دانستهاند .از امام صادق (ع) روایت شده که سخن هریک از ما (امامان) حدیث
دیگرى هم هست و حدیث ما حدیث رسول خداست و حدیث پیامبر اکرم(ص) سخن خداوند
ِي
حنُ وَرَثَةُ النَّبِيِّنيَ ،حَدِيثِي حَدِيثُ َأبِي وَ حَدِيثُ َأبِي حَدِيثُ جَدِّي وَ حَدِيثُ جَدِّي حَدِيثُ َعل ِّ
است« :نَ ْ
ْبنِ َأبِي طَاِلبٍ أَمِريِ اْلمُؤْمِنِنيَ وَ حَدِيثُ عَ ِليٍّ أَمِريِ اْلمُؤْمِنِنيَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ
َقوْلُ اللَّهِ عَزَّ َو جَلّ» (کلینی ،1407 ،ج ،1ص /53مفید ،1413 ،ج ،2ص /186اربلى ،1381 ،ج،2
ص.)170
فیض در املحجة البيضاء به هنگام شرح احادیث ،به پیروی از شیوه خود در کتاب الوافی و
نیز بر مبنای روش علمای سلف ،به این نکته اساسی توجه دارد و سعی میکند معنای روایت را
با توجه به آیات قرآنیِ همموضوع و نیز سایر روایات مرتبط ،به دست آورد .بهعنوانمثال به
تبعیت از غزالی ،باب اول کتاب را با عنوان «فضل العلم و التعلیم و التعلّم» قرار داده و در این
باب ،روایات فراوانی را در فضیلت علم نقل کرده و در شرح آنها ،آیات متعددی از قرآن را
آورده که مبیّن این شیوه است (فیض کاشانی ،1417 ،ج ،1صص.)36-13
فیض کاشانی در شرح روایات ،نسبت به ایجاد «خانواده حدیث» اهتمام زیادی ورزیده است.
مراد از ایجاد خانواده حدیث ،یافتن روایات مشابه و هممضمون و ناظر به موضوع واحد است
(مسعودی ،1386 ،صص .)151-150اگر محقق ،تمام روایات موجود در موضوع واحد را در
نظر نگیرد ،ممکن است از حدیثی ،معنای نادرستی را برداشت کند که مورد نظر معصومین (ع)
نبوده است .توجه به خانواده حدیث ،محقق را در رسیدن به اهداف مهم ذیل کمک میکند:
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دستیابی به متن اصلی حدیث ،بازشناختن احکام واقعی از احکام ثانویه ،شناسایی موارد
تصحیف ،آشنایی به موارد تقطیع حدیث ،دستیابی به قرائت صحیح از حدیث ،دستیابی به
موارد تخصیص عام و تقیید مطلق و سرانجام ،دستیابی به معنای صحیح حدیث (میرجلیلی،
 ،1390صص.)89-88
فیض در دیدگاههای خود ،تنها راه تعلیم و تربیت صحیح را بهره گرفتن از علوم پیامبر (ص)
و اهل بیت ایشان مىداند .ازاینرو ،در تفسیر روایات بر استفاده از خودِ روایات تأکید مىورزد
(همو ،1378 ،ص )174و در سراسر کتاب املحجة البيضاء به خانواده احادیث توجه نموده و شرح
یک حدیث را با توجه به دیگر روایات هممضمون بیان کرده است تا با بهرهگیری از مجموع
روایات مرتبط ،بتواند مفهوم مورد نظر معصوم (ع) را استنباط و استخراج نماید.
بهعنوان نمونه ،فیض کاشانی روایتی را در ارزش صبر نقل میکند «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَا َل
حمِهِ وَ دَمًا خَيْرًا
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلََّ :منْ مَرِضَ َثلَاثًا فَلَمْ يَشْكُ إِلَي أَحَدٍ مِنْ عُوَّا ِدهِ َأبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَ ْ
حمَتِي» (کلینی ،1407 ،ج ،3ص:)115
ِمنْ دَمِهِ فَ ِإنْ عَافَيْتُهُ عَافَيْتُهُ وَ لَا ذَْنبَ لَهُ وَ ِإنْ قَ َبضْتُهُ قَ َبضْتُهُ إِلَي رَ ْ
پیامبر اکرم (ص) به نقل از خداوند ،فرموده است« :کسى که سه روز بیمار شود و نزد عیادت
کنندگانش شکایت نکند ،گوشتش را به گوشتى بهتر و خونش را به خونى بهتر ،مبدل مىسازم.
اگر به او بهبودى بخشم ،در حالى او را به سالمت رساندهام که هیچ گناهى بر او نیست و اگر او
را قبض روح کنم و بمیرانم ،مشمول رحمت من خواهد بود».
او ضمن اشاره به اینکه دراینباره اخبار دیگرى نیز وارد شده است (فیض کاشانی،1417 ،
ج ،7ص« ،)128تبدیل گوشت و خون» و «شکایت» در این حدیث را به کمک سایر روایات
تفسیر میکند و میگوید :در روایتی از امام صادق (ع) «تبدیل گوشت و خون» تفسیر شده است
به اینکه خداوند گوشت و خون و پوستى به او مىدهد که در آنها گناه نکرده است( :نک:
پینوشت شماره  .)2همچنین «شکایت» در روایات دیگر چنین تفسیر شده استِ « :إنَّمَا الشَّكْوَي
صبْ أَحَدًا وَ لَ ْيسَ الشَّ ْكوَي َأنْ يَقُولَ
َأنْ يَقُولَ قَدِ ابُْتلِيتُ ِبمَا لَمْ يُبْتَلَ بِهِ أَحَدٌ وَ يَقُولَ لَقَدْ َأصَابَنِي مَا لَمْ ُي ِ
حوَ هَذَا» (کلینى ،1407 ،ج ،3ص :)116شکایت آن است که
ح ِم ْمتُ الَْيوْمَ وَ نَ ْ
سَهِرْتُ الْبَارِحَةَ وَ ُ
شخص بیمار بگوید :به چیزى گرفتار شدهام که هیچکس به آن مبتال نشده و آنچه به من رسیده
به هیچکس نرسیده است .شکایت این نیست که بگوید :دیشب را بیدار بودم و امروز ،تب دارم
و امثال اینها (فیض کاشانی ،1417 ،ج ،7ص128؛ نیز نک :ج ،3ص.)412
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چنانکه مالحظه شد ،فیض در تفسیر «تبدیل گوشت و خون» و «شکایت» که در روایت پیامبر
اکرم (ص) در ارزش صبر آمده بود ،به سایر روایات اهل بیت (ع) ،متوسل شده و در استنباط
مفهوم یک حدیث ،مجموع روایات را در نظر گرفته است.

 -5-3تأویل روایات متشابه
کلمة «تأویل» به معنای «حمل لفظ برخالف ظاهر آن به سبب وجود دلیل و قرینه» است.
بهعبارتدیگر مراد از تأویل آیات و روایات ،آن است که ظاهر برخی از آیات یا روایات متشابه،
مورد نظر گوینده نبوده و در ورای آن ظاهر ،معنای دیگری منظور باشد که همان ،معنای واقعی
آیه یا روایت است.
قرآن کریم بر اصل وجود تأویل آیات متشابه تأکید ورزیده است (ر.ک .آل عمران.)7 /3 :
اهل بیت (ع) نیز به وجود تأویل برای آیات و روایات متشابه بهعنوان یک اصل نگریستهاند .امام
حكَمًا َكمُحْكَمِ الْقُرْآنِ فَرُدوا مُتَشَابِ َههَا
رضا (ع) فرمودندِ « :إنَّ فِي أَخْبَا ِرنَا مُتَشَابِهًا َكمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ َو مُ ْ
إِلَي مُحْ َكمِهَا َو لَا تَتَِّبعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْ َكمِهَا فََتضِلوا» (ابن بابویه ،1378 ،ج ،1ص /290حر عاملى،
 ،1409ج ،27ص /115نوری ،1408 ،ج ،17ص« :)345همانطور که محکم و متشابه در قرآن
وجود دارد در بین اخبار ما نیز وجود دارد .پس روایات متشابه را به احادیث محکم ارجاع دهید
و بدون مراجعه به محکمات ،به سراغ متشابهات نروید که گمراه میشوید».
از دیدگاه غزالی ،تأویل واژههایی چون «میزان» و «صراط» موجود در منابع دینی ،بدعت است
و باید آنها را بر همان معانی ظاهری آنها حمل کرد (غزالی ،بیتا ،ج ،1ص)177؛ ولی به نظر
فیض کاشانی ،تأویل آیات و روایات با استناد به کالم معصومین (ع) بالمانع است .وی در آثار
خود بارها به تأویل پرداخته (فیض کاشانى ،1406 ،ج ،1صص 413 ،344 ،157و  )...و دراینباره
گفته است« :بنا بر مذهب ما ،تأویل میزان و صراط ،بدعت نیست؛ زیرا روایاتى در تأویل آنها
از ائمه معصومین (ع) وارد شده است» (فیض کاشانی ،1417 ،ج ،1ص.)273
بهعنوان نمونه ،فیض -همانند شیوه خود در کتاب الوافی و نیز طبق روش علمای گذشته-
آیات یا روایاتی را که بهظاهر ،داللت بر نسبت گناه (ذنب) یا لغزش (زلّت) به انبیاء دارند مؤوّل
میداند (فیض کاشانی ،همان ،1417 ،ج ،1ص .)88وی در املحجة البيضاء ،فصلی را در وجوب
شينُ ُه» مطرح کرده و در
س ُه َو ُي ِ
ي ُم َنزَّ ًها عَن ُكلِّ َما يُدَنِّ ُ
ب َأ ْن َيكو َن النَبَّ ُ
عصمت پیامبران با عنوان «َيج ُ
آنجا بیان میکند که الزم است پیامبران از هر نوع عیب ،نقص و آلودگى ،نظیر بدرفتارى،
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تندخویى ،برخورد ناپسند ،بخل ،پستى نَسَب ،عدم طهارت مولد ،حسد ،کورى ،فلج و امثال
اینها  ،دور و منزّه بوده و از گناهان صغیره و کبیره نیز مبرّا و معصوم باشند تا مردم از آنها رمیده
نشوند و با میل و رغبت ،از آنان اطاعت کنند.
فیض در این مبحث ،ریشه گناهان را منحصر در چهار چیز دانسته است که در پیامبران وجود
ندارد و عبارتاند از :حرص ،حسد ،خشم و شهوت .بهعنوانمثال براى پیامبر روا نیست بر دنیا
حریص باشد زیرا دنیا زیر نگین اوست و براین اساس ،او به چیزى حرص نمیورزد.
فیض کاشانی در ادامه میگویدُ « :كل ما َ َو َر َد ِفي القُرآنِ َو احلَ ِديثِ ِمن ِنسْ َب ِة الذُنوبِ إلَي األَْن ِب َيا ِء
س َت ِفيضَة» (فیض کاشانی،1417 ،
صوصٍ ُم ْ
ت (ع) يف نُ ُ
ل الْ َب ْي ِ
َو الْأوصِ َيا ِء (ع) َف ُه َو ُمؤَ ّو ٌل َكما وَ َر َد َعنْ أهْ ِ
ج ،1صص :)226-225همانطور که در احادیث مستفیض از اهل بیت (ع) دیده میشود ،همه
عباراتی که در قرآن و حدیث آمده و [ظاهر آنها] حاکى از نسبت گناه به پیامبران و اوصیاى
آنها (ع) است ،باید تأویل شوند.
آنگاه در اثبات عصمت انبیا به حدیثی از امام صادق (ع) استناد جسته که فرمودند ...« :همه
پیامبران را بزرگ بشمار ،و آنها را در حدّ کسى غیر از خودشان برابر مساز ،و با فکر و اندیشه
خویش ،در حاالت و مقامات و اخالق آنها سخن مگوى( »...همانجا /نیز نک :مصباح الشريعة،
 ،1400صص /62-61مجلسی ،1403 ،ج ،11ص.)37
نمونه دیگری از تأویل فیض ،تأویل روایت امربهمعروف و نهیازمنکر و نقد وی بر غزالی
است .غزالی معتقد بود که امربهمعروف و نهىازمنکر چهار مرحله دارد :اول) آگاه ساختن افراد
نسبت به معروفها و منکرات؛ دوم) موعظه؛ سوم) تندى و خشونت لفظی و گفتاری؛ و چهارم)
جلوگیرى با زور و جبر و وادار کردن فرد خالفکار بر طریق حقّ و صواب بهوسیله تنبیه و
مجازات .از دیدگاه غزالی ،امربهمعروف نسبت به فرمانروا و پادشاه ،در دو مرتبه اول جایز است؛
اما جلوگیرى از اعمال پادشاه از روى قهر ،براى افراد رعیت امکان ندارد؛ زیرا باعث آشوب و
بلوا مىشود .مرحله سوم (امرونهی با گفتار تند) نیز جایز نیست؛ ولى اگر فرد آمر یا ناهی بر
خویشتن بیمى ندارد ،جایز بلکه مستحب است .آنگاه روایاتی نیز بر این مطلب میآورد ،نظیر
ُطلِبِ ،ثُمَّ رَجُلٌ قامَ إىل إمامٍ فَأمَ َرهُ َو نَها ُه يف ذاتِ اللّهِ تَعاىل
حمْزَةُ ْبنُ عَبْدِ اْلم َّ
روایت« :خَيْرُ الشهَداءِ َ
فَقََتلَهُ عَلي ذلِك» (نک :هیثمی ،1408 ،ج ،7ص /272غزالی ،بیتا ،ج ،7صص« :)69-68بهترین
شهیدان ،حمزه فرزند عبدالمطلب است و نیز آن مردى است که علیه پیشوایى ستمگر قیام و او
را امربهمعروف و نهىازمنکر کند و آن ظالم او را بکشد».
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فیض کاشانی در نقد دیدگاه غزالی معتقد است که از متن قرآن و نص اخبار اهل بیت (ع)،
چنین استفاده مىشود که امرونه ی با گفتار در موردی که برای آمر و ناهی خطرآفرین باشد ،روا
نیست و امامان از اینکه مؤمن ،خود را خوار سازد و خویش را در معرض شکنجههاى طاقتفرسا
قرار دهد ،نهى فرمودهاند .فیض ،روایات مورد استناد غزالى را به دو دسته تقسیم میکند :الف)
روایات ناصحیح و ثابتنشده؛ ب) روایات ثابتشدهای که قابل تأویل هستند ...« :وَ ما ثَبَتَ مِنْهُ
فَهُوَ مُوَوَّل» (فیض کاشانی ،1417 ،ج ،4ص.)112
از مطالب باال چنین استنباط میشود که فیض کاشانی اصل تأویل در روایات را پذیرفته است.

 -6-3استناد به عقل در شرح روایات
از توضیحات مؤلف املحجة البيضاء در شرح روایات که با شیوه او در کتاب الوافی و نیز مشی
پیشینیان ،همسان است چنین برمی آید که از نگاه او ،عقل جایگاه مهمی در تفسیر روایات دارد
و استناد به آن ،شاهدی بر تعیین معنای آنهاست.
بهعنوان نمونه در فصلی با عنوان «شواهد فضل العلم و العلماء من اآلثار» ،فیض روایاتی را
در فضیلت علم نقل میکند ازجمله« :إِذَا جَاءَ الْ َموْتُ طَاِلبَ الْ ِعلْمِ َو ُهوَ َعلَي هَ ِذهِ الْحَالِ مَاتَ شَهِيدًا»
(شهید ثانى ،1409 ،ص :)122هرگاه مرگ جوینده علم فرارسد و او در حال تحصیل باشد ،شهید
محسوب میشود و «سَائِلِ الْ ُع َلمَاءَ َو خَالِطِ الْحُ َكمَاءَ َو جَاِلسِ الْكُبَرَاءَ» (همان ،ص :)125از
دانشمندان سؤال کن و با حکیمان و بزرگان همنشین باش.
آنگاه فیض کاشانی شواهدی عقلی بر ارزش علم و علما بیان کرده و میگوید:
ك
ستْ إلّا بِالْإ ْدرا ِ
ف العِلمِ َو َنفاسَ ِت ِه َأنَّ اللَّذَّ َة َو اإلِب ِتهاجَ َو السُروُ َر َل ْي َ
الشوَاهِدِ العَ ْقلِيَّةِ َعلي َش َر ِ
«وَ ِمنَ َّ
ن احلِسِّيَّ ِة ،بلْ
خياليَّ ُة أقْوي َو َأَتم ِم َ
خيالِيَّةِ َو الْ ِ
ن اللَّذَّاتِ الْ ِ
َو َلا شَكَّ َأنَّ اللَّذّاتِ العَقلِيَّ َة َأ ْق َوي َو َأ َشد ِم َ
ب
جرَّ َدًا َعمَّا هُ َو َغري ٌ
ي َء َع َلي َما هُ َو َع َل ْي ِه ُم َ
ك الشَّ ْ
ل ُي ْد ِر ُ
ك ِل َأنَّ الْ َع ْق َ
حسِّي ِة َو ذلِ َ
َلا ِنسْ َب َة ِللَّذَّاتِ العَ ْقلِي ِة إلَي الْ ِ
خ ُلوطَ ِبغَ ْي ِر ِه»...
ك ِإلَّا ا َمل ْ
حلس َفال يُ ْد ِر ُ
ج ْو َه ِره ِ َو ُلبَّ ذاِتهِ ،وَ أمّا ا ِ
حاقَّ َ
شورِ َو الْ َملبُوسَاتِ َف َي َنالُ َ
ن اْل ُق ُ
َل ُه ِم َ
(فیض کاشانی ،1417 ،ج ،1صص :)42-41ازجمله شواهد عقلى بر شرافت و ارزش علم این
است که لذت و خوشى تنها از طریق ادراک حاصل مىشود ،و شکی نیست که لذات عقلى از
لذّتهاى خیالى قوىتر است ،و لذتهاى خیالى از حسی ،شدیدتر و کاملتر هستند ،بلکه لذات
حسى بههیچوجه قابلمقایسه با لذات عقلى نیست؛ زیرا عقل ،هر چیز را آنچنانکه هست درک
مىکند بدون آنکه ظاهر آن را مورد توجه قرار دهد .عقل ،به مغز و حقیقت هر چیز ،دست
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مىیابد؛ اما حس ،هر شىء را درحالیکه با غیر خود آمیخته و مشوب به چیز دیگرى است
مىفهمد( ...،نک :فیض کاشانی ،1372 ،ج ،1صص.)114-113
اهتمام فیض کاشانی به عقل باعث شده که در شرح روایات ،به مباحث عقلی استناد جوید.
وی علیرغم مسلک اخباریگری خود (فیض کاشانی ،1406 ،ج ،1صص240-239 ،196 ،190؛
ج ،2ص /39برای مطالعه بیشتر نک :میرجلیلی ،1378 ،صص ،)172-169سعی و اهتمام تمام
دارد تا به مدد فلسفه اسالمی ،از مبانی و حدودوثغور عقالنیت خارج نشود .هرچند اخباریگری
و مخالفت فیض با هرگونه اجتهاد اصولی ،مانع از گستردگی و تطوّر در توضیح و تفسیرهای او
پیرامون روایات میشود ،اما بههرروی ،یکی از مبانی فقه الحدیثی او ،بهکارگیری دیدگاههای
فلسفه اسالمی است.
ق
ث «أوَّلُ مَا َخلَ َ
بهعنوان نمونه ،او از غزالی در بیان معانی عقل تبعیت میکند و در شرح حدی ِ
اللَّهُ الْعَقْلُ» (نک :کلینی ،1417 ،ج ،1ص /21حر عاملى ،1380 ،ص :)289عقل اولین مخلوق
خداوند است ،فیض معتقد است مراد از عقل ،روح و قدرت مُدرِکه انسان است و نه علم و تعقل
خلُوقٍ بَل لَا ُبدَّ اَن یَکُونَ ال َمحَلُّ َمخْلُوقَاً قَبْلَهُ اَوْ
صوَّرُ اَنْ یَکُونَ اَوَّلَ مَ ْ
او؛ زیرا «اِنَّ الْعِلْمَ َعرَض ال یُتَ َ
مَعَهُ( »...فیض کاشانی ،1417 ،ج ،5ص :)7علم یک عَرَض است و نمیتواند اولین مخلوق باشد،
بلکه (برای خلق عرض) الزم است که [جوهری بهعنوان] محل آن ،پیش از آن خلق شده باشد
و یا همراه با آن خلق شود.
فیض در این عبارت به یکی از قواعد فلسفی اشاره و تأکید میکند :علم (محصول عقل)
صرفاً صفت و حالتی برای عقل و شخص عاقل است .آنچه اهمیت دارد این است که صفت با
موصوف ،تفاوت دارد .گاهی عقل به صفت عالم اطالق میگردد و گاهی به محل ادراک (مُدرِک).
بر این اساس ،منظور اصلی از قول نبوی« :اولین چیزی که توسط پروردگار خلق شده ،عقل
است» روشن میشود .در این روایت ،مراد از عقل ،مُدرِک است؛ زیرا علم ،عرض است و بر
ذات یا موصوف عارض میشود و نمیتوان تصور کرد که اولین مخلوق عالم ،یک عرض باشد؛
بلکه ناگزیر ،باید محل و مُدرکی پیش از آن ،یا دستکم همراه با آن ،خلق گردد . ...بهعبارتدیگر،
پیش از ایجاد یک عرض ،الزم و ضروری است که ظرف و محل وقوع و تحقق آن (که قطعاً
جوهر است و عرض نیست) ایجاد شود.
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 -7-3استناد به قیاس اولویت
«قیاس اولویت» آن است که حکمى براى مرتبه نازلهاى ثابت شده باشد و ما متوجه شویم
که همان حکم براى مراتب متوسط و عالی نیز به طریق اولی ،ثابت است .بهعنوانمثال اجازه
سکونت به دیگری در یک منزل از سوی مالک ،به اولویت قطعی ،داللت بر اذن وی در تصرف
در منافع جزئى آن ،نظیر استفاده از شیر آب ،المپ برق و وسایل گرمکننده آن دارد.
قیاس اولویت درواقع قیاس نیست؛ زیرا مالک مرحله نازل در مراحل متوسط و عالی ،بهطور
قویتر و کاملتری وجود دارد (محمدی ،بیتا ،ج ،2ص)426؛ ولی هرگاه حکمی برای مرتبهای
ثابت شده باشد ،نمیتوان آن را به موارد مشابه و هممرتبه آن تعمیم داد که از آن به «قیاس
مساوی» تعبیر می شود که در روایات اهل بیت (ع) ،مورد نهی و مذمّت قرار گرفته است .امام
صادق (ع) دراینباره میفرمایند« :لَا تَ ِقسْ فَ ِإنَّ َأوَّلَ َمنْ قَاسَ ِإْبلِيسُ» (کلینی ،1407 ،ج ،1ص:)58
«قیاس مکن که اولین قیاسکننده شیطان است».
فیض کاشانی در مقام برداشت معنا از روایات ،به پیروی از طریقه علمای پیشین مواظب
ا ست که به قیاس مساوی نپردازد .ازجمله ،ضمن نقد بر استناد غزالی به قیاس مساوی ،قیاس
اولویت را در هنگام استدالل به آیات و روایات ،میپذیرد .بهعنوان نمونه پیامبر اکرم (ص)
فرموده است« :ال يَ ْقضِي الْقاضِي وَ ُهوَ َغضْبان» (کلینى ،1407 ،ج ،7ص /413ابن بابویه،1413 ،
ج ،3ص /11سیوطی ،1401 ،ج ،1ص« :)55قاضی نباید در حال خشم ،داورى کند» .غزالی از
این حدیث چنین استفاده کرده که حکم کردن قاضی در حال گرسنگى ،تشنگى ،رنجورى ،شوق
و امثال اینها نیز حرام است .روشن است که غزالی این برداشت را از روی قاعده «قیاس مساوی»
برداشت کرده است .فیض این برداشت غزالی را صحیح نمیداند و آن را قیاس باطل میشمارد:
« هذَا قِیاس غَیرُ صَحِیحٍ عِ ْندَنَا وَ الصَّوَابُ عَلی أُصُولِنَا أَنْ یُمَثِّلَ بِ َقوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ﴿ :فَلَا تَقُل لَهُما
أُفٍّ﴾ فَإنَّهُ یُفْهَمُ مِنْهُ الْمَنْعُ مِنَ الْضَّرْبِ وَ الْشَّتْمِ أیضاً بِطَرِیقٍ أوْلى» (فیض کاشانى ،1417 ،ج،1
ص« :)47این برداشت از دیدگاه ما قیاسى نادرست است و بر اساس مبانی ما (شیعیان) درست
این بود که آیه شریفه﴿ :فَال تَقُل لَهُما أُفٍّ﴾ (اسراء )23 /17 :را بهعنوانمثال [بر قیاس اولویت]
مىآورد ،زیرا از آن استفاده مىشود که بهطریقاولی ،زدن و ناسزا گفتن به پدر و مادر نیز ممنوع
است».
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ت العِلَّ ُة في ِه
جةٍ عِنْ َدنَا إلّا إذَا كَاَن ِ
حّ
فیض کاشانی همچنین تصریح دارد که «الِقيَاسُ لَ ْيسَ ِب ُ
َمنصُوصَ ًة»« :قیاس نزد ما شیعیان جز در موارد وجود علت [در متن حدیث] بهصراحت ،حجت
نیست (فیض کاشانی ،1417 ،ج ،3ص.)249
بهعنوانمثال ،او گرفتن اموال (نظیر جوایز و حقوق) از سالطین و کارگزاران حکومتی را
جایز میداند؛ خواه آن اموال را از مردم به نام مقاسمه ،مالیات ،یا زکات گرفته باشند و یا غیر
اینها و چه زمانی که پول اعطایی از سوی سالطین عنوان جایزه داشته باشد یا عنوان
خریدوفروش و سایر معاوضات.
وی دلیل این مطلب را روایات صریحى میداند که از اهل بیت (ع) دراینباره رسیده است.
آنگاه اشاره میکند که این روایات درباره سالطین اهل سنت وارد شده است .البته ،میان این
حکّام و سالطین اهل حق تفاوت است ،ازآنجهت که حکّام اهل سنت از مخالفان و ناصبیها،
اموالی را اخذ میکنند .بنابراین مقایسه این دو دسته با هم درست نیست.
فیض در ادامه اشاره میکند که نمىتوان گفت علت حکم به حِلّیت چنین مالی ،تنها اختالط
حرام با حالل است و آنهم در تمام موارد مشترک است پس تا وقتیکه «حرام بعینه» شناخته
نشده باشد ،گرفتن آن جایز است؛ زیرا احادیثی وجود دارد که داللت مىکند بر اینکه اگر «حرام
بعینه» نیز شناختهشده و مشخص باشد ،باز گرفتن آن از سالطین جایز است .عالوه براین ،قیاس
ازنظر شیعیان حجت نیست ،مگر وقتیکه علت صریحی در آن مورد موجود باشد و در مورد
اخذ اموال از حکام ،علت صریح وجود ندارد .بنابراین ،تنها دلیل فیض بر این نظریه ،استناد به
روایات است و نه قیاس .سپس روایات دال بر جواز را نقل میکند (فیض کاشانی ،1417 ،ج،3
صص.)252-249
از مطالب فوق چنین برمیآید که از دید گاه فیض کاشانی ،در استنباط از روایات ،نباید از
«قیاس مساوی» استفاده کرد؛ بلکه باید به روایات صریح ،قیاس اولویت و یا علت منصوصه در
روایات ،استناد جست.

 -8-3توجه به شرایط صدور حدیث
برخی از احادیث در زمان یا مکان یا شرایط خاصی از زبان یکی از معصومین (ع) صادر
شده است که آشنایی با چنین ویژگیهایی میتواند به ما در فهم معنای آن روایات کمک کند؛
همچنان که عدم آگاهی از آن شرایط نیز به برداشت غلط از حدیث منجر میشود؛ زیرا سخن
واحد در شرایط و مواقع مختلف ،ممکن است معانی گوناگونی داشته باشد .پس برای درک
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درست از مراد متکلم ،باید جهات خارجی و قراین موجود در عصر صدور آن را در نظر گرفت
(میرجلیلی ،1390 ،ص /36-37مسعودی ،1386 ،صص /128-127دلبری ،1391 ،صص-464
.)456
مال محسن فیض کاشانی نیز مانند روش خود در کتاب الوافی و صاحبنظران سلف ،به
شرایط صدور حدیث توجه دارد .بهعنوانمثال در مواردی که برای وی اثبات شود و یا احتمال
دهد که حدیث از روی تقیه ،صادر شده است (نک :فیض کاشانی ،1417 ،ج ،2ص )139از
استدالل به آن خودداری میکند و آن حدیث را به کنار مینهد:
ب َشا ٌذ ،وَ َك َذا فِي َمالِ الْتِّجارَ ِة،
ب َق ْو ٌل بالوُجوُ ِ
ن احلُبوُ ِ
ج َناسِ ِم َ
«َ ...و فِيمَا سِ َوی األَ ْرَب َع ِة األَ ْ
ضا غَ ْيرُ
ح َبابُ َأ ْي ً
ض األَخبَارِ أنَّ ُه ْم (ع) ِإنَّ َما أَ ْف َت ْوا فِيهِ َما بِالزَّ َكاةِ َت ِقيَّ ًة َو َع َلی هذَا فَالْإ ْس ِت ْ
ن َب ْع ِ
س َتفادُ ِم ْ
و َالْ ُم ْ
ت» (فیض کاشانى ،1417 ،ج ،2ص :)67در غیر از چهار نوع از حبوبات (گندم ،جو ،کشمش
َثابِ ٍ
و خرما) و نیز در مال التجاره ،نظریه نادری مبنی بر وجوب زکات وجود دارد ،ولی از برخی از
روایات چنین استفاده میشود که ائمه (ع) ،در این دو مورد ،از باب تقیه نظر دادهاند .بنا بر این
احتمال[ ،نهتنها زکات در این موارد ،واجب نیست بلکه] حتی استحباب زکات هم ثابت نمیشود.
حمَّامُ» (ابن بابویه،
همچنین ،روایاتی در مذمت حمّام وارد شده است نظیر« :بِ ْئسَ الْبَ ْيتُ الْ َ
 ،1413ج ،1ص /115طبرسی ،1370 ،ص« :)53حمام خانه بسیار بدی است» .ظاهر این احادیث
قابلقبول نیست .فیض کاشانی با توجه به سبب صدور این احادیث ،معتقد است اینگونه روایات
ناظر به شرایط زمان صدور است که در آن زمان ،مردم بدون پوشش وارد حمّام عمومی میشدند
(فیض کاشانی ،1417 ،ج ،1صص /318-317نیز نک :همو ،1406 ،ج ،6صص.)592-591

 -9-3جمع بین روایات متعارض
یکى از مهمترین خدمتهاى فیض به دانش فقه الحدیث ،برخورد او با روایات متعارض
است .وی در هنگام مواجهشدن با روایات متعارض ،در وهله اول ،سعى مىکند بین آنها جمع
ن الْ َّط ْرحِ» (نک :پینوشت شماره  ،)3جمع
کند و بر طبق قاعده مشهورِ «اَ ْلجَمْعُ مَهْمَا َامْکَنَ أولَى مِ َ
داللى را بر ترجیح ،مقدّم مىداند ،لکن در هنگام جمع ،تالش وی بر آن است که از خود روایات،
شواهدى دال بر این جمع بیاید.
مراد از جمعى که نسبت به طرح اولویت دارد ،جمع داللى است؛ زیرا با جمع داللى ،بین دو
روایت توافق برقرار مىشود و تعارض آنها مرتفع مىگردد (دلبری ،1386 ،ص )202و این
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قاعده بدینصورت شامل موردى که متعارضین ازنظر سند متعادل باشند و یا یکى بر دیگرى از
حیث سند ،مزیت و ترجیح داشته باشد ،هر دو مىشود .با فرض وجود مقومات حجیت ،یعنى
وجود مقتضى حجیت ،دیگر وجهى برای طرح هیچکدام وجود ندارد .البته در صورت عدم امکان
جمع ،نوبت به ترجیح با مرجّحات میرسد (مظفر ،1388 ،ج ،2ص.)399
فیض کاشانی ،همچون علمای متقدم و نیز اصول بهکارگرفتة خود در کتاب الوافی تا حد
امکان ،به تعارض دو روایت و اصل جمع بین آن دو توجه کامل دارد.
بهعنوان نمونه در مورد شعر ،دو دسته روایت آمده که ظاهر این دو باهم تعارض دارند.
دسته اول ،روایاتی است که مضمون آنها ،مذمت شعر است؛ نظیر روایت ابوهریره از رسول
ئ ِش ْعرًا» (دارمى،1349 ،
ن َا ْن َي ْم َت ِل َ
خ ْي ٌر َل ُه ِم ْ
ح ِد ُك ْم َق ْيحًا وَ دَمًا َ
ف َا َ
ج ْو ُ
ئ َ
خدا که فرمودَ« :ل َا ْن َي ْم َت ِل َ
ج ،2ص /297بخاری ،1401 ،ج ،7ص /109مسلم بن حجاج ،بیتا ،ج ،7ص /50نسائی،1411 ،
ج ،10ص /244ابن حجر عسقالنی ،1407 ،ج ،10ص« :)453اگر شکم یکى از شما پر از چرک
و خون شود برایش بهتر از آن است که از شعر پر شود».
دسته دوم روایاتی است که در آنها از شعر تمجید شده است ،نظیر روایت پیامبر اکرم (ص)
الشعْرِ لَحِ ْكمَةً» (ابن بابویه ،1413 ،ج ،4ص /379فیض کاشانی ،1406 ،ج،26
که فرمودِ « :إنَّ ِمنَ ِّ
ص« :)165بعضى از اشعار حکمت است».
فیض در مقام رفع تعارض بین این دو دسته از روایات ،در ابتدا به بیان معنای کلمه «شعر»
می پردازد و با بیان دو معنا برای شعر ،تعارض ظاهری این روایات را برطرف میسازد و میگوید:
واژه شعر بر دو معنا اطالق مىشود:
الشعْ ِر لَحِكْمَةً»
الف) سخن هماهنگ و دارای قافیه ،چه حق باشد و چه باطل .حدیث « ِإنَّ ِمنَ ِّ
بر سخن هماهنگ حق هم حمل مىشود و شامل اشعار دارای مضمون باطل نمیشود و همچنین،
تمام روایاتى که در ستایش شعر رسیده است بر اشعار موزون و هماهنگ با حق -یعنی سخنى
که مضمونش دروغ و باطل نباشد -حمل میشود.
ب) سخنى که داراى تخیالت آزاردهنده و دروغهاى بىاساس باشد؛ چه وزن و قافیه داشته
باشد یا نداشته باشد .تمام روایاتى که در نکوهش شعر رسیده است بر این نوع شعر حمل مىشود
و قریش که قرآن را شعر و پیامبر (ص) را شاعر خواندند ،منظورشان همین نوع شعر بود؛ زیرا
قرآن موزون نیست .همچنین ،مجادالت متکلّمان و شبهههاى بیهوده و گمراهکننده در مورد
مذهبها ،شعر از نوع دوم است.
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ت
امام باقر (ع) در مورد آیه ﴿وَ الشُّعَراءُ ي ََّتبِ ُعهُمُ الْغاوُونَ﴾ (شعراء )224 /26 :فرمود« :هَلْ َرأَ ْي َ
شَاعِرًا يَتَِّبعُهُ أَحَدٌ؟ إَِّنمَا هُمْ َقوْمٌ تَ َفقَّهُوا ِلغَيْرِ الدِّينِ َفضَلوا وَ َأضَلوا» (ابن بابویه ،1403 ،ص« :)385آیا
دیدهای کسى از شاعرى پیروى کند؟ مقصود آیه گروهى (از علمایی) هستند که به دینشناسی
براى غیر دین(در راستای طلب دنیا) پرداختهاند که آنان خود گمراهاند و دیگران را نیز گمراه
مىکنند».
فیض سعی کرده همچون طریقه کتاب الوافی و روش گذشتگان ،هرگاه نتواند بین دو روایت
متعارض ،جمع داللی کند ،به ترجیح یکی بر دیگری میپردازد.

 -1-9-3مرجحات از دیدگاه فیض
مرجّحات ازنظر فیض عبارتاند از:
الف) مرجّحات متنی:
موافقت با قرآن ،موافقت با سنت قطعی و ضروریات مذهب ،همچنین مخالفت با عامه از
مرجّحات متنی روایت در دیدگاه فیض است.
جحات سندی:
ب) مر ّ
هرگاه هر دو روایت متعارض دارای سند صحیح باشند ،ترجیح از طریق صفات راوی چون
اعدلیت ،افقهیت و کثرت ناقالن صورت میگیرد؛ ولی اگر یکی دارای ضعف سند و دیگری
قوّت سند باشد ،روایت ضعیف السند طرح و رد میشود و به روایت دیگر عمل میشود (فیض
کاشانی ،1406 ،ج ،1صص.)294-286 ،18-17
بهعنوان نمونه ،فیض در مورد دو روایت متعارض در کیفیت نماز جعفر بن ابى طالب
میگوید:
در صحیح بسطام ،از امام صادق (ع) روایت است که« :چهار رکعت نماز بگزار ...،نماز را
آغاز مىکنى ،سپس حمد و سوره مىخوانى ،پس درحالیکه ایستادهاى پانزده بار مىگویى:
حمْدُ ِللَّهَِ ،و لَا ِإلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،وَ اللَّهُ َأكْبَر» ،چون به رکوع روى این ذکر را ده بار و
«سُبْحَانَ اللَّهِ ،وَ الْ َ
چون سر بردارى ده بار ،و چون به سجده روى ده بار ،و چون سر از سجده بردارى ده بار ،و
نیز در سجده دوم ده بار ،و چون سر برداری ده بار تکرار مىکنى .پس ،مجموع اینها در هر
رکعت هفتادوپنج و در چهار رکعت سیصد ،و چون هر سبحان اللّه مشتمل بر چهار تسبیح است
یک هزار و دویست تسبیح مىشود» (کلینی ،1407 ،ج ،3صص.)466-465
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آنگاه فیض پس از نقل این حدیث ،روایت دیگری در مورد کیفیت نماز جعفر طیار نقل
میکند و میگوید :در صحیح ابوحمزه ثمالى روایت شده که تسبیح پیش از حمد و سوره است
و صورت آن« :اَللَّهُ أَکْبَر ،وَ سُ ْبحَانَ اللَّهِ ،وَ الْحَ ْمدُ لِلَّهِ ،وَ لَا إِ َل َه إِلَّا ال َّلهُ» است (ابن بابویه،1413 ،
ج ،1ص.)552
فیض روایت اول را مشهورتر و دارای قائالن بیشتر میداند و آن را ترجیح میدهد« :و األوّل
أشهر و علیه األکثر» (فیض کاشانی ،1417 ،ج ،2صص.)58-57

نتیجهگیری
با مطالعه کتاب املحجة البيضاء ،از دیدگاه مبانی فقه الحدیث ،روشن گردید که بعضی از اصول
فیض کاشانی در فهم احادیث ،بر اصول بهکاررفته در شیوه گذشتگان منطبق بوده و معدودی از
این اصول توسط خود فیض در کتاب الوافی نیز بهکار گرفته شده ،ولی برخی از آنها تنها در
کتاب املحجة البيضاء  ،مورد استفاده قرار گرفته است .اصول فهم حدیث فیض در کتاب اخیر
عبارتاند از:
 .1توجه به مفاهیم واژهها در عصر صدور .فیض ،واژههای مذکور در روایات را بر معنای
زمان صدور حمل میکند و نه معنایی که بعدها در جامعه اسالمی پدید آمده است.
 .2توجه به ایجاز و کلمات محذوف .هرگاه واژهای در حدیث حذف شده باشد ،فیض آن را
یادآوری میکند.
 .3توجه به مجاز و آرایههای ادبی نظیر مجاز و کنایه؛
 .4توجه به سیاق و نقش آن در معنارسانی؛ ازآنجاکه سیاق نقش مهمی در فهم واژگان و
عبارات روایات دارد ،فیض به این اصل ،توجه کامل دارد.
 .5تمسک به قرائن خارجی بهویژه آیات قرآن؛ با توجه به آنکه پیوند شدید محتوای روایات
با قرآن ،فیض از آیات قرآنی در شرح روایات کمک میجوید.
 .6توجه به روایات دیگر هممضمون و تشکیل خانواده حدیث؛ از دیدگاه فیض ،اجمال
بسیاری از روایات مجمل با توجه به سایر روایات همموضوع ،روشن میگردد.
 .7تأویل روایات متشابه؛ از دیدگاه فیض الزم است روایات متشابه تأویل شوند.
 .8استناد به عقل در شرح روایات؛ از نگاه فیض ،عقل جایگاه مهمی در تفسیر روایات دارد
و باید در هنگام برداشت از روایات بدان استناد کرد.
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 .9استناد به قیاس اولویت و طرح قیاس مساوی؛ از دیدگاه فیض ،حکمى که در قرآن یا یک
حدیث معتبر ،براى مرتبه پایینتری ثابت شده ،براى مراتب متوسط و برتر نیز به طریق اولی
ثابت است؛ ولی هرگاه حکمی برای مرتبهای ثابت شده باشد ،نمیتوان آن را به موارد مشابه و
هممرتبه آن تعمیم داد.
 .10توجه به شرایط صدور حدیث؛ ازآنجاکه عدم آگاهی از شرایط زمان صدور ،به برداشت
غلط از حدیث منجر میگردد ،فیض به شرایط صدور حدیث عنایت دارد؛
 .11جمع بین روایات متعارض در صورت امکان وگرنه ترجیح بین آنها.

پینوشتها
 .1رسول اکرم (ص) مشاهده کرد که فردی در حال نماز با موی صورت خود بازی میکند .درباره
ان َرسُولَ اللَّهِ (ص) أْبصَ َر رَجُلًا
او فرمود :اگر قلب وی خشوع داشت ،اعضای بدن وی نیز خشوع داشتَّ « :
صلَاتِهِ فَقَالَِ :إنَّهُ لَوْ خَشَعَ َقلْبُهُ لَخَشَ َعتْ جَوَارِحُه» (مجلسی ،1403 ،ج ،81ص« :)228پیامبر
يَعَْبثُ ِبلِحْيَتِهِ فِي َ
خدا مشاهده کرد که مردی در حال نماز ،با محاسن خود بازی میکند .درباره وی فرمود :اگر قلب وی
خشوع داشت ،اعضای بدنش نیز خشوع میداشت».
جلَّ لَهُ لَحْمًا
َز وَ َ
 .2امام صادق (ع) فرمودند« :مَنْ مَرِضَ َثلَاثَةَ أَيَّامٍ فَكَتَمَهُ وَ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ أَحَدًا َأبْدَلَ اللَّهُ ع َّ
ت فِدَاكَ
خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَ دَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ وَ بَشَ َرةً خَيْرًا مِنْ بَشَرَتِهِ وَ شَعْرًا خَيْرًا مِنْ شَعْ ِرهِ قَالَ قُ ْلتُ لَهُ جُ ِع ْل ُ
وَ كَيْفَ يُبْدِلُهُ قَالَ يُبْدِلُهُ لَحْمًا وَ دَمًا وَ شَعْرًا وَ بَشَ َرةً لَمْ يُ ْذِنبْ فِيهَا» (کلینى ،1407 ،ج ،3ص.)116
 .3معنای قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» این است که مادامیکه بین داللت دو دلیل ،امکان
جمع عرفی و مقبول باشد ،الزم است آن جمع صورت گیرد و نباید هیچکدام را به کنار نهاد.
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 .24شهيد ثانی ،زينالدين بن علی؛ منية املريد؛ قم :مكتب اإلعالم اإلسالمي 1409 ،ق.
 .25صدر ،سيد حممدباقر؛ دروس يف علم االصول؛ احللقة الثالثة ،بريوت :دار التعارف للمطبوعات 1410 ،ق.
 .26طربسی ،حسن بن فضل؛ مكارم االخالق؛ چ ،4قم :شريف رضي 1412 ،ق 1370 /ش.
 .27طوسی ،حممد بن حسن؛ االستبصار فيما اختلف من االخبار؛ هتران :دار الكتب اإلسالمية 1390 ،ق.
_____________ .28؛ هتذيب االحكام؛ به کوشش :حسن خرسان ،چ ،4هتران :دار الكتب اإلسالمية،
 1407ق.
 .29غزالی ،حممد بن حممد؛ إحياء العلوم؛ بريوت :دار الكتاب العريب ،يبتا.
 .30فتال نيشابوری ،حممد بن امحد؛ روضة الواعظني و بصرية املتعظني؛ قم :انتشارات رضی 1375 ،ش.
 .31فيض كاشانی ،حممدحمسن بن شاهمرتضی؛ الوايف؛ اصفهان :مكتبة اإلمام أمري املومنني علي (ع)1406 ،
ق.
_______________________ .32؛ الشايف؛ به کوشش :مهدی انصاری قمی ،هتران :لوح حمفوظ،
 1383ش.
_____________________ .33؛ املحجة البيضاء؛ ترمجه :سيد حممدصادق عارف ،مشهد :بنياد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس 1372 ،ش.
_____________________ .34؛ املحجة البيضاء؛ چ ،4قم :مؤسسة النشر االسالمي 1417 ،ق.
_____________________ .35؛ قرة العيون يف أعز الفنون؛ به کوشش :حسن قامسی ،هتران :مدرسه
عالی شهيد مطهری 1387 ،ش.
 .36قطبالدين راوندی ،سعيد بن هبة اهلل؛ الدعوات /سلوة احلزين؛ قم :انتشارات مدرسه امام مهدی (ع)،
 1407ق.
 .37كلينی ،حممد بن يعقوب؛ الكايف؛ چ ،4هتران :دار الكتب اإلسالمية 1407 ،ق.
 .38متقي ،علي بن حسام الدين؛ كزن العمال؛ بريوت :مؤسسة الرسالة 1409 ،ق.
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 .39جملسی ،حممدباقر بن حممدتقی؛ حبار االنوار؛ چ ،2بريوت :دار إحياء التراث العريب 1403 ،ق.
 .40جملسی ،حممدتقی بن مقصودعلی؛ روضة املتقني؛ چ ،2قم :مؤسسه فرهنگی اسالمی كوشانبور 1406 ،ق.
 .41حممدی ،علی؛ شرح اصول استنباط؛ چ ،3قم :دار الفكر ،يبتا.
 .42مسعودي ،عبد اهلادی؛ روش فهم حديث؛ چ ،3هتران :مست -دانشكده علوم حديث 1386 ،ش.
 .43مسلم بن حجاج؛ اجلامع الصحيح؛ بريوت :دار الفكر ،يبتا.
 .44مصباح الشريعة؛ منسوب به امام صادق (ع) ،بريوت :اعلمی 1400 ،ق.
 .45مظفر ،حممدرضا؛ اصول الفقه؛ چ ،3جنف :دار النعمان 1391 ،ق 1971/م.
_________ .46؛ اصول فقه؛ ترمجه :علی شريواين ،چ ،8قم :دار الفکر 1388 ،ش.
 .47مفيد ،حممد بن حممد؛ االرشاد يف معرفة حجج اهلل علی العباد؛ قم :كنگره شيخ مفيد 1413 ،ق.
 .48مناوي ،حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني؛ فيض القدير؛ به کوشش :أمحد عبد السالم ،بريوت :دار الكتب
العلمية 1415 ،ق.
 .49مريجليلي ،علیحممد؛ روش و مباين فقه احلديث؛ يزد :دانشگاه يزد 1390 ،ش.
____________ .50؛ وافی :مباين و روشهای فقه احلديث در آن؛ هتران :مدرسه عالی شهيد مطهری
(كنگره فيض) 1378 ،ش.
 .51نسائي ،أمحد بن علی؛ السنن الكربی؛ به کوشش :عبد الغفار سليمان بنداري ،سيد كسروي حسن ،بريوت:
دارالكتب العلمية 1411 ،ق 1991 /م.
 .52نصريي ،علي؛ آشنايي با علوم حديث؛ قم :مركز مديريت حوزه علميه قم 1385 ،ش.
 .53نوری ،حسني بنحممدتقی؛ مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل؛ بريوت :مؤسسة آلالبيت (ع) 1408 ،ق.
 .54نووي ،حييي بن شرف؛ املجموع شرح املهذب؛ بريوت :دار الفكر ،يبتا.
 .55هيثمی ،علی بن ابوبکر؛ جممع الزوائد؛ بريوت :دار الكتب العلمية 1408 ،ق 1988 /م.

