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  فیض کاشانی در اندیشۀغیرقرآنی  وحیِ

  

  *ستار حسین

  **شمس زینب

  چکیده

تقسـیمات گونـاگونی    نزد متکلمین مسـلمان  است که بنا بر اعتبارات مختلف ادیانوحی یکی از مفاهیم کلیدي 

یـا   »وحـی بیـانی  « آن بـه  که از است وحی قرآنی در مقابل وحی غیرقرآنی، کإلمی دارد. یکی از این تقسیمات

 نوشـتار نـد.  معتقد بـدان از جمله فیض کاشانی اهل سنت و شیعی بسیاري از بزرگان  و شود  تعبیر می »غیرمتلو«

بـه  ، که از سوي موافقان و مخالفان وحی غیرقرآنـی انجـام شـده    هایی پژوهشاي از  پیش رو پس از بیان پیشینه

 تحلیـل نمـوده   را آن و پیامـدهاي  ادله، مصادیقو  پرداخته مورد وحی غیرقرآنی در کاشانی تبیین دیدگاه فیض

نظریـات   چیـدن از کنار هم ، کاشانی فیضدر دیدگاه  »امام«و  »رسول«و » نبی« ریفاتع ه به تمایزبا توجاست. 

اي  ادلـه  بعضی از هرچند به فیض که شود نتیجه می، گرد آمده الیقین علمو  الصافی، الوافیاب تاز ک که غالباً وي

وجـود وحـی غیـر از قـرآن را      ،نکـرده استناد  براي اثبات وحی غیر قرآنی واقع شده، که مستند برخی موافقان

زمان بـا   هم ص)(پیامبر به باور وياست. بوده ص) قبل و بعد از رسالت (بر پیامبر وحیقائل به ارسال  پذیرفته و

، (ع)فضیلت اهل بیت، (ع)وإلیت علی، سنّت آناز مصادیق  که کردند را نیز دریافت می» غیرقرآنی«وحی ، قرآن

هرچنـد در وحیـانی    ن اسـت؛ آقر تفسیر ،غالب در وحی غیر قرآنی .از دید فیض رویۀاست ...وجزئیات احکام 

 تصریح داشـته اسـت.  فیض نیز  (ع)مام حسیناز قبیل اذان و بشارت وإلدت ا، بودن مواردي غیر از تفصیل قرآن

تحریـف قـرآن را نپذیرفتـه و روایـات     ، اسـت  ی غیرقرآنی قائل شدهحوسیعی که براي و  فیض با وجود گسترۀ

  لفظی قرآن ندارند.بر تحریف معنوي حمل کرده که الزامی بر تحریف ، نما را بر فرض صحت تحریف

   .تحریف، الصافی، الوافی، فیض کاشانی، وحی غیرقرآنی :ها واژهکلید

                                                           
 sattar@kashanu.ac.irاستادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران،  *

  Z.shams@qom.ac.ir (نویسنده مسئول)/ دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران، **

  21/4/1401تاریخ پذیرش:           18/2/1401تاریخ دریافت: 

  1401ستان بهار و تاب ،یشناسکاشاندو فصلنامه علمی 

 56ـ35صفحات: )، 28 یاپیپ( 1شماره ، 15دوره 

 پژوهشیعلمیمقاله 
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  مقدمه. 1

عرفا به جوانب گوناگون ، متکلمان، آسمانی است که مفسران کلیدي ادیانیکی از مفاهیم وحی 

از تقسیمات گوناگونی از وحی وجود دارد که یکـی   اند. بنا بر اعتبارات مختلف آن توجه داشته

 بـارۀ باور بزرگان شیعی در در خصوصاست.  »وحی غیرقرآنی«و  »وحی قرآنی«ها  ترین آن مهم

برخـی متکلمـان دیـدگاه آنـان را بـه      است که موجب شده ابهاماتی وجود دارد وحی غیرقرآنی 

صاحب نخستین کتاب ( رو به بررسی دیدگاه فیض کاشانی  نوشتار پیش رو ازاینچالش بکشند. 

  پرداخته است. )1شیعهروایی متأخر 

  فیض کاشانی. 1ـ1

صوفی و عارف دوران صـفویه  ، حکیم، ق) مفسر1091ـ1007( م� محمد محسن فیض کاشانی

آثـاري ارزشـمندي از    ...و شـعر و ادب ، تفسیر قـرآن ، و اصول فقه، و ک�م  فلسفه دراست که 

سید ماجـد بحرانـی   ، شاه مرتضی گذاشته است. از اساتید ایشان ع�وه بر پدرشدگار خود به یا

توان نام بـرد. بـه    اهللا جزائري را می و از شاگردان ایشان محمدباقر مجلسی و نعمت، و م�صدرا

، البتـه برخـی از ایـن آثـار     2اسـت. ت 116 ایشان ۀکتب و رسالتعداد ، فیضخود جناب از نقلی 

یض از آنچـه در ایـن زمینـه خوانـده و     ف و ندتهس ک�م و اصول، فقه، فتصو، مربوط به فلسفه

  اظهار پشیمانی و برائت نموده و آن را بر سبیل تمرین و صرفاً نقل مطلب معرفـی کـرده  ، نوشته

، الیقـین   علـم ، الـوافی ، الصـافی ). از جمله آثار ایشان 25ـ24 :ش1378، ناجی نصرآبادي( است

، معارف بشري را وحـی  ، سرچشمۀفیضاست.  فی تهذیب ا�حیاء ءالبیضا إلالمحج، الیقین  عین

 52 آیـۀ  درفـیض  گفتنی است داند.  و معارف عرفانی و برهانی را منطبق بر معارف وحیانی می

و براي انسان نیست که خدا با او سخن بگوید مگر « گوید: در چگونگی وحی میشوري  ۀسور

افتد بدون اینکـه کسـی را    یا اینکه در دلش ، و از او بشنوداي را ببیند  که فرشتهوحی  صورت به

 را بشنود حجاب صدایی ءیا از ورا، سرعت درك شود اصل وحی ک�م مخفی است که به، ببیند

 »کنـد  خواهـد نـازل مـی    یا رسولی فرستاده شود پس به اذن او آنچه را که می، بدون دیده شدن

  ).381، 4ج :ق1415، فیض(

  وحی. 2ـ1

علـم   ياست که بر القـا  يا شهیر، هعلّو حروف  ءاحواو و «: است آمده إلاللغ سییمقا معجم در

هـر   و رسـاله  اسـت و  اشـاره  وحـی  پـس  ؛د�لت داردي گریبه د یپنهانریغ ای یپنهان صورت به

 زین یاصفهان راغب). 93، 6ج :ق1399، فارس ابن( »که آن را بداند کنیالقا  يگریکه به د يزیچ
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وحـی گفتـه   ، که در آن نهفته است یسرعت سبب و به است عیسر ۀاشار يمعنا به یوحکه  آورده

، الهـام ، اشـاره « :گویـد  مـی  یوح يدر معنا زین اثیر ابن. )515 ق:1412، یراغب اصفهان( شود می

). در 163، 5ج :ق1364، اثیـر  ابن( »ي و خطاب بدون واسطه را وحی گویندو ک�م سرّ، نوشتن

. تقسـیمات گونـاگونی از   وجود دارد مخفی و سریع بودن وجه مشترك ود ،شدهادی یتمام معان

 گوینـده و  پیـامبران) و رابطـۀ  پیـامبران و غیر ( گیرنـده ، شیطانی)، الهی( وحی به جهات گوینده

أَو وما کَانَ لبشَرٍ أَنْ یکَلّمه اللَّه إِلَّـا وحیـا   «به استناد  از وراي حجاب)، واسطه  بی، باواسطه( گیرنده

ا یشَاءم هی بِإِذْنولًا فَیوحسلَ ریرْس ابٍ أَوجح اءرنْ وقرآنـی  ، در خواب یا بیداري، )51(شوري: » م

  نظر است. ار وحی قرآنی و وحی غیرقرآنی مدوجود دارد. در این نوشت بیانی) و...( یا غیرقرآنی

  پژوهش ۀپیشین. 3ـ1

مراد ، در آیات قرآن» حکمت«و » کتاب«از همنشینی  نخستین کسی است که ق)118ـ61( قتاده

ـ ( را سنّت دانسته که از جانب خداوند است» حکمت«از  امـا  ). 436، 1ق: ج1392، ک: طبـري ن

بـا اسـتناد بـه ایـن      الرسالهکه در  وحی دوگانه دانست مبدع نظریۀتوان  شافعی را می ادریس ابن

ـ  .)78ق: 1358، شـافعی  (نـک:  سنت نبوي را وحیانی پنداشته اسـت ، همجواري در  وي ۀنظری

روزافـزون اصـحاب    ۀبـا سـلط  ، بـا مـرور زمـان    وارائه شد  »اصحاب حدیث« ۀحمایت از فرق

خ همـواره  یدر طـول تـار   گرچـه  ؛در اسـ�م رسـید   ناپذیرانکاربه جایگاه یک حقیقت ، حدیث

  داشته است.  نیز مخالفانی 

قرطبـی و  ، بیضاوي از جمله ؛اند داشتهباور غیرقرآنی  بسیاري از بزرگان اهل سنت به وحیِ

انـد صـحیح    را منحصر به شیعه دانسـته  وحیِ غیرقرآنیاین باور که برخی  رو ازاین 3.رازي فخر

. کلینـی  انـد  نظر مثبتـی داشـته  وحیِ غیرقرآنی صاحبان کتب اربعه به ، در شیعه .رسد به نظر نمی

برداشـت   رو ازایـن  4د�لـت دارد. وحـیِ غیرقرآنـی   آورده که بـر   الکافی احادیث متعددي را در

 »إلعشر الف آی إلان القرآن اذا جاء به جبرئیل الی محمد سبع«در  »القرآن« شود مقصود وي از می

که برخی به استناد آن باور تحریـف قـرآن را بـه کلینـی نسـبت       ـ 5)634: 2ق: ج1407، کلینی(

تفسیر و تأویل آیات اسـت   ي که شاملا وحی ؛شامل وحی قرآنی و وحی دیگري است ـاند داده

تصـریح داشـته   وحیِ غیرقرآنـی  به  ا�عتقاداتصدوق نیز در  6تعبیر شده است.» قرآن« و مجازاً

کـه بـه    ید: قرآنیگو یخود م اعتقاداتخ ما صدوق در یش«گوید:  فیض در مورد وي می 7است.

ـ  یز بیـ چ چیهـ ، ار مردم قرار گرفتینازل شد و در صدر اس�م در اخت (ص)امبریپ  یشـتر از قرآن

» انشـراح « ۀسـور  ،انیعیما ش يسوره دارد و برا 114ان مردم است. قرآن ینداشت که اکنون در م
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ر از یـ که به ما غ یشود. کس یک سوره محسوب میز ین» لیف«و » �فیا«ک سوره و ی» یضُح«و 

ها  ثواب خواندن سوره، اتیما آن است که در روا ۀدین عقیل ایست. دلگو نسبت دهد دروغ نیا

ز آمـده اسـت. البتـه    یـ و پاداش ختم قرآن و زمان ختم آن ن نمازها ذکر شدهریدر نمازها و در غ

ـ  ،نازل شده اگر بـا قـرآن جمـع شـود     (ص)امبریبر پ یعنوان وح آنچه به ه یـ هـزار آ  17ش از یب

ـ یغ (ع) لیچراکه جبرئ ؛ستندیها جزء قرآن ن شود اما آن یم ـ را بـه پ  یر از قرآن جم�ت  (ص)امبری

ـ  .ات جمـع شـده بـود   یگر آیبا د ،کرده است که اگر جزء قرآن بود یوح ـ از قب یجم�ت ـ « لی ا ی

 ءن جم�ت جـز یا »....ت و احبب ماشئت فانّک مفارِقُهیعش ما شئت فانّک می، محمد دارِ خلق

ـ احاد یدر قرآن خـود تمـام   (ع)نیرالمؤمنیاست و ام یک�م وح یست ولیقرآن ن را  یقدسـ  ثی

ه حـرف و  یـ زد فیـ کُم لَـم  ینَب یهذا کَتاب ربکُم کَما اُنزِلَ عل«آورده بود و به مردم خطاب کرد: 

ایـن کتـاب پروردگارتـان اسـت      ؛عندك يه عندنا مثلُ الذینقُص منه حرف فَقالوا � حاجإل لَنَا فی�

و از آن کم نشـده اسـت، گفتنـد: مـا بـه آن نیـازي       تان نازل شده، حرفی به آن اضافه  گونه که بر نبی آن

 ).273 ،2ق: ج1406، همـو  ؛54 ،1ق: ج1415، فـیض ( »نداریم مثل آنچه تو داري نـزد مـا هسـت   

ن در دانسـتن آ  تبیینـی  طوسی نیز احادیثی را نقل کرده که حاکی از پذیرش وحـی غیرقرآنـی و  

آمد و اوقات  (ص)جبرئیل نزد رسول خداگوید:  می (ع)عبداهللا ابی« نمونه نظر ایشان است. براي

ق: 1390، طوسـی ( »نماز فجر را به پا دار، نماز را به او تعلیم داد و گفت: هنگامی که فجر دمید

) معتقد است منظـور از  19: قیامت( »انَهینَا بیثُمّ إِنَّ علَ«آیۀ  ). وي با استشهاد به925ح، 258 ،1ج

دهد و به فهم آن نائـل   آن معنا را از غیر آن تشخیص میکه ظهور معنا براي کسی است ، »بیان«

، معنا را براي تو بیان کردم«گوید:  وي پس از نقل روایتی از قتاده در تفسیر این آیه می .شود می

خـص هـذه   «گویـد:   ). همچنین مـی 197 ،1ق: ج1379، طوسی( »سپس آن را به خاطر سپردي

چیز دیگري که بـا  هر این اشیاء با نص قرآن و.» غیرالقرآنا�شیاء بنص القرآن و ما عداه بوحی 

احکـام  ، »ا�شیاء« که منظور او از حالی) در328 ،4: جهمان( نمابمشخص ، استوحیِ غیرقرآنی 

  است.

، طبرسـی ، انـد  را بـاور داشـته  وحیِ غیرقرآنـی  از دیگر بزرگان شیعی قبل از قرن معاصر که 

وحـیِ  از بـارزترین موافقـان معاصـر    قابـل ذکـر اسـت.     8سوسـید بـن طـاو    و ابوالفتوح رازي

 تفسیر قرآن، »وحی بیانی«با ارائۀ  است که )ش1386ـ1293( عسکريمرتضی ع�مه  ،غیرقرآنی

  است. دانستهوحیانی ، را که بخشی از سنت ایشان است (ص)پیامبر

 جملـه از اسـت؛  نگاشـته شـده   وحیِ غیرقرآنـی  تأیید  درمقا�ت بسیاري هاي اخیر  در سال
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ی اوتیت الکتاب ان شرح و تحلیلی بر روایت«، احمد عابدي نوشتۀ »بیانی و وحی قرآنی وحی «

برخـی  ، ع�وه بـر مسـلمانان  لی� ابراهیمی و مهدي درستی. ، علیرضا فخاري نوشتۀ» و مثله معه

ـ  ؛ براياند بودهوحیِ غیرقرآنی وجود مستشرقان نیز موافق  منازعـات  «ۀ نمونه گلدتسهیر در مقال

یلی از جملـه شـواهد   را با استناد به د� 9»وحی دوگانه« نظریۀ، »جایگاه حدیث در اس�م دربارۀ

ده مطـرح کـر   »حکمت«و  »کتاب«همآیی ، حدیث اریکه، باور مردم عصر نزول تاریخی بر پایۀ

در نمونـه   بـراي  .انـد  کوشیده آنان وافقان در جهت سست نمودن ادلۀمخالفان نیز با نقد م است.

؛ حدیث اورنگ«، »از منظر د�لت بر وحیانی بودن سنت، تفسیرها از کتاب و حکمت« سه مقالۀ

ۀ وحی محمدي در آیات گستر« و »مستند وحیانی خواندن سنت مثابۀ بازخوانی حدیث اریکه به

کـه   اند نتیجه گرفته همراه همکاران به علی تمسکی بیدگلی نویسنده »نجم از نگاه مفسران سورۀ

و  نجـم  سورۀ مبارکۀ 4 و 3 آیات، در قرآن »حکمت«و  »کتاب«همایی  د�یلی از قبیل به استناد

    .پایه است ادعایی بی، تسنّدر وحیانی دانستن ، حدیث اریکهنیز 

  غیرقرآنی در دیدگاه فیض وحیِ. 2

، متلو اسـت) مقابل قرآن که ( متلوغیروحی �متلو یا به غیرقرآنی که از آن  وحیِ ،در این قسمت

  از نظرگاه فیض کاشانی بررسی شده است.، شود تعبیر می هم بیانی و عنه مروي

  وحیِ غیرقرآنیپذیرش فیض کاشانی و . 1ـ2

. در فراتر از قرآن در دیدگاه ایشان حکایت دارد یي از فیض کاشانی بر پذیرش وحیآثار متعدد

که فـیض مطلبـی را از قـول جبرئیـل      ي وجود داردموارد متعدد، آثار فیض و البته دیگر الوافی

بیان داشته که نه در قرآن است و نه در احادیث قدسـی و حتـی مضـامین آن نیـز بـا مضـامین       

قول را به خدا نسـبت داده  با سوگند در مواردي جبرئیل  چه بسا و 10خواند احادیث قدسی نمی

ند و بنا به د�یلی از قبیـل  دا داند؟ یا وحیانی می وي این موارد را وحیانی نمی فیض آیا 11.است

هماننـد بسـیاري از    به وحیانی بودن آن اشاره نداشته؟ پاسخ این است کـه فـیض  ، بدیهی بودن

تفـاوت  ، ت و رسـالت بـین نبـو   و دیگران،بزرگان چون م�صالح مازندرانی و ع�مه طباطبائی 

 ؛»غیه بالعمل و التبلیإل یو الرسول: من اوح؛ ه بالعملیإل یمن اوح یالنب«، از نظر وي .قائل است

اما رسول کسی است که به او وحـی  ، شود تا خود عمل نماید نبی کسی است که به او وحی می

وحى   « ۀآی ذیل وي ).366 ،1ج، ش1377، فیض( شود تا عمل و تبلیغ نماید می ـا یـإِلَّا م إِنْ أَتَّبِع

مـا   ما أنبئکم بما کان و« گوید: می )50: انعام( »کنم شود پیروي می تنها از آنچه به من وحی می ؛إِلَی

هـر   ؛من کما�ت البشر یه یالت النبوةوادعى  إلیوالملک إلیاأللوه دعوى من تبرأ یبالوح کون إ�ی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسیکاشان

 )28اپی ی(پ 1شمارۀ 
 1401ستان بهار و تاب

 

40  

ـ از ادعـاي   کـه  درحـالی ، کرده شما را آگاهآنچه بوده و هست را فقط از طریق وحی  ت ملکیـ و  تالوهی

از تعبیـر   ).122 ،2ق: ج1415، همـو ( »کما�ت بشر استت داشت که از ادعاي نبو جسته امابرائت 

 وحـی قبـل از رسـالت    (ص)براي پیامبرفیض  شود روشن می »ادعى النبوة و« عبارت ت درنبو

روایـاتی را آورده کـه دریافـت     الکـافی وي از  از سوي دیگـر . داند یمرا ممکن  ت)دوران نبو(

در مـورد   (ع)از ابـوجعفر «: راي نمونـه ب ؛است دانسته وحی از جبرئیل را مختص دوران رسالت

گفت: رسول کسی است که جبرئیل به دیـدن او آمـد و بـا او    ، ال شدؤنبی و محدث س، سولر

یـاي  بینـد ماننـد رؤ   ا نبی کسی است که در خـواب مـی  پس این رسول است؛ و ام، سخن گفت

دید تا اینکه جبرئیـل از جانـب    قبل از وحی می، تنند آنچه رسول اهللا از اسباب نبوابراهیم و ما

جبرئیـل  ، و رسالت از جانب خدا براي او جمع شـد  نبوتخدا رسالت را آورد و در این زمان 

، فیض ع�وه بر نبی و رسـول ، )75، 2ق: ج1406، همو( گفت... می آمد و با او سخن نزد او می

شود  جبرئیل بر او نازل میرسول کسی است که « گوید: می داند و وحی بر امام را نیز ممکن می

و چه بسا در خوابش ببینـد ماننـد   کند  شنود و بر او وحی نازل می بیند و ک�مش را می او را می

و امام کسی ، چه بسا شخصی را ببیند و نشنود، و نبی چه بسا ک�م را بشنود، (ع)یاي ابراهیمرؤ

  ).74، 2: جهمان( »بیند میو شخص را شنود  می که ک�م را است

 وحی غیرقرآنی براي پیـامبر  او�ً ،فیض نگاهاز جمع این دو در این صورت ممکن است که 

مسـلّم بـوده و    کردنـد  دریافت مـی  قبل از نزول قرآن)( نبوتمانند آنچه در دوران ، (ص)اس�م

تمـایزات  دقیـق   مباحثی از قبیل بررسـیِ  بوده است. از طریق جبرئیل، وحی دوران رسالت ثانیاً

، فـیض  از ایـن تصـریحِ   غخارج از اهداف این تحقیق است. فار، در دیدگاه ایشان نبی و رسول

اند کـه بررسـی    اي استناد داشته خود به ادله براي اثبات عقیدۀ سایر باورمندان به وحی غیرقرآنی

از دیدگاه فیض  آنانقرآنی و روایی  ، برخی ادلۀادامهدر آنان از نگاه فیض قابل تأمل است.  ادلۀ

  بررسی شده است.

 قرآنی دلۀا. 1ـ1ـ2

 عطف شده:» کتاب«به » حکمت«آیاتی که در آن  -

پیامبر  بارۀشش مورد آن در که( 12کتاب و حکمت با یکدیگر آمده، در ده آیه از آیات قرآن

) و تأکید شده خداوند قرآن و حکمت را بـر پیـامبرش نـازل کـرده اسـت.      13است (ص)اس�م

، تر کل قـرآن) دانسـته و بـه اسـتناد ایـن همـآیی       عبارت دقیق به( را قرآن »کتاب«برخی مراد از 

در یـک   14انـد.  وحیـانی پنداشـته   از جملـه سـنّت) بـا منشـأ    ( را چیزي غیر از قـرآن  »حکمت«
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 (ص)اي که ایـن همنشـینی در خصـوص پیـامبر     گانه شش برداشت فیض در آیات، بندي تقسیم

  زیر است: صورت به، بوده

علّمهم الْکتَاب ی و اتکیءا همیعلَ تْلُواْی«است:  دانسته» معارف و احکام«کتاب و حکمت را  .1

ةَ وکْمالْحّیویزَکو پـاکیزه کنـد   ها را کتـاب و حکمـت بیـاموزد    و آن تا آیات تو را بر آنان بخواند؛ هِم« 

  ).191ـ190 ،1ق: ج1415، فیض(  )129: بقره(

 ست از:ا عبارتو حکمت » قرآن«ست از ا عبارتکتاب  .2

، فـیض (   )231: بقـره ( »عظُکُـم بِـه  یکُم منَ الْکتَابِ والْحکْمةِ یوما أَنْزَلَ علَ« در» علوم مبنیه« -

 ؛)261 ،1ق: ج1415

ةَ  و الْکتَـاب  علِّمهمی و هِمیزَکِّی و اتهیءا همیعلَ تْلُواْی« در» سنّت«  - کْمـ164: عمـران  آل» (الْح (    

   ؛)397 ،1ق: ج1415، فیض(

م ی و هِمیزَکِّی و اتهیءا همیعلَ تْلُواْی منهم رسولًا نَیالْأُم فىِ بعثَ الَّذى هو« در» شـریعت « - هـلِّمع 

تَابالْک ة وکْم؛15)172 ،51ق: ج1415، فیض( )2: جمعه(    »الح 

   ) 151: بقـره ( »علّمکُم ما لَم تَکُونُوا تَعلَمونَیعلّمکُم الْکتَاب والْحکْمةَ ویو«: تفسیري نداشته .3

ق: 1415، فیض( )113: نساء( »الحکْمة و الْکتَاب کیعلَ اللَّه أَنزَلَ و«، )202 ،1ق: ج1415، فیض(

 ).498 ،1ج

، »معـارف و احکـام  « توان وحیانی بودن غیر از قرآن را در نظر فیض در مـواردي چـون   می

نظر فـیض   ا باید توجه داشت که این موارد درام، احتمال داد »شریعت«و » سنّت«، »علوم مبنیه«

در ایـن   16.هاي آن در قـرآن بسـیار اسـت    ممکن است عطف خاص پس از عام باشد که نمونه

بخشی از قرآن هستند و نه فراتـر  » شریعت«و » سنّت«، »علوم مبنیه«، »معارف و احکام« صورت

چیزي فراتر از قرآن نیست و با » سنّت«ري باورمندند کاز آن. آنچنان که برخی مانند ع�مه عس

باح مصـ  17بخشی از سـنّت باشـد.   که تبیین قرآننه این، تبیین قرآن است ،سنّت ۀاین حساب هم

، »حکمـت «قوانین شریعت در قرآن اسـت و   ،»کتاب«یزدي نیز این احتمال را مطرح نموده که 

). خود فیض نیز در توضیح آیۀ نخست 66 ،1ج :ش1394، مصباح یزدي( هاي قرآن دیگر بخش

، هـاي آن  اشـاره بـه آیـه    تلْک کتاب سوره است ویعنی  ات الْکتابِیتلْک آ« گوید: رعد می سورۀ

 ،3ق: ج1415، فـیض ( »یعنی قرآن ک منْ ربکیأُنْزِلَ إِلَ يو الَّذ؛ آن آیات کامل سوره است یعنی

 رو ازاینها اشتراکی نباشد.  صورت نسبت این موارد با قرآن تباین نیست که بین آناین در  ).57

آیاتی تفسیر  در فیض را که» شریعت«و » سنّت«، »هعلوم مبنی«، »معارف و احکام« مواردي چون
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 تـوان در امتـداد و تفصـیل قـرآن دانسـت      می است،عطف شده آورده  »کتاب«بر  »حکمت«که 

   از توضیحات فیض حاصل نشد.، ها چراکه الزامی براي فراتر از قرآن دانستن آن

  عطف شده:» کتاب«با » قرآن«آیاتی که  -

ـ ءا تلْک الر« و )1: نمل( »نیمبِ کتَابٍ و الْقُرْءانِ اتیءا تلْک طس« فیض ذیل آیاتی چون  اتی

بنابراین از این آیات تمایز قـرآن   ؛دهد ) هیچ توضیحی ارائه نمی1: حجر(» نیمبِ قُرْءانٍ و الْکتَابِ

 آید. دست نمیه و کتاب در دیدگاه ایشان ب

- »یإِلَ أَنزَلْنَا وک تُبلنَّاسِ  نِیالذِّکْرَ لا لیإِلَ نُزِّلَ مم44: نحل( »ه(  

 َام« که حاوي پند و اندرز اسـت و نامیده چرا» ذکر«قرآن را ، »الذِّکْرَ کیإِلَ أَنزَلْنَا و« فیض در

 ،3ق: ج415، فـیض ( قرآن است که براي مردم نـازل شـده اسـت     نیز اوامر و نواهی »همیإِلَ نُزِّلَ

  شود. برداشت نمی). لذا از این آیه نیز چیزي فراتر از قرآن از دیدگاه فیض 138

  18آیات تحدي -

به مبـارزه   که خداوند مردم را براي آوردن مثل قرآن تحديبررسی برداشت فیض از آیات 

برخ�ف مفسرانی که در این آیات وجه شبه و معیـار همـاوردطلبی   دهد  نشان می، است طلبیده

قرآن بـودن را متوجـه   م�ك مثل در تمام این آیات فیض  19،اند قرآن را منشأ الهی داشتن گرفته

 دانسته است. (ص)متوجه امی بودن پیامبر، و تنها در یک مورد با احتمال، بیان قرآن

ن از کتـب قبلـی در   آیـا مثـل ایـن قـر    « گویـد:  : در این آیه همچنین با احتمال میبیان قرآن

ه « ) ذیل13: هود( » فَأْتُوا بِسورةٍ مثْله« در، )102 ،1: جهمان( »ب�غت و نظم ثْلـدر «گویـد:   مـی  »م

أْتُوا یأَنْ   قُلْ لَئنِ اجتَمعت الْإِنْس و الْجِنُّ على« در، )435 ،2ق: ج1415، فیض( »و حسن نظم بیان

، فـیض ( »در ب�غـت و حسـن نظـم و سـخاوتمندي    « گویـد:  ) مـی 88: اسراء(» بِمثْلِ هذَا الْقُرْآنِ

 گویـد:  ) می34: طور(  »نَیإِنْ کانُوا صادق  مثل القرآن  ث مثْلهیأْتُوا بِحدیفَلْ« در، )215 ،3ق: ج1415

أو رد للتقـول خاصـإل    تحـدي ر ممن عدوا من الفصحاء فهو رد لألقوال المذکورة بالیهم کثیإذ ف«

پس ردي اسـت  ، شوند در میان آنان کثیرند کسانی که فصیح شمرده می ؛ر األقسام ظاهر العنادیفانّ سا

و نیـز  ، )81 ،5ق: ج1415، فیض( »گویند یا پاسخی است بر آنچه ویژه می، شده با تحدياقوال یادبر 

کـه  چرا، در ب�غت و حسن نظم در وجهه تهمـت «گوید:  می )38: یونس( »فَأْتُوا بِسورةٍ مثْله« در

  ).402 ،2ق: ج1415، فیض( »شما نیز مثل من در عربیت و فصاحت هستید

ه  « با احتمال در :(ص)بودن پیامبر امی ثْلــنْ مةٍ مورمثـل  « : گویـد  مـی  )23: بقـره ( »فَأْتُوا بِس

 ).101 ،1ق: ج1415، فیض( »نوشت و... خواند و نمی مردي از خودتان که نمی، (ص)محمد
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قـرآن  بیان و سـخاوتمندي  ، نظم، ب�غت، را فصاحت تحديفیض موضع  ،در هر پنج مورد

لـذا از تفسـیر   ، اسـت  را با احتمال مطرح کرده (ص)ی بودن پیامبرگرفته و تنها در یک مورد ام

  آید. فیض ذیل آیات تحدي نیز وحی غیرقرآنی به دست نمی

 ):4ـ3: نجم( »وحىی ینْطقُ عنِ الْهوى إِنْ هو إِنْ هو إِلَّا وحیو ما « -

ـ  یإِلَّا وح«که  دانسته »(ص)سخنان پیامبر همۀ :نْطقُیما «را  »هو«فیض مرجع ضمیر    »وحىی

جز وحی نـازل شـده از سـوي     که او کسی است« :گوید . میوحی کرده است ایشانخداوند به 

روشـنی تمـام سـخنان     در این آیات فیض بـه ). 84 ،5ق: ج1415، فیض( »گوید سخن نمی خدا

 را وحیانی دانسته است. (ص)پیامبر

سپس بیـان   گاه که بر خواندیم تو پیرو قرآن آن باشو آن؛ انَهیب نَایعلَ إِنَّ  قُرْءانَه ثم فَاتَّبِع قَرَأْنَاه فَإِذَا« - 

  ).19ـ18: قیامت( »ماست ۀنیز) بر عهد( توضیح) آن( و

 ،5جق: 1415فـیض،  ( »هیک من معانیان ما أشکل علیب« گوید:  می» انَهیب نَایعلَ إِنَّ  ثم« ذیلفیض 

تثبیـت قرائـت آن بـر زبـان      و (ص)پیـامبر  یعنی ع�وه بر جمع قرآن در سـینۀ  )348 ،7و ج 256

نیز بـا خداسـت و وحیـانی اسـت. پـس از نظـر        (ص)توضیح معانی مشکل قرآن بر پیامبر، ایشان

  فیض تفصیل قرآن نیز وحیانی است.

  ادلۀ روایی. 2ـ1ـ2

دازد کـه بـه   پـر  عباس می ایت نبوي از ابنوسورۀ نجم به نقل ر 4 و 3ۀ فیض در سبب نزول آی .1

از  (ص)خ�فت ایشان و گمـراه خوانـدن پیـامبر    ۀمنزل به (ع)حضرت علی فروآمدن ستاره در خانۀ

در پاسخ آنـان ایـن آیـات را خواندنـد. توضـیحات وي       (ص)سوي منافقانی اشاره دارد که پیامبر

ي در ادامـه  اسـت. و  (ع)فضیلت حضرت علـی ، »نْطقُیما « حاکی از آن است که از نظرش سرآمد

آورده  الکـافی  ید این مطلب است. گفتنی است یک روایت را نیـز از کند که مؤ روایاتی را نقل می

). پـس از نظـر فـیض    85 ،5: جهمـان ( شناسـانده اسـت   (ع)را فضـیلت اهـل بیـت    »نْطقُیما « که

وحی شده که خارج از تصریح الفاظ قرآن  (ص)از طرف خدا به پیامبر (ع)جانشینی حضرت علی

 است.

ـ « حـدیث ، وحـیِ غیرقرآنـی   برخی از موافقان مسلمان و غیرمسـلمانِ  .2 ـ أوت یأ� إن ت هـذا  ی

کـه موجـب مثـل    را شبهی  اند و وجه غیرقرآن قرار داده وحی را مستند پذیرش »ومثلَه معه  الکتاب

فـیض  ، 20نقدهایی که به ایـن دلیـل وارد شـده   اند. فارغ از  وحیانی بودن گرفته ،شود قرآن بودن می

 مجمـع البیـان   حدیث نبـوي را از استناد نداشته لکن بدین مضمون  21به الفاظ این حدیث صریحاً
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: همـان ( مثل قرآن به مـن داد  : همانا خداوند متعال قرآن را به من داد و از حکمت نیزآورده است

 ).299 ،1ج

محمـد سـبعإل آ�ف    یلُ علـ یجاء بِه جبر يقال انَّ القرآنَ الّذ (ع)عن ابی عبداهللا« روایت .3

ـ اآل ت و عـدد ئااخت�ف قرا« فیض در فصل آخر باب: »هیآ ـ از کتـاب  » اتی انَّ « تیـ روا، یوافال

را آورده و در  (ع) از امـام صـادق   22»هیـ محمـد سـبعإل آ�ف آ   یلُ علـ یجاء بِه جبر يالقرآنَ الّذ

  ):1781ـ1778 ،9ق: ج1406، همو( را داده است توضیح آن سه احتمال زیر

است که نـزد   (ع)منینهمان مصحف امیرالمؤ، ستیکه اکنون در قرآن موجود ن یاتیآ ۀیبق . أ

و تکـون فیمـا جمـع     (ع)لعل البواقی تکون مخزونه عند اهل بیـت «گوید:  باشد. می می (ع) ائمه

  23.)1781 ،9ج، همان( »...(ع)امیرالمومنین

    .گردد یها برم شمارش آن یه چگونگات بیاخت�ف تعداد آ . ب

  .ها نسخ شده است است که ت�وت آن یاتیآ، ات محذوفیآ . ت

تر دانسته و در  قوي ،که در تفصیل قرآن است بودهکه همان وحی بیانی را  لوي احتمال او

شـاید مقصـود    گویـد:  که بر حذف اسامی از قـرآن د�لـت دارد مـی    کافیالتوضیح روایاتی از 

هـا در مصـحف نـزد     آن اسـم ، ات آمده است باشـد یروا یکه در قرآن بوده و در بعض ییها اسم

ق یـ ن است که از طریکفار و مشرک يبرا يریقت تفسیها در حق ن اسمیموجود است و ا (ع)ائمه

  ).1779ـ1778: 9: جهمان( استها جزء قرآن نبوده  هرگز آن یده ولیرس یوح

 توجهی فیض به حالـت  بیمصونیت قرآن از تحریف در دیدگاه فیض آمده است.  ،در ادامه

اند و  همچنین مشهور عالمان شیعی نسخ ت�وت را نپذیرفته ید تقویت حالت اول است.مؤم دو

فیض حالت سوم را آخرین احتمال قـرار داده   دانند و به همین دلیل آن را ضعیف و سخیف می

فصـاحت و  ، مرتبط به بیـان  ،است تحديو قابل  منحصر به قرآناست. پس از نظر فیض آنچه 

، ذکـر شـد   پیش از ایـن  گونه که . همانمنشأ الهی داشتنوحیانی بودن و نه ، است قرآن ب�غت

  ید این مطلب است.ت تفسیري وي ذیل آیات تحدي نیز مؤبرداش

  قرآنی  وحی غیر مصادیق. 3

هـا   نزول آن از حاکی روشنی به ،مواردي که فیض از قول جبرئیل بیان داشتهمضمون بسیاري از 

دهـد فـیض وحـی غیرقرآنـی را در      نشان مـی این موارد  است که (ص)در دوران رسالت پیامبر

انقطـاع وحـی   قائـل بـه   ، باور داشته و با آمـدن قـرآن   با وجود قرآن (ص)پیامبر دوران رسالت

: اعـراف ( »ربِّکُـم  منْ کُمیاتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَ« ذیلهمین نظر است که  بر پایۀ غیرقرآنی نبوده است.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحی غیرقرآنی

 در اندیشــۀ

 فیض کاشانی

 

 

                                 45  

 »نَزِّلُ الْملَائکَةَ بِالرُّوحِی« ذیـل  نیز ) و179: 2ق: ج1415، فیض( »یوالوح من القرآن«گوید:  ) می3

، فـیض ( »کنـد  که قلوب مرده بـا جهـل را زنـده مـی    آنچه از وحی و قرآن « گوید: ) می2: نحل(

هـاي   در بیان آنچه براي مردم نازل شده و آنچه قلب، ). عطف قرآن به وحی127: 3ق: ج1415

  رساند. دوگانگی قرآن و وحی را می نوعی، کند مرده را زنده می

 ،داشـته که فیض بر وحیانی بودن آن تصریح را آید مصادیقی  دست میه ب الوافی تتبع دراز 

در ادامـه   تفکیـک نمـود.   تـوان  مـی » ؟یا خیـر نماید  فهم بهتر قرآن کمک می به«با این معیار که 

  هر دو دسته آمده است. ی ازهای نمونه

 است ل قرآنیتفسیر و تفص جهت وحی فراقرآنی در. 1ـ3

 این دسـته قـرار   ی از مصادیق درو حجم فراوان ي داردت بسیاراین دسته در دیدگاه فیض اهمی

 (ص)پرسیدند: آیا نزد شما از رسول خـدا  (ع)نیناز امیرالمؤم«: نقل کردهاي که  گونه به، گیرد می

، سوگند به کسـی کـه دانـه را شـکافت و روح را شـفا داد     ، چیزي غیر از قرآن است؟ گفت: نه

فیض با استناد به روایـات دالّ   ).31 ،1ق: ج1406، همو( »چیزي نداد مگر آنکه در کتابش باشد

احکام قـرآن در  ، سال در شب قدر بر این باور است که هر 24در شب قدر یتداوم وحی بیان بر

راسـخان  ، این گونه از وحـی  کنندۀ شود و دریافت مورد قضایاي جدید بر معصوم زمان نازل می

بـا   شـود. وي  تفصیل قـرآن بـر ایشـان نـازل مـی     ، یعنی در شب قدر هر سال ؛هستند 25در علم

سـوي معرفتـی کـه     راهی بـه  (ص)یم آیا رسول خدایگو پس می«گوید:  استنتاج منطقی خود می

رد رسـد دا  شب قدر مـی  از آسمان از طرف خداي سبحان در به آن نیاز دارند غیر از آنچه امت

او فقـط از طـرف خداونـد     که امت اتفاق نظر دارند که علـم یا خیر؟ پس اولی باطل است چرا

ـ : «خداوند متعال فرمودهه ک است. چنان حإِلَّا و وـ  یإِنْ ه مـی اثبـات   پـس دو ، )4: نجـم ( »وحىی

تبیـین مجمـ�ت و تأویـل    ، منظور وي از تفصیل قرآن). 39ـ38 ،2ق: ج1406، فیض( »شود می

معتقد است عـ�وه   همچنین ).37 ،2ق: ج1406، همو ؛65 ،1ق: ج1415، همو( متشابهات است

و  اسرا معاد و مقامات واقعـی انبیـا  ، که مربوط به حقایق صفات الهیهایی  دانش، بر تأویل قرآن

مطالبی که پیش از ایـن   ).46 ،2ق: ج1406، همو( شود اولیا هستند جز از راه وحی حاصل نمی

کـه   ید این دیدگاه فـیض اسـت  مؤ، گفته شددر آیات  »قرآن«به » وحی«و » حکمت«در عطف 

نبی و امام از دیدگاه فیض ذکـر  ، که در تمایز رسول همان گونه .نیست (ص)البته مختص پیامبر

برخـی از جملـه   نکته آنجاست که  .فیض به ارسال وحی بر امامان نیز تصریح داشته است، شد

تخصـیص عمومـات و   ، جزئیـات احکـام  ، وحی بیانی را تفصیل و تبیین آیات ،ع�مه عسکري
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قـرار   (ع)ایشان آن را نزد اهـل بیـت  و است  (ص)دانند که مختص پیامبر می تقیید مقیدات و...

داند کـه تفسـیر    وحی می کنندۀ اما فیض شخص امامان را دریافت، بیان نمایند براي مردم داده تا

یعنی در دیـدگاه فـیض شـرط     ؛نمایند الهی دریافت می از منشأقرآن با توجه به مقتضیات زمانه 

هرچنـد او منکـر انحصـار     ؛نیسـت  نبوتدر تفصیل آیات قرآن) رسالت یا ( وحیدریافت �زم 

نیسـت. وي پـس از   نیـز   (ع)به اهل بیت (ص)از پیامبر، درك و انتقال مفاهیمی خاص از قرآن

سـپس  «گویـد:   هـا مـی   مطرح کردن چند پرسش در این موضـوع و دادن پاسـخ منطقـی بـه آن    

فـت و  علم او نیـز ر ، که از راسخین در علم است فوت شد (ص)یم آیا وقتی رسول خداگوی می

کـه اگـر چنـین    رسد؟ اولی باطل است چرا رسد یا می بعد او نمی علم او به متشابهات به خلیفۀ

پـس دومـی   ، شـود  آیند ضایع مـی  شود حق کسانی که در اص�ب مردان هستند و پس از او می

 ).39ـ38 ،2: جهمان( »شود اثبات می

  آن پرداخته استاجمال به  ضی که قرآن مسکوت بوده یا بهام و فرایجزئیات احکـ 

وضـو گـرفتن را وحـی از جانـب خـدا بـه        ۀطریقـ » و عللهـا  صـ�ة «براي نمونه در بـاب  

سپس خداوند به من وحـی کـرد اي محمـد نـزد شـکارگاه بیـا و       « دانسته و آورده: (ص)پیامبر

خود را بشوي و پاك کن براي پروردگارت نماز به پا دار... سپس خداوند بـه   ۀهاي سجد محل

سپس دست راست و چپ ، پس تو عظمت من را نظاره کردي، او وحی کرد صورتت را بشوي

، بعثـت  و در آغـاز  مکـه  وضـو در ، بر منابع تاریخی بنا ).60ـ59 ،7: جهمان( ...»خود را بشوي

 آن را بـراي مـردم بیـان کـرد     (ص)پیـامبر  آمـوزش داده شـد و   (ص)بـه پیـامبر   جبرئیل توسط

دیگر تعلیم کیفیت خواندن نمـاز   ). نمونۀ307 ،2ق: ج1387، ؛ طبري244 ،1ج :تا بی، هشام ابن(

بـه   "اسـمم را نـام ببـر   "خداوند به او وحی کـرد:  ، پس از اتمام تکبیر و افتتاح« :گوید می ؛است

سپس خداوند به او وحی کرد ، را قرار داد "بسم اهللا الرحمن الرحیم"همین دلیل در ابتداي سوره 

پس خدا ، با خود گفت سپاسگزارم (ص)پیامبر. "نَیالْعالَم الْحمد للَّه رب " گفت:، مرا ستایش کن

نَیلَاالضَّالِّ" به او وحی کرد: حمد مرا قطع کن...تا رسید بـه 
). 62ــ 61 ،7ق: ج1406، فـیض ( »..."

حمد دلیل قاطعی بر بعد از بعثت بـودن ایـن حـدیث اسـت کـه تصـریح شـده بـر          ذکر سورۀ

 وحی شده و در عین حال قرآنی نیست. (ص)پیامبر

 تسنّـ 

کـذلک  «گویـد:   نمونه مـی  ؛ برايرا وحیانی دانسته است (ص)فیض در مواردي سنّت پیامبر

نهى عما شاء و إن کـان کـل منهمـا    یأمر بما شاء و یأن  یر فییأعطى محمدا ص التوسعإل و التخ
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 یذلک لموافقإل إرادتهما إرادة اللَّـه تعـالى فـ    ینافیفإنه �  اللَّه و إلهامه یفعل بوحیفعل ما یإنما 

خواهـد امـر کنـد و از     وسعت و اختیار داد تا به آنچه مـی  (ص)چنین به محمد این »...ء یکل ش

دهـد و ایـن    چند هریک فقط با وحی و الهام خداونـد انجـام مـی   هر ؛خواهد نهی کند آنچه می

از ). 528 ،20: جهمـان ( اسـت...  خداوند در هرچیـزي  ۀاو موافق اراد که ارادۀمنافات ندارد چرا

وإِذَا « آیـۀ  ذیـل  وي. یی دارداهم کاردر حد نسخ قرآن ، وحیانی دانستن سنّت ۀفیض گستردید 

ـ  کُـونُ ی ما قُلْ بدّلْه أَو هذَا رِیغَ بِقُرْآنٍ ائْت لقَاءنَا رْجونَی لَا نَیالَّذ قَالَ نَاتیب اتُنَایآ هِمیعلَتُتْلَى  أَنْ یل 

ّلَهدنْ أُبم لْقَاءت ا أَتَّبِ إِنْ ینَفْسإِلَّا م ى یعو هرگاه آیات روشن ما بر خلق ت�وت شـود منکـران   ؛ یإِلَوح

ما نیستند گویند که قرآنی غیر از این بیاور یا همین را مبدل ساز. بگو: مرا نرسد  يمعاد که امیدوار به لقا

: یـونس ( »کـنم  شود پیروي نمی آن را تبدیل کنم من جز آنچه را که به من وحی میکه از پیش خود قر

جوز فقـد ابعـد   یإل على أن نسخ القرآن بالسنإل � یومن استدل بهذه اآل« گوید: در پاورقی می )15

نسـخ  یمن اهللا  یقول بالوحیه وآله فإنما یصلى اهللا عل یقوله النبیما  بالسنإل وألنه إذا نسخ القرآن 

د یـ ؤیکـون قرآنـا و  یله من قبل اهللا تعالى ولکن � یکون تبدیبدله من قبل نفسه بل یالقرآن ولم 

و کسـانی کـه بـه ایـن آیـه اسـتد�ل        وحىی ینْطقُ عنِ الْهوى إِنْ هو إِنْ هو إِلَّا وحیو ما ذلک قوله 

نسـخ   یمگـوی  وقتی می کهاند چرا دور شده ـ از حقیقت ـپس  ، ند که نسخ قرآن با سنّت جایز نیستکن می

قرآن ، یم با وحی از جانب خدایگو می در واقع، شود میگوید واقع  می (ص)آنچه نبیهر سنّت و قرآن با

 بلکه تبدیل از خداونـد تعـالی اسـت    دکن نمی تبدیلاز جانب خود آن را  ـ(ص)پیامبرـ شود و   نسخ می

، فـیض ( »وحىی ینْطقُ عنِ الْهوى إِنْ هو إِنْ هو إِلَّا وحیو ما  :ید آن قول او استمؤ ولی قرآن نیست و

   ).396 ،2ق: ج1415

نسخ قرآن با سـنّت  ، نجم ۀسور 4 و 3 داند و با استشهاد به آیات فیض سنّت را وحیانی می

به این دلیل که همـه از جانـب خـدا و    ، یونسسورۀ  15گوید از آیۀ  می (ص)نبی را آنچهو هر

با توجه به تمـایزي کـه فـیض    » نبی« از واژۀ فیض استفادۀدر پی  د.کن اثبات می، وحیانی هستند

ـ یما « اینکه وي از، هشد قائل »رسول«و  »نبی«بین  ایـن  ، را بـه سـنّت عطـف کـرده      »یقوله النب

نیـز   (ص)از نظر فیض حتی سخنان قبـل از بعثـت پیـامبر    که آیا کند پرسش به ذهن خطور می

پاسخ آن اسـت   )؟گوید از جانب خود هیچ نمی (ص)که پیامبرچرا( ؟قابلیت نسخ قرآن را دارند

ـ » نبـی « ۀهـایی وجـود دارد کـه فـیض واژ     که نمونـه   (ص)پیـامبر  کـه  درحـالی بـرده   کـار ه را ب

  26.)3ـ1: معارج نک:نمونه  (براي یعنی در دوران رسالت) بوده است( آیات قرآن کنندۀ دریافت

وحـی غیرقـرآن را   ، ت سـنّت وحجیـ  (ص)بسیاري با اعتقاد به عصمت پیـامبر گفتنی است 
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مه عسکري نیز ضمن اعتقـاد بـه   . ع�28قرطبی و 27اند از جمله بیضاوي دانسته (ص)پیامبر سنّت

 (ع)مسـتند آن را روایتـی از امـام صـادق    ، این وحی فراتر از قرآن که آن را وحی بیانی خوانـده 

گردد که این  وحی می ست که در آن لفظ و معنا به انبیاقسمتی از وحی آن ا«گوید:  دانسته و می

در آن تنها معنا وحی شده ، امر اختصاص به کتب آسمانی از جمله قرآن دارد و قسمتی از وحی

   ).260 ،1ق: ج1416، عسکري( »مانند احادیث نبوي، و الفاظ از جانب انبیا است

 نمونـه بـراي   ؛بسیار اسـت  الوافیدر روایات  مصادیق این مورد :(ع)و�یت حضرت علیـ 

": خداوند متعال گفت« گوید: می
 نَیسأَلَ سائلٌ بِعذابٍ واقعٍ للْکافر 

ع یلَ " یإل علیو�ه ب " دافـ لَه س" ،

، فـیض ( »این چنین نازل کـرد  (ص)سپس چنین گفت و به خدا سوگند جبرئیل آن را بر محمد

": سوي نبی و گفـت  به پس وحی شد«گوید:  ). همچنین می926 ،3ق: ج1406
سأَلَ سائلٌ بِعذابٍ  

مـا  ، گفت: گفتم فداي تو شـوم ، " الْمعارِجِ يس لَه دافع منَ اللَّه ذیلَ " یإل علیو�ه ب "نَیواقعٍ للْکافر

چنـین نـازل    ایـن  (ص)گفت: به خدا سوگند جبرئیل آن را بر محمد، خوانیم گونه نمی آن را این

 رايب ؛خوبی نمایان کرده است به الصافیفیض این اعتقاد را در  .)933 و 926 ،3: جهمان( »کرد

ـ ها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیا أَی« ذیلنمونه  ک  ی بــنْ رم پـس رسـول    گویـد:  مـی ) 67: مائـده ( »ک

خـدایا سـه مرتبـه شـهادت     پـس گفـت    را گرفت و گفت اي مردم... (ع)دست علی (ص)خدا

 ،7ق: ج1415، فـیض ( پس گفت اي جماعت مسلمانان این ولی شما بعد از من اسـت ، دهم می

ـ ها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنْـزِلَ إِلَ یا أَی"ۀ در روز غدیر آی« گوید: ع�مه عسکري نیز می 29).273 نْ  ی مـ ک

کبر
فی علیِ"  :نازل شد در وحی بیانی این آیه آمده )67: مائده( "

ها الرَّسولُ بلِّغْ مـا  یا أَی" یعنی "

 (ص)یعنـی اي پیـامبر  ، )189 و 155 ،37ق: ج1403، مجلسـی (» "فی علـیِ  ک منْ ربکیأُنْزِلَ إِلَ

همان وحی بیـانی بـر    »فی علیِ« بنابراین منشأ، تو نازل شده بر مردم برسان علی بر آنچه دربارۀ

است که منشأ آن وحی بیانی  (ص)حدیث پیامبر »فی علیِ« بوده است. بنابراین (ص)اکرم پیامبر

). تفـاوت دیـدگاه   417: ش1387، عسـکري ( نیز وحی خداست (ص)منشأ حدیث پیامبر ؛است

است. ع�مـه عسـکري منشـأ    » لفظ«ن به وحی بیانی از جمله ع�مه عسکري با فیض در معتقدا

یعنی لفظ آن از جانب  ؛است (ص)شود حدیث پیامبر می لی متذکرداند و وحی بیانی را خدا می

 چنـین  کند این آیه این فیض با نقل روایاتی که جبرئیل سوگند یاد می ااست ام (ص)رسول اکرم

بر این باور اسـت کـه عـ�وه بـر     ، نازل کردم (ص)متفاوت از شکل موجود در قرآن) بر پیامبر(

انـد کـه پـذیرش     در فواید وحی بیانی برشمرده آنچه برخی لذا لفظ نیز از جانب خداست.، معنا

شود روایات حاکی از تحریف که در جوامع روایی شیعی و اهـل سـنت    وحی بیانی موجب می
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چند برخی در روایـات دال بـر اخـت�ف قرائـت     نیست. هر جامع، پاسخ داده شود فراوان است

لکن در روایات بسـیاري   30.تمعناي شرح و تفسیر بوده اس در صدر اس�م به »قرائت«اند:  گفته

لفـظ روایـات مـ�ك    ، دلیل نقل به معنا رفته است. ممکن است گفته شود به کاره ب» نزول«لفظ 

سوگندي که در مـواردي تـا سـه مرتبـه نیـز      ، گونه روایات اما ع�وه بر تعداد بسیار این، نیست

 کاهد. می آنت از قطعیباشد که  می وحی بیانی تحاکی از عدم جامعی 31،تکرار شده

  (ع)رعایت حقوق اهل بیتل و فضایـ 

ه   آت ذَا الْقُرْبـى  و"« گویـد:  مـی  نمونـه  براي 32،بسیار است نیز مصادیق این مورد پـس  "  حقـَّ

پس نـزد جبرئیـل   ، ـکه حقشان باید ادا شودـ   ندانست آنان چه کسانی هستند (ص)رسول خدا

خداوند به او وحـی کـرد: فـدك را بـه     پس ، سوي پروردگارش بازگشت بازگشت و جبرئیل به

را صدا زد و به او گفت اي فاطمه خدا به من امـر   ـ فاطمه اوـ (ص)پس رسول خدا، فاطمه بده

ل ینیز بیان فضـا  الصافیفیض در  ).306 ،10ق: ج1406، فیض( فرموده فدك را به تو برگردانم

والـنَّجمِ  « گویـد:  مـی  الکافی نقل از و به را وحیانی دانسته است (ص)از قول پیامبر (ع)اهل بیت

اهل بیتش را ، را دریافت کرد» ما ضَلَّ صاحبکُم« هنگامی که (ص)سوگند به قبر محمد »إِذَا هوى

گوید از فضیلت اهل بیت از روي هوا و هـوس   می »نْطقُ عنِ الْهوىیما  و وما غَوى« فضیلت داد

  33.)22، 7و ج 85، 5ق: ج1415، فیض( وجل استعز دخداونگوید بلکه آن قول  سخن نمی

 ل قرآن نیستیدر جهت تفص که وحی فراقرآنی. 2ـ3

 ؛لکن در جهت تفصیل قرآن نیسـت  است بر وحیانی بودن آن تصریح شدهکه گاهی مواردي ـ 

پس از ذکر چنـد  ، »بدء الص�ة و عللها« فیض در باب که از شعائر است. چگونگی اذان از قبیل

د�لـت   (ص)که بر هبوط جبرئیـل و نـزول اذان بـر پیـامبر     التهذیبو  الفقیه، الکافی روایت از

که بر هبوط جبرئیل نزد رسول اهللا و نزول اذان بر ایشـان د�لـت    الکافیذیل حدیثی از  34،دارد

اند...  این حدیث پاسخی است بر رد آنچه عوام بر وحیانی نبودن اذان اقامه کرده« گوید: دارد می

داشتند که او قـومی را کـه   اتفاق نظر  (ع)گوید که شیعیان در مورد امام صادق عقیل می . ابن ابی

از عبداهللا بن زید گرفـت و لعـن کـرد و گفـت کـه       ـ  اذان را ـ  آن را (ص)کردند پیامبر ادعا می

 ).558، 7ق: ج1406، همو( »نازل شد (ص)وحی بر پیامبرت

تواند مربوط به قبـل   نمی و صریحی به وحیانی بودن آن نشدهمواردي از قول جبرئیل که تـ 

ماجاء فـی الحسـین   « . فیض در باب(ع)بشارت تولد امام حسین از قبیل .از رسالت ایشان باشد

، آبستن شـد  (ع)به حسین (ع):... هنگامی که فاطمهآورده الکافیرا از  این حدیث، »(ع)بن علی
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شود که پس از تو به دست امت  نزد رسول اهللا آمد و گفت از فاطمه پسري زاده می (ع)جبرئیل

  ).756، 3: جهمان( شود تو کشته می

، باشـد  جبرئیل مـی  ولی چون از قول نکردهبر وحیانی بودن آن تصریح فیض که  يمواردـ 

، کوفـه رئیل به خوانـدن نمـاز در مسـجد    نمونه سفارش جب متعلق به دوران رسالت است؛ براي

این مسـجد   !محمد جبرئیل به او گفت: اي: «فیض کاشانی در این خصوص چنین نگاشته است

پس نازل شد و در  نزول کن و در آن نماز به پا دار. است پس (ع)ي انبیاو مص� (ع)پدرت آدم

 ).319، 26: جهمان( »آسمان عروج کرد سوي به (ع)سپس جبرئیل، آن نماز گزارد

برخـی آن را مصـادف بـا    ، تشـریع نمـاز وجـود دارد    مختلفی دربارۀهاي  در تاریخ گزارش

شـواهد   هرچنـد ، برخی پیش از معـراج و حتـی پـیش از اسـ�م    ، اند دانسته (ص)معراج رسول

بـا توجـه بـه آنکـه      ولی پیش از اس�م وجود دارد، (ص)بسیاري از برگزاري نماز توسط پیامبر

خواندن نماز به کیفیت کنـونی   احتمال قوي به، اند را روزهاي نخستین اس�م دانسته تعلیم وضو

و در  پـیش از بعثـت   (ص)آن نیز بعد از بعثت بوده و کیفیت نمازي که اقوالی معتقدنـد پیـامبر  

مصادیق ایـن حالـت    است.که آن نیز وحیانی بوده  باشددیگري  گونۀ خوانده به می نبوتدوران 

چگـونگی طلـب رزق    36،نکات بهداشتی 35،بسیار است مانند سفارش جبرئیل به نکات اخ�قی

 .و...  38تعیین اوقات 37،و روزي

  با فیض در وحیِ غیرقرآنی آوایی هم. 4

نمونـه ثقفـی    فـیض هسـتند؛ بـراي    توسـط  غیرقرآنی وحیِ تبیین گزارۀمفسران بسیاري موافق 

را از مصـادیث وحـی    39(ع)جانشینی و فضیلت حضرت علی دربارۀ (ص)تهرانی سخنان پیامبر

سـنت  «با تفکیک  زدر مورد سنت نی .است را وحیانی دانسته طبرسی احکامداند و  غیرقرآنی می

کـه   (ص)پیامبر احادیث( ت گفتاريبرخی قائل به وحیانی بودن سنّ »سنت کرداري«و  »گفتاري

از جمله جوادي  هستند شود و شامل تفسیر قرآن نیز هست) در واقع سخنان دینی محسوب می

از جمله مکارم  اند را وحیانی دانسته (ص)ت پیامبرسنّ، طور مطلق همانند فیض بهو برخی  آملی

  . 40شیرازي

نظـر فـیض   ، شده وجوهاي انجام با جست (ص)پیامبر روزمرۀدر مورد وحیانی دانستن کردار  .1

 از و را نیز وحیانی دانسته (ص)غیردینی پیامبرا روشن است که فیض سخنان ام، دست نیامده ب

 دروزهمحمـد عـزت   . اسـت عقیـده   هـم  41جملـه حسـینی همـدانی   لحاظ بـا مفسـرانی از    این

، (ص)برخی مفسران ع�وه بر قـرآن و گفتـار و کـردار پیـامبر    است ادعا کرده  )م1984ـ1887(
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خازن نـام   نیشابوري و، وي از طبرسی .دانند حتی گفتار و کردار دنیوي ایشان را نیز وحیانی می

  .)78، 2ق: ج1383(نک: دروزه،  نیاز به تحقیق داردبرده که صحت این ادعا 

 شـان خوانـده   با سایر مصادیقی کـه فـیض وحیـانی    یقرآن وحیِ که فرق سی داردجاي برر

ک منْ قَبلُ ورسلًا لَـم  یورسلًا قَد قَصصنَاهم علَ« ۀآی ذیل فیض کاشانیچیست؟  قرآنی)وحیِ غیر(

، : گفته شده منتهاي مراتب وحینویسد ) می164: نساء( »امیموسى تَکْل اللَّه وکَلَّم کینَقْصصهم علَ

از بـین رسـو�ن اختصـاص یافـت و      (ع)سخن گفتن خدا با رسول است آنچنان که به موسـی 

، 1ق: ج1415، فـیض ( عطـا فرمـود   (ص)به محمـد  ،به هریک از آنان دادهرا خداوند مثل آنچه 

دال بر این مطلب آورده است. بـا   العیاشی، الخصال، الکافیسپس وي چندین روایت از ، )521

و نیـز تمـایزاتی کـه در کیفیـت     ، در انـواع وحـی   شوري سورۀ 52ۀ آی توجه به نظر فیض ذیل

تکلـم بـدون    فـیض کـه   شود نبی و امام قائل شده چنین برداشت می، دریافت وحی بین رسول

داند. در واقـع   می ي وحی استاع� که مرتبۀ یوحی قرآن مختصرا  (ص)واسطه خدا با پیامبر

تکلم ، شمردهوحیانی غیر از قرآن با سایر مصادیقی که  یقرآن وحی تمایزبرتري و  از نظر فیض

  در قرآن است. (ص)خدا با پیامبر ۀواسط بی

  گیري یجهنت. 5

موافقـان وحـی غیرقرآنـی    اي کـه برخـی    و نیز ادله از برداشت تفسیري فیض ذیل آیات تحدي

و » کتـاب «همنشـینی  ، نحل ۀسور 44ۀ اند از قبیل آی براي اثبات نظر خودشان بدان استناد داشته

باور وحی غیرقرآنی در دیـدگاه ایشـان بـه    ، در آیات» قرآن«و » کتاب«و نیز همآیی ، »حکمت«

 4 و 3ذیـل آیـات    تفصیل ایشان، »نبی«و » رسول«، »امام«آید. لکن تعریف ایشان از  دست نمی

روایی بـا�خص در سـبب    و نیز استناد به برخی ادلۀ قیامت سورۀ 19 و 18 نجم و آیات ۀسور

  روشنی گویاي پذیرش وحی غیرقرآنی در دیدگاه ایشان است. به، ها نزول

یـا  بـر وحیـانی بـودن آن تصـریح داشـته      کـه  را مصادیقی  دهد نشان می آثار فیض تتبع در

در جهـت تفصـیل قـرآن    «توان بـا معیـار    می ،انتساب آن به جبرئیل وجود دارداي از قبیل  قرینه

مصادیقی که وحیانی خوانـده در توضـیح و شـرح    با�یی از  د. حجمکرتفکیک  »بودن یا نبودن

اجمـال بـه آن    یا بـه از قبیل جزئیات احکام و فرایضی که قرآن مسکوت بوده آیات قرآن است: 

و�یـت  ، دانـد)  را در حـد نسـخ قـرآن مـی     آنوحیانی دانستن  ۀفیض گسترکه ( سنّت، پرداخته

عقیـده   یض هـم بـا فـ   یمفسران، در هریک از این مصادیق .و...  (ع)ل و اهل بیتیفضا، (ع)علی

ان و گیرد از قبیل کیفیـت اذ  تفصیل قرآن قرار نمی وجود دارد که در دستۀنیز  مصادیقی هستند.
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   .سفارش به خواندن نماز و... 

ـ   دانـد   مـی  (ص)شود فیض وحی قرآنی را تکلم مستقیم خدا با پیامبر میبرداشت   ۀکـه مرتب

شود وي دریافـت وحـی    ات نبی و رسول در تعاریف وي نتیجه میز. از تمایي وحی استاع�

وحـی  ، باور داشته با این تفاوت که در دوران رسـالت  (ص)و رسالت پیامبر نبوترا در دوران 

ی حـ وسـیعی کـه بـراي و     ۀگسترفیض با وجود  شده است. زل میغیرقرآنی از طریق جبرئیل نا

، ما را بر فرض صـحت ن و روایات تحریفاست تحریف قرآن را نپذیرفته ، غیرقرآنی قائل شده

  .بر تحریف معنوي حمل کرده که الزامی بر تحریف لفظی قرآن ندارند

  

  ها نوشت پی

عنوان کتب  عاملی به حر اثر وسائل الشیعهاثر مجلسی و  ا�نوار بحارکنار  اثر فیض کاشانی، در الوافی. 1

 اند. خر حدیثی معرفی شدهنامبردار متأ

  .28ـ18ص ،ایشان ده رسالهدر کتاب . 2

 7)، قرطبی با استشـهاد بـه حشـر:    341، 1ق: ج1388( 4ـ3با استناد به نجم:  2بیضاوي ذیل اعراف: . 3

  ).170، 5ق: ج1415( »ذالک الوحی قرآن او غیره...سواء کان  «... رازي: ) فخر161، 7ق: ج1405(

فرماید: حدیث من، حدیث پدرم، و حدیث پدرم، حدیث جدم، و حدیث  می (ع)از جمله امام صادق. 4

ث حسن، و حدیث حسن، حدیث امیرالمؤمنین، و حدیث جدم، حدیث حسین، و حدیث حسین، حدی

 ).53، 1ق: ج1407کلینی، ( ، قول اهللا عزوجل استحدیث رسول اهللا منین، حدیث رسول اهللا، وامیرالمؤ

  آمده است. »إلیإل اآلف اآلسبع« الکافیاین حدیث در برخی نسخ . 5

 .365 و 364، 8و نیز ج 5، ح336، 4ق: ج1407کلینی، نک: نمونه  براي. 6

 .84ق: 1414صدوق، . 7

بعضی دیگر «ابوالفتوح رازي: )، 378، 4ق: ج1379( »القرآن اما بنص القرآن و اما بوحی غیر« طبرسی:. 8

ق: 1352( »ي غیرقرآن استا اند این چیزها به نص قرآن حرام است و آنچه جز این است، به وحی گفته

  .131 :تا س، بیوبن طاو )، و سید80، 5ج

9. double revelation 

  .757 و 756، 3، جالوافیاز قبیل . 10

   .1667، 9ج ؛508، 10ج ؛412، 26ج ؛264، 2، جالوافیاز قبیل . 11

  .2جمعه:  ؛110؛ مائده: 54و 113؛ نساء: 164و  81، 48عمران:  ؛ آل213و  151، 129بقره: . 12

  .113نساء:  ؛2؛ جمعه: 146عمران:  ؛ آل151و  231، 129بقره: . 13

  .335، 1ق: ج1419کثیر،  ؛ ابن137، 1ق: ج1416نسفی،  ؛78ق: 1358از جمله شافعی، . 14
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، قـرآن و  »الشّـریعإل مـن القـرآن و   : «گویـد  ) می4بقره: ( »والَّذینَ یؤْمنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیک« همچنین در. 15

  ).93، 1ق: ج1415فیض، ( شده از سوي خداوند دانسته است شریعت را نازل

  .)238بقره: (  »حافظُوا علَى الصّلَوات و الصّإلةِ الْوسطى« مانند. 16

  .423ـ417 :ش1387ک: عسکري، ن. 17

 .34طور:  ؛88؛ اسرا: 13؛ هود: 38؛ یونس: 23بقره: . 18

، 1ش، ج1380( مکارم شیرازي و )27، 1ش، ج1394( )، کاشانی93، 1ق: ج1379( ز قبیل طبرسیا. 19

126(. 

 .1398، ک: تمسکی بیدگلین. 20

  .که اخت�فاتی در الفاظ آن در منابع گوناگون وجود دارد. 21

 آورد هفت هزار آیه دارد. (ص)قرآنی که جبرئیل بر محمدهمانا . 22

 .ده است) نیز این مطلب را ذکر کر47، 1ق: ج1415( فیض. 23

گوید: یعقوب به من حدیث کرد و گفت: شنیدم که مردي در حضور  نمونه: داود بن فرقد می براي. 24

ل در ایـن شـب وجـود دارد؟    یا هـر سـا  سید که آیا در زمان گذشته بوده از شب قدر پر (ع)امام صادق

 ).626، 7ق: ج1407کلینی، ( شود فرمودند: اگر شب قدر برداشته شود، قرآن نیز برداشته می

 .)318، 1ق: ج1415فیض، ( ثبات و استوراي در علم. 25

 .289، 7: جهمان. 26

 .3، ذیل اعراف: 341، 1ق: ج1388بیضاوي، . 27

 .39ـ37، 1ق: ج1405قرطبی، . 28

 22، 7، ج89و 85، 5ج ،دهرا وحیـانی تلقـی کـر    )ع(که فیض و�یت علـی  الصافیموارد دیگري از . 29

 است.

وما یوثر عن الصحابه و التابعین انهم قرووا بکذا و کذا، انما ذالـک علـی   « گوید: ز جمله قرطبی میا. 30

 ).86، 1ق: ج1405( »جهه البیان و التفسیر، � ذالک قرآن یتلی

 .9، 5ق: ج1392)، طبري، 416، 1ق: ج1407( 37نمونه کلینی ذیل بقره:  براي. 31

 .و...  377، 26، ج298، 3، ج927، 3، ج252، 24ق: ج1406فیض،  نک:. 32

 .368، 6ق: ج1415هاي این مورد بسیار است از جمله در فیض،  نمونه. 33

على الف�ح حی على الفـ�ح  إل حی على الص�ة حی اسم فقال جبرئیل ع حی على الص�ة« از جمله. 34

فـیض،  ( » ...فقالت الم�ئکإل صوتان مقرونان معروفان فقال جبرئیل ع قد قامت الص�ة قد قامت الصـ�ة 

 ).59، 7ق: ج1406

 .یه و آزار کودك)رصبر در برابر گ( 294، 23اهمیتی به دنیا) و ج بی( 101، 7ق: ج1406فیض،  نک:. 35
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 .672، 6: جهماندر  حجامت و...یل سفارش به مسواك و ز قبا. 36

 .103، 17: جهمان نک:. 37

 التهذیبدیث را آورده که پنج مورد آن از ، شش ح »إشارة جبرئیل ع بحدود األوقات« باب فیض در. 38

تعیین اوقات را به جبرئیل نسبت داده و در یـک   التهذیب، است. در پنج مورد الکافیو یک مورد آن از 

تفویض شده و جبرئیل به ایشـان مشـورت    (ص)تعیین اوقات را امري دانسته که به پیامبر الکافی، مورد

 .)211، 7: جهمان( داده است

 .83، 5ق: ج1398ک: ثقفی تهرانی، ن. 39

 .482ـ480، 22ش، ج1380ک: مکارم شیرازي، ن. 40

 .16، 7ق: ج1404ک: حسینی همدانی، ن. 41

  

  عابمن

  .قرآن کریم .1

 .العلمیه إلالمکتب :بیروت، ا�ثر و الحدیث غریب فی إلالنهای )،ق1364( مبارك، اثیر ابن .2

  الفکر. دار بیروت:، هارون محمد عبدالس�م تحقیق ،إلاللغ مقاییس معجم )،ق1399(احمد ، فارس ابن .3

  .الکتب العلمیه بیروت: دار، تفسیر القرآن العظیم)، ق1419(اسماعیل بن عمرو ، کثیر دمشقی ابن .4

 .المعرفه داربیروت: ، السیرة النبویه )،تا بی( عبدالملک، هشام ابن .5

  .مصطفی الحلبی إلمصر: مکتب، التنزیل و اسرار التأویل انوار )،ق1388( عبداهللا بن عمر، بیضاوي .6

گسترۀ وحی محمدي در آیات سورۀ نجـم از  « ش)،1396( موسوي، محسن و تمسکی بیدگلی، علی .7

 .225ـ201، 5، شمارۀ 3، دورۀ تطبیقی هاي تفسیر پژوهشمجلۀ  ،»نگاه مفسران

 ،»مستند وحیانی خواندن سنت ۀمثاب حدیث اورنگ؛ بازخوانی حدیث اریکه، به« ،ش)1398( ــــــــ .8

 .40ـ21، 3، شمارۀ تحقیقات علوم قرآن و حدیثمجلۀ 

فصـلنامه   ،»تفسیرها از کتاب و حکمت، از منظر د�لت بر وحیانی بودن سنت« ،ش)1400( ــــــــ .9

 .85ـ67، 46، شمارۀ 12، دورۀ مطالعات قرآنی

  تهران: برهان.، روان جاوید در تفسیر قرآن مجید )،ق1398( محمد، ثقفی تهرانی .10

 .اسراء قم:، در قرآن (ص)رسول اکرم ۀسیر )،ش1386( عبداهللا، جوادي آملی .11

   .تهران: لطفی، انوار درخشان در تفسیر قرآن )،ق1404( محمد، حسینی همدانی .12

الغـرب   بیـروت: دار ، النـزول  السور حسـب  الحدیث: تفسیر التفسیر )،ق1393( محمدعزت، دروزه .13

   .ا�س�می

  .تهران: اس�میه، روح الجنان و روض الجنان )،ق1352( ابوالفتوح، رازي .14
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   .بیروت: دار ا�حیاء التراث العربی، مفاتیح الغیب )،ق1415( فخرالدین محمد، رازي .15

، الـداودي  عـدنان  صـفوان  تحقیـق ، القرآن غریب فی المفردات، )ق1412( حسین، اصفهانی راغب .16

  .القلم دار: بیروت

  .قم قم: دفتر تبلیغات حوزۀ علمیۀ، ف�ح السائل )،تا بی( سوسید بن طاو .17

  .مصر: الحلبی ،الرساله )،ق1358( بن ادریس محمد، شافعی .18

  .قم: کنگره شیخ مفید ،عتقاداتا� )،ق1414( هیعلی بن حسین بابو، صدوق .19

  .تهران: مصطفوي، علل الشرایع )،تا بی( ـــــــ .20

بیـروت: دار ا�حیـاء التـراث    ، مجمع البیان فـی تفسـیر القـرآن    )،ق1379( فضل بن حسن، طبرسی .21

  .العربی

 .المعرفه بیروت: دار، جامع البیان فی تفسیر القرآن )،ق1392( ابن جریر، طبري .22

 التراث. بیروت: دار، ا�مم و الملوكتاریخ  )،ق1387( ــــــ .23

  .الکتب ا�س�میه تهران: دار، ا�ستبصار فیما اختلف من ا�خبار )،ق1390( بن حسن محمد، طوسی .24

 .القصیر نجف: مکتبإل، تصحیح حبیب قصیر العاملی، التبیان فی تفسیر القرآن )،ق1379( ــــــ .25

 .62ـ49، 13ۀ ، شمارنوین دینی ۀاندیش ،»وحی قرآنی و وحی بیانی«، ش)1387( عابدي، احمد .26

  .قم: اصول الدین، القرآن الکریم و روایات المدرستین )،ق1416( مرتضی، ريعسک .27

  .ريکسسه ع�مه عسؤقم: م، محمدجواد کرمی ۀترجم ،کتاب و سنت ۀگستر بر )،ش1387(  ــــــ .28

بـر روایـت اوتیـت    شـرح و تحلیلـی   «ش)، 1399( فخاري، علیرضا، ابراهیمی، لی�، درستی، مهدي .29

 .78ـ59، 135ۀ ، شمار7ۀ ، دورمطالعات قرآنی نامه جامعهفصلنامه  ،»الکتاب و مثله معه

 .تهران: صدر، الصافی ق.1415. م�محسن، فیض کاشانی .30

 .ی المرعشاهللا تیآ ۀکتابخان :قم، الوافی )،ق1406( ــــــ .31

  .قم: بیدار، الدین  علم الیقین فی اصول )،ش1377ــــــ ( .32

   .بیروت: دار ا�حیاء التراث العربی، الجامع ا�حکام القرآن )،ق1405( بن احمد محمد، قرطبی .33

 .قم: بوستان کتاب، منهج الصادقین إلتفسیر خ�ص )،ش1394( اهللا م� فتح، کاشانی .34

   .الکتب ا�س�میه تهران: دار، الکافی )،ق1407( محمد بن یعقوب، کلینی .35

 إحیـاء  دار :بیـروت ، لدرر اخبار ا�ئمإل األطهـار  الجامعإل نوارا� بحار)، ق1403( محمدباقر، مجلسی .36

   .التراث العربی

  .ره)(امام خمینی ۀسسؤقم: م ،شناسی قرآن )،ش1394( محمدتقی، مصباح یزدي .37

 .الکتب ا�س�میه قم: دار، تفسیر نمونه )،ش1380(ناصر ، مکارم شیرازي .38

   .فیض کاشانی ۀکنگر تهران:، فیض کاشانیشناسی  کتاب)، ش1378( محسن، ناجی نصرآبادي .39
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 بیـروت: دار ، مدارك التنزیل و حقـائق التأویـل)  ( تفسیر النسفی )،ق1416( عبداهللا بن احمد، نسفی .40

 .النفائس


