تحلیل میزان خوانش تفسیر "مفاتیحاالسرار" شهرستانی
با روایات اهلبیت




2
 اسما ایرانمنش
حسین خاکپور

1

چکیده
یکی از مفسرین بنام اهل سنت ،شهرستانی است که در تفسیر خود از روایاا
اهلبیت

بهویژه امام صادق

از «االسرار» را از اهلبیت

استفاده نموده و ادعا می کند که بخشهاایی
گرفته است .هدف مقاله پایشرو تحلیال میانا
 ،به ویژه امام صادق

است .مقاله

خوانش این بحثها ،با روایا اهلبیت
حاضر به روش توصیفی ا تحلیلی ،با ّتتبع در تفسیر «مفاتیح األسرار و مصابیح

األبرار» شهرستانی ،به بررسی مباحثی از علوم قرآنی در تفسیر وی میپردازد کاه
هر یک از این مباحث به عنوا یک علم در علوم قرآنی مطرح هستند؛ از جملاه
ننول قرآ  ،عام و خاص ،محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ .در بسیاری از موارد،
ّ
سخن شهرستانی در االسرار ،متأثر از اهلبیت به ویژه امام صاادق اسات.
این همخوانش ،گاهی به صور صریح و کامل وجود دارد و در پاارهای ماوارد،
مشابهت ضمنی و در برخی موارد نین جنئی است.
واژگان کلیدی امام صادق

 ،شهرستانی ،علاوم قرآنای ،روایاا  ،مفااتیح

األسرار و مصابیح األبرار.
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ابوالفتح ،محمد بن ابی القاسم بن عبادالکریم بان ابیبکار احماد شهرساتانی ،در ساال
 467یا  469یا  ،479در عصر سلطا سنجر بن ملکشاه باه دنیاا آماد( .شهرساتانی1386 ،
15 /1؛ صفدی )278/3 1381،او صاحب کتاب مشاهور «ملل و نلل » و متاوفی ساال
 548است (نمازی شاهرودی162/7 1426،؛ زرکلی )179 /3 2005 ،فقه را ناند احماد
خ اوافی آموختااه اساات (اباان حجاار عسااق نی )304 /6 1416،و تراجمنویسااا مبتباار و
مشهور ،او را از ف سفهی مسلما و امام در علم ک م ،ادیا و مذاهب دانستهاند( .عرفاا ،
)381 1376
شهرستانی دربااره مقاام فرازمناد اهال بیات

و جایگااه آنهاا در تفسایر مایگویاد

«صحابه بر این مسأله اتفاق نظر دارند که علم قرآ  ،اختصاص به اهلبیت دارد؛ یبنی تننیل
و تأویل آ نند اهلبیت است( ».شهرستانی)5 /1 1386 ،
او در تفسیر آیا  ،قسمتی را به عنوا «األسرار» میآورد که ابباد عمیق آیاا را در آ
بررسی میکند و آنچه از اسرار هر آیه ،از اشارههای بنرگا به دست آورده ،در ایان بخاش
بیااا میکنااد( .ر.

شهرسااتانی )6/1 1386 ،او در انتهااای فصاال دوازدهاام از مقدمااه

تفسیر خود ،روایتی از امام صادق
ُ

ُ

را میآورد که ایشا میفرمایند
ُ

ََ
ُ
اربعلِ
الله علی
ِ
«کتاب ِ

ُ
اللطایف و اللقایق» (شهرستانی 67/1 1386،؛ مصاباح الشاریبه،
اشیاء :العبارة و االشارة و

بیتا  )459او با ذکر این روایت ،مبتقد است که قارآ  ،یاک کتااب هااهری نیسات و باه
دنبال بطو آ ا ازجمله لطایف و حقایق ،مایرود و مطالاب نااب و برجساتهی خاود را در
قسمت األسرار ،ذیل هر آیه بیا میدارد .وی در مقدمه کتاب خود تصریح میکند که این
اسرار را از اهلبیت

نقل میکند و بهشد از تفسایر باه ریی دوری میکناد و اعتاراف

میکند که هرجا عبار «قال اهل قارآ » و «صااحبا األسارار» آماده ،منظاور ،اهلبیات
پیامبر

است که آنا بهتمامی قرآ واقف هستند( .ر.

شهرستانی)45/1 1386 ،

حال سؤال اساسی این است که ،قسمت «االسرار» شهرستانی تاا چاه میانا باا روایاا
اهلبیت

هامخاوانی دارد؟ لاذا هادف نوشاته حاضار ،تحلیال میانا خاوانش االسارار

شهرستانی با روایا اهلبیت

بهویژه امام صادق
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در این علوم را مورد سنجش قارار

میدهااد کااه همااین موضااو نشااا دهندهی مقبولیاات اهلبیاات و امااام صااادق

توسا

شهرستانی است .شهرستانی در تفسیرش از دانشهای علوم قرآنی ،مانند ننول قرآ کریم،
عام و خاص ،محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ نام برده و در مبرفی این علوم ،تا حادی از
روایا اهلبیت

استفاده کرده است.

پس از ذکر این مقدما مواردی را در علوم قرآنی بیا میکنیم که شهرساتانی در آنهاا
میکوشید دیدگاه عتر در کنار قرآ را تبیین نماید و اثبا کند که مباحاث علاوم قرآنای
مبتنی بر روایا اهلبیت پیامبر

است.

قرآ کریم ،این ک م خداوند منا  ،در طول  23سال بر حضر محمد

نازل شده

است .یکی از مسائل مهم در بحث ننول قرآ که همواره ذهن بنرگا و پژوهشگرا علوم
قرآنی را به خود مشغول کرده ،ترتیب آیا
پیامبر

و اولین و آخرین آیاتی است که بر قلب

نازل شده است .شهرستانی نین در مقدمهی تفسیر خود ا بهطور مختصر ا به این

مباحث پرداخته است.
 .1-1اولین آیات
شناسایی اولین و آخرین آیهی نازل شده ،بهره و فایدهای خاص دارد .این شناساایی ماا
را به مبرفت ترتیب آیا هدایت میکند( .رامیار)557 1362،
مفسرا و محدثا علوم قرآنی ،درباره نخساتین آیاا ناازل شاده بار پیاامبر

دچاار

اخت ف نظر میباشند .سیوطی در اینباره چهار قول را مایآورد کاه در ذیال باه بیاا ایان
چهار قول بدو ذکر شواهد روایی پرداخته میشود.

تحلیل میزان خوانش تفسیر مفاتیح االسرار شهرستانی با روایات اهل بیت

 .1نزول قرآن کریم
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ِ
 .1سااورهی علااق .2 ،سااورهی ماادثر  .3سااورهی فاتحااا الکتاااب  .4آیااهی « ِب ْسل ِلم اللل ِله

الر ْحمن ِ
ِ
الرحیم» (حجتی)54 1376،
ِ

با توجه به شواهد و قرائن ،پنج آیهی اول سورهی علق ،نخستین آیاتی هستند که بر قلب

پا

رسول خدا

نازل گردید؛ زیرا سورهی مدثر ،پس از نانول ساورهی علاق و انقطاا

وحی نازل شد و اولین سورهای است که ببد از فتر نازل شده است و سورهی حماد نیان
اولین سورهای است که بهطور کامل بر پیامبر نازل گردید( .مبرفت)44 1388 ،
شهرستانی ،فصل اول از مقدمه خود را با عنوا «فی اوایل ننول القرآ و اواخاره و وال
ننوله» نامگذاری نموده است .وی از ابن عباس و مجاهد نقل میکند که اولاین آیااتی کاه
بر پیامبر نازل گردید ،پنج آیهی اول سورهی علق اسات و در اداماه از اماام صاادق
ِ
ِ ْ
اللرحمن
نقل میکند که ایشا میفرمایند «ا ّول ما اننل الله تبالی علی رساوله ب ْسلم الل ِله
ِّ َ ِ
َ َ َ
ْ ْ ْ
ال ِرحیم اق َرأ ِباس ِم َربك الذي خللق
ِّ َ ِ
ِ
َ َ َ
ْ ْ ْ
الر ْحمن ِ
الله ِ
الرحیم اق َرأ ِباس ِم َربك الذي خلق
ِ
ِ

ِ

ِ

»؛ اولین چینی که خداوند بر پیامبرش نازل کارد

ِ

ِب ْس ِلم

است (شهرستانی )7/1 1386،ایان روایات

چنین میرساند که همگام با ننول سوره و در ابتدای آ  ،بسم الله نازل میشاد .شهرساتانی
ک م خود را با روایت امام ختم میکند تا ختم ک می باشد بر اندیشهی آغازین آیا نازلاه
که خوانشی است کامل با اندیشه اهلبیت

.

 .2-1آخرین آیات
در رابطه با تبیین آخرین آیه نازل شده نین در بین دانشمندا اخت ف نظار وجاود دارد؛
علت اصلی این اخت ف نین این است که همه ایشا به روایا و احاادیثی اساتناد کردهاناد
که به نبی اکرم

نمیرسد و به این بستگی داشاته کاه گویناده ،آخارین آیاهای را کاه از

پیامبر دریافت کرده ،کدام آیه بوده است( .رامیار)562 1362،
البته شاید مصلحتطلبا در شکلگیری این اخت ف ،جای خاصی داشته باشاند؛ چارا
که مگر میشود رسول خدا

با آ همه صحابه که روایت نقل میکردند ،از عالم خاکی

رخت بر بندد اما کسی نداند که کدام آیا  ،آخرین بودهاند؟!

در اینجا فق به ذکر اقوال دانشمندا و محادثا درباارهی آخارین آیاا نازلاه بسانده
میکنیم که چنین است سورهی نسا  ،آیهی 176؛ سورهی بقره ،آیهی 278؛ سورهی بقره،
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آیااهی 281؛ سااورهی توبااه ،آیااهی 127؛ سااورهی کهااف ،آیااهی 110؛ سااورهی آل عماارا ،
آیهی195؛ سورهی انبام ،آیهی 145؛ سورهی توبه ،آیهی 9؛ ساوره نصار( .حجتای1376،
 )55-60برخی نین آیهی اکمال (مائده )5/و برخی دیگار ساورهی برائات را جان آخارین
آیا نازله دانستهاند( .رامیار)565 1362،
شهرستانی نین در این زمینه از راویا مختلف ،حدیث نقال مایکناد و در انتهاا از اماام
جبفر صادق

میآورد کاه آخارین ساورهی ناازل شاده ،ساورهی نصار اسات( .ر.

شهرستانی)8/1 1386،
با وجود اینگونه روایا در تفسیر شهرستانی ،مشاخ

میشاود کاه شهرساتانی جان

روایا صحابه ،در این زمینه از امام صادق
اهتمام او به روایا امام صادق

نین روایت ذکر میکند و این خاود نشاا از

است .میتوا گفت هنگامیکه وی روایت اماام را در

پایا هر مبحث آورده و پس از آ  ،صحبت دیگری به میا نیاورده ،بدین مبناست که نظار
ایشا را تأیید میکند و میپذیرد .با این روش ،ک م امام را فصل الخطااب ساایر ساخنهاا
میداند و دیدگاه خود را به آ استوار میسازد.
 .3-1نزول دفعی
نحوهیننول قرآ  ،گروهی مبتقدند کاه قارآ دو نانول داشاته اسات دفبای و
درمورد 
تدریجی .یکبار در شب قدر ،همهی قرآ  ،یکجا بر پیامبر اکرم نازل شده و سپس در طاول
مد نبو نین بهتدریج نازل گردیده است( .مبرفت)40 1388 ،
جمهور علمای اهل سنت بر آ اند که قرآ  ،سه ننول داشته اسات؛ نانول اول ،باه لاوح
محفوظ؛ ننول دوم ،از لوح محفوظ به بیتالبنه در آسما اول و ننول سوم ،ننول تادریجی
از آسما اول به قلاب پیاامبر اکارم

کاه باه مناسابت پیشاامدها و بارای پاساخگویی باه

تحلیل میزان خوانش تفسیر مفاتیح االسرار شهرستانی با روایات اهل بیت

ّ
مفس رینی است که شناسایی اولین و آخرین آیا نازلاه بارایش مهام باوده و در کناار ذکار
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نیازهای جامبهی اس می بوده است( .رامیار )185 1362،در روایاتی کاه بیشاتر در کتاب
اهل سنت وارد شده است میخوانیم که قرآ در شاب قادر و بهصاور یکجاا و دفبای از
بیتالمبمور نازل شده است؛ این دسته از احادیث کام و بایش در مناابع شایبی نیان وجاود
دارند؛ تا آنجا که شیخ صدوق در کتاب اعتقادا گفته است اعتقاد ما دربارهی قرآ ایان
است که همهی قرآ بهطور دفبی و در ماه رمضا به بیتالمبمور ناازل شاده و ساپس در
مد بیست سال تدریجا بر رسول خدا فرود آمده است( .شاکر)11 1388 ،
شهرستانی دربارهی ننول دفبی و تادریجی قارآ نیان روایاا متفااوتی را در مقدماهی
کتاب خود بیا میکند .بهعنوا نمونه از ابن عبااس نقال مایکناد کاه قارآ یکبااره باه
آسما دنیا و در شب قدر نازل گردید و در روایت دیگر قارآ یکبااره در مااه رمضاا باه
بیت مبمور نازل و سپس در طول بیست سال نازل شده است.
شهرستانی با ذکر روایا امام صادق

در انتهای بحث ننول قرآ  ،نقل مایکناد کاه

ننول دفبی ،در ماه مبار رمضا بوده اسات کاه نشاا از پاذیرش روایات اماام توسا او
میباشد؛ یبنی نظر او در بحث فوق ،هما محتوای روایت اماام اسات و مقبولیات روایاا
امام در نند او مشخ

میشود .همچنین آورد نظریا صحابه کاه مضامو آ اشااره باه

ننول قارآ در مااه رمضاا و مطاابق باا محتاوای روایات اماام اسات ،یاا بیاانگر اثرپاذیری
شهرستانی از روایت امام و یا نشا از بهرهوری استشهادی یا تأییدی از ک م امام اسات کاه
به هر حال خوانشی همنوا با روایت امام صادق

است.

 .4-1ترتیب نزول
مراد از ترتیب ننول ،ترتیب آیا و سور قرآ  ،از اولین آیا نازل شده تا آخارین آیاا
است.
در ترتیب ننول سورهها ،روایاتی در دست است که مورد اعتماد بنرگا علم قرار گرفتاه
و عمدتا از ابن عباس نقل شده است .ع مه طبرسی و دیگر بنرگا فان ،متاذکر میشاوند
که رعایت ترتیب سوره ،نظر به ابتدای هر سوره است؛ اگر سورهای تا چند آیه ناازل شاود،

سپس سوره دیگر نازل گردد و پس از خاتمه یافتن آ ساوره و حتای چناد ساورهی دیگار،
بقیهی سوره نخست نازل شود ،اعتبار ترتیب ،مبادی نانول هار ساوره خواهاد باود؛ چنا کاه

55

سوره علق تا پنج آیه در آغاز ببثت نازل گردید و پس از چند سال بقیهی ساوره ناازل شاد.
همچنین سوره مدثر ،منمل و غیره .به همین دلیل سورهی علق ،اولاین ساورهی ناازل شاده
شمرده میشود( .مبرفت)56 1388 ،
در روایا تفسیری اهل سنت ،در مورد ترتیب ننول سورههای قرآ  ،فق یاک روایات
از امام صادق

به چشم میخورد که شهرساتانی آ را باه تفصایل در تفسایر خاود آورده

است( .خاکپور)104 1391 ،
شهرستانی جدول کاملی از روایت امام صادق

در کنار روایت «مقاتال عان رجالاه؛

مقاتل عن امیر المؤمنین ،ابن عباس ،ابن واقد» ارائه میدهد و با این کار باه مقایساهی آنهاا
شهرستانی)16-20/1 1386 ،
وجود این نو روایا در تفسیر شهرستانی و استفاده از روایاا اماام در کناار روایاا
دیگر صحابه و تاببین ،حاکی از اهمیت داد او به روایا امام است و بیانگر این است که
روایا امام

مورد پذیرش شهرستانی قرار گرفته و درنتیجه در تفسیرش به راحتی از آنهاا

استفاده میکند و حتی در بسیاری از قسمتها ،آ را به عنوا تأیید سخن خود میآورد.
 .2زوجهای زبانی در تفسیر شهرستانی
شهرستانی ،قبل از شرو تفسیر قرآ  ،به تبریف و توضیح علوم مرتب با تفسایر و تبیاین
قرآ میپردازد و دیدگاه خود را در رابطه با آنا مطرح میکند.
تقسیما خاص و انحصاری وی ،از جذابترین قواعد زواهای زبانی هساتند کاه باه
شیوهی ماهرانه شکل گرفتهاند .در علوم قرآ  ،آیا را به جفتهای مکمل ک مای تقسایم
میکند؛ مانند محکام و متشاابهّ ،
مباین ،مطلاق و ّ
عاام و خااص ،مجمال و ّ
مقیاد ،ناساخ و
منسوخ ،هاهر و باطن ،تننیل و تأویال ،مبقاول و محساوس .ایان زواهاای زباانی کماک

تحلیل میزان خوانش تفسیر مفاتیح االسرار شهرستانی با روایات اهل بیت

م ا پااردازد؛ کااه بررساای آ از حوصااله بحااث خااارا اساات (باارای اط ا

بیشااتر ر.
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میکنند تا ّ
مفسر بر اساس مشخ

کرد هرکدام از آنها ،به کشف مراد ماتکلم بپاردازد یاا

افق مبنا را بر اساس الیهای خاص قرار دهد .بیشتر مفسارانی کاه باه مباانی و قواعاد تفسایر
پرداختهاناد ،باه ایان زواهاای ّ
مکمال و تااأثیر شاناخت آنهاا در کشاف ماراد خادا تأکیااد
کردهاند .در فرهنگ اهلبیت

نین بارها این هشدار آمده است که بدو رعایت محکام

و متشابه یا ناسخ و منسوخ ،نمیتوا تفسیر درستی از آیا داشت( .ایازی)45 1387 ،
شهرستانی مبتقد است که علام تماامی ایان تقسایما در اختیاار اهلبیات

اسات؛

چنانکه در مقدمهاش میآورد «نازل کرد ذکر ،با فرشتگا بوده و حفا آ  ،باا علماایی
عام و خاص ،مجمل و ّ
است که تننیل و تأویل ،محکم و متشابه ،ناسخ و منسوخّ ،
مفصال،

مطلق و ّ
مقید ،ن ّ و هاهر ،هااهر و بااطن آ را میدانناد و از مفاروو و مساتأنف تقادیر و
تکلیف اوامر و نواهی ،واجبا و ممنوعیتها ،ح ل و حارام ،حادود و احکاام باا ّ
حاق و
یقین و نه باا حادس و تخماین ،حکام میکنناد( ».شهرساتانی )4/1 1386،او بایتردیاد
عالما قرآ را هما آ گاها به اسرار میداند که در سطور پیش گفته شد.
حال به بیا نظریا شهرستانی در باب زواهای زبانی و مینا تطبیق و مشابهت آنا با
روایا امام صادق میپردازیم و سه مورد از زواهای زباانی او -کاه جان دانشهاای
ّ
عاام و خااص ،محکام و متشاابه و ناساخ و
مهم و مطرح در علاوم قارآ هساتند -شاامل
منسوخ را مورد بررسی قرار میدهیم.
 .1-2عام و خاص
ّ
عام و خاص ،ازجمله دانشهای مطرح در علوم قرآنی است .در قرآ کریم بسایاری از
الفاظ به صور عام استفاده شده و از آ ارادهی خاص شده است .بناابراین شاناخت ایان
علم ضروری به نظر میرسد.
عام ،لفظی است که در اصل وضع لغوی ،همهی افرادی را که مبنایش بار آنهاا صادق
میکند ،در برمیگیرد( .حجتی کرمانی)175 1376،

خاص ،عبار است از لفظی که برای داللت بر یک فارد واحاد یاا بار افارادی از نظار
کمیت و تبداد محصور و محدود وضع شده باشد( .صبحی صالح)440 1379 ،
مفهوم عام ،شمول و سبهی بیشتری نسبت به خاص دارد؛ البته ّ
عام و خاص ،از مفاهیم
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نسبی هستند؛ زیرا هر مفهوم محدودی ،نسبت به محدودتر از خود ،عام اسات و نسابت باه
گستردهتر از خود خاص( .مبرفت)101 1387 ،
عام و خاص یکی از زواهای زبانی هستند که شهرستانی آ دو را در فصل نهم تفسایر
ّ
مکمل یکدیگر میآورد .او مبتقد است که «عام و خاص» بر مبنای
خود مبرفی و بهعنوا
در وضع داللت دارند؛ به عنوا نمونه در آیاه

َه َ ِ ُ ُْ ُ َِ ُ ُ ِ
َ ََ ُ
لم اللذي خلقکلم
یلا أیهلا الالاا اعبلدوا ربک

(بقره)21/؛ خطاب عام ،برای همهی مردم است؛ هرکسی کاه باه او انساا گفتاه میشاود؛
ولی انجامش برای همهی مردم امکا ندارد؛ چراکه مجنو هم انسا است ولی شامل ایان

اهلبیت

به اسرار نهانی و اختصاص این علوم به این بنرگوارا بر این اعتقااد اسات کاه

ّ
عامی نیست مگر اینکه تخصی
هیچ لف
نیاز به تشخی

داشته باشد و تشخی

خورده و هایچ تخصیصای نیسات مگار اینکاه

آ  ،از اسرار است و ایان از عهادهی اهلبیات
جایگاه ّ
خاصی دارد( .شهرستانی)50/1 1386،

برمیآید .از این رو تفسیر اهلبیت
عام و خاص» را از اسرار و ّ
شهرستانی علم واقبی به « ّ
خاص اهال بیات مایداناد.
پس او در این مسأله خوانشی جدای از اهل بیت نداشته و ّ
حتی انحصاار علام آ را در
اختیار اهل بیت

میداند که نشا از تأثیرپذیری او از ک م ائمه اطهار

ع مه طباطبایی میفرماید «نسبت داد آنچه دربارهی علی
دیگر اماما و اهلبیت

دارد.

نازل شده اسات باه

بدا جهت است که همهی آناا یکای باوده و امار آناا یکای

اساات( ».طباطبااایی1417،ق  )20/ 6طبااق ایاان س اخن ع مااه میت اوا روایاات حضاار

تحلیل میزان خوانش تفسیر مفاتیح االسرار شهرستانی با روایات اهل بیت

خطاب نمیشود .پس این لف عام ،در اینجا برای کسی است که عقل کامل داشته باشاد،
درحالیکااه مجنااو  ،عقاال ناادارد 1.همچنااین او دربااارهی ّ
عااام و خاااص و عااالمبااود
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علی

ا مبنی بر اینکه علوم مختلف قرآ در نند ایشاا اسات ا را باه هماهی ائماه

جمله امام صادق

از

تبمیم داد.

شهرستانی برای اثبا خوانشی خود ،بیانی تأویلی را مطرح میکند که بسیار گوشناواز
ّ
عام و تشخی خاص در بیا اسرار که در اختیار اهل
و دلنشین است .وی برای تخصی
بیت

است ،قول خدای تبالی را میآورد که فرموده است

ْ ٌ َ ُ َ
ِإصالح له ْم خ ْی ٌر...

(بقره)220/

ْ
ُ ْ
َ َُ َ َ َ
ی ْسلَلننك علن ال َیتلامی قل
ِ

مصلحا اموال یتیما میگویند اولین یتیم در دین کسی است کاه خداوناد دربااره او
ً َ
َ َ
َ
فرموده است أ ل ْم َیج ْدك َیتیما فلووی (ضحی)6/؛ او د ّری است گرا بها ،د ّری منحصر
ِ

به فرد و بیهمتا که او را ا بنا باه گفتاهی تماامی مفسارین ا در داماا ابیطالاب ماأوا داد؛ و
اص ح برای او ،متاببت از او و اخ ص به او و بپا داشتن دستورا اوست.
یتیم دوم ،علی بن ابی طالب

است؛ برادر دینی او و موالی مؤمنین باه حکام «مان

کنت مواله فبلی مواله» و اص ح برای او ،متاببات و پیاروی از او و دوسات داشاتن او باه
خاطر خداست .اوست که از جانب پدر یتیم گشت و رساولالله
پدرش ابیطالب ا که رسولالله
یتیم سوم ،فاطماه

او را پنااه داد تاا حاق

را مأوا داد ا ادا کند.

اسات؛ کسای کاه از رساول خادا باه جاای ماناده ،ساناوارتر باه

بیهمتایی است ،و اص ح برای او ،ادای حق ،شناخت قدر و مننلت و تبظیم شاأ و مقاام
خود ارث

اوست .همینطور فرزندا فاطمه  ،آنها بیهمتایانی هستند که از پدرا پا
بردهاند؛ بیهمتایانی از د ّر گرا بها؛ و هر کاس کاه ّ
حاق آناا را بخاورد ،گاویی در حاال
خورد آتش است( ».شهرستانی)870/1 1386،؛ چنانکه خداوند متبال میفرمایاد

ً َ َ َْ َ َ ً
ُُ
ُ ْ ً ِ َْ ُُ َ
ِ َ َْ ُُ َ َ ْ َ َْ
نن ِه ْم نارا و س َیصل ْنن س ِعیرا
ال ِذین یأکلنن أمنال الیتامی ظلما ِإنما یأکلنن ِفي بط ِ

ِ
ِإن

(نسا )10/

در بیا فوق م حظه مایکنیم کاه شهرساتانی ،فرزنادا حضار فاطماه

را نیان از

جمله یتیما در دین میشمرد .اولین یتیم ،قطاب عاالم امکاا  ،حضار رساول خادا
است که در ابتدای دعو  ،تنها یتیم بود؛ دومین آنها امیرالماؤمنین علای

اسات کاه باه

اسات کاه

رغم تأ کید بسیار رسول امت ،تنها و بیکس ماند؛ سومین یتیم ،فاطماه زهارا

پس از فو پدر ،چوناا یتیماا  ،از حمایات او دسات برداشاتند و دلخاونش نمودناد ،و
یتیمهای دیگر ،حسن و حسین

59

هستند که چه یتیمانه پیکر کریم اهلبیات را تیرباارا

نمودند و «ریس» سید الشهدا را بریدند .آیا حق این یتیما را ادا نمودند؟!
این تأویل شهرستانی ،بسیار دلنشین است؛ چراکه خدا از کلمهی «یتایم» صارفا مبناای
هاهری را مراد ننموده و چه بسیار یتیمهای باطنی که حاق آنهاا بسایار گارا تار و مقامشاا
آ اهلبیت

گرا بهاتر است .لف «الیتیم» گرچه عام است اما تخصی
در پایا این قسمت باید گفت که او در بحث ّ
عام و خاص مبتقد اسات کاه علام ایان
زوا زبانی نند اهلبیت

میباشند.

است و آنا بهدرساتی قاادر باه تبیاین حقیقای ایان زوا زباانی

هستند؛ و تفسیرش از آیه یاد شده ،بیانگر تأثیرپذیری و اراد وافر او به اهلبیت

اسات

مطابقت دارد و پذیرفتن روایا اهلبیت
و خاص و استمداد وی از روایا اهلبیت

توس شهرستانی و عمل به آ در بحاث عاام
بیانگر تأثیرپذیری او از ایشا است.

 .2-2ملکم و متشابه

یکی از دلمشغولیهای ّ
مفسرین ،پرداختن به زوا زبانی «محکم و متشاابه» اسات کاه

عموما ذیل آیهی هفتم ساورهی آل عمارا  ،پیراماو آ قلامفرساایی نماودهاناد؛ آنجاا کاه

ُ َ ِ
ٌ ُ ْ َ َ ٌ ُ ِ ُه ْ َ
ََْ َ ََ َ ْ َ َ ُْ
لاب
خداوند متبال میفرماید هن ال ِذي أنزل علیك ال ِکتاب ِماه آیلات ملکملات هلن أم ال ِکت ِ
ْ ْ
َُ َ ُ َُ َ َ ٌ
َ َ َْ ُ َْ َ ُ ِ ِ ُ َ ِ ُ َ
نن ِفي ال ِعل ِلم ( ...آل عمرا  )7/یبنای او
اسخ
وأخر متش ِابهات  ...وما یعلم تأ ِویله ِإال الله والر ِ

کسی است که این کتاب را بر تو نازل کارد ،کاه قسامتی از آ  ،آیاا محکام اسات کاه

اساس این کتاب میباشد و قسمتی از آ  ،متشابه اسات ...درحالیکاه تفسایر آنهاا را ،جان
خدا و راسخا در علم ،نمیدانند.

تحلیل میزان خوانش تفسیر مفاتیح االسرار شهرستانی با روایات اهل بیت

و نشاااا میدهاااد کاااه او طالاااب حاااق باااوده و رفتاااار صاااحابه را در برخاااورد باااا
اهلبیت نمیپسندد .نظر وی در بااب ّ
عاام و خااص کاام باا روایاا اهلبیات
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در اینکه قرآ مجید دارای محکما و متشابهاتی است ،اشکالی نیست و خود قرآ باه
وجود این دو قسم ا با توجه به آیه یاد شده ا تصریح فرموده و مانبی هم نیست.
احکام و تشابه ،از صفا و ویژگیهای الفاظ و داللتهاست .بر این اسااس ،محکام،
آیهای است که هیچگونه خدشه و خللی ،در داللتش بر مراد ،وجاود نادارد؛ لاذا پیاروی از
آ ضروری است؛ اما متشابه به این مبناسات کاه لفا  ،دارای دو یاا چناد وجاه اسات کاه
هیچیک از آنها در مقام تفهیم و تفاهم ،مبلاوم و ّ
مباین نشاده و تبیاین یاک وجاه از میاا
وجوه متبدد ،نیازمند دلیل است( .ملکی میانجی)66 1377 ،
یکی از اخت فا دانشمندا ذیل آیه هفت سورهی آل عمرا  ،بحث راساخا در علام
است که آیا تأویل آیا متشابه را راسخا هم میدانند و یا مخت

به خداوند است؟

سیوطی مینویسد «در اینکه متشابها را فق خداوند میداند و یا راسخا نیان باه آ
آ گاهند ،اخت ف است و منشأ اخت ف در جملهی

ْ ْ
َ ِ ُ َ
اسخنن ِفي ال ِعل ِلم
و الر ِ

است کاه آیاا

عطف به لف ج له است که جمله حالیه باشد و یا راسخو مبتداست که یقولاو خبار آ
و واو در اول آ جمله ،واو استیناف باشد» (میرمحمدی زرندی)276 1375،
شهرستانی دربارهی محکم و متشابه ،نین بر اساس هما نظام مندوا عمل میکند .ایان
جفت مکمل از لحاظ نظری بسیار مهماند؛ چراکه خود قرآ نین آیاتش را به ایان دو گاروه
تقسیم میکند.
شهرستانی میگوید «محکم و متشابه ،از مهمترین بحثهاا در شاناخت قارآ اسات.
مفسرا در محکم و متشابه قرآ دچار اخات ف شادهاند ،تفسایر متشاابها را نمیتاوا از
روی یقین گفت و برای تفسایر متشاابها بایاد از تأویال کماک گرفات 2».او از حاروف

مقطبه اوایل سور و آیاتی که در رابطه با توصیف خداوند است ،بهعنوا متشابه یاد میکند.
(شهرستانی)51/1 1386،
او علم تأویل را مخت
متشابه نین مخت

باه اهلبیات

میداناد و مبتقاد اسات کاه علام محکام و

به ایشا میباشد و در جای دیگار از تفسایرش اشااره و تأکیاد میکناد

«کسی که زبا قرآ را از اهلش بشناسد ،مشکل متشابه و محکم او حل میشود و بر زباا
آنا  ،دیگر غلو و تقصیری رخ نمیدهد( 3».شهرستانی)245 /1 1386،
او اهلبیت
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را مصداق واقبی «راسخو فی البلم» میداند؛ چنانچه در پایا فصال
را محاف و

«کیفیت جمع قرآ » ،پس از اینکه دربارهی قرآ بحث میکند و اهلبیت
نگهبا قرآ مبرفی مینماید ،میگوید «و له قاوم یتلوناه ّ
حاق ت وتاه و یبرفوناه بتأویلاه و
تننیله و ینفو

ُ
ْ ْ َُ ُ َ َ ِ
ُ َ
َ ِ
اسلخنن ِفلي ال ِعل ِلم یقنللنن آمالا ِب ِله کل
عنه زیغ النائغین و انتحال المبتلین و الر ِ

ِم ْن ِع ْا ِد َر ِّباا ( »...شهرستانی )15/1 1386،همینطور که م حظه میشود ،ایشا ب فاصاله
پس از توضیح در مورد اهلبیت

میدهد که وی این مقام را مخت

آیهی «راساخو فای البلام» را مایآورد و ایان نشاا
به اهلبیت

میداند.

از نظر شهرستانی پیشگوییهای قرآ درباره رویدادهای آتی ،ریشه در متن قرآ دارد،

بنابراین جناب شهرستانی مبتقد است که برای دریافت صحیح فهم آیا متشابه باید باه
اهلبیت

مراجبه نمود و راه برطرف ساختن مشکل محکم و متشابه قارآ را ،رجاو باه

اهلبیت

و استفاده از روایا ایشا مبرفای میکناد و ایان نظار او ،کاام باا روایاا

اهلبیت

در این باب یکسا است؛ هما گونه که پیامبر اکرم

 ،حضر علی

را

مرجع علم محکم و متشابه مبرفی میکند ،و میدانیم تمامی علاومی کاه ناند ایشاا باوده
است ،در نند بقیه ائمه اطهار

نین وجود دارد و نسل به نسال در باین جانشاینا بار حاق

پیامبر انتقال یافته است.
ذکر این نکته نین النامی است که شهرستانی در هنگام تفسایر قارآ  ،رجاو فراوانای باه
روایا اهلبیت

دارد و بدین ترتیاب واضاح اسات کاه او از آ روایاا تاأثیر بسایاری

پذیرفته است که ع وه بر رجو به روایا این بنرگا  ،به محتاوای ایان روایاا نیان عمال
میکند و در تفسیر آیا محکم و متشابه از روایا اهلبیت

کمک میگیرد.

تحلیل میزان خوانش تفسیر مفاتیح االسرار شهرستانی با روایات اهل بیت

که با تفسیر مبمولی و عادی قابل در نیستند ،بلکاه باه تأویال اماماا نیااز دارناد .هماین
ّ
حجیت شرعی میبخشد( .ایازی)31 1387 ،
مسأله یکی از دالیلی است که به اماما

 .3-2ناسخ و ماسنخ
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از جمله دانشهای بنیادین مطرح در حوزهی علوم قرآ  ،داناش «ناساخ و منساوخ» در
قرآ است.
«نسخ» در لغت ،به مبنی زایل کرد است .فراهیدی میگویاد «نساخ آ اسات کاه
آیهای نازل میشود و سپس در حکم آ تخفیف داده میشود و آیهای دیگر میآیاد و آ را
نسااخ میکنااد( .فراهیاادی201/4 1410،؛ جااوهری )433 /1 1407،ع مااه خااویی نیاان
میگوید «نسخ در لغت باه مبناای «اساتکتاب» اسات( ».خاویی )278 1366،گفتنای
است که این مباانی باا مبناای اصالی ارتبااا دارناد؛ بارای نموناه در نساخهبرداری ،گویاا
نوشتهی پیشین باطل میشود و نوشتهی جدید جانشین آ میشود (عسکری)539 1412،
«نسخ» در اصط ح به مبنی ،نسخ آیا قرآ است( .ر.
واژهی نسخ بر اساس منابع حدیثی ،در گفتاار ائماه اطهاار
عبدالرحما سلمی میگوید حضر علی

شاکر)286 1388 ،
باهکار رفتاه اسات .اباو

با یکی از قاضایا کوفاه روبارو شاد ،از او

پرسید «آیا آیا ناسخ را از آیاا منساوخ بازمیشناسای؟» آ قاضای گفات ناه! آنگااه
حضر فرماود «در ایان صاور هام خاود را ناابود کاردهای و هام دیگارا را ناابود
ساختهای( ».نحاس49 1408 ،اا 47؛ ابان حانم5 1406،؛ ابان جاوزی29-31 1405،؛
زرکشی 29/2 1391،؛ سیوطی ،بیتا 55/2؛ صنبانی)220/3 1403،
مسبدة بن صدقه میگوید از اماام صاادق
متشابه پرسیدم ،امام

درباارهی ناساخ و منساوخ و محکام و

فرمودند «ناسخ عبار اسات از آنچاه ثابات باوده و بادا عمال

میشده و سپس حکمی دیگر آمده و آ را نسخ کرده اسات و متشاابه ،چیانی اسات کاه
برای جاهل آ مشتبه است( ».عیاشی)87/1 1421،
امام صادق

به یکی از فقیها کوفه (ابوحنیفاه) فرمودناد «تاو را فقیاه ماردم عاراق

میگویند؟» گفت آری .فرمودناد «در فقاهات خاود از کادام منباع بهاره میگیاری؟»
گفت از قرآ و سنت پیامبر .فرمودند «آیا از کتاب خادا بهدرساتی شاناخت داری و آیاا

ناسخ را کام از منسوخ جدا میساازی؟» گفات آری .فرماود «علام گساتردهای ادعاا
کردهای ،چینی را که خداوند تنها نند شایستگا قرار داده است( ».فیض کاشاانی1415،
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23/1؛ کلینی698/15 1421 ،؛ انصاری35 1374،؛ موالئی نیا)39 1390،
شهرساتانی هنگامیکااه میخواهااد بحاث ناسااخ و منسااوخ را در تفسایرش آغاااز کنااد،
میگوید «دربارهی ناسخ و منسوخ گفتهشده کاه آ  ،برداشاتن حکام ثابات و یاا انتهاای
ّ
مد حکم است و گفتهشده که آ  ،تکمیل است؛ به این مبنی که مقاصد احکاام ،زماا
پایانش برسد و یا با احکام دیگر که کاملتر از اولی هستند ،کامال شاود 4».ایان مطلاب از

تفسیر شهرستانی ،با روایت امام صادق

که در تبریف نسخ ذکر شد ،قابل تطبیق است.

نظر خود شهرستانی در بحث ناساخ و منساوخ ،باا نظار رایاج مفسارا متفااو اسات.
شهرستانی با این نظر که نسخ به مبنای ابطال دستورا پیشاین اسات ،مخالفات میکناد و

اعتقاد شهرستانی در ناسخ و منسوخ (پاس از نقال اقاوال و عقایاد درباارهی مقصاود و
مفهوم نسخ در قرآ ) آ است کاه آیاهی ناساخ در تأویال ،مرحلاهی کماال آیاهی منساوخ
است؛ چنانکه سورهی ّ
تبری (کافرو ) که گفتهاند منسوخ آیهی سیف اسات ،در حقیقات،
آیااهی ساایف ،مرحلااهی تتماایم عملاای سااورهی تبا ّاری اساات( .هاشاامی )36 1379،از آ

متهورانهتر ،این است که شهرستانی فق دلمشغول آیاا قرآنای در ارتبااا باا آیاا دیگار
نیست ،بلکه با رابطهی خود قرآ با متو مقدس دیگر نیان ساروکار دارد؛ یبنای ناه فقا باا
نسخ درو متنی ،بلکه با نسخ برو متنی (تورا و انجیل) موافق است .او باا توجاه باه ایان
اصل ،قاطبانه میگوید هرگن اینگوناه نپناداریم کاه شاریبتی از شارایع ،دیگاری را نساخ
میکند و یا اینکه احکام آ را باطل میکند و احکام دیگری وضع میشود .در عاو ،،از
نظر شهرستانی ،هر شریبتی ،شریبت پیش از خود را تکمیل میکناد و ایان روناد از زماا
آدم تا پایا سیر تکاملی خود اداماه دارد( .ایاازی )31 1387 ،ایان بیاا را در نساخ شارایع

تحلیل میزان خوانش تفسیر مفاتیح االسرار شهرستانی با روایات اهل بیت

مبتقد است که هر آیهای را که هاهرا باا آیاه دیگاری منساوخ شاده اسات ،درواقاع ،آیاهی
ناسخّ ،
مکمل آیهی منسوخ است ،نه رافع یا مبطل آ (ر .شهرستانی)52/1 1386،
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تکمیل میکند .شاریبتهای منساوخ را باه سایر خلقات در نطفاه و علقاه و مضاغه تشابیه
میکنااد کااه خلااق آخاار ،ابطااال مراحاال نخسااتین نیساات بلکااه تکاماال آنهاساات( .ر.
شهرستانی) 52/1 1386،
این خوانش شهرستانی با یکی از روایا امام صادق

َ ه ُ
ُ ُ َْ ْ
الرسل
أولنا العز ِم ِمن

در ذیل آیهی

َ ْ َ
َ
فاص ِب ْر کملا صل َب َر

(احقاف )35/که در مورد پیامبرا اولوالبنم و شریبت آنهاست ،باه

گونهای شباهت دارد.
سماعا بن مهرا میگوید از امام صادق

دربارهی آیهی 35احقااف ساؤال کاردم؛

فرمود آنها نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد

هستند .ساماعه گفات ،پرسایدم

آنها چگونه اولوالبنم شدند؟ فرمود چو نوح با کتاب و شریبت فرستاده شد ،هرکس پس
از وی آمد ،تابع کتاب و شریبت و راه او شد ،تا نوبات باه اباراهیم رساید ،وی باا صاحف
(کتاب آسمانی ابراهیم) آمد ،به قصد اینکه کتاب نوح را ترك کند ،اما نه به دلیال اینکاه باه
ّ
کتاب او کافر بود؛ یبنی حضر ابراهیم ،منکر کتاب نوح نبی الله نبود ،بلکه باه آ ایماا
داشت ،اما چو زما آ سپری شده بود و نیاز به شریبت کاملتر و کتاب کاملتری باود،
آ کتاب و شریبت را به کناری مینهاد و شاریبت و کتااب جدیاد را از جاناب خداوناد
متبال میآورد .این سلسله ادامه مییابد تا باه پیاامبر خااتم مایرساد کاه دیان و شاریبت او
کاملترین ادیا و شریبتها و کتاب او ا قرآ ا برترین کتابهای الهی اسات و تاا برپاایی
قیامت مبتبر است .پس هر پیامبری که پس از ابراهیم مببوث شد ،تابع کتاب و شاریبت و
راه او گردید تا موسی با تورا و شریبت و راه جدید مببوث شد ،به این قصد که صاحف
را کنار بگذارد و هر پیامبری که پس از موسای آماد ،تاابع تاورا و شاریبت وی شاد؛ تاا
عیسی با انجیل آمد ،به این نیت که شریبت موسی را به کناری نهد ،و هر پیامبری که پاس
از عیسی آمد ،تابع شریبت و راه وی شد .تا نوبت به حضر محمد

رسید که باا قارآ

و شریبت و راه خود ،مببوث شد .ح ل او تا برپایی قیامت ح ل و حرام او حارام اسات.
پس این پنج تن ،پیامبرا اولوالبنم هستند( .مجلسی98/7 1404،؛برقی)270/1 1371،

هاهرا این روایت اسامی پنج پیاامبر اولاوالبنم را بیاا میفرمایاد کاه صااحبا شاریبت
مستقل بودند و انبیای ببد از آنا باید از آنا پیروی میکردناد و تاا آماد پیاامبر اولاوالبنم
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ببدی ،شریبتشا برقرار بوده و با آمد شریبت پیامبر ببدی کاه کامالتر و جاامعتر باوده،
شریبتشا نسخ میشده است؛ و این سلسله تا ههور دیان اسا م جااری اسات و تنهاا دیان
اس م جاودا است.

ع مه طباطبایی مبتقد است که دین قابل نسخ نیست؛ زیرا از نظر اس م« ،دین یکای
بیشتر نیست و آ اس م است( ».آلعمرا  )19/و ناند فطار انساا ها مباروف و مبهاود
است؛ اما شریبت ،قابل نسخ است و نسخ هیچگاه به مبنای بط

شاریبت ساابق نیسات؛

بلکه بدین مبناست که تاریخ مصرف شریبت قبلی تمام شده و شاریبت جدیاد جاایگنین
آ شده است .از دیدگاه قرآ کریم ،دین ،هدف است و شریبت ،راههای گونااگو بارای
از روایت امام صادق

و سخن ع مه میتوا چنین برداشات کارد کاه هار شاریبت

تازه ،نمونهی کاملشادهی شاریبت قبال اسات کاه هماه درنهایات یاک هادف را دنباال
میکنند .از تطبیق نظر شهرستانی با ع مه نین میتوا گفت که تقریباا نظار آناا درباارهی
نسخ شریبتها یکسا است .مضمو روایت امام در هر دو نظر دیده میشود و همخاوانی
دیدگاه شهرستانی با روایت امام صادق
الهامی دانست با خوانشی همنوا.

مشهود است که میتوا آ را نوعی تأثیرپاذیری

تحلیل میزان خوانش تفسیر مفاتیح االسرار شهرستانی با روایات اهل بیت

رسید به آ هدف( .طباطبایی)350-351/5 1417،

نتیجه
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اهلبیات

شهرستانی ،علم واقبی قرآ را مخت

دانساته و آناا را مصاداق واقبای

«راسخو در علم» مبرفی میکند و با آورد روایا متبدد از اهلبیت
صادق

 ،به ویاژه اماام

در تفسیر خود و مطابقت نظر خود با ایشا  ،نشا میدهد که اندیشاه و تفکار او

تا حد زیادی تحت تأثیر اندیشهها و روایا اهلبیت
از موارد ،نظر امام صادق

قرار گرفته است .وی در بسایاری

را برگنیده و بار ساایر نظرهاا تارجیح داده اسات؛ چنانکاه در

بحث آغازین آیا نازله ،ک م خود را با روایت امام ختم میکند تا ختم ک مای باشاد بار
اندیشهی آغازین آیا نازله که خوانشی است کامل با اندیشهی اهلبیات
ترتیب ننول نین روایا امام صادق

 .در مبحاث

را در کنار روایاا صاحابه و تااببین اساتفاده کارده

است و در برخی موارد ،روایا امام را بهعنوا تأیید ساخن صاحابه مایآورد و گااهی نظار
خود را بر طبق روایت امام مطرح مینماید .این مطلب نین بیانگر آ میباشد که شهرساتانی
قب این روایا را پذیرفته و از آنها تأثیر گرفته است.
همچنین ایشا علم واقبی به زواهای زباانی «عاام و خااص»« ،محکام و متشاابه» و
«ناسخ و منسوخ» را از اسرار و و ّ
خاص اهل بیت میداند .پس نظار او در ایان مساأله
خوانشی جدای از اهلبیت

نیست و کام متاأثر از ائماه اطهاار

اسات .در بحاث

ناسخ و منسوخ نیان مبتقاد اسات هار دینای کاه جدیاد میآیاد و ناساخ دیان قبلای اسات،
درحقیقت کاملکننده و مرحلهی باالتری از دین پیشین خود میباشد؛ این نظر او با روایا
امام صادق

در مورد جایگنینی شریبتها قابل تطبیق است و ممکن است این نظر خاود

را با تأثیر از روایا امام بیا کرده باشد.

پیننشت ها:
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 - 1و هو خطاب عام لجمیع الناس و من ینطلق علیه اسم االنسانیا .ثم لم یکان اجارا ه
علی عمومه ال المجنو و الصبی انسا و لم یتناولاه الخطااب؛ فوجاب تخصای

اللفا

البام بمن له عقل کامل.
 « .2و اما المحکم و المتشابه ،فاعلم ا قسما االولی علی االیا فی القرآ هی القسما
المحکم و المتشابه؛ و اختلف المفسرو  ...لم یتبین تفسیرها علای الیقاین ثام التأویال انماا
یطرق الی المتشابه منها ال الی المحکم»...
 .3و من عرف لسا القرآ بتبریف اهلاه لام یشاتبه علیاه شای مان متشاابها های و
محکماته  ...و ال علی لسانهم ما یقتضی غلوا او تقصیرا...
انتها مدة الحکم؛ وقد قیل انه تکمیل بمبنی ا مقاصد االحکام اذا انتهات نهایتهاا بلغات
غایتها فقد کلمت باحکام اخر لها مقاصد اشرف واکمال مان االولای؛ وهکاذا ک مناا فای
الخلقیا  ،مثل انتساا النطفا بالبلقه والبلقه باالمضقا الای المرتباا الساابغا التای های خلاق
آخر.

تحلیل میزان خوانش تفسیر مفاتیح االسرار شهرستانی با روایات اهل بیت

 .4و اما الناسخ والمنسوخ فقد قیل فی حد النسخ اناه رفاع الحکام الثابات ،وقیال اناه
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 .8جیهر  ،اسماعیل ،الصلاح ،بیرو ،،دارالعلم للمتیین1407 ،ق.
 .9حجتی کرمانی ،علی ،درآملدی بلر تلاریخ عللنم قلرآن ،تهرران ،مشرعل دانشرجی،
.1376
 .10حجتی ،محمدباقر ،پژوهشلی در تلاریخ قلرآن کلریم ،چرا بیسرو و هشرتم،
تهران ،دفتر نشر فرهنگ استمی.1389 ،
 .11خاکپیر ،حسین« ،گینهشناسی روایرا ،تفسریر امرام قرادق در منراب اهرل
سنو» ،فصلاامه حساا ،قم ،ش .1391 ،12
 .12خییی ،ابیالقاسم ،البیان فی تفسیر القرآن ،چا دوم ،تهران ،کعبه.1366 ،
 .13رامیار ،محمید ،تاریخ قرآن ،چا دوم ،تهران ،امیر کبیر.1362 ،
 .14زرکشی ،محمد بن بهادر ،البرهان فی علنم القرآن ،بیرو :،دارالمعرفه1391 ،ق.
 .15زرکلی ،خیرالدین ،االعالم ،چا شانزدهم ،بیرو ،،دارالعلم للمتیین2005 ،م.
 .16سیییی ،جت ،الدین ،تدریب الراوی فی شرح تقریب الاناوی ،الریاض ،مکتبه
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الریاض الحدیثه ،بیتا.
 .17شاکر ،محمدرضا ،علنم قرآنی ،چا دوم ،قم ،انتشارا ،دانشگاه قم.1388 ،
 .18شهرستانی ،محمد برن عبردالکریم ،تفسلیر مفلاتیح األسلرار و مصلابیح األبلرار،
تحقی محمد علی آذرشب ،تهران ،مرکز البحری ،و الدراسرا ،للتررا ،المطلری ،
.1386
 .19قبحی قالس ،مباحثی در علنم قلرآن ،ترجمه محمدعلی لسانی فشارکی ،تهران،
احسان.1379 ،
 .20قفد  ،قتح الدین خلیل ،النافی بالنفیات ،چا دوم ،یهران ،جهان.1381 ،
 .21قنعانی ،عبدالرزاق ،المصلاف ،تحقی حبیب الرحمن االعظمی ،چا دوم ،بیرو،،
المکتب االستمی1403 ،ق.
 .22یبایبایی ،محمدحسین ،المیزان فی التفسیر القلرآن ،بیرو ،،میسسره االعلمری
للمطبیعا1417 ،،ق.
 .23یبرسی ،احمد ،االحتجاج علی اه الجاج ،تحقی باقر خرسان ،نجر  ،نعمران،
.1368
در تفسریر شهرسرتانی» ،فصللاامه پژوه هلای
 .24عرفان ،فاضل« ،اهل بیرو
قرآنی ،مشهد ،1376 ،ش  11و .12
 ، .25احمد بن علی ابن حجر ،لسان المیزان ،تحقی محمرد عبردالرحمن عسرقتنی
مرعشلی ،بیرو ،،داراحیاء الترا ،العربی1416 .ق.
 .26عسکر  ،ابیهت ،،الفروق الغنیه ،قم ،دفتر انتشارا ،استمی وابسرته بره جامعره
مدرسین حیزه علمیه قم1412 ،ق.
 .27عیاشی ،محمد بن مسعید ،التفسیر ،قم ،میسسه البعثه1421 ،ق.
 .28فراهید  ،خلیل بن احمد ،العین ،بیرو ،،میسسه دارالهجره1410،ق.
 .29فیض کاشانى ،محمد بن شاه مرتضى ،تفسلیر الصلافي ،تحقیر حسرین اعلمری،
تهران ،نشر مکتبه الصدر1415 ،ق.
 .30کلینی ،محمد بن یعقیب ،الکافی ،چا او ،،قم ،دارالحدیث1429 ،ق.
 .31مجلسی ،محمدباقر ،مرآه العقنل في شرح أخبلار آل الرسلنل ،تحقیر هاشرم
رسی ،محتتی ،تهران ،دارالکتب االستمیه1404 ،ق.
 .32معرفو ،محمدهاد  ،تاریخ قرآن ،چا یازدهم ،تهران ،سمو.1388 ،
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 .33معرفو ،محمدهاد  ،علنم قرآنی ،چرا نرنجم ،تهرران ،سرمو و قرم ،میسسره
فرهنگی انتشاراتی التمهید.1387 ،
 .34ملکی میانجی ،محمدباقر ،نگاهی به علنم قرآنی ،علی نقی خدایار  ،قرم ،خررم،
.1377
 .35منسیب به امام قادق  ،مصباح الشلریعه ،ترجمه حسرن مصرطفی  ،تهرران،
انجمن استمی حکمو و فلسفه ،بیتا.
 .36میالئی نیا ،عز ،اهلل ،نقد و بررسی نظریه انکار نسخ در قلرآن ،چا او ،،قرم،
دانشگاه قم.1390 ،
 .37میرمحمد زرند  ،ابیالفضل ،تاریخ و علنم قلرآن ،قم ،دفتر انتشرارا ،اسرتمی،
.1375
 .38نحاس ،احمد بن محمد ،الااسخ و الماسنخ ،کییو ،مکتبه الفتح1408 ،ق.
 .39نماز شاهرود  ،علری ،مسلتدرکات عللم رللال حلدی  ،قرم ،میسسره نشرر
استمی1426 ،ق.
 .40هاشمی ،محسن « ،مفاتیس ارسررار و مصرابیس اربررار تفسریر دیگرر برر کتراب
نروردگار» ،گلستان قرآن ،تهران ،ش .1379 ،48

