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 مقدمه. 1

علوم قرآني اسـت  ترين مباحث در حوزه  ، يكي از مهم»اصول و مباني تفسير و تأويل قرآن«

پژوهان بوده است. تفسير قرآن از جمله موضوعات بنيادين است  و هميشه مورد توجه قرآن

اي را بـراي خـود    كه هر مفسر، قبل از اينكه بخواهد بـه آن بپـردازد، بايـد اصـول و مبـاني     

  مشخص و تعريف كند و طبق آن به تفسير قرآن بپردازد.

كه قرآن، به عنوان تنها كتـاب آسـماني اسـت     در بحث ضرورت تفسير قرآن بايد گفت 

كتـاب   ها جاودانـه اسـت و طبـق گفتـه خـود،      كه از تحريف در امان مانده، براي همه زمان

هاست. پس، بايد قابل فهم و تفسير باشد و بتوان از مفاهيم عميق  هدايت و راهنمايي انسان

تنزيل اين كتاب زيـر سـؤال    ساز آن استفاده كرد. در غير اين صورت، اهداف واالي و انسان

  خواهد رفت.

دانيم و در روايات به آن اشاره شده است، قرآن، كتابي چند سـطحي و   طور كه مي همان

داراي بطون مختلف است و عالوه بر معناي ظاهري، داراي معاني باطني است. لذا بسياري 

ي از آيات و يا همان از مفسران عالوه بر تفسير ظاهري آيات قرآن كريم، به دنبال فهم باطن

  تأويل قرآن بوده اند.

كتاب تفسيري محمـد بـن عبـدالكريم شهرسـتاني از نـوع      » مفاتيح االسرار و مصابيح االبرار«

تفاسير بياني، تأويلي و استنادي است كه از ادبيات و اصطالحات مخصوص، به ويـژه در بحـث   

  باشد. آن، ادبيات مردم خراسان قديم ميگيرد. اين كتاب به زبان عربي و ادبيات  االسرار بهره مي

هـايي از كتـاب مفـاتيح     توبي ماير، عضو موسسه مطالعات اسماعيليه و متـرجم قسـمت  

شـيوه تفسـيري   «گويـد:   االسرار به زبان انگليسي در معرفـي شـيوه تفسـير شهرسـتاني مـي     

ا بـا حقـايق   شهرستاني، تمثيلي نيست، بلكه تماماً تأويلي است. به اين معنا كـه او حقـايق ر  

تنسيق؛ عبارت ديگر، قرآن را با مبادي، ساختارها و پويش روايي نظـام االهـي، رمزگشـايي    

كند. بنابراين، تاويل او به رغم رمز آميز بودنش، به طرز غريبي غيـر نمـادين و تحصـلي     مي



  �٧٧  يشهرستان يباطن يليِتأو يِبر مبان امام صادق ياتروا يرتأث

است... شهرستاني در تفسير خود، به وضوح به نظام باطني اشاره دارد و نظام تاويل بـاطني  

  ).31-30: 137، ش 1387(ر.ك ايازي، » امي در تفسير وي محفوظ مانده استه تمب

اني اين مقاله با بررسي مقدمه كتاب مفاتيح االسرار به شناخت و تحليل انديشه شهرسـت 

او در تفسير باطني و تأويل قرآن اسـتفاده كـرده و ميـزان     پردازد كه در مباحث جديدي مي

دهد. همچنـين بـه پاسـخ     مورد سنجش قرار مي مام صادقتأثيرپذيري او را از روايات ا

تفصيلي اين سؤال مي پردازد كه مباحث و نكات معرفتي جديد شهرستاني در تفسير باطني 

هـاي   رسد شهرستاني در تفسيرش از مباحث جديـدي بـه نـام    باشد. به نظر مي قرآن چه مي

نام برده اسـت كـه قبـل از او    » مناهج خلق و امر«و » تضاد و ترتب«، »مستانف«و » مفروغ«

ها از روايات امام  ريزي اين زوج ها در تفسير قرآن استفاده نكرده و در پايه كسي از اين زوج

هاي مـذكور را   استفاده كرده است. از اين رو مقاله حاضر در تالش است فرضيه صادق

ني و تأويـل  مورد بررسي و تحليل قرار دهد. لذا نكات جديد شهرستاني را در تفسـير بـاط  

اش از امـام   ايـن نكـات و ميـزان اثرپـذيري     سازد و نظريات او را در مـورد  مي قرآن مطرح

  دهد. مورد بررسي قرار مي صادق

  معرفي شهرستاني. 2

، شـافعي و  »ابوالفتح، محمد بن ابي القاسم بن عبدالكريم بـن ابـي بكـر احمـد شهرسـتاني     «

اي ميان نيشابور و  منطقه( »شهرستان«ن؛ در الدي الحق و تاج حجةاشعري، ملقب به افضل و 

هـ. ق در عصر سلطان سنجر بن ملكشاه به دنيـا آمـد    479يا  469 اي 467خوارزم) در سال 

)؛ او صـاحب  278: 3ج ، 1381؛ صـفدي،  15مقدمه مصـحح: ص   1ج ، 1386شهرستاني، (

: 7، ج1426هـ. ق است (نمازي شاهرودي،  548و متوفاي سال » ملل و نحل«كتاب مشهور 

). فقه را نزد احمد خوافي و كـالم را نـزد ابـي نصـر بـن      179: 3ج ، 2005زركلي،  و 162

و حـديث را از علـي بـن احمـد     ) 304: 6ج ، 1416ابن حجر عسقالني، (القشيري آموخته 

  ).32: 17ش ، 1366آذرشب، ( ه استان استماع كردرمديني و ديگ



 1393 بهار، 1 ة، شمار1 ة، دورثقلينپژوهشنامه  �78

بـه همـين جهـت از    ، توسط كتاب مشهورش (ملل و نحل)، شـناخته شـده   ،شهرستاني

ـ وي بـه واسـطه تسـلطش     رود. ان، به شمار مييترين دانشمندان تاريخ اد بزرگ ر كـالم، از  ب

ولـي بـه علـت عـدم انتشـار       ؛شـناخته شـده   زي) ننهاية االقدام في علم الكالمخالل كتابش (

  ).23 :17ش ، 1366 ذرشب،آتفسيرش، به عنوان مفسر شناخته نشده است (

نويسان معتبر و مشهور، شهرستاني را از فالسفه مسلمان و امـام در علـم كـالم و     تراجم

  ).381: 12 و 11ش ، 1376عرفان، اند ( اديان و مذاهب دانسته

در دوازده  »مفاتيح القرآن في علـم القـرآن  «اي با عنوان  شهرستاني در تفسير خود، مقدمه

به مباحث مختلف تفسير و علوم قرآني پرداخته اسـت. فصـل دهـم از    فصل دارد كه در آن 

في حكمي المفروغ و مستانف و طرفي التضـاد و الترتـب علـي قاعـدتي     « اين مقدمه با عنوان
با توجه به دو قاعـده  ، حكم مفروغ و مستأنف و حدود تضاد و ترتب  ودبه » الخلق و االمر

هـاي تفسـير و    اختصاص دارد. او در اين فصل سـه زوج آورده اسـت كـه پايـه     خلق و امر

  دهد. بيني او را تشكيل مياالسرار و اصوال جهانتأويالت او را در سراسر كتاب مفاتيح

او معتقد است علم قرآن مختص اهل بيت است؛ چون در ديباچه مقدمه خود در مـورد  

آورد: همانا صحابه متفـق   چنين مي تاختصاص علم قرآن به اهل بيت عصمت و طهار

 است؛ زيرا مدام از علي بن ابـي طالـب   كه قرآن مخصوص اهل بيت هستند بر اين

، نسبت به ما جز قرآن به چيـز ديگـري اختصـاص    آيا شما، اهل بيت«كردند:  سؤال مي

فت و نه؛ به خدا. سوگند به خـدايي كـه دانـه را شـكا    «فرمود:  و او در جواب مي» ايد؟ يافته

؛ 5: 1ج ، 1386(شهرسـتاني،   »... چـه در غـالف شمشـيرم اسـت     روح را آفريد؛ مگر به آن

  ).419: 1ج ، 1419احمدي ميانجي،  و 20: 1ج ، 1374بحراني،

  مباني تفسيري. 3

شهرستاني از جمله مفسريني است كه در تفسير قـرآن، چهـارچوب و قـوانيني رادر قالـب     

هـا   پردازد. او اين زوج دهد و طبق آن، به تفسير قرآن مي هاي زباني براي خود قرار مي زوج
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كند تمام آيات را طبق اين مبـاني   دهد و سعي مي را جزء مباني خود در تفسير قرآن قرار مي

ها در علوم قرآن به عنوان مبنا يـا قاعـده تفسـيري مطـرح      ني است اين زوجتفسير كند. گفت

تر به نكات معرفتي كه شهرستاني در تفسيرش از آنان استفاده كـرده اسـت،    اند و بيش نشده

ها را در كنار محكم و متشابه، مطلق و مقيد، مجمـل و  اند. اما شهرستاني، اين زوج بيان شده

كند و طبق آنان به تفسير قـرآن، اعـم از    و مباني كار خود معرفي ميمبين و... به عنوان مبنا 

يـاد  » مبـاني تفسـيري  «ها بـه عنـوان    پردازد. لذا نگارنده نيز از اين زوج ظاهري و باطني مي

  كند. مي

هاي خـاص و انحصـاري وي    يكي از مباني شهرستاني كه در قواعد تفسير آمده، تقسيم

كننـد؛ ماننـد محكـم و     هاي مكمل كالمي تقسيم مـي  جفتاست. در علوم قرآن، آيات را به 

متشابه، عام و خاص، مجمل و مبين، مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ، ظاهر و باطن، تنزيل و 

بر اسـاس مشـخص    ،كنند تا مفسر هاي زباني كمك مي ويل، معقول و محسوس. اين زوجأت

اي خـاص   معنا را بر اساس اليـه ها به كشف مراد متكلم بپردازد يا افق  كردن هر كدام از آن

هاي مكمل و  به اين زوج ،اند تر مفسراني كه به مباني و قواعد تفسير پرداخته قرار دهد. بيش

بارهـا ايـن    ،نيـز  اند. در فرهنگ اهل بيت كيد كردهأها در كشف مراد ت ثير شناخت آنأت

بـه درسـتي    توان هشدار آمده است كه بدون رعايت محكم و متشابه يا ناسخ و منسوخ نمي

ويلي خود روي عنوان زوجيت در قرآن أاما شهرستاني بر اساس درك ت ؛تفسير كرد قرآن را

ها را معيـار   بارها آن ،هاي جديدي سخن گفته و در مقام تفسير تكيه ديگري دارد و از زوج

 انـد  ها پيش از وي در متون تفسيري ديده نشـده  تقسيم كالم االهي قرار داده است. اين زوج

هـاي زبـاني    نيست كـه او زوج آن و با مبناي باطني او سازگار دارند. البته معناي اين سخن، 

هاي پيشين در جهت اهداف و مباني خاص خود بهره برده  بلكه از زوج ؛ديگران را نپذيرفته

 ؛كنـد  ويلي خود كه همان تقسيمات خـاص اسـت، اشـاره مـي    أاز اين رو، به مبادي ت .است

و امر، مدارج ترتيب و تضاد، مفروغ و مستأنف، وجه عموم و خصـوص.  مانند مناهج خلق 

ـ     ويلي او هسـتند كـه از عبـد    أاين تقسيمات سر دسته مباني شهرسـتاني و سررشـته نظـام ت
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برد، آموخته است. اين تقسيمات به وضوح نظـام بـاطني را شـرح     صالحي كه نامش را نمي

  ).69: 45ش  ،1389(ايازي،  دهند مي

اسـت؛ چـون    قد است علم تمامي اين تقسيمات در اختيار اهل بيـت شهرستاني معت

كردن ذكر با فرشتگان بـوده و حفـظ آن بـا علمـايي اسـت كـه        نازل«آورد:  اش مي در مقدمه

تنزيل و تأويل، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مجمل و مفصـل، مطلـق و   

دانند و از مفروغ و مستانف و تقـدير و تكليـف    مقيد، نص و ظاهر، ظاهر و باطن آن را مي

ها، حالل و حرام، حدود و احكام با حق و يقـين و نـه    ، واجبات و ممنوعيتاوامر و نواهي

  ).4: 1ج  ،1386(شهرستاني،» كنند با حدس و تخمين، حكم مي

تضـاد و  «، »مفروغ و مسـتانف «هاي زباني او:  در اين نوشته، به بررسي سه مورد از زوج

انـد،   وتأويل قـرآن بـوده   كه از مباني اختصاصي وي در تفسير» مناهج خلق و امر«و » ترتب

  پردازيم. مي

  مفروغ و مستانف. 4

هـاي   انگيزتـرين جفـت   ويلي شهرسـتاني و از شـگفت  أيكي از مباني ت، »نفامفروغ و مست«

  توان آن را از اصطالحات ويژه وي به حساب آورد. فكري اوست كه مي  مكملي در هندسه

را از چه منبعـي بـه دسـت    كه مشخص كند واژه مفروغ و مستانف  شهرستاني، براي اين

آورد.  آورده است، گفت و گوي بين عمر و ابوبكر را كه در بحث قضـا و قـدر اسـت، مـي    

رود و پيامبر از ايـن امـر ناراحـت     آنان در حال صحبت بودند كه آهنگ صداي آنان باال مي

بر يابد كه بحث آنان درباره قدر اسـت. پيـام   پرسد، درمي كه علت را مي و پس از آنشود  مي

 ،گويـد  آورد و به آنان مي مثالي مي ،در پاسخ، براي توضيح جايگاه قضا و قدر و تدبير جهان

در حـالي كـه    ،اي را در نظر آورند كه نيمي از وجودش آتش و نيم ديگر از يخ است فرشته

عمـر كـه از پاسـخ     سـازد!  ند و يخ هرگز آتش را خاموش نمـي ك آتش هرگز يخ را آب نمي

خواهـد و صـريحا از او    ش نشده بود، از پيـامبر پاسـخ قطعـي مـي    حضرت چيزي دستگير
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يا از پيش مفروغ و مقدر شـده اسـت؟ پيـامبر پاسـخ      ،پرسد آيا زندگي ما مستأنف است مي

تـر بـه آنچـه بـرايش      ولي بايد تالش كنيم تا آسان ؛دهد زندگي ما در واقع مفروغ است، مي

ف از آن مجلس گرفته شده است. گروهي . پس، لفظ مفروغ و مستانبرسيم ،ايم آفريده شده

هـا   و انسـان   كردند كه همه احكـام مفـروغ هسـتند و در ازل مقـدر شـده      از مردم گمان مي

ي ندارنـد و بـه تفـريط    تـوان  چياز خود هها  مجبورند اين احكام را اجرا كنند و در تغيير آن

داراي اختيـار كامـل   هـا را   روي آوردند. گروهي ديگر، احكام را مستانف گرفتنـد و انسـان  

دانستند و تمامي نفع و ضرر انسان را در دستان خودش فرض كردند و به سمت افـراط در  

را مي شناختند، ايـن  » امر بين االمرين، الجبر و ال تفويض«استقالل رفتند اگر مردم اين قول 

  شد. مشكل برطرف مي

حكم مستانف را دارد  گويد آتش در اين مثال حكم مفروغ و يخ شهرستاني، در ادامه مي

كند، حكم مفـروغ، حكـم مسـتانف را باطـل و حكـم       گونه كه آتش يخ را آب نمي و همان

  ).54: 1ج ، 1386ر.ك شهرستاني، كند ( مستانف هم حكم مفروغ را باطل نمي

اسـت. او بـا    نـاظر  به حل تناقض در زندگي و تفسير حوادث و اتفاقات آناين مثال او 

ت االهي و اختيار انسان را حـل كنـد. شهرسـتاني از ايـن جفـت      خواهد مشي اين روش مي

هاي كالمي خود با اشاعره و معتزله و حتي خالفت پس از پيـامبر   مكمل، براي توضيح نزاع

به ايجاد دو قطب متضاد از تفسـير عـالم در    ويد و معتقد است غفلت از اين دو،ج سود مي

  خواهد شد.منجر  قالب جبر و تفويض

هاي زباني، حل تناقض نمايي برخي  زوجبيان اين از  شهرستانيهدف  ،از سوي ديگر

از آيات است كه از سويي بر حكومت مشيت االهـي بـر زنـدگي ايشـان داللـت دارنـد:       

)شاءنْ يم لّ ُاللَّهضعينَ()، 4(ابراهيم:  )فَيمأَج داكُملَه شاء و از طرفـي   ؛)147(انعام:  )فَلَو

بت (كند:  جزا و پاداش را بر فعل انسان مترتب مي كُلَّ نَفْسٍ ماكَسـ اللَّه زِيجي(ابـراهيم:   )ل

را حل  مشكلاين  ،). از نظر شهرستاني تمايزي كه ميان مستأنف و مفروغ وجود دارد51

وغ گوينـد، تقـدير و حكـم مفـر     كند. منظور آياتي كه از مشيت و اراده خدا سخن مـي  مي
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بـرداري از اسـتعداد و    هي است؛ اما حكم مستأنف، تالش و كوشش انسان براي بهـره اال

زمينه حكم خدا و تغيير وضعيت و سرگرفتن و اصالح كارها با دست تواناي خود است. 

نگاه به ظاهر و تنزيل و تفسير در  ،كه از نظر شهرستاني توجه به مستأنف نكته ديگر اين

: 45ش ، 1389ايـازي،  وغ، نگاه به باطن و تأويل آيات اسـت ( كتاب است و نگاه به مفر

ضرورت  ، »و للَّه الْمشْرِقُ و الْمغْرِب«بقره  115به عنوان نمونه، شهرستاني در ذيل آيه  ).73

توجه به قبله در عبادات را حكم مستانف؛ و معرفت و شناخت معارف را حكـم مفـروغ   

       ، 1386 پـردازد (ر.ك شهرسـتاني،   و باطني آيـه مـي   داند و سپس به تفسير ظاهري آيه مي

  )529: 1ج 

شهرستاني سعي دارد با بيان اين زوج، به بيان رابطه جهان و خداوند و انسـان بپـردازد.   

بينش و فلسفه شهرستاني در مورد رابطه جهان با خداوند و رابطه انسان و خداوند، بر ايـن  

صادر از امر االهي است، نه از ذرات او و تمام  اساس است كه مخلوقات حتي عقول مجرد

بـه   ر خود را طي كرده و كمال خـويش را جهان در رابطه با تقدير و اراده االهي يا سير مقد

سوي خوبي يا به سوي بدي بازيافته يا نـاقص اسـت و رو بـه كمـال دارد و طالـب كمـال       

نامد. و دوم را  است. شهرستاني نخستين را در رابطه با قرآن و شريعت و هدايت مفروغ مي

  ).36: 48، ش 1379مستانف، چه در خلقيات و چه در امريات (هاشمي، 

كون الشريعه «و » كون القيامه مفروغ« :ود داردوج» حكم« و دو» كون«در اصطالح او، دو 
و همچنان كه روح در پيكر و معني در لفظ پنهـان اسـت، مفروغـات كـه آيـات      » المستانف

شود. به عنـوان   ها اشارت دارد، در دل مستانفات (كه متشابهات اند) ساخته مي محكمه بدان

ان فيـه حكمـين حكمـا    «گويـد:   ، مي)هفي ذلك اْلكتاب ال ريب(بقره:  2مثال، در تفسير آيه 
مفروغا و حكما مستانفا فالحكم المفروغ فيه انه كامل حق و صدق مفروغ عنه ال ريـب فيـه و   
عالم المفروغ كله علي نور اليقين... و انما الريب في عالم المستانف... و انما المفروغ يـري فـي   

لعبارة و الروحاني يظهر في الجسـماني  المستانف كما ان الروح يري في القالب و المعني يسمع با
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و المعقول يدرك بالمحسوس... الن الكمين ينبغي ان يجري في المفروغ و المستانف كما اجري 
(ر. ك » في سائر الموجودات و االحكـام قـدس اهللا روح مـن هـدانا الـي هـذا السـر اللطيـف        

ارتبـاط بـين مفـروغ و    بينيم كه شهرسـتاني   ). در اين مثال، مي130: 1، ج 1386شهرستاني، 

مستانف را همانند ارتباط روح و قالب جسـماني يـا معنـي و لفـظ و يـا عقـل و احسـاس        

داند كه اين ارتباط در دل يكديگر هستند و جدا شدني نيستند و اين را يكي از اسرار در  مي

  كند. كتاب خودش معرفي مي

عـالمي كـه كامـل     :نـد بي شهرستاني در دو جهان، دو عالم و دو حكم مي كه مختصر اين

اسـت و ديگـري عـالمي كـه نـاقص       »عالم مفروغ«است و به نهايت رسيده است كه همان 

كه گمان  يباشد. كسان مي »عالم مستأنف«كمال در حركت است، كه همان   است و به سمت

اند كه تمـامي   و آنان كه خيال كرده  در دام جبر گرفتار شده ،مفروغ استتماماً اند عالم  كرده

لكن مطلب نه اين اسـت   ؛اند ستي مستأنف است به سمت قدريه و تفويضيه منحرف شدهه

شهرسـتاني بعضـي از آيـات و مفـاهيم هسـتي را كـه        است. »أمر بين أمرين« بلكه ؛و نه آن

كند كه اين آيـات و مفـاهيم از مقـوالت عـالم      بخش معني جبر است، چنين تفسير مي الهام

از مقـوالت عـالم مسـتأنف     ،آيد دست ميه تفويض از آن بهايي كه معني  مفروغ است و آن

  ).40 :17ش ، 1366آذرشب، است (

پذيرد و نه تفويض را و مسئله جبر و تفويض و تعارض آيـات   شهرستاني نه جبر را مي

در ايـن  » امـر بـين االمـرين   «  قاعده اساس روش مفروغ و مستانف حل و ازو روايات را بر

اين معني كه در تبيين آيات و روايات جانب مفروغ را مطرح كرده كند؛ به  روش استفاده مي

و در كنار آن، به ذكر نكات مستانفي آيه نيز مي پردازد. سـپس بـين ايـن دو را برگزيـده و     

اي  كند؛ به گونه سازد و آيات را تبيين مي ارتباطي عميق و جدانشدني براي آن دو مطرح مي

داشته باشد و نه اين كه آيه انسان را به سمت مفهـوم  كه نه از آيه برداشت جبرگونه وجود 

  اختيار كامل سوق دهد.
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طور كه ديديم، شهرستاني در مطرح ساختن بحث مفروغ و مستانف بيان كـرد كـه    همان

شـد، ايـن مشـكالت و     شناخته مـي » ال جبر و ال تفويض و لكن امر بين االمرين«اگر عبارت 

شـد و ايـن قاعـده در سـخنان امـام       ف مـي مسايل مطرح شده حول اين بحـث هـم برطـر   

ال جبر و ال «فرمايند:  مي در مباحث قضا و قدر مطرح شده است. امام صادق صادق

؛ حـر  236: 1ج ، 1404؛ قمـي،  389: 1ج ، 1429(كلينـي،  » تفويض و لكن امر بين االمـرين 

ــاملي،  ــي، 239: 1ج ، 1418ع ــدوق، 221: 4ج ، 1371؛ طبرس ــي 362: 1398؛ ص ــن اب  ؛ اب

  ).325 :1407ابن فهد حلي،  و 109: 4ج ، 1405جمهور، 

بسيار به اشاعره و معتزلـه و قـدريان و جبريـان     او به استناد اين حديث امام صادق

  ).165: 7ش  ،1379فرمانيان، است (تاخته 

به اعتقاد شهرستاني، آيات و اخباري كه دستاويز جبريان است، از قبيـل آيـات خـتم و    

 )سواء علَـيهِم أَأَنْـذَرَتهم أَم لَـم ُتنْـذرهم اليؤْمنُـون     (طبع و آيات ياس از ايمان كفار، همانند 

) 6(كهـف:   )يؤْمنُوا ِبهذَا اْلحديث أَسفاآثارِهم إِنْ َلم  فَلَعلَّك باخع َنْفسك على() و يا: 6(بقره: 

هـا از   و نظـاير ايـن  » السعيد من سعد في بطن امه و الشقي من شقي في بطن امـه «و يا حديث 

احكام مفروغ و آيات و اخباري كه دستاويز مفوضه است؛ از قبيل احاديث و آيات تكليـف  

ه يتَـذَكَّرُ   ( :ا) و ي2ثر: (مد )ُقم فَأَْنذر(و انذار، امتحان و تحذير، همانند  َفقُوال لَه قَوالً َليناً لَعلـَّ

امـر  گويد: چون آنان بر اين قاعده ( باشند. او مي )؛ از احكام مستانف مي44(طه:  )أَو يْخشى

اند؛ از عهـده جمـع بـين ايـن      ) كه از اسرار علوم خاندان نبوت است، آگاه نبودهبين االمرين

اند. شهرستاني اين را يكي از اسـرار در تفسـيرش معرفـي      ات بر نيامدهگروه از آيات و رواي

  ).55 :1ج ، 1386 كند (ر.ك شهرستاني، مي

، معتقـد اسـت   »امر بـين االمـرين  «كردن اين زوج و استفاده از قاعده  شهرستاني با مطرح

صفات تواند تمامي مشكالتي كه متكلمان در مورد جبر و اختيار،  درك و فهم اين قواعد مي

  توانـد بـه همـه    خداوند، رابطه خالق با مخلوق با آن مواجه بودند، حل كنـد. همچنـين مـي   
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  ).40 :13ش  ،1380آذرشب،دهد (هاي اشاعره، معتزله، و فالسفه پاسخ  شبهه

گونه كه مشاهده شد، شهرستاني اولين بار در مباني و روش تفسير و تأويـل، ايـن    همان

جويـد و سـعي    در تفسير خود و تبيين آيات از آن سود مـي كند و  زوج زباني را معرفي مي

امـر بـين االمـرين      كند در تبيين آيات، حد وسط را رعايت و بـه گفتـه خـود، از قاعـده     مي

ال جبر و ال تفويض و لكـن امـر   «استفاده كند كه آن را جزو علوم اهل بيت دانسته و روايت 
ار داده و بر اساس آن، به تفسير قـرآن  را الگوي تفسير خود قر امام صادق» بين االمرين

كنـد. پـس،    پرداخته است. او حتي ديگران را براي استفاده نكردن از اين قاعده سرزنش مي

همـان حـد وسـطي اسـت كـه شهرسـتاني در بيـان مفروغـات و         » امر بين االمـرين «قاعده 

كتـه قابـل   كنـد. ن  مستانفات مطرح و ارتباط صحيح بين اين زوج را همين قاعده معرفي مي

و مبتنـي نمـودن    توجه در اين بحث، استفاده ماهرانه شهرستاني از روايت امـام صـادق  

دهنـده   كنـد و ايـن نشـان    اي است كـه از ايـن روايـت اسـتخراج مـي      تفسير خود بر قاعده

  باشد. گذاري بسيار روايات امام در تفكر و انديشه او مي تأثير

  ترتب و تضاد. 5

هاي مكملـي   زوج  از مباني تأويلي شهرستاني است و در ادامهگر دييكي ، »تضاد« و »ترتب«

شود و قبل از  البته اين زوج نيز يكي از ابداعات خود او محسوب ميگردد.  او محسوب مي

  او كسي به اين شيوه و با استفاده از اين قاعده به تفسير قرآن نپرداخته است.

شيا بر اساس ترتيب درونـي و مـراد   هماهنگي و يگانگي و گردآوردن ا، »ترتب«مراد از 

ناهماهنگي و نابرابري و مخالفت و دوگانگي است. خيـر وشـر، نـور و ظلمـت،     » تضاد« از

، 1389 ايـازي، هايي از ترتـب و تضـاد هسـتند (    هدايت و ضاللت، شيطان و مالئكه، نمونه

ضـاد و  اي كه در اين تعريف قابل توجه است، ترتيب دروني در ترتب و ت ). نكته73: 45ش

باشد و شهرستاني در تفسيرش بسيار از اين  كه در هر يك از اين دو مطرح مي است مراتبي

  شود.نكته استفاده كرده كه در ادامه مثال آورده مي
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شهرستاني، در فصل دهم مقدمه تفسير خود كه در مورد دو حكم تضاد و ترتب اسـت،  

دم از بزرگـان و بـدان، دوسـتان و    گويد: تضاد و ترتب در آيات قرآن مبني بر فطرت مر مي

اي در آن نيست، مگر آن  دشمنان و مؤمنان و كافران و نيكان و گناهكاران است و هيچ قصه

فرمايد: قـرآن نصـفش در مـورد     مي نيز كه در آن، ذكر اين دو گروه باشد. و امام صادق

ماست و نصف آن درباره دشمنان ما و آنچـه دربـاره دشـمنان ماسـت، در حقيقـت دربـاره       

ماست (يا حب اهل بيت است يا بغض اهل بيت و تمام آن، به نحوي به اهل بيـت مربـوط   

  ).56: 1ج ، 1386ر.ك شهرستاني،(است) 

هاي قرآن ذكـر دو   آورد كه تمام قصه شهرستاني اين حديث را در تأييد قول خودش مي

فرقه مؤمن و كافر، و نيكان و بدان است. در اين قسمت از تفسيرش او روايـت امـام بهـره    

  برد. امام را در جهت تاييد سخن خود به كار مي از كند و روايت وري تأييدي مي

هـا   شناسي و بررسي مشكالت او، شناخت عوامل بدييكي از مسائل مهم در حوزه انسان

هاي شريري هسـتند   كنند. در بيرون هم انسان مي وسوسه به بدي ،در جهان است كه در درون

بـا   ،هي، مشكل دوگانگي باز گفتـه شـده  دهند. در همه اديان اال كه ديگران را به بدي سوق مي

اسـت و ايـن    همـراه  گرايي اين تفاوت كه در برخي اديان، نگرش به جهان با ثنويت و دوگانه

سيري در اصل هستي آمده است: نور و ظلمت، خير و شر، عوامل هـدايت كننـده و   ثنويت تف

 حـاكم  خداوند اسـت كـه بـر جهـان     ،اين ،هياغواكننده، و ملكوت و ناسوت؛ اما در اديان اال

برخي بر خيـر و برخـي    ،اما در مقام عينيت ؛است و موجوداتي را آفريده كه همه خير هستند

شـود و راه   ه در تفسير با اين دسته از آيات چگونه برخورد مـي بر شر هستند. مهم اين است ك

دربـاره نقـش شـيطان در     ،به ويژه از منظر كالمي چيست؟ بـه عنـوان مثـال    ،جمع ميان آيات

 ل خلقت و آزاد گذاشـتن وي در قـرآن مطالـب بسـياري مطـرح اسـت.      يزندگي انسان و دال

اصـل تضـاد و ترتـب تكيـه كـرده       شهرستاني به اين اصل توجه داشته و براي حل مشكل به

كنـد در بسـياري از   دانـد و سـعي مـي    است. او اين دو را از اوصاف قرآني و عالم تكوين مي

  ).74: 45ش ، 1389ايازي، و همواره تضاد را به نفع ترتب حل كند ( مطرحها را آن ،آيات
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اسـاس  هسـتي را بـر ايـن    كنـد،   شهرستاني، پس از اين كه مفروغ و مستانف را بيان مي

بيند كه عالم تضادو ترتب است؛ در نتيجه جهان صحنه پيكار حق و باطـل اسـت    استوار مي

هـا و در   ايـن تضـاد بـر زبـان آن     ،بـه همـين خـاطر    .و پيامبران در رأس اين مبارزه هستند

  .است هايشان انعكاس يافته كتاب

مـر، بـه   ابه ايـن  شود و تمامي مردم  اما ترتب و برتري در هستي، نيز از آيات دانسته مي

 ؛بـين مالئكـه برتـري و ترتـب وجـود دارد      ،نيحكم فطـرت و ضـرورت معترفنـد. بنـابرا    

انـد و مـتعلم، و ايـن همـان      عـالم «مردم ، طور بين پيامبران و علما و عموم مردم. پس همين

 تضـاد  ،ها نيست و اين همان ترتب است، و برخي از آنان جاهالني هستند كه خيري در آن

  ).57: 1ج ، 1386اني، شهرست( »است

دو قاعده مفروغ و مستانف و تضاد و ترتب در عالم آفرينش و امور مادي (خلـق) و در  

در ايـن   مشاهده آثار مكتب اهـل بيـت  عالم ماوراء الطبيعه و احكام (امر) جاري است. 

 ها از آثار مكتب اهـل بيـت   اگر نگوييم همه آن ؛مفاهيم براي محقق سهل و آسان است

  ).41: 17ش  ،1366ذرشب، (آ است

گويـد:   تر تضـاد و ترتـب مـي    اش، براي توضيح بيش شهرستاني در ادامه فصل دهم مقدمه

بينيم؛ مانند تضاد بين موجود و معـدوم، يـا تضـاد     تضاد را در موجودات بر وجوه مختلف مي«

تضـاد   بينيم؛ ماننـد  بين موجود و موجود؛ همچنان كه تضاد را در امريات بر وجوه مختلف مي

اي در قـرآن در مـورد    بين ايمان و كفر يا تضاد بين ايمان و ايمان و اسالم و اسالم؛ و هيچ آيه

مؤمنان نيست، مگر آن كه عقبه اي براي كافران دارد و هيچ خصلتي از خصـال خيـر نيسـت،    

باشد؛ و همين طور است ترتب و تفاضل  هاي شر مي اش تذكري از خصلت مگر اين كه دنباله

خص و شخص، و فعل و فعل كه اين دو(تضـاد و ترتـب) در ظـاهر و صـورت يكـي      بين ش

... . و منظور از تضاد، تضاد بين اشيا، مثل گرما و سـرما   هستند و در معني با يكديگر متفاوتند

تر تضاد در قرآن مجيد بر زبـان   و رطوبت و خشكي و يا نرمي و خشونت و نيست؛ بلكه بيش

  ».  ن مثل و مثل و امر و امر يا نفس و نفس استانبيا جاري شده و تضاد بي
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اما منظور از ترتب، تفاضل بين كلمات و اصحاب مراتب و درجات اسـت كـه در بـين    

و َلقَـد  (آيات قرآن نيز به كار رفته است. به عنوان مثال، در قرآن كـريم بـراي انبيـا داريـم:     
ذينَ أُوتُـوا الْعلْـم    ()؛ همچنـين بـراي علمـا:    55 (اسـرا:  )بعض  َفضَّْلنا بعض النَِّبيينَ على و الـَّ

). پـس،  132(انعـام:   )و لكُلٍّ درجات مما عملُوا() و يا براي عامالن: 11(مجادله:  )درجات

است و بقيـه مـردم   » ترتب«شوند؛ مانند عالم و متعلم، و اين  وقتي مردم بر عموم تقسيم مي

  )58-56: 1، ج1386است (ر.ك شهرستاني، » تضاد«ان خيري در آن نيست كه اين، هم

َغيرِاْلمْغضُوبِ علَـيِهم والَ  ...( : فاتحهسوره  7در تفسير آيه تر اين نكته،  براي توضيح بيش
قال الذين اوتـو العلـم و االيمـان و    : «شهرستاني در زمينه اسرار چنين آورده است ؛)الضَّالِّينَ

؛ 1ان الناس اثنان عالم و متعلم، و هاد و طالب، و سـائر النـاس همـج   اطلعو علي اسرار القرآن: 

عـالم و   :اند گويند: مردم دو گروه مي ،سرار قرآننداآنان كه صاحبان دانش و ايمان، و آگاه بر 

انـد:   دسـته  هـا نيـز دو   اين ».خير هستند متعلم و راهنما و طالب راه، و بقيه مردم جاهالن بي

مغضـوب  «گروهي در مقابل متعلم طالب، به عنوان ضد آنان.پس  در مقابل هادي و يگروه

) و باشـند  مـي  (كه مقصود از علما، پيـامبران و اوليـا   هستند همان دشمنان علما »عليهم

هستند) تـا دو گـروه در    ،مؤمنين ،مقصود از متعلمينو ( اند نيهمان دشمنان متعلم» ضالين«

. انــد اشــند و ايــن دو هميشــه بــاهممنطبــق ب جانــب باطــل، بــا دو گــروه در جانــب حــق

  ).110: 1ج ، 1386شهرستاني،(

انـد و بـر    بالفطره عـالم  ديگر اين است كه پيامبران و اوليا سرآورد:  وي در ادامه مي

به همين جهـت راه  . اند يرا به نهايت و كمال رسيده؛ زآنان حكم مفروغ قرار داده شده است

                                                           
اند: عـالم و مـتعلم و بقيـه     مردم دو دسته«گونه نقل شده است:  اين اين روايت در منابع ديگر از امام صادق  .1

؛ حكيمـي و ديگـران،   187: 1ج ، 1403؛ مجلسـي، 39: 1ج ، 1362(صـدوق، » انـد  تشنه هستند و تشنگان در آتـش 

1380 :72.(  
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طور كساني  همين. هدايت به آنان تفويض گشته استبه وسيله آنان شناسانده شده و نعمت 

و حكـم  ) به عنوان( »مغضوب عليهم« بر آنان حكم ؛هستند) به تضاد( كه دشمنان انبيا و اوليا

زيـرا بـه راهنمـايي و    ؛ قـرار داده شـده اسـت   ) با توجه به گمراهي كاملي كه دارند(مفروغ 

آغاز كـار هسـتند و بـر آنـان حكـم       گونه كه متعّلمين در و همان نيست اميدي هدايت آنان

كه همـان  ( در مقابل آنان قرار دارند به تضاد كساني كهاست؛مستأنف و مبتدا قرار داده شده 

بر آنان قـرار  ) از جهت ضاللت كامل( و حكم مفروغ »مغضوب عليهم« حكم )ضالّين هستند

حدي هستند كـه  بلكه در  ؛داده نشده و در هدايت و ارشاد آنان نااميدي حاصل نشده است

هـر دو گـروه از    ،پـس . امكان خروج آنان از گمراهي به سمت هدايت و ايمان وجود دارد

اند و هر دو قسم از جهت حـقّ و باطـل و نعمـت و     جهت مفروغ و مستأنف در مقابل هم

  ).11-110: 1، ج 1386 (ر.ك شهرستاني، غضب و هدايت و ضاللت، معارض يكديگرند

كنـد كـه ايـن     در انتهاي فصل هفتم از مقدمه خود تصريح ميقابل ذكر است شهرستاني 

د، و معترف اسـت در  پرهيز گرفته و به شدت از تفسير به رأي مي اسرار را از اهل بيت

آمده اسـت، منظـور، خـودش    » اصحاب االسرار«و » قال اهل القرآن«عبارت  تفسيرش هرجا

ن واقـف هسـتند (ر.ك   اسـت كـه آنـان بـه تمـامي قـرآ       نيست؛ بلكه اهل بيت پيامبر

  ).45: 1ج ، 1386 شهرستاني،

شهرستاني عالوه بر اين كه از ظاهر آيات و تضاد و ترتبي كه در بين آنـان اسـت،    ،پس

گويد؛ از درجات و مراتب دروني تضاد و يا ترتب در تفسير آيـات قـرآن سـخن     سخن مي

ائـه دهـد كـه البتـه     تري از آيـات قـرآن ار   تر و واضح كند تفسير صحيح گويد و سعي مي مي

بينيم، شهرستاني اين زوج زباني را  طور كه مي تفسير او صبغه باطني و تاويلي نيز دارد.همان

تـر قـرآن و    كند و از آن براي تفسير و تبيين هرچه بـيش  در كنار مفروغ و مستانف ابداع مي

ن گيرد و براي توضيح و توجيـه ايـن زوج زبـاني، بـه تبيـي      كمك مي روايات اهل بيت

تـر آيـات    پردازد. اين كوشش او براي شناخت و فهم هرچه بيش مي روايت امام صادق
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القـرآن  «قرآن، همراه با روايات اهل بيت ستودني است. همچنين آوردن روايت امام صادق: 
هاي زباني در تفسـيرش و تأييـد انديشـه خـودش بـه       در ادامه معرفي زوج» نصفه فينا و ...

دهنده اهميت او به روايات امام و تـاثير پـذيري او از روايـات     نشان وسيله اين روايت امام،

  ايشان است.

  مناهج خلق و امر. 6

هاي زباني شهرستاني است كه خود مخترع آن بوده و  يكي ديگر از زوج» قاعده خلق و امر«

كند و دو حكم مفروغ و مستانف و تضاد و ترتـب را   در تفسير آيات قرآن از آن استفاده مي

گيرد. او برطرف ساختن مشكالت زباني برخي آيات را  طبق قاعده خلق و امر به كار مي بر

  كند. در فهم و درك اين قاعده (خلق و امر) معرفي مي

گويد تقرير خلق و امـر   در مجلس خلق و امر ميشهرستاني، در ابتداي مقدمه تفسيرش 

ره اعلي را دليلي بر ايـن سـخن   در تمام كتاب هاي پيشين انبيا آمده است و آيات پاياني سو

: 2ج ، 1386 ،شهرسـتاني ( )صحف إِبراهيم و موسى إِنّ َهذا َلفي الصحف الْأُولى( :داند خود مي

1066.(  

ه رب      (اساس استناد وي براي تفكيك خلق از امر آيه  أَال لَـه اْلخَلْـقُ والْـأَمرُ َتبـارك اللـَّ
گويد همه حقايق جهـان و تـدبيرات هسـتي و     است. شهرستاني مي) 54 (اعراف: )الْعاَلمين

 مقدم شود. به لحاظ منطقي، كلمه امر بر خلق آفرينش آن بر محور جدايي اين دو تفسير مي

ها با خلق خدا سروكار دارند. امر پايه  اما علت تقديم خلق در آيه اين است كه انسان .است

ه ديگري امر به بودن، در نظام تكوين و تشـريع،  دهد؛ زيرا در آي هستي جهان را تشكيل مي

از سـوي  ، )40 (نحـل:  )ء إِذا أَردناه أَن َْنقُولَ لَـه كُـنْ َفيكُـون    انَّما قَوُلنا لَشي(بيان شده است: 

شهرستاني از طريق تشبيه عالم كبير به عالم صغير و همچنين تبيين نسبت ميان كتاب  ،ديگر

خواهد فهمي از اين موضـوع بـه دسـت دهـد و موضـوع را در       ميتكوين با كتاب تدوين، 

بسياري از مسائل جهان و انسان روشن كند. اين شيوه طبق اصلي است كه در اين تفسير به 
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بر اساس آن، حاالت و صفات عالم تكوين به انسـان (يـا بـه جاهـاي      .آن اشاره شده است

بـا   ،بنـابراين . شـود  عنا باز گردانده مـي اي از قرآن به اين م ديگر) نسبت داده مي شود و آيه

يكي دانستن قطعي طرح خلقت در قـرآن، بعـد ظـاهري آن را نيـز تقويـت، و طبيعيـات و       

كند و بدين ترتيب، در قالب  هيات آن را با جدا كردن حوزه امر از حوزه خلق، تأويل مياال

در تـأويالت   كـه عرفـاً   كند يافتن به دركي را فراهم مي زمينه دست ،تأويل باطني امر و خلق

  ).70: 45ش ، 1389ايازي، گردند ( هيات به دنبالش ميخود و فالسفه از طريق اال

خلق آفرينش است و امر هدايت شريعت. آفـرينش  «گويد:  كه آقاي آذرشب مي همچنان

  ).75: 30و 29ش ، 1387آذرشب، (» اند طبيعت با هدايت شريعت توام

كه به اثبات يزدان و اهريمن، نور و ظلمت، و خير شهرستاني معتقد است مشكل ثنويان 

پردازند و يا مشكل مسيحيان كه نتوانستند تجلـي خـدا در مـريم را حـل      و شر در عالم، مي

كنند و به تثليث معتقد شدند و يا مشكل يهوديان كه نتوانستند مبادي و منتهاي ايـن جهـان   

هـا را   چنين مشكل فالسفه كه پديـده را اثبات كنند و نسبت مغلول بودن به خدا دادند و هم

است كه بـه تمـايز   آن ها  مشكل همه اين ؛به عقل فعال و در نهايت به ذات اهللا نسبت دادند

است و بايـد   نسبتي كردند كه ميان امر و خلق ها اگر توجه مي اين .خلق و امر توجه نكردند

هـا بايـد بـه ايـن      م اينشدند كه تما متوجه مي ،ميان اين دو تفاوت قائل شد، در آن صورت

؛ 273-272: 1ج ، 1386 ر.ك شهرسـتاني، (. اصل تأويلي امر خدا و نه ذات خدا، بازگردنـد 

  ).71: 45ش ، 1389ايازي، 

خواهد قاعده خلق و امر را توضيح دهـد،   شهرستاني در مقدمه تفسيرش هنگامي كه مي

احكـام مفـروغ و   گويد قاعده خلق و امر در علم قرآن يك اساس است كـه بـر جميـع     مي

آن،   مستانف و تضاد و ترتب و مبدا و معاد مبتني است و آن ميزانـي اسـت كـه بـه وسـيله     

  هاي ترازو خلق و آنچه در آن است و كفـه  شود؛ كه يكي از كفه احكام جهانيان سنجيده مي

 آورد: كنـد، مـي   ميزان صـحبت مـي    كه درباره باشد. او بعد از اين ديگر امر و متعلقات آن مي

رُوا اْلميـزان   (مخاطب به قول  الُتْخسـو ط سـن َِباْلقزوا الْوأَقيمهـا قـومي    آن )؛9(الـرحمن:   )و
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هـاي قسـط روز قيامـت     كنند و به دست آنان، ميزان مخصوص هستند كه عدالت را برپا مي

َنْفس َشيئاً وإِنْ كانَ مْثقالَ حبةٍ منْ وَنَضع اْلموازينَ اْلقسطَ ليومِ اْلقيامةِ َفالُتظَْلم ( و: شوند برپا مي
  ).58: 1ج  ،1386 ) (ر.ك شهرستاني،47(انبياء:  )ِبنا حاسبين خَرْدلٍ أََتينا ِبهاو َكفى

منظور از بر پا داشـتن وزن براسـاس عـدل،    « آورند: الرحمن مي 9ذيل آيه  امام رضا

تن ميزان، اين است كه امام حق كسي را كردن امام به عدل است و منظور از كم نگذاش حكم

  ).189: 5ج ، 1415(حويزي، » كند گذارد و ظلم نمي كم نمي

منظور از نضع الموازين القسط پيـامبران  «آوردند:  انبيا مي 47نيز ذيل آيه  امام صادق

(هاشـمي   »انـد: مـا مـوازين قسـط هسـتيم      و جانشينانشان هستند و در روايت ديگر فرموده

  ).85: 16 ، ج 1400خويي، 

شود كه شهرستاني هم منظور از اين آيات را قوم خاصي گرفته كه به دست  مالحظه مي

شود و ميزان روز قيامت به دست آنان است و واضح است كه منظور او  آنان، عدل بر پا مي

فرمودنـد، اهـل بيـت عصـمت و      ، همان طور كـه امـام صـادق   »قوم مخصوص«از اين 

كنـد. پـس،    طهارت است كه شهرستاني در جاي جاي تفسيرش با شـكوه از آنـان يـاد مـي    

داند وابسته به علـم   شهرستاني اين زوج زباني خود را كه آن را يك اساس در علم قرآن مي

 كند و مصداق واقعي ميزان را در آيات قرآن بر طبـق روايـت   و روايات اهل بيت معرفي مي

  داند. مي ، اهل بيت امام صادق

 نتيجه. 7

شهرستاني به عنوان يك عالم بزرگ اهل سنت، با اين كه در فروع از شافعيه و در اصول از 

گيرد و براي  بسيار كمك مي اشعريه متأثر است؛ ولي در تفسيرش از روايات امام صادق

بـا توجـه بـه روايـت امـام       را» قاعده امـر بـين االمـرين   «اعتدال بين مسئله تفويض و جبر، 

كند و زوج زباني خود را به نام مفروغ و مستانف را طبـق ايـن قاعـده     مطرح مي صادق

  كند. دهد و حد واسط بين مفروغ و مستانف را اين قاعده مطرح مي شرح مي



  �٩٣  يشهرستان يباطن يليِتأو يِبر مبان امام صادق ياتروا يرتأث

شهرستاني به درجات و مراتب دروني براي مبحـث تضـاد و ترتـب در آيـات قـرآن و      

تـر آيـات و روايـات امـام      تر و روشـن  ين روش براي بيان صحيحروايات قائل است و از ا

پردازد. او همچنين در معرفـي   گيرد و به بيان تأويل آيات و روايات مي كمك مي صادق

بـه عنـوان تأييـد و شـاهد اسـتفاده       اين زوج زباني در تفسيرش از روايات امام صـادق 

  كند. مي

داند و خلق و امر را يـك ميـزان     رآن ميشهرستاني قاعده خلق و امر را اساس در علم ق

طوركـه امـام    كنـد؛ همـان   بيت بـه عنـوان ميـزان يـاد مـي      كند و در نهايت از اهل معرفي مي

  كند. انبيا خود را به عنوان ميزان معرفي مي 47در ذيل آيه  صادق

اين نوع استفاده شهرستاني از روايـات امـام و نحـوه بـه كـارگيري روايـات ايشـان در        

باشد. همچنين بيان كـردن بعضـي    دهنده ارادت او به ايشان و خاندانشان مي نشان شتفسير

دهنـده تأثيرپـذيري زيـاد او از     و نظر ايشان نشـان  نظرات خود طبق روايات امام صادق

  ايشان است.

  

  

  

   



 1393 بهار، 1 ة، شمار1 ة، دورثقلينپژوهشنامه  �94

  

  منابع

  .يمقرآن كر

، األحاديث الدينيةعوالي اللئالي العزيزية في ). 1405ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين ( .1

  دار سيد الشهداء للنشر. :اول، قم   ي،مجتبى عراق يقتحق

محمـد عبـدالرحمن    يـق تحق ،يـزان لسـان الم ). 1416( ياحمد بـن علـ   ي،ابن حجر عسقالن .2

  .يالتراث العرب ياءداراح :لبنان -يروتب ي،مرعشل

 ياحمد موحد يق، تحق عدة الداعي و نجاح الساعي ).1407ن فهد حلى، احمد بن محمد (اب .3

  دار الكتب اإلسالمي. :جاياول، ب :يقم

  .يثدارالحد :، قمالرسول يبمكات). 1419( يعل يانجي،م ياحمد .4

  .17مشكوة، ش :مشهد ،يرشو تفس يشهرستان). 1366( يآذرشب، محمد عل .5

، االبـرار  يحاالسـرار و مصـاب   يحكتاب: مفـات  يرامونپ يپژوهش). 1380(ـــــــــــــــــــ  .6

  .13شماره  يراث،م يينهآ يپژوهش يعلم يهنشر :تهران

 :، تهـران االبـرار  يحاالسرار و مصاب يحكتاب مفات ينقد و بررس). 1387(ـــــــــــــــــــ  .7

  .30و  29ش  يراث،گزارش م يهنشر

هفـت   :، قـم االسرار يحدر مفات يشهرستان يباطن يالتتأو يمبان ).1389( يمحمد عل يازي،ا .8

  .45آسمان، ش 

  موسسه بعثت. :، قمالقرآن يرتفس يالبرهان ف). 1374هاشم ( ي،بحران .9

، الفصول المهمة فـي أصـول االئمـة (تكملـة الوسـائل)     ). 1418( حر عاملى، محمد بن حسن  .10

  .  موسسه معارف اسالمى امام رضا :القائينى، اول، قم  محمد بن محمد الحسين يقتحق

 :، تهـران  ، احمـد آرام الحياة). 1380محمد و حكيمى، على ( ي،حكيمى، محمدرضا و حكيم .11

 دفتر نشر فرهنگ اسالمى.



  �٩٥  يشهرستان يباطن يليِتأو يِبر مبان امام صادق ياتروا يرتأث

 ي،هاشـم رسـول محالتـ    يـق تحق ،يننـورالثقل  يرتفسـ ). 1415حويزى، عبدعلى بن جمعه ( .12

  .يلياناسماع :چهارم، قم

  .ييندارالعلم للمال :يروت، شانزدهم، باالعالم). 2005( يرالدينخ ي،زركل .13

 يـق ، تحقاالبـرار  يحاالسرار و مصـاب  يحمفات يرتفس). 1386( يممحمد بن عبدالكر ي،شهرستان .14

  مركز البحوث و الدراسات للتراث المخلوط. :آذرشب، تهران يمحمد عل

  .يننشر جامعه مدرس :قم يني،هاشم حس يقتحق ،يدالتوح). 1398( يصدوق، محمد بن عل .15

 نشـر جامعـه   :قـم  ي،اكبـر غفـار   يعلـ  يـق ، تحقالخصـال ). 1362(ــــــــــــــــــــــ  .16

  .ينمدرس

  جهان. :دوم، طهران ،ياتبالوف يالواف). 1381( يلخل ينصالح الد ي،صفد .17

اول،  ي،، ترجمه احمد مازندراناإلحتجاج على أهل اللجاج). 1371(  طبرسى، احمد بن على .18

  .يمرتضو :تهران

 يهـا  فصـلنامه پـژوهش   :مشـهد  ،يشهرستان يردر تفس يتاهل ب). 1376عرفان، فاضل ( .19

  .12و  11ش  ي،قرآن

فصـلنامه هفـت    :قـم  ،ي؟بـاطن  يعيشـ  يا ياشعر يسن ي،شهرستان). 1379( يمهد يان،فرمان .20

  .7آسمان، ش 

 :قـم  يـري، موسـوس جزا  يـب ط يـق ، تحق تفسـير القمـي  ). 1404قمى، علـى بـن ابـراهيم (    .21

  دارالكتاب.

  .يثدارالحد :اول، قم يث،دارالحد يقتحق ،يالكاف). 1429( يعقوبمحمد بن  يني،كل .22

    موسسـه   :يـروت ، باخبـار االئمـه االطهـار    يبحـاراالنوار فـ  ). 1403محمـد بـاقر (   ي،مجلس .23

  الوفاء.

     موسســه نشــر :قــم ،يثمســتدركات علــم رجــال حــد). 1426( يعلــ ي،شــاهرود ينمــاز .24

 . ياسالم

 



 1393 بهار، 1 ة، شمار1 ة، دورثقلينپژوهشنامه  �96

بــر كتــاب  يگــرد يرياالبــرار تفســ يحاالســرار و مصــاب يحمفــات ).1379محســن ( ي،هاشــم .25

 .48گلستان قرآن، ش  :، تهرانپروردگار

 يمابراه يق، تحقمنهاج البراعة في شرح نهج البالغة). 1400اهللا (هاشمى خويى، ميرزا حبيب .26

مكتبـة   :اى، چهـارم، تهـران   زاده آملـى و محمـدباقر كمـره    ترجمه حسـن حسـن   يانجي،م

  اإلسالمية.


