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ها و قواعد تفسیری در تفسیر کنزالدقائق شناسایی روش 
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ها و قواعد تفسیری به کار رفته در یک تفسیر، عالوه بر آشنایی با مذاق شناسایی روش
این  گذارد. درمیتفسیری مفسّر، جایگاه و ارزش یک تفسیر را در میان منابع به نمایش 

در  یها، منابع و قواعد به کار گرفته شده توسط مشهدمقاله کوشش بر آن است تا روش
 ۀگانجا که وی به بیان جدابررسی و تحلیل شود. از آن« الغرائبکنزالدقائق و بحر»تفسیر 

ند، روش کمیای اشاره قواعد تفسیری خود نپرداخته و گاه در قالب تفسیر یک آیه به قاعده
 این مقاله یافتن قواعد تفسیری از البالی آراء تفسیری اوست.

آید، در تفسیر قرآن به نکات ادبی نیز میقدر به شمار یک محدث گران آنکهمشهدی ضمن  
آید، بیان میتوجّه کاملی دارد و به بهترین وجه، لطائف ادبی آیات را که در تفسیر آیه به کار 

کند. در تفسیر روائی نیز هر چند که از تفسیر نورالثقلین در تکمیل تفسیر خویش بهره می
 دو تفسیر نیز وجود دارد که توجه به آن، هایی میان این برده است، اما تفاوت

مشهدی در تفسیر خود از  آنکهسازد. ضمن میهای مشهدی با حویزی را مشخص تفاوت
مسائل کالمی و قواعد عقلی حاکم بر آیات قرآن غافل نیست و از این جهت، در میان تفاسیر 

 هم عصر خود متمایز است.
 

د لغرائب، تفسیر مأثور، تفسیر ادبی، قمی مشهدی، قواعاالدقائق و بحرتفسیر کنزها: کلیدواژه
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 مقدمه

هجری قلمداد کرد. این اثر 12قرن راستی باید یکی از بهترین تفاسیر مأثور را به« کنزالدقائق و بحرالغرائب» تفسیر

 األصلقمى ،«قمى» از غرض. است المشهدیمیالقالدینجمالبناسماعیلمحمدرضابنمحمّدبن تألیف میرزا سنگگران

مؤلف این اثر را  .(14 ص ش،1368 مؤلف است )درگاهی، نبود المسکن و المولد مشهدی ،«مشهدی» از مقصود و بودن

 .(41 ص )همو، قمری در مشهد تألیف کرده است 1103تا  1097های بین سال

ر کشاف با تفسی ۀهای مؤلف در حاشیکوتاه خود بر این تفسیر، تشویق شیخ بهائی بر تکمیل نوشته ۀوی در مقدم

 .(2 ص ،1 ج ش،1368کند )مشهدی، میتألیف این تفسیر ذکر  خود برای ۀبیت& را عامل و انگیزروایات اهل

توان با می «کنزالدقائق»از سال تولد و مرگ نگارنده اطالعی در دست نیست. امّا با توجه به تقریظ مجلسی بر تفسیر 

اند هقمری ذکر کرد 1113خی از محققان سال مرگ او را بر شود.میمجلسی محسوب  اطمینان گفت که او از معاصران

 .(423 ص ،10 ج ق،1420 )سبحانی،

اند که به جهت اختصار به ذکر یک تقریظ مهم بر این بزرگان در معرفی این تفسیر مطالب بسیار مهمی بیان کرده

 نویسد:میاب مجلسی است. او در تقریظ این کت ۀعالم ،شود. نخستین فردی که بر این تفسیر مقدمه نوشتهمیتفسیر اکتفا 

رین صورت تپس به بهترین شکل و متقن ـ که به تأییدات خداوند قادر، مؤید استـ د، مؤلف این تفسیر میرزا محمّ»

برداری کرده است. لذا این بهره اطهار& ۀو نیکوترین روش به تفسیر آیات قرآن پرداخته و در این راه از روایات ائم

 ن تفسیر بین کتاب و سنت مطالب را جمع کرده است و تالشتفسیر جایگاهی ویژه در میان دانشمندان یافته است. او در ای
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ز های لطیف اآوری کند. با این حال بحثچه را که از تفسیر قرآن در روایات موجود بوده، جمعخویش را به کار برده تا آن

رحمت نماید و او را با اسرار االهی را نیز در آن گنجانده است. خداوند متعال به او از ایمان و اهل آن بهترین پاداش را م

 .(35 ص ش،1368)درگاهی، « اطهار& محشور فرماید ۀائم

(، اما استاد حسین درگاهی 152 ص ،18 ج تا،، بیهمو) انددمیشیخ آغا بزرگ او را شاگرد مجلسی  آنکهبا وجود 

پذیرفته احتمالی را ندلیل سکونت دائمی وی در مشهد و اقامت مجلسی در اصفهان چنین به مصحّح تفسیر کنزالدقائق،

 است.

مصحّح  نوانعای است که استاد حسین درگاهی به گمان مقدمهترین معرفی ارزشمند از این تفسیر، بینخستین و مهم

 شناسی و ای کامل در نسخهنخستین چاپ این کتاب بر آن نگاشته است. این مقدمه هر چند که مقدمه

فاسیر آن با ت ۀشناسی تفسیر و مقایسشود، اما از حیث روشمیب محسوب های دانشمندان بر این کتاآوری تقریظجمع

ای که علوم حدیث، فاکر میبدی در مقاله ۀدیگری در نشری ۀتر است. در مقالو تتبع گسترده نان نیازمند کار چمشابه، هم

تفسیر اختصاص داده که به معرفی تفاسیر روایی قرن یازدهم هجری پرداخته است، حدود دو صفحه را به معرفی این 

 .(251 ص ش، 1376 شود )همو،میمعرفی کوتاهی در این زمینه محسوب 

علمی با این اثر آشنا شده است، امّا  ۀسال پس از چاپ این تفسیر، تا حدودی جامع 25هر چند که در طول حدود 

در میان  ن با این تفسیر، جایگاه آنها و قواعد تفسیری به کار رفته در این تفسیر، ضمن آشنا ساختن محققاشناخت روش

 سازد. میتر تفاسیر شیعی را روشن
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 روش تفسیر

مستند یا مستنداتی که مفسّر، تفسیر خود از  آن رااند. گروهی پژوهان دو تعریف مجزا از روش تفسیر ارائه کردهقرآن

برخی از آن به منابع  .(187 ص ش،1373 نی،کند، معرفی کرده اند )عمید زنجامیعرضه آنها  قرآن کریم را با استفاده از

 .(46 ص ش،1382 )شاکر، اندمفسّر در تفسیر قرآن تعبیر کرده

در تفسیر  مفسّر از منابعۀ استفاد ۀپژوهان، روش تفسیری را چگونگی چینش مطالب یک تفسیر و نحواز قرآن دومگروه 

 .(32 ش، ص1373 اند )ایازی،آیات قرآن قلمداد کرده

 قسمت از مقاله، با تعریف نخست به بررسی تفسیر کنزالدقائق خواهیم پرداخت.در این 

پردازد و در مورد میزان اعتماد خویش به هر منبع سخنی میتفسیر به معرفی منابع خود ن ۀهرچند که نویسنده در مقدم

هایی در بسیاری از موارد نقل قول شود. ویمیمتن کتاب، بسیاری از منابع مفسّر آشکار  ۀآورد، اما با مطالعمیبه میان ن

 کند.یمکند و سخن ایشان در مباحث ادبی مربوط به آیات قرآن را نقل و حتی گاهی نقد میاز مفسّران پیش از خود بیان 

 یر توان به تفسمیادبیات، تفسیر کنز الدقائق به نظرات ایشان توجه داشته  ۀترین مفسّرانی که در حوزاز مهم

 طبرسی، انوار التنزیل بیضاوی و الکشاف زمخشری اشاره کرد.البیان مجمع

 یک نمونه از نقد او بر آراء ادبی مفسّران پیش از خود، به این مورد بنگرید: عنوانبه 

 ر فسیجَهْرَة< به نقل از ت اللَّهَ نَرَى حَتَّى لَک، نُؤْمِنَ لَنْ یامُوسى: إِذْقُلْتُمْ >وَ البقره ۀسور55ۀ هنگام تفسیر آیبه 

 حتى کل لننؤمن جهرة، قلتم وإذ :تقدیره و لموسى$ لخطابهم صفة جهرة، هقول» ل:قی نویسد: ومیالبیان مجمع

 .(439 ص ،1 ج ش،1368 ضعیف )مشهدی، هو و« اللّه نرى

گفتگوی بنی اسرائیل با موسی$ را  ۀشود که نظر طبرسی در مورد صفت بودن>جَهْرَة<برای نحومیمالحظه 

ه ترین احتمال در این آیه مطرح نکردقوی عنوانطبرسی این احتمال را به  کند. هر چند کهمیقلمداد  قولی ضعیف
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این احتمال در تفسیر  .(241ص ،1 ج ش،1372 اند )همو،دمیاست، بلکه یکی از احتماالت مطرح در این زمینه 

 .(404 ص ،1 ج ش،1364نیز مطرح شده است )قرطبی، « الجامع الحکام القرآن»

اما مشخص  ،کندمیون: قال، قیل و... مطالبی را از مفسّران دیگر نقل چدر برخی موارد نیز مفسّر با کلماتی هم

آید؛ چرا یممطلب نقل شده، کیست؟ روش ارزشمند مصحّح این تفسیر در اینجا به کمک  ۀنماید که گوینده یا نویسندمین

 سازد. میخود روشن های که وی بسیاری از منابع مفسّر را در پاورقی

مفسّر بر منابع روایی و جوامع  ۀشود نیز احاطمیشامل  آن رادر روایات نقل شده در این تفسیر که بخش مهمّی از 

حدیثی قابل توجه است. به ویژه در ربع نخست کتاب، نقل روایات متعدد با ذکر سند از جوامع حدیثی متقدّم به چشم 

 ت که پس از پایان ربع نخست کتاب، به احتمال بسیار زیاد، تفسیر نورالثقلین در اختیارکتاب معتقد اس خورد. مصحّحمی

مشهدی قرار گرفته است. چرا که از این جای تفسیر به بعد، روایات نقل شده ذیل آیات، به همان ترتیب موجود در تفسیر 

ی نیز وجود دارد که وی از بیان آن در مقدمه های خطی در اختیار مصحّح، مؤیدات دیگرنورالثقلین است و البته در نسخه

ق.( نسبت به مفسّر کنزالدقائق، این احتمال بعید  1111حویزی ) صرف نظر کرده است. با عنایت به تقدم زمانی اندک

 نیست.

 ویلبرداری نشده نظیر تأبهرهآنها  ذکر این نکته نیز الزم است که مفسّر از منابعی که در تفسیر نورالثقلین از

هره برده عسکری$نیز بالدین علی حسینی استرآبادی و تفسیر منسوب به امام حسنسید شرفۀ الباهره نوشتاآلیات

 توان اشاره کرد:میمثال به این دو نمونه  عنوانبه  است.

 و» کند:میبدین ترتیب نقل  الباهرةاآلیاتروایتی را از امام باقر$ به نقل از تأویل «الحج» ۀسور 44 ۀذیل آی 

 لمفضّل،ا عن الرّحمن،عبد بنمحمّد عن یحیى،بنعبدالعزیز حدّثنا: @العبّاسمحمّدبن قال: الباهرة اآلیات فیشرح

 قوله: لتق أباجعفر$ موالی سألت: قال أبیه عن جعفر،أبی مولىزیدبنمحمّد عن الکوفی،الحسینبنجعفر عن
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. جعفر& و حمزة و علی فی نزلت: اللَّهُ<؟ قال ارَبُّنَا قُولُو أَنْی إِلَّا حَقٍّ بِغَیرِ یارِهِمْدِ مِنْ أُخْرِجُوا >الَّذِینَ:ـ  عزّوجلّ ـ

 .(335 ص ،1 ق، ج1409 ،به نقل از استرآبادی 103 ص ،9 ش، ج1368، )مشهدی« الحسین$ فی جرت ثمّ

 ن آیه در مورد الحج سؤال شد. آن حضرت فرمودند: ای ۀسور 44 ۀ: از امام صادق$ در مورد آییعنی

 طالب و حمزه و جعفر&نازل شده و سپس در مورد امام حسین$ جریان یافته است.ابیبنعلی

 یش کند که به چگونگی آزمامیفرقان، به نقل از تفسیر امام حسن عسکری$ روایتی را نقل ۀ سور 27 ۀذیل آی

روایت  .(387 ص ،9 ج ش،1368 منافقان بر والیت امیرمؤمنان$ در هنگام مرگ پرداخته است )مشهدی،

 چنین است: 

لَّا وَ إِذَا إِ -وَ أَقَامَ عَلَى نِفَاقِهِ الْبَاطِنِ ثَهَا فِيکفِي الظَّاهِرِ، وَ نَ $أَعْطَى بَیْعَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِيٍّ  -مَا مِنْ عَبْدٍ وَ لَا أَمَةٍ»
مِنْ  وَ تَمَثَّلَ النِّیرَانُ وَ أَصْنَافُ عَذَابِهَا لِعَیْنَیْهِ وَ قَلْبِهِ وَ مَقَاعِدِهِ لَ لَهُ إِبْلِیسُ وَ أَعْوَانُهُ.تَمَثَّ -الْمَوْتِ لِیَقْبِضَ رُوحَهُ کُجَاءَهُ مَلَ

 کَمَوْتِ:انْظُرْ فَتِلْالْ کُفَیَقُولُ لَهُ مَلَ تِهِانَ بَقِيَ عَلَى إِیمَانِهِ، وَ وَفَى بِبَیْعَکلَوْ  -وَ تَمَثَّلَ لَهُ أَیْضاً الْجِنَانُ وَ مَنَازِلُهُ فِیهَا مَضَایِقِهَا.
لِأَخِي  کَایَتِنْتَ بَقِیْتَ عَلَى وَلَک، فَلَوْ کَانَتْ مُعَدَّةً لَک -الْجِنَانُ الَّتِي لَا یُقَدِّرُ قَدْرَ سَرَّائِهَا وَ بَهْجَتِهَا وَ سُرُورِهَا إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ

وَ زَبَانِیَتُهَا  -النِّیرَانُ وَ أَصْنَافُ عَذَابِهَا کثْتَ وَ خَالَفْتَ( فَتِلْک)نَ کَنَّکیَوْمَ فَصْلِ الْقَضَاءِ، لَ کَانَ إِلَیْهَا مَصِیرُک#سُولِ اللَّهِمُحَمَّدٍ رَ
 وَ کَابَهَا، وَ سِبَاعُهَا الشَّائِلَةُ  مَخَالِبَهَا، وَ سَائِرُ أَصْنَافِ عَذَابِهَا هُوَ لَوَ مِرْزَبَاتُهَا وَ أَفَاعِیهَا الْفَاغِرَةُ أَفْوَاهَهَا، وَ عَقَارِبُهَا النَّصَّابَةُ أَذْنَ

ا مَ$ وَ الْتَزَمْتُ مِنْ مُوَاالةِ عَلِيٍّ -فَقَبِلْتُ مَا أَمَرَنِي«  یا لَیْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا»یَقُولُ:  ک.فَعِنْدَ ذَلِکإِلَیْهَا مَصِیرُ
 .(44 ص ق،1409 )امام حسن عسکری$، «أَلْزَمَنی

اى از زن و مردم که در ظاهر بیعت با امیرالمؤمنین علی$کند ولى در باطن آن بیعت را بشکند هر بنده: یعنی

ونش هاى گوناگجهنّم با تمام عذاب ،آیدو بر نفاق خویش باقى بماند، موقعى که عزرائیل براى قبض روح او مى

اش بیند اگر بر ایمان و عقیدهبهشت را نیز با تمام منازلش مى نینچگردد. هممییده و دل او مجسم در مقابل د

 رفت(.میماند )به جانب بهشت میعلی$ ثابت  ۀدربار
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کس جز خداوند ارزش و اهمیّت و قدرش را گوید: نگاه کن به بهشت که هیچمیملک الموت به او 

ماندى براى تو آماده بود و روز قیامت رهسپار میادر پیامبر# ثابت اگر بر والیت علی$ بر ،داندنمى

هاى گوناگون اینک جهنّم و عذاب ،شدى. امّا چون بیعت را شکستى و مخالفت نمودىجا وارد مىبه آن

هاى گشاده و هاى دم برافراشته و درندگان با پنجههاى فروزان و مارهاى کام گشاده و عقربآن و لهیب

 >یا لَیتَنِیگوید: میهاى آن جایگاه تو است و باید بدان سوی روى، در این هنگام منافق بدیگر عذا

ا پذیرفتم و این نعمت راى کاش دستور پیامبر# و والیت علی$ را مى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیالً<

 دادم.از دست نمى

 
 الدقائقز این قواعد در تفسیر کنز ها اتفسیری و برخی منونه عدقوا

تفسیر را آنها  رعایت های کلّی برای تفسیر قرآن کریم مبتنی بر مبانی متقن عقلی، نقلی و عقالیی کهدستورالعمل

 پژوهاننامند. برخی دیگر از قرآنمیهد را قواعد تفسیر دمیکند و خطا و انحراف را در فهم معنا کاهش میمند ضابطه

 گویند:میهند. آنان دمیدست تعریف دیگری نیز از قواعد تفسیری به 

 رد تر،روشن بیان به. گیردمى قرار عمل مورد خاص هاىوضعیت در که است کلّى ارهاىکراه تفسیر، قواعد از مراد»

 در ندارد، یقین کدامیچه صحّت به و ماندمى راهى چند یا راهى دو سر بر تفسیر، اصول به مراجعه در مفسّر که مواردى

 ص ش، 1382 )شاکر،« سازدمى مرجّح یا معین او براى را هاراه آن از یکى گزینش که دارد وجود قواعدى موارد، گونهاین

43) . 

تاب اند. از جمله در کعلوم قرآنی، قواعد تفسیری مورد استفاده در تفاسیر مختلف فهرست شده هایدر برخی کتاب

بت، به تفصیل این مسأله مورد توجه قرار گرفته است. هر چند عثمان السبنخالد ۀنوشت« قواعد التفسیر، جمعا و دراسة»

مشهدی در تألیف تفسیر کنزالدقائق، از تمامی قواعد تفسیری بهره نبرده است، امّا به جهت آشنایی با نظام فکری  که
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ان در وسط ایشترین قواعد تفسیری به کار برده شده تمفسّر و روش او در تألیف تفسیر قرآن در ادامه به برخی از مهم

 پردازیم:میتألیف تفسیر کنزالدقائق 

 
 نقل روایات ثواب قرائتـ 1

ترین قواعد تفسیری به کاربرده شده در تفسیر کنزالدقائق، بهره بردن از روایاتی است که ثواب قرائت هر یکی از مهم

داخته و به غیر از تفسیر مجمع البیان از به بیان این روایات پر کند. مفسّر ارجمند در ابتدای هر سورهمیرا بیان  سوره

 ۀ مبارکۀنمونه در آغاز تفسیر دو سور عنوانبهره برده است. به « االعمالاالعمال و عقابثواب» روایات کتاب شریف

 ابراهیم و الحجر، روایت ذیل را نقل کرده است:

 لَا جُنُونٌ فَقْرٌ أَبَداً وَ یصِبْهُ وَ الْحِجْرِ فِی رَکعَتَینِ جَمِیعاً فِیکلِّ جُمُعَةٍ لَمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ$ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ إِبْرَاهِیمَ»

 .(107 ص ق،1406 بابویه، به نقل از ابن 99 و 25 ص ،7 ج ش،1368)مشهدی، « وَ لَا بَلْوَى

در هر روز جمعه و در دو رکعت ابراهیم و الحجر را  ۀترجمه: از امام صادق$روایت شده که فرمودند: هر کس سور

 بخواند، هرگز به فقر مبتال نگردد و دیوانگی به سراغش نیاید و به بال گرفتار نشود.

 
 توجه به سیاق آیات در انتخاب تفسیر صحیحـ 2

یر مشهدی در تفس توجه به سیاق آیات در انتخاب یکی از احتماالت موجود در تفسیر آیه، یکی از قواعدی است که

گاه در تفسیر یک آیه، مفسّران احتماالت مختلفی را در نظر گرفته اند. مفسّر در  آنکهکار برده است. توضیح قائق بهکنزالد

تواند با توجه به آیات قبل و بعد و سیر مطلب، تفسیر صحیح را از میان احتماالت موجود انتخاب کند. به میاین موارد 

بعد از بیان دو نقل در تفسیر این آیه، نقل نخست را انتخاب ، ...< تُفادُوهُمْ أُسارى یأْتُوکمْ َإِنْ >و ۀنمونه ذیل آی عنوان

 .(71 ص ،2 ش، ج1368 )مشهدی،« الکالم سیاق و اللّفظ، بحسب أقرب، وّلاال و» نویسد:میکرده و 
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ان دو احتمال ...< به بی أَسْلِحَتَهُم مَعَک وَلْیأْخُذُوا مِنْهُمْ طائِفَةٌ الصَّالةَ فَلْتَقُمْ لَهُمُ فَأَقَمْتَ فِیهِمْ کنْتَ >وَإِذا ۀیا در تفسیر آی

سیاق  و»نویسد: میپذیرد و می را به جهت مطابقت با سیاق آیه اوّلپردازد و احتمال می در مورد مرجع ضمیر>أَسْلِحَتَهُم<

 .(526 ص ،3 ج ش،1368 )مشهدی،« وّلاآلیة یدلّ على اال

 
 بی در تفسیر قرآناستفاده از قواعد ادـ 3

های لغوی توجّه تام و تمامی داشته و خود در مشهدی به مباحث مربوط به نکات ادبی و بحث، چنان که بیان شدآن

نظر است. لذا در موارد متعددی به نقل آراء مفسّران دیگر در این بحث پرداخته و حتی گاهی آراء ایشان این زمینه صاحب

شویم یمهای کلّی مواجه الدقائق، گاهی با برخی عبارتاحث ادبی مطرح شده در تفسیر کنزکند. در البالی مبمیرا نقد 

 پردازیم:میشود. در ادمه به برخی از این قواعد میای در تفسیر محسوب که خود قاعده

 
 عطف خاص بر عامـ 1ـ3

به طور اختصاصی  آن راعمومی، پیدا است، گاهی در کالم عرب، گوینده پس از بیان مطلبی  عنوانطور که از همان

به  فضیلت خاص برای آن جزء است. تفسیر کنزالدقائق ۀکند. چنین بیانی نشان دهندمینیز برای جزئی از آن عموم بیان 

 نمونه: عنوانبیان کرده است. به  آن رااین مسأله توجه داشته و در مواردی که قرآن کریم از این قاعده بهره برده، 

 البقره >مَنْ کانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَالئِکتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِیلَ وَ مِیکالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ  ۀمبارک ۀسور 98 ۀدر ذیل آی

( 97ص ،2 ج  ش،1368 )مشهدی،« إفراد الملکین بالذّکر، لفضلهما. کأنّهما من جنس آخر»نویسد: می لِلْکافِرِینَ<

نام برده شده و جبرئیل و میکائیل نیز از مالئکه هستند، اما با بیان اختصاصی نام  در واقع هر چند ابتدا از مالئکه

 گر ساخته است.ایشان، اهمیّت آنان را جلوه
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  عطفهما » نویسد:می ،>فِیهِما فاکهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ< الرحمان ۀمبارک ۀسور 68ۀ ای دیگر ذیل آینمونه عنوانبه

، 1368)مشهدی، « ، و ثمرة الرّمان فاکهة و دواءهما، فإنّ ثمرة النّخل فاکهة و غذاءبیانا لفضل« الفاکهة»على 

نخل، میوه و غذا است  ۀفضیلت این دو میوه است. ثمر ۀعطف خرما و انار به میوه نشان دهند یعنی: .(12/589

 میوه و دارو است.  ،انار ۀو ثمر

 
 نکره آمدن به جهت فخامت بخشیدن ـ2ـ3

ه ای باشد. این مسأله نیز بتواند دارای بار محتوایی ویژهمیبه صورت نکره یا معرفه در قرآن کریم، آمدن یک لفظ 
ی نکره مشهد کند.میهای ادبی خود، گاهی به این موضوع اشاره گردد. تفسیر کنزالدقائق در بررسیمیادبیات عرب باز 

 نمونه:  عنواناند. به دمیاژه آمدن را گاه دلیل بر فخامت بخشیدن و یا عظمت دادن به آن و
 فَریقٌ تَوَلَّى مَّیثُ بَینَهُمْ لِیحْکمَ اللَّهِ کتابِ إِلى یدْعَوْنَ الْکتابِ مِنَ نَصیباً أُوتُوا الَّذینَ إِلَى تَرَ أَلَمْ> ۀشریف ۀذیل آی 

أی: »نویسد: میاند و دمیآن نصیباً را به جهت تعظیم  ۀنکره بودن واژ .(23عمران،مُعْرِضُون< )آل هُمْ وَ مِنْهُمْ
  .(61 ص ،3 ج ش،1368 )مشهدی،« حظّا وافرا. و التّنکیر للتّعظیم

  هُدىً وَ الصُّدُورِ فِی لِما شِفاءٌ وَ رَبِّکمْ مِنْ مَوْعِظَةٌ جاءَتْکمْ قَدْ النَّاسُ أَیهَا >یاۀشریف ۀدیگر ذیل آی ۀنمون عنوانبه 
به صورت نکره آمده است، این « هدی»و « شفاء»، «موعظة» ۀ( که سه واژ57لِلْمُؤْمِنِین< )یونس، رَحْمَةٌ وَ

 .(6/67، 1368)مشهدی، « للتّعظیم فیها، التّنکیر و»کنیم: میعبارت را مشاهده 

    سیر در شابه این موارد در این تف  (، )ج539 ص ،10 (، )ج458 ص ،2 (، )ج132 ص ،1 (، )ج412 ص ،1 )ج م
 ( قابل مالحظه است.87 و  86 ص ،14 )ج (،460 ص ،13

 
 تکرار به جهت تأکید استـ 3ـ3

ه در قرآن ای کادبی دارد، تکرار یک موضوع به جهت تأکید بر آن است. مسأله ۀیکی دیگر از قواعد تفسیری که جنب 

یست و و لغو ناند. آنچه مسلّم است آن که این تکرار بیهوده آن سخنان بسیار گفته ۀکریم، بارها رخ داده و مفسّران دربار
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 ق، ج1421)سیوطی اند یکی از این اهداف بر شمرده هدفی از انجام آن وجود دارد. بسیاری از مفسّران تأکید بر مطلب را

  .(107 ص ،2

 کند:میتفسیر کنزالدقائق، در موارد ذیل به این مسأله اشاره 

 ۀ( که یک بار به فاصل122، 47و  40 عَلَیکم< )البقره، نْعَمْتُأَ الَّتِی نِعْمَتِی اذْکرُوا إِسْرائِیلَ بَنِی >یا ۀشریف ۀذیل آی 

 هو الذی، یلالتفض تذکیر و. للتوکید التکریر»نویسد: میمشهدی ۀ بعدتر تکرار شده است، آی 75و بار دیگر  ۀآی 7

( تکرار به جهت تأکید است. خصوصاً تذکر به برتری 411 ص ،1 ج ش،1368 )مشهدی،« خصوصاً النعم، أجل

 ها است.که بهترین نعمت

کند یممطرح  دومشریفه، مفسّر ضمن بیان سه احتمال به جهت تکرار، تأکید را در احتمال  ۀاین آی دومدر تکرار 

 .(133 ص ،2 ج )همو،

 تکرار شده است،  ۀ( که به فاصله دو آی30و  28عمران، )آل وَ یحَذِّرُکمُ اللَّهُ نَفْسَه<>ۀشریف ۀذیل بخشی از آی

 .(67 ص ،3 ج )همو،« للتّوکید التّکریر»نویسد: میکند و میفسّر باز هم به این مسأله اشاره م
  د توان مالحظه کرد. هرچند همواره لفظ تأکیمیدر مواضع دیگری از تفسیر کنزالدقائق نیز اشاره به این مطلب را

 ص ،2 ج )همو،قابل برداشت است  ر، همین مفهومبه کار برده نشده، اما از جمالت استفاده شده توسط مفسّ

 .(206 ص ،13ج  ،68 ص ،6 ج ،394

 

 استفهام انکاری در کنار فعل نفیـ 4ـ3

نکار شود. در واقع امیای از آیات قرآن، استفهام انکاری در کنار فعل نفی قرار گیرد، مفهوم تأیید افاده هرگاه در جمله

 ده مشهدی در تفسیر خود بهره برده است. به این مورد توجه کنید:نفی، همان قبول و تأیید یک مطلب است. از این قاع
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 زةهم من مرکبتان أما، و أال» نویسد:میالیشْعُرُون<  وَلکنْ لْمُفْسِدُونَا هُمُ إِنَّهُمْ البقره >أَال ۀاز سور 12 ۀدر تفسیر آی 

 النفی، على دخل و لإلنکار کان إذا فهام،الست فانا. مابعدها تحقق على التنبیه، معنى العطاء النفی، حرف و االستفهام

 .(186 ص ،1 ج )همو،« بِقادِرٍ ذلِک أَلَیسَ: کقوله تحقیق، و اثبات النفی نفی ألن تحقیقا، أفاد

پس از خود را افاده  ۀاستفهام و حرف نهی هستند تا معنی توجه دادن و وقوع جمل ۀمرکب از همز «أما و أال»یعنی: 
 هد. چرا که نفی نفی، اثبات وقوع یک مطلب است.دمیکاری به همراه نفی، معنی وقوع نمایند؛ لذا استفهام ان

 
 بر رس افعال مختلف« اللو »ـ وضعیت حروف 5ـ3

که میهنگا «لوال»مثال، حروف  عنوانیکی از نکات دیگر ادبی قابل توجه در تفسیر توجه به وضعیّت حروف است. به  

 ،2 ج تا،یوطی، بیهد )سدمیو هنگامی که بر سر فعل مستقبل بیاید، معنای تشویق  بر سر فعل ماضی بیاید، معنای توبیخ

 .(312 ش، ص1380 ؛ موسوی،257 ص

تواند انسان را در فهم مفهوم یک آیه، تا چه مقدار به خطا بیندازد. میشود که عدم توجّه به همین موضوع، میمالحظه 
ین مسأله توجه داشته و در تفسیر خود، هر جا که الزم بوده، به آن اشاره مشهدی با استمداد از اطالعات ادبی خویش به ا

 کرده است. به موارد ذیل توجه کنید:
  السُّحْت أَکلِهِمُ وَ الْإِثْمَ قَوْلِهِمُ عَنْ الْأَحْبارُ وَ الرَّبَّانِیونَ ینْهاهُمُ المائده >لَوْال ۀسور 63 ۀنمونه در تفسیر آی عنوانبه> 

 دخل إذا وخ التّوبی أفاد الماضی، على دخل إذا «لوال» فإنّ. ذلک عن النّهی على مائهم لعل ضیضتح»نویسد:می
مبارکه در مقام تشویق علمای  ۀلذا آی .(160ص ،4 ج ش،1368)مشهدی، « التّحضیض أفاد المستقبل، على

 یهود و نصاری به نهی کردن قوم خود از بیان گفتار دروغ و خوردن مال حرام است. 
 

 استفاده از روایاتـ 4

در  گسترده از روایات ۀبرداری از قواعد ادبی اهتمام دارد، اما بدون شک استفادهر چند که تفسیر کنزالدقائق به بهره

تفسیر آیات قرآن را نیز در دستور کار خود دارد و از این حیث، با تفاسیری همچون تفسیر نورالثقلین قابل مقایسه است. 
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یز اکتفا پردازد و به همین جا نمیتفسیر آن است که پس از بیان نکات ادبی به بیان روایات تفسیری  روش مفسّر در این

 کند. میمورد نظر نیز اشاره  ۀنکرده، گاهی ضمن شرح آن روایات، به وجوه تفسیری آن بر آی

 
 مقایسه با تفسیر نور الثقلینـ 1ـ4

مشهدی به هنگام تألیف سه بخش پایانی از چهار بخش  است کهخود بر این تفسیر، معتقد  ۀکتاب در مقدم مصحّح

تفسیر خود، تفسیر نورالثقلین را در اختیار داشته و از آن بهره برده است. وی ترتیب مشابه میان روایات نقل شده در تفسیر 

لبته با عنایت اده است. بیان کر انورالثقلین با تفسیر کنزالدقائق و برخی شواهد موجود در نسخ خطی را دلیل بر این مدع

توان احتمال داد که تفسیر نورالثقلین به دست میمشهدی  آن با دوران زندگی ۀق( و مقایس 1111حویزی ) به سال رحلت

 وی رسیده باشد.

اضافه بر این دالیل، دلیل بسیار مهم دیگری نیز بر این مدعا وجود دارد و آن اشتباه مفسّر در نقل برخی روایات است 

 بَیناتٌ آیاتٌ هُوَ >بَلْ ۀشریف ۀحویزی در تفسیر آی نمونه عنوانقیقاً مشابه تفسیر نورالثقلین صورت پذیرفته است. به که د

 کند. روایت چنین است:میروایتی را از کتاب بصائر نقل  ،(49 الْعِلْمَ< )العنکبوت، أُوتُوا الَّذِینَ صُدُورِ فِی

  عن یةمعاوبنبرید عن أذینةعمربن عن عمیر أبىابن عن الحسینبنحمدم و یزیدبنیعقوب الدرجات بصائر فی»

 )حویزی،« ا؟یکونو ان عسى من هم أنتم: فقال الْعِلْمَ<، أُوتُوا الَّذِینَ صُدُورِ فِی بَیناتٌ آیاتٌ هُوَ >بَلْ: قلتله: قال جعفر$أبی

 .(165 ص ،4ج

 دارد. روایت نقل شده در کتاب بصائر چنین است:البته این روایت بدین شکل در کتاب بصائر وجود ن

عْفَرٍ  قَالَ: قُلْتُ جَمُعَاوِیةَ عَنْ أَبِیبْنِبُرَیدِ أُذَینَةَ عَنْ بْنِعُمَرَ عُمَیرٍ عَنْأَبِی ابْنِ الْحُسَینِ عَنِبْنُیزِیدَ وَ مُحَمَّدُبْنُحَدَّثَنَا یعْقُوبُ»

 .(204 ص ،1 ق، ج1404 )صفار، «. قَالَ إِیانَا عَنَىوَ آیاتٌ بَیناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَبَلْ هُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ
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توان می( و البته ن157 ص ،10 مشهدی نیز در تفسیر کنزالدقائق، عیناً همین اشتباه را مرتکب شده )همو، ج متأسفانه

 .به این شد که وی از تفسیر نورالثقلین در نقل روایات کامالً بهره برده استاین مسأله را تصادفی دانست. بلکه باید قائل 

تر در بحث روش تفسیری مشهدی بیان شد، او از منابعی غیر از تفسیر نورالثقلین نیز در تکمیل چنان که پیشآن

ی حسن عسکری$. لذا روایاتروایات تفسیری خود بهره برده است. از جمله از کتاب تأویل اآلیات الظاهره و تفسیر امام 

 استفاده نکرده است.آنها  خورد که در منابع تفسیر نورالثقلین وجود ندارد وحویزی ازمیچشم در این تفسیر به

هر چند تفسیر کنزالدقائق به جهت نقل روایات تفسیری از تفسیر نورالثقلین بهره برده است، اما ذکر این نکته نیز الزم 

 مشهدی، گاهی برخی روایات تفسیر نورالثقلین را نقل نکرده و یا پس ه معنی متابعت کامل نبوده واست که این استفاده ب

پردازد که تفسیر می، به نقد روایتی «ص» ۀمبارک ۀسور 25 ۀنمونه در تفسیر آی عنواناز نقل، به نقد آن پرداخته است. به 

ست و ا نقل کرده است. این روایت در مورد حضرت داود$ابراهیم قمی بننورالثقلین به نقل از تفسیر منسوب به علی

 ،2 و قمی، ج 450ص ،4 ج عروسی حویزی، هد )نک:دمیای است که به آن حضرت معصیت نسبت گونهمحتوای آن به

 (.233ص

 اللّهءاو تلک األقوال فاسدة على أصل مذهبنا من عدم جواز الصّغائر على أنبی»نویسد: میمشهدی پس از نقل این روایت 

 ص ،11 ج )همو، «تعالى. خصوصاً و بعضها یشتمل على نسبة الفواحش و الکبائر إلیهم، و أحادیثنا تدلّ على فسادهاـ 

چرا که امکان انتساب گناهان صغیره نیز بر انبیای  ،گونه اقوال از دیدگاه مذهب ما فاسد و نادرست استیعنی: این .(222

ر رساند و احادیث ما بمیار، نسبت برخی گناهان کبیره را بر انبیای االهی به ذهن این اخب آنکهاالهی مردود است، حال 

و تفسیر در د «طه» ۀمبارک ۀای دیگر میان روایات نقل شده در تفسیر سورنمونه عنوانبه کند.میفساد این اخبار داللت 

 سازد. یممشی مشهدی در انتخاب احادیث روشن ای شده که توجه به آن نکات جالبی را از نورالثقلین و کنزالدقائق مقایسه

 جدول ذیل نمایانگر این مقایسه است:
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 در تفسیرهای نورالثقلین و کنزالدقائق« طه»ـ مقایسۀ تفسیر سورۀ مبارکۀ 1جدول شماره 

 تفسیر نورالثقلین تفسیر کنز الدقائق

 مشابه است. روایات ثواب قرائت عیناً

 5ی روایت شماره نقل نشده است.

 6ی روایت شماره نقل نشده است.

 نقل شده است. 8روایت شماره  عنوانبه  معانی االخباربه نقل از : اوّلروایت 

 نقل نشده است. شرح اآلیات الباهرهبه نقل از : دومروایت 

 نقل شده است. 7روایت شماره  عنوانبه  ابراهیمبنعلیبه نقل از  :سوّمروایت 

 نقل شده است. 9روایت شماره  عنوانبه  الکافیقل از به نروایت چهارم: 

 نقل شده است. 10روایت شماره  عنوانبه  االحتجاجبه نقل از روایت پنجم: 

 نقل شده است. 11روایت شماره  عنوانبه  االمالیبه نقل از روایت ششم: 

 28تا  12روایت  عینا و به ترتیب نقل شده است. 23تا  7روایت 

 29روایت شماره  و چهارم: به صورت تقطیع شده و به نقل از کتاب خصال است.روایت بیست 
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 قابل توضیح است: ،1شماره نکات ذیل از جدول 

  سل هستند.مرروایت هر دو  اینکهروایت پنجم و ششم نورالثقلین را تفسیر کنزالدقائق نقل نکرده است. جالب 

 یر کنزالدقائق مؤثر بوده است.رسد سند روایت در انتخاب روایات تفسمیبه نظر 

  ر کنزالدقائق است.منابع تفسی برخی روایات تفسیر کنزالدقائق در تفسیر نورالثقلین نقل نشده که حاکی از وسعت 

 ماند که مشهدی از تفسیرمیای باقی نای شبیه است که جای هیچ شبههترتیب قرارگیری روایات به اندازه 

 خود بهره برده است.نورالثقلین برای تألیف تفسیر 

 نورالثقلین در این قسمت از تفسیر کنزالدقائق به صورت تقطیع شده نقل شده است،  29 هر چند روایت شمارۀ
الحاقه بهره برده است.  ۀمبارک ۀذیل آیات سور 410 ۀصفح 13اما مشهدی از متن کامل همین روایت در جلد 

ررسی نمونه مورد ب عنوانطه که به  ۀذیل آیات مبارکۀ سورجاست که تقطیع سایر روایات حائز اهمیت این ۀنکت
قرار گرفته، عیناً مشابه تفسیر نورالثقلین و نشانی دیگر از بهره بردن مشهدی از این تفسیر در تدوین تفسیر 

 خویش است.

 
 معیارها در انتخاب احادیثـ 2ـ4

ات در تألیف تفاسیر خود، به نقد و بررسی روای مشهدی در تدوین تفسیر کنزالدقائق، بر خالف نظر برخی از اخباریان
آید. یمکند؛ کاری که در تفاسیری چون تفسیر نورالثقلین و البرهان به چشم نمیاهتمام داشته و در مورد روایات اظهار نظر 

 موارد ذیل در نقد روایات در این تفسیر شریف قابل توجه است.
 

 موضوع دانسنت برخی روایاتـ 1ـ2ـ4

 ۀورکه در تفسیر سمینمونه هنگا عنوانکند. بهمی اهی پس از نقل یک روایت به موضوع بودن آن اشارهمشهدی گ
توسط امام  ۀقرائت این سور ۀاشاره به برخی از روایات در استحباب ذکر آمین در نماز جماعت پس از خاتم« الحمد»
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 أحادیثنا الصحیحة، تدل على وضع تلک»نویسد:میگونه احادیث با روایات صحیح دیگر، کند، به جهت مغایرت اینمی
 .(88 ص ،1 ج )همو،« األخبار. کما مر

 
 ای بودن روایتتقی هـ 2ـ2ـ4

تسنن و مغایر با مکتب فقهی شیعه باشد، وی در برخی مواضع به ویژه آن هنگام که روایتی موافق احکام فقهی اهل

های متعددی از این موضوع در این تفسیر شریف قابل مالحظه است. شمرد. نمونهمیای بر روایات تقیّه آن را در ردیف

 اند:های ذیل از این منظر قابل توجّهبرخی نمونه

 فیمکن »نویسد: میکند که مغایر با مشهور روایات شیعه است، میکه روایتی در مورد احکام حیض نقل میهنگا

 .(343 ، ص2 ج )همو،« ثر العامّةأن یحمل على التّقیة. ألنّه موافق لمذهب أک

 کند که اشاره به ازدواج میشود، روایتی نقل میکه در مورد چگونگی ازدواج فرزندان آدم$ وارد بحث میهنگا

 امام کند و روایت دیگری ازمیفرزندان آدم$ با یکدیگر دارد. پس از نقل این روایت، آن را حمل بر تقیه 

 نویسد:مینماید. وی میع معرفی رضا$ را در این زمینه، بیانگر حقیقت موضو

ما فی قرب اإلسناد، عن الرّضا$حملت حوّاء هابیل و أختا له فی بطن، ثمّ حمل فی البطن الثّانی قابیل و أختا »

محمول على ف له فی بطن، فزوّج هابیل الّتی مع قابیل و تزوّج قابیل الّتی مع هابیل، ثمّ حدث التّحریم بعد ذلک.

 افق لمذهب العامّة و الحقّ ما رواه فی الفقیه:التّقیة، ألنّه مو

أنزل على آدم حوراء من الجنّة فزوّجها أحد ابنیه و تزوّج اآلخر ابنة الجانّ،  ـ عزّوجلّـ  أنّ اللّه عن )الباقر($

م من سوء خلق فهو من ابنة فما کان فی النّاس من جمال کثیر و حسن خلق فهو من الحوراء، و ما کان فیه

یعنی: در قرب االسناد از امام رضا$روایت شده که فرمودند: حوا^در یک  .(316 ص ،3 ج )همو،« الجانّ

قابیل و دختری دیگر به دنیا آورد. پس هابیل و با خواهر  دومنوبت هابیل و دختری همزاد او آفرید و در نوبت 
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واج بین خواهر و برادر از آن پس همزاد قابیل ازدواج کرد و قابیل با خواهر همزاد هابیل. سپس حکم تحریم ازد

 صادر شد. 

چرا که موافق نظر عامّه است و حق مطلب روایتی است که شیخ صدوق@در  ،این روایت را باید بر تقیّه حمل کرد

 الفقیه از امام باقر$ نقل کرده که فرمودند:

رزند دیگرش را به عقد بر یکی از فرزندانش تزویج کرد و ف آن راای از بهشت بر آدم$ نازل شد که حوریه

از نسل آن  ،که به زیبایی و حسن خلق متصّف استیکی از جنیان در آورد؛ پس در میان مردمان هر آن کس

 حوریه و آنان که بد اخالق اند از نسل آن جن هستند.

 
 ارسائیلیاتـ 3ـ2ـ4

اند و آن دمیانجام شده توسط یهود های از اسرائیلیات و نقل آن رامشهدی گاه در تفسیر خود بعد از نقل یک روایت، 

 آموخته شدهآنها  البقره، بعد از نقل برخی عبارات در مورد دو ملکی که سحر به ۀسور 102 ۀکند. مثالً در تفسیر آیمیرا رد 

 نویسد:میاند و دمیبود و تجاوز آنان به زنی به نام زهره و صعود او به آسمان آن را از اسرائیلیات و اقوال یهود 

. رکالش و المعاصی على فحملتهما. زهرة لها یقال االمرأة فتعرّض. الشّهوة فیهما رکب و. بشرین مثّال أنّهما روی ما»

 .(100 ص ،2 ج )همو،« الیهود عن فمحکی. منهما تعلّمت بما السّماء إلى صعدت ثمّ

 
 جایگاه عقل در تفسیر کنزالدقائقـ 5

آن، برخی آراء تفسیری دیگر مفسّران را مورد نقد قرار  ۀاستناد به عقل و ادلمشهدی در تفسیر کنزالدقائق، بارها با  

فاصله داشتن مذاق علمی او، با اخباریان معاصر خویش  ۀداده است. این مسأله از آن روی اهمیت دارد که نشان دهند
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ه نظرات غیر عقالئی برخی ات بهای خداوند، به کرّویژه در مسائل کالمی مربوط به توحید و صفات و ویژگیاست. به

 های ذیل، گواه این مطلب اند:کند. نمونهمیمفسّران انتقاد 

 قائالن به امکان رؤیت  .جَهْرَة< اللَّهَ نَرَى حَتَّى لَنْنُؤْمِنَلَک،! یامُوسى: قُلْتُمْ إِذْ البقره >وَ ۀسور 55 ۀدر تفسیر آی

رت ترین دلیل او، مغایکند و مهممیک و اشتباه قلمداد حضرت حق در دنیا و آخرت توسط هر بنده را در مسیر شر

 نویسد: میچنین اعتقادی با عقل است. او 

 یةقض مع مکابر المنازع، و. االخرة فی جوازها عدم و الدنیا فی الرؤیة جواز عدم بین التّفاوت، عدم بین، منال و»

« لنبیا على کالراد العذاب، استحقاق علة فی ا،الدنی فی جوازها معتقد مشارک االخرة، فی جوازها فمعتقد. العقل

 .(440ص ،1 ج )همو،

 

 گیرینتیجه

عالوه  شمار آورد. تفسیری که در آنتفسیر کنزالدقائق را باید یک تفسیر مأثور غیر محض و در عداد تفاسیر جامع به

ز های عقلی و مباحث کالمی نیتحلیلبر استفاده از روایات، به نکات ادبی و ظرائف و آیات قرآن نیز اشاره شده و گاهی 

 خورد. میدر آن به چشم 

 از حیث منابع مفسّر و روش تفسیری، هر چند که مشهدی از تفسیر نورالثقلین در تألیف خود بهره برده است، امّا مانند

ز پرداخته و هایی نیبا معیارآنها  نگذشته و گاه به نقد و بررسی ،حویزی بدون توضیح از کنار تمام روایاتی که نقل کرده

ز منابعی ا آنکهحتی گاهی به دالیلی از جمله ضعف سند، از نقل برخی روایات نورالثقلین، استنکاف کرده است. ضمن 

 برداری کرده است.افزون بر تفسیر نورالثقلین نیز برای تکمیل روایات تفسیری خود بهره

اهی کند، اما گمیو بیضاوی است و بارها از ایشان نقل قول  از دیدگاه ادبی نیز هر چند که او وامدار طبرسی، زمخشری

 های ایشان نیز پرداخته و خود در این زمینه صاحب نظر است.به نقد دیدگاه
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