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شناسایی روشها و قواعد تفسیری به کار رفته در یک تفسیر ،عالوه بر آشنایی با مذاق
تفسیری مفسّر ،جایگاه و ارزش یک تفسیر را در میان منابع به نمایش میگذارد .در این
مقاله کوشش بر آن است تا روشها ،منابع و قواعد به کار گرفته شده توسط مشهدی در
تفسیر «کنزالدقائق و بحرالغرائب» بررسی و تحلیل شود .از آنجا که وی به بیان جداگانۀ
قواعد تفسیری خود نپرداخته و گاه در قالب تفسیر یک آیه به قاعدهای اشاره میکند ،روش
این مقاله یافتن قواعد تفسیری از البالی آراء تفسیری اوست.
مشهدی ضمن آنکه یک محدث گرانقدر به شمار میآید ،در تفسیر قرآن به نکات ادبی نیز
توجّه کاملی دارد و به بهترین وجه ،لطائف ادبی آیات را که در تفسیر آیه به کار میآید ،بیان
میکند .در تفسیر روائی نیز هر چند که از تفسیر نورالثقلین در تکمیل تفسیر خویش بهره
برده است ،اما تفاوتهایی میان این دو تفسیر نیز وجود دارد که توجه به آن،
تفاوتهای مشهدی با حویزی را مشخص میسازد .ضمن آنکه مشهدی در تفسیر خود از
مسائل کالمی و قواعد عقلی حاکم بر آیات قرآن غافل نیست و از این جهت ،در میان تفاسیر
هم عصر خود متمایز است.
کلیدواژهها :تفسیر کنزالدقائق و بحرالغرائب ،تفسیر مأثور ،تفسیر ادبی ،قمی مشهدی ،قواعد
تفسیری ،روشهای تفسیری
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مقدمه
تفسیر «کنزالدقائق و بحرالغرائب» را بهراستی باید یکی از بهترین تفاسیر مأثور قرن 12هجری قلمداد کرد .این اثر
گرانسنگ تألیف میرزا محمّدبنمحمدرضابناسماعیلبنجمالالدینالقمیالمشهدی است .غرض از «قمى» ،قمىاألصل
بودن و مقصود از «مشهدی» ،مشهدی المولد و المسکن بودن مؤلف است (درگاهی1368 ،ش ،ص  .)14مؤلف این اثر را
بین سالهای  1097تا  1103قمری در مشهد تألیف کرده است (همو ،ص .)41
وی در مقدمۀ کوتاه خود بر این تفسیر ،تشویق شیخ بهائی بر تکمیل نوشتههای مؤلف در حاشیۀ تفسیر کشاف با
روایات اهلبیت& را عامل و انگیزۀ خود برای تألیف این تفسیر ذکر میکند (مشهدی1368 ،ش ،ج  ،1ص .)2
از سال تولد و مرگ نگارنده اطالعی در دست نیست .امّا با توجه به تقریظ مجلسی بر تفسیر «کنزالدقائق» میتوان با
اطمینان گفت که او از معاصران مجلسی محسوب میشود .برخی از محققان سال مرگ او را  1113قمری ذکر کردهاند
(سبحانی1420 ،ق ،ج  ،10ص .)423
بزرگان در معرفی این تفسیر مطالب بسیار مهمی بیان کردهاند که به جهت اختصار به ذکر یک تقریظ مهم بر این
تفسیر اکتفا میشود .نخستین فردی که بر این تفسیر مقدمه نوشته ،عالمۀ مجلسی است .او در تقریظ این کتاب مینویسد:
«میرزا محمّد ،مؤلف این تفسیر ـ که به تأییدات خداوند قادر ،مؤید است ـ پس به بهترین شکل و متقنترین صورت
و نیکوترین روش به تفسیر آیات قرآن پرداخته و در این راه از روایات ائمۀ اطهار& بهرهبرداری کرده است .لذا این
تفسیر جایگاهی ویژه در میان دانشمندان یافته است .او در این تفسیر بین کتاب و سنت مطالب را جمع کرده است و تالش
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خویش را به کار برده تا آنچه را که از تفسیر قرآن در روایات موجود بوده ،جمعآوری کند .با این حال بحثهای لطیف از
اسرار االهی را نیز در آن گنجانده است .خداوند متعال به او از ایمان و اهل آن بهترین پاداش را مرحمت نماید و او را با
ائمۀ اطهار& محشور فرماید» (درگاهی1368 ،ش ،ص .)35
با وجود آنکه شیخ آغا بزرگ او را شاگرد مجلسی میداند (همو ،بیتا ،ج  ،18ص  ،)152اما استاد حسین درگاهی
مصحّح تفسیر کنزالدقائق ،بهدلیل سکونت دائمی وی در مشهد و اقامت مجلسی در اصفهان چنین احتمالی را نپذیرفته
است.
نخستین و مهمترین معرفی ارزشمند از این تفسیر ،بیگمان مقدمهای است که استاد حسین درگاهی به عنوان مصحّح
نخستین چاپ این کتاب بر آن نگاشته است .این مقدمه هر چند که مقدمهای کامل در نسخهشناسی و
جمعآوری تقریظهای دانشمندان بر این کتاب محسوب میشود ،اما از حیث روششناسی تفسیر و مقایسۀ آن با تفاسیر
مشابه ،همچنان نیازمند کار و تتبع گستردهتر است .در مقالۀ دیگری در نشریۀ علوم حدیث ،فاکر میبدی در مقالهای که
به معرفی تفاسیر روایی قرن یازدهم هجری پرداخته است ،حدود دو صفحه را به معرفی این تفسیر اختصاص داده که
معرفی کوتاهی در این زمینه محسوب میشود (همو 1376 ،ش ،ص .)251
هر چند که در طول حدود  25سال پس از چاپ این تفسیر ،تا حدودی جامعۀ علمی با این اثر آشنا شده است ،امّا
شناخت روشها و قواعد تفسیری به کار رفته در این تفسیر ،ضمن آشنا ساختن محققان با این تفسیر ،جایگاه آن در میان
تفاسیر شیعی را روشنتر میسازد.
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روش تفسیر
قرآنپژوهان دو تعریف مجزا از روش تفسیر ارائه کردهاند .گروهی آن را مستند یا مستنداتی که مفسّر ،تفسیر خود از
قرآن کریم را با استفاده از آنها عرضه میکند ،معرفی کرده اند (عمید زنجانی1373 ،ش ،ص  .)187برخی از آن به منابع
مفسّر در تفسیر قرآن تعبیر کردهاند (شاکر1382 ،ش ،ص .)46
گروه دوم از قرآنپژوهان ،روش تفسیری را چگونگی چینش مطالب یک تفسیر و نحوۀ استفادۀ مفسّر از منابع در تفسیر
آیات قرآن قلمداد کردهاند (ایازی1373 ،ش ،ص .)32
در این قسمت از مقاله ،با تعریف نخست به بررسی تفسیر کنزالدقائق خواهیم پرداخت.
هرچند که نویسنده در مقدمۀ تفسیر به معرفی منابع خود نمیپردازد و در مورد میزان اعتماد خویش به هر منبع سخنی
به میان نمیآورد ،اما با مطالعۀ متن کتاب ،بسیاری از منابع مفسّر آشکار میشود .وی در بسیاری از موارد نقل قولهایی
از مفسّران پیش از خود بیان میکند و سخن ایشان در مباحث ادبی مربوط به آیات قرآن را نقل و حتی گاهی نقد میکند.
از مهمترین مفسّرانی که در حوزۀ ادبیات ،تفسیر کنز الدقائق به نظرات ایشان توجه داشته میتوان به تفسیر
مجمعالبیان طبرسی ،انوار التنزیل بیضاوی و الکشاف زمخشری اشاره کرد.
به عنوان یک نمونه از نقد او بر آراء ادبی مفسّران پیش از خود ،به این مورد بنگرید:
 بههنگام تفسیر آیۀ 55سورۀ البقره <وَ إِذْقُلْتُمْ :یامُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَک ،حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَة> به نقل از تفسیر
مجمعالبیان مینویسد :و قیل« :قوله جهرة ،صفة لخطابهم لموسى $و تقدیره :وإذ قلتم جهرة ،لننؤمن لک حتى
نرى اللّه» و هو ضعیف (مشهدی1368 ،ش ،ج  ،1ص .)439
مالحظه میشود که نظر طبرسی در مورد صفت بودن<جَهْرَة>برای نحوۀ گفتگوی بنی اسرائیل با موسی $را
قولی ضعیف قلمداد میکند .هر چند که طبرسی این احتمال را به عنوان قویترین احتمال در این آیه مطرح نکرده
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است ،بلکه یکی از احتماالت مطرح در این زمینه میداند (همو1372 ،ش ،ج  ،1ص .)241این احتمال در تفسیر
«الجامع الحکام القرآن» نیز مطرح شده است (قرطبی1364 ،ش ،ج  ،1ص .)404
در برخی موارد نیز مفسّر با کلماتی همچون :قال ،قیل و ...مطالبی را از مفسّران دیگر نقل میکند ،اما مشخص
نمینماید که گوینده یا نویسندۀ مطلب نقل شده ،کیست؟ روش ارزشمند مصحّح این تفسیر در اینجا به کمک میآید؛ چرا
که وی بسیاری از منابع مفسّر را در پاورقیهای خود روشن میسازد.
در روایات نقل شده در این تفسیر که بخش مهمّی از آن را شامل میشود نیز احاطۀ مفسّر بر منابع روایی و جوامع
حدیثی قابل توجه است .به ویژه در ربع نخست کتاب ،نقل روایات متعدد با ذکر سند از جوامع حدیثی متقدّم به چشم
میخورد .مصحّح کتاب معتقد است که پس از پایان ربع نخست کتاب ،به احتمال بسیار زیاد ،تفسیر نورالثقلین در اختیار
مشهدی قرار گرفته است .چرا که از این جای تفسیر به بعد ،روایات نقل شده ذیل آیات ،به همان ترتیب موجود در تفسیر
نورالثقلین است و البته در نسخههای خطی در اختیار مصحّح ،مؤیدات دیگری نیز وجود دارد که وی از بیان آن در مقدمه
صرف نظر کرده است .با عنایت به تقدم زمانی اندک حویزی ( 1111ق ).نسبت به مفسّر کنزالدقائق ،این احتمال بعید
نیست.
ذکر این نکته نیز الزم است که مفسّر از منابعی که در تفسیر نورالثقلین از آنها بهرهبرداری نشده نظیر تأویل
اآلیاتالباهره نوشتۀ سید شرفالدین علی حسینی استرآبادی و تفسیر منسوب به امام حسنعسکری$نیز بهره برده
است .به عنوان مثال به این دو نمونه میتوان اشاره کرد:
 ذیل آیۀ  44سورۀ «الحج» روایتی را از امام باقر $به نقل از تأویلاآلیاتالباهرة بدین ترتیب نقل میکند« :و
فیشرح اآلیات الباهرة :قال محمّدبنالعبّاس@ :حدّثنا عبدالعزیزبنیحیى ،عن محمّدبن عبدالرّحمن ،عن المفضّل،
عن جعفربنالحسینالکوفی ،عن محمّدبنزیدمولى أبیجعفر ،عن أبیه قال :سألت موالی أباجعفر $قلت :قوله
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ـ عزّوجلّ ـ <:الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْی قُولُو ارَبُّنَا اللَّهُ>؟ قال :نزلت فی علی و حمزة و جعفر&.
ثمّ جرت فی الحسین( »$مشهدی1368 ،ش ،ج  ،9ص  103به نقل از استرآبادی1409 ،ق ،ج  ،1ص .)335
یعنی :از امام صادق $در مورد آیۀ  44سورۀ الحج سؤال شد .آن حضرت فرمودند :این آیه در مورد
علیبنابیطالب و حمزه و جعفر&نازل شده و سپس در مورد امام حسین $جریان یافته است.
 ذیل آیۀ  27سورۀ فرقان ،به نقل از تفسیر امام حسن عسکری $روایتی را نقل میکند که به چگونگی آزمایش
منافقان بر والیت امیرمؤمنان $در هنگام مرگ پرداخته است (مشهدی1368 ،ش ،ج  ،9ص  .)387روایت
چنین است:
«مَا مِنْ عَبْدٍ وَ لَا أَمَةٍ -أَعْطَى بَیْعَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِيٍّ  $فِي الظَّاهِرِ ،وَ نَکثَهَا فِي الْبَاطِنِ وَ أَقَامَ عَلَى نِفَاقِهِ -إِلَّا وَ إِذَا
جَاءَهُ مَلَکُ الْمَوْتِ لِیَقْبِضَ رُوحَهُ -تَمَثَّلَ لَهُ إِبْلِیسُ وَ أَعْوَانُهُ .وَ تَمَثَّلَ النِّیرَانُ وَ أَصْنَافُ عَذَابِهَا لِعَیْنَیْهِ وَ قَلْبِهِ وَ مَقَاعِدِهِ مِنْ
مَضَایِقِهَا .وَ تَمَثَّلَ لَهُ أَیْضاً الْجِنَانُ وَ مَنَازِلُهُ فِیهَا -لَوْ کانَ بَقِيَ عَلَى إِیمَانِهِ ،وَ وَفَى بِبَیْعَتِهِ فَیَقُولُ لَهُ مَلَکُ الْمَوْتِ:انْظُرْ فَتِلْکَ
الْجِنَانُ الَّتِي لَا یُقَدِّرُ قَدْرَ سَرَّائِهَا وَ بَهْجَتِهَا وَ سُرُورِهَا إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ -کانَتْ مُعَدَّةً لَکَ ،فَلَوْ کنْتَ بَقِیْتَ عَلَى وَلَایَتِکَ لِأَخِي
مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ#کانَ إِلَیْهَا مَصِیرُکَ یَوْمَ فَصْلِ الْقَضَاءِ ،لَکنَّکَ (نَکثْتَ وَ خَالَفْتَ) فَتِلْک النِّیرَانُ وَ أَصْنَافُ عَذَابِهَا -وَ زَبَانِیَتُهَا
وَ مِرْزَبَاتُهَا وَ أَفَاعِیهَا الْفَاغِرَةُ أَفْوَاهَهَا ،وَ عَقَارِبُهَا النَّصَّابَةُ أَذْنَابَهَا ،وَ سِبَاعُهَا الشَّائِلَةُ مَخَالِبَهَا ،وَ سَائِرُ أَصْنَافِ عَذَابِهَا هُوَ لَکَ وَ
إِلَیْهَا مَصِیرُک.فَعِنْدَ ذَلِک یَقُولُ« :یا لَیْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا» فَقَبِلْتُ مَا أَمَرَنِي -وَ الْتَزَمْتُ مِنْ مُوَاالةِ عَلِيٍّ $مَا
أَلْزَمَنی» (امام حسن عسکری1409 ،$ق ،ص .)44
یعنی :هر بنده اى از زن و مردم که در ظاهر بیعت با امیرالمؤمنین علی$کند ولى در باطن آن بیعت را بشکند
و بر نفاق خویش باقى بماند ،موقعى که عزرائیل براى قبض روح او مىآید ،جهنّم با تمام عذابهاى گوناگونش
در مقابل دیده و دل او مجسم میگردد .همچنین بهشت را نیز با تمام منازلش مىبیند اگر بر ایمان و عقیدهاش
دربارۀ علی $ثابت میماند (به جانب بهشت میرفت).
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ملک الموت به او میگوید :نگاه کن به بهشت که هیچکس جز خداوند ارزش و اهمیّت و قدرش را
نمىداند ،اگر بر والیت علی $برادر پیامبر #ثابت میماندى براى تو آماده بود و روز قیامت رهسپار
به آنجا وارد مىشدى .امّا چون بیعت را شکستى و مخالفت نمودى ،اینک جهنّم و عذابهاى گوناگون
آن و لهیبهاى فروزان و مارهاى کام گشاده و عقربهاى دم برافراشته و درندگان با پنجههاى گشاده و
دیگر عذابهاى آن جایگاه تو است و باید بدان سوی روى ،در این هنگام منافق میگوید< :یا لَیتَنِی
اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیالً> اى کاش دستور پیامبر #و والیت علی $را مىپذیرفتم و این نعمت را
از دست نمىدادم.

قواعد تفسیری و برخی منونهها از این قواعد در تفسیر کنزالدقائق
دستورالعملهای کلّی برای تفسیر قرآن کریم مبتنی بر مبانی متقن عقلی ،نقلی و عقالیی که رعایت آنها تفسیر را
ضابطهمند میکند و خطا و انحراف را در فهم معنا کاهش میدهد را قواعد تفسیر مینامند .برخی دیگر از قرآنپژوهان
تعریف دیگری نیز از قواعد تفسیری به دست میدهند .آنان میگویند:
«مراد از قواعد تفسیر ،راهکارهاى کلّى است که در وضعیتهاى خاص مورد عمل قرار مىگیرد .به بیان روشنتر ،در
مواردى که مفسّر در مراجعه به اصول تفسیر ،بر سر دو راهى یا چند راهى مىماند و به صحّت هیچکدام یقین ندارد ،در
اینگونه موارد ،قواعدى وجود دارد که گزینش یکى از آن راهها را براى او معین یا مرجّح مىسازد» (شاکر1382 ،ش ،ص
.)43
در برخی کتابهای علوم قرآنی ،قواعد تفسیری مورد استفاده در تفاسیر مختلف فهرست شدهاند .از جمله در کتاب
«قواعد التفسیر ،جمعا و دراسة» نوشتۀ خالدبنعثمان السبت ،به تفصیل این مسأله مورد توجه قرار گرفته است .هر چند
که مشهدی در تألیف تفسیر کنزالدقائق ،از تمامی قواعد تفسیری بهره نبرده است ،امّا به جهت آشنایی با نظام فکری
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مفسّر و روش او در تألیف تفسیر قرآن در ادامه به برخی از مهمترین قواعد تفسیری به کار برده شده توسط ایشان در
تألیف تفسیر کنزالدقائق میپردازیم:

1ـ نقل روایات ثواب قرائت
یکی از مهمترین قواعد تفسیری به کاربرده شده در تفسیر کنزالدقائق ،بهره بردن از روایاتی است که ثواب قرائت هر
سوره را بیان میکند .مفسّر ارجمند در ابتدای هر سوره به بیان این روایات پرداخته و به غیر از تفسیر مجمع البیان از
روایات کتاب شریف «ثواباالعمال و عقاباالعمال» بهره برده است .به عنوان نمونه در آغاز تفسیر دو سورۀ مبارکۀ
ابراهیم و الحجر ،روایت ذیل را نقل کرده است:
«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ $قَالَ :مَنْ قَرَأَ سُورَةَ إِبْرَاهِیمَ وَ الْحِجْرِ فِی رَکعَتَینِ جَمِیعاً فِیکلِّ جُمُعَةٍ لَمْ یصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ لَا جُنُونٌ
وَ لَا بَلْوَى» (مشهدی1368 ،ش ،ج  ،7ص  25و  99به نقل از ابن بابویه1406 ،ق ،ص .)107
ترجمه :از امام صادق$روایت شده که فرمودند :هر کس سورۀ ابراهیم و الحجر را در هر روز جمعه و در دو رکعت
بخواند ،هرگز به فقر مبتال نگردد و دیوانگی به سراغش نیاید و به بال گرفتار نشود.

2ـ توجه به سیاق آیات در انتخاب تفسیر صحیح
توجه به سیاق آیات در انتخاب یکی از احتماالت موجود در تفسیر آیه ،یکی از قواعدی است که مشهدی در تفسیر
کنزالدقائق بهکار برده است .توضیح آنکه گاه در تفسیر یک آیه ،مفسّران احتماالت مختلفی را در نظر گرفته اند .مفسّر در
این موارد می تواند با توجه به آیات قبل و بعد و سیر مطلب ،تفسیر صحیح را از میان احتماالت موجود انتخاب کند .به
عنوان نمونه ذیل آیۀ <و َإِنْ یأْتُوکمْ أُسارى تُفادُوهُمْ  ،>...بعد از بیان دو نقل در تفسیر این آیه ،نقل نخست را انتخاب
کرده و مینویسد« :و االوّل أقرب ،بحسب اللّفظ ،و سیاق الکالم» (مشهدی1368 ،ش ،ج  ،2ص .)71
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یا در تفسیر آیۀ <وَإِذا کنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّالةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَک وَلْیأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُم  >...به بیان دو احتمال
در مورد مرجع ضمیر<أَسْلِحَتَهُم> میپردازد و احتمال اوّل را به جهت مطابقت با سیاق آیه میپذیرد و مینویسد« :و سیاق
اآلیة یدلّ على االوّل» (مشهدی1368 ،ش ،ج  ،3ص .)526

3ـ استفاده از قواعد ادبی در تفسیر قرآن
آنچنان که بیان شد ،مشهدی به مباحث مربوط به نکات ادبی و بحثهای لغوی توجّه تام و تمامی داشته و خود در
این زمینه صاحبنظر است .لذا در موارد متعددی به نقل آراء مفسّران دیگر در این بحث پرداخته و حتی گاهی آراء ایشان
را نقد میکند .در البالی مباحث ادبی مطرح شده در تفسیر کنزالدقائق ،گاهی با برخی عبارتهای کلّی مواجه میشویم
که خود قاعدهای در تفسیر محسوب میشود .در ادمه به برخی از این قواعد میپردازیم:

3ـ1ـ عطف خاص بر عام
همانطور که از عنوان پیدا است ،گاهی در کالم عرب ،گوینده پس از بیان مطلبی عمومی ،آن را به طور اختصاصی
نیز برای جزئی از آن عموم بیان میکند .چنین بیانی نشان دهندۀ فضیلت خاص برای آن جزء است .تفسیر کنزالدقائق به
این مسأله توجه داشته و در مواردی که قرآن کریم از این قاعده بهره برده ،آن را بیان کرده است .به عنوان نمونه:
 در ذیل آیۀ  98سورۀ مبارکۀ البقره <مَنْ کانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَالئِکتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِیلَ وَ مِیکالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
لِلْکافِرِینَ> مینویسد« :إفراد الملکین بالذّکر ،لفضلهما .کأنّهما من جنس آخر» (مشهدی1368 ،ش ،ج  ،2ص)97
در واقع هر چند ابتدا از مالئکه نام برده شده و جبرئیل و میکائیل نیز از مالئکه هستند ،اما با بیان اختصاصی نام
ایشان ،اهمیّت آنان را جلوهگر ساخته است.
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 به عنوان نمونهای دیگر ذیل آیۀ  68سورۀ مبارکۀ الرحمان <فِیهِما فاکهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ> ،مینویسد« :عطفهما
على «الفاکهة» بیانا لفضلهما ،فإنّ ثمرة النّخل فاکهة و غذاء ،و ثمرة الرّمان فاکهة و دواء» (مشهدی،1368 ،
 .)589/12یعنی :عطف خرما و انار به میوه نشان دهندۀ فضیلت این دو میوه است .ثمرۀ نخل ،میوه و غذا است
و ثمرۀ انار ،میوه و دارو است.

3ـ2ـ نکره آمدن به جهت فخامت بخشیدن
آمدن یک لفظ به صورت نکره یا معرفه در قرآن کریم ،میتواند دارای بار محتوایی ویژهای باشد .این مسأله نیز به
ادبیات عرب باز میگردد .تفسیر کنزالدقائق در بررسیهای ادبی خود ،گاهی به این موضوع اشاره میکند .مشهدی نکره
آمدن را گاه دلیل بر فخامت بخشیدن و یا عظمت دادن به آن واژه میداند .به عنوان نمونه:
 ذیل آیۀ شریفۀ <أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ أُوتُوا نَصیباً مِنَ الْکتابِ یدْعَوْنَ إِلى کتابِ اللَّهِ لِیحْکمَ بَینَهُمْ ثُمَّی تَوَلَّى فَریقٌ
مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُون> (آلعمران .)23،نکره بودن واژۀ نصیباً را به جهت تعظیم آن میداند و مینویسد« :أی:
حظّا وافرا .و التّنکیر للتّعظیم» (مشهدی1368 ،ش ،ج  ،3ص .)61
 به عنوان نمونۀ دیگر ذیل آیۀ شریفۀ<یا أَیهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْکمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکمْ وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ وَ هُدىً
وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِین> (یونس )57،که سه واژۀ «موعظة»« ،شفاء» و «هدی» به صورت نکره آمده است ،این
عبارت را مشاهده میکنیم« :و التّنکیر فیها ،للتّعظیم» (مشهدی.)67/6 ،1368 ،
 م شابه این موارد در این تف سیر در (ج  ،1ص ( ،)412ج  ،1ص ( ،)132ج  ،2ص ( ،)458ج  ،10ص ( ،)539ج
 ،13ص ( ،)460ج  ،14ص  86و  )87قابل مالحظه است.

3ـ3ـ تکرار به جهت تأکید است
یکی دیگر از قواعد تفسیری که جنبۀ ادبی دارد ،تکرار یک موضوع به جهت تأکید بر آن است .مسألهای که در قرآن
کریم ،بارها رخ داده و مفسّران دربارۀ آن سخنان بسیار گفتهاند .آنچه مسلّم است آن که این تکرار بیهوده و لغو نیست و
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هدفی از انجام آن وجود دارد .بسیاری از مفسّران تأکید بر مطلب را یکی از این اهداف بر شمردهاند (سیوطی 1421ق ،ج
 ،2ص .)107
تفسیر کنزالدقائق ،در موارد ذیل به این مسأله اشاره میکند:
 ذیل آیۀ شریفۀ <یا بَنِی إِسْرائِیلَ اذْکرُوا نِعْمَتِی الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیکم> (البقره 40 ،و  )122 ،47که یک بار به فاصلۀ
 7آیۀ و بار دیگر  75آیۀ بعدتر تکرار شده است ،مشهدی مینویسد« :التکریر للتوکید .و تذکیر التفضیل الذی ،هو
أجل النعم ،خصوصاً» (مشهدی1368 ،ش ،ج  ،1ص  )411تکرار به جهت تأکید است .خصوصاً تذکر به برتری
که بهترین نعمتها است.
در تکرار دوم این آیۀ شریفه ،مفسّر ضمن بیان سه احتمال به جهت تکرار ،تأکید را در احتمال دوم مطرح میکند
(همو ،ج  ،2ص .)133
 ذیل بخشی از آیۀ شریفۀ<وَ یحَذِّرُکمُ اللَّهُ نَفْسَه> (آلعمران 28 ،و  )30که به فاصله دو آیۀ تکرار شده است،
مفسّر باز هم به این مسأله اشاره میکند و مینویسد« :التّکریر للتّوکید» (همو ،ج  ،3ص .)67
 در مواضع دیگری از تفسیر کنزالدقائق نیز اشاره به این مطلب را میتوان مالحظه کرد .هرچند همواره لفظ تأکید
به کار برده نشده ،اما از جمالت استفاده شده توسط مفسّر ،همین مفهوم قابل برداشت است (همو ،ج  ،2ص
 ،394ج  ،6ص  ،68ج  ،13ص .)206

3ـ4ـ استفهام انکاری در کنار فعل نفی
هرگاه در جملهای از آیات قرآن ،استفهام انکاری در کنار فعل نفی قرار گیرد ،مفهوم تأیید افاده میشود .در واقع انکار
نفی ،همان قبول و تأیید یک مطلب است .از این قاعده مشهدی در تفسیر خود بهره برده است .به این مورد توجه کنید:
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 در تفسیر آیۀ  12از سورۀ البقره <أَال إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلکنْ الیشْعُرُون> مینویسد« :أال و أما ،مرکبتان من همزة
االستفهام و حرف النفی ،العطاء معنى التنبیه ،على تحقق مابعدها .فانا الستفهام ،إذا کان لإلنکار و دخل على النفی،
أفاد تحقیقا ،ألن نفی النفی اثبات و تحقیق ،کقوله :أَلَیسَ ذلِک بِقادِرٍ» (همو ،ج  ،1ص .)186
یعنی« :أال و أما» مرکب از همزۀ استفهام و حرف نهی هستند تا معنی توجه دادن و وقوع جملۀ پس از خود را افاده
نمایند؛ لذا استفهام انکاری به همراه نفی ،معنی وقوع میدهد .چرا که نفی نفی ،اثبات وقوع یک مطلب است.

3ـ5ـ وضعیت حروف «لوال» بر رس افعال مختلف
یکی از نکات دیگر ادبی قابل توجه در تفسیر توجه به وضعیّت حروف است .به عنوان مثال ،حروف «لوال» هنگامیکه
بر سر فعل ماضی بیاید ،معنای توبیخ و هنگامی که بر سر فعل مستقبل بیاید ،معنای تشویق میدهد (سیوطی ،بیتا ،ج ،2
ص 257؛ موسوی1380 ،ش ،ص .)312
مالحظه میشود که عدم توجّه به همین موضوع ،میتواند انسان را در فهم مفهوم یک آیه ،تا چه مقدار به خطا بیندازد.
مشهدی با استمداد از اطالعات ادبی خویش به این مسأله توجه داشته و در تفسیر خود ،هر جا که الزم بوده ،به آن اشاره
کرده است .به موارد ذیل توجه کنید:
 به عنوان نمونه در تفسیر آیۀ  63سورۀ المائده <لَوْال ینْهاهُمُ الرَّبَّانِیونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکلِهِمُ السُّحْت>
مینویسد«:تحضیض لعل مائهم على النّهی عن ذلک .فإنّ «لوال» إذا دخل على الماضی ،أفاد التّوبیخ و إذا دخل
على المستقبل ،أفاد التّحضیض» (مشهدی1368 ،ش ،ج  ،4ص .)160لذا آیۀ مبارکه در مقام تشویق علمای
یهود و نصاری به نهی کردن قوم خود از بیان گفتار دروغ و خوردن مال حرام است.

4ـ استفاده از روایات
هر چند که تفسیر کنزالدقائق به بهرهبرداری از قواعد ادبی اهتمام دارد ،اما بدون شک استفادۀ گسترده از روایات در
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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روش مفسّر در این تفسیر آن است که پس از بیان نکات ادبی به بیان روایات تفسیری میپردازد و به همین جا نیز اکتفا
نکرده ،گاهی ضمن شرح آن روایات ،به وجوه تفسیری آن بر آیۀ مورد نظر نیز اشاره میکند.

4ـ1ـ مقایسه با تفسیر نور الثقلین
مصحّح کتاب در مقدمۀ خود بر این تفسیر ،معتقد است که مشهدی به هنگام تألیف سه بخش پایانی از چهار بخش
تفسیر خود ،تفسیر نورالثقلین را در اختیار داشته و از آن بهره برده است .وی ترتیب مشابه میان روایات نقل شده در تفسیر
نورالثقلین با تفسیر کنزالدقائق و برخی شواهد موجود در نسخ خطی را دلیل بر این مدعا بیان کرده است .البته با عنایت
به سال رحلت حویزی ( 1111ق) و مقایسۀ آن با دوران زندگی مشهدی میتوان احتمال داد که تفسیر نورالثقلین به دست
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
که دقیقاً مشابه تفسیر نورالثقلین صورت پذیرفته است .به عنوان نمونه حویزی در تفسیر آیۀ شریفۀ <بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیناتٌ
فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ> (العنکبوت ،)49 ،روایتی را از کتاب بصائر نقل میکند .روایت چنین است:
«فی بصائر الدرجات یعقوببنیزید و محمدبنالحسین عن ابنأبى عمیر عن عمربنأذینة عن بریدبنمعاویة عن
أبیجعفر $قال :قلتله< :بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ> ،فقال :أنتم هم من عسى ان یکونوا؟» (حویزی،
ج ،4ص .)165
البته این روایت بدین شکل در کتاب بصائر وجود ندارد .روایت نقل شده در کتاب بصائر چنین است:
«حَدَّثَنَا یعْقُوبُبْنُیزِیدَ وَ مُحَمَّدُبْنُالْحُسَینِ عَنِ ابْنِ أَبِیعُمَیرٍ عَنْ عُمَرَبْنِ أُذَینَةَ عَنْ بُرَیدِبْنِمُعَاوِیةَ عَنْ أَبِیجَعْفَرٍ قَالَ :قُلْتُ
لَهُ قَوْلُ اللَّهِ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ .قَالَ إِیانَا عَنَى» (صفار1404 ،ق ،ج  ،1ص .)204
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متأسفانه مشهدی نیز در تفسیر کنزالدقائق ،عیناً همین اشتباه را مرتکب شده (همو ،ج  ،10ص  )157و البته نمیتوان
این مسأله را تصادفی دانست .بلکه باید قائل به این شد که وی از تفسیر نورالثقلین در نقل روایات کامالً بهره برده است.
آنچنان که پیشتر در بحث روش تفسیری مشهدی بیان شد ،او از منابعی غیر از تفسیر نورالثقلین نیز در تکمیل
روایات تفسیری خود بهره برده است .از جمله از کتاب تأویل اآلیات الظاهره و تفسیر امام حسن عسکری .$لذا روایاتی
در این تفسیر بهچشم میخورد که در منابع تفسیر نورالثقلین وجود ندارد وحویزی از آنها استفاده نکرده است.
هر چند تفسیر کنزالدقائق به جهت نقل روایات تفسیری از تفسیر نورالثقلین بهره برده است ،اما ذکر این نکته نیز الزم
است که این استفاده به معنی متابعت کامل نبوده و مشهدی ،گاهی برخی روایات تفسیر نورالثقلین را نقل نکرده و یا پس
از نقل ،به نقد آن پرداخته است .به عنوان نمونه در تفسیر آیۀ  25سورۀ مبارکۀ «ص» ،به نقد روایتی میپردازد که تفسیر
نورالثقلین به نقل از تفسیر منسوب به علیبنابراهیم قمی نقل کرده است .این روایت در مورد حضرت داود $است و
محتوای آن بهگونهای است که به آن حضرت معصیت نسبت میدهد (نک :عروسی حویزی ،ج  ،4ص 450و قمی ،ج ،2
ص.)233
مشهدی پس از نقل این روایت مینویسد« :و تلک األقوال فاسدة على أصل مذهبنا من عدم جواز الصّغائر على أنبیاءاللّه
ـ تعالى .خصوصاً و بعضها یشتمل على نسبة الفواحش و الکبائر إلیهم ،و أحادیثنا تدلّ على فسادها» (همو ،ج  ،11ص
 .)222یعنی :اینگونه اقوال از دیدگاه مذهب ما فاسد و نادرست است ،چرا که امکان انتساب گناهان صغیره نیز بر انبیای
االهی مردود است ،حال آنکه این اخبار ،نسبت برخی گناهان کبیره را بر انبیای االهی به ذهن میرساند و احادیث ما بر
فساد این اخبار داللت میکند .بهعنوان نمونهای دیگر میان روایات نقل شده در تفسیر سورۀ مبارکۀ «طه» در دو تفسیر
نورالثقلین و کنزالدقائق مقایسهای شده که توجه به آن نکات جالبی را از مشی مشهدی در انتخاب احادیث روشن میسازد.
جدول ذیل نمایانگر این مقایسه است:
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جدول شماره 1ـ مقایسۀ تفسیر سورۀ مبارکۀ «طه» در تفسیرهای نورالثقلین و کنزالدقائق
تفسیر نورالثقلین

تفسیر کنز الدقائق
روایات ثواب قرائت عیناً مشابه است.
نقل نشده است.

روایت شمارهی 5

نقل نشده است.

روایت شمارهی 6

روایت اوّل :به نقل از معانی االخبار

به عنوان روایت شماره  8نقل شده است.

روایت دوم :به نقل از شرح اآلیات الباهره

نقل نشده است.

روایت سوّم :به نقل از علیبنابراهیم

به عنوان روایت شماره  7نقل شده است.

روایت چهارم :به نقل از الکافی

به عنوان روایت شماره  9نقل شده است.

روایت پنجم :به نقل از االحتجاج

به عنوان روایت شماره  10نقل شده است.

روایت ششم :به نقل از االمالی

به عنوان روایت شماره  11نقل شده است.

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

روایت  12تا 28

روایت بیست و چهارم :به صورت تقطیع شده و به نقل از کتاب خصال است.

روایت شماره 29
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نکات ذیل از جدول شماره  ،1قابل توضیح است:
 روایت پنجم و ششم نورالثقلین را تفسیر کنزالدقائق نقل نکرده است .جالب اینکه هر دو روایت مرسل هستند.
به نظر میرسد سند روایت در انتخاب روایات تفسیر کنزالدقائق مؤثر بوده است.
 برخی روایات تفسیر کنزالدقائق در تفسیر نورالثقلین نقل نشده که حاکی از وسعت منابع تفسیر کنزالدقائق است.
 ترتیب قرارگیری روایات به اندازهای شبیه است که جای هیچ شبههای باقی نمیماند که مشهدی از تفسیر
نورالثقلین برای تألیف تفسیر خود بهره برده است.
 هر چند روایت شمارۀ  29نورالثقلین در این قسمت از تفسیر کنزالدقائق به صورت تقطیع شده نقل شده است،
اما مشهدی از متن کامل همین روایت در جلد  13صفحۀ  410ذیل آیات سورۀ مبارکۀ الحاقه بهره برده است.
نکتۀ حائز اهمیت اینجاست که تقطیع سایر روایات ذیل آیات مبارکۀ سورۀ طه که به عنوان نمونه مورد بررسی
قرار گرفته ،عیناً مشابه تفسیر نورالثقلین و نشانی دیگر از بهره بردن مشهدی از این تفسیر در تدوین تفسیر
خویش است.

4ـ2ـ معیارها در انتخاب احادیث
مشهدی در تدوین تفسیر کنزالدقائق ،بر خالف نظر برخی از اخباریان در تألیف تفاسیر خود ،به نقد و بررسی روایات
اهتمام داشته و در مورد روایات اظهار نظر میکند؛ کاری که در تفاسیری چون تفسیر نورالثقلین و البرهان به چشم نمیآید.
موارد ذیل در نقد روایات در این تفسیر شریف قابل توجه است.

4ـ2ـ1ـ موضوع دانسنت برخی روایات
مشهدی گاهی پس از نقل یک روایت به موضوع بودن آن اشاره میکند .بهعنوان نمونه هنگامیکه در تفسیر سورۀ
«الحمد» اشاره به برخی از روایات در استحباب ذکر آمین در نماز جماعت پس از خاتمۀ قرائت این سورۀ توسط امام
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میکند ،به جهت مغایرت اینگونه احادیث با روایات صحیح دیگر ،مینویسد«:أحادیثنا الصحیحة ،تدل على وضع تلک
األخبار .کما مر» (همو ،ج  ،1ص .)88

4ـ2ـ2ـ تقیهای بودن روایت
وی در برخی مواضع به ویژه آن هنگام که روایتی موافق احکام فقهی اهلتسنن و مغایر با مکتب فقهی شیعه باشد،
آن را در ردیف روایات تقیّهای بر میشمرد .نمونههای متعددی از این موضوع در این تفسیر شریف قابل مالحظه است.
برخی نمونههای ذیل از این منظر قابل توجّهاند:
 هنگامیکه روایتی در مورد احکام حیض نقل میکند که مغایر با مشهور روایات شیعه است ،مینویسد« :فیمکن
أن یحمل على التّقیة .ألنّه موافق لمذهب أکثر العامّة» (همو ،ج  ،2ص .)343
 هنگامیکه در مورد چگونگی ازدواج فرزندان آدم $وارد بحث میشود ،روایتی نقل میکند که اشاره به ازدواج
فرزندان آدم $با یکدیگر دارد .پس از نقل این روایت ،آن را حمل بر تقیه میکند و روایت دیگری از امام
رضا $را در این زمینه ،بیانگر حقیقت موضوع معرفی مینماید .وی مینویسد:
«ما فی قرب اإلسناد ،عن الرّضا$حملت حوّاء هابیل و أختا له فی بطن ،ثمّ حمل فی البطن الثّانی قابیل و أختا
له فی بطن ،فزوّج هابیل الّتی مع قابیل و تزوّج قابیل الّتی مع هابیل ،ثمّ حدث التّحریم بعد ذلک .فمحمول على
التّقیة ،ألنّه موافق لمذهب العامّة و الحقّ ما رواه فی الفقیه:
عن (الباقر) $أنّ اللّه ـ عزّوجلّ ـ أنزل على آدم حوراء من الجنّة فزوّجها أحد ابنیه و تزوّج اآلخر ابنة الجانّ،
فما کان فی النّاس من جمال کثیر و حسن خلق فهو من الحوراء ،و ما کان فیهم من سوء خلق فهو من ابنة
الجانّ» (همو ،ج  ،3ص  .)316یعنی :در قرب االسناد از امام رضا$روایت شده که فرمودند :حوا^در یک
نوبت هابیل و دختری همزاد او آفرید و در نوبت دوم قابیل و دختری دیگر به دنیا آورد .پس هابیل و با خواهر
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همزاد قابیل ازدواج کرد و قابیل با خواهر همزاد هابیل .سپس حکم تحریم ازدواج بین خواهر و برادر از آن پس
صادر شد.
این روایت را باید بر تقیّه حمل کرد ،چرا که موافق نظر عامّه است و حق مطلب روایتی است که شیخ صدوق@در
الفقیه از امام باقر $نقل کرده که فرمودند:
حوریهای از بهشت بر آدم $نازل شد که آن را بر یکی از فرزندانش تزویج کرد و فرزند دیگرش را به عقد
یکی از جنیان در آورد؛ پس در میان مردمان هر آن کسکه به زیبایی و حسن خلق متصّف است ،از نسل آن
حوریه و آنان که بد اخالق اند از نسل آن جن هستند.

4ـ2ـ3ـ ارسائیلیات
مشهدی گاه در تفسیر خود بعد از نقل یک روایت ،آن را از اسرائیلیات و نقلهای انجام شده توسط یهود میداند و آن
را رد میکند .مثالً در تفسیر آیۀ  102سورۀ البقره ،بعد از نقل برخی عبارات در مورد دو ملکی که سحر به آنها آموخته شده
بود و تجاوز آنان به زنی به نام زهره و صعود او به آسمان آن را از اسرائیلیات و اقوال یهود میداند و مینویسد:
«ما روی أنّهما مثّال بشرین .و رکب فیهما الشّهوة .فتعرّض االمرأة یقال لها زهرة .فحملتهما على المعاصی و الشرک.
ثمّ صعدت إلى السّماء بما تعلّمت منهما .فمحکی عن الیهود» (همو ،ج  ،2ص .)100

5ـ جایگاه عقل در تفسیر کنزالدقائق
مشهدی در تفسیر کنزالدقائق ،بارها با استناد به عقل و ادلۀ آن ،برخی آراء تفسیری دیگر مفسّران را مورد نقد قرار
داده است .این مسأله از آن روی اهمیت دارد که نشان دهندۀ فاصله داشتن مذاق علمی او ،با اخباریان معاصر خویش
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است .بهویژه در مسائل کالمی مربوط به توحید و صفات و ویژگیهای خداوند ،به کرّات به نظرات غیر عقالئی برخی
مفسّران انتقاد میکند .نمونههای ذیل ،گواه این مطلب اند:
 در تفسیر آیۀ  55سورۀ البقره <وَ إِذْ قُلْتُمْ :یامُوسى! لَنْنُؤْمِنَلَک ،حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَة> .قائالن به امکان رؤیت
حضرت حق در دنیا و آخرت توسط هر بنده را در مسیر شرک و اشتباه قلمداد میکند و مهمترین دلیل او ،مغایرت
چنین اعتقادی با عقل است .او مینویسد:
«و منال بین ،عدم التّفاوت ،بین عدم جواز الرؤیة فی الدنیا و عدم جوازها فی االخرة .و المنازع ،مکابر مع قضیة
العقل .فمعتقد جوازها فی االخرة ،مشارک معتقد جوازها فی الدنیا ،فی علة استحقاق العذاب ،کالراد على النبی»
(همو ،ج  ،1ص.)440

نتیجهگیری
تفسیر کنزالدقائق را باید یک تفسیر مأثور غیر محض و در عداد تفاسیر جامع بهشمار آورد .تفسیری که در آن عالوه
بر استفاده از روایات ،به نکات ادبی و ظرائف و آیات قرآن نیز اشاره شده و گاهی تحلیلهای عقلی و مباحث کالمی نیز
در آن به چشم میخورد.
از حیث منابع مفسّر و روش تفسیری ،هر چند که مشهدی از تفسیر نورالثقلین در تألیف خود بهره برده است ،امّا مانند
حویزی بدون توضیح از کنار تمام روایاتی که نقل کرده ،نگذشته و گاه به نقد و بررسی آنها با معیارهایی نیز پرداخته و
حتی گاهی به دالیلی از جمله ضعف سند ،از نقل برخی روایات نورالثقلین ،استنکاف کرده است .ضمن آنکه از منابعی
افزون بر تفسیر نورالثقلین نیز برای تکمیل روایات تفسیری خود بهرهبرداری کرده است.
از دیدگاه ادبی نیز هر چند که او وامدار طبرسی ،زمخشری و بیضاوی است و بارها از ایشان نقل قول میکند ،اما گاهی
به نقد دیدگاههای ایشان نیز پرداخته و خود در این زمینه صاحب نظر است.

سال اوّل ،شماره دوّم ،پائیز و زمستان 1393

89

منابع
 -1قرآن کریم.
 -2ابن بابویه محمد بن علی ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،قم :دار الشریف الرضی للنشر ،چاپ دوم1406 ،ق.
 -3امام حسن عسکری  ،$التفسیرالمنسوب الى االمام العسکرى ،$قم :مدرسه امام مهدی1409 ،$ق.
 -4ایازی سید محمدعلی ،المفسّرون حیاتهم و منهجهم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ اوّل1373 ،ش.
 -5استرآبادی ،علی ،تأویل اآلیات الظاهره فی فضائل العترة الباهرة ،قم :مؤسسة النشر االسالمی1409 ،ق.
 -6درگاهی ،حسین ،مقدمه تفسیر کنزالدقائق و بحر الغرائب ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی1368 ،ش.
 -7سبحانی ،جعفر ،مفاهیم القرآن (العدل و االمامة) ،قم :مؤسسة االمام الصادق1420 ،$ق.
 -8سیوطی ،جالل الدین ،االتقان فی علوم القرآن ،بیروت :دارالکتاب العربی ،چاپ دوم1411 ،ق.
 -9سیوطی ،جالل الدین ،معترک االقران فی اعجاز القرآن ،دارالفکر العربی ،بیتا.
 -10شاکر ،محمّد کاظم ،مبانی و روشهای تفسیری ،قم :مرکز جهانی علوم اسالمی ،چاپ اوّل1382 ،ش.
 -11شیخ آغا بزرگ تهرانی ،الذریعة الی تصانیف الشیعة ،بیروت :داراالضواء ،چاپ سوّم ،بیتا.
 -12صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،قم :مکتبة آیت اهلل النجفی المرعشی ،چاپ دوم1404 ،ق.
 -13طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،چاپ سوّم1372 ،ش.
 -14العروسی الحویزی ،عبدعلی بن جمعه ،تفسیر نور الثقلین ،محقق:هاشم رسولی محالتی ،قم :اسماعیلیان ،چاپ چهارم،
1415ق.
 -15عمید زنجانی ،عباسعلی ،مبانی و روشهای تفسیر قرآن ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ سوّم1373 ،ش.
 -16فاکر میبدی ،محمد ،تفاسیر روایی قرن یازدهم هجری (رویکردی دوباره به تفسیر روایی) ،نشریه علوم حدیث ،بهار
 ،1376شماره 1376 ،3ش.
 -17قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع الحکام القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،چاپ اوّل1364 ،ش.

90

شناسایی روشها و قواعد تفسیری در تفسیر کنزالدقائق و بحرالغرائب

 -18قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،قم :دارالکتاب ،چاپ سوّم1404 ،ق.
 -19مشهدی ،محمدبنمحمدرضا ،تفسیر کنزالدقائق و بحرالغرائب ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی،
چاپ اوّل1368 ،ش.
 -20موسوی دارانی ،سیدعلی ،نصوص فی علم القرآن ،مشهد :آستان قدس رضوی1380 ،ش.

