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شصت و نهمين نشست از سلسله نشست هاي مركز پژوهشي 
و  مفاتيح االسرار  كتاب  بررسى  و  نقد  به  مكتوب  ميراث 
مصابيح االبرار تاليف محمدبن عبدالكريم شهرستانى (متوفى 
محمدعلى  دكتر  تعليقات  و  تصحيح  تحقيق،  با  548ق) 
دوشنبه  روز  عصر  نشست  اين  داشت.  اختصاص  آذرشب 
مصحح  بر  عالوه  و  شد  برگزار  مركز  محل  در   87/10/2
سيدمحمد  و  ايازى  محمدعلى  سيد  حجت االسالم  كتاب، 

عمادى حائرى نيز در آن به ايراد سخن پرداختند.
ميراث  پژوهشى  مركز  رئيس  نشست  ابتداى  در 
دكتر  از  تقدير  و  اثر  اهميت  به  اشاره  ضمن  مكتوب، 
آذرشب، اظهار داشت كه تصحيح نسخة منحصر به فرد 
و پراهميت تفسير شهرستانى، با تمام بدخوانى هاى آن، 

كارى بوده است صعب و پرخطر.
در  مؤثر  عوامل  بررسى  به  ادامه  در  ايرانى  اكبر 
شكل گيرى ديدگاه و نحوة برداشت مفسران پرداخت و 
گفت: شرايط فرهنگى سياسى و اجتماعى اى كه هر فرد 
در آن زندگى مى كند، در تعيين جهت انديشة او دخالت 
دارد؛ تا جايى كه انسان در طول زندگى با تغيير شرايط 
و درك عميق تر مسائل، ممكن است دچار چرخش هاى 
فكرى تعيين كننده اى شود. در اين ميان با بررسى سلسله 

آثار افراد مى توان سير تحول روحى آنان را مشاهده كرد 
و اين مسئله اى است كه در مورد شهرستانى نيز صادق 
است. ما در آخرين اثر او يعنى كتاب مفاتيح االسرار كه 
نگاشته،  عقالنى اش  پختگى  اوج  و  ميانسالى  در  را  آن 
مذهب  به  گرايشى  گويى  اينكه  به رغم  وى  كه  مى بينيم 
خاصى ندارد، ولى در موارد متعددى ارادت و محبتش به 
شيعه و اهل بيت عيان است و مى توان نتيجه گرفت كه 

شهرستانى به سمت شيعه گرايش داشته است.
متخصص  ايازى،  االسالم  حجت  نشست،  ادامة  در 
علوم تفسيرى، به ايراد سخن پرداخت. وى ابتدا با اشاره 
به مباحث تفسيرپژوهى در چند دهة اخير گفت: نقد و 
بررسى و تحليل انديشه ها و مبانى و روش هاى تفسير در 

تفسير مفسرين تأثير بسزايى دارد.
اين  در  كه  مهمى  جريان هاى  جملة  از  وى  زعم  به 
عرصه اتفاق افتاده، واردكردن انديشة اجتماعى در مفاهيم 
در  جدى  چالش هاى  به  منجر  كه  مسئله اى  است؛  قرآن 

حوزة معرفت دينى گشته است. 
اين  را  تفاسير  بررسى  و  نقد  بركات  ادامه  در  ايازى 

گونه برشمرد:
 1. بررسى تفاسير موجود ما را با سير تطور تفاسير و 
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فراز و نشيب هاى آن آشنا مى كند. 
جريان هاى  و  مذاهب  با  را  ما  تفاسير  محتواى   .2
اعتقادى و كالمى آشنا مى كند و بعضًا نشان مى دهد كه 
بسيارى از عقايد و انگيزه و خاستگاه هاى فكرى برخى 

مفسران مدلل نيست.
3. قرآن اليه هاى گوناگون دارد؛ آشنايى با روش هاى 
گوناگون تفسير همچون تفسير عرفانى، فلسفى يا اخالقى 

به مدد بررسى تفاسير گوناگون به دست مى آيد. 
ميان  مباحثه  زمينة  گوناگون  تفاسير  با  آشنايى   .4
فراهم  را  ديگر  راه هاى  گشوده شدن  نتيجه  در  و  تفاسير 
مى آورد. همچنين زمينة طرح عقايد علمى در جامعة دينى 

فرهنگ سازى و منجر به رشد جامعة بشرى مى شود.
اشكاالت  و  ضعف  به  تفاسير  با  آشنايى  يمن  به   .5

تفسيرها توجه مى شود.
6. شرايط زمانى در امر تفسير بسيار تعيين كننده است. 
آشنايى و بررسى تفاسير اين امكان را به مفسر مى دهد كه 
آشنا  گذشته  تفسيرهاى  كاستى  و  امروز  مخاطبان  نياز  با 

شود و به عبارتى تفسير عصرى ارائه دهد.
گذشتگان  از  غنى  ميراث  از  سرشار  ما  فرهنگ   .7
است. افرادى چون شهرستانى را به واسطة نقد و بررسى 
درآمده  نگارش  به  پختگيشان  دورة  كه  آثارشان  آخرين 

مى توان شناخت.
در ادامه ايازى به شرايطى اشاره كرد كه به مدد آن 
عبارت  آن  و  شد  نايل  مفسر  بيشتر  شناخت  به  مى توان 
است از بررسى شخصيت و محيط خانوادگى، استادان و 

سير و سفرهاى يك مفسر.
خانوادة  از  كه  شهرستانى  ميان  اين  در  گفت:  وى 
گمنامى بوده با مطالعة جامع و آشنايى با مذاهب و ملل 
با  تساهل  و  تسامح  روحية  از  برخوردارى  و  مختلف 

نگاهى استعاليى با مسائل برخورد مى كند.
زندگى  تاريخ  عطف  نقطة  به  چنين  هم  ايازى 
(به  بوده  شخصى  با  ديدار  كه  داشت  اشاره  شهرستانى 
زعم ماير احتماالً حسن صباح) كه گره هاى تفسيرى او را 
گشوده تا جايى كه عقيده و مذهب او را نيز تحت شعاع 

قرار داده است.
اشاره  اندكى  آثار  به  ادامه  در  ايازى  حجت االسالم 
داشت كه به تفاسير باطنى شهره اند. وى گفت: اين آثار 
دارند.  جدى  تفاوتى  شهرستانى  كار  با  باطنيه  از  باطنى 

به عبارت ديگر حوزة تفسيرى شهرستانى چنان رمزآلود 
نيست كه نتوان بر آن استدالل كرد و قرينه يافت.

وى در ادامه به جايگاه اهل بيت در تفسير شهرستانى 
اشاره داشت و گفت: به عقيدة من شهرستانى صرفًا يك 
محب اهل بيت(ع) نيست و شواهد زيادى در اين كتاب 
موضوع  اين  و  است.  مطلب  اين  مؤيد  كه  دارد  وجود 
بررسى  و  بحث  در  جدى  پژوهشى  كار  يك  مى تواند 

عقايد شهرستانى باشد.

از  توبى  ماير  دكتر  حضور  با  نشست  اين  بود  قرار 
مؤسسه مطالعات اسماعيليه برپا شود كه متأسفانه ايشان 
از  نشدند.  چهره گشايى  جلسه  اين  در  شركت  به  موفق 
بخش  كارشناسان  از  كه  حائرى  عمادى  آقاى  از  اين رو 
تحقيقاتى  تفسيرى  متون  روى  و  هستند  مركز  پژوهشى 
دارند، خواسته شد كه از طرف آقاى توبى  ماير مقاله اى 
و  نوشته اند  مفاتيح االسرار  دربارة  انگليسى  به  ايشان  كه 
ترجمة  از  بخش هايى  است،  شده  چاپ  كتاب  پايان  در 

فارسى آن را براى حاضران قرائت كنند.
نقل  با  را  خود  سخنان  حائرى  عمادى  محمد  سپس 
قولى از زنده ياد محمدتقى دانش پژوه آغاز كرد و گفت: 
گرچه گفته اند شهرستانى سنى اشعرى مذهب است، ولى 
مكاتب  نزد  تأويل  هرچند  باطنى گراست؛  اسماعيلى  او 
گوناگون اسماعيلى اندكى با يكديگر متفاوت است. در 
ابويعقوب  مانند  مآبى  فيلسوف  متكلمان  كه  حالى  هر 
الفاظ  ظاهر  از  كه  آن اند  بر  ناصرخسرو  و  سجستانى 
ضرورى  امام  حضور  و  رسيد  آيات  باطن  به  نمى توان 
تأويل  براى  چارچوبى  آنها  خالف  بر  شهرستانى  است؛ 
امام  به  دسترسى  بدون  آن  مدد  به  كه  مى دهد  دست  به 

معصوم هم بتوان آيات قرآن را تأويل كرد. 
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نويسندة  ماير،  عقيدة  به  ادامه  در  حائرى  عمادى 
انگليسى زبان مقدمة كتاب مورد بحث (جلد دوم) اشاره 
دوگانه  نظام  يك  شهرستانى  تفسير  است  معتقد  كه  كرد 
نمى توان  را  شهرستانى  و  مى كند؛  عرضه  را  مزدوج  يا 
تلفيقى  او  انديشة  بلكه  دانست،  صرف  اسماعيلى  يك 
از اشعرى گرى و گرايش هاى كالم شيعى و فقه شافعى 

است.
اثر  آخرين  هرچند  نحل  و  ملل  عمادى،  عقيدة  به 
نيست؛  او  عقايد  تمام نماى  آينة  ولى  است،  شهرستانى 
در  نحل  و  ملل  نويسندگان  كه  بوده  آن  بر  رسم  چون 
ذكر  به  و  كنند  اتخاذ  بى طرفانه اى  موضع  خود  نگارش 

عقايد شخصى خود نپردازند. 
سپس عمادى حائرى خالصه اى از ترجمة مقدمة ماير 

را به زبان فارسى براى حضار قرائت كرد.
در ادامه آخرين سخنران و مصحح اثر، دكتر محمدعلى 
آذرشب، سخنانش را با سپاس از استادان خود كه وى را 

در اين كار رهنمون بوده اند آغاز كرد.
سال   27 را  اثر  اين  تصحيح  كار  از  بخشى  آذرشب 
پيش، ده سال قبل از انتشار نسخة عكسى نسخة تفسيرى 
به  اسالمى،  بزرگ  دايرةالمعارف  سوى  از  شهرستانى 
عنوان پايان نامه دانشگاهى، همراه با مقدمه اى مفصل كه 

در كتاب كنونى مختصر شده، به انجام رسانده بود. 
و  نسخه  مغلوط بودن  به  اشاره  ضمن  آذرشب  دكتر 
مذاهب  بين  تقريب  جهانى  مجمع  از  آن،  دشوار  قرائت 
اهل  بين  آشتى دادن  منظور  به  را  پروژه  اين  كه  اسالمى 

تسنن و تشيع حمايت كرده است، قدردانى كرد.
اسماعيلى بودن  مصحح اثر در ادامه به باطنى بودن يا 
شهرستانى اشاره داشت و گفت: از جملة علل گرايش به 
اين موضوع كه شهرستانى را اسماعيلى يا باطنى مى دانند، 
اين است كه او مفاتيح االسرار را نوشته است. به اين معنى 
كه ديگران «اسرار» را تنها در برابر «ظاهر» مى فهمند، در 
ظاهرى  معناى  ماوراى  فهم  پى  در  شهرستانى  كه  حالى 
و  استعاره  و  كنايه  از  فراتر  كه  گونه اى  به  قرآن  كلمات 

تشبيه باشد، بوده است.
تفكر  و  انديشه  سير  بررسى  به  ادامه  در  آذرشب 
شهرستانى كه در نهايت منجر به نگارش اين اثر گشته 
به  مرحله  چند  از  گذر  با  شهرستانى  گفت:  و  پرداخت 

پختگى رسيده است: 

1. ابتدا تلقى قرآن به صورت تلقى مجرد يعنى شنيدن 
تفاسير قرآن از سوى اساتيد بدون فكر و انديشه به آن.

2. رسيدن به مرحلة تفكر و انديشيدن به اين موضوع 
كه ماوراى الفاظ ظاهرى مى بايست معنايى بزرگتر نهفته 

باشد.
3. سركشى در تفاسير موجود با هدف فهم معانى و 
قرآن  فراوان  گوهرهاى  ميان  در  كه  مسئله  اين  مشاهده 

مفسرين تنها به دنبال يك گوهر رفته اند.
و  حكمت  بر  تكيه  با  قرآن  گوهرهاى  جستجوى   .4
و  حكمت  كه  نتيجه  اين  به  رسيدن  نهايت  در  و  فلسفه 

فلسفه را در اين مسير فايدتى نيست. 
اهل  ميان  كه  سفينه اى  به  متوسل شدن  سرانجام   .5
تسنن و تشيع معروف است؛ با هدف دستيابى به مفاهيم 
و گوهرهاى قرآن. در اين ميان شهرستانى اين سفينه را 
قدرى معيوب مى بيند و براى رفع اين كاستى به جستجوى 
شخصى مى رود كه علوم اهل بيت را به او بياموزد. آن 
شخص را مى يابد و علوم را فرا مى گيرد و متوجه مى شود 
كه تمام آنچه تا آن روز پيموده گمراه كننده بود جز آنچه 

كه دستاويز امروز اوست.
وى ادامه داد: حال اين مفاتيح و كليدها چيست؟

1. مفتاح اول: معانى دقيق قرآن درك نمى شوند مگر با 
هدايت مصابيح ابرار كه همان اهل بيت عليهم السالم اند.

آن  تخصيص  به  قرآن  عموميات  فهم  براى  اينكه   .2
بر  عالوه  شهرستانى  زعم  به  نيست.  كافى  مى پردازيم 
تخصيص كلى بايد تخصيص خاص هم باشد تا به فهم 
دقيق معانى نايل آييم. مثًال ببينيم كه يك معناى خاص 
در چه اشخاص متجلى است. به عبارت ديگر بايد براى 
معنا  درك  به  الگو  مدد  به  تا  يافت  الگويى  تخصيص ها 

رسيد. 
پايان  و  كامل  جهان  است.  جهان  دو  جهان  در   .3
يافته كه مفروغ است و جهانى كه بايد متكامل شود كه 
مستألف است. توجه به اين مسئله نتايج زيادى بر فهم 

قرآن دارد.
هدايت  امر  و  است  آفرينش  خلق  امر.  و  خلق   .4
شريعت. آفرينش طبيعت با هدايت شريعت توأم اند. اين 
آيات  تفسير  در  شهرستانى  براى  است  ديگرى  كليد  نيز 

قرآن.
سبك  متوجه  را  خود  سخنان  سپس  آذرشب  دكتر 
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شهرستانى به زبان عربى و  نگارش كتاب كرد و گفت: 
فارسى كامًال مسلط است و اين در حالى است كه زبان 
عربى او تحت تأثير زبان فارسى قرار گرفته و منجر به 
پديدآمدن سبك جديدى شده است. از اين رو جاى آن 
بررسى  مورد  نيز  سبك شناسى  لحاظ  از  كتاب  اين  دارد 
قرار گيرد. وى در ادامه به تنها متن فارسى از شهرستانى 
اشاره كرد كه با عنوان مجلس مكتوب موجود است. او 
اين مجلس را به عربى ترجمه كرده و از آنجا كه آن را 
اضافه  كتاب  اين  آخر  به  ديده،  شهرستانى  تفسير  مكمل 

كرده است. 
آذرشب ادبيات اين مجلس را از جمله زيباترين آثار 
به زبان فارسى دانست، به ويژه در جاهايى كه تلفيق ميان 

زبان فارسى و عربى صورت گرفته است.
و  ادبيات  از  الهام  با  همچنين  تهران  دانشگاه  استاد 
البته عصر شهرستانى، وى را يادآور مسئلة مهم «وحدت 
تمدنى جهان اسالم» دانست و گفت: شهرستانى در نظامية 

نيشابور درس خواند و در نظامية بغداد درس داد و در 
خوارزم مجلس به پا كرد كه اين نشان از ارتباط و پيوند 
ميان اهل علم در آن روزگار دارد و مى تواند متذكر نياز 

امروز ما براى وحدت تمدنى جهان اسالم باشد.
آذرشب در ادامه جرئت و جسارت علمى شهرستانى 
پويايى  جريان  گويى  سينا  ابن  از  بعد  گفت:  و  ستود  را 
شرح  و  حاشيه  درصدد  همگان  و  شد  متوقف  علمى 
عبارات ابن سينا بودند. شهرستانى خواست كه اين ديوار 
را بشكند. او خود اذعان دارد كه هماورد ابن سينا نيست، 
ولى مى خواهد راه علم گشوده بماند و فرهنگ اسالمى 

پويايى خود را حفظ كند.
مصحح اثر در پايان گفت: شهرستانى مجتهد و امام 
كسى  پيرو  فروع  و  اصول  در  يعنى  بود؛  خويش  عصر 
مكتب  دنباله رو  او  داشت.  مستقل  مكتبى  خود  و  نبود 
اهل  به  و  است  سنت  و  قرآن  اساس  بر  محمدى(ص) 

بيت(ع) عشق مى ورزد.

نسخه برگردان هاى آمادة چاپ در سال 1388

محمود  صادقى،  على اشرف  افشار،  ايرج  مقدمة  با  هروى،  على  ابومنصور  موفق الدين  تأليف  االدويه،  الحقايق  عن   االبنيه 
اميدساالر (انگليسى)، برت گ. فراگنر (انگليسى)، اوا اربليش.

على نامه، ناشناخته (متخلص به ربيع)، با مقدمة محمدرضا شفيعى كدكنى، محمود اميدساالر.
نهج البالغه، با مقدمة سيد محمدمهدى جعفرى.

الوحشيات، تأليف ابوتّمام، با مقدمة احمد مهدوى دامغانى و محمدرضا ابويى مهريزى.

اصالح و پوزش:

در شمارة گذشته نام آقاى سيدحسين مرعشى نويسندة گزارش «روز مطالعات بين المللى اسناد و تاريخ» 
(صفحات 86 تا 88) از قلم افتاده بود كه بدين وسيله تصحيح مى شود.


