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  معرفی مفسر
مؤلف آن ابوالقاسم، عبدالکریم بن هوازن استوائی قشیري نیشابوري است. اصل 

کـه   »اسـتوا « صالتاً از ناحیه إاو از قریه اي در نواحی نیشابور است و گفته شده: او 
هم بر همین اسـاس  » استوائی«متعلق به خراسان  است، می باشد و انتساب وي به 

  یید سخن فوق می گوید:ضمن تأیوسف الیاس سرکیس  )1/234(آل قیس،است.
اصل او از ناحیه استوا، از اعرابی است که وارد خراسان شدند و در نواحی آن « 

  ) 2/1514(الیاس سرکیس،»سکنی گزیدند.
بنی قشیر بن کعب که قبیله اي عربی  قبیلۀرا به خاطر انتسابش به همچنین وي 

  )1/3(قشیري،است، قشیري نامیده اند.
قشیري با ألقاب و عناوین بزرگ و متعددي از سوي شرح حال نگاران و ترجمه 
نویسان معرفی شده که این خود حکایت از جاللت شأن و عظمت مقـام علمـی و   

تذکره نویسان و عالمان در مورد وي چنـین   ف هايیمعنوي او دارد. برخی از توص
  است.

الزاهد، الصوفی، شیخُ خراسان، اُستاد الجماعه، مقدم الطائفـه، المحـدث، االمـام    «
مطلقاً، الفقیه، المتکلم، االصولی، المفسر، لسانُ عصره و سید وقتـه، سـرُّ اهللا بـین    

  )4/57؛ زرکلی،62همان؛ سیوطی،/»(خلقه و زین االسالم و...
  :در وصف او می گوید) ه 562سمعانی(م 

  )4/503سمعانی،».(أحد مشاهیر الدنیا بالفضل والعلم و الزهد« 
  می گوید: )ه681ابن خلکان(م و

کان ابوالقاسم عالمه فی الفقه والتفسـیر والحـدیث واالصـول واالدب والشـعر     «
  ) 18/228(رك: ذهبی، محمدبن احمد،» والکتابه.

متولد شد و هنوز کودکی بیش نبـود کـه    هجري376ول سال قشیري در ربیع اال
پدرش را از دست داد.خانواده اش وي را به دنبال کسب علم و دانـش فرسـتاد. او   

  علوم و معارف را از محضر مشایخ بزرگ و عالمان بسیاري فراگرفت. 
 )ه418و ابو اسحاق اسفراینی (م )ه406ابن فورك ( ابوبکر محمد بن الحسن، م 

جمله بزرگترین عالمانی بودند که در تکوین شخصیت علمـی و حیـات فکـري     از
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  (همان)قشیري نقش بسزایی برعهده داشته اند.
سبب روي آوردن قشیري به کسب علوم دینی، نقل شده که وي به دانش  دربارة

ادب و عربیت آراسته شده بود، لکن از علم حساب چیزي نمی دانست، به نیشابور 
شی از آن علم را نیز فرا گیرد تا به کمک آن به تدبیر و تمشیت امـور  می رود تا بخ

» ابو علی الـدقاق «د که او در درس روستاي خود بپردازد. تقدیر چنین رقم می خور
حاضر شود و با بهـره منـدي از إخـالص و تقـوي و نورانیـت ایـن اسـتاد، مسـیر         

امر روسـتا، راهـی    زندگیش دگرگون گردد و به جاي فراگیري علم حساب و تدبیر
دیگر را در پیش گیرد و با بهره گیري از کلمات افسونگر دل مستمعان را آتش زند 

ه ابوالحسـن  چنانکـ  1و آنان را به سوي خالقِ محبـوب مجـذوب و مشـتاق سـازد.    
  در این إرتباط گوید: )ه467باخرزي ( مقتول

»  و لو ارتـبطَ ابلـیس الصخرَ بصوت(بسوط) تحذیره لذاب فـی مجلـس    فلو قرع
  )235به نقل از آل قیس،/  2/993(دمیه القصر،» تذکیره لتاب...

اگر شالق هشدارش را بر سنگ سخت بکوبد از هم خواهد پاشید و اگر ابلیس «
  »در محفل درس و تذکرش حضور یابد هرآینه توبه خواهد نمود.

،حصـري و  (ه417اسـتادانی چـون: قفّـال(م     قشیري فقه و احکـام را از محضـر  
ابوبکر طوسی فرا می گیرد. ادب و علوم عربی را از ابوالقاسم الیمانی می آموزد، و 
دانش کالم و اعتقادات را از ابن فورك، و در اخالق و عرفـان پـس از مـرگ پـدر     

درس عبد الرحمن سلّمی در می آید و از محضر  در حلقۀ _ابو علی الدقاق _زنش 
  )85(عبدالحلیم محمود،/ره مند بوده است.ابوالمعالی امام الحرمین جوینی نیز به

و شعر ) 62(سیوطی،/ گفته شده وي در سوارکاري و تیر اندازي نیز نبوغ داشته
  نیز می سروده. خطیب بغدادي در مورد او می گوید: 

جري در بغداد بر ما وارد شد، حدیث می گفت، ما از او نوشتیم، ه448در سال « 
صاحب اشارات ملیح! اصول دین را بر طبق  او ثقه بود و در وعظ خوش سخن و

وي سـپس بـا    »ا بر اساس مذهب شافعی مـی دانسـت.  مذهب اشعري و فروع ر
بدون واسطه از وي روایت می کند.(خطیب » قال لی«و »أخبرنا«، »أنبانا«الفاظ 

  )11/83بغدادي،
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  در حاالت وي نوشته اند:
سخنان او گوش فرا  قشیري در درس ابو اسحاق اسفراینی حاضر می شد و به« 

این دانـش فقـط بـا    «می داد؛ لکن چیزي نمی نوشت روزي استاد به وي گفت: 
 »ز آنکه با نوشتن ثبت و ضبط گردد.شنیدن به دست نمی آید، چاره اي نیست ج

قشیري تمام آنچه را که از استاد فرا گرفته بود براي او بازگو کرد. ابو اسـحاق  
قشیري واقف گردید و پس از آن وي را گرامی از این امر متعجب شد و بر مقام 

  گفت: می داشت و به وي می
کتب مـن   هتو به آموزش و حضور در محضر استاد محتاج نیستی بلکه مطالع« 

  (همان)» براي تو بسنده است 
جري در نیشابور وفات می یابد و در مدرسه محل ه 465یا464قشیري در سال 

بـه خـاك سـپرده     -ابـو علـی دقـاق    -زنش تدریسش، در کنار قبر استاد و پدر
  )88؛ عبدالحلیم محمود،/237شود.(قمی،/ می

  
  آثار و تألیفات قشیري

شمار آثار و تألیفات بر جاي مانـده از قشـیري اخـتالف نظـر اسـت؛ در       دربارة
لطـائف  «حالیکه برخـی از محققـان تنهـا چهـار کتـاب: التفسـیر الکبیـر؛ الرسـاله؛         

ا به او نسبت می دهند، حاجی خلیفـه و مؤلـف کتـاب    و نحو القلوب ر» االشارات
دیگر را نیز بـه وي   چهارده کتاب و رسالۀعالوه بر چهار اثر فوق، » هدیۀ العارفین«

رغم اختالف در تعداد آثار قشیري، همه اینکه به قابل توجه  نکتۀ نسبت می دهند. 
اب آن دو بـه  تذکره نویسان از دو کتاب تفسیري وي یـاد کـرده انـد؛ لـذا در انتسـ     

 1260، 2/1183، و457، 354، 1/58کاتـب چلپـی،   ( قشیري اختالفی وجـود نـدارد.  
                         )  2/194و 424، 1/194. بغدادي،1935و 1920، 1858، 1639، 1551،

با توجه به گرایش عمیق قشیري به تصوف و عرفان، مهمترین تألیفـات بـه جـا    
صطالحات و آداب سلوك صوفیانه است. چه، آثار مانده از وي پیرامون تصوف و ا

و یا پیرامون مناقشه اي مرتبط با تصوف نوشته شده  اندن علم او یا بیانگر ماهیت ای
 اند و یا در پرتو این علم، به تفسیر و تبیین آیات قرآن نشسته اسـت. در میـان آثـار   
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ه برخـی بـا   از شهرت و معروفیت خاصی برخوردار است؛ چنانک» الرساله«قشیري 
از آن یاد کرده اند! گویا قشیري آن را بـراي جمـاعتی از   »  الرساله المبارکه« عنوان 

هجري از تـألیف آن فـارغ    437صوفیان در بالد مختلف اسالمی نگاشته و در سال 
قشیري همین بس که توجه دانشمندان غیر  و ارجمندي رسالۀشده است. در ارزش 

نمـوده لـذا آن را بـه چنـدین زبـان از جملـه:        مسلمان را نیز به سوي خود جلـب 
  )2/1514(الیاس سرکیس، فرانسوي و رومی ترجمه نموده اند

  
  »لطائف االشارات«

ر تفسـیر قـرآن عبـارت انـد از:     همان گونه که اشارت رفت تألیفـات قشـیري د  
یـا  » التفسـیر الکبیـر  «ثري دیگر که از آن بـا عنـاوینی چـون:    و ا »لطائف االشارات«
، 1/520کاتب چلپی،(  یاد می کنند.» التیسیر فی علم التفسیر«یا » ر فی التفسیرالتیسی«

   )2/194و 1/194،424. و بغدادي، 6/6؛ عمر کحاله، 4/57زرکلی، 
نگاشته شده و آغاز نگـارش آن در  » لطائف االشارات«گویا تفسیر اخیر پیش از 

خطـی در  هجري بوده است. این تفسـیر هـم اینـک بـه صـورت نسـخه        410سال 
  )87(عبدالحلیم محمود،/کتابخانه هاي هند و لندن موجود است.

 2.آغاز مـی کنـد  را » لطائف االشارت « هجري نگارش  434اما قشیري در سال 
آیـات قـرآن اسـت بیـانگر روحیـات و حـاالت        أثر که مشتمل بر تفسیر همـۀ این 

 در حقیقـت ایـن  صوفیانه، عرفانی و زاهدانه و نیز مقام علمی و ادبی قشیري است. 
کـه بـر مبنـاي الفـاظ     ) 2/549(معرفت، ویلی استتفسیر امتداد تفسیر صوفیانه و تأ

از این رو، قاعده اصلی وي در تفسیر و تبیین آیات قـرآن   3قرآن سامان یافته است.
رعایت آموزه هاي صوفیانه و بیان اشارات و لطائف عرفانی و اخالقی اسـت. البتـه   

بیانگر سایر ابعاد شخصیت قشیري نیـز هسـت؛ چـه، بـا     » لطائف االشارات«تفسیر 
وجود غلبه رنگ تصوف بر آن، از فقه، شعر و ادب و لغت، کالم، اصول و حـدیث  

این آموزه ها نیز با رنگ و لعابی  همۀاینکه  نیز در آن سخن به میان آمده است؛ گو
  عرضه شده اند. » معانی رمزي و اشاري« و» تصوف«از 

  ن با اشاره به این نکته می گوید:دکتر منیر السلطا
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همچنین او گاهی سبک تفسـیر لغـوي را کـه فقـط بـه بررسـی معنـاي لغـت         «
تفسیر کالمی را که منطبق بر مفهوم آیات است و یـا روش   هپردازد، یا شیو می

تفسیر ادبی را که در سیاق کالم پنهان است در پیش می گیـرد گرچـه بـا ایـن     
ـ  ن هاوصاف وي همچنان در محدود ات و عبـارات  گرش صوفیانه نسبت بـه کلم

  )111(سلطان،/ »قرآنی باقی می ماند.
ی از قـرآن  تفسـیر کـامل  » لطائف االشارات«بدین شکل، می توان اذعان نمود که 

فسـیه و احـوال اهـل    ارباب مجاهـدات ن  کریم است که بر طریقۀ صوفیه و به شیوة
به » لطائف االشارات«مه تحریر در آمده است. قشیري خود در مقد معرفت به رشتۀ

  این نکته اشاره نموده، می گوید:
بخشی از اشارات قرآن است کـه بـر زبـان صـاحبان      هاین کتاب ما دربرگیرند«

ـ    ا مشـتمل بـر   معرفت آمده است. این اشارات یا مفهوم سخنان آنـان اسـت و ی
  )1/41(قشیري،» مباحث بنیانی آنهاست.

  ست:چنانکه محققی دیگر در این باره مدعی ا
این تفسیر بیانگر مرحله دیگري از تفسیر و باالتر از مرحله ي عـادي تفسـیر   « 

است که در آن به قواعد لغت و علوم مختلف مورد نیاز مفسر تکیه مـی شـود؛   
این تفسیر کشف معانی قرآن از راه چشیدن آنها و بیان احساساتی است کـه در  

فضل و عنایـت الهـی کـه    پی جهاد و مبارزه ي با نفس به دست می آید گرچه 
(عبــدالحلیم » هــاي معناســت یــاریگر آن بــوده اســت. شــکافنده ي سرچشــمه 

  )89محمود،/
در اصطالح متصوفه و میان » حقیقت«عالوه، قشیري اصرار دارد که بین علوم ه ب

توافق و تناسب برقرار سازد و آن دو را در کنارهم بنشـاند؛ چـه از   » شریعت«علوم 
 بر کنار از شریعت غیر مقبـول و  دیدگاه وي ، شریعت به دور از حقیقت و حقیقت

  4ناپسند است.
تفاسـیر رمـزي،    دربـارة سرانجام اینکه با توجه به دیدگاه محمد حسـین ذهبـی   

  :زیر تقسیم نموده است ویلی و صوفیانه که آنها را در سه دستهتأ
ی ظاهري در آنها غلبه دارد و در عین حال متعرض معان» اشاره«تفاسیري که .١
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  آیات نیز شده اند مانند: تفسیر سهل تستري.
تفاسیري که فقط به اشارات پرداخته و به ظاهر الفاظ آیات توجه ننموده اند  .٢

 مانند : حقائق التفسیر سلَّمی.
اشاري جمع نمـوده   تفاسیري که بین تفسیر صوفیانۀ نظري و تفسیر صوفیانۀ .٣

 )2/379(ذهبی، محمد حسین،ی.اند. مانند: تفسیر منسوب به ابن عرب
را از قسـم نخسـت دانسـت؛ چـه،     » لطائف االشارات«با اندکی تسامح می توان 

ویالت آیات را اشارات و تأقشیري نیز کوشیده در کنار بیان معانی لفظی و ظاهري، 
بـه اختصـار    -همان گونه که اشارت رفت -نیز ارائه دهد که البته وي این هردو را 

   برگزار می کند.
  

  فلسفۀ نام گذاري تفسیر قشیري
سبب نام گذاري تفسیر خود را به این نام چنین اظهار » لطائف االشارات«مؤلف 
  می دارد: 

کالم بشر از تحمل و بیان حقایق و اسرار الهی نـاتوان اسـت لـذا ارتبـاط بـا      « 
زبـان  » اشـاره «از دیدگاه  قشـیري:  »! محبوب تنها از طریق اشاره ممکن است

گویی بر مراد خداوند سو سو می زند نه اینکـه  » اشاره«ت با محبوب! محب اس
آن را به تمام بنمایاند؛ چه الفاظ توان تحمل مراد خداوند را ندارند پس گـویی  
کالم خداوند متعال اسراري است وتفسیر براي صوفیان اشـاراتی اسـت بـه آن    

  )1/41اسرار.(قشیري،
ی از آیات قـرآن را صـیانت از اسـرار    درهمین راستا وي دلیل متشابه بودن برخ

ــد!     ــی دان ــرار م ــر آن اس ــان ب ــان وبیگانگ ــتیابی نامحرم ــوگیري از دس ــی و جل اله
  )220(همان،/

را باید مشتمل بـر اشـاراتی لطیـف و ظریـف     » لطائف االشارات«بر این اساس، 
دانست که سالک از طریق آن، با محبوب و معشـوق ازلـی و ابـدي پیونـد برقـرار      

  سازد.   می
  »لطائف االشارات«ویژگی هاي فقهی و کالمی   
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الف) با توجه به آنکه قشیري احکام و تکالیف فرعی و عملی را مطابق نظر اهل 
تفسیر آیات فقهـی   سنت و اندیشه هاي فقهی شافعی فرا گرفته و باور داشته لذا در

س کننـده آن  ویلی و اشاري او نیز متأثر از همان باور فقیهانه و منعکقرآن، بیانات تأ
ء فَأَنَّ  و اعلَموا أَنَّما غَنمتُم منْ شَی« ۀجلوه و چهره خاص از فقه است. او در ذیل آی

غنائم را صرفاً به اموالی که سربازانِ مسـلمان در   )41(انفال/...» للَّه خُمسه و للرَّسول
منطبـق بـر    جنگ و جهاد از دشمن بر می گیرند محدود نمـوده کـه ایـن برداشـت    

غنائم جهاد اکبر و درباره ویلی در بیانی تأدیدگاه اهل سنت است. از سوي دیگر او 
نیز خمـس ایـن گونـه غنیمـت بـه سـخن پرداختـه و اشـاراتی نغـز را ارائـه داده           

  )626(همان،/است.
فَاغْسـلُوا   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذا قُمتُم إِلَى الصـالةِ «بر همین مبنا او در تفسیر آیۀ 

  )6(مائـده/ » وجوهکُم و أَیدیکُم إِلَى الْمرافقِ و امسحوا بِرُؤُسکُم و أَرجلَکُم إِلَى الْکَعبین
  ویل و منطبق بر شریعت و حقیقت می گوید:از فقه و تأ تفسیري ممزوج با ارائه

دن ضروري اسـت  همان گونه که شستن پاها به هنگام فراهم آوردن طهارت ب« 
به همان سان نیز صیانت از آنها با حرکت ندادنشان به سوي امور ناروا به هنگام 

  )   404(همان،/.» باطنی ضروري است کسب طهارت 
که آمیزه اي است از دیدگاه فقهی اهل سنت در باره ي ضرورت شستن پاها در 

  وضو و دریافتی عرفانی و اخالقی بر طبق آن.
حث، وي گاه به قدري کلی و قاعده مند سخن مـی گویـد کـه    البته در همین مب

نمی توان دیدگاهش را به مذهب فقهی خاصی نسبت داد. به عنـوان مثـال در ذیـل    
ـ  )24(نساء/... »فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فَآتُوهنَّ أُجورهنَّ فَریضَۀ« ... آیه:  گاه دکه از دی

  موقت اشاره دارد قشیري معتقد است: فقهاء و مفسران شیعه به ازدواج
هرگاه از حدود حراست شود و عهود مراعات گردد، و برطبـق شـرع در میـان    « 

زنان رضایت حاصـل شـود و در صـورتی کـه دشـمنی و خصـومت خالیـق را        
برنیانگیزد و از جانب پروردگار تبعات و پی گیري نداشـته باشـد [اسـتمتاع از    

  )324/(همان، »زنان] کامالً مباح است
که بیانی کلی و معیارگرایانه در ارتباط با ازدواج و زناشویی اسـت و بـه شـکل    



 

 

268 

  خاصی از آن اشاره ندارد.
، اندیشه هـاي اعتقـادي و مباحـث کالمـی را نیـز      »لطائف االشارات«ب) مفسر 

 مطابق و موافق با نظر أشاعره و مخالف با عدلیه(شیعه) و معتزله إرائـه داده اسـت.  
را در غیر تبلیغ أوامر الهی یا مقدمات » لغزش و زلَّت«با کالم أشعري چنانکه مطابق 
عفَا اللَّه عنْک لم أَذنْت لَهم حتَّى یتَبینَ «ن جایز می داند! او در تفسیر شرع، بر پیامبرا

  می گوید:  )43(توبه/» لَک الَّذینَ صدقُوا و تَعلَم الْکاذبین
حد شکنی یا ارتکاب امري ممنوع صورت نگرفته؛ آنچـه   (ص)ازجانب پیامبر«

روي داده صرفاً ترك اولی بوده ... یا از امور غیر شرعی یا غیر پیش نیاز بـراي  
  ». شرع بوده که در ارتباط با آنها لغزش بر پیامبران رواست 

  آراید! بنگرید:می  انهیوي در ادامه این اندیشه را با عباراتی ادب
 –هرچند به ظاهر نیک و زیباست  –اعمال نیک دشمنان (خدا) گفته می شود « 

 –لکن همچون اعمال مردود و نامقبول اسـت و اعمـال ناپسـند دوسـتان (خـدا)      
لکن مورد مغفرت و بخشش قرار خواهند  –هرچند به ظاهر زشت و ناپسند است 

  »گرفت.
  )30-2/31ن،(هما »و له شفیع فى الفؤاد مشفّع    من ذا یؤاخذ من یحب بذنبه «
حال آنکـه در قلـب    کیست که محبوبش را به خاطر گناهش بازخواست نماید.«

  »اي مقبول می یابد! خویش براي او شفاعت کننده
نیز او در ارتباط با امور شرع و تحلیل و تحـریم هـاي دینـی بسـانِ اشـعري و      

و همفکرانش به پرهیز از پرسش کردن و به پذیرفتن بدون چون و چراي آن حالل 
حرام ها دعوت می کند! چه، از نگاه وي امور شریعت تعلیل ناپذیر است و هرگـاه  

ل و مردود است! امري شرعی از جانب خداوند صادر گردد علت یابی براي آن باط
 )23(نسـاء/ ...» حرِّمت علَیکُم أُمهاتُکُم و بناتُکُم و أَخَواتُکُم و عماتُکُم« لذا در تفسیر آیۀ

  برا ین باور است که: 
دست یابی به دالیل تحریمهاي مورد اشـاره در ایـن آیـه، امـري متکلفانـه و      « 

ناممکن است؛ زیرا امور شرعی تعلیل ناپذیرند! و خداوند متعال هرآنچه را کـه  
خواسته براي هر آنکس که خواسته ممنوع نموده است. امور مباح نیز به همـین  
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ان براي براي امور شرعی علت یابی نمود! چـه  سان است و به هیچ وجه نمی تو
اگر همین محرمات از جانب شرع به عنوان امور حالل به شمار آیند امـري روا  

  )1/324(همان،». خواهد بود 
أُصـولها    ما قَطَعتُم منْ لینَۀٍ أَو تَرَکْتُموها قائمـۀً علـى  «همچنین وي در تفسیر آیۀ 

 5را باز می یابد. این اندیشهبستر الزم و مناسب براي پروراندن  )5ر/(حش ...» فَبِإِذْنِ اللَّه

     )1/33(همان،
اونـد  نیز وي منطبق با دیدگاه اشعریون از اهـل سـنت بـه رؤیـت و دیـدار خد     

در چگونگی ایـن رؤیـت بـه     )23(قیامه/»ربها ناظرَة  إِلى« باورمند است و در تفسیر آیۀ
  )3/657(همان،معقول آن می کوشد.استدالل می پردازد و در ترسیم 

نیز وي در تفسیر آیاتی که در تبیین آنهـا میـان شـیعه و اهـل سـنت تفـاوت و       
اختالف است، با ارائه مباحث و مطالبی اخالقی و عرفانی از ذکر مباحث تاریخی و 

ذیل  401-1/402 ،ر.ك:همان( در می گذرد! -یکسره  -اختالفی مربوط به آن آیات 
البته گاه تفسیر وي ) انسان 8ذیل آیۀ  3/663مائده؛  55آیۀ  ذیل 1/433  مائده؛ 3آیۀ 

 67ذیـل آیـۀ   1/438 ،ر.ك: همان ( از این گونه آیات بسیار سطحی و نامعقول است!
  رعد) 43ذیل آیۀ 2/238 مائده؛ 

همچنین وي بر طبق کالم اشعري قرآن را مخلـوق مـی دانـد نـه قـدیم،( ر.ك:      
 د بر ذات او مـی شـمارد.  را زای صفات حق تعالیو  )3/525و 3/278 ؛2/167، همان

  )... 290و 2/216؛496، 486، 1/112(ر.ك: 
  

  »علوم قرآنی«مباحث 
نپرداخته و » علوم قرآنی«به طرح مباحث مصطلح » لطائف االشارات«قشیري در 

گاه با بیانی کوتـاه و رسـا و بـر طبـق     ارند، آیاتی را که به این گونه مباحث اشاره د
نی ظاهري آنها تبیین نموده و در اکثر موارد به شیوه معمول خـویش کـه همـان    معا

( به عنـوان نمونـه در    ویلی و اشاري است به تبیین آنها اقدام نموده است.تأ سبک
محکم و متشابه، ناسخ ومنسوخ، حفظ و صیانت قرآن از تحریف، اسـباب   ارتباط با

و  2/264 . 322 -2/321 . 112-111، 221-1/220 النـزول، بــه ترتیـب ر.ك: همــان،   
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 3/335 .2/652 .3/417 ،546 ،561 ،687 ،738 (  
  

  »لطائف االشارات«نام گذاري سوره ها در 
  ــیکسانی را در پیش نگرفته؛ بلکـه از آغـاز    رویۀقشیري در نامگذاري سوره ها 

، عبـارتی را کـه در   نـام هـر سـوره   لقمان، به هنگام ذکـر   تا سورة ــجز سوره حمد 
در معرفـی   ؛ به عنوان مثالاري آن سوره است؛ به کار می بردعلّت نام گذ ندةگیربر

التـی   السـوره « عبـارت  وي ».  هالتی تذکر فیها البقر السوره« می گوید:» بقره« سورة
اما در آغاز، سوره حمـد را کـه  از    6به کار می برَد» لقمان«را تا سوره » تذکر فیها...

بـه  تـا پایـان قـرآن را    » لقمان«پس از  یکند؛ نیز سوره های یاد می» فاتحه«آن با نام 
  معمول و مرسوم کنونی نام گذاري نموده است. شیوة
  

  »بسمله«تفسیر 
را در هر سـوره متفـاوت از دیگـر     »رحمن الرحیمبسم اهللا ال«ي آیۀ کریمۀ قشیر

تفسیر می کند. بدین شکل او مائده اي وسیع و رنگـین و لـذّت بخـش از     ه هاسور
عانی و مفاهیم متعدد و متنوع این آیت بزرگ الهی گسترانیده و حقایق بسیاري از م

بـر و  «را سزاست که این همه » بسمله«و  7معارف بیکران آن را عرضه داشته است!
از آن به عنوان بزرگترین آیـت الهـی    (ع) بر شاخسار آن بنشیند؛که امام صادق» بار

آیـات قـرآن   » کریمتـرینِ «آن را  (ع)قر العلـوم و بـا  )21-1/22(سلّمی،  8.نام می برد
 (ع)و به پیشواي پرهیزگاران امام علـی   )1/23؛ طباطبایی، 1/19. (همان،دانسته است

 آن) را بگویم (نوشـتۀ » بسمله« نسبت داده شده که فرموده: اگر بخواهم تفسیر آیت
 بــه نقــل از: رحمــانی 4/تــذکره الخــواص، ( بــار شــتري خواهــد شــد. انــدازةبــه 

     )6؛ نقدي،/55همدانی،/
و منطبـق بـر دیـدگاه     -بر خالف اهل سنت -است که قشیري یادآوري الزم به

 -سوره هاي قـرآن   در همۀ شیعه معتقد به جزئیت این آیه کریمه و عظیمه(بسمله)
و است؛ گواینکه آبشخور توضیحات متنوع و غیر مکرر و اشارات متلون  -جز توبه 
صـحیح وي   همـین اندیشـۀ  آیه شریفه در سور مختلـف،   وي در ذیل این متذوقانۀ



 

 

271 

  )1/44(قشیري،  است.
  

  »لطائف االشارات«چند نکته دربارة 
هرچند قشیري در تفسیر خود از تأویالت بعید و سخنان ناصواب و بیانات  - ١

 -بکلّی  -مطرود و شطحیات غیر مقبول فراوان سخن نرانده؛ لکن نمی توان او را 
لسان روایات و در اصطالح قرآن پژوهان از آن با عنوان که در  تفسیراز این گونه 

یاد شده است در تبیین بخشی از آیات قرآن مبرّا دانست؛ چه وي » تفسیر به رأي«
گاهی در تفسیر بخشی از آیات قرآن، سخنانی ایراد نموده که به هیچ روي با ظواهر 

می سازگار نیست! اینک و بواطن آیات و نیز با هیچ یک از آموزه هاي ناب اسال
أُحلَّ لَکُم صید الْبحرِ «  آیۀ شما را در برابر دو نمونه از آن می نشانیم: او در تفسیر

  گوید: می )96(مائده /  ... »وطَعامه متَاعا لَکُم وللسیارةِ وحرِّم علَیکُم صید الْبرِّ
هرگاه بنده در دریاي حقـایق غـرق شـود    است، » برّ«خالف حکم » بحر«حکم «

حکم خداوند از او ساقط می گردد! پس صید بحر، بر او مباح است؛ زیـرا بنـده   
می گردد! پس آنچه انجام می دهد از او نیست » محو«آن گاه که غرق می شود 

  ) 143ـ  2/144(همان،  »داده نمی شود؛ زیرا او محو است. و به او نسبت
إِبـراهیم و إِسـماعیلَ أَنْ طَهـرا بیتـی للطَّـائفینَ و        عهِدنا إِلـى  و...«و در ذیل آیۀ 

  می گوید: )125(بقره /  ...»الْعاکفینَ و الرُّکَّعِ السجود
آیه به تطهیر قلـب   إشارهگرچه در ظاهر به تطهیر خانه کعبه فرمان داده، لکن « 

  »است.
  وي ادامه می دهد که:

ـ «  خـدا بـا صـیانت کـردن آن از آلودگیهـا و پلیـدیها اسـت و         هپیراستگی خان
از پیراستگی قلب با دور نگه داشتن آن از فرو رفتن در مادیات و امور بیگانـه  

خدا در زبان دین مشـخص اسـت و طـواف     آن است و طواف حاجیان گرد خانه
معانی براي حق پرستان روشن اسـت؛ چـه معـانی در پیرامـون دلهـاي عارفـان       

و حقایق در بساط دلهاي یکتاپرستان معتکف است پـس اینان(عارفـان)   گردد  می
  )    1/124(همان، » صاحبان تلوین اند و آنان(موحدان) واجدان تمکین.
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استناد مکرر مفسرِ آن بـه احادیـث و   » لطائف االشارات«از ویژگیهاي دیگر  -2
از احادیث روایات در تفسیر آیات است. با این خصوصیت که او میان غث و ثمین 

تفاوت قائل نشده و بدون توجه به میزان صحت و اعتبار روایات، آنهـا را گـزارش   
  نموده است! 

بـا وجـود    -یکی از دالیل ضعف و ناپسندي نقـل هـاي وي، آن اسـت کـه او     
تعصــب و  -شخصــیت عرفــانی و بهــره منــدي از حــاالت و روحیــات صــوفیانه 

و همین امر موجب گردیـده تـا    9نداشتهجانبداري ناصواب فرقه اي را از نظر دور 
وي عالوه بر نقل روایات مردود و غیرمعتبر، تحلیل هاي نادرست و پـوچی را نیـز   

 بر آنها بنا نهد. اکنون به عنوان نمونه به موارد ذیل بنگرید: 
 )144/  (آل عمران »أَفَإِنْ مات أَو قُتلَ انْقَلَبتُم علَى أَعقَابِکُم«وي در تفسیر آیۀ 

  گزارش می کند: 
 هوفات نمـود همـه دیـده هـا سـقیم شـد مگـر دیـد         (ص)هنگامی که مصطفی«

صدیق(رض) که خداوند به سبب قوت آرامش و سکینه، بصیرت او را استمرار 
هـر کـس بـه    «بخشیده بود و بر آن قوت تولّی افکنده بـود! از ایـن رو گفـت:    

  )1/282(همان، » محمد[ص]ایمان دارد بداند که او مرده است!
  تحلیل وي بر مبناي این سخن، شگفت انگیزتر است: 

پس به سبب انبساط نور حالت او (ابوبکر)، همگی مقهـور سـیطره سـخن وي    «
شدند بسان خورشید که با طلوعش همۀ انوار دیگر در شـعاع نـور و تلؤلـؤ آن    

  (همان) » می روند. فرو
أَنْ یغُلَّ و منْ یغْلُلْ یأْت بِمـا غَـلَّ یـوم     و ما کانَ لنَبِی« همچنین وي در ذیل آیۀ

  پس از شرحی بر این آیه، می گوید: )161(آل عمران/ » الْقیامۀ
ألبـى طالـب لمـا قـال لـه أمیـر       » اذهب فواره«قال[رسول اهللا]:   أال ترى کیف«

مزه المؤمنین على رضى اللّه عنه: مات عمک الضال. و کیف قبل الوحشى قاتل ح
 ) 1/181(همان، » لما أسلم؟

آیا نمی بینی که به هنگام مرگ ابوطالب که امیرالمؤمنین علی(رض) مرگ او «
به پیامبر خبـر داد، چگونـه پیـامبر بـه او     » عموي گمراهت مرد« را با عبارت: 
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گفت:برو و او را در خاك دفن کن! حال آنکـه از سـوي دیگـر چگونـه اسـالمِ      
  »ه، را پذیرفت.وحشی، قاتل عمویش حمز

نسـبت دروغ داده شـده و هـم بـه      (ص)که در این سخن هم بـه رسـول خـدا   
که بر طبق نقل قشیري به ضاللت پدرش اذعان نموده اسـت!   (ع)امیرالمؤمنین علی

لبتـه از قشـیري کـه    ا 10و هم ابو طالب از کفار و مشرکین به حسـاب آمـده اسـت.   
را گزارش می کند نقل چنین  (ع)دداستان مجعول و محرَّف زنِ اوریا و حضرت داو

و از این گونـه  ) 250ـ   3/251؛ 512ـ   2/513(همان،  روایات سستی شگفت نیست
روایات بی بنیاد و جعلی و جهت دار و حتـی از گزارشـهاي اسـرائیلی در تفسـیر     

(در رابطه با ماجراي  نمونه هاي متعددي دیگري یافت می شود.» لطائف االشارات«
   )607؛ ایازي، /1/10ك: همان، هاروت و ماروت ر

به سخنان و کلمات صوفیان و هـم مسـلکان   » لطائف االشارات«قشیري در  -3
به گوینده سخن  -جز در مواردي اندك -خویش استناد و اعتماد بسیار نموده، لیکن

اشـاره ننمـوده و    یا صاحب کتاب و رساله اي که سـخن را از آن گـزارش نمـوده،   
از کنار این امر به سـادگی  » قیل«و در مواردي  11»یقال«چون: همواره با تعبیراتی هم

بوده و یکـی از   »الرساله«وي در نگارش  ۀگذشته است! که این شیوه بر خالف روی
؛ چـه بـا ایـن شـیوه، صـاحب      می رودنقیصه هاي قابل تامل در تفسیر او به شمار 

نمـی توانـد بـا    بسیاري از مطالب و مباحث تفسیر وي ناشناخته مانـده و خواننـده   
گزارش شـده، و از هـم   » لطائف االشارات«صاحبان اندیشه ها وآموزه هایی که در 

مسلکان قشیري یا استادان و پیشوایان پیش از وي در عرفـان و تصـوف بـه شـمار     
   12آیند آشنا شود؛ لذا از پیگیري و پیجویی آنها محروم می ماند. می

  به نمونه اي در این زمینه بنگرید: 
  )2(مائده / ...»  عاونُوا علَى الْبِرِّ و التَّقْوىتَو «

   »لی که از انجام آنها نهی شده ايتقوي عبارت است از رها کردن اعما« 
 وي سپس نظرات دیگران را این گونه گزارش می کند:   

البـرّ موافقـه   «و یقـال:  ». والتقوي: ترك حظِّک -سبحانه -البرّ: ایثار حقِّه«یقال:
المعاونـه علـی البـرّ بحسـن النصـیحه      «و یقـال:  » تّقوي مخالفه النفسالشرع وال
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وجمیل االشاره للمؤمنین و المعاونه علی التّقوي بالقبض علی أیدي الخاطئین بما 
  )گفته می شود:1/398(قشیري، » یقتضیه الحال من جمیل الوعظ و بلیغ الزجر

وي عبـارت اسـت از   برّ عبارت است از ترجیح دادن حقِ خداوند سبحان و تق«  
برّ عبارت اسـت از همراهـی   « و گفته می شود: » رها کردن بهره و سهم خویش

و گفته مـی شـود:   » با امور شرع و تقوي عبارت است از مخالفت با هواي نفس
کمک کردن در انجام برّ با پند نیکو و ارشاد زیباي مؤمنان صورت می گیرد و «

کـار خطاکـاران اسـت کـه بـا انجـام        کمک کردن به انجام تقوي با ممانعت از
رفتاري متناسب با مقـام و موعظـه اي زیبـا و بـیم و هشـداري رسـا صـورت        

  ».   گیرد می
مفسر در موارد متعددي در ذیل آیات و پس از تبیین آنها جهت روشـنگري   -4

ه در تفسیر مفـاهیم قرآنـی، ابیـات و    شد حو تنوع بخشیدن به مباحث مطرافزونتر، 
ادب عربی نقل می کند که در بیشتر موارد ایـن ابیـات بسـیار نغـز و      اشعاري را از

وي در این مورد تقریبـاً   ةدلپذیر بوده و از تناسب الزم با موضوع برخوردارند. شیو
 »کشـف االسـرار  «و میبـدي در   »روض الجنان«همسان با سبک ابوالفتوح رازي در 

بیات فارسی نیز استفاده شده است هر چند در تفسیر اخیر عالوه بر اشعار عربی از ا
قشـیري بـه صـاحبان آن ابیـات و      ود مفید بودن این شیوه، عدم اشارةاست. با وج

 -سرایندگان آنها نقص کار به شمار مـی رود. در ایـن مـوارد پـیش از ذکـر ابیـات      
اینک به چند  13را به کار می برد،»أنشدوا«و» قال قائلهم«  ،»قیل: « سه واژة -پیوسته 

قَد جاءکُم بصائرُ مـنْ ربکُـم   «وي در تفسیر آیۀ این ارتباط اشاره می کنیم: مورد در 
  )104(أنعام / » فَمنْ أَبصرَ فَلنَفْسه و منْ عمی فَعلَیها

  می گوید:
بیان روشن و دلیل واضح ارائه نمـوده، کاسـتی هـا را دور نمـوده و مسـیر را      «

   »:شده روشن نموده و لکن گفته
  )493وما انتفاع أخی الدنیا بمقلته        إذا استوت عنده االنوار و الظلم (همان،/ 

دنیاپرست هرگز از چشمانش بهره نخواهد برد آنگاه که نور و ظلمت در پیش « 
  »او یکسان باشد
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 پس از شرح و تبیین ایـن ) 120(انعام /  » و ذَروا ظاهرَ الْإِثْمِ و باطنَه«آیۀ و در تفسیر 
  آیه، گوید:

  »: قائل قائلهم«
  )498(همان، /» حیاتُک ذنب الیقاس به ذنب    إذا قلت ما أذنبت؟ قالت مجیبه«

آنگاه که گفتم چه گناهی مرتکب شده ام؟ پاسخ داد زندگی تو گنـاهی اسـت   « 
  »که هیچ گناهی با آن برابر نیست

نْـد اللَّـه و عنْـد رسـوله إِالَّ الَّـذینَ      کَیف یکُونُ للْمشْرِکینَ عهد ع« و در ذیل آیه:
  می گوید: )7/ (توبه» م عنْد الْمسجِد الْحرامِعاهدتُ

کیف یکون المفلس من عرفانه کالمخلص فی ایمانه؟و کیف یکـون المحجـوب   «
عند شهوده کالمستهلک فی وجوده؟ کیف یکون من یقول أنا کمن یقـول أنـت؟   

  »:أنشدوا«و
  )2/10(همان،  14»وال یستوي قطُّ محب و باغض    نا شتان: واف و ناقصأحباب«

چگونه ممکن است آنکه در شناخت خداوند درمانده است بسان کسـی باشـد   « 
که ایمانی خالصانه دارد؟ و چگونه ممکن است آنکه از تماشاي حـق محجـوب   

ونـه  است همچون کسی باشد که در وجود حق تعالی ذوب گردیـده اسـت؟ چگ  
چنانکه »! تو«بسان کسی باشد که می گوید » من«ممکن است آنکه می گوید 

  اند: سروده
دوستان ما مختلفند: گروهی کامل و گروهی ناقص اند وهرگز دوست و دشمن «

  »با هم برابر نیستند
همان گونه که پیشتر ذکر شد قشیري خود نیز از استعداد سرودن سخن منظـوم  

ر مواردي که ابیات جذاب و دلنشین مذکور در ذیل آیـات  بهره مند بوده است لذا د
نسبت داده نشده اسـت بـه احتمـال     -هرچند به صورت مبهم  -به گویندگان آنها 

  زیاد این گونه ابیات از سروده هاي خود اوست.
 )33 (أنفـال /  » و ما کانَ اللَّه لیعذِّبهم و أَنْـت فـیهِم  «به عنوان مثال او در تفسیر آیه:  

  سراید: چنین می
» نزلت به وأحـب اهـلَ المنـزل                    وأحبها وأحب منزلها الَّذي         «
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  )3/475؛ 2/496؛ 1/621(همان، 
او را دوست می دارم و منزل او را که در آن فرود آمـده و همـه ي اهـل آن    « 

  »منزل را دوست می دارم
ادبی خویش از اشاره به نکات بالغی  قشیري به سبب ذوق و درك و آگاهی -5

قرآن فرو گذاري نمی کند. او در مواردي متعددي به ترسیم ظرافت ها و فصـاحت  
و زیباییهـا ونکـات    و بالغت موجود در واژگان، تعبیرات و آیات قرآنی می پردازد

و  247، 3/165؛ 636و  447، 206، 2/96(رك: همـان،   آنهـا را مـی نمایانـد.    ناگفتۀ
381(    
از جمله ویژگیهاي تفسیر قشیري خوش آمد گـویی هـا و خوشـبینی هـاي      -6

فراوانی است که او نسبت به مسلمانان ابراز می کند! در موارد متعددي قشیري امت 
اسالم را با امت هاي دیگر مقایسه می کند و سرانجام در کرسی قضاوت به برتـري  

  و افضلیت امت اسالم حکم می راند! 
ین ترجیح و تفضیل ها دور از واقع نیست؛ لکن ضروري است گرچه برخی از ا

با امت هاي ناسپاسِ پیشین شـباهت هـاي    میبه یاد داشته باشیم که میان امت اسال
تاکنون در جوامـع اسـالمی   » ص«رحلت پیامبر است! که از لحظۀزیادي نیز موجود 

نیز بـه ایـن    به وضوح قابل رؤیت است! چنانکه در روایات متعدد منقول از فریقین
؛ 426بـن شـاذان األزدي،/   (رك: االیضـاح، الفضـل   همسانی ها اشاره شـده اسـت.  

؛ 9/286؛ ابن ابی الحدید، 11/182؛ الموصلی، 1/37؛ حاکم نیشابوري، 213طوسی، /
  )2/382؛ ابن کثیر، 10/225؛ طبري، 5/86طبرسی، 

و در نهایت تفسیر خود را با عباراتی گویا و رسا » لطائف االشارات«صاحب  -7
ایجاز و اجمال سامان داده؛ به گونه اي که تفسیر تمام آیات قرآن را در سه مجلد نه 
چندان بزرگ به اتمام رسانده است. إیجاز گرایی و اختصار گویی قشـیري در ایـن   

به آن اشاره نموده  »لطائف االشارات«تفسیر، از سر تعمد بوده و وي خود در مقدمه 
  )1/41(قشیري،  خستگی و مالل خواننده معرفی می کند.ز دوري ا و سبب آن را

  نتیجه  
معانی ظاهري و صریح آیات را کمتـر  » لطائف االشارات«روشن است که مفسر 
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اما در  15گسترانیده و بیشتر به بیان معانی رمزي و إشاري آنها مبادرت ورزیده است.
آیات قرآن عرضـه نمـوده    این زمینه که آیا سخنانی که قشیري و امثال او در تفسیر

اند داراي اعتبار و ارزش است یا نه؟ برخی را بر آن داشته، براي پذیرش این گونه 
ویلی و رمـزي و اشـاري در   أی در نظر گیرند تا تفاسیر تیمالکها از تفسیر، شرائط و

                     صورت تطابق با آن مالك ها مورد قبول واقع شوند.این شروط چنین است:                    
  شاري با ظاهر نظم قرآن منافات نداشته باشد.ا. تفسیر 1
  . شاهدي از شرع مؤید آن باشد.2
  . معارض شرعی یا عقلی نداشته باشد.3
 -ی و بدون(بیان)ظواهریبه تنها -. مفسر ادعا نداشته باشد که اینگونه از تفسیر4

  )2/377(ذهبی، محمدحسین،  مراد خداوند است.
از شـروط   یرا فاقد برخ»» لطائف االشارات« «ا توجه به نکات فوق، ناگزیریم ب

قشیري و نیز با توجـه   ورت با توجه به شخصیت صوفیانۀفوق بدانیم! چه به هر ص
به گرایش فقهی و کالمی او بروز پـاره اي از نابسـامانی هـا و مباحـث ناموجـه و      

اید! در عین حـال ایـن کتـاب از    نامعقول در تفسیر وي از قرآن کریم طبیعی می نم
امعـان نظـر و توجـه و     شایستۀهایی برخوردارست که آن را  یامتیازات و برجستگ

نماید و عالمان و عارفان و سالکان کوي دوست را در آن نکته ها و نشانه  یتامل م
هایی است در چگونگی طی طریق به سوي او، که قشیري با نازك بینـی و تأمـل و   

  ضت و مجاهدت نفس به آنها دست یازیده است.چه بسا با ریا
  
  ها نوشت یپ

ابو علی الدقاق به نجابت وي پی می بـرَد و او را در زمـره مریـدانش قـرار     . 1
 -دهد، سپس او را در جمله خاصان خود می نشاند،آن گـاه دخترش(فاطمـه)را    می

عبـدالحلیم  به عقد او در میآورد.ر.ك:  -که از خویشانش خواستگاران بسیار داشته 
  .85محمود، منیع؛ مناهج المفسرین،ص

مـی دانـد. ر.ك: کشـف     ه 410حاجی خلیفـه تصـنیف آن را پـیش از سـال     . 2
که با توجه به اذعان قشیري در آغاز لطائف االشارات مبنی بر آغاز .1551،/2الظنون،
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  هجري، سخن صاحب  کشف الظنون نادرست خواهد بود.434نگارش آن در سال 
یري در دریافت و ارائۀ مباحث تأویلی و بـاطنی بـر مبنـاي الفـاظ،     شیوة قش. 3

کلمات و عبارات قرآنی بیانگر این نکته است کـه وي اندیشـه و راه و رسـم اهـل     
سلوك و باطن گرایی را در قرآن و از قرآن می دانسته و این شیوه پاسخی است به 

ل اسـالمی بـراي ایـن    آنان که می کوشند منبع و منشئی خارج از قرآن و منابع اصی
همانگونه که ابراهیم بسیونی در مقدمه اش بـر   -شیوه از تفکر و زندگی بیابند! لذا 

قشیري می کوشد همه مباحث علـم تصـوف را در    -لطائف االشارات مدعی است 
ذیل آیات قرآن ارائه دهد؛ این امر بـه ویـژه در آیـاتی کـه در آنهـا از اصـطالحات       

رضا، ولی، حقّ، ظاهر، باطن و... سخنی به میان آمده، بـه   صوفیه مانند: ذکر، توکل،
اوج می رسد. البته قشیري در چنان مرتبه واالیی از شور و شوق صوفیانه قرار دارد 
و از چنان نبوغ و تبحر و احاطه اي در دانش تصوف برخوردارسـت کـه حتـی در    

وار است این امـر را  ترسیم تبیینی صوفیانه از آنها دش -به ظاهر –ذیل آیاتی هم که 
به انجام رساند و تصویري نیکو از تصوف را به نمایش گذارد و پرده اي جالـب و  

لطـائف االشـارات، تحقیـق:     را بگسـتراند. رك: » محب و محبوب«شگفت از رابطه 
  .1/6ابراهیم بسیونی، 

البته وي گاه این مالزمه را نقض می کند و ترك برخی از ظـواهر شـرعی را   . 4
  .609و  1/449.453 هل سلوك جایز می شمرد! ر.ك: لطایف اإلشارات، براي ا
گاهی وي این اندیشه را به مباحث غیر شرعی نیز می کشاند! بنگرید سـخن  . 5

  .1/27ر.ك: قشیري،» : بسمله«وي را در باره چرایی حذف همزه از آیه 
م کـه هـ   -این همان شیوه اي است که عالم ارجمند شیعی، سید رضـی(ره)  . 6

و » حقـائق التأویـل فـی متشـابه التنزیـل     «در آثـار خـود:    -عصر قشیري نیز بـوده  
  در پیش گرفته است.» تلخیص البیان فی مجازات القرآن«

7 .    ر مختلـفتنوع و تفاوت توضیحات قشیري در ارتباط با آیه بسـمله در سـو
بسـمله در  قرآن، به دیدگاه مفسران و فقهیان و عارفان شیعه می ماند کـه معتقدنـد:   

سوره متفاوت از آن در سور دیگر است و معنایی متناسب با همان سوره دارد لذا  هر
به هنگام نماز نیز الزم است هر سوره را با بسمله مخصوص آن سوره قرائت نمود؛ 
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چنانکه قشیري نیز در هر سوره آن را متناسب با مفاهیم همان سوره تفسـیر نمـوده   
  .201و3؛ خمینی، /1/16 است. ر.ك: طباطبایی، 

چنین سخنی(سرقت بزرگتـرین آیـۀ قـرآن) از جانـب محـدثین اهـل سـنت        . 8
إن الشیطان استرق من «نیزگزارش شده است! بیهقی از ابن عباس روایت نموده که: 

  .2/50ر.ك: البیهقی، » أهل القرآن أعظم آیه فی القرآن بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ
سیونی به بهترین شکل معرف شخصیت قشیري در این بـاب  سخن ابراهیم ب. 9

قشیري به همان اندازه کـه در صـوفی بـودن و بیـان مباحـث      « است او می گوید: 
صوفیانه حریص و مصر است؛ به همان اندازه نیز در سنی بودن و جلـب رضـایت   

  .1/26 ر.ك: قشیري، »گروه هاي سنی اصرار دارد...
عول در بسیاري از کتب روائی اهـل سـنت نقـل    جالب آنکه این سخن مج. 10
. بـراي  101و1/304؛ بیهقی، 50و3/9و 1/130، و حنبل، 1/110ر.ك: نسائی،  گردیده

؛ 8/15مینی، مطالعه اصل این روایت و تبیین جعلیات شکل گرفته پیرامون آن رك: 
  .131/العسکري، 

اسـت کـه در   بر این بـاور  » لطائف االشارات«یکی از محققان و مصححانِ . 11
در ذکر نظریات اسـتفاده نمـوده آنچـه وي    » یقال«موارد بسیاري که قشیري از لفظ 

پس از این لفظ گزارش نموده سخن خود اوست؛ چه وي از زوایـاي مختلـف بـه    
  )1/30 موضوع نگریسته است. (رك:قشیري، 

همچنین وي دراین مورد درست بـرخالف اسـتاد خـویش، ابوعبـدالرحمن     . 12
پیوسته و به صورت مکرر، به نام عارفان »حقائق التفسیر«عمل نموده که در السلَّمی،

  و بزرگانی که سخن آنها را نقل کرده، اشاره می نماید.
لذا به نظر می رسد در موارد اندکی که از هیچ یک ازاین سـه واژه اسـتفاده   . 13

فتیم او خود نمی نماید، آن اشعار از سروده هاي خود او باشد؛ زیرا چنانکه پیشتر گ
  از قریحه و استعداد سرودن شعر نیز برخوردار بوده است.

کند:  وي این بیت را به سبب همسانی موضوع در دو مورد دیگر نیز ذکر می. 14
  .3/201و  2/127رك: 

البته در موارد متعددي نیز وي هیچ گونه بیان اشـاري و تـاویلی در تفسـیر    . 15
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گر مفسران به شکل عادي به تبیین الفاظ آیات آیات ارائه نمی دهد بلکه همچون دی
  و معانی ظاهري آنها می پردازد.
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