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 محمّدرضا موحّدی1

 دهیچک
ق( از برترین تفاسیر  180م. پس از ) نظام الدین اعرج نیشابوری« غرائب القرآن و رغائب الفرقان»تفسیر 

المعارفی بزرگ و مرجعی مهم دانسته شده كه ضمن تفسیر و تبیین معمولی آیات، در ةقرآن و چونان دائر

های ت، به برداش«التّأویل»تحت عنوان  های كالمی، ادبی، روایی، فقهی و عقالنی، مباحثی را نیزپرتو آگاهی

امّا  بوده، مشربها، با مذاق عارفان همعرفانی از آیات الهی اختصاص داده است. او با آن كه در این تأویل

چاپ  تفسیر از ،عمدتاً  را عرفانی هایتأویل بخش مفسّر، این. است نداده دست از نیز را احتیاط و هوشمندی

الدّین رازی، عارف پركار قرن هفتم هجری اخذ كرده است. در نجم شیخ اثر «لمعانیا و الحقائق بحر» نشدۀ

 نیكه تاكنون شناخته نبوده و نظام الدّ «بحر الحقائق و المعانی»ی از ای خطّبا استناد به نسخه ،این مقاله

 است.  هل شدتحلیهایی از این اقتباس، بررسی و نیشابوری به خط خود، یادداشت تملّکی بر آن نوشته، بخش

تفسیر  نیچونان حلقۀ واسطی ب «غرائب القرآن»كه بخش تأویالت  میافتیدست  جهینت نیپایان به ا در

رده هین شیرازی عمل كالمتألّ  صدر از« تفسیر القرآن الکریم»رازی و تفاسیر دیگری همچون  «الحقائق بحر»

 . ده استین رازی بوالدّمالصدرا نیز وامدار نجم ،رونیاست و از ا

 ین رازی، صدرالدّالقرآن، نجم ین نیشابوری، غرائبالدّ نظام ل،یتفسیر اشاری، تأو: یدیواژگان كل

 . المتألّهین
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م. ) حسن بن محمّد بن حسین قمی نیشابوری معروف به نظام الدّين نیشابوری يا نظام اعرج

نام دنیای اسالم و از دانشمندان و شعرای قرن هفتم و اوايل صاحب مفسّراناز  ق(، 023پس از 

ق( و در علوم عقلی، نجوم،  011م. ) ين شیرازیالدّقرن هشتم بوده است. وی از شاگردان قطب

 اند،تهزيسدر قم می یتفسیر و علوم ادبی صاحب نظر بوده است. گويند خاندان و آباء و اجداد و

در نیشابور به دنیا آمد، و در آنجا پرورش يافته است. از برخی آثار و تألیفات وی  او خودامّا 

 عمیق به تصوّف داشته است.  یآيد که گرايشبرمی

آن و غرائب القرترين آنها کتاب آثار بسیاری بر جای مانده که مهم یشابورین نياز نظام الدّ
 ترجمۀ -2اوقاف القرآن،  -1: ی عبارتند ازاست. ديگر آثار نظام الدين نیشابوررغائب الفرقان 

شرح الشّافیۀ فی  -1نظیر تأويالت المولی عبدالرّزّاق الکاشانی(، ) التأويل لبّ -3فارسیۀ للقرآن، 
شرح بر تذکرة خواجه نصیر الدين طوسی ) توضیح التّذکره -5، «شرح النظام»، معروف به الصّرف

/ 23، ص3، ج1301: دربارة او ر.ک. صفا) یح المناظرالبصائر فی مختصر تنق -3، ئت(یدر علم ه

 (.523-521، صص1303ايازی، / 231، ص2، ج1133زرکلی، 

 مسلمانان  یریراث تفسیر غرائب القرآن در میگاه تفسیجا -9-8

 یها و اهمیّت آن، مطالب بسیارو بیان ويژگی غرائب القرآن و رغائب الفرقاندر معرفی کتاب 

رسد که اين تفسیر، همچنان برای (. ولی به نظر می133، ص1303راد، مهدوی) اندنوشته

روزگار ما، ناشناخته است و يا دست کم جايگاه علمی خود را نیافته است. از پژوهشگرانِ هم

 : شوداين تفسیر نقل می یها در معرّفخالصۀ بخشی از نوشته ،رواين
سیر را نیشابوری اين تف»: نگاردن مییر و مآخذش، چنین تفسيد حسین ذهبی در تبیین امحمّ

هايی از از تفسیر کبیر فخر رازی گزينش کرده و آنچه را از زمخشری شايسته يافته با گزيده

او در مّا ا تفاسیر ديگر، بدان ضمیمه ساخته و بدين سان تفسیر غرائب القرآن سامان يافته است.

 ستايد و مطالب آنان را قابل نقد وهای ديگران را بها چنان نیست که نگاشتهمقابل اين گزينش

که در  انديشی استتوان يافت که وی در تفکّر، فرد آزادیردّ تلقّی نکند؛ بلکه با اندک تأّمل، م

ی کند و اگر کاستی و نقصها را زدوده و اصالح مینگرد و ناراستیگزيند، به دقّت میآنچه بر می

 (. 321، ص1، ج1103ذهبی، ) «گمارديافته، به تکمیلش همت می
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تفسیر نیشابوری در میان تفاسیر، به عبارت روان و ساده، »: خوانیمنیز می مناهل العرفاندر  

، ها و وقف در اوّل آياتتحقیق آنچه نیازمند پژوهش است، پیراستگی از زوايد، تبیین قرائت

اسیر اهل د مطهری، در ضمن يادکرد برخی از تفی(. شه53، ص1، ج1113زرقانی، ) «ممتاز است

غرائب قرآن معروف به تفسیر نیشابوری. اين تفسیر نیز »: ، از آن بدين سان ياد کرده استسنّت

 (. 131، ص1332مطهری، ) «روددر رديف تفاسیر درجه اوّل اهل تسنّن به شمار می

ای برخوردار بوده است. پژوهان از جايگاه شايستهدر ديدگاه عالمان و تفسیر غرائب القرآن

های ت بیان، دوری از لجاج و تعصّب، قدرت تبیین و گستردگی تحقیق و ديگر ويژگیسالم

قان از آن به نیکی ياد کنند و بدان به ديدة عظمت واالی آن، باعث شده است که عالمان و محقّ

هترين تفسیر غرائب القرآن که از ب»: نويسدر میین تفسيا ةبنگرند. صاحب روضات الجنّات، دربار

د يواترين و در تبیین فرآن کريم است، در عرضۀ مطالب گرانقدر لفظی و معنوی، جامعتفاسیر ق

ترين آنهاست. در نگارش، تنظیم و چگونگی مطالب، تقريباً، ظاهری و مباحث عقالنی، گسترده

های ذوقی در فرجام به عالوة احکام وقف در آغاز آيات و تأويل -همگون مجمع البیان است

 (.112، ص3، ج1311خوانساری، ) «دقائق نکات عربی و ادبی آنها و اشاره به

تفسیر »: آوردین مین خصوص، چنيپژوهشگران در ا یراد ضمن نقل اقوال برخیمهدو

هايی است که در میان آثار تفسیری فرهنگ اسالمی بدان ها و برجستگینیشابوری دارای ويژگی

گويی و تنظیم و ترتیب دقیق و استوار، گزيدهای بخشیده است. نثر گويا و دلنشین، امتیاز ويژه

تفسیر  های اينهای نامتناسب، جامعیّت نسبت به تمام مباحث، از جمله ويژگیاجتناب از استطراد

کند و در عباراتی کوتاه و روشن، ها اشاره می، به تمام ديدگاهاست. وی در ذيل آيات، غالباً

د و در تمام اين مراحل، هرگز به درازگويی و کنهای فراوان از يک آيه را عرضه میبهره

آورد. لطايف عرفانی، ظرايف ذوقی دلنشین و گاه شورانگیز آن نیز از روی، روی نمیزياده

از  ـ های برجستۀ ديگر اين تفسیر است. پرداختن منظم و دقیق به مباحث تجويد در آياتجنبه

یات اين تفسیر به شمار آورد. اشارات توان از خصوصو... ـ را نیز می« قرائت»قبیل وقوف، 

ها، تعبیرها و بررسی هوشمندانه و گستردة تناسق گشايانه به چرايی و چگونگی گزينش واژهراه

ز ها او نظم و ترتیب در آيات و بازشناسی و عرضۀ روابط تنگاتنگ محتوای آيات و سوره

ها در بحث، نقل اقوال و انديشه های واالی اين تفسیر است. پس از اينها، بايد از انصافجلوه

ها و انتساب دقیق آنها به صاحبان اقوال بدون تحريف و دوری از تعّصب و لجاج، ياد کرد. يافته

ای ستودنی دارد. باألخره، بايد از جای اين تفسیر، جلوهو در يک کالم، امانت علمی در جای
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آيد ايان تفسیر معمولی و ظاهری آيات میهای گسترده و گاه دلپذير و زيبا ياد کرد که در پتأويل

 «کشاندافکند و دل را به شیدايی و شیفتگی میهای ارجمند و گران ارجی بر آيات میو گاه پرتو

ز آن را ی(. مصحّح و محّقق اين تفسیر، آقای ابراهیم عطوه عوض ن00، ص1303راد، مهدوی)

ز نیاز کننده اهمتاست و بیضوع خود بیدر مو»دانسته که المعارفی بزرگ و مرجعی مهم  ةدائر

 مقدمه(.  ،5، ص1، ج1132نیشابوری، ) «هاها و پژوهشبسیاری از تفاسیر و آکنده از تحقیق

نکه نیشابوری پس از تفسیر و تبیین معمولی يآنچه موضوع سخن در بحث حاضر است ا

ۀ ، به ارائ«التّأويل» نوانی، فقهی و عقالنی، زير عيهای کالمی، ادبی، رواآيات در پرتو آگاهی

ر نامبرده در اين وادی نیز پردازد. مفسّهای عرفانی و تفاسیر همسو با مذاق عارفان میبرداشت

در تفسیر قرآن، کسی حق »: کند کههوشمند و محتاط است. وی در آغاز تفسیرش تصريح می

عانی م ای سخن بگويد کهگونه بیفکند و در تفسیر آن، بهها را از ظهور ها و واژهندارد که جمله

 ها چنانکه آمده، بايدرا ديگرسان کند. اين واژه« صِراط»و « جّنة»معانی  الفاظ واژگونه شود و مثالً

 اشته گردد.آيد، نگگونه که بر اساس قواعد ادبی و تفسیر به دست میثبت شود و معانی آنها بدان

آنها ناروا نخواهد بود؛ چرا که خداوند آنچه  اگر کسی به حقايقی ديگری راه جست، يادکردامّا 

 (.10/ 1، 1132نیشابوری، ) «را در عالم صورت، آفريده نظیر آن در عالم معنی نیز خواهد بود

 ر قرآن یدر تفس یشابوریمآخذ ن -8

 ه ازآنجا کغرائب القرآن و رغائب الفرقان، های پايانی نظام الدين اعرج نیشابوری در صفحه

ر یر کبیسهمچون تف یریکتاب من حاصل تفاس»: نويسدکند، چنین میفسیر ياد میمنابع خود در ت

 یزمخشر ر کشافینۀ تفسيشتریباشد و بیر است، میاز تفاس یاریکه خود جامع بس یفخر راز

ز یکو و نیب و نيغر یهانکته ین همه، حاويافته است. با اين فن قبول عام يکه نزد استادان ا

فت شود به ايافت نشده و اگر هم ي، یریر کتب تفسياست که در سا یفتشگ محکم و یهاليتأو

 ثيو درازدامن مندرج بوده است. در بخش احاد یطوالن یهاا در مجموعهيپراکنده،  کامالً یشکل

ا از يام و ن دو ـ بهره بردهيح و جز ایمشهور ـ مانند جامع االصول و مصاب یهاا از کتابيز ین

از  یام ـ البّته، به جز مواردر و امثال آن استفاده کردهیر کبیاف و تفسث موجود در کشّ ياحاد

ناقدان در  یحذف کردم؛ چرا که برخ ها آمده و آنها رال سورهيث کشّاف که در باب فضاياحاد

ز با اختصار در ید دارند. در باب وقوف نياز آنها، ترد یث، جز نوادرين احادياصالت عمدة ا

د ام. در موروام گرفته یات، از امام سجاونديآ یت وجوب وقف در برخیها و تثبلیتعل یبرخ

 یواست. مباحث لغ یر واحدین و تفسيریاسباب الّنزول هم عمدة مطالب از جامع االصول و تفس
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ر يو سا یانیـ ب یمعان یهان بوده و نکتهيریتفس یو مآخذ لغو یز مّتخَذ از کتاب صحاح جوهرین 

ه؛ همچنان ، استفاده شدیگر از کتب ادبيد ین و مفتاح العلوم و برخيریز از تفسین یمسائل ادب

ز یژه، شرح وجيبو ـ یر کتب معتبر فقهين و سايریر، از تفسین تفسيمطرح در ا یکه احکام شرع

ر آنها از شتیم که بيد بگويز بایب نيالت موجود در غرايـ بوده است. در مورد تأو یاز امام شافع

قّدس  ـ هي، معروف به نجم دانيالدّ واملّلة  نجمده، ین رسیقيشۀ به یاپقت و تقویخ اهل حقیش

است که به ذهن خودم، خطور کرده و خود  یز مطالبیاز آن ن یبوده و بخشـ نفسه و روّح رمسه 

 خود ندارم، بلکه خوف آن یهادر صحّت برداشت یتین که جزميام؛ با اذعان به اافتهيبه آنها راه 

، 3، ج1132نیشابوری، ) نامربوط ورود کرده باشم یده و در مباحثيورز یدارم که جسارت

 (.310ص

 ین نکته پژوهشيا یکرده، حاو یر غرائب را معرفینکه همه مآخذ تفسين متن افزون بر ايا

 ر و انواع علوم داشته ویدر تفس یکه خود، دست یشابوریهمچون نظام ن یرز هست که مفسّین

کند یاد ميه ين دايالدّخ نجمیح، از شيه نداشته است، به تصريم داهم با نج یفاصلۀ چندان دور

ن از اهل ف یاریبس توجّهش پا افتاده، مورد ین نکتۀ به ظاهر پیداند. همیالت را از او ميو تأو

 ی(. در باب زندگ121، ص1331، یموحد) انددانسته یالت را از نجم کبريواقع نشده و متن تأو

ک يتوان از منابع نزدیم یر، به راحتیث و تفسيگاه او در حديو جا ین رازيالدّخ نجمیو آثار ش

 (.501، ص10، ج1132 صفدی،/ 130، ص1131، ینمونه ر.ک. ذهب یبرا) به دورة او بهره برد

 غرائب القرآن  یلیوأت یهامآخذ بخش -3

روف به ه معينجم دا یلير تأویاز تفس های گوناگوننَُسخ و مقايسۀ نسخه یبه هنگام استقرا

علوم، فی ناماز مؤلّ« االشارات من كالم اهلل»ای با عنوان ای اتفاقی به نسخه، به گونهبحرالحقائق

سورة بقره ـ تا سورة طور را شامل  33برخوردم. محتوای اين نسخه از ابتدای تفسیر قرآن ـ آيۀ 

ذي  10تاريخ کتابت نسخه هايی دارد. اين نسخه از ابتدا و نیز از اواسط، افتادگی ،است. البته

عالء الحق و الدّين کتابت  ،ق. است که به جهت کتابخانۀ سلطان المشايخ و الوزراء 015 الحجّة

 متر( نوشته شده است. یسانت10* 21در اندازة ) سطر 33برگ رقعی، با  322شده است. کتاب در 

صر بنور االهلام اّنه ظلم بأمن اخلاسرين الّنه »... : شودین جمالت آغاز مينسخۀ مذکور با ا

رمحته مل ة و ان مل يعنه رّبه ملغفرته و نفسه بنفسه، اذ َاَكَل َحبَّة املحبة و َوَقَع يف شبكة املحنة و املذّل

  ...«. ةتتخّلص من خفية بشرّيته الذي اهبط اهلل اليه و خيسر رأس مال استعداد الّسعادات االزلّي
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يشري ايل مداومته علي الّذكر و مالزمته له بالليل  »...: است دهین جمالت به پايان رسينسخه با ا

 اضعُف خلق اهلل»: در پايان نسخه، به خطی ديگر در باره تملک نسخه چنین آمده است .«و النهار

 . «نّظم اهلل احواَله يف الّدارين -احلسن بن حمّمد معرَّف بنظام النيسابوري

گر از ای ديآشکار گرديد که اين نوشته نیز نسخهو  روشنهای اوّلیّه، ها و تطبیقبا بررسی

ابل ها از قدمت قسه با ديگر نسخهي، اثر نجم الدين رازی است که در مقا«بحرالحقائق و المعانی»

ی برخوردار است. جالب آن که در پايان نسخه، يادداشت مالکیّتی به قلم نظام الدين حسن توجّه

ای است که نظام دهد اين نسخه، همان نسخهن میبن محمد نیشابوری وجود دارد که نشا

جسته، و بخش تأويالت کتاب نیشابوری به هنگام تألیف غرائب القرآن خود از آن سود می

 تفسیری خود را از آن انباشته است. 

یوة م ـ به چگونگی و شيدياز آن د یز ـ همان گونه که بخشینظام الدّين در پايان تفسیرش ن

: کندهای خود و ديگران در اين زمینه چنین ياد میپرداخته و نسبت به نگاشته ن اثريتأويل در ا

ورزم و آنچه را در ذيل آيه به ام، اصرار نمیمن به راستی و درستیِ آنچه در اين باب آورده»

ترسم اين گونه سخن گفتن در تفسیر دانم؛ بلکه میام، مراد قطعی آيات نمیعنوان تأويل آورده

آنچه مرا به اين امر، امّا  جرأت بر تفسیر و فرو رفتن در مباحث ناسودمند باشد؛ آيات نوعی

ها و شیوة تفسیرنگاری پیشینیان ما، پیشوايان ذوق و وجدان بود، آنان که در تشجیع کرد، نگارش

یشابوری، ن) «تفسیر قرآن، عرفان، ايمان و اتقان را در هم آمیختند و تفاسیر بزرگی را پی نهادند

 (. 235، ص11، ج1132

ن که وی با ياست؛ از جمله ا توجّهاز جهاتی قابل « غرائب القرآن»ل تفسیر يبخش تأو

ا را بازشناسانده و ب« تأويل»و « تفسیر»های ديگر، عمالً، مرز بین جداسازی اين بخش از بخش

ر اين را که دگونه مطالب آورده، کسانی تأکید و تنّبهی که در آغاز و فرجام تفسیر، دربارة اين

های خوانده است. افزون بر اينها در اين بخش، گاه، برداشت کنند، به احتیاط فرایر میها، سوادی

: آيۀ در ذيل ،ثیرگذار دارد. برای نمونهأت یتیّذوقی و عرضۀ لطايف عرفانی، جذابیّت و مطلوب

 : گويد( می51/ 2 :بقره) ﴾َل ِفْرَعْوَن َوَأنُتْم َتنُظُروَنَفأجَنْيَناُكْم َوَأْغَرْقَنا آ اْلَبْحرَ  ِبُكُم َوِإْذ َفَرْقَنا﴿

های آن است. مقصود از موسی مراد از دريا دنیاست و مراد از آب دريا، شهوات و لّذت»

است و قوم او صفات « نفس امّاره»، مقصود از فرعون «قلب»است و قوم وی صفات « قلب»

 «اله االّ اهلل ال»است. بدين سان دريای دنیا با ذکر « ذکر»اند. مراد از عصای موسی نفس اّماره

آمیزند؛ میهای شهوات آن به اين سوی و آن سوی، راست و چپ رفته در هم شکافد و آبمی
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های رساند و آن را از آبو خداوند نسیم عنايت و آفتاب هدايت را بر ژرفای دريای دنیا می 

گذرند و به عنايت الهی به ساحل ش از آن میو صفات« قلب»سان، خشکاَند. بدينشهوات می

، همان) «روند. اهلل اعلميابند و نفس امّاره و نیروهايش در غرقاب هالکت فرو مینجات دست می

 (. 313-312، صص1ج

 یبحث( پس از 30/ 2 :بقره) ﴾ةً الّلَه َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوْا َبَقرَ  نَّإِلَقْوِمِه  يُموَسَوِإْذ َقاَل ﴿ آيۀ ذيل در

گون، به بحث کشیده و های گونادر تفسیر آيه که ضمن آن، آيه را از جنبه درازدامنسودمند و 

به  اشاره« ذِبحُ البقره»: گويدمی« تأويل»ای از آن استخراج کرده است، ذيل عنوان نکات آموزنده

 شود؛ و اين است جهادزنده می« حانیقلب رو»است؛ چرا که با کشتن آن « نفس حیوانی»کشتن 

ـ «حلّاج»پس از آنچه آمد نیز به گفتار صوفیان ـ از جمله «. وا َقبَل أن َتُموُتواُموُت»: اکبر و معنای

 رانَد. پردازد و در توجیه و تأويل آيه، بگستردگی، سخن میمی

َْ ﴿در ذيل آيۀ  َْ َوَل ِإنَّما َحرَّ ( 103/ 2: بقره) ﴾ْحَم اْلِخْنِزيِر َوما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر الّلهَعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ

ص( ) مراد از مَیته، جیفۀ دنیاست. مقصود از دم، شهوات نفسانی است. حضرت محمّد»: گويدمی

 «. وعُجاْلبِ اِنطْيالشَّ َيجاِروا َمدُُّس»: و فرمود« ِمي الدََّرْجم َمآَد ِنابْ  ِنري ِمْجَي طاَنْيالشَّ انَّ»: فرمود

از سورة بقره، پس از بحثی مفصّل در مسجد و احکام آن، به تأويل آيه  111در ذيل آيۀ 

شود در نزد اهل نظر، عبارت از نفس، قلب مساجدی که در آنها ياد خدا می»: گويدپرداخته و می

 «مسجد نفس»و روح است. ذکر در هر مسجدی بايد متناسب با همان مسجد باشد؛ پس ذکر 

توحید و « مسجد قلب»هاست. ذکر ها و انجام بدیعت و عبادت است و منع آن ترک خوبیطا

معرفت است و منع آن تمسّک به شبهات و تعلّق به شهوات است. چنانکه خداوند به داود، وحی 

« ةوبجبالشهوات عقوهلا عّني حم ةيا داود حّذر و أنذر اصحابك ُكلّ الّشهوات، فاّن القلوب املعّلق»: کرد که

 «. شوق و محبّت است و منع آن رکون و سکون است« مسجد روح»و ذکر 

ن فرا گرفته و ايرا  «غرائب القرآن»به هر حال، تأويالت عرفانی، بخش عظیمی از تفسیر 

مسلک و عرفان مفسّرانرسانی به خواننده و در جهت چگونگی تأويالت تفسیر در اطّالع

ادآور ي(. چنانکه پیش از اين نیز 111، ص1303راد، هدویم) «های ذوقی، بسیار مفید استروش

م، نظام الدين نیشابوری خود، در پايان تفسیر غرائب القرآن، ضمن برشمردن منابع و مآخذ يشد

نويسد که مباحث مربوط به تأويل آيات را از شیخ نجم الدين دايه خود در تفسیر، صريحاً، می

آيد و می« التّأويل»ماً، در پايان تفسیر آيات و در بخش ها عمواقتباس کرده است. اين برداشت

شود که البتّه، اندک ، نقل می«قال أهل التحقیق»و « ةقال أهل اإلشار»گاه نیز با عباراتی چون 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ26Oc7tDKAhXMDSwKHZJlBUcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Fnewindex.aspx%3Fpid%3D18395%26AyeID%3D74&usg=AFQjCNFmqEsV6wsla2nXiMy3Cxfy_x8bGQ&bvm=bv.113034660,d.bGg
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را به خود اختصاص دهد. افزون بر اين، بايد  زيادیتواند صفحات نیست و مجموعۀ آنها می

ردة کند و فشیعبارات طوالنی نجم الدين رازی را مختصر م ،دانست که نظام نیشابوری معموالً

 دهد. مطالب او را در تفسیر خود، جای می

 ق و غرائب القرآنیدر بحرالحقا هالیوأسۀ تیمقا -4

های نظام الدّين نیشابوری از تفسیر بحرالحقائق گیرینجا برای نمونه، چند مورد از بهرهيدر ا

الدّين نیشابوری در ر غرائب آمد، نظامیتفس یدر بخش معرف کنیم. همانگونه کهرا عرضه می

ذبح البقرة اشارٌة ايل ذبح النفس : التأويل»: نويسداز سورة بقره، می 02-30آيات « تأويل»بخش

 فاّن يف ذحبها حياة القلب الروحاين و هو اجلهاد االكرب موتوا قبل ان متوتوا.  ةالبهيمي

 و حيايت يف ممايت و ممايت يف حيايت  حيايت اقتلوين يا ثقايت ان يف قتلي  

ُه َيُقوُل ِإنَّها ما ِهَي قاَل ِإنَّ﴿مت باالرادة حتيا بالطبيعة و قال بعضهم مت بالطبيعة حتيا باحلقيقة، 

لوك يف سن الشيخوخة فيعجز عن وظائف س ﴾ال فاِرٌض﴿نفس تصلح للذبح بسيف الصدق،  ﴾َبَقَرة

يف سن شرح الشباب  ﴾َو ال ِبْكٌر﴿و  «الصويف بعد االربعني بارد»: ة كما قيلالطريق لضعف القوي البدني

 (.311، ص1132نیشابوری، ) «...ه يستهويه سكر

واالشارة يف حتقيق »: عبارت نجم الدين رازی در بحر الحقائق ذيل همین آيات، چنین است

يف  بهيمية فانّ اشارة ايل ذبح بقرة النفس ال ﴾َبُحوا َبَقَرًةِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذ﴿اآليات اخلمس من قوله 

ري اليه يش آله و سّلم و عليه اهلللنيب صّليذحبها حيوة القلب الّروحاين و هذا هو اجلهاد االكرب كأّن ا

: الملّسا عليه املجاهد من جاهد نفسه و قوله: رجعنا من اجلهاد االصغر إيل اجلهاد االكرب و بقوله: بقوله

َُْع َلنا َربََّك ُيَبيِّْن َلنا ما ِهي﴿متوتوا، ايضًا اشارة ايل هذا املعين...  موتوا قبل ان اي تعيني اّيُة  ﴾قاُلوا ا

وخة متعجزًا يف سن الشيخ ﴾ال فاِرٌض﴿ذبح بسيف الّصدق فأشار ايل بقرة نفس للبقرة نفس يصلح 

عد االربعني الصويف ب: نفسانية كما قال بعض املشايخعن سلوك الّطريق لضعف املشيب و جلد القوي ال

  .(210ص ،1312، )نجم رازی «الشباب فانه يستهويه سكره خيف سن شر ﴾َو ال ِبْكٌر﴿بارد 

يف عهد  ﴾َو ِإْذ َأَخْذنا ميثاَقُكم﴿: التأويل :سدينوین میچن گريد یدر بخش یشابورین نيالدّنظام

  :و اتباع خطواته كما قيل ال تسفكون دمائكم بامتثال اوامر الشيطان ﴾َأ َلْسُت ِبَربُِّكم﴿

 اري قدمي اراق دمي          ايل حتفي مشي قدمي            
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، 1111نیشابوری، ) و ال خترجون انفسكم من ديار عبوديتكم اليت كنتم فيها يف اصل الفطرة 

 ِإْذ َو﴿يات االشارة يف حتقيق اآل و: آورده است نیچنين آيه ز ذيل این(. نجم الدين رازی 323ص

َِماَءُكم﴿اي يف عهد الست برّبكم  ﴾َأَخْذنا ميثاَقُكم بامتثال اوامر الشيطان يف استجالب  ﴾ال َتْسِفُكوَن 

: حظوظ النفس فاّنه سعي يف اراقة دماء قلوبكم كما قال بعضهم

 راق دمياري قدمي ا               ايل حتفي مشي قدمي           

و كذلك ال يسفكون دماءكم يعين يتربص بينكم تسفكون بعضكم و ما بعض، كما قالت املالئكة  

 (. 11ب  ،322تا، نسخه یرازی، ب) كنتم عليها يف اصل الفطرة

آيات اول و دوم( در بخش مربوط به تأويل ) ن نیشابوری در ابتدای سورة مائدهينظام الدّ

يوجب الفناء و الغيبة و مساع الرمحن  ةاع اسم اهلل و هو من صفات اهليبمس: التأويل: آيات آورده است

اليت جرت بيننا  ﴾ِباْلُعُقوَ﴿ها العشاق اّي ﴾َأْوُفوا﴿ ةالرحيم و مها من صفات اللطف يورث البقاء و القرب

ذبح  ﴾ُكمْت َلُأِحلَّ ﴿يوم امليثاق ليوم التالق، فمن صرب علي عهوده فقد فاز مبقصوده عند بذل وجود 

 .﴾َربِِّك ِإىل اْرِجعي﴿هبيمة النفس اليت كاالنعام يف طلب املرام اال النفس املطمئنة اليت تليت عليها 

(. در بحر الحقايق نیز در ابتدای سوره مائده، همین عبارات را 532، ص2، ج1113نیشابوری، )

 .(133تا، بیی، براز) شودتوان ديد که از تکرار آن صرف نظر میمی

توان گفت که موارد نقل شده از بحرالحقائق، بیش از صد مورد است که در به جرأت می

الدّين رازی تکرار شده و در موارد بیشتری، عبارات طوالنی برخی از موارد، عین عبارات نجم

یشابوری ن ينالدّتوان به شیوة تلخیص نظامرازی، به اختصار برگزار شده است. برای نمونه، می

شارت اآلية كلها، ا ﴾ُأمَّهاُتُكم َعَلْيُكْم ُحرَِّمْت﴿: التأويل»: کرد توجّهنساء  ةاز سور 31در تأويل آيه 

ايل هني التعلق و منع التصرف يف االمهات السفليات و املتولدات من اوصاف االنسان و صفات احليوان 

 غفرانه ظلمات الصفات االنسانيه اليت تتولد من تصرفات احلواسبانواع  ﴾َغُفورًا َرحيمًا ِإنَّ اللََّه كاَن﴿

 ﴾ َعْنُكْمُيريُد اللَُّه َأْن ُيَخفَِّف﴿بعد از يك صفحه( ) يف املحسوسات عند الضرورات باالمر ال بالطبع...

َو ﴿ قولهحال موسي بو اخرب عن  ﴾َربِّي ِإنِّي ذاِهٌب ِإىل﴿: نة. قال ابراهيمفلكم املعونة و لغريكم املئو

 وعن حال هذه االمة ﴾ِبَعْبِدِه يُسْبحاَن الَّذي َأْسر﴿: و عن حال نبّينا بقول ﴾ِلميقاِتنا يَلمَّا جاَء ُموس

( و املعونة هي اجلذبة اليت توازي عمل الثقلني، فال جرم كان 57/ 27: فصلت) ﴾َسُنريِهْم آياِتنا﴿بقوله 

و هلذا اعني باخدمة حيت يتصل بقوة  ﴾ُخِلَق اْلِإْنساُن َضعيفا﴿...  ل ايل السموات فقطولغري نبينا الوص
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هو ه بالنسبة ايل جالل اهلل و كماله و اال ففعضذلك ايل مقام ال يصل اليه الثقالن بسعيهم ايل األبد و 

هم و اهلل حلظًة فانه حيّباقوي يف محل االمانة من سائر املخلوقات، و ايضًا من ضعفه انه ال يصرب عن 

حيّبونه. 

 ااّل عليك فانَّه ال حيمد  الصرب حيمد يف املواطن كّلها

لو مل الق نفسًا مل ابق. و غري اإلنسان يصرب عن اهلل لعدم املحبة و : و كان ابواحلسن اخلرقاين يقول

(. 112، ص2ج، 1132نیشابوری، ) «من ضعفه انه ال يصرب مع اهلل عند غلبات سطوات التجلي...

، رازیر.ک. ) تر مشاهده کردتوان همین عبارات را در بحر الحقائق رازی با پرداختی مشروحمی

 (.01بتا، یب

 زمر در غرائب القرآن ةهفتاد از سور ۀتوان ذيل آيها را میای ديگر از اين گونه تلخیصنمونه

ای که ری افزون بر موارد عديدهتوان دريافت که نظام الدين نیشابونیشابوری سنجید. ضمناً، می

يا  «قال اهل العرفان»همچون  یاز بحر الحقايق اقتباس کرده، هر جا عبارات «التاويل»تحت عنوان 

الحقائق است. الدين رازی در بحر آورد، عمدتاً، ناظر بر سخنان شیخ نجممی« قال اهل االشارة»

لّلطف و القهر فيفتح علي من يشاء ابواب خزائن بيده مفاتيح خزائن ا :قال اهل العرفان»: برای نمونه

، 1132ی، نیشابور) «...ضدلخر باكمة و جواهر االخالق احلسنة و لآللطفه يف قلبه فتخرج ينابيع احل

 (. 13، ص3ج

در بحر الحقائق، همین مضمون در ذيل همین آيه، به اطناب آمده که بخشی از آن چنین 

ِْ ﴿»: است وات يف مس ةله مفاتيح خزائن لطفه و هي مكنون يشري ايل اّن ﴾َو اْلَأْرضَلُه َمقاليُد السَّماوا

و هی مودعه فی ارض النفوس ، يعنی: ال ميّلک الحد مفاتيح خزائن قهره  ئنخزاالقلوب و له مفاتيح 

 جقهره اال هو و هو الفتاح و بيده املفتاح يفتح علي من يشاء ابواب خزائن لطفه يف قلبه فتخر لطفه و

و يفتح علي من يشاء ابواب خزائن قهره يف نفسه فتخرج  ةينابيع احلكمة منه و جواهر االخالق احلسن

و هلذا السر، قال عليم مفتاح القلوب ال اله  ةو احليل منها و فنون االوصاف الذميم ععيون املكر و اخلد

رب ال اله اّلا اهلل و اهلل اك :قالعن تفسري مقاليد السموات و االرض  ـرضي  ـن ااهلل و كما سئله عثماال

گیری نظام الدين اعرج بهرهزمر(.  ةسور 01، ذيل آيه 5111سخه تا، نیرازی، ب) «.كما ذكره

ای آن به راستی رساله یاد است که بررسينیشابوری از تفسیر بحرالحقايق رازی آن اندازه ز

 گنجد. طلبد و در ظرف کوچک اين مقاله نمیجداگانه می
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 ریگر تفاسیر غرائب القرآن بر دیتأث -1 

ای که در پايان بايد افزود اين است که بخش تأويالت و اشارات عرفانی تفسیر نظام نکته

نیشابوری، گاه حلقۀ رابطی بین بحرالحقايق و تفاسیر بعدی بوده است. از میان آن تفاسیر، آنچه 

در المتألّهین شیرازی از همین های صتواند بود، بهرهیم توجّهبرای پژوهشگر ايرانی، جالب 

های فلسفی ـ کالمی بخش اشارات موجود در غرائب القرآن است. اگرچه در باب انديشه

ر آثار های او از ديگها و اقتباسمالصدرا بسیار سخن گفته شده و دربارة شکل و شگرد برداشت

، پژوهش شاو مآخذ تفسیریپیرامون منابع اّما  به نگارش درآمده است، یپیشینیان، مقاالت فراوان

کمتری صورت گرفته و در مقاالت اندکی نیز که در اين باب هست، سعی بلیغی در معرفی اين 

 (. 152، ص12، ج1303دهقان منگابادی،  .نمونه ر.ک یبرا) شودمنابع ديده نمی

 رتوان آشکارا، دريافت که مالصدرا افزون بر مواردی که خود، با ذکبه هر روی، اکنون می

ن نیشابوری ـ بهره برده است، در ينام، از چند تفسیر مشهور ـ از جمله غرائب القرآن نظام الد

ذکر مأخذ، وام گرفته و آن مطالب را با تغییرات موارد عديدة ديگری نیز از همین کتاب، بدون 

ه ک هايی که انجام شد، اين نکته مکشوف آمداندکی در تفاسیر خويش جای داده است. با بررسی

بات اث ،البتهاشارات دريافت شده از غرائب القرآن، مأخوذ از بحرالحقائق نجم رازی بوده است. 

 طلبد. و بسط اين نکته خود پژوهشی مستقل می

ر د ،و آن هم صرفاًگ ـنگارنده در اينجا تنها با ذکر سه نمونه از مضامین تفسیری مالصدرا 

ذ و مأخ ـ غرائب القرآنمقايسۀ آنها با مأخذ اول ـ او ـ و بخش اشارات ذوقی و عرفانی تفاسیر 

ر نمونه، مالصدرا د یگشايد. براراهی را برای تحقیقی تازه در اين باره می ـ بحرالحقايقـ دوم 

كل طائفة اّن عروَة الوثقي ل: و قال بعض ارباب القلوب: تتمٌة»: نويسدالکرسی، چنین می يةتفسیر آ

ُيِحبُُّهْم َو ﴿م التوفيق للطاعة، و للخواص مزيد العناية باملحبة كما يف قوله للعوا: من املؤمنني شيٌء آخر

عن الظلمات الوجودية بنور الربوبية كما شرح  اخلاص جذبات االلوهية اليت تنفيه و خلاص ﴾ُيِحبُّوَنه

 .(223، ص1، ج1302صدرالمتألهین، ) ...«اهلل تعايل حقيقة االية بتأويلها و

مث العروة الوثقي اليت استمسك هبا املؤمن ال ميكن ان تكون »: خوانیمب القرآن چنین میو در غرائ

 و ال تكون ايضًا من بطشك و اال كانت ﴾ٍء هاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُهُكلُّ َشْي﴿من املحدثات املخلوقات لقوله 

كل مؤمن عروة مناسبٌة ملقامه يف االميان، و ل ﴾ِإنَّ َبْطَش َربَِّك َلَشديد﴿منفصمة، بل تكون من بطشه 

فهي للعوام توفيق الطاعة و للخواص مزيد العنايه باملحبة و... و خلواص اخلواص، اجلذبة االهلية اليت 
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ه همین متن را ب(. 21، ص1132نیشابوری، ) ...«و تبقيه بنور الربوبية و ةتفنيه عن ظلمات الغريي

(. 333تا، صیرازی، ب) مشاهده نمودز یتوان در بحر الحقائق نعینه می

ثالث  املؤمنني فيه علي»: نويسدچنین می ثانی فی بیان طوائف المؤمنینالمعراج ال مالصدرا در

 منعوام املؤمنني و خواصهم و خواّص خواصهم. فالعوام خيرجهم اهلل : مراتب لكوهنم ثالث طوائف

.. و اخلواص خيرجهم من ظلمات الصفات النفسانية و ظلمات الكفر و الضاللة ايل نور االميان و اهلداية.

اجلسمانية ايل نور الروحانية الربانية... و خواص اخلواص خيرجهم من ظلمات حدوث اخللقة الروحانية 

، 1، ج1302صدرالمتألهین، ) «هلم ليبقيهم به... "القدمي"بإفنائهم عن وجودهم ايل نور جتّلي صفة 

 (. 231ص

تٌة، مث اعلم ان مراتب املؤمنني يف االميان متفاو»: بحرالحقايق، چنین گفته استين رازی در الدّنجم

عوام املؤمنني و خواصهم و خواص اخلواص. فالعوام خيرجهم اهلل من ظلمات الكفر : و هم ثالثُة طوائف

ََُهْم ُهد﴿و الضاللة ايل نور االميان و اهلداية، كقوله تعايل  هم من جو اخلواص خير ﴾ًيَو الَّذيَن اْهَتَدْوا زا

الَّذيَن آَمُنوا َو َتْطَمِئنُّ ﴿ و اجلسمانية ايل نور الروحانية الربانية كقوله تعايل ةظلمات الصفات النفساني

 (. 33، ب 322تا، نسخۀ یرازی، ب) ﴾ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اللَِّه

: بقره) ﴾اَءْفِسُد فيها َو َيْسِفُك الدِّمقاُلوا َأ َتْجَعُل فيها َمْن ُي﴿همچنین نجم رازی، ذيل آيه شريفۀ 

فقوهلم هذا يدّل علي معاٍن خمتلفة؛ اّن اهلل تعايل أنطقهم هبذا القول ليتحقق »: سدينون میی(، چن31/ 2

السوء أمن عن مكر انفسنا األمارة بنلنا اّن هذا الصفات الذميمة يف طينتنا مودعٌة يف جبلتنا مركبةٌ  فال 

ِإنَّ النَّْفَس  َو ما ُأَبرُِّئ َنْفسي﴿: ع() قال تعايل حكاية عن قول يوسف و ما نربءها، كما و ال نعتمد عليها

لنعلم اّن كل عمل صاحل نعمله، ذلك بتوفيق اهلل تعايل اّيانا و  :و منها ﴾َلَأمَّاَرٌة ِبالسُّوِء ِإالَّ ما َرِحَم َربِّي

لوا" اجتعل فيها من ..."الهنم نظروا الی جسد آدم قبل نفخ ... و منها: ان امللئكه امنا قا، فضله و رمحته و

 ةبالنظر امللكي يف ملكوت جسده املخلوق من العناصر االربعة... فلّما تفاخر املالئكفشاهدوا  الروح،

بطاعتهم علي آدم، من اهلل تعايل علي آدم بعْلم األمساء ليعلموا أّنهم اهل الطاعة و اخلدمة. و اّنه اهل 

اخرهم علي آدم صاروا ساجدين له، ليعلموا اّنه فاملّنة، و اين اهل اخلدمة من اهل املّنة! فبتالفضل و 

رازی، ) .«الفضل بيداهلل يؤتيه َمن يشاء مستغن عن طاعتهم و مبنته علي آدم صار مسجودًا له ليعلموا اّن

 (. 33تا، ب یب

ل ص آمد ـ با طول و تفصییتلخ که در اينجا بهـ ـقاً همین عبارات را یتواند دقپژوهشگر می

، صدرالمتألهین) ديصدرای شیرازی بازجو تفسیر القرآن الکريمفراوان، در ذيل همین آيه در 
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(. همچنین آنجا که صدرالمتألهین در تفسیر سورة جمعه، از مراتب 313ـ315، صص2، ج1331 

در واقع، نقل (، 111-110صص تا،یصدرالمتألهین، ب ر.ک.) گويدذکر، به تفصیل، سخن می

َأْذُكْرُكْم َو  َفاْذُكُروين﴿: از سورة بقره است 152عباراتی از تفسیر بحرالحقايق رازی در ذيل آيه 

شیعی تنها به اين  رهای تفسیری اين مفسّ بايد دانست که برداشت ،البته .﴾َو ال َتْكُفُرون اْشُكُروا يل

شک موارد خذ تفسیری صدرالمتألهین، بیموارد اندک، منحصر نیست و پژوهش بیشتر در باب مآ

 خواهد نمود. ها را بازتری از اين گونه اقتباسگسترده

 یریگجهینت

ۀ یو تعب یشابورین نياز نظام الدّ« غرائب القرآن»ر گرانسنگ یدر تفس« ليالتأو»وجود بخش 

و  الوقوف القراآت،: چون ینيپس از عناو ،ات ـ البتهيآ یریان مباحث تفسين عنوان در پايا

 : ن نکتۀ مثبت استير ـ در بردارندة چندیالتفس

 سّنت ان صاحب نظران اهلیعام در م یتیرش مقبولیر پرکار که تفسن مفسّ ينخست آنکه ا -1

بر مجاز  یديیر خود، مهر تأیدر تفس ین بخشیافته است، با قرار دادن چنيان یعیش یز برخیو ن

ر یعصران او با تفساز هم یکه برخ يیهاغم مخالفتزده است و به ر یعرفان یهابودن برداشت

خود،  یریز در ضمن مطالب تفسیاز قرآن را ن یو ذوق یاند، مستنبطات عرفانقرآن داشته یباطن

ر و یبزرگ، قواعد تفس مفّسرانگر يز همچون دین فرض که او نيرش ايداده است. با پذ یجا

ۀ بخش یز داشته است، تعبی، پرهیر به رأیتفس دانسته و از ورود به ورطۀیآن را م یهاستهيبا

ار یات، به نظر بسير آیق آن از بخش تفسیک درست و دقیان هر بخش و تفکيدر پا« ليتأو»

 شود.  یتلق یبعد مفّسران یبرا یمناسب یتواند الگویرسد و میهوشمندانه م

ـ که  یانيجلد پان صفحۀ يح مولّف در آخرير، با وجود تصرین تفسيدر ا« ليالتأو»بخش  -2

الت يتأو»ا ي« یبحر الحقائق و المعان»شود ـ برگرفته از کتاب یمعمواًل مغفول واقع م ،البته

ن عبارت از بحر الحقائق نقل شده و در یاست. در اکثر موارد، ع ین رازيالدّاز نجم« هیالنّجم

 ورت گرفته است. ص ین رازيالدّماهرانه از لطائف دراز دامن نجم یصیز تلخیموارد ن یبرخ

ن يه اکثر انکيبه ا یشابوریح نظام نيو تصر یمير قدین تفسيدر ا« ليالتأو»وجود بخش  -3

ه، ینجم التيغرائب القرآن با تأو یلياست، و مطابقت مفاد بخش تأو ین رازيالدّها از نجمليتأو

 یاریسب یااست که بر يیر را گشوده است و آن خبط و خطایخ تفسيتار ةاز مبهمات حوز یکي

قت ي، استاد طرین کُبريالدّبه نجم« هیالت نجميتأو»از پژوهشگران معاصر در مورد انتساب 
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ن یآشکار بر زدودن چن یلیدل یشابورین نينظام الد ی، رُخ داده است. گواهین رازيالدّنجم

  تواند بود.  یاشتباه
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