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محمّدرضا موحّدی
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چکیده
تفسیر «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» نظام الدین اعرج نیشابوری (م .پس از  180ق) از برترین تفاسیر
قرآن و چونان دائرة المعارفی بزرگ و مرجعی مهم دانسته شده كه ضمن تفسیر و تبیین معمولی آیات ،در
پرتو آگاهیهای كالمی ،ادبی ،روایی ،فقهی و عقالنی ،مباحثی را نیز تحت عنوان «التّأویل» ،به برداشتهای
عرفانی از آیات الهی اختصاص داده است .او با آن كه در این تأویلها ،با مذاق عارفان هممشرب بوده ،امّا
هوشمندی و احتیاط را نیز از دست نداده است .این مفسّر ،بخش تأویلهای عرفانی را عمدتاً ،از تفسیر چاپ
نشدۀ «بحر الحقائق و المعانی» اثر شیخ نجمالدّین رازی ،عارف پركار قرن هفتم هجری اخذ كرده است .در
این مقاله ،با استناد به نسخهای خطّی از «بحر الحقائق و المعانی» كه تاكنون شناخته نبوده و نظام الدّین
نیشابوری به خط خود ،یادداشت تملّکی بر آن نوشته ،بخشهایی از این اقتباس ،بررسی و تحلیل شده است.
در پایان به این نتیجه دست یافتیم كه بخش تأویالت «غرائب القرآن» چونان حلقۀ واسطی بین تفسیر
«بحر الحقائق» رازی و تفاسیر دیگری همچون «تفسیر القرآن الکریم» از صدر المتألّهین شیرازی عمل كرده
است و از اینرو ،مالصدرا نیز وامدار نجمالدّین رازی بوده است.

واژگان

كلیدی :تفسیر اشاری ،تأویل ،نظامالدّین نیشابوری ،غرائب القرآن ،نجمالدّین رازی ،صدر

المتألّهین.
 .1دانشیار دانشگاه قمmovahedi1345@yahoo.com /
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 -9مقدمه و طرح مسأله
 -9-9دربارۀ مولّف غرائب القرآن
حسن بن محمّد بن حسین قمی نیشابوری معروف به نظام الدّين نیشابوری يا نظام اعرج (م.
پس از  023ق) ،از مفسّران صاحبنام دنیای اسالم و از دانشمندان و شعرای قرن هفتم و اوايل
قرن هشتم بوده است .وی از شاگردان قطبالدّين شیرازی (م 011 .ق) و در علوم عقلی ،نجوم،
تفسیر و علوم ادبی صاحب نظر بوده است .گويند خاندان و آباء و اجداد وی در قم میزيستهاند،
امّا او خود در نیشابور به دنیا آمد ،و در آنجا پرورش يافته است .از برخی آثار و تألیفات وی
برمیآيد که گرايشی عمیق به تصوّف داشته است.

از نظام الدّين نیشابوری آثار بسیاری بر جای مانده که مهمترين آنها کتاب غرائب القرآن و
رغائب الفرقان است .ديگر آثار نظام الدين نیشابوری عبارتند از -1 :اوقاف القرآن -2 ،ترجمۀ
فارسیۀ للقرآن -3 ،لبّ التأويل (نظیر تأويالت المولی عبدالرّزّاق الکاشانی) -1 ،شرح الشّافیۀ فی
الصّرف ،معروف به «شرح النظام» -5 ،توضیح التّذکره (شرح بر تذکرة خواجه نصیر الدين طوسی
در علم هیئت) -3 ،البصائر فی مختصر تنقیح المناظر (دربارة او ر.ک .صفا ،1301 :ج ،3ص/23
زرکلی ،1133 ،ج ،2ص /231ايازی ،1303 ،صص.)523-521

 -8-9جایگاه تفسیر غرائب القرآن در میراث تفسیری مسلمانان
در معرفی کتاب غرائب القرآن و رغائب الفرقان و بیان ويژگیها و اهمیّت آن ،مطالب بسیاری
نوشتهاند (مهدویراد ،1303 ،ص .)133ولی به نظر میرسد که اين تفسیر ،همچنان برای
پژوهشگرانِ هم روزگار ما ،ناشناخته است و يا دست کم جايگاه علمی خود را نیافته است .از
اينرو ،خالصۀ بخشی از نوشتهها در معرّفی اين تفسیر نقل میشود:
محمّد حسین ذهبی در تبیین اين تفسیر و مآخذش ،چنین مینگارد« :نیشابوری اين تفسیر را
از تفسیر کبیر فخر رازی گزينش کرده و آنچه را از زمخشری شايسته يافته با گزيدههايی از
تفاسیر ديگر ،بدان ضمیمه ساخته و بدين سان تفسیر غرائب القرآن سامان يافته است .امّا او در
مقابل اين گزينشها چنان نیست که نگاشتههای ديگران را بستايد و مطالب آنان را قابل نقد و
ردّ تلقّی نکند؛ بلکه با اندک تأمّل ،میتوان يافت که وی در تفکّر ،فرد آزادانديشی است که در
آنچه بر میگزيند ،به دقّت مینگرد و ناراستیها را زدوده و اصالح میکند و اگر کاستی و نقصی
يافته ،به تکمیلش همت میگمارد» (ذهبی ،1103 ،ج ،1ص.)321
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در مناهل العرفان نیز میخوانیم« :تفسیر نیشابوری در میان تفاسیر ،به عبارت روان و ساده،
تحقیق آنچه نیازمند پژوهش است ،پیراستگی از زوايد ،تبیین قرائتها و وقف در اوّل آيات،
ممتاز است» (زرقانی ،1113 ،ج ،1ص .)53شهید مطهری ،در ضمن يادکرد برخی از تفاسیر اهل
سنّت ،از آن بدين سان ياد کرده است « :غرائب قرآن معروف به تفسیر نیشابوری .اين تفسیر نیز
در رديف تفاسیر درجه اوّل اهل تسنّن به شمار میرود» (مطهری ،1332 ،ص.)131
غرائب القرآن در ديدگاه عالمان و تفسیرپژوهان از جايگاه شايستهای برخوردار بوده است.
سالم ت بیان ،دوری از لجاج و تعصّب ،قدرت تبیین و گستردگی تحقیق و ديگر ويژگیهای
واالی آن ،باعث شده است که عالمان و محقّقان از آن به نیکی ياد کنند و بدان به ديدة عظمت
بنگرند .صاحب روضات الجنّات ،دربارة اين تفسیر مینويسد« :تفسیر غرائب القرآن که از بهترين
تفاسیر قرآن کريم است ،در عرضۀ مطالب گرانقدر لفظی و معنوی ،جامعترين و در تبیین فوايد
ظاهری و مباحث عقالنی ،گستردهترين آنهاست .در نگارش ،تنظیم و چگونگی مطالب ،تقريباً،
همگون مجمع البیان است -به عالوة احکام وقف در آغاز آيات و تأويلهای ذوقی در فرجام
آنها و اشاره به دقائق نکات عربی و ادبی» (خوانساری ،1311 ،ج ،3ص.)112
مهدویراد ضمن نقل اقوال برخی پژوهشگران در اين خصوص ،چنین میآورد« :تفسیر
نیشابوری دارای ويژگیها و برجستگیهايی است که در میان آثار تفسیری فرهنگ اسالمی بدان
امتیاز ويژهای بخشیده است .نثر گويا و دلنشین ،تنظیم و ترتیب دقیق و استوار ،گزيدهگويی و
اجتناب از استطرادهای نامتناسب ،جامعیّت نسبت به تمام مباحث ،از جمله ويژگیهای اين تفسیر
است .وی در ذيل آيات ،غالباً ،به تمام ديدگاهها اشاره میکند و در عباراتی کوتاه و روشن،
بهرههای فراوان از يک آيه را عرضه میکند و در تمام اين مراحل ،هرگز به درازگويی و
زيادهروی ،روی نمی آورد .لطايف عرفانی ،ظرايف ذوقی دلنشین و گاه شورانگیز آن نیز از
جنبه های برجستۀ ديگر اين تفسیر است .پرداختن منظم و دقیق به مباحث تجويد در آيات ـ از
قبیل وقوف« ،قرائت» و ...ـ را نیز میتوان از خصوصیات اين تفسیر به شمار آورد .اشارات
راهگشايانه به چرايی و چگونگی گزينش واژهها ،تعبیرها و بررسی هوشمندانه و گستردة تناسق
و نظم و ترتیب در آيات و بازشناسی و عرضۀ روابط تنگاتنگ محتوای آيات و سورهها از
جلوههای واالی اين تفسیر است .پس از اينها ،بايد از انصاف در بحث ،نقل اقوال و انديشهها
بدون تحريف و دوری از تعصّب و لجاج ،ياد کرد .يافتهها و انتساب دقیق آنها به صاحبان اقوال
و در يک کالم ،امانت علمی در جایجای اين تفسیر ،جلوه ای ستودنی دارد .باألخره ،بايد از
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تأويلهای گسترده و گاه دلپذير و زيبا ياد کرد که در پايان تفسیر معمولی و ظاهری آيات میآيد
و گاه پرتوهای ارجمند و گران ارجی بر آيات میافکند و دل را به شیدايی و شیفتگی میکشاند»
(مهدویراد ،1303 ،ص .)00مصحّح و محقّق اين تفسیر ،آقای ابراهیم عطوه عوض نیز آن را
دائرة المعارفی بزرگ و مرجعی مهم دانسته که «در موضوع خود بیهمتاست و بینیاز کننده از
بسیاری از تفاسیر و آکنده از تحقیقها و پژوهشها» (نیشابوری ،1132 ،ج ،1ص ،5مقدمه).
آنچه موضوع سخن در بحث حاضر است اينکه نیشابوری پس از تفسیر و تبیین معمولی
آيات در پرتو آگاهیهای کالمی ،ادبی ،روايی ،فقهی و عقالنی ،زير عنوان «التّأويل» ،به ارائۀ
برداشت های عرفانی و تفاسیر همسو با مذاق عارفان میپردازد .مفسّر نامبرده در اين وادی نیز
هوشمند و محتاط است .وی در آغاز تفسیرش تصريح میکند که« :در تفسیر قرآن ،کسی حق
ندارد که جملهها و واژهها را از ظهور بیفکند و در تفسیر آن ،به گونهای سخن بگويد که معانی
الفاظ واژگونه شود و مثالً معانی «جنّة» و «صِراط» را ديگرسان کند .اين واژهها چنانکه آمده ،بايد
ثبت شود و معانی آنها بدانگونه که بر اساس قواعد ادبی و تفسیر به دست میآيد ،نگاشته گردد.
امّا اگر کسی به حقايقی ديگری راه جست ،يادکرد آنها ناروا نخواهد بود؛ چرا که خداوند آنچه
را در عالم صورت ،آفريده نظیر آن در عالم معنی نیز خواهد بود» (نیشابوری.)10 /1 ،1132 ،

 -8مآخذ نیشابوری در تفسیر قرآن
نظام الدين اعرج نیشابوری در صفحههای پايانی غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،آنجا که از
منابع خود در تفسیر ياد میکند ،چنین مینويسد« :کتاب من حاصل تفاسیری همچون تفسیر کبیر
فخر رازی که خود جامع بسیاری از تفاسیر است ،میباشد و بیشترينۀ تفسیر کشاف زمخشری
که نزد استادان اين فن قبول عام يافته است .با اين همه ،حاوی نکتههای غريب و نیکو و نیز
تأويلهای محکم و شگفتی است که در ساير کتب تفسیری ،يافت نشده و اگر هم يافت شود به
شکلی کامالً پراکنده ،يا در مجموعههای طوالنی و درازدامن مندرج بوده است .در بخش احاديث
نیز يا از کتابهای مشهور ـ مانند جامع االصول و مصابیح و جز اين دو ـ بهره بردهام و يا از
شاف و تفسیر کبیر و امثال آن استفاده کردهام ـ البتّه ،به جز مواردی از
احاديث موجود در ک ّ
احاديث کشّاف که در باب فضايل سورهها آمده و آنها را حذف کردم؛ چرا که برخی ناقدان در
اصالت عمدة اين احاديث ،جز نوادری از آنها ،ترديد دارند .در باب وقوف نیز با اختصار در
برخی تعلیلها و تثبیت وجوب وقف در برخی آيات ،از امام سجاوندی وام گرفتهام .در مورد
اسباب النّزول هم عمدة مطالب از جامع االصول و تفسیرين و تفسیر واحدی است .مباحث لغوی
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نیز م ّتخَذ از کتاب صحاح جوهری و مآخذ لغوی تفسیرين بوده و نکتههای معانی ـ بیانی و ساير
مسائل ادبی نیز از تفسیرين و مفتاح العلوم و برخی ديگر از کتب ادبی ،استفاده شده؛ همچنان
که احکام شرعی مطرح در اين تفسیر ،از تفسیرين و ساير کتب معتبر فقهی ـ بويژه ،شرح وجیز
از امام شافعی ـ بوده است .در مورد تأويالت موجود در غرايب نیز بايد بگويم که بیشتر آنها از
شیخ اهل حقیقت و تقواپیشۀ به يقین رسیده ،نجم امللّة و الدّين ،معروف به نجم دايه ـ قدّس
نفسه و روّح رمسه ـ بوده و بخشی از آن نیز مطالبی است که به ذهن خودم ،خطور کرده و خود
به آنها راه يافتهام؛ با اذعان به اين که جزمیتی در صحّت برداشتهای خود ندارم ،بلکه خوف آن
دارم که جسارتی ورزيده و در مباحثی نامربوط ورود کرده باشم (نیشابوری ،1132 ،ج،3
ص.)310
اين متن افزون بر اينکه همه مآخذ تفسیر غرائب را معرفی کرده ،حاوی اين نکته پژوهشی
نیز هست که مفسّری همچون نظام نیشابوری که خود ،دستی در تفسیر و انواع علوم داشته و
فاصلۀ چندان دوری هم با نجم دايه نداشته است ،به تصريح ،از شیخ نجمالدّين دايه ياد میکند
و تأويالت را از او میداند .همین نکتۀ به ظاهر پیش پا افتاده ،مورد توجّه بسیاری از اهل فن
واقع نشده و متن تأويالت را از نجم کبری دانستهاند (موحدی ،1331 ،ص .)121در باب زندگی
و آثار شیخ نجمالدّين رازی و جايگاه او در حديث و تفسیر ،به راحتی میتوان از منابع نزديک
به دورة او بهره برد (برای نمونه ر.ک .ذهبی ،1131 ،ص /130صفدی ،1132 ،ج ،10ص.)501

 -3مآخذ بخشهای تأویلی غرائب القرآن
به هنگام استقرای نُسَخ و مقايسۀ نسخههای گوناگون از تفسیر تأويلی نجم دايه معروف به
بحرالحقائق ،به گونهای اتفاقی به نسخهای با عنوان «االشارات من كالم اهلل» از مؤلّفی نامعلوم،
برخوردم .محتوای اين نسخه از ابتدای تفسیر قرآن ـ آيۀ  33سورة بقره ـ تا سورة طور را شامل
است .البته ،اين نسخه از ابتدا و نیز از اواسط ،افتادگیهايی دارد .تاريخ کتابت نسخه  10ذي
الحجّة  015ق .است که به جهت کتابخانۀ سلطان المشايخ و الوزراء ،عالء الحق و الدّين کتابت
شده است .کتاب در  322برگ رقعی ،با  33سطر (در اندازة 10 *21سانتیمتر) نوشته شده است.
نسخۀ مذکور با اين جمالت آغاز میشود ...« :من اخلاسرين النّه أبصر بنور االهلام انّه ظلم
نفسه ،اذ َاكَلَ حَبَّة املحبة و وَقَعَ يف شبكة املحنة و املذلّة و ان مل يعنه ربّه ملغفرته و نفسه برمحته مل
تتخلّص من خفية بشريّته الذي اهبط اهلل اليه و خيسر رأس مال استعداد السّعادات االزليّة .»...
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نسخه با اين جمالت به پايان رسیده است ...« :يشري ايل مداومته علي الذّكر و مالزمته له بالليل
و النهار» .در پايان نسخه ،به خطی ديگر در باره تملک نسخه چنین آمده است« :اضعفُ خلق اهلل
احلسن بن حممّد معرَّف بنظام النيسابوري -نظّم اهلل احوالَه يف الدّارين».
با بررسیها و تطبیقهای اوّلیّه ،روشن و آشکار گرديد که اين نوشته نیز نسخهای ديگر از
«بحرالحقائق و المعانی» ،اثر نجم الدين رازی است که در مقايسه با ديگر نسخهها از قدمت قابل
توجّه ی برخوردار است .جالب آن که در پايان نسخه ،يادداشت مالکیّتی به قلم نظام الدين حسن
بن محمد نیشابوری وجود دارد که نشان میدهد اين نسخه ،همان نسخهای است که نظام
نیشابوری به هنگام تألیف غرائب القرآن خود از آن سود میجسته ،و بخش تأويالت کتاب
تفسیری خود را از آن انباشته است.
نظام الدّين در پايان تفسیرش نیز ـ همان گونه که بخشی از آن ديديم ـ به چگونگی و شیوة
تأويل در اين اثر پرداخته و نسبت به نگاشتههای خود و ديگران در اين زمینه چنین ياد میکند:
«من به راستی و درستیِ آنچه در اين باب آوردهام ،اصرار نمیورزم و آنچه را در ذيل آيه به
عنوان تأويل آوردهام ،مراد قطعی آيات نمیدانم؛ بلکه میترسم اين گونه سخن گفتن در تفسیر
آيات نوعی جرأت بر تفسیر و فرو رفتن در مباحث ناسودمند باشد؛ امّا آنچه مرا به اين امر،
تشجیع کرد ،نگارشها و شیوة تفسیرنگاری پیشینیان ما ،پیشوايان ذوق و وجدان بود ،آنان که در
تفسیر قرآن ،عرفان ،ايمان و اتقان را در هم آمیختند و تفاسیر بزرگی را پی نهادند» (نیشابوری،
 ،1132ج ،11ص.)235
بخش تأويل تفسیر «غرائب القرآن» از جهاتی قابل توجّه است؛ از جمله اين که وی با
جداسازی اين بخش از بخشهای ديگر ،عمالً ،مرز بین «تفسیر» و «تأويل» را بازشناسانده و با
تأکید و تنبّهی که در آغاز و فرجام تفسیر ،دربارة اينگونه مطالب آورده ،کسانی را که در اين
وادیها ،سیر میکنند ،به احتیاط فرا خوانده است .افزون بر اينها در اين بخش ،گاه ،برداشتهای
ذوقی و عرضۀ لطايف عرفانی ،جذابیّت و مطلوبیّتی تأثیرگذار دارد .برای نمونه ،در ذيل آيۀ:
﴿وَإِ ْذ فَرَ ْقنَا بِكُمُ اْلبَ ْح َر فَأجنَ ْينَاكُ ْم َوأَ ْغرَ ْقنَا آ َل فِرْ َعوْ َن َوأَنتُ ْم تَنظُرُونَ﴾ (بقره )51 /2 :میگويد:
«مراد از دريا دنیاست و مراد از آب دريا ،شهوات و لذّتهای آن است .مقصود از موسی
«قلب» است و قوم وی صفات «قلب» ،مقصود از فرعون «نفس امّاره» است و قوم او صفات
نفس امّارهاند .مراد از عصای موسی «ذکر» است .بدين سان دريای دنیا با ذکر «ال اله االّ اهلل»
میشکافد و آب های شهوات آن به اين سوی و آن سوی ،راست و چپ رفته در هم میآمیزند؛
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و خداوند نسیم عنايت و آفتاب هدايت را بر ژرفای دريای دنیا میرساند و آن را از آبهای
شهوات میخشکانَد .بدينسان« ،قلب» و صفاتش از آن میگذرند و به عنايت الهی به ساحل
نجات دست میيابند و نفس امّاره و نیروهايش در غرقاب هالکت فرو میروند .اهلل اعلم» (همان،
ج ،1صص.)313-312
در ذيل آيۀ ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَي لِ َقوْ ِمهِ إنَّ ال ّلهَ يَأْمُرُكُ ْم أَنْ تَذَْبحُوْا بَقَ َر ًة﴾ (بقره )30 /2 :پس از بحثی
سودمند و درازدامن در تفسیر آيه که ضمن آن ،آيه را از جنبههای گوناگون ،به بحث کشیده و
نکات آموزندهای از آن استخراج کرده است ،ذيل عنوان «تأويل» میگويد« :ذِبحُ البقره» اشاره به
کشتن «نفس حیوانی» است؛ چرا که با کشتن آن «قلب روحانی» زنده میشود؛ و اين است جهاد
اکبر و معنای« :مُوتُوا قَبلَ أن تَمُوتُوا» .پس از آنچه آمد نیز به گفتار صوفیان ـ از جمله «حلّاج»ـ
میپردازد و در توجیه و تأويل آيه ،بگستردگی ،سخن میرانَد.
ل بِهِ لِغَيْ ِر اللّه﴾ (بقره)103 /2 :
در ذيل آيۀ ﴿إِنَّما َحرَّ َْ َعلَيْكُمُ الْ َم ْيتَ َة وَال ّدَ َْ وَلَحْ َم الْ ِخنْزِي ِر وَما أُهِ َّ
میگويد« :مراد از مَیته ،جیفۀ دنیاست .مقصود از دم ،شهوات نفسانی است .حضرت محمّد (ص)
جوع».
ي الشَّ ْيطانِ ِبالْ ُ
ج َري الدَّ ِم» و فرمودُ « :سدُّوا مَجارِ َ
ن آدَم مَ ْ
ن اْب ِ
جري مِ ِ
فرمود« :انَّ الشَّ ْيطانَ َي ْ
در ذيل آيۀ  111از سورة بقره ،پس از بحثی مفصّل در مسجد و احکام آن ،به تأويل آيه
پرداخته و میگويد« :مساجدی که در آنها ياد خدا میشود در نزد اهل نظر ،عبارت از نفس ،قلب
و روح است .ذکر در هر مسجدی بايد متناسب با همان مسجد باشد؛ پس ذکر «مسجد نفس»
طاعت و عبادت است و منع آن ترک خوبیها و انجام بدیهاست .ذکر «مسجد قلب» توحید و
معرفت است و منع آن تمسّک به شبهات و تعلّق به شهوات است .چنانکه خداوند به داود ،وحی
کرد که« :يا داود حذّر و أنذر اصحابك كُلّ الشّهوات ،فانّ القلوب املعلّقة بالشهوات عقوهلا عنّي حمجوبة»
و ذکر «مسجد روح» شوق و محبّت است و منع آن رکون و سکون است».
به هر حال ،تأويالت عرفانی ،بخش عظیمی از تفسیر «غرائب القرآن» را فرا گرفته و اين
تفسیر در اطّالعرسانی به خواننده و در جهت چگونگی تأويالت مفسّران عرفانمسلک و
روشهای ذوقی ،بسیار مفید است» (مهدویراد ،1303 ،ص .)111چنانکه پیش از اين نیز يادآور
شدي م ،نظام الدين نیشابوری خود ،در پايان تفسیر غرائب القرآن ،ضمن برشمردن منابع و مآخذ
خود در تفسیر ،صريحاً ،می نويسد که مباحث مربوط به تأويل آيات را از شیخ نجم الدين دايه
اقتباس کرده است .اين برداشتها عموماً ،در پايان تفسیر آيات و در بخش «التّأويل» میآيد و
گاه نیز با عباراتی چون «قال أهل اإلشارة» و «قال أهل التحقیق» ،نقل میشود که البتّه ،اندک

 18دو فصلنامه كتاب قیم ،سال پنجم ،شمارۀ دوازدهم ،بهار و تابستان 9314

نیست و مجموعۀ آنها میتواند صفحات زيادی را به خود اختصاص دهد .افزون بر اين ،بايد
دانست که نظام نیشابوری معموالً ،عبارات طوالنی نجم الدين رازی را مختصر میکند و فشردة
مطالب او را در تفسیر خود ،جای میدهد.

 -4مقایسۀ تأویلها در بحرالحقایق و غرائب القرآن
در اينجا برای نمونه ،چند مورد از بهرهگیریهای نظام الدّين نیشابوری از تفسیر بحرالحقائق
را عرضه میکنیم .همانگونه که در بخش معرفی تفسیر غرائب آمد ،نظامالدّين نیشابوری در
بخش«تأويل» آيات  02-30از سورة بقره ،مینويسد« :التأويل :ذبح البقرة اشارةٌ ايل ذبح النفس
البهيمية فانّ يف ذحبها حياة القلب الروحاين و هو اجلهاد االكرب موتوا قبل ان متوتوا.
اقتلوين يا ثقايت ان يف قتلي حيايت

و حيايت يف ممايت و ممايت يف حيايت

مت باالرادة حتيا بالطبيعة و قال بعضهم مت بالطبيعة حتيا باحلقيقة﴿ ،ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها
بَقَرَة﴾ نفس تصلح للذبح بسيف الصدق﴿ ،ال فارِضٌ﴾ يف سن الشيخوخة فيعجز عن وظائف سلوك
الطريق لضعف القوي البدنية كما قيل« :الصويف بعد االربعني بارد» و ﴿ َو ال بِ ْكرٌ﴾ يف سن شرح الشباب
يستهويه سكره ( »...نیشابوری ،1132 ،ص.)311
عبارت نجم الدين رازی در بحر الحقائق ذيل همین آيات ،چنین است« :واالشارة يف حتقيق
اآليات اخلمس من قوله ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَْبحُوا بَ َقرَةً﴾ اشارة ايل ذبح بقرة النفس البهيمية فانّ يف
ذحبها حيوة القلب الرّوحاين و هذا هو اجلهاد االكرب كأنّ النيب صلّياهلل عليه و آله و سلّم يشري اليه
بقوله :رجعنا من اجلهاد االصغر إيل اجلهاد االكرب و بقوله :املجاهد من جاهد نفسه و قوله عليه السّالم:
موتوا قبل ان متوتوا ،ايضًا اشارة ايل هذا املعين﴿ ...قالُوا اَْعُ لَنا رََّبكَ ُيبَِّينْ لَنا ما هِي﴾ اي تعيني اّيةُ
بقرة نفس يصلح للذبح بسيف الصّدق فأشار ايل بقرة نفس ﴿ال فارِضٌ﴾ يف سن الشيخوخة متعجزًا
عن سلوك الطّريق لضعف املشيب و جلد القوي النفسانية كما قال بعض املشايخ :الصويف بعد االربعني
بارد ﴿ َو ال بِ ْكرٌ﴾ يف سن شرخ الشباب فانه يستهويه سكره» (نجم رازی ،1312 ،ص.)210
نظامالدّين نیشابوری در بخشی ديگر چنین مینويسد :التأويل﴿ :وَ إِ ْذ أَخَذْنا ميثاقَكُم﴾ يف عهد
ت بِرَبِّكُم﴾ ال تسفكون دمائكم بامتثال اوامر الشيطان و اتباع خطواته كما قيل:
س ُ
﴿ َأ لَ ْ
ايل حتفي مشي قدمي

اري قدمي اراق دمي
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و ال خترجون انفسكم من ديار عبوديتكم اليت كنتم فيها يف اصل الفطرة (نیشابوری،1111 ،
ص .)323نجم الدين رازی نیز ذيل اين آيه چنین آورده است :و االشارة يف حتقيق اآليات ﴿وَ ِإ ْذ
أَخَذْنا ميثاقَكُم﴾ اي يف عهد الست بربّكم ﴿ال تَسْفِكُونَ َِماءَكُم﴾ بامتثال اوامر الشيطان يف استجالب
حظوظ النفس فانّه سعي يف اراقة دماء قلوبكم كما قال بعضهم:
ايل حتفي مشي قدمي

اري قدمي اراق دمي

و كذلك ال يسفكون دماءكم يعين يتربص بينكم تسفكون بعضكم و ما بعض ،كما قالت املالئكة
كنتم عليها يف اصل الفطرة (رازی ،بیتا ،نسخه  ،322ب .)11
نظام الدّين نیشابوری در ابتدای سورة مائده (آيات اول و دوم) در بخش مربوط به تأويل
آيات آورده است :التأويل :مساع اسم اهلل و هو من صفات اهليبة يوجب الفناء و الغيبة و مساع الرمحن
الرحيم و مها من صفات اللطف يورث البقاء و القربة ﴿أَوْفُوا﴾ ايّها العشاق ﴿بِالْعُقُوَ﴾ اليت جرت بيننا
يوم امليثاق ليوم التالق ،فمن صرب علي عهوده فقد فاز مبقصوده عند بذل وجود ﴿ ُأح َِّلتْ لَكُم﴾ ذبح
هبيمة النفس اليت كاالنعام يف طلب املرام اال النفس املطمئنة اليت تليت عليها ﴿ارْجِعي إِىل رَِّبكِ﴾.
(نیشابوری ،1113 ،ج ،2ص .) 532در بحر الحقايق نیز در ابتدای سوره مائده ،همین عبارات را
میتوان ديد که از تکرار آن صرف نظر میشود (رازی ،بیتا ،ب.)133
به جرأت می توان گفت که موارد نقل شده از بحرالحقائق ،بیش از صد مورد است که در
برخی از موارد ،عین عبارات نجمالدّين رازی تکرار شده و در موارد بیشتری ،عبارات طوالنی
رازی ،به اختصار برگزار شده است .برای نمونه ،میتوان به شیوة تلخیص نظامالدّين نیشابوری
ُر َمتْ َع َليْكُمْ أُمَّهاتُكُم﴾ اآلية كلها ،اشارت
در تأويل آيه  31از سورة نساء توجّه کرد« :التأويل﴿ :ح ِّ
ايل هني التعلق و منع التصرف يف االمهات السفليات و املتولدات من اوصاف االنسان و صفات احليوان
﴿إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُورًا رَحيمًا﴾ بانواع غفرانه ظلمات الصفات االنسانيه اليت تتولد من تصرفات احلواس
يف املحسوسات عند الضرورات باالمر ال بالطبع( ...بعد از يك صفحه) ﴿يُري ُد اللَّ ُه أَ ْن ُيخَفِّفَ َعنْكُمْ﴾
فلكم املعونة و لغريكم املئونة .قال ابراهيم﴿ :إِنِّي ذا ِهبٌ إِىل رَبِّي﴾ و اخرب عن حال موسي بقوله ﴿وَ
لَمَّا جاءَ مُوسي لِميقاتِنا﴾ و عن حال نبيّنا بقول﴿ :سُبْحانَ الَّذي َأسْري بِ َعبْدِهِ﴾ وعن حال هذه االمة
بقوله ﴿ َسنُريهِمْ آياتِنا﴾ (فصلت )57 /27 :و املعونة هي اجلذبة اليت توازي عمل الثقلني ،فال جرم كان
لغري نبينا الوصول ايل السموات فقط ُ ﴿ ...خلِقَ الْإِنْسانُ ضَعيفا﴾ و هلذا اعني باخدمة حيت يتصل بقوة
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ذلك ايل مقام ال يصل اليه الثقالن بسعيهم ايل األبد و ضعفه بالنسبة ايل جالل اهلل و كماله و اال فهو
اقوي يف محل االمانة من سائر املخلوقات ،و ايضًا من ضعفه انه ال يصرب عن اهلل حلظةً فانه حيّبهم و
حيبّونه.
الصرب حيمد يف املواطن كلّها

االّ عليك فانَّه ال حيمد

و كان ابواحلسن اخلرقاين يقول :لو مل الق نفسًا مل ابق .و غري اإلنسان يصرب عن اهلل لعدم املحبة و
من ضعفه انه ال يصرب مع اهلل عند غلبات سطوات التجلي( »...نیشابوری ،1132 ،ج ،2ص.)112
میتوان همین عبارات را در بحر الحقائق رازی با پرداختی مشروحتر مشاهده کرد (ر.ک .رازی،
بیتا ،ب.)01
نمونهای ديگر از اين گونه تلخیصها را میتوان ذيل آيۀ هفتاد از سورة زمر در غرائب القرآن
نیشابوری سنجید .ضمناً ،میتوان دريافت که نظام الدين نیشابوری افزون بر موارد عديدهای که
تحت عنوان «التاويل» از بحر الحقايق اقتباس کرده ،هر جا عباراتی همچون «قال اهل العرفان» يا
«قال اهل االشارة» میآورد ،عمدتاً ،ناظر بر سخنان شیخ نجم الدين رازی در بحرالحقائق است.
برای نمونه« :قال اهل العرفان :بيده مفاتيح خزائن اللّطف و القهر فيفتح علي من يشاء ابواب خزائن
لطفه يف قلبه فتخرج ينابيع احلكمة و جواهر االخالق احلسنة و لآلخر بالضد( »...نیشابوری،1132 ،
ج ،3ص.)13
در بحر الحقائق ،همین مضمون در ذيل همین آيه ،به اطناب آمده که بخشی از آن چنین
است﴿« :لَهُ مَقاليدُ السَّماواِْ وَ الْ َأرْض﴾ يشري ايل انّ له مفاتيح خزائن لطفه و هي مكنونة يف مسوات
القلوب و له مفاتيح خزائن قهره و هی مودعه فی ارض النفوس  ،يعنی :ال ميلّک الحد مفاتيح خزائن
لطفه و قهره اال هو و هو الفتاح و بيده املفتاح يفتح علي من يشاء ابواب خزائن لطفه يف قلبه فتخرج
ينابيع احلكمة منه و جواهر االخالق احلسنة و يفتح علي من يشاء ابواب خزائن قهره يف نفسه فتخرج
عيون املكر و اخلدع و احليل منها و فنون االوصاف الذميمة و هلذا السر ،قال عليم مفتاح القلوب ال اله
االاهلل و كما سئله عثمان ـ رضي ـ عن تفسري مقاليد السموات و االرض قال :ال اله الّا اهلل و اهلل اكرب
كما ذكره»( .رازی ،بیتا ،نسخه  ،5111ذيل آيه  01سورة زمر) .بهرهگیری نظام الدين اعرج
نیشابوری از تفسیر بحرالحقايق رازی آن اندازه زياد است که بررسی آن به راستی رسالهای
جداگانه میطلبد و در ظرف کوچک اين مقاله نمیگنجد.
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 -1تأثیر غرائب القرآن بر دیگر تفاسیر
نکته ای که در پايان بايد افزود اين است که بخش تأويالت و اشارات عرفانی تفسیر نظام
نیشابوری ،گاه حلقۀ رابطی بین بحرالحقايق و تفاسیر بعدی بوده است .از میان آن تفاسیر ،آنچه
برای پژوهشگر ايرانی ،جالب توجّه میتواند بود ،بهرههای صدر المتألّهین شیرازی از همین
بخش اشارات موجود در غرائب القرآن است .اگرچه در باب انديشههای فلسفی ـ کالمی
مالصدرا بسیار سخن گفته شده و دربارة شکل و شگرد برداشتها و اقتباسهای او از ديگر آثار
پیشینیان ،مقاالت فراوانی به نگارش درآمده است ،امّا پیرامون منابع و مآخذ تفسیریاش ،پژوهش
کمتری صورت گرفته و در مقاالت اندکی نیز که در اين باب هست ،سعی بلیغی در معرفی اين
منابع ديده نمیشود (برای نمونه ر.ک .دهقان منگابادی ،1303 ،ج ،12ص.)152
به هر روی ،اکنون میتوان آشکارا ،دريافت که مالصدرا افزون بر مواردی که خود ،با ذکر
نام ،از چند تفسیر مشهور ـ از جمله غرائب القرآن نظام الدين نیشابوری ـ بهره برده است ،در
موارد عديدة ديگری نیز از همین کتاب ،بدون ذکر مأخذ ،وام گرفته و آن مطالب را با تغییرات
اندکی در تفاسیر خويش جای داده است .با بررسیهايی که انجام شد ،اين نکته مکشوف آمد که
اشارات دريافت شده از غرائب القرآن ،مأخوذ از بحرالحقائق نجم رازی بوده است .البته ،اثبات
و بسط اين نکته خود پژوهشی مستقل میطلبد.
نگارنده در اينجا تنها با ذکر سه نمونه از مضامین تفسیری مالصدرا ـگ و آن هم صرفاً ،در
بخش اشارات ذوقی و عرفانی تفاسیر او ـ و مقايسۀ آنها با مأخذ اول ـ غرائب القرآن ـ و مأخذ
دوم ـ بحرالحقايق ـ راهی را برای تحقیقی تازه در اين باره میگشايد .برای نمونه ،مالصدرا در
تفسیر آية الکرسی ،چنین مینويسد« :تتمةٌ :و قال بعض ارباب القلوب :انّ عروةَ الوثقي لكل طائفة
من املؤمنني شيءٌ آخر :للعوام التوفيق للطاعة ،و للخواص مزيد العناية باملحبة كما يف قوله ﴿يُح ُِّب ُه ْم َو
يُحِبُّونَه﴾ و خلاص اخلاص جذبات االلوهية اليت تنفيه عن الظلمات الوجودية بنور الربوبية كما شرح
اهلل تعايل حقيقة االية بتأويلها و( »...صدرالمتألهین ،1302 ،ج ،1ص.)223
و در غرائب القرآن چنین میخوانیم« :مث العروة الوثقي اليت استمسك هبا املؤمن ال ميكن ان تكون
من املحدثات املخلوقات لقوله ﴿كُلُّ شَيْءٍ هاِلكٌ ِإالَّ َوجْ َههُ﴾ و ال تكون ايضًا من بطشك و اال كانت
منفصمة ،بل تكون من بطشه ﴿ ِإنَّ بَ ْطشَ رَِّبكَ لَشَديد﴾ و لكل مؤمن عروة مناسبةٌ ملقامه يف االميان،
فهي للعوام توفيق الطاعة و للخواص مزيد العنايه باملحبة و ...و خلواص اخلواص ،اجلذبة االهلية اليت
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تفنيه عن ظلمات الغريية و تبقيه بنور الربوبية و( »...نیشابوری ،1132 ،ص .)21همین متن را به
عینه میتوان در بحر الحقائق نیز مشاهده نمود (رازی ،بیتا ،ص.)333
مالصدرا در المعراج الثانی فی بیان طوائف المؤمنین چنین مینويسد« :املؤمنني فيه علي ثالث
ص خواصهم .فالعوام خيرجهم اهلل من
مراتب لكوهنم ثالث طوائف :عوام املؤمنني و خواصهم و خوا ّ
ظلمات الكفر و الضاللة ايل نور االميان و اهلداية ...و اخلواص خيرجهم من ظلمات الصفات النفسانية و
اجلسمانية ايل نور الروحانية الربانية ...و خواص اخلواص خيرجهم من ظلمات حدوث اخللقة الروحانية
بإفنائهم عن وجودهم ايل نور جتلّي صفة "القدمي" هلم ليبقيهم به( »...صدرالمتألهین ،1302 ،ج،1
ص.)231
نجمالدّين رازی در بحرالحقايق ،چنین گفته است« :مث اعلم ان مراتب املؤمنني يف االميان متفاوتةٌ،
و هم ثالثةُ طوائف :عوام املؤمنني و خواصهم و خواص اخلواص .فالعوام خيرجهم اهلل من ظلمات الكفر
و الضاللة ايل نور االميان و اهلداية ،كقوله تعايل ﴿ َو الَّذينَ ا ْهتَدَوْا زاََهُمْ هُديً﴾ و اخلواص خيرجهم من
ظلمات الصفات النفسانية و اجلسمانية ايل نور الروحانية الربانية كقوله تعايل ﴿الَّذينَ آ َمنُوا وَ تَطْمَئِنُّ
ُقلُوُبهُ ْم بِذِ ْكرِ اللَّهِ﴾ (رازی ،بیتا ،نسخۀ  ،322ب .)33
همچنین نجم رازی ،ذيل آيه شريفۀ ﴿قالُوا أَ تَجْعَلُ فيها َمنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَسْ ِفكُ الدِّماءَ﴾ (بقره:
 ،)31 /2چنین مینويسد « :فقوهلم هذا يدلّ علي معانٍ خمتلفة؛ انّ اهلل تعايل أنطقهم هبذا القول ليتحقق
لنا انّ هذا الصفات الذميمة يف طينتنا مودعةٌ يف جبلتنا مركبةٌ فال نأمن عن مكر انفسنا األمارة بالسوء
س
َرئُ نَفْسي إِنَّ النَّ ْف َ
و ال نعتمد عليها و ما نربءها ،كما قال تعايل حكاية عن قول يوسف (ع)﴿ :وَ ما أُب ِّ
لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ِإالَّ ما َرحِمَ رَبِّي﴾ و منها :لنعلم انّ كل عمل صاحل نعمله ،ذلك بتوفيق اهلل تعايل ايّانا و
فضله و رمحته و ... ،و منها :ان امللئكه امنا قالوا" اجتعل فيها من "...الهنم نظروا الی جسد آدم قبل نفخ
الروح ،فشاهدوا بالنظر امللكي يف ملكوت جسده املخلوق من العناصر االربعة ...فلمّا تفاخر املالئكة
بطاعتهم علي آدم ،من اهلل تعايل علي آدم بعلْم األمساء ليعلموا أنّهم اهل الطاعة و اخلدمة .و انّه اهل
الفضل و املنّة ،و اين اهل اخلدمة من اهل املنّة! فبتفاخرهم علي آدم صاروا ساجدين له ،ليعلموا انّه
مستغن عن طاعتهم و مبنته علي آدم صار مسجودًا له ليعلموا انّ الفضل بيداهلل يؤتيه مَن يشاء»( .رازی،
بیتا ،ب .)33
پژوهشگر میتواند دقیقاً همین عبارات را ــ که در اينجا به تلخیص آمد ـ با طول و تفصیل
فراوان ،در ذيل همین آيه در تفسیر القرآن الکريم صدرای شیرازی بازجويد (صدرالمتألهین،
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 ،1331ج ،2صص315ـ .)313همچنین آنجا که صدرالمتألهین در تفسیر سورة جمعه ،از مراتب
ذکر ،به تفصیل ،سخن میگويد (ر.ک .صدرالمتألهین ،بیتا ،صص ،)111-110در واقع ،نقل
عباراتی از تفسیر بحرالحقايق رازی در ذيل آيه  152از سورة بقره است﴿ :فَاذْكُرُوين أَذْكُرْكُمْ وَ
سر شیعی تنها به اين
اشْكُرُوا يل وَ ال تَكْ ُفرُون﴾ .البته ،بايد دانست که برداشتهای تفسیری اين مف ّ
موارد اندک ،منحصر نیست و پژوهش بیشتر در باب مآخذ تفسیری صدرالمتألهین ،بیشک موارد
گستردهتری از اين گونه اقتباسها را بازخواهد نمود.

نتیجهگیری
وجود بخش «التأويل» در تفسیر گرانسنگ «غرائب القرآن» از نظام الدّين نیشابوری و تعبیۀ
اين عنوان در پايان مباحث تفسیری آيات ـ البته ،پس از عناوينی چون :القراآت ،الوقوف و
التفسیر ـ در بردارندة چندين نکتۀ مثبت است:
سر پرکار که تفسیرش مقبولیتی عام در میان صاحب نظران اهل سنّت
 -1نخست آنکه اين مف ّ
و نیز برخی شیعیان يافته است ،با قرار دادن چنین بخشی در تفسیر خود ،مهر تأيیدی بر مجاز
بودن برداشتهای عرفانی زده است و به رغم مخالفتهايی که برخی از همعصران او با تفسیر
باطنی قرآن داشتهاند ،مستنبطات عرفانی و ذوقی از قرآن را نیز در ضمن مطالب تفسیری خود،
جای داده است .با پذيرش اين فرض که او نیز همچون ديگر مفسّران بزرگ ،قواعد تفسیر و
بايستههای آن را میدانسته و از ورود به ورطۀ تفسیر به رأی ،پرهیز داشته است ،تعبیۀ بخش
«تأويل» در پايان هر بخش و تفکیک درست و دقیق آن از بخش تفسیر آيات ،به نظر بسیار
هوشمندانه میرسد و میتواند الگوی مناسبی برای مفسّران بعدی تلقی شود.
 -2بخش «التأويل» در اين تفسیر ،با وجود تصريح مولّف در آخرين صفحۀ جلد پايانی ـ که
البته ،معمو ًال مغفول واقع میشود ـ برگرفته از کتاب «بحر الحقائق و المعانی» يا «تأويالت
النّجمیه» از نجمالدّين رازی است .در اکثر موارد ،عین عبارت از بحر الحقائق نقل شده و در
برخی موارد نیز تلخیصی ماهرانه از لطائف دراز دامن نجمالدّين رازی صورت گرفته است.
 -3وجود بخش «التأويل» در اين تفسیر قديمی و تصريح نظام نیشابوری به اينکه اکثر اين
تأويلها از نجمالدّين رازی است ،و مطابقت مفاد بخش تأويلی غرائب القرآن با تأويالت نجمیه،
يکی از مبهمات حوزة تاريخ تفسیر را گشوده است و آن خبط و خطايی است که برای بسیاری
از پژوهشگران معاصر در مورد انتساب «تأويالت نجمیه» به نجمالدّين کُبری ،استاد طريقت
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نجمالدّين رازی ،رُخ داده است .گواهی نظام الدين نیشابوری دلیلی آشکار بر زدودن چنین
اشتباهی تواند بود.
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