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چکیده
بسیاری از آثار متقدم تفسیری تا كنون شناخته و بررسی نشدهاند .از زمرۀ این آثار باید از تفسیر
كهن بحر الموّاج و سخخراج الوهّاج اثر خامۀ موالنا شخخهاب الدین عمر دولت آبادی در نیمۀ اوّل سخخدۀ
ه شتم قمری یاد كرد كه هنوز مورد ت صحیح و برر سی قرار نگرفته ا ست .م سئلۀ ا صلی پژوهش در
نا شناخته بودن این اثر از جهات مکتب تف سیری ،ویژگیهای زبانی ،ادبی و ساختاری ا ست .مکتب
تفسیری بحر الموّاج به روش تفاسیر اهل سنت و مأثور است .در جای جای متن ،به قصص و روایات
ی قرآنی ا ستناد شده ا ست .بارزترین خ صو صیت این اثر ،جنبۀ برر سیهای صرفی و نحوی
دا ستان ِ
كالم قرآن ا ست كه البته به ق صد ای ضاح بی شتر و رفع ابهام انجام گرفته ا ست .مف سر ذیل هر آیه از
ساختار خا صی سود ج سته ا ست كه سبب شده مطالب در نظم خا صی عر ضه شوند .زبان این اثر
ب سیار كهنه تر از زبان نثر سدۀ ه شتم قمری ا ست و بی شتر به به نثر مر سل غزنوی میماند .جمالت
كوتاه ،تاثیر پذیری از نحو عربی در ترجمۀ آیات قرآن و گاه سرهنویسی از دیگر ویژگیهای زبانی این
تفسیر است .مفسر در ترجمۀ آیات قرآن از شیوۀ ترجمۀ تفسیری و آزاد سود جسته است .در ضمن
نثر گهگاه اسخخجاع سخخاده و اشخخعار عربی و ابیات فارسخخی به كار رفته اسخخت .نویسخخنده در این مقاله
كوشیده تا از منظر روش تحلیل و توصیف محتوا به شناساندن و بررسی مکتب تفسیری و ویژگیهای
زبانی ،ادبی و سخخخاختاری بحرالموّاج بپردازد و حتی االمکان پردۀ زمان و خمول را از چهرۀ احوال و
آثار شهاب الدین عمر دولت آبادی بزداید.
کلمات کلیدی :شهاب الدین عمر ،قرآن ،تفسیر ،بحرالمواج ،نثر فارسی

 -1استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان()jahadi@uk.ac.ir
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 -1مقدمه
« از نخستین موضوعاتی كه از ابواب علوم شرعی ،مورد توجه ایرانیان قرار گرفت تفسیر و
ترجمۀ قرآن مجید یا تألیف كتبی در این موارد است» (انواع نثر فارسی ،رستگار :ص .)401
تفاسخخیر قرآنی چندین قرن پس از ورود اسخخالم به ایران اندک اندک به فارسخخی نوشخخته و بر
دایرۀ مخاطبانان این آثار افزوده شد .در ع صر سامانی یکی از مهم ترین اقداماتی كه انجام
میگیرد ،ك سب اجازه (ا ستفتا) از علمای دینی در جواز ترجمۀ و تف سیر قرآن و متعاقب آن
ترجمۀ ارز شمند تف سیر طبری ا ست .این روند منجر به شکل گیری و ن ضج متون تف سیری
فار سی شد كه یکی از شاخههای غنی و بارور نثر فار سی ا ست و از طلیعۀ نثر فار سی تا
روزگار معاصخخخر ،مهد زایش متون ارجمندی گشخخخته اسخخخت .هر یک از این متون از مناظر
مختلف ،ارزشخخخهای فراوان زبانی ،واژگانی ،ادبی ،بالغی ،تفسخخخیری ،روایی ،كالمی ،فقهی،
عرفانی و  ...دارند« .بههرحال تفسیرهای فخخخخارسی مخخخخجموعۀ گخخخخرانقدری است از قصص
وحکایات و تواریخ ،عبرۀ الولی االلباب ،پر از نکته و فل سفه و اندی شه و اجتماعیات كه غنای
فرهنگی و پشختوانۀ دانخش تاریخی قوم مسلمان ایرانی را نشان میدهد و از حیات معنوی و
فلسخخفۀ زندگانی او حکایت دارد( ».مقدمهای بر متون تفسخخیری پارسخخی ،یاحقی :ص )182
بسیاری از آثار تفسیری نثر پارسی تصحیح و بررسی گشتهاند و هنوز برخی از آثار چنان كه
باید شناخته و تصحیح و طبع نشدهاند .بنا به این ضرورت ،در این نوشتار ،یکی از آثار كمتر
شناخته شده تر تف سیری ،مو سوم به تف سیر بحر المواج و سراج الوهاج كه در سدۀ ه شتم
قمری تصنیف شده است ،از زاویه ساختاری ،سبکی و مکتب تفسیری بررسی خواهد شد.
عالوه بر این سخخخعی نگارنده بر آن اسخخخت كه حتی االمکان حجاب مرور زمان و خمول را از
چهرۀ مفسر ارجمند این تفسیر ،شهاب الدین عمر دولت آبادی بزداید.
 -2پیشینة پژوهش
در زمینۀ تصحیح و شناخت تفسیر ارجمند بحرالمواج تا كنون كتاب ،پایاننامه و مقالهای
كه به بحث و بررسی اثر پرداخته باشد ،نوشته نشده است .شایان ذكر آنکه این اثر مهم قرن
نهم قمری تا كنون به حلیۀ تصخخحیح و طبع نیز آراسخخته نگشخخته اسخخت .بی گمان آشخخنایی
جامعۀ ادبی و علمی با این تفسیر ،زمینهساز تحقیقات بعدی پژوهشگران خواهد بود.
 -3بحث
نخستین تفاسیر قرآنی به شیوه ای مأثور و روایی تصنیف شدند ،بدین نحو كه مف سّران،
تنها به نقل روایات منقول از ح ضرت ر سول(ص) همّت گما شته ،از ورود به هر گونه مبادی
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تفسخخخیر اجتهادی پرهیز میکردند .به واسخخخطۀ زبان چند برعدی قرآن ،تفسخخخیر این اثر نیز
گرای شهای متفاوتی یافت و این ویژگی سبب شد كه قرآن به تنا سب درک و به مقت ضای
ص واقع شود.
ا ستعدا د و فهم هر ك سی مورد تف سیر و تحلیلهای متفاوت و بع ض ًا خالف ن ّ
آنچه كه در تف سیر هدف غایی مف سّر به شمار میآید در واقع « ...درک دقیق تر خواننده از
متن اسخخت( »...سخخاختار و تأویل متن ،احمدی :ص  .)504تفسخخیر قرآن به واسخخطۀ زبان
چندوجهی آن همواره از دقایق و ظرایف خاصی برخوردار بوده و عالمان این حوزه با احتیاط
فراوان قدم در این وادی نهادهاند« .امام جعفر صخخادق (ع) در همان آغاز تفسخخیر خود به ما
خبر میدهد كه قرآن به زبانی «چندبرعدی» فرسختاده شخده اسخت( »...تفسخیر قرآنی و زبان
عرفانی ،نویا :ص  .)138دانش تف سیر در جهان ا سالم غالباً ،با رویکردی كالم محور ادامه و
توسعه پیدا كرده است« .مفسّران قرآن كریم با خوانش رایج خویش از حدیث مستفیض من
فَسخخّرَ القآرآن ...همواره در پی آن بودند كه با رویکردی محتاطانه هم به تفسخخیر قرآن كریم
مبادرت ورزیده و برداشخخختهای تفسخخخیری خویش را ارائه دهند  ...از همین رهگذر ،بهترین
شیوه برای نیفتادن در دام تف سیر به رای میتوان ست تبعیت از سنت تف سیری متقدمان و
پیروی از اساتید و مشایخ تلقی شود» (دوگان كالم محوری  /انسان محوری ،كریمی :ص .)6
از جمله رویکردهای تفسخخخیری قرآن كریم كه جان ونزوبرو نیز در كتاب مطالعات قرآنی:
منابع و شیوه های تف سیر كتاب مقدس ،بدان پرداخته ،رویکرد نحوی ا ست كه آن را ذیل
تفا سیر متنی طبقه بندی كرده است« .در تق سیم بندی ونزبرو مراد از تفا سیر متنی ،آثاری
اسخخخت كه دغدغۀ اصخخخلی آنها و یژگیهای متن قرآن به لحاظ واژگانی یا دسخخختوری و رفع
م شکالت و م سائل مربوط بدان ا ست .این تفا سیر سه عن صر ا صلی دارند :اختالف قرائات،
تبیین لغوی ،تحلیل نحوی» (بررسخخی و نقد دیدگاه ونزبرو دربارۀ گونه شخخناسخخی و سخخیر
تاریخی تطور تفاسخخیر كهن با تکیه بر تفسخخیر مجاهد ،نیل سخخاز :ص  .)193در كتب علوم
اسالمی و دینی خصوصیاتی را برای عالمِ عامل به تفسیر بر شمردهاند ،از جمله اینکه «برای
تفسخخیر قرآن علوم مختلفی را الزم دانسخختهاند .یکی از آنها علم نحو اسخخت ...علم نحو برای
صخخخ یانت قرآن از تحریف لفظی و معنوی ،پ یدایی و پایایی یاف ته و بر آمده از خود قرآن
ا ست( »...نقد ترجمه های قرآن در پرتو تامالت نحوی ،آ سه :ص  .)4دانش نحو در تف سیر
قرآن كریم اهمیت شایانی برای مف سر دارد ،چرا كه از جمله عوامل ابهام آفرین در خواندن
متون ،همین تغییرات نحوی كالم اسخت« .نقش نحو در شخکل دهی بخش عمدۀ پیام متن،
بدیهی و غیر قابل انکار اسخخت ،اصخخوالً جوهرۀ هر زبانی را نحو زبان شخخکل میدهد و هیچگاه
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معنی جمله ،حاصخخخل جمع معانی یک یک واژگان و مفردات جمله نیسخخخت تا بتوان تنها با
تحلیل مفردات زبان و از جمله مفردات قرآن ،به تفسخخخیر یا ترجمۀ كالم دسخخخت یافت»
(درآمدی برتحلیل سخخاخت های نحوی قرآن و ترجمۀ آن به فارسخخی ،شخخکرانی :ص .)17
تغییرات و خواندنهای چند وجهی نحوی سخخبب برداشخختهای چند وجهی معنایی میگردد و
«...با قبول چند معنایی میتوان گسخخترۀ معنایی برداشخخت شخخده از قرآن را به یک احتمال
منح صر ن ساخت و دیگر تف سیرها را نفی نکرد ،بلکه میان معانی گوناگون كه صحیح ا ست،
جمع كرد» (وجوه اب هام یا ای هام نحوی در ز بان عربی و تأثیر آن بر ترج مۀ قرآن كریم،
نظری :ص .)71
 -1-3احوال و آثار شهاب الدین دولت آبادی
نام مف سّر كه در شمار علمای اهل سنت ا ست ،به ت صریح اغلب منابع كهن« ،أحمد بن
عمر الدولت آبادی ،شهاب الدین ابن شمس الدین الهندی است» (االعالم ،زركلی ،ج  :1ص
 .)187در برخی از منابع نیز از وی با لقب زاولی یاد كردهاند« :احمد بن شخخمس الدین بن
عمر الزاولی ،الدولت آبادی ،الهندی ،الحنفی (شخخهاب الدین)» (معجمالمولفین ،كحاله ،ج:1
ص ( ،)245هدیه العارفین ،بغدادی :باب االلف ،ج  :1ص )67و (ایضخخخاح المکنون فی الذیل
علی الکشخخف الظنون عن اسخخامی الکتب و الفنون ،بغدادی ،ج  :1ص .)166تاریخ والدت وی
معلوم نیسخخخت و در هیچ منبعی ذكر نشخخخده اسخخخت .محل تولد او را «دولت آباد دهلی»
(ابجدالعلوم ،صخخخدیق حسخخخن خان ،ج  :3ص( ،)219االعالم ،زركلی ،ج  :1ص  )187ذكر
كردهاند .شخخهابالدین دولت آبادی در محضخخر قاضخخى عبدالمقتدر دهلوى و موالنا خواجگى
دهلوى تلمّذ كرد( .ابجدالعلوم ،صخخدیق حسخخن خان ،ج  :3ص )219وی در مذهب ،بر مرام
حنفیها بود و در علوم فقه ،ادب ،بالغت و تف سیر قرآن از ممتازان و سرآمدان ع صر گ شت و
حتی تحسین استادان را برانگیخت .از جمله القابی كه برای شهاب الدین ذكر شده« ،ملک
العلماء» است (االعالم ،زركلی ،ج  :1ص  .)187این لقب از جانب سلطان ابراهیم شرقی به
قا ضی شهاب الدین اعطا شد (ابجدالعلوم ،صدیق ح سن خان ،ج  :3ص .)219دولتآبادى
بعد از یورش تیمور به دهلى ،ره سپار جونپور گ شت و حاكم آن دیار ،سلطانابراهیم شرقى
مقدم او را گرامى دا شت و من صب ق ضاوت و مثال حکمرانی برخى ممالک آن دیار را به او
سخخپرد .شخخهاب الدین افزون بر این به كار تدریس هم اشخختغال داشخخت( .االعالم بمن فی
تاریخالهند مناالعالمالم سمی ،حسنى لکهنوى ،ج  :3ص  )15لقب مذكور دیگر برای شهاب
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الدین «فاضل هندی» ا ست كه در ادامه در این باب به تف صیل بحث خواهد شد .از او آثار
متعدّدی باقی مانده است كه ذیالً بدانها اشاره میشود:
إرشاد الطالبین در نحو .أسباب الفقر والغنى .البحر المواج والسراج الوهاج در تفسیر قرآن
و به زبان فار سی كه ا شتباها به عالمی شیعی در ع صر صفویه نیز ن سبت داده شده ا ست.
بدیع المیزان در بالغت و بیان .شرح ناتمام أ صول البزدوی ،شرح بانت سعاد ،المعافیۀ فی
شرح الکافیۀ ابن الحاجب در نحو .مناقب ال سادات .ر ساله در تق سیم العلوم وغیر ذلک من
الرسخخخائل (هدیه العارفین ،بغدادی :باب االلف ،ج  :1ص )67و (معجمالمولفین ،كحاله ،ج:1
ص  .)245تأمل در عناوین آثار او از اِشخخخراف بی مانند او در دانش بالغت و نحو حکایت
میکند.
وفات دولت آبادی در منابع تاریخی  848ق (ایضخخخاح المکنون فی الذیل علی الکشخخخف
الظنون عن اسخخخامی الکتب و الفنون ،بغدادی ،ج  :1ص( ،)166هدیه العارفین ،بغدادی :باب
االلف ،ج  :1ص )67و  849ق (االعالم ،زركلی ،ج  :1ص ( ،)187االعالم بمن فی تاریخالهند
مناالعالمالم سمی ،ح سنى لکهنوى ،ج  :3ص  )219و در جونپور ذكر شده ا ست .وی در
بخش جنوبی مسخخجد سخخلطان ابراهیم به خاک سخخپرده شخخد (االعالم بمن فی تاریخالهند
مناالعالمالمسمی ،حسنى لکهنوى ،ج  :3ص .)15
 -2-3فاضل هندی کیست؟
در باب انت ساب بحرالموّاج به نوی سندۀ ا صلی اثر ،ا شتباهاتی گریبانگیر محقّقان تاریخ و
ادبیّات گ شته ا ست .علّت ا صلی این خطا ،وجود دو عالم برج ستۀ شیعی و سنّی آن هم در
فاصخخلهای حدوداً دو سخخدهای با هم اسخخت كه هر دو هم به لقب «فا ضل هندی» ملقّب و
مفتخر شدهاند .شهاب الدین دولت آبادی در میان اهل ت سنن به فا ضل هندی ملقّب ا ست.
در واقع تقدّم این صخخفت برای شخخهاب الدین و در قرن نهم قمری (دورۀ تیموری) اسخخت .در
میان دانشخخمندان دینی تشخخیّع این لقب «به فقیه مشخخهور بهاا الدین محمد بن تاج الدین
ح سن ا صفهانی ( 1137ق ) صاحب ك شف اللثام  ،اطالق می شود( »...فهر ست كتابخانه و
مركز ا سناد مجلس شورای ا سالمی :ج  :35ص« .)17-15فقیه اعظم فا ضل هندى فرزند
تاج الدین حسن اصفهانى كه در سن هیجده سالگى بر شفا حواشى نوشته و آن را تلخیص
كرده و در رشخخته منقول و معقول تدریس مینموده اسخخت و كشخخف اللثام كه یکى از كتب
عالیه در فقه اسخخخت و فقها از م لف عظیم این كتاب به كاشخخخف اللثام تعبیر نمودهاند و روز
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فتح اصفهان به دست اوباش افاغنه دار فانى را وداع گفت» (شرح مقدمۀ قیصرى بر فصوص
الحکم ،آشتیانی :ص .)29
منشخخخاا این خطا از آن روسخخخت كه «تشخخخابه این دو لقب به همدیگر موجب گردیده كه
مرحوم ابن یو سف شیرازی در هنگام فهر ست ن سخ خطی مجلس ،تف سیر بهااالدین محمد
الهیجی را كه مولف در ن سخۀ مورد برر سی ای شان شناخته ن شده بود با قراینی از تالیفات
فاضل هندی صاحب كشف اللثام بداند و چون به كتب تراجم مراجعه نموده متوجه شده كه
تفسیری به نام «بحر مواج» كه آن هم به فارسی نوشته شده از تالیفات فاضل هندی است...
در این نو شته دو ا شتباه وجود دارد :یکی آنکه آن ن سخۀ تف سیر بهااالدین محمد الهیجی
ا ست نه بها االدین محمد ا صفهانی صاحب ك شف اللثام  -دوم اینکه صاحب ك شف اللثام
م شهور به فا ضل هندی كه از علمای قرن دوازدهم بوده با فا ضل هندی از اهل سنت كه از
علمای قرن نهم بوده اشتباه گرفته شده است .بعد از مرحوم ابن یوسف شیرازی این اشتباه
از فهر ست مجلس به سایر كتاب شنا سیها از جمله :كتاب ا ستوری  ...راه یافت و بعد از آن
در موارد متعدد این اشتباه توسط صاحبان فن تذكر داده شد ...گفتنی است این اشتباه در
چاپ دوم جلد سوم فهر ست مجلس تو سط ا ستاد حائری ا صالح شده  ،ولی متا سفانه در
تهیه مطالب دایره المعارف به آن مراجعه نشخخده اسخخت» (فهرسخخت كتابخانه ومركز اسخخناد
مجلس شورای اسالمی :ج  :35ص .)17-15
آقابزرگ طهرانی نیز در انتساب تفسیر بحرالموّاج به مف سّر اصلی دچار خطا شده است و
اثر را به «مولی تاج الدین حسن بن محمّد اصفهانی (فاضل هندی شیعه) صاحب رو ضات و
متوفی سخخال  1085قمری نسخخبت داده اسخخت( ».الذریعۀ الی تصخخانیف الشخخیعۀ ،آقابزرگ
طهرانی ،ج  :3ص )49مرحوم صخخخفا هم در جلد پنجم تاریخ ادبیات در ایران همین خطا را
در انت ساب اثر مرتکب شده ا ست« :تف سیر دیگر بحر المواج ا ست تألیف بهاا الدین محمد
اصفهانى مشهور به «فاضل هندى» (م  1137ه) صاحب تألیفاتى در فقه و كالم .بحر المواج
به ترتیب منظم سورهها و آیهها و ترجمۀ دقیق آنها با بهرهمندى از كتابهاى اخبار شیعه و
تفسخخیرهاى عامه و خاصخخه و حتى بعضخخى از گفتارهاى حکیمانى چون ابن سخخینا و خواجه
طوسى فراهم آمده است» (تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج  :3/5ص .)1465

بحثی در شناخت و بررسی تفسیر كهن بحر الموّاج و سراج الوهّاج47/

 -4بررسی تفسیر بحر الموّاج و سراج الوهّاج
 -1-4نسخههای اثر
از تفسیر بحر الموّاج نسخههای متعددی در كتابخانههای ایران و جهان باقی مانده است.
یکی از دستنوشتهای اثر در كتابخانۀ مجلس محفوظ است .نسخۀ مجلس تفسیر بحر مواج،
ربع ثانی ،از شخخهاب الدین بحرآبادی (شخخهاب شخخمس عمر) به شخخمارۀ  11316/78677در
كتابخانۀ مجلس شورای ا سالمی 422 ،برگ ،آغاز و انجام افتاده ا ست .بخش باقیماندۀ این
نسخخخه از آیۀ  57سخخوره اعراف تا آیۀ  89سخخوره كهف را در بر میگیرد و در پژوهش حاضخخر
اساسِ بررسی است .آغاز این نسخه ساقط شده است.
سخخایر نسخخخ اثر عبارتند از-1 :دو نسخخخه در كتابخانۀ حضخخرت آیۀ اهلل مرعشخخی قم به
شمارههای  3235و -2 / .4609نسخۀ كتابخانۀ الهیات مشهد به شمارۀ -3 / .21976نسخۀ
كرمان شاه-4 / .ن سخۀ پزوه شگاه مطالعات و تحقیقات فرهنگی-5 / .ن سخۀ كتابخانۀ ملی به
شخخمارۀ ( 8268نقل با تلخیص و تغییر :فهرسخختوارۀ دسخختنوشخختهای ایران ،درایتی ،ج :2
ص.)435-434
 -2-4ساختار تفسیر
مکتب تفسیری بحر الموّاج دقیقاً تالی مکتب تفاسیر مأثور و روایی است كه آثار تفسیری
اهل سنت بر آن پایهگذاری شده اند .دولت آبادی در نگارش بحرالموّاج ساختار خا صّی را
پی افکنده است كه ذیالً بدان اشاره خواهد شد:
 -1-2-4نقل بخشی از آیة قرآن
برای شروع تف سیر غالباً یک آیه را به چند پاره تق سیم میکند و هر پاره را جداگانه مورد
بحث قرار میدهد .این پاره ها بیشخخختر ،مختصخخخر و كوتاهند و گاه مبسخخخوط« :انه الیحب
المعتدین» (بحرالمواج :ص5ب)« ،انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم» (بحرالمواج :ص7آ).
این شیوه از آن رو ست كه مف سّر سعی دارد ذیل هر آیه به تف صیل طرح بحث كند و اگر
تمامی آیه را ذكر میکرد ،هم مطالب طوالنیتر می شد و هم سبب در هم آمیختگی ساختار
كالم و سخخردرگمی خوانندگان میگشخخت .الزم به ذكر اسخخت كه آیات قرآن كریم در نسخخخۀ
مجلس ،مشکول و با خط نسخ متمایز از متن و درشت تر نگاشته شده است.
 -2-2-4بیان نکات و فواید صرفی ،نحوی و بالغی
كه نسخخبتاً مطنب و البته با دقت و نقل جزئیات ذكر شخخده اسخخت :بارزترین شخخاخصخخۀ
بحرالمواج ،تأكید و تدقیق بسیار دولت آبادی بر مواضع صرفی و نحوی قرآن است .در واقع
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مف سر كو شیده تا با محور قرار دادن قواعد صرفی و نحوی به شکلی دقیق و جزئی نگرانه،
معانی قرآن را اسخختخراج كرده و هر گونه ابهامی را از معانی قرآنی رفع نماید« :جمله تذییل
اسخخت ،كنایت اسخخت ،اذ الینبغی الداعی او یعتدی لدعا و چون جملۀ ادعوا ربکم تضخخرعا و
خف یۀ ملوح به مضخخخمون جم له به اعت بار معنی  ...بود به ت قدیم تأك ید جم له نمود»
(بحرالمواج :ص5ب)...« ،این جمله تعطیل اسخخخت به امر مذكور دلیل اسخخخت» (بحرالمواج:
ص7آ) .مباحث صرفی« :ابلغکم رساالت ربی :ابلغکم بر صیغۀ مضارع معروف از باب افعال و
تفعیل خواند و معنی بر حسخخب آن دانند این جمله مسخختأنفه اسخخت ،چنانسخختی كه ایشخخان
گفتند بر ماذا تفعل فقال ابلغکم با صخخفت اسخخت بر رسخخول را و ایراد صخخیغۀ متکلم از جهت
تغلیب جهت تکلم بر غیبت است( »...بحرالمواج :ص8آ).
جنبۀ صرفی و نحوی تفسیر ،برجستهترین شاخصۀ اثر است ،تا جایی كه باید این متن را
در شخمار تفاسخیر نحوی قرآن كریم به حسخاب آورد .رویکرد مفسخر به مباحث نحوی از آن
روسخت كه ایضخاح بیشختری در باب روشخن سخاختن معانی قرآن فراروی مخاطبان ترسخیم
نماید .همانطور كه مطرح شد برجسته ترین ویژگی تفسیر حاضر ،بیان نکات صرفی و نحوی
فراوان به منظور فوق است« :فتولّی عنهم و قال  ...عطف است بر فاصبحوا فی دارهم  ...ربی
عطف ا ست بر فتولی و لکن ال ...حکایت حال ما ضی ا ست بر این تقدیر خطاب و یا قوم لقد
ابلغتکم و خطاب ال تحسبون الناصحین بر موتی آید و آن با عدم اهلیت سماع مشکل نماید
مگر آنک به اعتبار ارواح مردگ ان صحت خطاب كردند و ای شان را سامع پندارند ،چنان ستی
كه پند ك سی ن شنیده و خود را در تهلکه انداخته و گ شاینده نا صح مذكور بیان نیکخواهی
خویش جوید و بر صخخخورت خطاب با مرده گوید پند من نشخخخنیدی ،دیدی آنچ دیدی یا به
اعتبار صخخحت سخخماع مردگان توجه معجزه پیغامبر از چنانچ خطاب پیغامبر علیه السخخالم بر
قتلی بدر آمده و به صخخحاح اخبار ثابت شخخده یا به اعتبارآنک مرده را برای انعام یا ابالم»...
(بحرالمواج :ص16آ) در پارهای موارد نیز فواید بالغی ضخخمن تفسخخیر برخی آیات ذكر شخخده
اسخخت« :انه هو السخخمیع العلیم :این جمله تذییل اسخخت و این كنایه اسخخت( »...بحرالمواج:
ص125آ).
 -3-2-4ذکر معنی آیه
بخش اصخخلی سخخاختمان تفسخخیری بحرالموّاج ،همین جزا اسخخت .شخخروع معنی با عبارات
«معنی این ا ست» آغاز و از سایر اجزاا ساختاری تف سیر متمایز شده ا ست .واژۀ معنی در
تفسیر حاضر فراتر از ترجمۀ صِرف آیات قرآن و ناظر بر نوعی ترجمۀ مبسوط و تفسیری از
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آیات قرآن اسخخت .معنی آیه در خالل نوعی ترجمۀ تفسخخیری و مشخخروح بیان شخخده اسخخت:
« معنی این ست ،بدر ستی دو ست ندارد خدای تجاوزكاران را از حد دعا به بلند كردن او را از
دعا كه مخالف( »...بحرالمواج :ص5ب)« / .معنی این ست هرآینه به در ستی نوح را به سوی
قوم ا و فرسخختادیم او را غرائب آیات و معجزات دادیم پس گفت ای قوم خدای را بپرسخختید و
به الوهیت و وحدانیت او بگروید ،نی ست مر شما را معبودی غیر او در خودپر ستیدن و الهی
شخخایان گرویدند» (بحرالمواج :ص7ب)« / .امر به عبادت میكنم زیرا كه به درسخختی كه من
میترسخخم بر شخخما از عذاب روزی عظیم او عقاب  ....یعنی روز جزا و سخخزا هنگام هول و عنا
چون امر سخخخابق ملوح بر تعذیب مخالف او بود به تقدیم ملوح تاكید جملۀ سخخخابغ نمود».
(بحرالمواج :ص7آ و 7ب) .شیوۀ ترجمۀ آیات صرفاً تحت اللفظی و مقیّد به الفاظ نی ست و
غالباً نویسخخنده از ترجمۀ آزاد سخخود برده اس خت« :میرسخخانم شخخما را پیغامهاا پروردگار شخخما
چیزهایی كه فرستاده شدهام برای رسانیدن آن آمدهام از احکام اسالم و ترغیب و تذهیب و
وعد و وعید و اعتبار و تهدید و رسخخالتی كه مضخخمون سخخی صخخحیفۀ ادریس نبی اسخخت»...
(بحرالمواج :ص8آ).
 -4-2-4سؤال و جواب
از اسخخالیب محوری معنایی در قرآن كریم ،طرح پرسخخش و پاسخخخ اسخخت تا از این رهگذر
خوانندگان را به تأمل و تالش ذهنی وادارد و پیام مورد نظر را در آینۀ ضمیرشان حک كند.
این شخخیوه كه یکی از راههای تحریض مخاطبان به بحث اصخخلی و برانگیختن آنها به تالش
فکری و ایجاد چالش ذهنی اسخخخت ،مکرّراً در بحرالموّاج مورد كاربرد قرار گرفته اسخخخت.
پرسخخخشخخخهای بسخخخیاری كه مبانی فکری مخاطبان را به چالش میکشخخخد و آنها را وادار به
اندیشیدن میکند .شهاب الدین نیز از این رویکرد بالغی در ضمن تفسیر خویش سود جسته
است .ذیل آیۀ  61سورۀ اعراف « :سوال :كافران در حق نوح علیه السالم انا لنریک فی ضالل
مبین گفتند و در شخخان او بیان اعتقاد ضخخالل كردند ،نوح علیه السخخالم در نفی آن لیس بی
ضخخخالله با تا ذكر كرد ،لیس بی ضخخخالل بر وقف خطاب كالم ایشخخخان نیاورد ،نکته چه بود؟
جواب :ایشخخان اثبات ضخخالل مبین كه نوعی از ضخخالل اسخخت كرده بودند و در تشخخنیع نوح
مبالغت مینمودند ،نوح علیه ال سالم نفی فرمود بر سبیل عموم كی م ستلزم نفی همۀ انواع
است كرد ،نفی نوعی كه ایشان ( »....بحرالمواج :ص7ب) .كثرت پرسش و پاسخها نیز همان
طور كه مذكور گردید از مختصخخات برجسخختۀ سخخاختاری اثر اسخخت« :ارسخخال در هنگام كفار
مذكور نی ست ظرفیت اذ قال مر ار سلنا به چه معنی ا ست؟» (بحرالمواج :ص16ب) .جوابها
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هم بالفاصخخله پس از سخخواالت ذكر شخخدهاند .چنین به نظر میرسخخد كه هدف مفسخخر از طرح
سخخواالت متوجه سخخاختن اذهان مخاطبان و خوانندگان اثر به نکات برجسخخته و محوری در
تفسیر قرآن است« :جواب :گفتن این سخن عبارت است از مرتکب شدند قوم او فعل قبیحه
را بر طریق ذكر سبب خاص و ارادۀ سبب ار سلنا لوطً اذا ارتکب قوم الفعلۀ القبیحۀ و تواند
بود كه عبارت محمول بر قلب بود( »...بحرالمواج :ص16ب) .سخخوال و جوابها معموالً پس از
ذكر نکات نحوی و قبل از نقل معنی بیت آمدهاند.
 -5-2-4اقوال تفسیری
پایۀ تفاسخخخیر مأثور و روایی بر نقل روایت از نبی مکرّم اسخخخالم اسخخخت .دولت آبادی در
بحرالمواج ذیل آیات ،اقوال و روایات مختلف مف سران را ذكر میکند .ب سیاری از این روایات
بدون ذكر مأخذ و راوی آنها بیان شخخدهاند و این مقوله نشخخاندهندۀ توجه عمیق مفسخخّر به
تف سیر دقیق آیه ا ست .از جمله ذیل آیۀ  69اعراف اقوال مختلف تف سیری نقل شده ا ست:
« و زادكم فی الخلق بسطۀ ،بسطۀ به سین و صاد خوانند و صاد بدل از سین دانند عطف بر
حکم خلفاا معنی این است و شما را آرزوی فراخی در خلقت بعضی طول و عرض اجساد و
ضخامت و جسامت اجسام افزود ،بعضی گویند اطول ایشان صد و بیست گز و اقصر ایشان
ه شتاد گز و بع ضی گویند اطول ای شان ش ست گز و اق صر ای شان شانزده گز بودی ،گویند
قامت  ...و بعضخخی از بسخخطت فراخی در مال مراد دارند و بعضخخی درازی در  ....پندارند بدین
معنی آخرین فی الخلق ظرف محض بود و معنی كالم افزود شخخما را از روی فراخی در مال
در میان خلق آیند( ». ...بحرالمواج :ص10ب) .نقل قولها را به صورت «روایت كردهاند» یا
در «تفسیر آوردهاند» و «بعضی گویند» و بدون ذكر ماخذ استعمال كرده است.
 -6-2-4نقل داستانها و قصص اقوام و انبیای گذشته
از جمله فواید تفا سیر كه به تیغی دوپهلو مینماید ،نقل مب سوط دا ستانهای قرآنی ا ست
ص كالم الهی موجزانه و همراه با تأمل بیان گشخخختهاند .ذهن مخاطبان قرآن
كه اكثر ًا در ن ّ
هماره در صدد تکمیل و به بن رساندن زنجیرۀ داستانی است و در پاسخ به همین نیاز است
كه در شمار ب سیاری از تفا سیر قرآنی نقل اطناب گونۀ دا ستانها مطمح نظر مف سران بوده
اسخخت« .وظیفه و نقش اصخخلی تفاسخخیر داسخختانی بیان جزئیات عبارات ناتمام قرآن در ذكر
ق صهها و پا سخ به پر س شهایی ا ست كه در این رابطه مطرح می شود» (برر سی و نقد دیدگاه
ونزبرو دربارۀ گونه شنا سی و سیر تاریخی تطور تفا سیر كهن با تکیه بر تف سیر مجاهد ،نیل
ساز :ص .)191
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مفسران در اغلب مواضع و فارغ از مأخذشناسی قصص ،صرف ًا نقل داستان را وجهۀ همت
قرار دادهاند و از این رهگذر سره و ناسره بههم آمیخته شده و مجالی برای ورود اسرائیلیّات
به تفاسیر فراهم گشته است .دولت آبادی هم بنا بدین سیاق معمول ،بسیاری از قصص را با
اطناب و تفصیل در متن تفسیر ذكر كرده است .در این مواضع نیز مأخذ قصص بیان نگشته
ا ست و فقط به ذكر عبارت «در تف سیر آوردهاند» (بحرالمواج :ص20ب) ب سنده شده ا ست.
ذیل برخی آیات قرآنی مفسخخر به طرح و نقل قصخخص و حکایات انبیا و صخخلحای گذشخخته
پرداخته ا ست .از این جمله باید از ق صۀ ح ضرت صالح و ق صۀ قوم عاد یاد كرد كه بگونهای
مفصل ذیل آیۀ  73سورۀ اعراف نقل شده است( .بحرالمواج :ص12آ).
ق صۀ ح ضرت لوط نیز به تف صیل نقل شده ا ست« :معنی این ا ست پس بنگر چگونه بود
عاقبت كار گناهکاران و آخر حال بدكاران؛ «در تفسخخیر آوردهاند» لوط علیه السخخالم ابن عم
ابراهیم خلیل اهلل بود و شریعت او را متابعت مینمود ،در شهری میان شام و مدینه رسیده
در آن شهر زنی خواست و اقامت ورزید و آن قوم را پنج شهر بود با نعمت بسیار و میوه هاا
بیشخخخ مار( »...بحرالمواج :ص17ب) « /.روایت كرده اند چون عادیان به هالل پیوسخخخت ند
ثمودیان خلیفۀ ایشخخخان در زمین گشخخختند ،عمرها دراز یافتند ،فراخی عیش و سخخخعت مال
دریافتند ،بت پرستی ورزیدند و به خدای عزوجل نگرویدند ،صالح صلوات اهلل علیه از عشایر
ایشخخخان بود و در حال و كمال و حسخخخب و قصخخخب بیش  ...مینمود بدو نگرویدند و او را به
پیغامبری نگزیدند مگر گروهی اندک از فقیر ایمان آوردند و جماعتی قلیل از ضعفا ت صدیق
كردند» (بحرالمواج :ص14ب).
 -7-2-4ذکر آراء کالمی و فقهی
از دیگر مزایای تفاسخخخیر باید از یادكرد آراا كالمی و فقهی سخخخخن به میان آورد .مبانی
كالمی مطروح با توجه به مذهب اسخالمی و مکتب فکری مفسخّر ،متغیّر اسخت .دولت آبادی
كه خود در زمرۀ رجال معتبر و معروف تسنن (فاضل هندی) است ،گاه به ذكر برخی از این
آراا توجه ن شان داده ا ست .از جمله مبانی اعتقادی ا شعری گرایانۀ اهل سنت در خ صوص
مقولۀ رؤیت ...« :و نیز گفتند مو سی صلواه اهلل علیه رویت طلبید ،لن ترانی كه دال بر تایید
نفی اسخخت شخخنید ،اهل سخخنت رضخخی اهلل عنهم گویند و اثبات مذهب خویش بر این طریق
جویند دیدن مومنان خدای را به چشخخخمهاا سخخخر بعد در آمدن بهشخخخت جایز اسخخخت عقالً،
واجبسخخت سخخمعاً ،اما جواز رؤیت به حکم عقل از جهت  ....بود تا علت مجوزه مر رویت هر
چیزی را وجود باشد و صانع عالم موجود است دیده شود و روا باشد كه مرئی باشد و جهۀ
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دیگر آنک مو سی صلوات اهلل علیه رویت خدای ج ست رب ارنی انظر الیک گفت ،م سلمان
گمان نبرد كه موسی از خدای محال را طلبید و چیزی كه ممتنع الوجود است ،دَمِ خواهش
آن نزند پس ثابت شد كه موسی رویت خدای را جایز داشت و آن را ممکن پنداشت كه علم
انبیا در صفات خدای بر خالف واقع نبود و اعتقاد ای شان به غیر حق نبا شد و لن ترانی نفی
وجود رویت ا ست نی نفی جواز از او ( »...بحرالمواج :ص45ب) .همانگونه كه م شهود ا ست
شهاب الدین كه خود از علما و فقهای اهل سنت ا ست در ادامه به ا ستدالل كردن در باب
اثبات این قول كالمی مبادرت جسته است.
برخی احکام فقهی نیز در ضمن تفسیر بیان شده است« :در كتب اصول فقه آورده توقیت
و تایید در امر و نهی نیز مانع ن سخ بود ،جواز ن سخ در امر ونهی مقرون به تایید و توقیت به
چه معنی با شد؟ جواب توقیت و تایید حکم چون وجوب حرمت ( »...بحرالمواج :ص128آ).
...« /و در كتب فقه مسطور است ابوحنیفه ( »...بحرالمواج :ص151آ).
 -8-2-4تاریخ اسالم و نقل روایات صدر اسالم
تفاسیر متقدّم و كهن یکی از منابع اصیل در شناخت و كسب آگاهی از وقایع تاریخ اسالم
بهویژه صدر اسالم و روزگار پیامبر گرامی اسالم (ص) است .الزم به ذكر است برخی از این
وقایع تاریخی در حکم شخخأن نزول آیه مورد بحث اسخخت« .یکی از عمدهترین فواید تفاسخخیر
قرآن مجید ،اشتمال آنها بر ذكخرتاریخ عخصر رسول اكرم و وقایع صدر اسالم در ارتخباط بخا
م ختن آی خات م خیباشد .به این ب خیان ك خه هنگام توضیح شأن نزول آیات ،به منظور روشن
شدن هرچه بیشتر معانی ،اغلب مفسرین كوشیدهاند شرایط ع خینی و ت خاریخی و اج ختماعی
نزول آیات را بیان كنند و چون بنابه اعتقاد خخخخویش ،تخخخفحص الزم راپیخخخرامون وقخخخایع،
زمخان نخزول قرآن و در نتیجه حیات پیامبر اكرم ضروری میدیدهاند ،اقوالشان میتواند بسیار
محکم و معتبر تلقی گردد و به روشخخنگران تاریکناهای تاریخ آموزندۀ اسخخالم مدد برسخخاند»
(مقدمهای بر متون تفسیری پارسی ،یاحقی :ص .)183
ذكر وقایع صخخدر اسخخالم وبیان شخخأن نزول آیه« :روایت كردهاند این آیه در شخخأن اهل بدر
اسخخخت كه در واقعۀ جمل در محاربۀ علی و معاویه یکدیگر جنگ كردند ،زبیر بن عوام در
واقعۀ جمل گفت جمل باشخخد در آیت و اتقوا اهلل فتنۀ  ...میخواندیم و نمیدانسخختیم كه مورد
آن بودیم این فتنه همان بود كه بدان مبتال گشخختیم و همین بلیّه اسخخت كه ما به ابتالا آن
پیو ستهایم؛ در خبر آمده روزی زبیر برابر پیغامبر علیه ال سالم در م سیر بود علی ر ضی اهلل
عنه پیش آمد زبیر دید شادمان شد ،خندید پیغامبر علیه ال سالم گفت زبیر علی را چه حد
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دوسخخت میداری؟ گفت علی را همچون فرزندان خود دوسخخت میدارم یا در دوسخختی برتر از
فرزندان خود میپندارم ،پیغامبر صخخلی اهلل علیه و سخخلم بر وجه اعجاز از آینده خبری كرد و
حال زبیر و علی كه در مسخختقبل ایام خواهد بود در میان آورد گفت صخخبح دانی چون میان
شما مقابله شود حال دو ستی شما چگونه شود» (بحرالمواج :ص 103ب و 104آ) /.وقایع
لیلۀ المبیت (بحرالمواج :ص106ب) / .غالب روایات ذیل آیات قرآن در حکم شخخان نزول آیه
است و ناظر به واقعهای در صدر اسالم است.
 -9-2-4ساختار آغاز سورهها
دولت آبادی در آغاز سورههای قرآنی ،آغازیّههای خا صی را به كار برده ا ست .برای نمونه
ساختار آغازین سورۀ انفال بررسی میگردد-1 :بیان تعداد آیات « :سورۀ انفال غیر سوره توبه
هفتاد و پنج آیه ا ست و بع ضی هفتاد و شش گویند» (بحرالمواج :ص83ب)-2 .ذكرتعداد
كلمات « :هزار و دوی ست و ه شتاد و چهار كلمه ا ست و بع ضی گویند پنج هزار و دوی ست و
نود و چهار حرف اسخخت» (بحرالمواج :ص83ب)-3 .بیان علل نظم و توالی سخخورهها« :نظم
این سخخوره با سخخورۀ اعراف آن اسخخت كه در سخخورۀ اعراف بیان جزاا كفار در آخرت بود و در
سوره انفال بیان سزای ایشان از قتل و اسر و نهب و استغنام اموال است كه ایشان را در دنیا
روی نمود و بدانک سوره را به ذكر سل سله غنایم و بیان احکام آن افتتاح كرد» (بحرالمواج:
ص 83ب 84-آ)-4 .بیان محتوا و موضخوع سخوره (بحرالمواج :ص84آ)-5 .بیان شخأن نزول
سوره كه با نقل روایت ذكر میگردد( .بحرالمواج :ص84آ و 84ب).
 -3-4شاخصههای سبکی بحر الموّاج
جریان كلی سبک نثر تفسیر بحرالموّاج به هیچ روی هم راستا با سبک رایج سدۀ هشتم
قمری و دورۀ تیموری نیست .نشانههای این ناهماهنگی در جای جای نثر اثر مشهود است.
این نشخخانهها همگی دالّ بر كهنگی نثر بحرالموّاج اسخخت و اینکه دولت آبادی از طرز معمول
نویسخندگی زمانه متاثّر نگشخته اسخت .قدمت نثر بحرالموّاج ،یادآور سخبک نثر مرسخل دورۀ
غزنوی ا ست آن هم تقریباً با تمامی شاخ صههای خاصّ سبکی آن دوره .علل این م سئله را
میتوان در دو سخخبب جویا شخخد ،اوّل آنکه این اثر را باید متعلّق به جریان نثر علمی فارسخخی
دانسخخت كه فارغ از بسخخط و اطنابهای ادبی صخخرفاً در پی انتقال مفاهیم و مبانی علمی در
ر ساترین و موجزترین وجهی ا ست و دردیگر آنکه مف سّر از طبقۀ عالمانی ا ست كه در بیرون
از جغرافیای وطنی ایران سخخکنی گزیده و از این رو تحوّالت ادبی عصخخر به دور مانده اسخخت.
خاطرنشخخان میسخخازد كه بحرالموّاج از بابت كهنگی نثر اثری حائز ارزش در حیطۀ مطالعات
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زبانی و سبکی است و بررسی دقیق این مقوالت ،مجالی دیگر و مقالی مجزّا میطلبد .ذیالً با
رعایت اختصار ،مهمترین ویژگیهای سبکی بحرالموّاج احصا و بررسی خواهد شد:
 -1-3-4جمالت کوتاه و تکرار افعال در پایان جمالت
كوتاهی جمالت یکی از مختص خّات اصخخلی نثرهای مرسخخل كهن اسخخت .این ویژگی در نثر
بحرالموّاج و بویژه در ترجمۀ آیات نمود یافته ا ست .در بخش ا صلی ساختار تف سیری كه به
بیان معنی آیه میپردازد ،جمالت به شخخیوۀ نثر سخخاده و مرسخخل و كوتاه و با تکرار افعال در
پایان آورده شدهاند...« :در اول بعثت كه هیچ یاری ندا شتی و جز خدای ك سی یاری دهنده
نمیپنداشخختی» (بحرالمواج :ص125آ) / .كوتاهی جمالت بر پایۀ تکرار فعل اسخخت و در پایان
جمالت محقق میگردد« :از كافران پیش دسخخختی نمایند ،پس آنک كافران قوممند كه در
نمییابند كی چه میکنند و برای چه خود را در معركهای افکنند و مثوبات اخروی در دل
نمیآرند دل جز بر دنیا نمیدارند ،این چنین كسخخخان را چگونه فالح شخخخود؟» (بحرالمواج:
ص127آ) ...« / .در خاطر افتاد به كلمۀ اسالم زبان گشاد ،به دین اسالم زبان گشاد ،به دین
ا سالم پیو ست ،م سلمان صادق گ شت ،دیگران نیز مال دادند ،رفتند و از قید و بند ر ستند،
در آن وقت این آیه نازل گ شت و این نظم به ورود پیو ست و  ...ابوبکر صدیق ر ضی اهلل عنه
از عمل خویش در ندامت آمدند و در گریه شخخدند( »...بحرالمواج :ص129آ)« / .خدای علیم
ا ست ،ظاهر و باطن ای شان داند ،حکیم ا ست ،ا ستواركار ا ست ،همه كار او به حکمت ا ست،
هر معامله كه خواهد تواند» (بحرالمواج :ص131ب).
 -2-3-4شیوة ترجمه
همانگونه كه در بخش ساختار ت صحیح ذكر گردید ،شیوۀ ترجمۀ بحرالموّاج اكثراً طرزی
آزاد و تفسخخیری دارد و كمتر ترجمۀ مسخختقیم و تحت اللفظی اسخخت؛ با وجود این در برخی
فقراتِ نثر ،كامالً تأثیر ترجمه و خصخخوصخخاً تاثیرپذیری از نحو زبان عربی ملموس و ملحوظ
ا ست .دولت آبادی در ترجمه كو شیده حتی االمکان به پار سی سره برگردان كند .از جمله
در ترجمۀ آیۀ «فاخذتهم الرجفۀ فا صبحوا فی دارهم جاثمین»« :پس گرفت ای شان را زلزله
از زمین و جنبیدن اج سام قوی و متین و پس ای شان بامداد كردند در خانهاا خویش خفته
و از غایت جنبش سخخکون پذیرفته ،یعنی زلزله ایشخخان را چنان جنبانید كه به سخخکون موت
ر سانید ،همه مردند و جان به ملک الموت سپردند» (بحرالمواج :ص15ب) .مف سر در اغلب
مواضع متن ،پارسی نویسی را پیشۀ خویش ساخته است و در ترجمۀ آیات قرآن كوشیده
حتی االمکان آیه را با معادلهای پار سی ترجمه كند« :یا ایها النبی ح سبک اهلل و من اتبعک
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من المومنین  ...ای پیغامبر خبرآورنده رفیع ایشان ،بسنده است ترا خدای و كسانی كه پس
روی كردهاند ترا از مومنان یا گویند بسنده است ترا با پس روان» (بحرالمواج :ص126ب)/ .
« چون بر تقوی بنیاد گرفتن و در كار پرهیزكاری اسخختواری پذیرفتن ،سخخزاوار اسخخت ،پس
ك سی كه بر تقوی و ترس خدای بود بهتر با شد با ك سی كه بنیاد كرده ا ست بناهاا خود را
بر بنیاد بدكرداری و ناپرهیزكاری( »...بحرالمواج :ص175ب) .تکیّۀ دولت آبادی بر پارسخخخی
نوی سی گاه به ذكر معادلهای پار سی برای كلماتی منجر می شود كه معنی آنها بر اهل زبان
آ شکار ا ست و نیازی به تف سیر ندارد ،مثالً معادل كلمۀ قرآنی «اعراب»« :و من االعراب من
یومن باهلل  ...و بعضخخی از بدویان صخخحرانشخخینان كسخخانیند كه دل میگمارند به خدای و روز
قیامت ایمان میآرند و چیزی را كه انفاق میکنند( »...بحرالمواج :ص166آ) .البته این شخخیوه
همی شه معمول خامۀ مف سّر نی ست و گاه نیز چندان بر رویۀ فوق (پار سی نوی سی) پایبند
نمانده است« :ای پیغامبر تحریض بکن مومنان را بر قتال با كفار به ذكر امید نصرت خداوند
غالب آمدن بر اعداا و ذكر ثمرات و مثوبات این كار» (بحرالمواج :ص127آ).
همانگونه كه در نمونههای اخیر دیده شد در ضمن برگردان متن به فارسی ،تاثیر پذیری
از نحو عربی سبب گ شته كه اجزای جمله در نحو فار سی جابجا شود...« :ثم تکون علیهم
ح سره ثم یغلبون معنی این ا ست به در ستی كافران انفاق میکنند و مالهاا خویش را تا باز
دارند مردمان را از رضاا خدای یعنی از اتباع پیغامبر علیه السالم( .»...بحرالمواج :ص15ب).
 /مثالهایی كه در ادامه آمدهاند ،نیز برای جابجایی اجزای جمله قابل تأملند« :چگونه باشخخخد
مر مشركان را با شما عهدی الزم و میثاقی الزم؟» (بحرالمواج :ص140ب)« / .عمارت نکنند
و معمور نگرداند م سجدهاا خدای را مگر ك سی كه به خدای عز و جل ایمان آورده و به روز
قیامت گرویده( »...بحرالمواج :ص146آ)« / .اگر امان خواهد از تو یکی از م شركان پس او را
امان بده تا كالم خدای ب ش نود و محا سن ا سالم به بیند و عا شق چهرۀ ا سالم شود ...اگر
ایمان نیارد پس از آن برسخخخان او را در محل امن او بگذار تا در مأمن خویش درآید و او را
سالمت و ایمنی روی نماید تا عذر نبود و نقض عهد نشود( »...بحرالمواج :ص139آ).
 -3-3-4استشهاد ابیات و اشعار فارسی و عربی
یکی از كاركردهای اسخخختشخخخهاد در متون ادبی ،تقریب به ذهن سخخخاختن مفاهیم برای
مخاطبان ا ست .شاهد مثال آوردن در كالم منثور از نثر مر سل غزنوی به شکلی جدّی در
نثر فارسخخخی ادامه مییابد .این مقوله در نثر بحرالموّاج از جایگاه ویژهای برخوردار اسخخخت به
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گونهای كه اشخخعار فارسخخی و عربی زیادی در جای جای نثر اسخختشخخهاد شخخدهاند .برای نمونه
شواهدی آورده میشود:
ان الحخخخوادا قخخخد ینظخخرون اشجاراً»
«یخخخا راقخخد اللیخخخل مسخخخروراً باولخخخه
(بحرالمواج :ص23آ)
در بعضی مواضع نیز بعد از شعر عربی ،اغلب بیتی فارسی در همان مضمون چاشنی كالم
شده است ،به نوعی كه بیت فارسی برگردان منظوم شعر عربی است:
روزت بخخخخخه كخخخخدام حخخخخالت آیخد»
«شخخخب حامخخخله اسخخخت تا چخخخه زاید
(بحرالمواج :ص23آ).
تخخخخخخدلّ عخخخخخخخلی انّخخخخخه واحخخخخد
«و فخخخخی كخخخخل شخخخخی لخخخخه آیخخۀ
یک قطخخخخره بخخخس است خخاصه دریا»
یک ذرّه بخخخس است خاصخخه خخخرشخید
(بحرالمواج :ص74آ).
میباش معتصخخم به خخخداوند مستعان»
«گر دشمنت قوی است نگهبان قوی تر است
(بحرالمواج :ص38آ).
به خخخدا اگر سر مخویی قدمت تر گردد»
«تو خدا را شو اگر جملۀ عالم دریاسخخت
(بحرالمواج :ص79ب).
 -5برخی خصایص کهن دستور تاریخی
پی شتر بیان شد كه نثر بحرالمواج شباهت ب سیاری به نثر مر سل ع صر غزنوی دارد و این
خود به واسطۀ نشانههای خاص زبانی است كه در نثر متبلور شده است .ذیالً پارهای از این
مختصات زبانی احصاا خواهند شد:
 -1-5مر (پیشوند مفعول)
پی شوند مر در ب سامد باال و مکرّراً و در جایگاه قبل از مفعول بالوا سطه در نثر تف سیر به
كار رفته ا ست« :و جمع ا ست مر تفا صیل نعم گذ شته» (بحرالمواج :ص15آ)« / .مر ای شان
راست آمرزشی عظیم و روزی كریم( »...بحرالمواج :ص133ب).
 -2-5وجوه افعال
وجوه افعال در انواع شرطی و مصدری نیز بسامد فراوانی در نثر بحرالمواج دارد.
 -3-5وجه شرطی
« ...اگر نبودی كتابی كه از خدای سابق است بر این حادثه ،هرآینه رمیدی شما را در گنج
گرفتید از خدا اساری ندیدی و ( »...بحرالمواج :ص130آ).
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 -4-5وجه مصدری
« و اگر نخواه ند خ یا نت تو ب ناگرو یدن و ن فاق ورز یدن( »...بحرالمواج :ص131ب)/ .
«پیغامبر اسالم را ندا كردن فرمود» (بحرالمواج :ص150آ).
 -5-5کاربرد صور کهن واژگان (دگر کلمات)
این ویژگی نشان دهندۀ كهنگی نثر اثر و غالب بودن جنبۀ علمی بر نثر است به گونه ای
كه مفسر چندان از نثر معیار ادبی زمانه تاثیر نپذیرفته است :آنک ،كی ،مر ،بلک ،چنانچ.
 -6-5کاربرد فعل نیشابوری
فعل نی شابوری ا صالً صیغۀ خاصّ ا ستعمال افعال ما ضی نقلی كهن ا ست كه مرحوم بهار
آن را با عنوان «نیشابوری» (سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی ،بهار ،ج  :1ص،)247
در سبک شنا سی یاد كرده است .این قبیل افعال نیز در زمرۀ ویژگیهای متقدّم زبانی ا ست
كه در بحرالموّاج به كار رفته اسخخت« :چنانسخختی كه ایشخخان گفتند( »...بحرالمواج :ص8آ)/ .
«چنانستی كه پند كسی نشنیده و خود را در تهلکه انداخته( »...بحرالمواج :ص16آ).
 -7-5فواید اخالقی
با توجه به اینکه معمو ًال تفاسخخخیر از یک جنبۀ مخاطبان عمومی و همگانی برخوردارند و
در اكثر موارد برای شخخناسخخاندن مفاهیم قرآن به زبانی سخخاده برای عموم نگاشخخته شخخدهاند،
مف سران به بیان ف ضایل اخالقی در ضمن تف سیر نیز همّت گما شتهاند .دولت آبادی هم از
این خصیصه و برای بهرهمند ساختن بیشتر مخاطبان استفاده كرده است .از جمله ذیل آیۀ
«خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلین»...« :و این آیت جامع امهات مکارم اخالق
است ،معتمد و مستمسک كرماا و عظماا باتفاق است ،خذ العفو متضمّن بازماندن از ایذا هر
چه كه در حق مجرمی كه ایذا كند به عفو پیش آید در حق غیر مجرم بر طریق اولی از ایذا
تجنّب نماید و امر بالمعروف مت ضمن ا ست مر نفع ر سانیدن و نیکخواهی كردن و راه نیک
نمودن كارهاا شایسته و اخالق خجسته فرمودن و ( »...بحرالمواج :ص80ب).
 -8-5کثرت کاربرد واژههای عربی
بسامد باالی لغات عربی در تفسیر بحرالمواج در وهلۀ نخست به علّت موضوع اثر است كه
كاربرد واژه های تخ صّصی علوم قرآنی و تفسیری را موجب گشته است .از دیگر سو با توجه
به كاركردِ قواعدی (صرف و نحو) و بالغی تفسیر ،گسترۀ وسیعی از لغات خاص این علوم در
متن وارد شده ا ست :حال ،معتر ضه ،تذییل ،مناط ،شرطیه ،تذنیب ،ا ستدراک ،مفعول معه.
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سایر واژههای مستعمل عربی ،غالباً كلمات پیشتر وارد شده به زبان فارسیند كه نامأنوس و
غریب نیستند.
 -9-5اسجاع
استعمال سجع به صورت یک آرایۀ آهنگین از نثر مرسل غزنوی و در بسامد پایین غالب ًا
به صخخورت كوتاه و موردی آغاز میشخخود .مفسخخّر در نثر بحرالمواج گهگاه از این آرایۀ بدیعی
سود جسته و نوعی آهنگ مالیم به نثر بخشیده است .شایان ذكر است كه سجع كاربردی
نسخخبتاً كم و سخخاده در این اثر دارد« :از سخخر جان خاسخختگان و از خانمان بازماندگان بودند»
(بحرالمواج :ص127ب) /.موازنه « :حب حیات غالب شخخخده و نقص ممات قوی گشخخخته»
(بحرالمواج :ص127ب) ...« /.و امثال ایشان اسیر گشتند و به قید و بند پیوستند ،ایشان را
برادر بر در لنگر آورد ند و در مدی نه درآورد ند( »...بحرالمواج :ص128ب)« /.من فقیرم به
دست تو اسیرم( »...بحرالمواج :ص129آ)« / .به خدای و پیغامبر گرویدم و به صدق اخالص
دین اسخخخالم بگزیدم( »...بحرالمواج :ص131آ) ...« / .و ایشخخخان از جهت اسخخختدامت كفر و
استقامت شرک همچو عین نجسند( »...بحرالمواج :ص164ب)« / .عجب بیعی كی نفسی و
مالی فانی به ملک جاودانی فروخت ،سخخخود بدل ملکی یسخخخیر و نعیم ابدی و ملک كبیر
سرمدی حاصل گردد( »...بحرالمواج :ص177ب).
 -6نتیجهگیری
بحر المواج و سراج الوهاج از تفا سیر كهن قرآنی ا ست كه شهاب الدین عمر دولت آبادی
ملقّب به فا ضل هندی و ملک العلماا در نیمۀ نخ ست سدۀ ه شتم قمری به زبان فار سی
ت صنیف كرده ا ست .در باب مولف و لقب او در كتب متأخر تاریخ ادبی و رجال ،ا شتباهاتی
صخخخورت گرفته و اینکه شخخخهاب الدین دولت آبادی را با بهاا الدین محمد بن تاج الدین
ح سن ا صفهانی ملقب به فا ضل هندی ( شیعه مذهب) در ع صر صفوی ا شتباه گرفتهاند.
رویکرد ا صلی مف سّر در بحر الموّاج تکیه بر بیان مباحث صرفی ،نحوی و بالغی قرآن كریم
آن هم با اطناب و تفصیل است .بخش اصلی تفسیر با عبارت «معنی این است» آغاز شده و
در این بخش ،شخخهاب الدین آیه را به طرز ترجمۀ تفسخخیری و آزاد به بحث گذارده اسخخت.
تفغ سیر هر آیه در ساختار دقیقی ،مدوّن شده ا ست .از جمله اجزاا ساختاری تف سیر نقل
مب سوط ق صص قرآنی و روایات تاریخی صدر ا سالم ا ست .سبک اثر نیز شباهت فراوانی به
نثر مرسل غزنوی دارد .سبب كهنگی نثر اوالً جنبۀ علمی اثر است و ثانیاً دور بودن مفسر از
جامعۀ ا صلی زبان فار سی .كوتاهی جمالت ،تکرار افعال ،ا ستعمال دگر كلمات ،ا ست شهاد به
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ا شعار فار سی و عربی ،ا سجاع ساده در زمرۀ مهمترین خ صایص سبکی بحرالمواج ا ست.
فا ضل هندی از بیان فواید اخالقی در متن تف سیر غفلت نورزیده ا ست و هر جا كه توان سته
است بر مقتضی نصّ قرآن به بیان این مزایا پرداخته تا فایدۀ تفسیر عامتر گردد.
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