
  
 (ادب بهاری )فارس نثر و نظمی شناس سبکی تخصص فصلنامه

 یپژوهش -یعلم

 42ی اپیپ شماره -1397 زمستان -چهارم شماره -یازدهم سال

 آن یریسبکی تفسیزهای و تما اج الوهّاجو سرالموّاج  و بررسی تفسیر کهن بحرشناخت  بحثی در

 (80 -61 )ص

 1 سیّد امیر جهادی

 96پاییز  تاریخ دریافت مقاله:

 96 زمستان تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده

ر باید از تفسیر اند. از زمرة این آثا بسیاری از آثار متقدم تفسیری تا کنون شناخته و بررسی نشده

مة اوّل سرردة الوهّاج اثر خامة موالنا شررهاب الدین عمر دولت آبادی در نیکهن بحر الموّاج و سررراج 

صلی پژوهش          سئلة ا ست. م سی قرار نگرفته ا صحیح و برر شتم قمری یاد کرد که هنوز مورد ت در   ه

ست.        ساختاری ا سیری، ویژگیهای زبانی، ادبی و  شناخته بودن این اثر از جهات مکتب تف مکتب  نا

روایات  وش تفاسیر اهل سنت و مأثور است. در جای جای متن، به قصص و  تفسیری بحر الموّاج به ر 

حوی کالم داستانیِ قرآنی استناد شده است. بارزترین خصوصیت این اثر، جنبة بررسیهای صرفی و ن        

یه از ساختار آقرآن است که البته به قصد ایضاح بیشتر و رفع ابهام انجام گرفته است. مفسر ذیل هر 

 هنهاست که سبب شده مطالب در نظم خاصی عرضه شوند. زبان این اثر بسیار کخاصی سود جسته    

شتر به به نثر مرسل غزنوی میماند. جمالت کو       ست و بی سدة هشتم قمری ا تاه، تاثیر تر از زبان نثر 

ن تفسرریر نویسرری از دیگر ویژگیهای زبانی ای پذیری از نحو عربی در ترجمة آیات قرآن و گاه سررره

سر در    ست. مف ضمن         ا ست. در  سود جسته ا سیری و آزاد  شیوة ترجمة تف ثر نترجمة آیات قرآن از 

اله کوشیده تا  گهگاه اسجاع ساده و اشعار عربی و ابیات فارسی به کار رفته است. نویسنده در این مق      

سیری و ویژگیهای زبا         سی مکتب تف ساندن و برر شنا صیف محتوا به  نی، از منظر روش تحلیل و تو

حوال و آثار  ی بحرالموّاج  بپردازد و حتی االمکان پردة زمان و خمول را از چهرة ا  ادبی و سررراختار 

 شهاب الدین عمر دولت آبادی بزداید.

 شهاب الدین عمر، قرآن، تفسیر، بحرالمواج، نثر فارسیکلمات کلیدی: 

 

                                                           
 (jahadi@uk.ac.irادبّیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان) استادیار گروه زبان و -1



 1397 زمستان /42 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /62

 
 

 مقدمه -1

تفسیر و   از نخستین موضوعاتی که از ابواب علوم شرعی، مورد توجه ایرانیان قرار گرفت    »

(. 401فارسی ،رستگار: ص  نثر )انواع« ترجمة قرآن مجید یا تألیف کتبی در این موارد است

تفاسرریر قرآنی چندین قرن پا از ورود اسررالم به ایران اندد اندد به فارسرری نوشررته و بر 

سامانی یکی از مهم ترین اقداماتی که انجام        صر  شد. در ع دایرة مخاطبانان این آثار افزوده 

سیر قرآن و متعاقب آن      میگ ستفتا( از علمای دینی در جواز ترجمة و تف سب اجازه )ا یرد، ک

ضج متون تفسیری          شکل گیری و ن ست. این روند منجر به  ترجمة ارزشمند تفسیر طبری ا

شاخه      شد که یکی از  سی  سی تا       فار ست و از طلیعة نثر فار سی ا های غنی و بارور نثر فار

ارجمندی گشرررته اسرررت. هر یک از این متون از منا ر   روزگار معاصرررر، مهد زایش متون

مختلف، ارزشرررهای فراوان زبانی، وانگانی، ادبی، بالغی، تفسررریری، روایی، کالمی، فقهی،      

 قصص از است گرررررانقدری مررررجموعة فررررارسی تفسیرهای هرحالبه»عرفانی و ... دارند. 

سفه  و نکته از االلباب، پر الولی تواریخ، عبرة و وحکایات شه  و فل   غنای که و اجتماعیات اندی

  و معنوی حیات از و میدهد نشان ایرانی را مسلمان قوم تاریخی دانرش  پشرتوانة  و فرهنگی

( 182پارسرری ،یاحقی: ص  تفسرریری متون بر ای)مقدمه« .دارد حکایت او زندگانی فلسررفة

برخی از آثار چنان که  اند و هنوزبسیاری از آثار تفسیری نثر پارسی تصحیح و بررسی گشته

اند. بنا به این ضرورت، در این نوشتار، یکی از آثار کمتر  باید شناخته و تصحیح و طبع نشده   

شده    شتم          شناخته  سدة ه سراج الوهاج که در  سیر بحر المواج و  سوم به تف سیری، مو تر تف

.  قمری تصنیف شده است، از زاویه ساختاری، سبکی و مکتب تفسیری بررسی خواهد شد          

عالوه بر این سرررعی نگارنده بر آن اسرررت که حتی االمکان حجاب مرور زمان و خمول را از 

 چهرة مفسر ارجمند این تفسیر، شهاب الدین عمر دولت آبادی بزداید.

 پیشینة پژوهش -2

ای نامه و مقالهدر زمینة تصحیح و شناخت تفسیر ارجمند بحرالمواج تا کنون کتاب، پایان

بررسی اثر پرداخته باشد، نوشته نشده است. شایان ذکر آنکه این اثر مهم قرن که به بحث و 

نهم قمری تا کنون به حلیة تصررحیح و طبع نیز آراسررته نگشررته اسررت. بی گمان آشررنایی   

 ساز تحقیقات بعدی پژوهشگران خواهد بود.جامعة ادبی و علمی با این تفسیر، زمینه

 بحث -3

ای مأثور و روایی تصنیف شدند، بدین نحو که مفسّران،    نخستین تفاسیر قرآنی به شیوه    

شته، از ورود به هر گونه مبادی       سول)ص( همّت گما تنها به نقل روایات منقول از حضرت ر
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تفسررریر اجتهادی پرهیز میکردند. به واسرررطة زبان چند برعدی قرآن، تفسررریر این اثر نیز         

شد که قرآن ب      سبب  شهای متفاوتی یافت و این ویژگی  ضای    گرای سب درد و به مقت ه تنا

شود.           ضًا خالف نّص واقع  سیر و تحلیلهای متفاوت و بع سی مورد تف ستعداد و فهم هر ک ا

شمار میآید در واقع       سّر به  سیر هدف غایی مف درد دقیق تر خواننده از »... آنچه که در تف

(. تفسرریر قرآن به واسررطة زبان  504متن ،احمدی: ص  تأویل و )سرراختار« متن اسررت...

چندوجهی آن همواره از دقایق و  رایف خاصی برخوردار بوده و عالمان این حوزه با احتیاط 

امام جعفر صرراد) )ع( در همان آغاز تفسرریر خود به ما   »اند. فراوان قدم در این وادی نهاده

 زبان و قرآنی )تفسریر « فرسرتاده شرده اسرت...   « چندبرعدی»خبر میدهد که قرآن به زبانی 

سالم غالباً، با رویکردی کالم محور ادامه و    138ص  عرفانی، نویا: سیر در جهان ا (. دانش تف

مفسّران قرآن کریم با خوانش رایج خویش از حدیث مستفیض من »توسعه پیدا کرده است. 

فَسررّرَ القآرآن... همواره در پی آن بودند که با رویکردی محتاطانه هم به تفسرریر قرآن کریم   

ای تفسررریری خویش را اراده دهند ... از همین رهگذر، بهترین مبادرت ورزیده و برداشرررته  

سیری متقدمان و          سنت تف ست تبعیت از  سیر به رای میتوان شیوه برای نیفتادن در دام تف

 (. 6: ص کریمی، محوری انسان/  محوری کالم )دوگان« پیروی از اساتید و مشایخ تلقی شود
:  قرآنی مطالعاتاز جمله رویکردهای تفسررریری قرآن کریم که جان ونزوبرو نیز در کتاب 

سیر  های شیوه  و منابع ست که آن را ذیل   ،بدان پرداخته ،مقدس کتاب تف رویکرد نحوی ا

ست.   سیر متنی طبقه بندی کرده ا سیر  از مراد ونزبرو بندی تقسیم  در» تفا  آثاری متنی، تفا

 رفع و دسرررتوری یا وانگانی لحاظ  به قرآن یژگیهای متن  و آنها  اصرررلی دغدغة که اسرررت

شکالت  سادل  و م ست  بدان مربوط م سیر . ا صر  سه  این تفا صلی  عن   قرادات، اختالف: دارند ا

 سرریر و شررناسرری  گونه دربارة ونزبرو دیدگاه نقد و )بررسرری« نحوی تحلیل لغوی، تبیین

(. در کتب علوم 193نیل سرراز: ص مجاهد،  تفسرریر بر تکیه با کهن تفاسرریر تطور تاریخی

برای »اند، از جمله اینکه اسالمی و دینی خصوصیاتی را برای عالمِ عامل به تفسیر بر شمرده    

اند. یکی از آنها علم نحو اسررت... علم نحو برای تفسرریر قرآن علوم مختلفی را الزم دانسررته 

ته و ب          یاف یایی  پا یدایی و  نت قرآن از تحریف لفظی و معنوی، پ یا مده از خود قرآن  صررر ر آ

ست...  سه: ص   تامالت پرتو در قرآن های ترجمه )نقد« ا سیر  4نحوی، آ (. دانش نحو در تف

سر دارد، چرا که از جمله عوامل ابهام آفرین در خوان    شایانی برای مف  دنقرآن کریم اهمیت 

نقش نحو در شرکل دهی بخش عمدة پیام متن،  »متون، همین تغییرات نحوی کالم اسرت.  

ی و غیر قابل انکار اسررت، اصرروالً جوهرة هر زبانی را نحو زبان شررکل میدهد و هیچگاه  بدیه
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معنی جمله، حاصرررل جمع معانی یک یک وانگان و مفردات جمله نیسرررت تا بتوان تنها با  

« تحلیل مفردات زبان و از جمله مفردات قرآن، به تفسررریر یا ترجمة کالم دسرررت یافت          

(. 17فارسرری، شررکرانی: ص   به آن ترجمة و قرآن نحوی های سرراخت برتحلیل )درآمدی

چند وجهی نحوی سرربب برداشررتهای چند وجهی معنایی میگردد و   دنهایتغییرات و خوان

با قبول چند معنایی میتوان گسررترة معنایی برداشررت شررده از قرآن را به یک احتمال   »...

سیرها را نفی نکرد، بلکه میان معانی گوناگون      ساخت و دیگر تف ست،    منحصر ن صحیح ا که 

هام  )وجوه« جمع کرد هام  یا  اب بان  در نحوی ای مة  بر آن تأثیر  و عربی ز کریم،   قرآن ترج

 (.71نظری: ص 

 احوال و آثار شهاب الدین دولت آبادی   -1-3

صریح اغلب منابع کهن،          ست، به ت سنت ا شمار علمای اهل  ّسر که در    بن أحمد»نام مف

: ص  1زرکلی، ج  ،الم)االع« الهندی است  الدین شما  ابن الدین شهاب  آبادی، الدولت عمر

  بن الدین شررما بن احمد»اند: یاد کرده زاولیدر برخی از منابع نیز از وی با لقب (. 187

:  1ن، کحاله، جیفولمالمجع)م« (الدین شررهاب) الحنفی الهندی، آبادی، الدولت الزاولی، عمر

 الذیل   فی المکنون ( و )ایضررراح67: ص1: باب االلف، ج  ، بغدادی نیارفعال هدی(، )ه245ص 

(. تاریخ والدت وی  166: ص1الفنون، بغدادی، ج  و الکتب اسررامی عن الظنون الکشررف علی

« دولت آباد دهلی  »معلوم نیسرررت و در هین منبعی ذکر نشرررده اسرررت. محل تولد او را     

( ذکر  187: ص 1ج زرکلی،  ،الم(، )االع219: ص3)ابجدالعلوم، صررردیق حسرررن خان، ج    

 خواجگ  موالنا و دهلوى عبدالمقتدر قاضرر  الدین دولت آبادی در محضررراند. شررهابکرده

( وی در مذهب، بر مرام 219: ص3تلمّذ کرد. )ابجدالعلوم، صرردیق حسررن خان، ج   دهلوى

سرآمدان عصر گشت و        حنفیها بود و در علوم فقه، ادب، بالغت و تفسیر قرآن از ممتازان و 

  ملك»سین استادان را برانگیخت. از جمله القابی که برای شهاب الدین ذکر شده،     حتی تح

(. این لقب از جانب سلطان ابراهیم شرقی به   187: ص 1زرکلی، ج  ،الماست )االع  «العلماء

سن خان، ج          صدیق ح شد )ابجدالعلوم،  شهاب الدین اعطا  ضی  آبادى  (. دولت219: ص3قا

سپار جونپور  دهل ، به تیمور یورش از بعد   شرق   ابراهیمسلطان  آن دیار، و حاکم گشت  ره

شت  گرام  را او مقدم صب  و دا ضاوت  من  او به را ممالک آن دیار برخ  مثال حکمرانی و ق

  یف نمب الم)االع .داشررت اشررتغال هم تدریا کار به سررپرد. شررهاب الدین افزون بر این 

لقب مذکور دیگر برای شهاب   (15 : ص3 لکهنوى، ج ، حسن  یمس مالالماالعنم دنهالخاریت
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شد. از او آثار      «فاضل هندی »الدین  ست که در ادامه در این باب به تفصیل بحث خواهد  ا

 متعدّدی باقی مانده است که ذیالً بدانها اشاره میشود: 
قرآن  تفسیر  در الوهاج والسراج  المواج البحر. والغن  الفقر أسباب . نحو در إرشاد الطالبین 

شتباها    سی که ا ست          و به زبان فار شده ا سبت داده  صفویه نیز ن صر  شیعی در ع . به عالمی 

صول  شرح ناتمام . و بیان بالغت در المیزان بدیع   فی المعافیة سعاد،  بانت شرح  البزدوی، أ

سادات  مناقب. نحو در الحاجب الکافیة ابن شرح  ساله . ال سیم  در ر   من ذلک وغیر العلوم تق

:  1ن، کحاله، ج  یفولمالمجع( و )م67: ص1، بغدادی: باب االلف، ج   نیارفعال هدیالرسرررادل )ه 

ثار او از اِشرررراف بی     245ص  تأمل در عناوین آ ند او در دانش بالغت و نحو حکایت        (.  مان

 میکند.  
 الکشرررف علی الذیل   فی المکنون ) )ایضررراح 848وفات دولت آبادی در منابع تاریخی      

، بغدادی: باب  نیارفعال هدی(، )ه166: ص1الفنون، بغدادی، ج  و الکتب اسرررامی عن الظنون

  دنهالخاریت یف نمب الم(، )االع187: ص 1زرکلی، ج  ،الم) )االع 849( و 67: ص1االلف، ج 

سن  یمس مالالماالعنم ست. وی در     (219 : ص3 لکهنوى، ج ، ح شده ا و در جونپور ذکر 

  دنهالخاریت یف نمب المبخش جنوبی مسررجد سررلطان ابراهیم به خاد سررپرده شررد )االع   

 .(15 : ص3 لکهنوى، ج ، حسن یمسمالالماالعنم

 فاضل هندی کیست؟ -2-3

شتباهاتی        صلی اثر، ا سندة ا ساب بحرالمّواج به نوی گریبانگیر محقّقان تاریخ و   در باب انت

سنّی آن هم در          شیعی و  صلی این خطا، وجود دو عالم برجستة  ست. عّلت ا شته ا ادبیّات گ

ضل هندی »ای با هم اسررت که هر دو هم به لقب ای حدوداً دو سرردهفاصررله   ملقّب و« فا

شده  سنن به فاضل هندی ملقّب     مفتخر  شهاب الدین دولت آبادی در میان اهل ت ست.  اند.  ا

در واقع تقدّم این صررفت برای شررهاب الدین و در قرن نهم قمری )دورة تیموری( اسررت. در 

به فقیه مشررهور بهاا الدین محمد بن تاج الدین  »میان دانشررمندان دینی تشرریّع این لقب  

سن  صفهانی )  ح شف اللثام ، اطال) م    1137ا صاحب ک ش ) ( ست کتابخانه ...« ودی و   )فهر

سناد  مرکز سالمی: ج   شورای  مجلا ا ضل » (.17-15: ص35ا فرزند   هندى فقیه اعظم فا

تاج الدین حسن اصفهان  که در سن هیجده سالگ  بر شفا حواش  نوشته و آن را تلخیص         

کرده و در رشررته منقول و معقول تدریا مینموده اسررت و کشررف اللثام که یک  از کتب   

اند و روز اللثام تعبیر نمودهعالیه در فقه اسرررت و فقها از م لف عظیم این کتاب به کاشرررف 
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  فصوص  بر قیصرى  مقدمة )شرح  «فتح اصفهان به دست اوباش افاغنه دار فان  را وداع گفت  

 (. 29الحکم، آشتیانی: ص 
موجب گردیده که  همدیگر تشرررابه این دو لقب به»منشررراا این خطا از آن روسرررت که 

سخ       ست ن شیرازی در هنگام فهر سف  سیر بهااالدین محمد   خطی مجلا،  مرحوم ابن یو تف

س  سی  ةخالهیجی را که مولف در ن شده بود با قراینی از تالیفات        مورد برر شناخته ن شان  ای

کتب تراجم مراجعه نموده متوجه شده که  و چون به فاضل هندی صاحب کشف اللثام بداند

..  هندی است. آن هم به فارسی نوشته شده از تالیفات فاضل که «ر مواجحب»تفسیری به نام 

شتباه وجود دار    شته دو ا سخ  د:در این نو سیر بهااالدین محمد الهیجی    ةیکی آنکه آن ن تف

ست نه بها االدین محمد  شف اللثام       ا صاحب ک صفهانی  شف اللثام      -ا صاحب ک دوم اینکه 

ضل   شهور به فا سنت که از    م ضل هندی از اهل  هندی که از علمای قرن دوازدهم بوده با فا

بعد از مرحوم ابن یوسف شیرازی این اشتباه      ت.تباه گرفته شده اس  قرن نهم بوده اش  علمای

سایر   ست مجلا به  ستوری      از فهر سیها از جمله: کتاب ا شنا راه یافت و بعد از آن  ...کتاب 

گفتنی است این اشتباه در   ... متعدد این اشتباه توسط صاحبان فن تذکر داده شد      در موارد

سط       ست مجلا تو سوم فهر ستاد چاپ دوم جلد  سفانه در       ا شده ، ولی متا صالح  حادری ا

 اسررناد ومرکز )فهرسررت کتابخانه« نشررده اسررت  المعارف به آن مراجعه هتهیه مطالب دایر

 (.17-15: ص 35 اسالمی: ج شورای مجلا
آقابزرگ طهرانی نیز در انتساب تفسیر بحرالمّواج به مفّسر اصلی دچار خطا شده است و        

حسن بن محمّد اصفهانی )فاضل هندی شیعه( صاحب روضات و         مولی تاج الدین »اثر را به 

الشرریعة، آقابزرگ   تصررانیف الی )الذریعة« قمری نسرربت داده اسررت.  1085متوفی سررال 

مرحوم صرررفا هم در جلد پنجم تاریخ ادبیات در ایران همین خطا را     ( 49: ص3طهرانی، ج 

ست:       شده ا ساب اثر مرتکب  سیر دیگر بحر المواج »در انت ست  تف تألیف بهاا الدین محمد   ا

ه( صاحب تألیفات  در فقه و کالم. بحر المواج   1137)م « فاضل هندى » اصفهان  مشهور به  

سوره  شیعه و   ها و ترجمة دقیق آنها با بهرهها و آیهبه ترتیب منظم  مندى از کتابهاى اخبار 

خواجه  تفسرریرهاى عامه و خاصرره و حت  بعضرر  از گفتارهاى حکیمان  چون ابن سررینا و 

 (.    1465: ص 5/3ایران، صفا، ج  در ادبیات )تاریخ« طوس  فراهم آمده است
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 بررسی تفسیر بحر الموّاج و سراج الوهّاج -4

 های اثرنسخه -1-4

های ایران و جهان باقی مانده است.   های متعددی در کتابخانهاز تفسیر بحر الموّاج نسخه  

مجلا محفوظ است. نسخة مجلا تفسیر بحر مواج،    یکی از دستنوشتهای اثر در کتابخانة   

در  78677/11316ربع ثانی، از شررهاب الدین بحرآبادی )شررهاب شررما عمر( به شررمارة  

سالمی،     شورای ا ست. بخش باقیماندة این   422کتابخانة مجلا  برگ، آغاز و انجام افتاده ا

در پژوهش حاضررر  در بر میگیرد و را کهف سرروره 89 تا آیة اعراف سرروره 57 آیة نسررخه از

 اساسِ بررسی است. آغاز این نسخه ساقط شده است. 
دو نسررخه در کتابخانة حضرررت آیة اع مرعشرری قم به   -1سررایر نسررخ اثر عبارتند از:  

نسخة -3. / 21976نسخة کتابخانة الهیات مشهد به شمارة    -2. / 4609و  3235های شماره 

شاه. /   شگاه مطالعات و تحقیقا   -4کرمان سخة پزوه سخة کتابخانة ملی به  -5ت فرهنگی. / ن ن

:  2ایران ،درایتی، ج  نوشررتهایدسررت )نقل با تلخیص و تغییر: فهرسررتوارة 8268شررمارة 

 (.435-434ص

 ساختار تفسیر  -2-4

مکتب تفسیری بحر الموّاج دقیقاً تالی مکتب تفاسیر مأثور و روایی است که آثار تفسیری     

سنت بر آن پایه  شده اند. اهل  صّی را     گذاری  ساختار خا دولت آبادی در نگارش بحرالموّاج 

 پی افکنده است که ذیالً بدان اشاره خواهد شد:

 نقل بخشی از آیة قرآن -1-2-4

سیم میکند و هر پاره را جداگانه مورد      سیر غالباً یک آیه را به چند پاره تق شروع تف برای 

انه الیحب   »ها بیشرررتر، مختصرررر و کوتاهند و گاه مبسررروط:       بحث قرار میدهد. این پاره    

آ(.  7)بحرالمواج: ص« انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم  »ب(، 5)بحرالمواج: ص« المعتدین 

صیل طرح بحث کند و اگر          سعی دارد ذیل هر آیه به تف ّسر  ست که مف شیوه از آن رو این 

س    شد و هم  ساختار  تمامی آیه را ذکر میکرد، هم مطالب طوالنیتر می بب در هم آمیختگی 

کالم و سررردرگمی خوانندگان میگشررت. الزم به ذکر اسررت که آیات قرآن کریم در نسررخة 

 مجلا، مشکول و با خط نسخ متمایز از متن و درشت تر نگاشته شده است. 

 بیان نکات و فواید صرفی، نحوی و بالغی -2-2-4

ه اسررت: بارزترین شرراخصررة   که نسرربتاً مطنب و البته با دقت و نقل جزدیات ذکر شررد 

بحرالمواج، تأکید و تدقیق بسیار دولت آبادی بر مواضع صرفی و نحوی قرآن است. در واقع       
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شکلی دقیق و جزدی نگرانه،          صرفی و نحوی به  شیده تا با محور قرار دادن قواعد  سر کو مف

جمله تذییل  »معانی قرآن را اسررتخراج کرده و هر گونه ابهامی را از معانی قرآنی رفع نماید: 

اسررت، کنایت اسررت، اذ الینبغی الداعی او یعتدی لدعا و چون جملة ادعوا ربکم تضرررعا و    

له نمود                 ید جم تأک قدیم  به ت بار معنی ... بود  به اعت له  به مضرررمون جم یة  ملوح  « خف

)بحرالمواج: « این جمله تعطیل اسرررت به امر مذکور دلیل اسرررت      »...ب(، 5)بحرالمواج: ص

ابلغکم رساالت ربی: ابلغکم بر صیغة مضارع معروف از باب افعال و     » آ(. مباحث صرفی: 7ص

تفعیل خواند و معنی بر حسررب آن دانند این جمله مسررتأنفه اسررت، چنانسررتی که ایشرران 

گفتند بر ماذا تفعل فقال ابلغکم با صررفت اسررت بر رسررول را و ایراد صرریغة متکلم از جهت 

 آ(. 8ج: ص)بحرالموا« تغلیب جهت تکلم بر غیبت است...
ترین شاخصة اثر است، تا جایی که باید این متن را    جنبة صرفی و نحوی تفسیر، برجسته   

در شرمار تفاسریر نحوی قرآن کریم به حسراب آورد. رویکرد مفسرر به مباحث نحوی از آن     

روسرت که ایضراح بیشرتری در باب روشرن سراختن معانی قرآن فراروی مخاطبان ترسریم        

مطرح شد برجسته ترین ویژگی تفسیر حاضر، بیان نکات صرفی و نحوی نماید. همانطور که 

فتولّی عنهم و قال ... عطف است بر فاصبحوا فی دارهم ... ربی    »فراوان به منظور فو) است:  

ست بر این تقدیر خطاب و یا قوم لقد       ضی ا ست بر فتولی و لکن ال... حکایت حال ما عطف ا

بر موتی آید و آن با عدم اهلیت سماع مشکل نماید     ابلغتکم و خطاب ال تحسبون الناصحین  

ستی         سامع پندارند، چنان شان را  صحت خطاب کردند و ای مگر آنک به اعتبار ارواح مردگان 

صح مذکور بیان نیکخواهی        شاینده نا شنیده و خود را در تهلکه انداخته و گ سی ن که پند ک

، دیدی آنن دیدی یا به خویش جوید و بر صرررورت خطاب با مرده گوید پند من نشرررنیدی

اعتبار صررحت سررماع مردگان توجه معجزه پیغامبر از چنانن خطاب پیغامبر علیه السررالم بر 

«  قتلی بدر آمده و به صررحاح اخبار ثابت شررده یا به اعتبارآنک مرده را برای انعام یا ابالم... 

ات ذکر شررده  ای موارد نیز فواید بالغی ضررمن تفسرریر برخی آیآ( در پاره16)بحرالمواج: ص

)بحرالمواج: « انه هو السررمیع العلیم: این جمله تذییل اسررت و این کنایه اسررت...  »اسررت: 

 آ(.125ص

 ذکر معنی آیه -3-2-4

بخش اصررلی سرراختمان تفسرریری بحرالموّاج، همین جزا اسررت. شررروع معنی با عبارات  

ست » ست. وا       « معنی این ا شده ا سیر متمایز  ساختاری تف سایر اجزاا  نة معنی در آغاز و از 

تفسیر حاضر فراتر از ترجمة صِرف آیات قرآن و نا ر بر نوعی ترجمة مبسوط و تفسیری از       
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آیات قرآن اسررت. معنی آیه در خالل نوعی ترجمة تفسرریری و مشررروح بیان شررده اسررت:  

معنی اینست، بدرستی دوست ندارد خدای تجاوزکاران را از حد دعا به بلند کردن او را از     »

سوی     »ب(. / 5)بحرالمواج: ص« ف...دعا که مخال ستی نوح را به  ست هرآینه به در معنی این

قوم او فرسررتادیم او را غرادب آیات و معجزات دادیم پا گفت ای قوم خدای را بپرسررتید و  

ستیدن و الهی      شما را معبودی غیر او در خودپر ست مر  به الوهیت و وحدانیت او بگروید، نی

کنم زیرا که به درسررتی که من  امر به عبادت می»ب(. / 7ص)بحرالمواج: « شررایان گرویدند

میترسررم بر شررما از عذاب روزی عظیم او عقاب .... یعنی روز جزا و سررزا هنگام هول و عنا   

« چون امر سرررابق ملوح بر تعذیب مخالف او بود به تقدیم ملوح تاکید جملة سررراب. نمود.         

صرفاً تح   7آ و 7)بحرالمواج: ص شیوة ترجمة آیات  ست و   ب(.  ت اللفظی و مقیّد به الفاظ نی

میرسررانم شررما را پیغامهاا پروردگار شررما »غالباً نویسررنده از ترجمة آزاد سررود برده اسررت: 

ام از احکام اسالم و ترغیب و تذهیب و   ام برای رسانیدن آن آمده چیزهایی که فرستاده شده  

«  ا نبی اسررت...وعد و وعید و اعتبار و تهدید و رسررالتی که مضررمون سرری صررحیفة ادری 

 آ(. 8)بحرالمواج: ص

 سؤال و جواب -4-2-4

از اسررالیب محوری معنایی در قرآن کریم، طرح پرسررش و پاسررخ اسررت تا از این رهگذر  

خوانندگان را به تأمل و تالش ذهنی وادارد و پیام مورد نظر را در آینة ضمیرشان حک کند.  

صررلی و برانگیختن آنها به تالش  ای تحریض مخاطبان به بحث اهاین شرریوه که یکی از راه

ته اسرررت.         فکری و ایجاد چالش ذهنی اسرررت، مکّررًا در بحرالمّواج مورد کاربرد قرار گرف

پرسرررشرررهای بسررریاری که مبانی فکری مخاطبان را به چالش میکشرررد و آنها را وادار به  

ه اندیشیدن میکند. شهاب الدین نیز از این رویکرد بالغی در ضمن تفسیر خویش سود جست

سوال: کافران در حق نوح علیه السالم انا لنریک فی ضالل    »سورة اعراف:   61است. ذیل آیة  

مبین گفتند و در شرران او بیان اعتقاد ضررالل کردند، نوح علیه السررالم در نفی آن لیا بی  

ضرررالله با تا ذکر کرد، لیا بی ضرررالل بر وقف خطاب کالم ایشررران نیاورد، نکته چه بود   

ات ضررالل مبین که نوعی از ضررالل اسررت کرده بودند و در تشررنیع نوح  جواب: ایشرران اثب

ستلزم نفی همة انواع       سبیل عموم کی م سالم نفی فرمود بر  مبالغت مینمودند، نوح علیه ال

ب(. کثرت پرسش و پاسخها نیز همان    7)بحرالمواج: ص....« است کرد، نفی نوعی که ایشان   

ارسررال در هنگام کفار  »ختاری اثر اسررت: طور که مذکور گردید از مختصررات برجسررتة سررا

ست       سلنا به چه معنی ا ست  رفیت اذ قال مر ار ب(. جوابها 16)بحرالمواج: ص« مذکور نی
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اند. چنین به نظر میرسررد که هدف مفسررر از طرح هم بالفاصررله پا از سررواالت ذکر شررده

وری در سررواالت متوجه سرراختن اذهان مخاطبان و خوانندگان اثر به نکات برجسررته و مح 

جواب: گفتن این سخن عبارت است از مرتکب شدند قوم او فعل قبیحه »تفسیر قرآن است: 

سلنا لوطً اذا ارتکب قوم الفعلة القبیحة و تواند       سبب ار سبب خاص و ارادة  را بر طریق ذکر 

ب(. سرروال و جوابها معموالً پا از 16)بحرالمواج: ص« بود که عبارت محمول بر قلب بود...

 اند.  ت نحوی و قبل از نقل معنی بیت آمدهذکر نکا

 اقوال تفسیری -5-2-4

پایة تفاسررریر مأثور و روایی بر نقل روایت از نبی مکرّم اسرررالم اسرررت. دولت آبادی در          

سیاری از این روایات     سران را ذکر میکند. ب بحرالمواج ذیل آیات، اقوال و روایات مختلف مف

دهندة توجه عمیق مفسررّر به ند و این مقوله نشررانابدون ذکر مأخذ و راوی آنها بیان شررده

ست. از جمله ذیل آیة     سیر دقیق آیه ا ست:      69تف شده ا سیری نقل  اعراف اقوال مختلف تف

و زادکم فی الخلق بسطة، بسطة به سین و صاد خوانند و صاد بدل از سین دانند عطف بر        »

ی طول و عرض اجساد و   حکم خلفاا معنی این است و شما را آرزوی فراخی در خلقت بعض   

اطول ایشان صد و بیست گز و اقصر ایشان        بعضی گویند ضخامت و جسامت اجسام افزود،    

شتاد گز و   ضی گویند ه شانزده گز بودی،           بع شان  صر ای ست گز و اق ش شان    گوینداطول ای

درازی در .... پندارند بدین   بعضرریقامت ... و بعضرری از بسررطت فراخی در مال مراد دارند و 

آخرین فی الخلق  رف محض بود و معنی کالم افزود شررما را از روی فراخی در مال   معنی

صورت  ب(. نقل قول10)بحرالمواج: ص.« در میان خلق آیند...  یا  « اندروایت کرده»ها را به 

 و بدون ذکر ماخذ استعمال کرده است.  «بعضی گویند»و  «اندتفسیر آورده»در 

 اقوام و انبیای گذشتهنقل داستانها و قصص  -6-2-4

ست        ستانهای قرآنی ا سوط دا سیر که به تیغی دوپهلو مینماید، نقل مب از جمله فواید تفا

اند. ذهن مخاطبان قرآن    که اکثرًا در نّص کالم الهی موجزانه و همراه با تأمل بیان گشرررته        

ز است هماره در صدد تکمیل و به بن رساندن زنجیرة داستانی است و در پاسخ به همین نیا  

سران بوده           ستانها مطمح نظر مف سیر قرآنی نقل اطناب گونة دا سیاری از تفا شمار ب که در 

ذکر   در قرآن ناتمام عبارات جزدیات بیان داسررتانی تفاسرریر اصررلی نقش و و یفه»اسررت. 

ست  پرسشهایی   به پاسخ  و هاقصه    دیدگاه نقد و )بررسی « میشود  مطرح رابطه این در که ا

سی   گونه دربارة ونزبرو سیر  تطور تاریخی سیر  و شنا سیر  بر تکیه با کهن تفا مجاهد، نیل   تف

 (.191ساز: ص 
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مفسران در اغلب مواضع و فارغ از مأخذشناسی قصص، صرفاً نقل داستان را وجهة همت          

هم آمیخته شده و مجالی برای ورود اسرادیلیّات   اند و از این رهگذر سره و ناسره به  قرار داده

اهم گشته است. دولت آبادی هم بنا بدین سیا) معمول، بسیاری از قصص را با     به تفاسیر فر 

اطناب و تفصیل در متن تفسیر ذکر کرده است. در این مواضع نیز مأخذ قصص بیان نگشته 

ست و فقط به ذکر عبارت   سیر آورده »ا ست.     20)بحرالمواج: ص «انددر تف شده ا سنده  ب( ب

و نقل قصررص و حکایات انبیا و صررلحای گذشررته    ذیل برخی آیات قرآنی مفسررر به طرح 

صة قوم عاد یاد کرد که بگونه        صالح و ق صة حضرت  ست. از این جمله باید از ق ای پرداخته ا

 آ(.12سورة اعراف نقل شده است. )بحرالمواج: ص 73مفصل ذیل آیة 

ست:         شده ا صیل نقل  صة حضرت لوط نیز به تف ست پا بنگر چگونه بود   »ق معنی این ا

لوط علیه السررالم ابن عم   «انددر تفسرریر آورده»کار گناهکاران و آخر حال بدکاران؛ عاقبت 

ابراهیم خلیل اع 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      

مار... بی ند         »ب(./ 17بحرالمواج: ص)« شررر به هالل پیوسرررت عادیان  ند چون  یت کرده ا روا

ثمودیان خلیفة ایشررران در زمین گشرررتند، عمرها دراز یافتند، فراخی عیش و سرررعت مال  

دریافتند، بت پرستی ورزیدند و به خدای عزوجل نگرویدند، صالح صلوات اع علیه از عشایر      

بیش ... مینمود بدو نگرویدند و او را به  ایشررران بود و در حال و کمال و حسرررب و قصرررب

صدیق     ضعفا ت پیغامبری نگزیدند مگر گروهی اندد از فقیر ایمان آوردند و جماعتی قلیل از 

 ب(. 14)بحرالمواج: ص« کردند

 ذکر آراء کالمی و فقهی -7-2-4

از دیگر مزایای تفاسررریر باید از یادکرد آراا کالمی و فقهی سرررخن به میان آورد. مبانی           

کالمی مطروح با توجه به مذهب اسرالمی و مکتب فکری مفسرّر، متغیّر اسرت. دولت آبادی     

که خود در زمرة رجال معتبر و معروف تسنن )فاضل هندی( است، گاه به ذکر برخی از این    

صوص          سنت در خ شعری گرایانة اهل  ست. از جمله مبانی اعتقادی ا شان داده ا آراا توجه ن

صلواه اع علیه رویت طلبید، لن ترانی که دال بر تایید    و نیز »... مقولة رؤیت:  گفتند موسی 

نفی اسررت شررنید، اهل سررنت رضرری اع عنهم گویند و اثبات مذهب خویش بر این طریق  

جویند دیدن مومنان خدای را به چشرررمهاا سرررر بعد در آمدن بهشرررت جایز اسرررت عقالً،  

.. بود تا علت مجوزه مر رویت هر  واجبسررت سررمعاً، اما جواز رؤیت به حکم عقل از جهت ..  

چیزی را وجود باشد و صانع عالم موجود است دیده شود و روا باشد که مردی باشد و جهة        
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سلمان         ست رب ارنی انظر الیک گفت، م صلوات اع علیه رویت خدای ج سی  دیگر آنک مو

خواهش  گمان نبرد که موسی از خدای محال را طلبید و چیزی که ممتنع الوجود است، دَمِ

آن نزند پا ثابت شد که موسی رویت خدای را جایز داشت و آن را ممکن پنداشت که علم 

شد و لن ترانی نفی       شان به غیر حق نبا صفات خدای بر خالف واقع نبود و اعتقاد ای انبیا در 

ست نی نفی جواز از او   ست   ب(. همان45)بحرالمواج: ص...« وجود رویت ا شهود ا گونه که م

ستدالل کردن در باب        شهاب الدین  ست در ادامه به ا سنت ا که خود از علما و فقهای اهل 

 اثبات این قول کالمی مبادرت جسته است.

در کتب اصول فقه آورده توقیت »احکام فقهی نیز در ضمن تفسیر بیان شده است:  برخی

سخ در امر ونهی مقرون به تایید     سخ بود، جواز ن و توقیت به و تایید در امر و نهی نیز مانع ن

شد  جواب توقیت و تایید حکم چون وجوب حرمت   آ(. 128)بحرالمواج: ص...« چه معنی با

 آ(.151)بحرالمواج: ص...« و در کتب فقه مسطور است ابوحنیفه »... /

 تاریخ اسالم و نقل روایات صدر اسالم -8-2-4

وقایع تاریخ اسالم و کسب آگاهی از  تفاسیر متقدّم و کهن یکی از منابع اصیل در شناخت

ویژه صدر اسالم و روزگار پیامبر گرامی اسالم )ص( است. الزم به ذکر است برخی از این       به

 تفاسرریر فواید ترینعمده از یکی»وقایع تاریخی در حکم شررأن نزول آیه مورد بحث اسررت. 

را  ارترباط  در اسالم صدر وقایع و اکرم رسول عرصر  ذکررتاریخ  بر آنها ، اشتمالمجید قرآن   ب

رتن  رات  م ریباشد  آی ریان  این به .م ره  ب  روشن منظور آیات، به نزول شأن توضیح هنگام ک

رینی  شرایط اندکوشیده مفسرین معانی، اغلب هرچه بیشتر شدن راریخی  و ع اجرتماعی    و ت

وقرررایع،   راپیررررامون الزم خرررویش، ترررفحص  اعتقاد بنابه چون کنند و بیان را آیات نزول

 بسیار میتواند اند، اقوالشانضروری میدیده اکرم پیامبر حیات نتیجه در و قرآن نرزول زمران

«  برسرراند مدد اسررالم آموزندة تاریخ روشررنگران تاریکناهای به و گردد تلقی معتبر و محکم

 (.183پارسی ،یاحقی: ص  تفسیری متون بر ای)مقدمه

اند این آیه در شررأن اهل بدر  روایت کرده»ذکر وقایع صرردر اسررالم وبیان شررأن نزول آیه: 

اسرررت که در واقعة جمل در محاربة علی و معاویه یکدیگر جنر کردند، زبیر بن عوام در             

واقعة جمل گفت جمل باشررد در آیت و اتقوا اع فتنة ... میخواندیم و نمیدانسررتیم که مورد 

ه اسررت که ما به ابتالا آن آن بودیم این فتنه همان بود که بدان مبتال گشررتیم و همین بلیّ

سته  ضی اع       پیو سیر بود علی ر سالم در م ایم؛ در خبر آمده روزی زبیر برابر پیغامبر علیه ال

سالم گفت زبیر علی را چه حد       شد، خندید پیغامبر علیه ال شادمان  عنه پیش آمد زبیر دید 
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برتر از  دوسررت میداری  گفت علی را همچون فرزندان خود دوسررت میدارم یا در دوسررتی 

فرزندان خود میپندارم، پیغامبر صررلی اع علیه و سررلم بر وجه اعجاز از آینده خبری کرد و  

حال زبیر و علی که در مسررتقبل ایام خواهد بود در میان آورد گفت صرربح دانی چون میان  

شود         شما چگونه  ستی  شود حال دو آ(./ وقایع  104ب و 103)بحرالمواج: ص « شما مقابله 

ب(. / غالب روایات ذیل آیات قرآن در حکم شرران نزول آیه 106)بحرالمواج: ص لیلة المبیت

 ای در صدر اسالم است.است و نا ر به واقعه

 هاساختار آغاز سوره -9-2-4

سوره  ست. برای نمونه    های قرآنی، آغازیّهدولت آبادی در آغاز  صی را به کار برده ا های خا

سورة انفال غیر سوره توبه   »بیان تعداد آیات: -1د: ساختار آغازین سورة انفال بررسی میگرد   

شش گویند      ضی هفتاد و  ست و بع ذکرتعداد  -2ب(.  83)بحرالمواج: ص« هفتاد و پنج آیه ا

ست و         »کلمات:  ست و بعضی گویند پنج هزار و دوی شتاد و چهار کلمه ا ست و ه هزار و دوی

نظم  »ها: و توالی سررورهبیان علل نظم -3ب(.  83)بحرالمواج: ص« نود و چهار حرف اسررت

این سرروره با سررورة اعراف آن اسررت که در سررورة اعراف بیان جزاا کفار در آخرت بود و در 

سوره انفال بیان سزای ایشان از قتل و اسر و نهب و استغنام اموال است که ایشان را در دنیا 

سله غنایم و بیان احکام آن افتتاح کر     سل سوره را به ذکر  )بحرالمواج: « دروی نمود و بدانک 

بیان شرأن نزول  -5آ(. 84بیان محتوا و موضروع سروره )بحرالمواج: ص  -4آ(.   84-ب83ص 

 ب(.  84آ و 84سوره که با نقل روایت ذکر میگردد. )بحرالمواج: ص

 های سبکی بحر الموّاجشاخصه -3-4

م  جریان کلی سبک نثر تفسیر بحرالمّواج به هین روی هم راستا با سبک رایج سدة هشت       

های این ناهماهنگی در جای جای نثر اثر مشهود است.   قمری و دورة تیموری نیست. نشانه  

ها همگی دالّ بر کهنگی نثر بحرالموّاج اسررت و اینکه دولت آبادی از طرز معمول این نشررانه

نویسرندگی زمانه متاثّر نگشرته اسرت. قدمت نثر بحرالموّاج، یادآور سربک نثر مرسرل دورة       

ست آن   شاخصه  غزنوی ا سئله را   هم تقریباً با تمامی  سبکی آن دوره. علل این م های خاصّ 

میتوان در دو سرربب جویا شررد، اوّل آنکه این اثر را باید متعلّق به جریان نثر علمی فارسرری  

دانسررت که فارغ از بسررط و اطنابهای ادبی صرررفاً در پی انتقال مفاهیم و مبانی علمی در    

ست    ساترین و موجزترین وجهی ا ست که در بیرون   ر سّر از طبقة عالمانی ا و دردیگر آنکه مف

از جغرافیای وطنی ایران سررکنی گزیده و از این رو تحوّالت ادبی عصررر به دور مانده اسررت. 

خاطرنشرران میسررازد که بحرالموّاج از بابت کهنگی نثر اثری حادز ارزش در حیطة مطالعات   
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الی دیگر و مقالی مجزّا میطلبد. ذیالً با  زبانی و سبکی است و بررسی دقیق این مقوالت، مج   

 رعایت اختصار، مهمترین ویژگیهای سبکی بحرالموّاج احصا و بررسی خواهد شد:

 و تکرار افعال در پایان جمالت جمالت کوتاه -1-3-4

کوتاهی جمالت یکی از مختصررّات اصررلی نثرهای مرسررل کهن اسررت. این ویژگی در نثر 

سیری که به       بحرالموّاج و بویژه در ترجمة ساختار تف صلی  ست. در بخش ا آیات نمود یافته ا

بیان معنی آیه میپردازد، جمالت به شرریوة نثر سرراده و مرسررل و کوتاه و با تکرار افعال در  

شده  شتی و جز خدای کسی یاری دهنده    »...اند: پایان آورده  در اول بعثت که هین یاری ندا

ی جمالت بر پایة تکرار فعل اسررت و در پایان  آ(. / کوتاه125)بحرالمواج: ص« نمیپنداشررتی

از کافران پیش دسرررتی نمایند، پا آنک کافران قوممند که در         »جمالت محقق میگردد: 

ند کی چه میکنند و برای چه خود را در معرکه        یاب ای افکنند و مثوبات اخروی در دل   نمی

)بحرالمواج: « د نمیآرند دل جز بر دنیا نمیدارند، این چنین کسررران را چگونه فالح شرررو       

در خاطر افتاد به کلمة اسالم زبان گشاد، به دین اسالم زبان گشاد، به دین      »... آ(. / 127ص

ستند،          صاد) گشت، دیگران نیز مال دادند، رفتند و از قید و بند ر سلمان  سالم پیوست، م ا

صدیق رضی اع       عنه در آن وقت این آیه نازل گشت و این نظم به ورود پیوست و ... ابوبکر 

خدای علیم  »آ(. / 129)بحرالمواج: ص« از عمل خویش در ندامت آمدند و در گریه شرردند...

ست،          ست، همه کار او به حکمت ا ستوارکار ا ست، ا شان داند، حکیم ا ست،  اهر و باطن ای ا

 ب(. 131)بحرالمواج: ص« هر معامله که خواهد تواند

 شیوة ترجمه -2-3-4

ساختار ت  شیوة ترجمة بحرالموّاج اکثراً طرزی    همانگونه که در بخش  صحیح ذکر گردید، 

آزاد و تفسرریری دارد و کمتر ترجمة مسررتقیم و تحت اللفظی اسررت؛ با وجود این در برخی 

فقراتِ نثر، کامالً تأثیر ترجمه و خصرروصرراً تاثیرپذیری از نحو زبان عربی ملموس و ملحوظ  

شیده حتی االمکان به     ست. دولت آبادی در ترجمه کو سره برگردان کند. از جمله    ا سی  پار

صبحوا فی دارهم جاثمین »در ترجمة آیة  شان را زلزله  «: »فاخذتهم الرجفة فا پا گرفت ای

شان بامداد کردند در خانهاا خویش خفته     سام قوی و متین و پا ای از زمین و جنبیدن اج

سررکون موت و از غایت جنبش سررکون پذیرفته، یعنی زلزله ایشرران را چنان جنبانید که به 

سپردند    سانید، همه مردند و جان به ملک الموت  سر در اغلب   15)بحرالمواج: ص« ر ب(. مف

مواضع متن، پارسی نویسی را پیشة خویش ساخته است و  در ترجمة آیات قرآن کوشیده          

سی ترجمه کند:   یا ایها النبی حسبک اع و من اتبعک  »حتی االمکان آیه را با معادلهای پار
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... ای پیغامبر خبرآورنده رفیع ایشان، بسنده است ترا خدای و کسانی که پا   من المومنین

ب(. / 126)بحرالمواج: ص« اند ترا از مومنان یا گویند بسنده است ترا با پا روان  روی کرده

چون بر تقوی بنیاد گرفتن و در کار پرهیزکاری اسررتواری پذیرفتن، سررزاوار اسررت، پا    »

سی که بر تقوی و ترس خدای  ست بناهاا خود را      ک سی که بنیاد کرده ا شد با ک بود بهتر با

ب(. تکیّة دولت آبادی بر پارسررری  175)بحرالمواج: ص« بر بنیاد بدکرداری و ناپرهیزکاری...

شود که معنی آنها بر اهل زبان       سی برای کلماتی منجر می سی گاه به ذکر معادلهای پار نوی

سیر ندارد، مثالً      ست و نیازی به تف شکار ا و من االعراب من  «: »اعراب»معادل کلمة قرآنی آ

که دل میگمارند به خدای و روز  ندکسررانی بدویان صررحرانشررینان یومن باع ... و بعضرری از

آ(. البته این شرریوه 166)بحرالمواج: ص« قیامت ایمان میآرند و چیزی را که انفا) میکنند...

سی( پایبند            سی نوی ست و گاه نیز چندان بر رویة فو) )پار ّسر نی شه معمول خامة مف همی

ر امید نصرت خداوند  ای پیغامبر تحریض بکن مومنان را بر قتال با کفار به ذک»نمانده است: 

 آ(. 127)بحرالمواج: ص« غالب آمدن بر اعداا و ذکر ثمرات و مثوبات این کار
های اخیر دیده شد در ضمن برگردان متن به فارسی، تاثیر پذیری     همانگونه که در نمونه

شود:         سی جابجا  شته که اجزای جمله در نحو فار سبب گ ثم تکون علیهم  »...از نحو عربی 

سر  ستی کافران انفا) میکنند و   ثم یغله ح ست به در مالهاا خویش را تا باز   بون معنی این ا

ب(. 15)بحرالمواج: ص«. دارند مردمان را از رضاا خدای یعنی از اتباع پیغامبر علیه السالم...  

چگونه باشرررد  »اند، نیز برای جابجایی اجزای جمله قابل تأملند: مثالهایی که در ادامه آمده /

عمارت نکنند  »ب(. / 140)بحرالمواج: ص« با شما عهدی الزم و میثاقی الزم مر مشرکان را 

و معمور نگرداند مسجدهاا خدای را مگر کسی که به خدای عز و جل ایمان آورده و به روز   

شرکان پا او را  »آ(. / 146)بحرالمواج: ص« قیامت گرویده... اگر امان خواهد از تو یکی از م

ش  شود... اگر          امان بده تا کالم خدای ب سالم  شق چهرة ا سالم به بیند و عا سن ا نود و محا

ایمان نیارد پا از آن برسررران او را در محل امن او بگذار تا در مأمن خویش درآید و او را         

 آ(. 139)بحرالمواج: ص« سالمت و ایمنی روی نماید تا عذر نبود و نقض عهد نشود...

 استشهاد ابیات و اشعار فارسی و عربی -3-3-4

یکی از کارکردهای اسرررتشرررهاد در متون ادبی، تقریب به ذهن سررراختن مفاهیم برای        

شکلی جدّی در        سل غزنوی به  شاهد مثال آوردن در کالم منثور از نثر مر ست.  مخاطبان ا

ای برخوردار اسرررت به نثر فارسررری ادامه مییابد. این مقوله در نثر بحرالموّاج از جایگاه ویژه
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اند. برای نمونه و عربی زیادی در جای جای نثر اسررتشررهاد شرردهای که اشررعار فارسرری گونه

 شواهدی آورده میشود:

 « یرررا راقررد اللیرررل مسرررروراً باولررره            ان الحررروادث قرررد ینظرررون اشجاراً»

 آ(23)بحرالمواج: ص

چاشنی کالم  در بعضی مواضع نیز بعد از شعر عربی، اغلب بیتی فارسی در همان مضمون     

 شده است، به نوعی که بیت فارسی برگردان منظوم شعر عربی است:

 « شرررب حامرررله اسرررت تا چررره زاید            روزت بررررره کرررردام حررررالت آیرد»

 آ(. 23)بحرالمواج: ص

 واحرررردو فرررری کررررل شرررری لرررره آیررة             ترررررردلّ عرررررررلی انّررررره »

 « اصه دریارا است خرررره برررریک قط       ید      ررشرره خررا است خاصرررذرّه ب یک

 آ(. 74)بحرالمواج: ص

 « باش معتصررم به خررداوند مستعاناست            می تراست نگهبان قوی  گر دشمنت قوی»

 آ(. 38)بحرالمواج: ص

 «  به خرردا اگر سر مرویی قدمت تر گردد     تو خدا را شو اگر جملة عالم دریاسررت       »

 ب(. 79)بحرالمواج: ص

 برخی خصایص کهن دستور تاریخی -5

سیاری به نثر مرسل عصر غزنوی دارد و این          شباهت ب شد که نثر بحرالمواج  شتر بیان  پی

ای از این های خاص زبانی است که در نثر متبلور شده است. ذیالً پاره   خود به واسطة نشانه  

 تصات زبانی احصاا خواهند شد:مخ

 مر )پیشوند مفعول( -1-5

شوند   سیر به       مرپی سطه در نثر تف سامد باال و مکرّراً و در جایگاه قبل از مفعول بالوا در ب

ست:   ست  »کار رفته ا شته    مرو جمع ا صیل نعم گذ شان   مر»آ(. / 15)بحرالمواج: ص« تفا ای

 ب(.133)بحرالمواج: ص« راست آمرزشی عظیم و روزی کریم...

 وجوه افعال -2-5

 وجوه افعال در انواع شرطی و مصدری نیز بسامد فراوانی در نثر بحرالمواج دارد.

 وجه شرطی  -3-5

اگر نبودی کتابی که از خدای سابق است بر این حادثه، هرآینه رمیدی شما را در گنج »...

 آ(. 130)بحرالمواج: ص...« از خدا اساری ندیدی و  گرفتید
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 وجه مصدری -4-5

یدن...           » فا) ورز یدن و ن ناگرو نت تو ب یا ند خ ب(. / 131)بحرالمواج: ص« و اگر نخواه

 آ(.150)بحرالمواج: ص« پیغامبر اسالم را ندا کردن فرمود»

 کاربرد صور کهن واژگان )دگر کلمات( -5-5

شان دهندة کهنگی   نثر اثر و غالب بودن جنبة علمی بر نثر است به گونه ای  این ویژگی ن

 که مفسر چندان از نثر معیار ادبی زمانه تاثیر نپذیرفته است: آنک، کی، مر، بلک، چنانن.

 کاربرد فعل نیشابوری -6-5

صالً   شابوری ا ست که مرحوم بهار        فعل نی ضی نقلی کهن ا ستعمال افعال ما صیغة خاصّ ا

(،  247: ص1فارسی، بهار، ج   نثر تطور تاریخ یا شناسی   )سبک « ورینیشاب »آن را با عنوان 

ست        ست. این قبیل افعال نیز در زمرة ویژگیهای متقدّم زبانی ا شناسی یاد کرده ا در سبک 

آ(. / 8)بحرالمواج: ص« که ایشرران گفتند... چنانسررتی» که در بحرالموّاج به کار رفته اسررت:

 آ(.16)بحرالمواج: ص« چنانستی که پند کسی نشنیده و خود را در تهلکه انداخته...»

 فواید اخالقی -7-5

با توجه به اینکه معمواًل تفاسررریر از یک جنبة مخاطبان عمومی و همگانی برخوردارند و        

اند،  زبانی سرراده برای عموم نگاشررته شرردهدر اکثر موارد برای شررناسرراندن مفاهیم قرآن به 

شته         سیر نیز هّمت گما ضمن تف ضایل اخالقی در  سران به بیان ف اند. دولت آبادی هم از مف

مند ساختن بیشتر مخاطبان استفاده کرده است. از جمله ذیل آیة     این خصیصه و برای بهره  

جامع امهات مکارم اخال)  و این آیت «: »...خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلین»

است، معتمد و مستمسک کرماا و عظماا باتفا) است، خذ العفو متضمّن بازماندن از ایذا هر  

چه که در حق مجرمی که ایذا کند به عفو پیش آید در حق غیر مجرم بر طریق اولی از ایذا  

سانیدن و نیکخواهی کردن و       ست مر نفع ر ضمن ا راه نیک تجنّب نماید و امر بالمعروف مت

 ب(. 80)بحرالمواج: ص...« نمودن کارهاا شایسته و اخال) خجسته فرمودن و 

 های عربیکثرت کاربرد واژه -8-5

بسامد باالی لغات عربی در تفسیر بحرالمواج در وهلة نخست به علّت موضوع اثر است که 

و با توجه های تخّصصی علوم قرآنی و تفسیری را موجب گشته است. از دیگر س       کاربرد وانه

به کارکردِ قواعدی )صرف و نحو( و بالغی تفسیر، گسترة وسیعی از لغات خاص این علوم در 

ستدراد، مفعول معه.          شرطیه، تذنیب، ا ست: حال، معترضه، تذییل، مناط،  شده ا متن وارد 
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های مستعمل عربی، غالباً کلمات پیشتر وارد شده به زبان فارسیند که نامأنوس و      سایر وانه 

 ب نیستند.غری

 اسجاع -9-5

استعمال سجع به صورت یک آرایة آهنگین از نثر مرسل غزنوی و در بسامد پایین  غالبًا        

به صررورت کوتاه و موردی آغاز میشررود. مفسررّر در نثر بحرالمواج گهگاه از این آرایة بدیعی   

ی  سود جسته و  نوعی آهنر مالیم به نثر بخشیده است. شایان ذکر است که سجع کاربرد       

«  بودند بازماندگان خانمانو از  خاسررتگان جاناز سررر »نسرربتاً کم و سرراده در این اثر دارد: 

« گشرررته  قوی ممات  نقصشرررده و  غالب   حیات  حب »ب(./ موازنه:  127)بحرالمواج: ص

، ایشان را  پیوستند و به قید و بند  گشتند و امثال ایشان اسیر   »... ب(./ 127)بحرالمواج: ص

ند برادر بر در لنگر  نه    آورد مدی ند و در  به   فقیرممن »ب(./ 128)بحرالمواج: ص« ...درآورد

و به صد) اخالص   گرویدمبه خدای و پیغامبر »آ(. / 129)بحرالمواج: ص« ...اسیرم دست تو  

و   اسرررتدامت کفرو ایشررران از جهت »... آ(. / 131)بحرالمواج: ص« ...بگزیدمدین اسرررالم 

عجب بیعی کی نفسی و   »ب(. / 164رالمواج: ص)بح« همچو عین نجسند...  استقامت شرد  

 کبیر و ملک  ابدی  نعیمو  یسررریر مالی فانی به ملک جاودانی فروخت، سرررود بدل ملکی        

 ب(. 177)بحرالمواج: ص« حاصل گردد... سرمدی

 گیرینتیجه -6

شهاب الدین عمر دولت آبادی        ست که  سیر کهن قرآنی ا سراج الوهاج از تفا بحر المواج و 

سی           ملقّب به فا شتم قمری به زبان فار سدة ه ست  ضل هندی و ملک العلماا در نیمة نخ

شتباهاتی       ست. در باب مولف و لقب او در کتب متأخر تاریخ ادبی و رجال،  ا صنیف کرده ا ت

بهاا الدین محمد بن تاج الدین       صرررورت گرفته و اینکه شرررهاب الدین دولت آبادی را با          

سن  صفهانی  ح شتباه گرفته          ا صفوی ا صر  شیعه مذهب( در ع ضل هندی ) اند.  ملقب به فا

صرفی، نحوی و بالغی قرآن کریم        سّر در بحر الموّاج تکیه بر بیان مباحث  صلی مف رویکرد ا

آغاز شده و   « معنی این است »آن هم با اطناب و تفصیل است. بخش اصلی تفسیر با عبارت     

ترجمة تفسرریری و آزاد به بحث گذارده اسررت.   در این بخش، شررهاب الدین آیه را به طرز

سیر نقل            ساختاری تف ست. از جمله اجزاا  شده ا ساختار دقیقی، مدّون  سیر هر آیه در  تفغ

شباهت فراوانی به            سبک اثر نیز  ست.  سالم ا صدر ا صص قرآنی و روایات تاریخی  سوط ق مب

انیاً دور بودن مفسر از  نثر مرسل غزنوی دارد. سبب کهنگی نثر اوالً جنبة علمی اثر است و ث   

شهاد به        ست ستعمال دگر کلمات، ا صلی زبان فارسی. کوتاهی جمالت، تکرار افعال، ا جامعة ا
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ست.              سبکی بحرالمواج ا صایص  ساده در زمرة مهمترین خ سجاع  سی و عربی، ا شعار فار ا

سته       ست و هر جا که توان سیر غفلت نورزیده ا ضل هندی از بیان فواید اخالقی در متن تف فا

 است بر مقتضی نصّ قرآن به بیان این مزایا پرداخته تا فایدة تفسیر عامتر گردد.  
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 .هالرسالهسوسم: روتیب

وجوه ابهام یا ایهام نحوی در زبان عربی و تأثیر آن بر ترجمة (. »1395ی، یوسف. )نظر -21

.  15. شمارة6دو فصلنامة علمی پژوهشی پژوهش در زبان و ادبیات عربی. سال «. قرآن کریم

 .63-89صفحات 

 گونه دربارة ونزبرو دیدگاه نقد و بررسی (. »1391الهام. ) کاله، نصرت و زرین  ساز،  نیل -22

سی شن  سیر  تطور تاریخی سیر  و ا سیر  بر تکیه با کهن تفا   و قرآن هایپژوهش«. مجاهد تف

 .189-210شمارة یکم. صفحات  حدیث. سال چهل و پنجم.

 .لمثنیا: ادبغد، 1جلد  ،لیاعمسا ،دیداغ(.  بم1951) نیفنصملاارآث و نیفلومااالماس: نیفارعال هدیه -23

سیر وحی( )    منوتیک،هر -24 سنت: )فرآیند تف ستری،   1379کتاب و  شب محمد.  (. مجتهد 

 چاپ چهارم.تهران: انتشارات طرح نو،

سیری  متون بر ایمقدمه(. »1361یاحقی،محمّدجعفر. ) -25 سی  تف ستارهای «. پار   ادبی. ج
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