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Abstract
The emergence of the miracle of the Holy Qur'an in the Arabic land has laid 
the groundwork for the role of Arab literature in understanding the angles 
and nuances of the meaning of the Qur'an, and demands the maximum 
efforts of religious scholars and commentators in this field. The current 
library research, which is organized in a descriptive-analytical way, exam-
ines the interpretation of "Gharaib al-Qur'an and Raghaib al-Furqan" as 
one of the valuable allusive interpretations of the middle centuries of Islam 
with a comprehensive approach and special literary effects. The findings of 
the research indicate that the author's ability in the field of Arabic literature 
has helped him in receiving precise and sometimes innovative meanings 
from the Qur'an. Considering the origin, derivation, interpretation, choice 
of words, good interpretation and differentiating between apparently simi-
lar words, explaining the Arabic aspects of the verses by mastering the sup-
porting documents of Arab literature and presenting sometimes different 
explanations with priority given to Quranic literature, and Revealing the 
noble style and order of the Holy Quran in the two areas of eloquence 
and eloquence are the most important literary features of this commentary. 
Also, the special discussion of "waqf" and its connection with Arabic lit-
erature and the musical aspects of the language with the focus on "nabar 
and tanghim" is also a new path that has been clearly followed in this inter-
pretive heritage. It connects the path of literature and interpretation of the 
Qur'an to understanding it and has made the communication of the mean-
ing smoother for commentators and Quran scholars.
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چکیده
طلوع معجزه ی ســخن گونه قرآن کریم در ســرزمین عربی، زمینه ساز نقش آفرینی ادبیات 
عرب در دریافت زوایا و لطایف معنایی قرآن، و تالش حداکثری دین پژوهان و اهل تفســیر 
در این عرصه شده است. پژوهش کتابخانه ای حاضر که به شیوه ی توصیفی-تحلیلی سامان 
یافته با بررســی تفســیر »غرائب القرآن و رغائب الفرقان« به عنوان یکی از تفاسیر اشاری 
ارزشــمند سده های میانی اســالم با رویکرد جامع و جلوه های ادبی ویژه، این مهم را دنبال 
کرده اســت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توانایی مؤلّف در حوزه ی ادبیات عرب 
او را در دریافت معانی دقیق و گاه بدیع از قرآن یاری رســانده اســت. در نظر گرفتن ریشه، 
اشــتقاق، تصریف، واژه گزینی، حســن تعبیر و تفاوت نهادن میان کلمات به ظاهر همگون، 
تبیین وجوه اعرابی آیات با تسلّط بر اسناد پشتیبان ادب عرب و ارائه ی تبیینی گاه متفاوت با 
اولویت بخشی به ادبیات قرآنی، و آشکارسازی اسلوب و نظم فاخر قرآن کریم در دو ساحت 
فصاحت و بالغت از مهم ترین ویژگی های ادبی این تفسیر است. همچنین بحث اختصاصی 
»وقف« و ارتباط آن با ادبیات عرب و جنبه های موسیقیایی زبان با محوریت »نبر و تنغیم« 
نیز مســیر نویني است که به طور آشــکار در این میراث تفسیری پیموده شده و با پیوند راه 
ادبیات و تفسیر قرآن، دریافت و ابالغ معنا را برای مفّسر و قرآن پژوهان هموارتر نموده است.

واژگان کلیدی : قرآن، ادبیات عرب، وقف و ابتدا، نیشابوری
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1. مقدمه
آگاهی بر زبان عربی و تســّلط بر اسرار و نکته پردازی های صرفی، نحوی و بالغی، یکی 
از مهم ترین ارکانی است که مفسّران قرآن کریم از اوان بیان قرآن کریم بر آن تکیه کرده اند. 
ضرورتی که ریشــه در عربی مبین بودن، معجزه ی خاتم داشته و به تناسب آن مورد اهتمام 
رســول خدا )ص(، ائمه معصومین، اصحاب، تابعین و به دنبال ایشــان مفّسران قرآن کریم 
قرار گرفته اســت. )رافعی، 1360: 175؛ طباطبائی، 1386: 153؛ سیوطی، 1398: 449/2( از 
این رو اهل تفسیر، این توانمندی را شرط و جواز ورود در عرصه ی تبیین قرآن کریم دانسته 
و بر این باورند که چه بسا افرادی خود را بدین ابزار مجّهز نکرده و به دنبال آن از یک سو، 
محروم از دســت یازی به دریای عمیق معناپردازی و زیبایی آفرینی قرآن شده اند و از سوی 
دیگر با در افتادن در تأویالت ناروا، تحریف های معنوی و خارج نمودن آیات الهی از مراد 
شارع، گاه زمینه  ساز شــکل گیری و ترویج افکار و باورهای غلط منسوب به قرآن شده اند. 

)فاید، 1973: 147( 
مقالــه حاضــر با عنایت بر نقش آفرینی زبــان و ادبیات عربی در فهم و تفســیر قرآن و 
ویژگی های قابل توّجه تفسیر غرائب القرآن و غرائب الفرقان به عنوان مورد مطالعاتی خود، 
بر آن است که پس از گزارشی مختصر از احوال، آثار و منابع و شیوه ی تفسیری نظام الدین 
نیشابوری، به بررســی تطبیقی کاربست قواعد ادبی با رویکرد نوآورانه در این اثر تفسیری 
بپردازد. شــایان ذکر اســت که در میان آثار پژوهشــی موجود، مقاله ی »نقش علوم بالغی 
در تفســیر قرآن: مطالعه ی موردی کنایه و تعریض در تفســیر تبیان شیخ طوسی و کّشاف 
زمخشــری« )عامری، 1397: 39ـ63( با رویکردی جزئــی و مطالعه ای متفاوت را می توان 
با تحقیق حاضر، همســو دانست و درباره ی تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان می توان 
به کتاب »التفســیر و المفّسرون« )ذهبی، 1396: 322/1ـ323( و مقاالت »شناسایی برخی از 
تفســیر عامه )6(؛ غرائب القرآن و رغائب الفرقــان« )مهدوی راد، 1367: 74ـ104(، »مأخذ 
اشارات در تفسیر غرائب القرآن« )موّحدی، 1394: 67ـ79(، »تبارشناسی فکری_مذهبی نّظام 
نیشابوری« )محّمدی مجد، 1395: 115ـ134( و »بررسی قرائات در تفسیر غرائب القرآن و 
رغائب الفرقان« )رحمتی، 1399: 31ـ56( اشــاره نمود. بررسی و تحلیل آثار یاد شده نشان 
از آن دارد که؛ ذهبی و مهدوی راد در نگاشته های خود بر معرفی ساختاری و بیان جایگاه و 
اهمیّت تفسیر نیشابوری تأکید داشته و مؤلّفان مقاله های نام برده، هر یک با توّجه به رویکرد 
علمی و پژوهشی خود تنها بر موضوع اختصاصی و موردی تحقیق بسنده کرده  و از زاویه ی 
خود به مطالعه و تحقیق پرداخته اند. امری که نشان از بدیع بودن پیشینه تتّبع حاضر پیرامون 
مباحث ادبی در غرائب القرآن و رغائب الفرقان داشته و افزون بر آن به محقّقان این میدان، 

قابلیّت این تفسیر را در واکاوایی های مستقل دیگر گوشزد می نماید. 
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1. 1. نظام الدین نیشابوری و تفسیر غرائب القرآن
حسن بن محمد بن حسین قمی نیشابوری مشهور به نّظام و محقق طوسی از مفسرین شهیر 
قرن هشتم هجری قمری است که در دوره ی سیاهی و جفاپیشگی مغول که از سخت ترین 
مراحل تاریخ اسالم و ایران است، حیات و رشد یافت. )الکامل فی التاریخ، 234/12( قرنی 
که شــاهد حرکت توانمند تفسیری است و در آن تفاسیر ارزشمند و شایان توّجه ای تألیف 
شــده و جایگاه واالیی را در علم تفسیر و فرهنگ اسالمی یافته است به گونه ای که بعضی 
از نگاشته های این عصر هم چنان متداول و مورد استفاده ی دانشیان است. )رحمتی، 1399، 
35ـ36( مذهب نیشــابوری همچون زمان وفات وی امری اختالفی است. آن طور که برخی 
همچون دکتر محّمد حســین ذهبی با تأکید بر مواضعی چند از استدالل های نیشابوری در 
تفسیرش، وی را اهل تسنّن قلمداد کرده و برخی اهل تحقیق همچون مجلسی اول، موسوی 
خوانســاری، محسن امین براساس تحلیل محتوای آثار وی و به صورت ویژه آرای کالمی 
و فقهی نیشــابوری در غرائب القــرآن و رغائب الفرقان او را پیــرو مذهب اهل بیت )ع( 
دانســته اند. )محّمدی مجد، 1395، 140( گستره ی قلمرو آثار و تعدد مکتوبات نسبت داده 
شده به محّقق طوســی، در زمینه های علوم ادبی و عربی، ریاضیات، هیئت و نجوم، منطق، 
علوم قرآنی و تفسیر قرآن کریم نشان از نگاه جامع و تالش علمی گسترده ی او دارد. )امین، 
1983: 247/5ـ249؛ زرکلی، 1984: 216/2؛ زرقانی: 1372، 563/1؛ کحاله، 1381: 291/3( 
در میان آثار گزارش شــده از نیشابوری، تفسیر غرائب القرآن و غرائب القرآن نیشابوری 
جایگاهی متمایز را به دست آورده است. تفسیری با رویکرد اجتهادی جامع )ذهبی، 1396: 
321/1( که شایســتگی قرار گرفتن در ردیف تفاســیر درجه اّول اهل ســنّت در سده های 
میانی را یافته اســت. )مطهری، 1362: 464( مهم ترین برجســتگی های تمایز بخش تفسیر 
نیشابوری که آن را به تعبیر مصّحح و محّققش، نگاشته ای بی همتا، آکنده از تحقیق و بی نیاز 
کننده از دیگر تفاســیر ســاخته )نیشــابوری، 1381: 5/1( می توان به این موارد اشاره کرد: 
گزینش و تعدیل شایســته  مؤلّف از مصادر تفسیری و منابع روایی، فقهی، ادبی، تاریخی و 
اعتقادی پیش از خود با تمرکز بر »مفاتیح الغیب« فخر رازی و »الکّشاف عن حقائق غوامض 
التنزیل« زمخشری )نیشــابوری، 1381: 6/1( نثر گویا و دل نشین، گزیده گویی، امانت داری 
علمــی، جامعیّت )مهدوی راد، 1367: 77( ســالمت و صالبت بیــان، انصاف و دوری از 
تعّصب مذهبی )موسوی خوانساری، 1390: 102/3( و بهره مندی از ساختار علمی کم نظیر 
و روشمند در نگارش و ارائه ی مباحث. نگاه اجمالی به ساختار تفسیر نظام الدین، نشان از 
آن دارد که وی در تفســیر ترتیبی خود بر قرآن کریم، اسلوب و نظمی یکسان را در سراسر 
تفسیر به کار گرفته است. به گونه ای که پس از اشارتی مختصر به مشخصات سوره از قبیل 
نــام، زمان نــزول، تعداد حروف، کلمات و آیات، با جای دادن داشــته های علمی خود در 
عناوین »قرائات«، »وقف«، »تفسیر« و »تأویل«، سعی در بیان اجتهادی، ارائه ی همسان مباحث 
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و برآوردن انگیزه ی خود از تألیف تفسیر قرآن کریم را دارد. چراکه او در آغاز و انجام این 
تفســیر، مجالست و استفاده ی حداکثری از کالم خدا و آسان سازی بهره مندی قرآن دوستان 
و بــرادران دینی را هدف نگارش معرفی کرده )نیشــابوری، 1381: 3/1ـ5؛ 236/30ـ237( 
و تحّقق این مهم جز در سایه ســار ظرفیت علمی دامنه دار، حسن تدبیر و تألیف اثر علمی 

نخواهد بود.

1. 2. نقش آفرینی ادبیات عرب در تفسیر نیشابوری
هرمنوتیک هر متنی باید برای تأیید نتایج خود با ســه جنبه  مختلف مواجه می شــود: 1( 
فضایی که متن در آن نوشــته شده اســت )در مورد قرآن، فضایی که قرآن در آن نازل شده 
است(؛ 2( ترکیب دستور زبانی متن )چگونگی بیان آن چه می گوید(؛  و 3( کلیت متن )بینش 
یا جهان بینی آن(. اختالف دیدگاه ها، اغلب نتیجه  نوســان در تأکید بر این سه جنبه است. 
)ودود، 1400: 120( در این میان زبان قرآن، فصیح ترین زبان عربی اســت و هر معنایی را 
که در صدد بیانش بوده، در نهایت صّحت و اتقان با رســاترین تعبیرهای ممکن بیان کرده 
اســت. )پورت، 1382: 111؛ زرقانی:  1372، 234/2ـ235( از این رو یکی از منابع مهم و 
تأثیرگذار در تفســیر قرآن ، ادبیات و لغت عربی است که بدون آگاهی و شناخت آن، درک 
چگونگی بیان و تفسیر قرآن کریم که نازل شده براساس زبان عربی مبین است ناممکن بوده 
)ابن خلدون، 2003: 545( و از نگاه مفّسران مسلمان از سده های آغازین تاکنون، غیر علمی 
و مخالف التزام باور به توحید و معاد قلمداد می شود. )زرکشی، 1410: 292/1( در میان آثار 
تفســیری جای گرفته در تراث اسالمی، تفسیر »غرائب القرآن و رغائب الفرقان« نیز از این 
مهم غفلت نورزیده و با استشــهاد فراوان به اشعار و اقوال ادبیان در تبیین آیات و دقت در 
چرائی و چگونگی گزینش و کاربست واژگان، توّجهی شایسته به جنبه های صرفی، نحوی و 
بالغی قرآن کریم نموده است. امری که از یک سو ریشه در بهره مندی وی از نکات و ظرایف 
ادبی به جای مانده از گذشــتگان و به صورت ویژه زمخشری در تفسیر کّشاف داشته و از 
ســوی دیگر حاصل برجستگی و چیره دستی و نگاه نّقادانه  وی در علوم ادبی داشته و پندار 
تقلید و گزیده انگاری مطلق تفسیر نیشابوری از دو تفسیر کبیر فخر رازی و کّشاف زمخشری 
را به مصاف آمده )شاهرودی، 1383: 254( و خالقیّت و ایده پردازی محقق طوسی در تفسیر 
را نمایان می سازد. در ادامه  پژوهش با تفکیک عرصه های ادبی مورد توّجه نیشابوری به ارائه  
نمونه های عینی این کاربســت و تحلیل چگونگی آن خواهیم پرداخت. امری که افزون بر 
دنبال نمودن عنوان تحقیق، جایگاه ارزشــمند غرائب القرآن و آرای اختصاصی نظام الدین 

نیشابوری را بیش از پیش در نگاه خوانندگان این مقال آشکار خواهد ساخت.

2. نکته پردازی های در حوزه  مفردات قرآنی
یکی از جوانب مورد بحث در تفســیر غرائب القرآن واکاوی واژگان قرآنی از نظر ریشه، 
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اشــتقاق، تصریف، توّجه به واژه گزینی و حسن تعبیر و تفاوت نهادن میان کلمات به ظاهر 
همگون و مشابه است. موضوعی که به سه شکل از سوی نظام الدین مطرح می گردد. 

2. 1. گزارش 
حالت نخســت موارد چندی اســت که وی در خالل تفســیر تنها به گزارش اقوال اهل 
ادب پرداختــه و دیــدگاه خاصی از جانب خود ابراز نمی کند. )نیشــابوری، 1381: 60/1؛ 
150/9؛ 17/14؛ 26/15؛ 187/30( ایــن وجه از تفســیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان به 
سبب آن که دربردارنده ی تالش ویژه ای از سوی نظام نیشابوری نیست و وی در آن تنها به 
گزارش اقوال اهل تفسیر و ادیبان پرداخته، مورد تفصیل محققان این مقاله قرار ندارد. با این 
وجود می توان از گفتار نیشــابوری ذیل آیه  ﴿فاَل تَُقْل لَُهما أُفٍّ َو ال تَْنَهْرُهما﴾ )اسراء/23( در 
معناشناخت واژه ی »اف« یادکرد. او در این بخش به گزارش دیدگاه های »فراء«، »أصمعی«، 
»ابن االعرابی«، »قتبی« و »زجاج« اکتفا کرده و هیچ کدام از دیدگاه های مطرح شده را ترجیح 
نداده است؛ فراء بر آن است که هرگاه عرب از بویی آزرده می گشت، تعبیر »اف اف« را به 
کار می بست. اصمعی، بر آن است که »اف« در آلودگی گوش استفاده می شود و »تف« برای 
چرک ناخن هاست. این واژه برای اشیاء آلوده به کار می رفته و در گذر زمان درباره هر چیز 
آزاردهنده آمده اســت. همچنین گفته شده که واژه »اف« از »افیف« گرفته شده که به معنای 
قلیل و اندک است و واژه »تف« تابع آن است. ثعلب از ابن االعرابی نقل کرده این واژه برای 
اظهار ناراحتی استفاده می شود. قتیبی، »اف« را همان صدایی می داند که فرد به گاه کنار زدن 
غبار و خاک از چهره با دهان تولید می کند، این واژه سپس توسعه معنایی یافته و به هنگام 
هرگونه ناراحتی ابراز شده است. زجاج نیز این واژه را به معنای بوی بد و آزاردهنده دانسته 
و مجاهد بر همین اســاس آیه را این گونه تفســیر کرده که هرگاه از سوی پدر و مادر بوی 
بدی را استشمام کردی، ابراز ناراحتی و بدحالی نکن، همان طور که تو کودک بودی و چنین 
می کردی و آنان تو را از آلودگی پاک می کردند. همان گونه که آشــکار است، نیشابوری در 
این بخش تنها به ذکر آرا و اقوال اهل لغت پرداخته و نظری از سوی خود ارائه نکرده است. 

)نیشابوری، 1381: 26/15(
نمونه دیگر گزارش تبیینی مفهوم واژه کوثر است. نیشابوری به گاه تفسیر سوره کوثر بنابر 
نظریه توقیفی بودن ترتیب ســوره ها در مصحف )خوش منش، 1398: 73ـ80(، سوره کوثر 
را قرین و مکمل مفهومی ســوره ماعون می داند. از این رو واژگان و عبارات مطرح شــده 
در کوتاه ترین ســوره قرآن را با بررسی تطبیقی فرازهای سوره ماعون که سوره ماقبل است، 
تفسیر می کند. وی در مقام توضیح واژه کوثر، نخست آن را نقطه مقابل واژه محوری »منع« 
در سوره ماعون دانسته و سپس با اشاره به ساختن صرفی کلمه »کوثر«، مبالغه در فراگیری 
خیرات دنیا و آخرت را بیان کرده است. نظام نیاشبوری سپس بر آن است که اکثر مفسران با 
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وجود آگاهی از این ساختار صرفی و داللت آن بر مبالغه، کوثر را به معنای نهری در بهشت 
اختصاص داده و از معنای عام آن رویگردان شــده اند. در انجام نیز به گزارش آرا مفســران 
و روایات اصحاب و تابعین پرداخته و با پرهیز نمودن از تحلیل و انتخاب یکی از تفاســیر 
چندگانــه درباره این واژه، گویی کلیدواژه »کوثــر« را دربردارنده تمامی این معانی قلمداد 
می کند. مفاهیمی که براســاس ترتیب گزارش محقق طوســی از این قرار هستند: نهری در 
بهشــت، حوضی در بهشت، فرزندان و نسل فاطمه زهرا )س(، علمای امت اسالمی، نبوت 
پیامبر اکرم )ص(. شایان ذکر است که گرچه نگارنده غرائب القرآن در تفسیر واژه کوثر تنها 
نقش گزارشــگری را اختیار کرده و هیچکدام از اقوال را برنگزیده است، اّما فراوانی کمی 
پرداخت وی در ارائه مستندات تفسیر به »نبوت پیامبر اکرم )ص(« گویی نشان از تمایل وی 

به این تفسیر دارد. )نیشابوری، 1381: 575/6ـ578(

2. 2. بررسی و نقد
حالت دوم، حالتی است که نیشابوری عالوه بر یادکرد اقوال دانشیان، به بیان دیگاه خود 
پرداختــه و با میزان قرار دادن زبان قرآن کریم و پرهیز از تقلید ناروا و مذموم، به بررســی 
و نقــد آرا و دیدگاه های اهل لغت می پردازد. )نیشــابوری، 1381: 121/1؛ 318/1؛ 121/3؛ 
77/7؛ 56/15؛ 31/30( نمونه نخست قابل ذکر در این باره گفتار نیشابوری پس از گزارش 
ِ َو ال تُْلُقوا  اقــوال لغویان و ادبیان درباره ی واژه ی »التهُلکة« در آیه ی ﴿َو أَنِْفُقوا فِي َســبِيِل اللَّ
بَِأيِْديُكْم إِلَى التَّْهُلَكة﴾ )بقره/195( است. نیشابوری بخش نخست گفتار خود را وامدار کّشاف 
زمخشری است و در آن دیدگاه »ابو عبیدة« و »زجاج« را نقل می کند. آن طور که بنابر دیدگاه 
ایشان: ســه مصدر »التهلکة، الهالک و الهلک« هر سه در یک معنا استعمال شده و در زبان 
عربی جز در مواردی نادر _همچون دو مصدر »التضرة، التسرة« و »التنضیة و التنفلة« در اعیان 
که ســیبویه گزارش کرده_ مصدری بر وزن »تفُعَلة« به ضم عین وجود ندارد. سپس توجیه 
بیان شــده از سوی این دو ادیب را گزارش می کند که: بر این اساس، اصل این واژه قرآنی 
»التهلِکة« به کسر الم بر وزن »التجربه و التبصرة« بوده و این واژه مصدر باب تفعیل است و 
کســره مصدر، به ضمه تبدیل شده است. نیشابوری در فرجام، دیدگاه ابوعبیده و زجاج  را 
ناروا شمرده و بر آن است که این روِش تصحیح الفاظ قرآنی، روشی تکّلف آور و ناپذیرفتنی 
است، چه همان طور که ذات باری تعالی حّجت بر خلق است، کالمش نیز از چنین اعتباری 
برخوردار بوده و نه تنها بی نیاز از استشهاد کالم فصحای عرب است؛ بلکه سنجه ای گراسنگ 
است که مایه ی اعتباربخشی به دیگر سخنان می شود. مالک در واژگان قرآنی، افاده ی معنای 
حداکثری و تسهیل در ضبط و گوش نوازی است و محصور نمودن آن در قواعد یاد شده از 

سوی اهل ادب، منافات با تأمین این غرض الهی دارد. )نیشابوری، 1381: 146/2(
نمونه دیگر در این بخش، ســخن نیشابوری در بیان اشتقاق واژگان »التوراة« و »االنجیل« 
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اســت. وی در تحلیل این واژه، برخالف نمونه قبل، نخســن دیدگاه خود را مطرح کرده و 
سپس به گزارش نقدگونه  ادیبان پیشین می پردازد. نظام بر آن است که این دو واژه از اساس 
اعجمی و غیر عربی است. آن طور که واژه ی تورات، کلمه ای ِعبری و کلمه انجیل، واژه ای 
ســریانی است. از این رو سخن گفتن درباره ریشه عربی این واژگان و معناپردازی هرکدام 
باتوجه به ریشــه گمانه زنی شده، تالشــی بی فرجام و بی فایده است. او سپس با تکّلف آور 
بودن و رنج بی ثمر خواندن کوشش ادیبانی همچون فرا، فراهیدی و زجاج به گزارش اقوال 
آنان می پردازد. فراء، )تورات( را از »وری الزند«؛ خارج شدن آتش از آتش زنه به معنای نور 
و روشنایی دانسته است. به گونه ای که اصل این واژه »التوَریَة« به فتح راء و یاء بوده، سپس 
یاء به الف قلب شده است. و یا این که اصل این واژه »التورِیَة« به کسر حرف راء بوده و در 
لغت طی، مفتوح گشــته است، همان طور که به »بادیة«، »باداة« می گفتند. اما خلیل بن احمد 
فراهیــدی و بصری ها، اصل واژه تــورات را از »ووریة: بر وزن »فوعلة« همچون »صومعة« 
دانسته اند که واو نخست آن، همچون دو واژه ی تجارة و تراث، قلب به تاء شده است. سوی 
دیگر واژه ی »انجیل« اســت. زجاج بر آن است که این واژه بر وزن »إفعِیل« از ریشه »نجل« 
اســت و نجل همان اصل در دین است که بدان رجوع می کنند. و گفته شده است که: این 
واژه از »نجلت الشــیء« به معنای استخراج است. چراکه خداوند به واسطه انجیل، حق را 
آشــکار نمود. ابو عمرو شیبانی نیز این واژه را از »تناجل« دانسته و تناجل را مترادف تنازع 
دانسته است. زیرا قوم درباره آن اختالف کرده و به کشمکش و جدال پرداختند. )نیشابوری، 

)121/3 :1381

2. 3. تحلیل مواضع اختالف در تفسیر
حالت ســوم، مربوط به وضعیتی است که در آن نیشــابوری پس از گزارش دیدگاه های 
مختلف درباره ی اصل معنایی واژگان قرآنی و تحلیل آن، به ریشه یابی اختالف مفّسران در 
تفســیر آیات می پردازد. آن طور که بنیاد اختالف مفسران و صدور نظر های متعدد از سوی 
ایشــان در تفسیر آیات را به عدم توافق آنان در دریافت و ایراد اصل معنایی مفردات قرآنی 
معرفی می کند. )نیشــابوری، 1381: 154/2؛ 261/2؛ 199/4؛ 46/1123/14( شاهد مثال آیه  
﴿َو َمْن ُهَو ُمْســتَْخٍف بِاللَّْيِل َو ساِرٌب بِالنَّهار﴾ )رعد/10( و بیان ماده ی دو واژه ی »ُمْستَْخف« 
و »سارِب« است. محّقق طوسی در بیان ریشه  دو واژه  مذکور دو دیدگاه را گزارش می کند. 
دیدگاه نخســت که قول منسوب به مجاهد بن جبر نیز مؤید آن است، چنین است که مراد 
از »مستخف« کسی است که سعی دارد خود را در تاریکی شب پنهان کند و »سارب« کسی 
است که در روشنایی روز آن هنگام که همگان او را رصد می کنند، دچار اضطراب و ناآرامی 
در راه هاست. اما دیدگاه دوم که توسط واحدی از اخفش و قطرب نقل شده، نقطه ی مقابل 
معنای نخســت است. نّظام سرانجام در مقام برداشت معنا و گزینش اصل مفردات مذکور، 
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گرچه دیدگاه دوم را از نظر لغوی صحیح می داند، اّما دیدگاه اول را به سبب سیاق و قرینه 
شدن دو واژه  »اللیل« و »النهار« ترجیح داده و بنیان تأکید حداکثری مفسران بر ریشه و معنای 
نخست و تطبیق تفسیر آیه بر آن را به سبب همین امر می داند. )نیشابوری، 1381: 68/13( 
شــایان توّجه است که اختالف یاد شــده به سبب شیوه  تقابلی آیه و قرار گرفتن دو واژه  
»ُمْســتَْخف« و »سارِب« در دو ســویه  کاماًل متفاوت، از منظر تفسیری، اختالفی جوهری را 
رقم نمی زند. چراکه در صورت انتخاب هریک از دو جانب یاد شده، سویه ی دیگر معنایی 
متقابــل می یابد. از این رو این آیه برای تأکید بر علم بی پایان خداوند بیان می دارد که برای 
خداوند هیچ تفاوتی ندارد کسانی که سخن خود را مکتوم دارند، و یا آنها که آشکار کنند، 
او همه را می داند و می شنود و نیز برای او تفاوت نمی کند، کسانی که مخفیانه در دل شب و 
در میان پرده های ظلمت گام برمی دارند و آنها که آشکارا در روز روشن به دنبال کار خویش 
می روند. چراکه اساســاً غیب و شهود دو مفهوم نسبی است که در مورد موجودی که علم 
و هســتیش محدود است به کار می رود، و این در حالی است که غیب و شهود در پیشگاه 

خداوند روشن است. )صادقی تهرانی، 1406: 272/15(
وا الَْحجَّ  نمونه دیگر، ریشه یابی اختالف فتوای فقها درباره آیه  196 سوره بقره است؛ ﴿َو أَتِمُّ
ِ فَِإْن أُْحِصْرتُْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْدِي َو ال تَْحلُِقوا ُرُؤَسُكْم َحتَّى يَْبُلَغ الَْهْدُي َمِحلَُّه فََمْن  َو الُْعْمَرَة لِلَّ
كاَن ِمْنُكْم َمريضًا أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْســِه فَِفْديٌَة ِمْن ِصياٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو نُُسٍك فَِإذا أَِمْنتُْم فََمْن تََمتََّع 
بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْدِي فََمْن لَْم يَِجْد فَِصياُم ثاَلثَِة أَيَّاٍم فِي الَْحجِّ َو َسْبَعٍة إِذا َرَجْعتُْم 
 َ َ َو اْعَلُموا أَنَّ اللَّ تِْلَك َعَشــَرٌة كاِمَلٌة ذلَِك لَِمْن لَْم يَُكْن أَْهُلُه حاِضِري الَْمْســِجِد الَْحراِم َو اتَُّقوا اللَّ
َشديُد الِْعقاب ﴾: »و حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید! و اگر محصور شدید، آنچه از 
قربانی فراهم شود )ذبح کنید، و از احرام خارج شوید(! و سرهای خود را نتراشید تا قربانی 
به محلش برســد )و در قربانگاه ذبح شود( و اگر کســی از شما بیمار بود و یا ناراحتی در 
سر داشت، )و ناچار بود سر خود را بتراشد،( باید فدیه و کفاره ای از قبیل روزه یا صدقه یا 
گوسفندی بدهد! و هنگامی که )از بیماری و دشمن( در امان بودید، هر کس با ختم عمره، 
حج را آغاز کند، آنچه از قربانی برای او میسر است )ذبح کند(! و هر که نیافت، سه روز در 
ایام حج، و هفت روز هنگامی که باز می گردید، روزه بدارد! این، ده روز کامل است. )البته( 
این برای کسی است که خانواده او، نزد مسجد الحرام نباشد ]اهل مکه و اطراف آن نباشد[. 

و از خدا به پرهیزید و بدانید که او، سخت کیفر است!«
دقیقا روشن نیست که آیات مربوط به حج در قرآن مجید در چه تاریخی نازل  شده است 
ولی به اعتقاد بعضی از مفسران در حجة الوداع نازل گشته )طباطبایی، 1390: 75/2( در حالی 
که بعضی گفته اند که جمله »فَِإْن أُْحِصْرتُْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْدِي« ناظر به جریان حدیبیه است 
که در ســال ششم هجرت واقع شد و مســلمانان از زیارت خانه خدا ممنوع شدند. )قطب 
شاذلی، 1425: 277/1( در این آیه پس از ایراد دستور کلی بر انجام عمل عبادی حج و عمره، 
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به بیان احکامی چند پرداخته شده که فراز نخست آن مورد بحث این گفتار است. آن جا که 
با تعبیر ﴿فَِإْن أُْحِصْرتُْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْدي ﴾ به سراغ کسانی می رود که بعد از بستن احرام 
به خاطر وجود مانعی، موفق به انجام اعمال حج عمره نباشند، می فرماید: اگر محصور شدید 
)و موانعی به شما اجازه نداد که پس از احرام بستن وارد مکه شوید( آنچه از قربانی فراهم 
شود ذبح کنید و از احرام خارج شوید. )مکارم شیرازی، 1371: 42/2( حال سؤال اینجاست 
که حصر یاد شــده چیست؟ آیا معنایی فراگیر دارد و هرگونه مانعی را شامل می شود؟ و یا 

این که تنها ناظر به مانعی خاص است. 
نظام نیشــابوری به هنگم تفسیر این فراز از آیه، بنیاِن  اختالف برداشت مفسران و فتوای 
فقیهان را، به تفاوت برداشــت ایشــان از معنای واژه »الحصر« بازمی گرداند. چراکه برخی 
معنایی محدود از این واژه ارائه کرده و آن را در محاصره شدن توسط دشمن و قدرت جبّار 
معنا کرده اند. این در حالی است که دسته  دیگر با ارائه  معنایی فراگیر از حصر به مطلق منع 
هرگونه گرفتاری و عامل بازدارنده از انجام تکلیف یاد شده را مصداق آیه دانسته اند. محقق 
طوســی بر آن اســت که اصل حصر و احصار، همان حبس و بازداشتن است و بیشتر اهل 
لغت آن را درباره دشــمن زورمند به کار برده و برخی آن را درباره بیماری، ترس و ناتوانی 
نیز به کاربسته اند. فایده  این معناشناسی در مسأله  فقهی خود را نمایان می سازد. چه به اتّفاق 
نظر فقهای اهل ســنّت، حکم حصر برای فردی که توسط دشمن محصور شده ثابت است، 
ولی درباره بیماری و سایر موانع اختالف است. ابوحنیفه، موانع دیگر همچون بیماری، گم 
کردن راه، ناتوانی و از دیت دادن توشه سفر را نیز در حکم حصر داخل می داند اما شافعی، 

مالک و احمد بر این رأی نیستند.  
شــایان ذکر است که روایات وارد از اهل بیت )ع( و ابن عباس، مجاهد، قتاده و عطا نیز 
در این زمینه معنایی عام برداشــت کرده و حصر یاد شــده را تنها محدود به دشــمن قاهر 

ندانسته اند. )طبرسی: 1372، 519/2(

3. نکته پردازی های در حوزه ی نحو قرآنی
بیان نکات نحوی و تبیین وجوه اعرابی آیات قرآن کریم و تقدیرات مرتبط با آن، از جمله ی 
مباحثی است که حضوری آشکار در تفسیر غرائب القرآن دارد. امری که به روش های متعّدد  

و با توّجه به زوایایی چند از سوی مؤلّف نکته پردازی شده است. 

3. 1. تقدم ادبیات قرآنی بر نحو عربی
نیشــابوری در مواردی چند از تفســیر خود به بیان این اصل می  پردازد که قرآن کریم بر 
قواعد دســتوری زبان عربی مقّدم است، بنابراین اگر در قرآن نمونه ای دستوری یافت شود 
که در زبان عربی بدون ســابقه است، وی زبان قرآن را برگزیده و بر مبنای آن نکته پردازی 
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می کند. )نیشــابوری، 1381: 32/13؛ 22/25؛ 100/30( نمونه ی قابل ذکر در این باره، تبیین 
َِّذيَن َكَفُروا َو قالُوا ِلِْخوانِِهْم إِذا َضَربُوا فِي اْلَْرِض أَْو  َِّذيَن آَمنُوا ال تَُكونُوا َكال وی از آیه  ﴿يا أَيَُّها ال
ُ يُْحيِي َو يُِميُت  ُ ذلَِك َحْسَرًة فِي قُُلوبِِهْم َو اللَّ ى لَْو كانُوا ِعْنَدنا ما ماتُوا َو ما قُتُِلوا لِيَْجَعَل اللَّ كانُوا ُغزًّ
ُ بِما تَْعَمُلوَن بَِصير﴾ )آل عمران/156( اســت. نظام الدین بر آن اســت که خداوند متعال  َو اللَّ
در ایــن آیه، تعبیر »إذا ضربوا« را برگزیده و آن را بر »إذ ضربوا یا حین ضربوا« ترجیح داده 
است. عّلت این امر به سبب تناسب معنابخشی آیه و تعبیر »و قالوا« است، چراکه هنگامی که 
برادران دینی آنان به کارزار رفتند کافران می گویند: »لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا«، از این 
رو هرکس از آنان پس از این رخداد خبر دهد، می بایســت تعبیر »قالوا« را به کار گیرد. وی 
در ادامــه توضیح خود، در تقدیر گرفتن، »قالــوا« در معنای »یقولون« را که از وجوه نحوی 
جایز در تعلیل آیه هست و همچنین دیدگاه قطرب مبنی بر این که امکان کاربست »إذ و إذا« 
به جای یکدیگر را، نپذیرفته و با گفتار: »القرآن أولی ما یستشهد به، و هو حّجة علی غیره، و 
لیس غیره حّجة علیه« بر اصل حاکمیت قرآن و نه محکوم بودن کالم خدا، در مسائل نحوی 
تأکید می کند. )االمیر، 1404: 87/1ـ88( امری که در میان اهل ادب و تفسیر نیز سابقه داشته 

و مورد توّجه است. )عسکری، 1401: 13؛ زمخشری، 1986: 216/3(
در بسط و تأیید دیدگاه نظام نیشابوری و نقد دیدگاه قائالن به امکان جابجایی واژگان و ارکان 
جمالت قرآنی باید به این موارد توّجه کرد. سخن قطرب و دیگر نحویان و مفسرانی )عباس 
حســن، 1428ق، 537/2-542؛ سیوطی، 1418: 35/2( که پندار امکان جابجایی و جانشینی 
واژگان و اسالیبی دیگر در قرآن کریم را جایز قلمداد می کنند، نادرست و مرجوح است. چرا 
که قرآن کریم معجزه خاتم به شمار می رود و این اعجاز در تمامی جمالت، کلمات، و حروف 
قرآن جاری است. هریک از واژگان قرآن، جایگاه ویژه خود را داراست و رسالتی منحصر به 
فرد را بر عهده دارد. به گونه ای که ایجاد هرگونه تغییر در کلمات و اسلوب ادبی آن، مانع ایفای 
این نقش شده و منجر به از میان رفتن ویژگی های می گردد که مخاطبان نخست قرآن را تسلیم 

اعجاز ادبی قرآن کریم نموده است. )رافعی، 1421: 240-228(
ابوهالل عســکری در این زمینه به گزارش گفتار ابن درســتویه می پردازد. آن جا که وی 
هرگونه جابجایی در حروف قرآن را موجب ابطال حقیقت لغت قرآن، افساد حکمت قرآنی 
و ســخنی بر خالف عقل و قاعده قلمداد می کند. ســپس خود بدان می افزاید که باورمندان 
به جواز جانشــینی، در حقیقت بهره ای از تحقیق در معانی عالی معجزه خاتم نبرده اند، چه 
هرگونه تغییر در الفاظ قرآن کریم، معنارسانی کنونی قرآن کریم را دچار اختالل کرده و آن 
را از هدف گذاری وحیانی خود دور می سازد. )عسکری، 1401: 13( نگارنده تفسیر کّشاف 
نیز که دیدگاه هایش در جای جای تفســیر نیشابوری نمایان است، قائالن به تعاقب حروف 
و جانشــینی در قرآن کریم را با اوصاف کج طبعی و تنگ نظری؛ »بلید الطبع«، »ضیق الطعن« 
وصف کرده و معتقد است که هیچ حرفی از حروف قرآنی را نمی توان از جایگاه اصیل خود 
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خارج ساخت و آن را به دیگر حرف مبّدل نمود. )زمخشری، 1986: 216/3(
َِّذيَن آَمنُوا ال تَُكونُوا  در پایــان باید افزود که قول به جایگزینی »اذ و اذا« در فراز ﴿يا أَيَُّها ال
َِّذيــَن َكَفُروا َو قالُوا ِلِْخوانِِهــْم إِذا َضَربُوا فِي اْلَْرِض ...﴾ از  آیه 156 ســوره آل عمران،  َكال
دیدگاهی اســت که از سوی برخی مفسران )ابوحیان، 1420: 93/3؛ آلوسی، 1415: 100/4، 
قرطبی، 1364: 246/4( ابراز شــده و البته دنبال نشــده و شرح نگردیده است. درحالی که 
ســمین حلبی این دیدگاه را با تعبیر »لیس بشــیء« تضعیف نموده )السمین حلبی، 1414: 
452/3( و بعضی دیگر از اهل تفسیر نیز آن را ضعیف دانسته اند. )ابو السعود، 1983: 103/2؛ 

ابن انباری، 1980: 227/1؛ خفاجی، 1418: 74/3ـ75(
نمونه ی دیگر آیه  ﴿َو َكَذالَِك َزيََّن لَِكثِيٍر مَِّن الُْمشِرِكيَن قَْتَل أَْولَِدِهْم ُشرَكاُؤُهم  ...﴾ )انعام/137( 
است. مفسّران دو گونه قرائت برای واژه ی »زیّن« و به دنبال آن ترکیب واژگان بعد از آن ذکر 
کرده اند. دسته ای فعل »زیّن« را معلوم و برخی مجهول اعراب داده اند. مسئله ای که بازگشت 
بــه قرائت این آیه دارد.  غیر از ابن عامر ســایر قراء کلمه »زیّــن« را به فتح زاء و به صیغه 
معلوم خوانده و کلمه »قتل« را هم به فتح الم قرائت نموده و آن را مفعول  »زین« گرفته اند، 
و کلمه »اوالدهم« را به کسر دال خوانده و آن را مضاف الیه کلمه »قتل« و مفعول آن دانسته 
و کلمه »شــرکاؤهم« را فاعل »زین« گرفته اند، و بنا بر این قرائت معنای آیه چنین می شود: 
بت ها با محبوبیت و واقعیتی که در دل های مشــرکین داشتند فرزندکشی را در نظر بسیاری 
از آنــان زینت داده و تا آن جا در د ل های آنــان نفوذ پیدا کرده بودند که فرزندان خود را به 
منظــور تقّرب به آن ها برای آنان قربانی می کردند. هم چنان که تاریخ این مطلب را در باره 
بت پرستان و ستاره پرستان قدیم نیز ضبط کرده است. البته بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از 
»شــرکاء« شیطان ها هستند، و بعضی مقصود از آن را خادمان بتکده و بعضی دیگر گمراهان 
از مردم دانسته اند. اما ابن عامر در میان قراء کلمه »زین« را به ضم »زاء« قرائت کرده و صیغه 
مزبور را مبنی بر مفعول و کلمه »قتل« را به ضم الم و نائب از فاعل »زین« و کلمه »اوالدهم« 
را به نصب و مفعول »قتل« گرفته و کلمه »شرکاؤهم« را به مجرور و مضاف الیه قتل و فاعل 
آن دانســته و کلمه  »اوالدهم« را فاصله بین مضاف )قتل( و مضاف الیه )شرکاءهم( انداخته 
است. )طبرسی، 1372: 571/4ـ572؛ طباطبائی، 1390: 361/7(  نیشابوری در تحلیل این دو 
شیوه قرائت، هر دو را جایز و به دنبال آن ترکیب صورت پذیرفته بر اساس هرکدام را توجیه 
می کند. وی با مفروض دانســتن قرائات ســبعه به عنوان نظریه پذیرفته شده در میان غالب 
مفسران اهل سنّت، تخطئه نحوی صورت پذیرفته از سوی زمخشری درباره  قرائت ابن عامر 
و فاصله افتادن میان مضاف و مضاف الیه توســط غیر ظرف را ناروا دانسته و بر حجیّت و 
اولویّت نحو قرآنی تأکید داشته و می نویسد: »و الحق عندي في هذا المقام أن القرآن  حجة على 
غيره و ليس غيره حجة عليه، و القراءات السبع كلها متواترة فكيف يمكن تخطئة بعضها؟ فإذا ورد 
في القرآن المعجز مثل هذا التركيب لزم القول بصحته و فصاحته و أن ال يلتفت إلى أنه هل ورد 
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له نظير في أشعار العرب و تراكيبهم أم ال، و إن ورد فكثير أم ال؟«؛ در این مقام، حق نزد من آن 
است که قرآن بر غیر خود حّجت است و دیگری را بر قرآن حّجتی نیست. با این که قرائات 
سبعه، جملگی متواتر هستند، چگونه می توان برخی از آن را خطا دانست. از این رو هنگامی 
که در قرآن که معجزه الهی است، چنین ترکیبی به کار رفته است، باید بر صّحت و فصاحت 
آن پایبنــد بود و دیگر توجهی نکرد که آیا نمونه ای در اشــعار عرب و ترکیب های آنان در 

دسترس است یا نه و در صورت وجود آیا زیاد است یا کم. )نیشابوری، 1381: 173/3( 
در توضیــح این نمونه باید گفت که مبنای نیشــابوری در توجیه قرائت ابن عامر و دفاع 
حداکثری از آن، متواتر خواندن قرائت های هفت گانه است. این در حالی است که در نقطه 
مقابل این دیدگاه، نظریه  محققانی است که تسری تواتر را به موضوع قرائت نادرست خوانده 
و دیگر در مسئله  توجیهی این چنین قرار نمی گیرد. همان طور که نگارنده کّشاف با تخطئه 
قرائت ابن عامر، تمایز تواتر قرآن و تواتر قرائات را نشــان گذاری کرده )زمخشری، 1986: 
70/2( و قرآن پژوهان امامیه نیز، تواتر قرائت را نپذیرفته و به چالش کشــانده اند. )معرفت، 

1415: 45/2ـ117(

3. 2. تسّلط بر مذاهب نحوی و نقد و بررسی آن ها
تســّلط و احاطه  علمی نیشــابوری بر یادکرد دیدگاه های مذاهــب نحوی، یکی دیگر از 
ویژگی های قابل توّجه تفسیر غرائب القرآن است. نّظام در موارد متعددی تنها به آراء نحویان 
و اختالف ایشان در ترکیب آیات اشاره کرده )نیشابوری، 1381: 28/3؛ 156/1و157؛ 77/7(، 
و در مواضعی نیز پس از ذکر دیدگاه های دو مدرسه ی کوفه و بصره به عنوان خاستگاه ابراز 
آراء نحوی، به مخالفت و نقد و بررسی آن پرداخته و با بیان اهمیّت اعراب در معناپردازی 
قــرآن، توانمندی خویش به عنوان یک نظریه پرداز غیــر مقّلد را در نظر خوانندگان نمایان 
ساخته است. )نیشــابوری، 1381: 131/6؛ 161/3ـ162؛ 114/14؛ 83/4؛ 69/20( از جمله 
ِِّهْم  َو أُْولَئَك ُهُم الُْمْفلُِحون ﴾ )بقره/5( ســه  ب نّظــام درباره ی اعراب ﴿أُْولَئَك َعلىَ  ُهًدى مِّن رَّ
َِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِالَْغْيب﴾ )بقره/3( جمله  مســتأنفه  دیدگاه  را گزارش می کند. نخســت آن که ﴿ال
بوده و الّذین مبتدا به شمار می آید، از این رو، جمله  ﴿أُْولَئَك َعلىَ  ُهًدى﴾ خبر آن به حساب 
می آیند. دوم آن که »الذین« و »و الذین« در آیه  ســوم و چهارم، تابع )نعت( واژه ی »المتّقین« 
در فرجام آیه ی دوم هستند، بنابر این، آیه  سوم مستأنفه است. اما دیدگاه پایانی، آن است که 
موصول »الذین« در آیه  سوم، صفت »المتقین« بوده و موصول دوم در آیه  چهارم مستأنفه و 
غیر معّلق به »المتقین« و مبتدا است. در نتیجه آیه  مورد بحث )آیه ی پنجم( مرفوع بوده و خبر 
آن به حســاب می آید. نیشابوری پس از یادکرد دیدگاه های سه گانه، نظر نخست را ترجیح 
داده و آن را دربردارنده  فایده معنایی بیشتری می داند. چراکه از نظر ادبی، استئناف به صفت، 
بلیغ تر بوده و این ترکیب بیش از دو ترکیب دیگر، مفید معنای سؤال و جواب، و بیان عّلت 
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اختصاص یافتن و توفیق »متقین« به هدایت الهی است. )نیشابوری، 1381: 153/1ـ154(

3. 3. استشهاد به شعر و امثال عرب با هدف بیان معانی آیات
شعر امری است به ظاهر از زبان و فرهنگ مردم اّما در مقام ایراد و بیان، نیازمند استعدادی 
ویژه  که تأثیری شگرف بر نفوس آدمیان و پویایی و ایستایی جوامع داشته تا آن حد که گاه 
زمینه ســاز پیدایش اسطوره ها و باورهای ویژه نسبت به شاعران شده است. پدیده ای که آن 
طور مورد توّجه و عالقه عرب پیش از اسالم بود که توانمندان و کاردانان عرصه اش را در 
زمره  بزرگان، حکیمان و تصمیم ســازان قوم جای مــی داد. موضوعی که پس از نزول قرآن 
کریــم نیز مورد توّجه معجزه  خاتم قرار گرفت و با رویکرد دوگانه  قرآن و ســیره  وحیانی 
رســول خدا )ص( به دو گونه  ارزشــی و جاهلی تقسیم شد. اهمیّت کاربرد شعر به عنوان 
»دیوان عرب« در بیان معانی قرآن کریم نخســت از ســوی صحابه مورد تأکید قرار گرفته 
)زرکشــی، 1410: 293/1( و به دنبال آن از جانب مفّسران و قرآن پژوهان به عنوان یکی از 
قرائن ضروری در فهم دقیق تر و اصیل تر مفردات و مفاهیم قرآن کریم دانســته شده است. 
)طبری، 1408: 112/14ـ113؛ سیوطی، 1398: 157/1( موضوعی که نظام الدین نیشابوری 
در مقام توضیح معنی آیات )نیشابوری، 1381: 183/1؛ 30/4؛ 84/6؛ 10/9؛ 73/14؛ 80/18؛ 
172/30(، به هنگام شــرح واژگان غریب )نیشــابوری، 1381: 175/1؛ 43/23؛ 147/16(، 
در بیــان قضایای نحوی )نیشــابوری، 1381: 342/1؛ 28/2؛ 60/30؛ 90/4؛ 145/5؛ 34/9؛ 
31/28(، در تبییــن ظرائف بالغی )نیشــابوری، 1381: 28/9؛ 131/10؛ 127/14؛ 13/16؛ 
83/19؛ 27/25؛ 138/29( و گاه در پرداخــت اخالقــی و بیان موعظه و مســائل تربیتی از 
آن اســتفاده کرده است. )نیشــابوری، 1381: 284/1؛ 48/2؛ 243/2؛ 23/3؛ 43/5؛ 94/14؛ 
ِ﴾ )بقره/165(  84/18 ( از جمله به گاه بیان مفهوم »حب اهلل« ذیل آیه ی ﴿يُِحبُّونَُهْم َكُحبِّ اللَّ
می نویسد: »افراد انسانی را به ســبب اتّصاف به علم، شجاعت، قدرت، زهد می ستاییم، اّما 
خداوند که در کمال در تمام اوصاف و اسماء نیکوست، بیش از همه شایسته ی دلدادگی و 
دوست داشتن است. انسان آن گاه که پله های معرفت الهی را به نهایت می رساند، بر محبّتش 
به ذات خداوندگار افزوده می شود، تا آن حد که محبّت خدا بر قلبش سلطه می یابد و دیگر 
از التفات و توّجه به غیر بی نیاز می گردد و دیگر به اندازه ی چشم بر هم زدنی فکر معصیت 
را در ســر نمی پروراند.« محقق طوسی سپس به دو بیت از امام صادق )ع( استشهاد می کند 
که با تفاوتی اندک در منابع روایی شیعه نقل شده است. )ابن بابویه، 1376: 482؛ نیشابوری، 

)60/2 :1381
نیشــابوری همچنین، با تعریف و تبیین مفهوم »مثل« در بخش های آغازین تفسیرش، به 
اهمیّت کاربرد آن جهت آسان ســازی انتقال مفاهیم پیچیده به مخاطب در میان عرب، گفتار 
نبوی )ص( و کالم الهی پرداخته اســت. )نیشــابوری، 1381: 181/1؛ 217/1(  او با همین 
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هدف در مواردی، جهت بیان معانی واژگان قرآنی )نیشابوری، 1381: 39/2؛ 246/2؛ 19/3؛ 
89/8؛ 5/9؛ 68/23؛ 182/30( و بیشــتر در تسهیل تفســیر آیات قرآنی )نیشابوری، 1381: 
215/1؛ 104/4؛ 58/5؛ 37/6؛ 113/8؛ 8/11؛ 71/12؛ 48/22؛ 95/29؛ 48/30( از امثال بهره 
ُ بُْنيانَُهْم ِمَن الَْقواِعِد  َِّذيَن ِمْن قَْبلِِهْم فََأتَى اللَّ جسته اســت. نمونه قابل ذکر، ذیل آیه  ﴿قَْد َمَكَر ال
ْقُف ِمْن فَْوقِِهْم َو أَتاُهُم الَْعذاُب ِمْن َحْيُث ال يَْشُعُرون﴾ )نحل/26( است. او در مقام  فََخرَّ َعَلْيِهُم السَّ
بیان عاقبت و مجازات اهل نیرنگ با پیامبران )ع( و پاکان روزگار، به گزارش مثل مشــهور 
عــرب می پردازد: »َمْن َحَفَر بِْئراً ِلَِخيِه َوقََع فِيَه«؛ هرکس چاهی برای برادرش بکند، خود در 

آن می افتد. )نیشابوری، 1381: 63/14(

4. نکته پردازی های در حوزه ی بالغت قرآنی
نظام الدین نیشابوری در زمره ی مفّسرانی است که نخستین تجّلی گاه اعجاز قرآن کریم را 
در اســلوب بی نظیر و نظم فاخر کالم الهی می داند. )نیشابوری، 1381: 202/1( بنابراین در 
جای جای اثر تفسیری خویش، همچون زمخشری در کّشاف، سعی دارد به تناسب بحث، 
این جنبه از اعجاز معجزه ی خاتم را در دو بعد فصاحت و بالغت بر خواننده آشکار بسازد. 
در ادامه با تکیه بر تقســیم  سه گانه  ســاحت بالغت قرآنی در معانی، بیان و بدیع به ارائه ی 

نمونه هایی از این تالش خواهیم پرداخت.

4. 1. علم معانی
مسائلی چند از این دانش در خالل تفسیر نیشابوری در زمینه  های متعددی مورد توّجه و 
نکته پردازی قرار گرفته که در این بخش به جهت پرهیز از در افتادن در وادی به داراز کشاندن 
سخن، تنها نظر خوانندگان این مقاله را به مستندات و یافته های پژوهشی جلب کرده و در 
ادامه به گزارش نمونه ای از کارکردهای علم معانی در تفســیر نیشابوری خواهیم پرداخت؛ 
»تقدیم و تأخیر« )نیشابوری، 1381: 343/1؛ 214/2؛ 242/3؛ 105/5؛ 65/7؛ 64/8؛ 51/11؛ 
56/14؛ 65/16؛ 20/18؛ 76/30(، »حذف و ذکر« )نیشابوری، 1381: 32/3؛ 117/4؛ 135/5؛ 
67/6؛ 101/15؛ 106/17؛ 88/19؛ 58/20؛ 62/22؛ 68/29(، »فصــل و وصل« )نیشــابوری، 
1381: 41/1؛ 144/1؛ 30/2؛ 230/2؛ 31/3؛ 28/11؛ 120/17؛ 27/23؛ 83/23(، »تعریــف و 
تنکیر« )نیشــابوری، 1381: 184/1؛ 387/1؛ 131/3؛ 34/9؛ 93/17؛ 12/18؛ 13/24؛ 37/25؛ 
66/26؛ 89/30(، »التفــات« )نیشــابوری، 1381: 215/2؛ 169/7؛ 110/11؛ 91/16؛ 8/20؛ 
64/21؛ 15/23؛ 99/26؛ 61/27؛ 18/28؛ 198/30(، »قرار دادن اســم ظاهر به جای ضمیر« 
)نیشابوری، 1381: 323/1؛ 111/2؛ 310/2؛ 51/8؛ 13/16؛ 57/22( نمونه  نخست کاربست 
اسم ظاهر در جایی است که اقتضای معمول کالم به کار بردن ضمیر است و این امر با هدف 
افاده  معنایی تبعی صورت می پذیرد. خداوند متعال در فراز آغازین آیه   ی صیام ﴿َشهُر َرَمَضاَن 
ِّلنَّاِس َو بَيِّنَاٍت مَِّن الُْهَدى  َو الُْفْرقَاِن  فََمن َشِهَد ِمنُكُم الَشهَر فَْليَُصْمُه﴾  َِّذى أُنِزَل فِيِه الُْقْرَءاُن ُهًدى ل ال
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)بقره/185( که در آن ماه رمضان را به نزول قرآن، تشّخص بخشید و فریضه  روزه را بر اهل 
ایمان واجب ســاخت، در عبارت »َفَمن َشهَِد مِنُکُم الَشهَر َفْلیَُصْمُه« با پرهیز از به کارگیری 
ضمیر و تکرار مجدد واژه  »الشهر« که در ابتدای آیه به آن اشاره رفته بود، عنایت ویژه  خود 
را بر این ماه مبذول داشت و برای بزرگداشت و مکانت بخشی به آن در قلوب و جان های 

آدمیان، تعبیر »َفَمن َشهَِد الَشهر« را جایگزین عبارت »َفَمن َشهَِده« نمود. 

4. 2. علم بیان
دانش بیان نیز همچون معانی از کنکاش ها و کند و کاو های ادبی محقق طوسی بی نصیب 
نبوده و نگارنده  این نوشــتار با تتبع در اجزاء تفسیر نیشابوری به نمونه های متعددی دست 
یافته است. در ادامه با هدف پرهیز از اطناب، پس از گزارش نمونه های به دست آمده، توّجه 
قرآن پژوهان را به ارائه  نمونه ای از کارکردهای علم بیان در تفسیر نیشابوری جلب خواهیم 
کرد؛ »تشبیه« )نیشــابوری، 1381: 46/1؛ 45/4؛ 86/9؛ 79/13(، »مجاز« )نیشابوری، 1381: 
179/1ـ186؛ 111/5؛ 38/29ـ39(، »اســتعاره« )نیشابوری، 1381: 357/2؛ 405/2؛ 36/16( 

»کنایه« )نیشابوری، 1381: 78/14؛ 36/16؛ 192/20(
َر أََحُدُهْم بِاْلُنْثى  َظلَّ  شاهد مثال در این زمینه تبیین مراد کنایی قرآن کریم در آیه  ﴿َو إِذا بُشِّ
ا َو ُهَو َكِظيم ﴾ )نحل/ 58( است. نیشابوری پس از آن که آیه  را حکایت گر پندار  َوْجُهُه ُمْسَودًّ
جاهلی مخالفان وحی در دوران نخست معرفی می کند، تعبیر »اسوّداد الوجه« در تعبیر »َظلَّ 
ا«، کنایه از غم و ناراحتی می داند. چراکه انسان به گاه شادمانی، چهره اش گشاده  َوْجُهُه ُمْسَودًّ
شده و می درخشــد، و به هنگام سلطه  غم و در افتادن در مصیبت، از نظر روحی و درونی 
در تنگنا قرار می گیرد و نمود آن، گرفتگی چهره و ســیاه یا زرد شدن آن است. )نیشابوری، 

)78/14 :1381

4. 3. علم بدیع
گستره ی نهایی این تحقیق، در قلم فرسایی و تالش ادبی تفسیری نظام الدین، میدان بدیع 
است. عرصه ای که نیشــابوری همچون معانی و بیان، استفاده کنندگان از تفسیرش را از آن 
محروم نســاخته و با واکایی بالغی خود سعی در کشــف زوایای اعجاز قرآن کریم نموده 
اســت. در این بخش نیز با پیمودن الگوی ترســیم یافته در معانــی و بیان پس از گزارش 
دست آورهای تحقیق به یادکرد مثالی خواهیم پرداخت؛ »طباق« )نیشابوری، 1381: 471/1؛ 
122/6؛ 16/14؛ 130/15؛ 117/18؛ 57/21؛ 47/22(، »لــف و نشــر« )نیشــابوری، 1381: 
113/2؛ 217/2؛ 165/20؛ 30/21( و »تأکید مدح به آنچه شبیه ذم است« )نیشابوری، 1381: 

155/5ـ158؛ 98/10؛ 83/19؛ 27/25(
نُوا فِيِه َو       نمونه  قابل ذکر در این باره، آیه  ﴿َو ِمْن َرْحَمتِِه َجَعَل لَُكُم اللَّْيَل َو النَّهاَر لِتَْســكُ



سال پنجم 
شمارة دوم
پیاپی: 9

پاییز و زمستان 
1400

227

لِتَْبتَُغوا ِمْن فَْضلِِه َو لََعلَُّكْم تَْشُكُرون ﴾ )قصص/73( است. نیشابوری در تفسیر این آیه می نگارد: 
»خداوند متعال در این آیه با یادکرد قرین روز و شب و نعمت آرامش در شب و طلب روزی 
در روز، بر بندگان امتنان نموده و آنان را به شکرگزاری واداشته است. استفاده از روش »لف 
و نشر« در آیه مشهود است، چه کالم اهلل با اعتماد بر صّحت فهم شنونده از کالم، به دنبال 
ذکر شب و روز، به نعمت اختصاصی و متناسب هر کدام برای خلق پرداخته است و سخن 

خود را بی نیاز از تفسیر و حامل معنا ساخته است.« )نیشابوری، 1381: 165/20(

5. نکته پردازی های ادبی در »وقف و ابتدا« 
در میان دانش هــای ضروری فهم و القای صحیح آیات قرآن به مخاطبان خود، تســّلط 
بر قرائات و آگاهی از فن وقف و ابتدا، بســیار مهم و ضروری اســت. )زرکشــی، 1410: 
493/1؛ دانــی، 1407: 48( عالمان قرائت از صدر اســالم تاکنون، آرا و نظریات گوناگونی 
در خصــوص مواضع وقف در قرآن کریم ابراز داشــته و مواقــف را به گونه های متفاوت 
تقســیم بندی نموده اند. در این میان شــناخت کامل و دقیق معانی لغات و نقش کلمات در 
جمله، از نظر نحوی و آشنایی با علوم قرائت و تفسیر، از عوامل اصلی و معیارهای مهم در 
تشــخیص موارد وقف و ابتداست . )نصر، 1349: 154؛ محیسن، 1412: 219؛ دانی، 1407: 

145؛ سخاوی، 1413: 387/2؛ نحاس، 1978: 110( 
اختصاص مقدمه  هشتم تفسیر نیشابوری به »وقف و ابتدا«، تبیین جایگاه های وقف قاری 
در عنوان مستقل »الوقوف« در طول تفسیر )نیشــابوری، 1381ق: 93/12؛ 57/25؛ 14/26؛ 
210/30( و نگارش اثری با نام »اوقاف القرآن« از سوی نظام الدین )آقا بزرگ تهرانی، 1403: 
48/2؛ زرکلی، 1984: 216/2( همگی نشان از تخصص و اهتمام ویژه ایشان به مبحث وقف 

و ابتدا دارد. 
وقفی که نیشــابوری در نگاشــته  خود بر آن اهتمام دارد، تنها جنبه صوری ندارد. بلکه 
گروشی بالغی و معناشناسانه داشــته )نیشابوری، 1381: 40/1ـ41( و تلخیصی از مباحث 
سجاوندی آن هم نه وقف مبتنی بر تنفس و استعانت در تالوت )دانی، 1407: 9؛ اشمونی، 
1353: 6( بلکه بر مبنای اتمام معنی و مرتبط با بالغت و مباحث نحوی در راســتای تبیین 
معانی آیات شریف قرآن است. )نیشابوری، 1381: 41/1( پژوهش حاضر با وجود دستیابی 
به مواردی از عدم متابعت نیشــابوری از سجاوندی )نیشــابوری، 1381: 93/12؛ 57/25؛ 
14/26؛ 76/26( بر آن اســت که نیشابوری، جز پردازش »نبر و تنغیم« و مرتبط سازی آن با 
وقف و ابتدا، دستورسازی و نوآوری دیگری در این عرصه نداشته و همان گونه که در بخش 
پایانی تفســیر خود تصریح می کند آنچه از وقف در کتاب خود آورده تلخیصی از مباحث 
ســجاوندی و کاربســت رمزگونه مواقف پنجگانه ی الزم، مطلق، جایز، مجّوز و مرّخص 

می باشد. )نیشابوری، 1381: 235/30( 
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     شناخت و تأثیرگذاری اعجاز موسیقیایی قرآن کریم که از زمان نزول معجزه خاتم تأثیر 
شگرفی در تحّول و دگرگونی روح انسان ها داشته است )فصلت/26؛ صابونی، 1405: 146(، 
مطابق بیان قرآنی﴿َو َرتِِّل الُْقْرآَن تَْرتِياًل﴾ )مزمل/4( ریشه در خواندن صحیح قرآن کریم داشته 
و مبتنی بر برخی اصول و قواعد یا همان »ترتیل« اســت. خواندنی توأم با آرامش، رعایت 
شیوایی واژگان و شناخت مواضع وقف و ابتدا، آن طور که از امیر المؤمنین )ع( گزارش شده 
است که در تعریف ترتیل فرمودند: »ُهَو ِحفُظ الُوقُوِف و بَياُن الُحروفِ «؛ ترتیل همان رعایت 
محل های وقف و تلفظ صحیح حروف اســت . )طریحــی، 1375: 378/5؛ جزری، 1421: 
209/1( امــری که به بیان امام صادق )ع( افزون بر جلوه گری اعجاز الفاظ قرآنی و نمایش 
نظم آهنگ شگفت آن، ریشــه در شناخت شأن آیات قرآن کریم و معرفت معانی عمیق آن 

دارد. )کلینی، 1407: 614/2(
از موســیقی قرآن، که همان زیبا خواندن قرآن و درست ادا کردن کلمات آن و دروازه ای 
به ســوی کسب معانی و مفاهیم آیات است به ایقاع تعبیر شــده است؛ چرا که زمینه های 
تعبیر ایقاع بیشتر از حوزه ی موسیقی است و از آن جا که قرآن دارای بسامد باالی موسیقایی 
است، از آن به ایقاع تعبیر می شود. دو جنبه از ایقاع قرآنی که در تالوت قرآن و برانگیختن 

احساسات مخاطب تأثیر بسزایی دارد، نبر و تنغیم است. )غیبی و پرشور، 1397: 50( 
»نبر«، در لغت به معنی باال بردن صدا پس از پایین آوردن آن اطالق می شود. )معلوف،1390: 
1863/2( کلمه ای که گرچه از موضوعات مهّمی است که با پژوهش های زبانی جدید وارد 
سامانه ی موسیقایی شده است؛ اّما در پیشینه ی ادبی زبان عربی مطرح بوده و مرادف »همز« 
به حســاب آمده است. )سیبویه، 1988: 548/3( پدیده ای صوتی که با فشار بر مقطع معینی 
از اجزای کلمه، به صوت، قّوت و وضوح می بخشــد و رعایت نکردن آن منجر به آشفتگی 
و نارســایی کالم می شود. )حســان،1990: 160( نبر در قرائت قرآن، به مثابه رسولی است 
که توّجه ننمودن قاری قرآن به آن افزون بر یکنواخت شــدن آوایی قرآن، منجر به اختالل 
پدیده ی القای معنی می شود. )غیبی و پرشور، 1397: 55( از نمونه های قرآنی که می توان در 
ُة﴾  اخَّ این زمینه بدان اشــاره کرد، نبر و تکیه گذاری بر حرف خاء در آیه ی ﴿فَِإذا جاَءِت الصَّ
)عبس/33( است، فشاری که انتقال معنای مهیب بودن و هولناکی حوادث در آستانه ی قیامت 
را به شنونده منتقل می سازد. چراکه »صاّخه« از ماده »صخ« در اصل به معنی صوت شدیدی 
است که نزدیک است گوش انسان را کر کند، و یا به راستی گوش را کر می کند، )نیشابوری، 
1381: ذیل آیه( و در اینجا اشاره به نفخه ی دوم صور است، همان صیحه عظیمی که صیحه 
بیداری و حیات می باشــد، و همگان را زنده کرده، به عرصه محشر دعوت می کند. )مکارم 
َب بِآياتِِه  ِ َكِذبًا أَْو َكذَّ ِن اْفتَرى  َعَلى اللَّ شیرازی، 1371: 157/26( همچنین در آیه  ﴿فََمْن أَْظَلُم ِممَّ
أُولئَِك يَنالُُهْم نَصيبُُهْم ِمَن الِْكتاِب َحتَّى إِذا جاَءتُْهْم ُرُسُلنا يَتََوفَّْونَُهْم قالُوا أَيَْن ما ُكْنتُْم تَْدُعوَن ِمْن 
َُّهْم كانُوا كافِريَن﴾ )اعراف/37( اگر قاری بر »ما«  ِ قالُوا َضلُّوا َعنَّا َو َشِهُدوا َعلى  أَنُْفِسِهْم أَن ُدوِن اللَّ
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در عبارت »أیَن َما ُکنتُم تَدُعوَن مِن دوِن اهلل« نبر »فشار و تأکید« نداشته باشد، معنی از حالت 
استفهام آمیخته با توبیخ کافران، به ظرف مکان عام یا اسم شرط و جزاء تبدیل شده و دیگر 

معنای مورد نظر منتقل نخواهد شد. 
افزون بر تن و فشــار بــر صوت )نبر( به عنوان عاملی مؤثر بر پیام رســانی قرآنی، درک 
صحیح از موسیقی متن قرآن و فهم درونمایه  آن مستلزم خوانش گفتاری صحیح است که با 
عنوان »تنغیم« از آن یاد می شود. امری گستره که دربردارنده  وقف، فواصل و نبرات است و 
نخستین بار توسط ابراهیم انیس در پژوهش های زبانی عرب با عنوان موسیقی کالم )ریتم( 
وارد گشــت. )عمر، 1997: 366( وجه تمایز تنغیم از نبر، کاربست آن در جمالت است که 
ایــن امر، تنغیم را وارد در حوزه  نحو و بالغــت نموده و راهی برای فهم هرچه بهتر متون 

است. )غیبی و پرشور، 1397: 59ـ89(
امروز پژوهشــگران زبان، در فصل مستقّلی با عنوان خصوصیّت های زبر زنجیری گفتار 
به نقش عواملــی چون آهنگ، کوبه، تکیه و نواخت، زیر و بمی، امتداد، کشــش، طنین و 
درنگ در داللت های زبان توجه دارند. صوت و آهنگ جمله در حاالت مختلف، منحنی  و 
خمینه ی  خاّص آن را دارد و برای مثال در جمله خبری، از صفر آغاز می شود، فراز می یابد، 
اوج می گیرد، و پس از یک رشته کش و قوس ها و تکیه ها و کوبه ها دوباره فرود می آید، در 
صفر می نشیند و انجام می یابد. اّما در جمله پرسشی آغاز و فراز و اوج هست ولی از فرود 
خبری نیست. در جمله پایه نیز نمودار یکنواختی ترسیم می شود. )فراستخواه، 1376: 167( 
در نمونه ی قرآنی ﴿َو أَمَّا َمن َجاَءَك يَْســَعى* َو ُهَو يَخَشى* فََأنَت َعْنُه تََلهَّى ﴾ )عبس/8ـ10( 
شاهد چگونگی کاربست تغنیم در این فراز و فرود و دریافت کیفیت صحیح وقف و تأثیر 
آن در معنارسانی هستیم. به گونه ای که وقف بر فواصل آیات هشتم و نهم، وقف بر نغمه ی 
مسطح و میاِن فراز و فرود است که معنا در آن ها کامل نیست. بنابراین مخاطب منتظر شنیدن 
ی« وقف بر نغمه ی تنّزل در سیاق جمله ی تقریری  ادامه ی مطلب است؛ اّما وقف بر کلمه »تََلهَّ

و رساننده  معناست. 
قرآن کریم با بهره مندی از ســاختار موسیقایی بی نظیر و ســمفونی غیر قابل تقلید خود 
)اکاف، 1358: 40(، بــا بهره گیری از بهترین  و جذاب ترین روش ها به انتقال پیام و محتوای 
متعالی خود پرداخته است. نوظهور بودن مفاهیم »نبر و تنغیم« در پژوهش های زبان شناسی 
نوین، به معنای عدم کاربرد آن در متون ادبی متقّدم و میانی جهان اسالم نیست. ادبای قدیم 
عــرب اصطالح »نبر« و »تنغیم« را به کار نبرده اند، اّما تا حدودی آن را رعایت می کردند؛ به 
دلیل این که گفته شــده است شخصی چون ابن  جنی بر اهمیّت و نقش تکیه و آهنگ کالم 
وقوف داشــته است. )حاجی زاده، 1388: 41( به عبارتی دیگر بحث »نبر و تنغیم« از منظر 
حیثیــت وجودی و نام گذاری وضعیتی دوگانــه دارد؛ از نظر وجودی، موضوعی کهن و با 
سابقه است؛ چراکه علمای قرن چهارم به بعد مسلمان در توصیف و تبیین الفاظ قرآن کریم 
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از آن استفاده کرده اند. و جدید است از جهت نام گذاری و اسلوب؛ چه زبان شناسان نوین آن 
را نامیده و اسالیبش را ذکر کرده اند. )حبلص، 1993: 71؛ بروکلمان، 1977: 45(

بنابراین اهل تحقیقی همچون نیشــابوری با عنایت بر تأثیر آهنگ کالم بر معنا و مقصود، 
گرچه از عنوان »نبر و تنغیم« بهره نجســته اند؛ اّما اهمیّت ایشان بر نغمه  حروف و عبارات 
قرآنی، حکایت از آشنایی شان با این مفهوم دارد. در ادامه به ذکر مهم ترین نمونه های کاربست 

نظام الدین در این باره و پیوند آن با موضوع وقف و ابتدا خواهیم پرداخت.
ُم ما أََحلَّ  نیشابوری در بیان کیفیت وقف بر آیه  نخست سوره  تحریم ﴿يا أَيَُّها النَّبِيُّ لَِم تَُحرِّ
ُ َغُفوٌر َرحيٌم﴾، که از آیات ویژه  قرآن در عرصه  تفســیر  ُ لََك تَْبتَغي  َمْرضاَت أَْزواِجَك َو اللَّ اللَّ
قرآن کریم است )طبرسی، 1372: 470/10ـ472؛ طباطبائی، 1390: 328/19ـ330(، برخالف 
دیدگاه ابن االنباری، نحاس و أشــمونی که وقف را بر واژه  »ازواجک« قرار داده و وقف بر 
»لََک« را ناروا دانسته اند )االنباری، 1391: 941/2؛ النحاس، 1978: 748/2؛ أشمونی، 1353: 
792( با بهره گیری از »نبر و تنغیم« بر آن اســت که وقف بر »لََک« وقفی جایز است. چراکه 
جمله پس از آن جمله ی خبری نیســت؛ بلکه جمله ای استفهامی )انشائی( است که حرف 
استفهام از آن حذف شده است و درک و انتقال این نوع از وقف ارتباط تام با نغمه ی حروف 

و کیفیت ادای آن از سوی قاری دارد. )نیشابوری، 1381: 319/6(
شاهد دیگر آیه  ﴿َو يَْوَم يَْحُشُرُهْم َجميعًا يا َمْعَشَر الِْجنِّ قَِد اْستَْكثَْرتُْم ِمَن اْلِنِْس َو قاَل أَْولِياُؤُهْم 
ْلَت لَنا قاَل النَّاُر َمْثواُكْم خالِديَن فيها  َّذي أَجَّ َّنَا اْســَتْمتََع بَْعُضنا بِبَْعٍض َو بََلْغنا أََجَلنَا ال ِمَن اْلِنِْس َرب
ََّك َحكيٌم َعليٌم﴾ )انعام/128( است. نیشابوری در این آیه، نوع وقف بر  ُ إِنَّ َرب إاِلَّ ما شــاَء اللَّ
ْلَت لَنا« را مطلق یاد کرده و می نویســد: »قال النار یغلظ الصوت علی النار إشارة إلی أن  »أَجَّ
النار مبتدأ بعد القول و لیســت فاعله «: در عبارت قرآنی »قاَل النّاُر« می بایست، تکیه و فشار 
کالم بر واژه ی »النّار« صورت پذیرد تا اشاره ای بر آن باشد که کلمه  »النّار« در آیه، مبتدا بوده 

و فاعِل »َقال« نیست. )نیشابوری، 1381: 156/3(
نمونــه ی دیگر در گزارش گفتار حضرت یعقــوب )ع( به هنگام رخصت دادن همراهی 
بنیامین )ع( با برادران به ســوی مصر اســت. ﴿قاَل لَْن أُْرِســَلُه َمَعُكْم َحتَّى تُْؤتُوِن َمْوثِقًا ِمَن 
ُ َعلى  ما نَُقوُل َوكيٌل﴾ )یوســف/66(  ا آتَْوُه َمْوثَِقُهْم قاَل اللَّ ِ لَتَْأتُنَّنِــي بِِه إاِلَّ أَْن يُحاَط بُِكْم فََلمَّ اللَّ
نیشابوری در این باره می نویسد: »یسکت بین الفعل و االسم ألن القائل یعقوب ال اهلّل سبحانه، 
 ُ و األحسن أن یفرق بینهما بقوة النغمة فقط«: میان فعل »َقاَل« و اسم »اهللُ« _در عبارت »قاَل اهللَّ
َعلی  ما نَُقوُل َوکیٌل«_ می بایســت سکت و درنگی صورت پذیرد، چه گوینده ی این عبارت 
یعقوب است نه خداوند سبحان، و بهتر آن است که به کمک نغمه و آهنگ کالم این تفاوت 

نمود پیدا کند. )نیشابوری، 1381: 319/6(
شــاهدی دیگر بر کاربســت نغمه  و آهنگ کالم بر موضع یابی وقف و ابتدا در تفســیر 
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نْيا َو  نیشابوری، آیه  ﴿ما كاَن لِنَبِيٍّ أَْن يَُكوَن لَُه أَْسرى  َحتَّى يُْثِخَن فِي اْلَْرِض تُريُدوَن َعَرَض الدُّ
ُ َعزيٌز َحكيٌم﴾ )انفال/67( اســت. آن جا که نظام الدین وقف بر کلمه ی  ُ يُريُد اْلِخَرَة َو اللَّ اللَّ
»اأْلَْرِض« را وقف مطلق با تقدیر گرفتن همزه استفهام بر آغاز »)أ( تُریدون« قلمداد می کند. 
)نیشابوری، 1381: 319/6( وقفی که به جهت تخفیف، در آن همزه حذف شده و بر قاری 
است تا با تغییر نغمه ی کالم و نبر بر حرف تاء در »تُریُدوَن« اختالف میان جمله ای اخباری 

ماقبل و انشائی مابعد را آشکار سازد. 
ِ ِصْبَغًة َو نَْحُن لَُه  ِ َو َمْن أَْحَســنُ ِمَن اللَّ مثال پنجم، جواز وقف بر »صبغَة اهللِ« در ﴿ِصْبَغَة اللَّ
عابُِدوَن﴾ )بقره/138( از دیدگاه محقق طوســی اســت. نیشابوری »واو« را در این آیه حالیه 
دانسته و از دیدگاه عدم جواز وقف به گاه ایجاد فاصله میان حال و ذوالحال از نگاه عالمان 
علم وقف، آگاه است. )االنباری، 1971: 116/1( چراکه در نگاه او وقف در این آیه با وجود 
قاعده یاد شده امری جایز است و مبتنی بر استفهامی است که قاری آن را با نبر و تنغیم پیوند 
داده و اهمیت جمله ای که در آغاز سخن است را آشکار می کند. )نیشابوری، 1381: 116/1( 
وقفی که از سوی نویسنده منار الهدی نیز توصیه شده و توجیهی همسان با تعلیل نیشابوری 

را به همراه دارد. )اشمونی، 1353: 150(
ِ َو ال أَْعَلُم الَْغْيَب َو ال أَقُوُل لَُكْم  نمونه ششم، وقف در آیه  ﴿قُْل ال أَقُوُل لَُكْم ِعْنِدي َخزائُِن اللَّ
ُرون﴾ )انعام/50(  َّبُِع إاِلَّ ما يُوحى  إِلَيَّ قُْل َهْل يَْستَِوي اْلَْعمى  َو الْبَِصيُر أَ فاَل تَتََفكَّ ِّي َمَلٌك إِْن أَت إِن
بر واژه ی »َمَلک« و ابتدا با جمله منفی مابعد است. نیشابوری وقف بر این جایگاه را جایز و 
این گونه تعلیل می کند: وقف بر واژه »مَلک« و ابتداء با جمله منفی، بیانگر اهمیت امر است. 
و این اهمیت از خالل نبر و تنغیم به شنونده منتقل می شود. و همان طور که مشاهده می شود، 
به سبب اتحاد قائل و مقول در آیه، فاصله ای نیز ایجاد نشده و مفهوم به رسایی انتقال می یابد. 
شــیوه ای که با شدت بخشــی قاری به هنگام ابتدا از جمله منفی با اسلوبی بدیع، اهمیت و 
تأکید این فراز از کالم الهی را آشکار می سازد. )نیشابوری، 1381: 74/3( این در حالی است 
که می توان محقق طوســی را در وقف و ابتدا در این آیه متفرد دانســت و نگارندگان این 
مقال، شاهدی از دیگر کتب تفسیری و وقف و ابتدا بر واژه »مَلک« با توجیه یاد شده نیافتند. 

)نحاس، 1978: 223/1؛ دانی، 1407: 250، اشمونی، 1353: 131(
ُ ِميثاَق بَنِي إِْســرائِيَل َو بََعْثنا ِمْنُهُم اْثنَْي َعَشَر  نمونه پایان بخش، وقف در آیه ﴿َو لََقْد أََخَذ اللَّ
ْرتُُموُهْم َو أَْقَرْضتُُم  كاَة َو آَمْنتُْم بُِرُسلِي َو َعزَّ الَة َو آتَْيتُُم الزَّ ِّي َمَعُكْم لَئِْن أَقَْمتُُم الصَّ ُ إِن نَِقيبًا َو قاَل اللَّ
َ قَْرضًا َحَسنًا َلَُكفَِّرنَّ َعْنُكْم َسيِّئاتُِكْم َو َلُْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْلَنْهاُر فََمْن َكَفَر بَْعَد  اللَّ
بِيل ﴾ )مائده/12( است. این وقف را می توان در دسته ی وقف  ذلَِك ِمْنُكْم فََقْد َضلَّ َســواَء السَّ
و ابتدا به قسم یاد کرد. در این نوع از وقف، پیش از قسم وقف صورت می گیرد و هدف از 
آن بیان اهمیّت جمله بعد به عنوان جمله  مشتمل با قسم است. امری که با تغییر نغمه  کالم از 
سوی قاری آشکار می گردد. محقق طوسی در این آیه، وقف بر »َمَعُکم« را وقف مطلق دانسته 
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و آن را با آغاز به قسم محذوف در مابعد تعلیل کرده است. موضوعی که پیوند ناگسستنی با 
تغییر نغمه کالم از سوی قاری و تفاوت نهادن از سوی او به هنگام آغاز به قرائت فراز نوین 
دارد. )نیشابوری، 1381: 567/2( نیشابوری در این آیه متفرد نبوده و برخی از دانشیان وقف 

و ابتدا با وی همداستان هستند. )اشمونی، 1353: 116(
نمونه های دیگر اســتفاده از »نبر و تنغیم« در تفســیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان را 
می توان ذیل آیاِت )85، 158 و 214 بقره؛ 97 و 185 آل عمران؛ 135 نساء، 12 مائده؛ 29 و 
30 یوســف؛ 62 اسراء، 11 شعراء، 12 حشر( دنبال نمود که جهت اختصار گفتار از ارائه ی 

آن خودداری شده و خوانندگان گرامی را به مطالعه تفسیر نیشابوری ارجاع می دهیم. 

نتیجه گیری
تفســیر »غرائب القرآن و رغائب الفرقان« به شــهادت اهل علم، از تفاســیر گرانسنگ به 
یادگار مانده در میراث علمی جهان اســالم از ســده های میانی تاکنون است. منبعی که به 
رغم نوآوری های نگارنده، به سبب فقدان تحلیل صحیح، گاه از سوی برخی، تنها به عنوان 
اثری گزیده انگارانه از منابع تفســیری و ادبی پیش از خود تلّقی شــده و جنبه های بدیع آن 
مورد غفلت واقع شده است. نمود اهمیّت عربی دانی و تأثیر آن در تفسیر، روزنه ای نوین از 
تالش های علمی نظام الدین نیشابوری در عرصه ی ادبیات عرب و نکته پردازی قرآنی است. 
حرکتی که تنها محدود به این اثر نبوده و قابلیّت جست وجو و دنبال نمودن در دیگر منابع 
تفســیری، به ویژه مصادر آراسته به رویکرد ادبی و سامان یافته با نگاه جامع و اجتهادی را 
داشته و مسیر جدیدی را برای محّققان در این زمینه می گشاید. مطالعه ی موردی انجام شده 
در این تحقیق، نشــان از آن دارد که نگاه اجتهادی بر ساختار صرفی، نحوی و بالغی آیات 
قرآن و پرهیز از گام نهادن در مســیر تقلید صرف از آثار گذشــتگان، با وجود بهره مندی از 
تراث علمی بر جای مانده از ایشان، راهی پیموده شده از سوی مفّسرانی همچون نیشابوری 
در برداشت از قرآن کریم است که به سبب ویژگی های انحصاری قرآن کریم و اعجاز بیانی 
معجزه خاتم، انجامی برای آن قابل تصّور نیســت و همچنان می تواند تشــنگان معرفت را 
سیراب کرده و گمگشتگان وادی حیرت را از سرگردانی نجات بخشد. نکته پایانی در فرجام 
تحقیق نگاه پویای محّقق طوســی در برقراری ارتباط میان »وقف و ابتدا« با »ادبیات عرب« 
و تأثیر آن بر قرائت آیات الهی و جنبه های موســیقیایی کالم وحی اســت، امری که گرچه 
به ظاهر و شــیوه  معمول در واکاوی ادبی تفاســیر قرآن جای نداشته و شاید مسئله ای نو و 
وام گرفته از ادبیات غرب تلّقی شود، اّما ارتباطی تنگاتنگ میان لفظ، معنا و معناپردازی برقرار 
کرده و همچنان بررســی و تحلیل محّققان در آثار قرآنی و تفسیری باقی مانده از سده های 

گذشته را طلب می نماید. 
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رابعة.
السیوطی، جالل الدین )1418ق(: »همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع«، بیروت: دار الکتب العلمیة.- 
شــاهرودی، عبد الوهاب )1383ش(: »ارغنون آسمانی، جســتاری در قرآن، عرفان و تفاسیر عرفانی «، - 

رشت: کتاب مبین، چاپ اول. 
الصابونی، محمد علی )1405ق(: »التبیان فی علوم القرآن«، بیروت: عالم الکتب. - 
صادقی تهرانی، محمد )1406ق(: »الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه«، قم: فرهنگ اسالمی. - 
طباطبائی، سیّد محمد حسین )1390ق(: »المیزان فی تفسیر القرآن«، بیروت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، - 

چاپ دوم.
ـــــــــــــــــــــــــــ )1386ش(: »قرآن در اسالم«، قم: بوستان کتاب.- 
طبرسی، فضل بن حسن )1372ش(: »مجمع البیان فی تفسیر القرآن«، تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم.- 
طبری، ابوجعفر محمد بن جریر )1408ق(: »جامع البیان عن تأویل آی القرآن )تفسیر الطبری(«، بیروت: - 

دار الفکر. 
طریحی، فخرالدین )1375ش(: »مجمع البحرین و مطلع النیرین«، تهران: مرتضوی.- 
عباس حسن )1428ق(: »النحو الوافی«، قم: انتشارات محبین.- 
العســکری، ابو هالل )1401ق(: »الفروق اللغویة«، تحقیق حســام الدین القدســی، بیروت: دار الکتب - 

العلمیة.
عمر، احمد مختار )1997م(: »دراسة الصوت اللغوی«، القاهرة: عالم الکتب.- 
غیبی، عبد االحد و ســولماز پرشور )1397ش(: »واکاوی ایقاع نبر و تنغیم در جزء 30 قرآن کریم«، دو - 

فصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم، سال اول، شماره دوم.
فاید، عبد الوهاب )1973م(: »منهج ابن عطیة فی التفسیر«، القاهره: الهیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة.- 
فراستخواه، مقصود )1376ش(: »زبان قرآن«، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. - 
قرطبی، محمد بن احمد )1364ش(: »الجامع ألحکام القرآن« ، تهران: ناصرخسرو.- 
قطب شاذلی، سید )1425ق(: »فی ظالل القرآن«، بیروت: دارالشروق.- 
القمی النیسابوری، نظام الدین الحسن بن محمد بن الحسین )1381ق(: »غرائب القرآن و رغائب الفرقان«، - 

تحقیق إبراهیم عطوة عوض، مصر: البابی الحلبی.
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کلینــی، محمد بن یعقــوب )1407ق(: »الکافی«، تحقیق علی اکبر غفــاری و محّمد آخوندی، تهران: - 
دارالکتب االسالمیة، چاپ چهارم. 

محیسن، محمد سالم )1412ق(: »الکشف عن احکام الوقف و الوصل فی العربیه«، بیروت: دار الجیل. - 
محّمدی مجد، احمد )پاییز و زمســتان 1395ش(: »تبارشناسی فکری_مذهبی نّظام نیشابوری«، نشریه - 

قرآن شناخت، شماره دوم )سال نهم، شماره پیاپی 17(.
معرفت، محمد هادی )1415ق(: »التمهید فی علوم القرآن«، قم: مؤسسة النشر االسالمی .- 
معلوف، لویس )1390ش(: »المنجد«، ترجمه محّمد بندر ریگی، تهران: انتشارات ایران.- 
مکارم شیرازی، ناصر )1371ش(: »تفسیر نمونه«، تهران: دار الکتب االسالمیة. - 
الموســوی الخوانســاری، محمد باقر )1390ق(: »روضات الجنات فی أحوال العلماء و السادات«، قم: - 

مکتبة اسماعیلیان.
موّحدی، محّمد رضا )بهار و تابســتان 1394ش(: »مأخذ اشارات در تفسیر غرائب القرآن«، دو فصلنامه - 

علمی پژوهشی کتاب قیّم، شماره 12 )سال پنجم(.
مهدوی راد، محّمد علی )بهمن و اسفند 1367ش(: »شناسایی برخی از تفاسیر عامه )6(: غرائب القرآن - 

و رغائب الفرقان«، نشریه حوزه، شماره 30 )دوره پنجم(. 
النحاس، ابوجعفر )1978م(: »القطع و االئتناف«، تحقیق احمد خطاب العمر، بغداد: مطبعة العانی.- 
نصــر، محمد مکی )1349ق(: »نهایة القول المفید فی علم التجوید«، تصحیح علی محمد ضباع، مصر: - 

مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اوالده. 
ودود، آمنــه )1400ش(: »قــرآن و زن: بازخوانی متن مقدس از منظر یــک زن«، ترجمه اعظم پویا و - 

معصومه اگاهی، تهران: انتشارات حکمت.
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