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اشاره
یخی آنها، زوایایی از زندگانی بســیاری دانشــوران و  همپوشــانی رخدادهای اجتماعی و فرهنگی در بســتر تار
گذار به ناچار تأثیر و  حیات علمی -  معنوی ایشــان را در ُمحاق خاموشــی و فراموشــی می برد و در ســده های 
یغ آور ابن َرشیق  ســهم شــمار فراوانی از ایشــان نادیده گرفته شــده و گمنام می ماند. این ســخِن دل فریب و در
که در شــناخت شــاعرتریِن شــعرا داِد ســخن  قیروانــی )د. 1071/463( در گنجینــۀ ادبــی خود العمدة، آنجا 
می دهد، و به مناســبت از حبیب ]بن أوس = أبوتّمام[ و ُبحتری ذکری به میان می آورد، ســخت ِبروز و فراخور 
که  که این دو در زمانۀ خود ســبب گمنام ماندن پانصد شــاعر شــدند  گویند  گفتار می نماید: »این چنین  این 
یخــی - فرهنگی را  گر با کمی تســامح بتــوان پدیده های تار همگی شــان توانــا و درخــور ســتایش بودنــد ...«.1 ا
یخی  گرایش عمــده در محدودۀ تار کرد، پیآمــِد ظهور بزرگانی در دو جلــوه و  همانندســازی نمــود و علل یابــی 
ربع آخر قرن پنجم تا نیمه های قرن ششم، یکی احمد غّزالی )د. 1126/520( -عین القضات همدانی )ش. 
1131/525( و دیگــری شــهاب الدین ســهروردی، شــیخ اشــراق )ش.1191/587( - روزبهــان بقلــی فســوی 
شــیرازی )د. 1209/606(، یکی از کســانی که تا کنون کمتر شناخته شده و بدیشان و آثارشان پرداخته نشده 
ف آثار 

ّ
اســت، أبوثابــت شــمس الدین محّمد بن عبدالملک دیلمی همدانی2 اســت، عارف بلندمرتبــه و مؤل

عرفانی فراوان و پراهمّیت، از جمله تفسیر ارجمند فتوح الرحمان في إشارات القرآن.

1. أبوعلّی الحســن بن رشــیق القیروانّي، العمدة في محاســن الشــعر وآدابه ونقده 174:1، )باب المشــاهیر من الشــعراء، ت: د. صالح الدین الهوارّي و أ. 
هدی عودة، دار ومکتبة الهالل، بیروت، 2002م(.

2. او را نبایــد بــا ]أبوالحســن[ محّمــد بن عبد الملک الهمدانی )463-521/ 1071-1127(، موّرخ گران قدر، دانشــور و البّته ناشــناخته اشــتباه گرفت. 
که  یخ نگار از موّرخان بغداد برشــمرده اند  یخ طبری از وی نام برده اند. او را آخرین تار کنون ناپیدا با عنوان »الذیل« یا »صلۀ« تار کتابی بســیار مهم و تا
یخ نگاران ایران؛ بخش یکم 217-226 )یاد شده با عنوان  یز اذکایی؛ تار به سرتاسر ممالک اسالمی نظر داشته است. برای تفصیل بیشتر ر.ک به: پرو

ابن همدانی(، تهران: بنیاد موقوفات افشار، 1377ش.

 چکیده:
تفسیر فتوح الرحمان فی اشارات 

القرآن، تفسیری شهودی استداللی 
از گرایش صوفیانه غرب ایران است. 

مؤلف اثر، شمس الدین دیلمی، 
دارای اندیشه های بی همتای 

عارفانه عاشقانه است. دیلمی را 
حلقه گم شده عرفان ایرانی، حد 

فاصل قرن ششم هفتم/ دوازدهم 
سیزدهم می توان دانست. نویسنده 
در نوشتار حاضر، این تفسیر اشاری 
)عرفانی( قرآن و مؤلف آن را مورد 

بازشناسی قرار داده است. وی در 
راستای این هدف، نخست، نگاهی 

به جایگاه دیلمی نظر افکنده و برخی 
از دالیل باقی نماندن نام و اثری از 

شمس الدین دیلمی را برمی شمارد. 
سپس، گوشه ای از برجستگی ها 

و امتیازات وی و اهمیت پژوهش 
پیرامون آثارش را بیان می دارد. 

در ادامه، از نژاد و تبار نگارنده، 
زندگانی وی و نیز برخی مطالب 

گفتنی نویافته از زندگانی معنوی 
علمی ایشان سخن به میان می 

آورد. تبارشناسی و انتساب معنوی 
وی در میان عارفان ایرانی، نخست 

بار در این  نوشتار نموداری یافته 
است. نویسنده در نهایت، نوشتار را 

با ارائه مطالبی پیرامون تفسیر فتوح 
الرحمان به پایان می رساند.

 کلیدواژه ها:
کتاب تفسیر فتوح الرحمان فی 

اشارات القرآن، شمس الدین دیلمی، 
تفاسیر قرآن، تفاسیر عرفانی، تفاسیر 
اشاری، عرفان ایرانی، عارفان ایرانی، 

گرایش صوفیانه غرب ایران.

برخییادداشتها
دربارۀتفسیرفتوحالرحمان
فيإشاراتالقرآن

فآن:
ّ
ومؤل
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دیلمیهمدانی)د.ح593هـ/1197م(
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کامًا دینی  - اســامی شــده بوده اســت.5  پوشــیده  ترک با رنگ و لعابی 
کســی دانش بهره گیری از کتب ادیان پیشــین را داشته  اّما اینکه آشــکارا 
ی نگاشــته های  باشــد و بی واســطه از آنهــا برخــوردار شــود و نیــز در مطــاو
فان مســلمان، به 

ّ
خــود از آنهــا عباراتــی بــه زبان عبــری آورد، در میــان مؤل

ویژه مفّســران قرآن، تا جایی که نگارنده جســتجو نمود، تقریبًا بی ســابقه 
ف ما به وضوح عبری می دانسته و عبارات تورات 

ّ
ی، مؤل اســت. به هر رو

را از متن اصلی آن نقل می نموده است6 همو به وضوح از تورات با عنوان 
نامــۀ روشــنگر )= کتــاب مبین( یــاد می کند که تا جایی که مــن یاد دارم، 
ایــن نیــز در نوع خود اّولین موردی اســت که دانشــوری مســلمان این گونه 
عهــد عتیق را می ســتاید.7 نادره کاری نوع برخــورد دیلمی، آن گاه هویداتر 
خواهد بود که بدانیم در آن روزگار حّتی هم مسلکان یک فرقه نیز این گونه 

گاهی ها را برنمی تافته اند.8 آ

5. واقعۀ دیدار با نفس آسمانی خویش برای معتقد به دیانت زردشتی بعد از مرگ اتفاق می افتد. بر 
کامل چشم از جهان فرومی بندد، روان او به پل چیَنَوت  حسب متون اوستایی و پهلوی وقتی مرد 
که به  یبا و درخشان به استقبال او می آید. آنگاه روان مرد پاک دین  می رسد. بر سر این ُپل دختری ز
کیستی؟«... او در پاسخ  کرده می پرسد: »ای دختر جوان تو  شگفتی فرورفته است، به او خطاب 
کِنِش نیک تو هستم... محبوب بودم، تو  ِوش نیک و 

ُ
گ می گوید: »من َدِئنای تو یعنی منش نیک و 

که مرد زردشتی  مرا محبوب تر ساختی؛ بلندپایه بودم، تو مرا بلندپایه تر ساختی«. این َدِئنا در صورتی 
در زندگی دنیوی، اعمال زشت انجام داده باشد و به وظایف اخالقی و دینی خود عمل نکرده باشد، 
به صورت زن پتیارۀ زشتی درآمده اعمال ناصواب او را از هیکل منفور و ناموزون خویش در چشم او 
کربن،  مجّسم می سازد. برای تفصیل بیشتر، ر.ک به: پورداود، یشت ها، 588:1 و نیز ر.ک به: هانری 
گلچین، ص 58.  روابط حکمت اشراق و فلسفۀ ایران باستان، ترجمۀ احمد فردید و عبدالمجید 
این موضوع در فرهنگ اسالمی نیز وارد شده است، ر.ک به: میبدی، کشف األسرار، 334:3 )این سه 
یان، دیدار با سیمرغ، شعر و عرفان و اندیشه های عّطار، چ 3، تهران:  منبع یاد شده توّسط تقی پورنامدار
ص 48، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1382ش(. برای استدراک این موضوع توسط 
نگارنده ر.ک به: غّزالی، إحیاء علوم الدین، 499:4 )دار المعرفة، بیروت، بی تا(؛ الثعلبی، الکشف 
و البیان، 144:4 )ت: أبومحمد بن عاشور، دار إحیاء التراث، بیروت، 1422 /2002م(؛ السمعانی، 
تفسیر السمعانی، 99:2 )ت: یاسر بن إبراهیم و غنیم بن عباس بن غنیم، ریاض، دار الوطن، 1418 
/1997(؛ الزهد، هّناد بن السرّی، 206:1 )ت: عبدالرحمن عبدالجبار الفریوائی، دار الخلفاء للکتاب 
اإلسالمی، الکویت، 1406(؛ البیهقی، شعب اإلیمان، 610:1 )ت: الدکتور عبدالعلی عبدالحمید 
المشهور  الفوائد  بحر  الکالباذی،  2003(؛  األولی، 1423/  الطبعة:  الریاض،  الرشد،  مکتبة  حامد، 
بمعانی األخبار، 298 )ت: محمد حسن محمد حسن إسماعیل - أحمد فرید المزیدی، دار الکتب 

العلمیة، بیروت،1420 /1999( نیز: میبدی، کشف األسرار، 256:2.
ْرِض َخِلیَفًة«، عبارت »خلق اهلل آدم علی 

َ ْ
6. در تفســیرش، ذیــل آیــه البقرة )2(: 30 »ِإّنِي َجاِعٌل ِفــي األ

بورو الوهیــم اث هو اوذم بصلمینوه  رد: »و صورتــه« را با آوانوشــت عبــری به خط عربی، چنین می آو
کذموا ثینوا بصیکم الوهیم بورو اال او ذوم«. ر.ک به: کتاب مقّدس، عهد عتیق )تورات(، آفرینش، 
یژگی هــای تفســیر فتــوح الرحمن در  1 : 27 )انتشــارات ایــالم، چــاپ ســوم، 2002م(. نیــز ر.ک بــه: و

ادامۀ همین مقاله.
7. در اینکــه در مجموعــۀ کتــب آســمانی پیشــین مطالب حّقــه و نورانــی فراوانی از حضــرات انبیای 
ســلف )علیهم و علی نبّینا آالف التحّیة والثناء( وجود دارد کوچک تر گمانی نیســت. چهل سوره 
از تــورات را منقــول از حضرت امیرالمؤمنین )ع( می دانند. این مجموعه را األحادیث القدســیة نیز 

یعة، 77:4 و 54:11. نامیده اند. ر.ک به: الذر
 و موّجه، بر 

ّ
8. حّتی پذیرش ســخنان به قاعده و به هنجار هم کیشــان و هم آیینان، هرچند مســتدل

هم مشــربان خود آنها نیز دشــوار می آمده اســت؛ آن هم به صرف آشکار شــدن ارتباط میان ایشــان و 
یهــود. بــرای نمونه بر آثار أبوالحســین بصــری )د. 436/ 1044م( دانشــور برجســتۀ معتزلی، قاضی 
یــش، رّدّیه هــای ناهمــوار و  زگار خو عبدالجّبــار معتزلــی )د. 415/ 1025( پیشــوای معتزلیــان در رو
زگار  دشــوار نوشــت و ایــن هجمــه بی ارتباط با پیوند أبوالحســین بصری با دانشــوران قرائیــم یهود رو

یش نبایستی باشد. برای تفصیل بیشتر ر.ک به: خو
W. Madelung and S. Schmidtke, Rational Theology in Interfaith Communication, 

Abu l-Ḥusayn al-Baṣrī�s Muʿtazilī� Theology among the Karaites in the Fāṭimid Age, 

BRILL, Leiden-Boston, 2006, P. viii, etc.

که آثار شــمس الدین دیلمــی را اهمّیــت و ویژگی خاص  دو جنبــۀ هم بــر 
می بخشد: یکی آنکه برآمده و برآوردۀ نگرش عرفانی غرب ایران )جبال( 
کمتــر اندیشــۀ مســتقلی از عارفــان و  کنــون  کــه تــا  اســت از قــرن ششــم 
کمتر نیز بررســی و موشــکافی شــده  اندیشــمندان آن اقلیم ارائه و بالطبع 
اســت. دو دیگــر دارابــودن نگرش فلســفی و جهان بینی خاّص به ایشــان 
گفتمان هــای »یونان زدۀ عقانی نما«ی  که حّتی در مقام پاســخگویی به 

هم عرض و متجانس تا روزگار خویش نیز برآمده است.

1. دیلمی، جایگاه و منزلت او
یکــی از مســائل ناســازوار و متناقض نمــا دربــارۀ بزرگــی همچــون دیلمی، 
در  او  ارزش  و  جایــگاه  رفعــت  و  شــخصیت  ایــن  عظمــت  یک ســو  از 
یخ اندیشــۀ فلســفی - عرفانی ایران و اســام اســت و از ســوی  مطالعۀ تار
یخ  ی و مریدش اشــنهی( در طــول تار دیگــر گمنامــی محــض )جــز نــام و
که  و مســکوت ماندن اصحــاب تراجم و ِســَیر اســت دربارۀ ایشــان. امید 
یخی پرده از برخــی جنبه های  برشــمردن برخــی شــواهد و گمانه هــای تار

این دو ساحت ناهمخوان بردارد.

1-1. برخی دالیل باقی نماندن نام و اثری از شمس الدین دیلمی
و  ادیــان  دیگــر  اندیشــه های  )بازگویــی  برون دینــی  دانــش   .1-1-1

استدالل به آن(
که در اواخر دورۀ ســلجوقی، یعنی نیمۀ دوم ســدۀ ششــم  امروزه می دانیم 
هجری / دوازدهم میادی، شــهرهای شــوش، حلوان، همدان، اصفهان 
کز تجّمع یهودیان در غرب ایران به شــمار می رفته اســت.3  و شــیراز از مرا
همین امر امکان دادوســتد اندیشــه های دینــی را در فضایی میان ادیانی 
)interfaith( شــدنی تر می ســاخته اســت. در چنین جامعه ای، ســده ای 
ی،  پیش تــر از زاده شــدن دیلمــی، یکــی از هــم روزگاران و همشــهریان و
کــه عارفــی صاحــب آوازه و دارای  جّصــاص همدانــی )د. 418/ 1027( 
کرامــت بــوده، تــورات و انجیــل می خوانده و تفســیر آنها را نیز می دانســته 
اندیشــه های  بازگویــی  اســامی،  ســرزمین های  دیگــر  در  اّمــا  اســت.4 
گر هم مرسوم بوده،  غیر اسامی، در فحوای تحلیل های دانشوران اسامی ا

رۀ ســلجوقی )حوالی 1179/575( شــوش،  یــی ســیاح یهــودی اندلســی اواخــر دو 3. بنیامیــن تولدو
کــز تجّمــع یهودیان نام می بــرد، ولی در شــرق ایران )که  حلــوان، همــدان، اصفهــان و شــیراز را از مرا
کــز یهودیان شــهرهایی چون مرو، هــرات و بلخ )با محلــه ای به نام  بنیامیــن از آن دیــدن نکــرده( مرا
یهودیــه و پایــگاه تجــار راذانی( بود که مال التجــاره و منابع مالی را راهــی بین النهرین می کردند. )و. 
 Historia ج. فیشــل؛ »یهودیــان آســیای میانــه )خراســان( در ادبیات میانه عبــری و اســالمی«؛ در
یخ  یــورک، 1997م ]بــه نقــل از: یعقوب آژند؛ سلســله های تار Judaica، جلــد 7، ص 35-42، نیو

ین(، تهران: انتشارات مولی، چاپ اول، 1380ش[(. ایران: سلجوقیان؛ )ترجمه و تدو
4. بــرای تفصیــل بیشــتر نــگاه کنید بــه شــرح حال او در ادامۀ مقالــه؛ و نیــز ر.ک به: الصفــدی؛ الوافی 
بالوفیــات؛ 16: 225، )ت: أحمــد األرنــؤوط(، دار إحیاء التــراث، بیــروت، 1420 /2000م؛ الذهبی؛ 
یخ اإلسام؛ 9: 297-298، )ت: بشار عّواد معروف(، دار الغرب اإلسالمی، 2003م. ]استدراک:  تار
هنگامی که این مقاله برای جشــن نامۀ اســتاد مهدوی راد تهیه و ارســال شــد )زمســتان 91(، هنوز 
یور طبع آراســته نگشــته بود.  کتاب دکتر پورجوادی و تتبعات ایشــان در باب باباطاهر همدانی به ز
مشــخصات اثر مطبوع ایشــان چنین است: باباطاهر، شــرح احوال و نگاهی به آثار أبومحّمد طاهر 

جّصاص همدانی )ف.418(؛ نصراهلل پورجوادی؛ تهران: فرهنگ معاصر،1394ش[.
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ی و چه پــس از آن مخالفان  بزرگانــی اســت که چــه در هنگامۀ حیــات و
گرفته تا قشــری و ســلفی و اهل حدیث، در برابر  م 

ّ
یادی، از فقیه و متکل ز

او صف آرایــی نمودنــد. از ســویی دیگــر بســیاری از صوفیــان هــم روزگار 
ی یک دلــه و هم داســتان نبودنــد.13 در چنیــن  ج نیــز در دفــاع از و

ّ
حــا

شــرایط پیچیده ای فقها و علمای حکومت مدار بر قتل او فتوا نوشتند.14 
ج و یادکــرد او نیز به ســادگی دلیل متقنی 

ّ
پــس از ایــن حّتی بــردن نام حا

که  ی چنیــن برمی آید  کفر و الحــاد. به هــر رو بــوده بــر انتســاب به زندقــه، 
کار چنــدان ســهل و بی مــوردی  ج در روزگار حیــات دیلمــی 

ّ
یادکــرد حــا

کار  گر سخت گیری های ترکان سلجوقی را در  نمی توانسته باشد، آن هم ا
کمتر از چند  گرایش های مذهبی در نظر داشته باشیم و نیز بدانیم زمانی 
کمه و شــهادت عیــن القضــات )ش. 1131/525( و شــیخ  دهــه بــر محا

اشراق )ش.1191/587( به همین اّتهام ها نگذشته است.

از سویی دیگر نام بردن دیلمی از حاج )گاه با ذکر لقب و گاه بدون آن( در 
میان تفســیری که بیشــتر آن اختصاص به یافته ها و شــهودهای شخصِی 
ف نشان 

ّ
ج و دیدگاه های وی را در نظرگاه مؤل

ّ
خود وی دارد، اهمّیت حا

ج نام می برد.16
ّ

می دهد.15 دیلمی در میان دیگر آثار خود فراوان از حا

1-1-4. ناهمآوایی با صوفی نمایاِن نامدار حکومت گرا )بزرگ ُبروناِن 
خواْراندرون(

ی در نقــد صوفیان  اعتــراف خــوِد دیلمــی بــه اینکه شــیوۀ آغازین خــوِد و
و متصّوفــه چنیــن بــوده، از ایــن امــر پــرده بر مــی دارد.17 اّما تفصیــل اینکه 
چگونــه صاحب نظــری، منتســبان بــه اندیشــۀ خــود را نقــد می کنــد: در 
که أبوالقاســم قشــیری )د.1072/465( در الرســالۀ خود،18 در  پــی لطفی 
یکسان ســازی نگرش هــا و مکتب هــای عرفانی تا روزگار خــود انجام داد 
و دیگــر رفتارهــا و برداشــت ها و نگرش هــا را بــا یــاد ننمــودن آن از حیطــۀ 
تصــّوف کاســیک و رســمی زدود. این امر خود شــاهدی اســت بــر اینکه 
گرایش هــای عرفانــی دیگر نیز تا آن روزگار مطرح بــوده، البّته ناهمخوان با 
کــه از آن ناجوانمردانه و  اندیشــۀ اشــعری مطلوب حکومت مرکزی بغداد 

یحــًا نظر خود را در مــورد حاّلج چنین بیان می دارد: »مشــایخ در کار  13. خواجــه عبــداهلل انصــاری تلو
یرا بپذیرند از مشــایخ: یکی بو العباس  یرا رد کنند؛ مگر ســه تــن که و وی مختلــف بودند و بیشــتر و
عطا و شــیخ بو عبداهلل خفیف و شــیخ ابوالقاســم نصرآبادی. دیگر کس از مشایخ وی را بنه پذیرند 
یرا  و مــن وی را نپذیــرم، یعنــی بهــر مشــایخ را، و شــرع و علم را، و رد نکنم؛ شــما هم چنــان کنید، و
یــد و آن کــس که او را بپذیرد دوســت تر از آن دارم که رد کنــد«. ر.ک به: همو، طبقات  موقــوف گذار

الصوفیة، 387.
یخ اإلسام، 143:7 )ت: بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمی، 2003م(. 14. الذهبی، تار

15. در برگ های )6 و، 8 و، 17 و، 18 ظ، 33 ظ، 98 ظ( از نسخۀ پیش تر یاد شده است.
16. نسخه پیش تر یاد شده، برگ های 65 و، 71 و،  192ظ،  239ظ، 244 و.

عــن ]علیهم فــي کتبي 
ّ
کتب الل 17. وقــد کنــت أشــّد الّنــاس إنــکارا علیهــم، حّتــي کنــت ألعنهــم و أ

ومصّنفاتــي وبــل کابــرت نفســي باإلنــکار علّي وعاندت حواّســي بــرّد ما یحّســها ســنین وأعواما[... 
]1ظ[. پــس از ایــن عبارت داخل قاّلب )کروشــه( درون متن، یعنی افزودگی از نســخه های دیگری 

که نگارنده برای تصحیح تفسیر از آنها بهره برده و در نسخه اساس نیست.
یی با خواســتاران و پشــتیبانان احاطۀ این  کمّیت کالم اشــعری و همســو 18. البّته در خدمت به حا
زگار  یژه بر ایران که البّته وظیفۀ این حمایت و یاری رسانی را در آن رو کالم در شرق عالم اسالم و به و

حکومت مرکزی بغداد بر عهده داشته است.

گرایش به تشبیهیان )مشّبهه( 1-1-2. اّتهام 
»تشــبیه« یکــی از متفّرعــات بحث دربارۀ اســماء الهی و نحــوۀ تعریف یا 
کام  تحدید آنها، یکی از پرتنش ترین و بحث انگیزترین ســؤاالت اصلی 
گویــا هنوز هم هســت.9 اصحــاب حدیث و ســلفیان، از  اســامی بــوده و 
 بر اعضــای مــادی در آیات و 

ّ
کنــون، صرف وجــود الفــاظ دال گذشــته تــا 

روایــات را، بــر داشــتن عضو یا عــوارض ماّدی بــرای خداونــد می گرفتند و 
کیفیت آن را نیز بدعت می دانســتند.10 دیلمی به وضوح  هر نوع ســؤال از 
که خاّص ظاهریان و سلفی اندیشــان بوده شــانه  از رفتن زیر بار »تشــبیه« 
که از اندیشــۀ حنبلی جانبــداری می کردند،  خالــی می کند. تشــبیهیانی 
گرایــش جبــال( ســخت مــورد نکوهش  در نــگاه عرفــان ایرانــی )بــه ویــژه 
ی را بــه  بوده انــد.11 از ســوی دیگــر فاصله گرفتــن از »تشــبیه« نیــز ناچــار و
که معتزله نمونۀ اعای جانبداران آن باشند نزدیک تر  اندیشــۀ تنزیهیان، 
کــه دیلمــی پیشــترک نشــان داده بــود بــا ایشــان  می ســازد؛ همان هایــی 
کی از  مخالفــت دارد. بــه هر صــورت پاســخ ها و جوابیه های دیلمــی، حا
ی  ی نزد عوام به این نوع اندیشه و صدور فتوای تکفیر علیه و مّتهم بودن و

ی بدان اشاره می کند.12 که خود و است، همان گونه 

ج
ّ

1-1-3. یادکرِد حسین بن منصور حل
ی  )ش. 309 /922( از  ج البیضــاو

ّ
أبومغیــث حســین بــن منصــور الحــا

بــارۀ ایــن بحــث نــگاه کنید به این اثــر ارجمند: محّمدجواد شــمس؛ تنزیه و تشــبیه در مکتب و  9. در
دانتــه و مکتــب ابــن عربــی )به همراه بررســی پیشــینه بحث در اســالم و دین ودایی(؛ نشــر ادیان، 

1389ش.
10. بــرای نمونــه جوابــی را کــه امــام مالــک در پاســخ بــه همین پرســش می دهــد و در بیشــترینۀ کتب 
گــواه بریــن مّدعاســت. ر.ک بــه: البیهقــی، اإلعتقــاد، 116  اعتقــادی اهــل ســّنت منــدرج اســت، 
)اإلعتقاد والهدایة إلی ســبیل الرشــاد علی مذهب السلف وأصحاب الحدیث، ت: أحمد عصام 
الکاتــب، دار اآلفــاق الجدیــدة، بیــروت، 1401ق( »یحیی بــن یحیی یقول کنا عنــد مالك بن أنس 
فجــاء رجــل فقال یا أبا عبد اهلل الرحمن علی العرش اســتوى کیف اســتوى فأطرق مالك رأســه ثم 
عــاله الرحضــاء ثم قال االســتواء غیر مجهول والکیف غیــر معقول واإلیمان به واجب والســؤال عنه 

بدعة وما أراك إال مبتدعا فأمر به أن یخرج«.
زه گفتارهایی ازو در دســت  11. شــمس تبریــزی از بی پرواتریــن و راســت»گو«ترین عارفــان ایــران. امــرو
یاد نگاشــتۀ مریدان موالنا جالل الدین بــوده و چون در مجالس خاّص وی  هســت کــه به احتمال ز
گفتــه می شــده، بی پرواتر و صادقانه تر اســت. در مطاوی این مقاالت، اطالعــات گران مایه و گاهی 
منحصر به فردی از اوضاع اجتماعی - فرهنگی ســدۀ ششــم - هفتم / دوازدهم - ایران و آناطولی 
ارائــه می شــود. نیز انتقادها و خرده هایی که شــمس بر امثال اوحد الدیــن کرمانی، عارف و مالمتی 
یداتر می ســازد. در هر صورت شــمس تبریزی  زگار شــمس می گیرد، گرایش عرفانی اینان را هو هم رو
ردی در  ردی اســت و یادکردهــای نیکــی از ســهرو زگار دیلمــی و شــهاب الدین ســهرو از نزدیــکان رو
زگار وی بی پرده و آشکاراست. او  مقاالت وی ثبت اســت. انتقادات شــمس به علمای ظاهری رو
به تندی سلفیان و اصحاب حدیث را می نکوهد که روا ندارند موسای کلیم )ع( خدای را ببیند، 
ولی روا می دارند )در مقام تشــبیه( خدای را همچون انســان اســافل اعضا نیز باشــد هم چنداِن کوه 

حری!  ر.ک به: مقاالت شمس، 349 )ت: محّمدعلی موّحد، خوارزمی، تهران، 1377ش(.
آثار فارسی اشنهی، برای انتساب  غایة اإلمکان، 48-49 )چاپ شده به نادرستی در مجموعه   .12
که »لفظ  گرم بر زبان ما برفت  ین(: »وقتی در اثنای سخن، حالتی  این اثر به دیلمی ر.ک به: پس از
کرد؛ ولیکن مکاِن هر چیزی بباید شناخت تا تشبیه  مکان چون در اخبار آمده است، انکار نباید 
کوردالن و شوربختان از سر تعّصب و حسد و عناد و جحود، این  از راه برخیزد«. پس جماعتی از 
یز خود ساختند و رنجانیدن ما را میان دربستند و رقم تشبیه بر ما کشیدند و به تکفیر  کلمه را دستاو
ما فتوی بنوشتند. ناچار ما را بهِر اظهار برائت ساحت خود از غبار تشبیه، این مخّدرۀ عذرا را بدان 
کردن. اگرچه معلوم بود  کوردالن جلوه بایست  عنینان بایست دادن و این یوسف باجمال را بدان 

که درد تعّصب و حسد درمان نپذیرد و آب باران که مادۀ حیات است، مردار را جز تباهی نیافزاید«.
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یکی از مسائل ناسازوار و 
متناقض نما دربارۀ بزرگی 
همچون دیلمی، از یک سو 
عظمت این شخصیت و 
رفعت جایگاه و ارزش او 
در مطالعۀ تاریخ اندیشۀ 
فلسفی - عرفانی ایران و 
اسالم است و از سوی دیگر 
گمنامی محض )جز نام 
وی و مریدش اشنهی( در 
طول تاریخ و مسکوت ماندن 
 اصحاب تراجم و ِسَیر است
 دربارۀ ایشان.

مغرضانه به انحراف تعبیر شده است.19

در ایــن حیــن و هنگامه، متصّوفه ای با گرایشــات کامی متناســب تر و هم ســازتر با حکومــت مرکزی بغداد،20 
گرایش، صوفی حنبلی، عبدالقادر  البّته مطلوب تر و خواستنی تر بوده اند. درست در همین روزگار و از همین 
ی، دقیقًا همچون الرســالۀ  گــر آثار و گیانــی )د. 561/ 1166(21 در بغــداد بــه ســر می برد. پس بی مورد نیســت ا
ی 

ّ
کل کتابخانه های دنیا داشته باشد و نسخه هایی از آثار امثال دیلمی، به  قشیری، هزاران نسخه در سرتاسر 

گمنام بماند. دیریاب و 

کرده »خمیرۀ خسروانیان«22 در سلوک سخن  گرایش »نااشــعری« و خدای نا کســانی از  گر هم  کمی ســپس تر، ا
کردند، به  یخی آن بازخوانــی  یشــه های تار گفتنــد و عرفــان و حکمت نورانی ایشــان را با اســتناد بــه تعالیم و ر

کّفار بردار و برداشته شدند. تهمت تشّبه به مجوس و 

کارنامۀ خود به وضوح نقار با مکتب خراسان و بغداد داشته اند،  که در  گرایش به مکتب جبال و غرب ایران 
رَموی23 از صوفیان نامبردار و 

ُ
می توانســته بــه نوعی انحراف ازین هنجار و معیار به شــمار آید. از ابن یزدانیــار أ

پیشــگامان ایــن نوع گرایش اســت. دیلمی بارهــا از ابن یزدانیار و أبوالعّباس قّصــاب آملی24 در فحوای کتب 
گروندگان به  خویــش یــاد می کنــد. این آشــکار نمودن این ارتبــاط و بهره گیــری، دیلمی را در زمــرۀ متمایــان و 

عرفان ایرانی جای می دهد.

یشه های این امر را نگارنده در جایی دیگر بررسیده است. ر.ک به: گزارشی از ر  .19
Cf. Shahsavari, M., Abū Naṣr al-Qushayrī� and his Kitāb al-Shawāhid wa l-ʾAmthāl, Ishraq, Islamic Philosophy year book (Russian 

Academy of Sciences, Institue of Philosiphy), No. 3 (2012), P. 294.

یل و باطنی گــری( و به غیر از تعّقل )آنچنان که ســده های پیش تر معتزله از عقل  20. یعنــی هــر گرایشــی، به  جز تشــّیع )و مفاهیــم هم طراز آن همچون تأو
بــه عنــوان ابــزاری در نقــد عملکرد حکومت ها و فرمانروایان بهره ها بردند(. با زدودن دو اندیشــه پیش تر یاد شــده، از گرایش های قدرتمند موجود در آن 
گرایش حنفی(، ظاهرگرایی )با پشــتوانه  یشــاوند و خوشــایند با حکومت بغداد، چنین می توان یاد نمود: اشــعرّیت، ماتریدّیه )با پشــتوانه  زگار و خو رو

گرایش حنبلی(.
21. أبومحمــد عبدالقــادر بن موســی بن عبداهلل بن جنگی دوســت الحســنی الجیالنی )الکیالنــی / الجیلی(. با وجود اینکه عبدالقــادر در گیالن زاده 
یش برخورداری تاّم داشــته باشــد، در هفده ســالگی )488ق( به بغداد می رود و  گرایش های موجود در زادگاه خو شــده و می بایســتی از آموزه های و 
که مرســوم  پس از کســب فیض از محضر بزرگان بغدادی در علوم مرســومه چون حدیث و تفســیر و ...، تصّوف مدرســی و کالســیک را نیز )آنچنان 
گرایش بغدادی( به پیشــوایی و تصّدر  بغدادیان بوده( نزد ایشــان فرامی گیرد تا در ســایۀ دانش های اکتســابی و زهد و پرهیز و وعظ )دو رکن منتَظر در 

دست می یابد.
یده است: یکی »سّیار  ردی از ســه/چهار نفر به عنوان خمیرۀ خســروانیان در سلوک یاد می کند که این فرزانگی بر ایشــان فروبار 22. شــهاب الدین ســهرو
که منظور حسین بن منصور حاّلج است، سه/چهارمین نفر را نیز »سّیار آمل و  که منظور بایزید بسطامی است، دو دیگر »جوانمرد بیضاء«  بسطام« 
زگار أبوســعید أبوالخیر و دیگری أبوالحســن خرقانی  کلمه اولی ابوالعباس قّصاب آملی طبری از بزرگان هم رو که ظاهرًا منظور او از  خرقان« نام می برد 
باشد. ر.ک به: »وأّما خمیرة الخسروانّیین في السلوك، فهي نازلة إلی سّیار بسطام، ومن بعده إلی فتی بیضاء، ومن بعدهم إلی سّیار آمل وخرقان...« 
هین[، )مجموعه آثار شیخ اشراق، ت: 

ّ
ردی، المشارع و المطارحات، 503، المشرع الســابع، فصل ]فی سلوک الحکماء المتأل شــهاب الدین ســهرو

کربین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، 1380ش(. هنری 
یش در تصّوف و ســلوک. اســتاد ابوبکر  یژۀ خو 23. أبوبکر حســین بن علی بن یزدانیار ارموی، از صوفیان صاحب آوازۀ ایران و دارای طریقتی خاّص و و
کتاب خود با عنوان المسائل الملمع بالوقایع البدایع از او چنین نقل می کند: »روی  ی رازی بوده است. دیلمی در 

ّ
محمد بن عبداهلل بن شاذان بجل

عن أبی بکر بن یزدانیاد القروی »کذا، والصحیح: بن یزدانیار األرموّی« المالئکة حراس الســماء و اصحاب الحدیث حراس الســنة والصوفیة حراس 
ر  اهلل...« )همــان نســخه، 249و(. ایــن نقــل قــول را عینــًا از ابن یزدانیــار در طبقات الصوفیــة خواجه عبداهلل انصــاری هروی، 463 )ت: محمد ســرو

موالیی، نشر توس، تهران، 1362(، نیز نفحات األنس جامی، 187 )ت: عابدی، انتشارات اطالعات، تهران، 1370ش(، می بینیم.
هرچند ســپس تر به گونه ای آشــکار این نقار و اختالف مشــرب موجود در گرایش عرفانی، از ســوی ابن یزدانیار حّل و فصل می شود: »و هم وی گفته که: 
که اســرار حق را ســبحانه به غیر اهل آن  یم مگر از جهت غیرت بریشــان،  که بریشــان ســخن نمی گو یم بر صوفیه؟ واهلل  که ســخن می گو می بینید مرا 

یم به حق سبحانه«. ر.ک به: جامی، نفحات األنس، 187. گر نه ایشان سادات اهل عالم اند و به محّبت ایشان تقّرب می جو گفتند، و ا
24. در کتــاب »اصــالح االخــالق ومفتــاح االغــالق علی معــارج الطالبین ومدارج الســالکین«: و عن أبي العّبــاس القّصاب الطبرّي قــال: مال الصوفی 
بهان بقلی از شــطح های  ز مبــاح ودمــه هــدر، یعنــی: ال تخاصــم أحــدا فــی القصاص وال فــی طلب المــال ... )همان نســخه، 122و(. ایــن گفتــار را رو
که مرد صوفی کی شــود؟ گفت: آنگه  رد: »از ســهِل عبداهلل پرســیدند  گفتار را چنین می آو ســهل بن عبداهلل تســتری )د. 283 /896( برمی شــمرد و 
کــه خونــش حــالل و مالــش مبــاح شــود، و هرچــه بینــد از حق بینــد، و رحمــت خداوند - جــّل جالله - بر همه شــامل داند« شــرح شــطحیات، 211 
)ت: هنری کربین، انجمن ایران شناســی فرانســه، تهران، چاپ ســوم )بازچاپ نشــر طهوری(، 1374ش(. نیز در این منابع با نام سهل تستری ثبت 
یری، کشف المحجوب،  465 )ت:  است: القشیری، الرسالة، 442 )ت: عبد الحلیم محمود، محمود بن الشریف، دار المعارف، القاهرة(؛ هجو
ینده در این منابع: ابن عجیبة االندلســی، البحر المدید، 234:2 )دار الکتب العلمیة،  گو عابدی، انتشــارات ســروش، تهران، 1383ش(. و بی نام 

بیروت، الطبعة الثانیة، 1423/ 2002(؛ القشیری، لطائف اإلشارات، 290:2 )ت: ابراهیم البسیونی، الهیئة المصریة العامة للکتاب، مصر(.

برخی یادداشت ها دربارۀ تفسیر فتوح الرحمان في إشارات القرآن
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مقاله

1-1-5. پرداختن به مسئلۀ زمان و مکان
که دهر  کســانی بود  گمان خطای  کردند،  که مســلمانان با آن دســت  و پنجه نرم  کامی  یکی از نخســتین آراء 
و زمــان را دارای منشــأّیت اثــر )خیــر یا شــر( می دانســتند. این پندارها در قــرآن کریم نیز بازتاب یافته اســت.25 
از همیــن رو یکــی از قدیم تریــن انحرافات و برچســب های الحادی، همین دهری گری/دهری گرایی به شــمار 
که از حصر عقلی برمی خیزد یا چیزی در محدودۀ عالم ماّده است و یا از  می رفته است. بنا بر دوگانه انگاری 
گیتی بدانیم، بحث بر سر  گر خداوند را خالق و آفرینندۀ این دو عالم مینو و  این عالم فراتر )و یا بیرون(. پس ا

زمان/مکان خداوند، بی گمان باید در قالب و چارچوبی فراتر از این دو صورت محصور بگیرد.

در این مختصر فرصت پرداختن به اینکه أبوبکر محّمد بن زکریای رازی )د. 313 / 925( ذیل این دو عنوان 
چه نوآوری هایی داشته و آموزۀ »زروان«26 را چگونه نمایانده و چه نتایجی از مباحث او دستگیر اندیشمندان 
بزرگی چون فخرالدین رازی شــده نیســت. ظاهرًا آراء دیلمی در این دو باب، شــباهت های جالب توّجهی با 

م پسندانه.
ّ
اندیشۀ رازی دارد، البّته با روپوش محتاطانۀ متکل

ی  یســته.27 و کا البلدّي البغدادّي )د. 594 /1198( می ز
ْ
در همیــن روزگار أبوالبــرکات هبــةاهَّلل بن علّي بن َمل

ی این فرصت را آن داشــته  ی و زمان را امتداد وجود می داند و نه میزان حرکت )به روش فاســفه(.28 به هر رو
کند. تا با نظرات دیلمی آشنایی )و یا از آن تأّثر( پیدا 

ینگ مورد بررسی دقیق  در پژوهش های معاصر، موضوع زمان در اســام، و به ویژه در عرفان ایرانی، توســط ُبِور
گرفته است.29 و موشکافانه قرار 

گوشه ای از برجستگی ها و امتیازات شمس الدین دیلمی و اهمّیت پژوهش دربارۀ وی و آثارش  .2-1
گرایش عرفانی غرب ایران )جبال( 1-2-1. در دسترس نداشتن تفسیری عرفانی بر قرآن، از )یا متأّثر از( 

عارفان ایرانی برخاسته از حکمت نورانی شریف فرزانگان و حکمای ایرانی )ناهمانند به مجوس(30 هستند، 
گرایش عرفان  ُکِنش داشــتند.31 ایــن  کــه رهبــران به ســوی حقیقت و راســتی بودنــد و بر آن َمِنــش و  همانانــی 
گرایش هــای تند ظاهری - کامی آســیب دیده و معنوّیت  کمتر از  اســامی  - ایرانی در منطقــۀ جبــال ایران، 

کنونی نیز حفظ نموده است.  خاص خود را تا روزگار 

ا 
َّ ل �نْ ُهْم �إِ ٍم �إِ

ْ
ِلَك ِم�نْ ِعل

�نَ ُهْم �بِ
َ
ْهُر َوَما ل

َ
ا �لّد

َّ ل ا �إِ
َ ْهِلُكݠ�ن ُ ا َوَما �ي َ ْح�ي

ُمو�تُ َو�نَ ا �نَ َ �ي
�نْ

ُ
ا �لّد َ �ن ا�تُ َ ا َح�ي

َّ ل َ �إِ و� َما ِه�ي
ُ
ال َ 25. یک مورد که از گمان خطای ایشان یاد می شود: >َو�ت

ْم 
َ
ْهِر ل

َ
�نٌ ِم�نَ �لّد َسا�نِ ِح�ي

�نْ اإِ
ْ
ى �ل

َ
ى َعل

�تَ
أَ
< ]الجاثیة )45( : 24[. دیگر بار نیز دهر به صورت مطلق زمان یاد می شود، بی هیچ قید و حّدی: >َهْل � و�ن

�نُّ �نُ َ �ي
ُكوًر�< ]اإلنسان )76( : 1[.

ا َم�نْ ً �أ �يْ
َ �نْ �ش

ُ
ك �يَ

دان 
ّ
زگار باســتان در بــاب زمان و مخالفت هایی که ســپس تر در میان اندیشــمندان، دانشــوران و یا مقل 26. بــرای تفصیــل آراء و اندیشــه های ایرانیــان رو

یز اذکایی )ســپیتمان(: حکیــم رازی، حکمت طبیعی و نظام فلســفی محّمد  اندیشــۀ دینــی پیــدا نمــود، بنگرید به اثر کم نظیــر حکیم فرزانه دکتر پرو
بن زکریای رازی صیرفی، مبحث »مکان و زمان«)از میان قدمای خمســه( در اندیشــۀ رازی، ص 413-424، نیز بخش مســتوفی و بســیار قابل تأّمل 

»زروان گرایی« ص464-537، نشر طرح نو، تهران، چاپ دوم، 1384ش.
27. بــرای مثــال در بــاب اراده های متجّدد حق تعالی. برای تفضیل بیشــتر ر.ک به: غالمحســین ابراهیمی دینانی، ماجرای فکر فلســفی در اســام، 1 : 

299-310، نشر طرح نو، تهران، چاپ چهارم، 1385ش.
28. بــه ایــن مطلــب در ســده کنونــی، مارتین هیدگر در کتاب مشــهور خود وجود و زمان )Sein und Zeit( اشــاره کرده اســت. او در ایــن کتاب به وجود 
رد. تحلیل گران آثار او اصطالح خاّص وی با عنوان دازاین )Dasein( را ناظر به همین مفهوم  اشــاره می کند و زمان را امتدادی از وجود به شــمار می آو
)پیوســتگی وجود-زمان( دانســته اند. برای تفضیل بیشــتر ر.ک به: غالمحسین ابراهیمی دینانی، ماجرای فکر فلسفی در اسام، 1 : 311-323، نشر 

طرح نو، تهران، چاپ چهارم، 1385ش.
29. Cf. Gerhard Böwering, Ideas of Time in Persian Sufism, Iran, Vol. 30 (1992), pp. 77-89; Idem, The Concept of Time in Islam, 

American Philosophical Society, Vol. 141, No. 1 (Mar., 1997), pp. 55-66; Idem, Ibn al-ʿArabī�s concept of time, Ishraq, Russian 

academy of science, No.3 (2012), pp. 108-123.

یخ ]که  م صاحب  نفوذ اشــعری از قــول صاحبان توار
ّ
30. نمونــه را، یــک ســده پیش تــر از دیلمــی، أبومنصور بغدادی اســفراینی )د. 429 / 1037(، متکل

که بنیان های دین باطنیان را برنهادند ]یکسره[ از أوالد مجوس بودند و به  رد: »آنان  ظاهرًا در نظرش خبرگان این فن بوده اند و قول شان حّجت[ می آو
یل آیات قرآن و سّنت نبوی )ع(  دین پدران شــان مایل و از بیم شمشــیرهای مســلمانان جســارت در آشــکار نمودن آن نمی کردند ... پس دســت به تأو
زدند مطابق بنیان هاشان...«. ر.ک به: أبومنصور البغدادي، الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة، 269، )دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، 1977م(.

تي یشــهد بها 
ّ
یة الشــریفة ال 31. »وکان فــي الفــرس أّمــة یهدون بالحّق وبه کانوا یعدلون حکماء فضالء غیر مشــّبهة بالمجوس قد أحیینا حکمتهم النور

ردی، مقامات الصوفّیة،  ذوق أفالُطن ومن قبله من الحکماء في الکتاب المسّمی بحکمة اإلشراق، وما سبقت إلی مثلها...«، شهاب الدین السهرو
62، )ت: أمیل المعلوف، دار المشرق، بیروت، ط 2، 2002م(.

از سویی دیگر نام بردن دیلمی 
از حالج )گاه با ذکر لقب و گاه 

بدون آن( در میان تفسیری 
که بیشتر آن اختصاص به 

یافته ها و شهودهای شخصِی 
خود وی دارد، اهمّیت حاّلج 

و دیدگاه های وی را در نظرگاه 
مؤّلف نشان می دهد.

»تشبیه« یکی از متفّرعات 
بحث دربارۀ اسماء الهی 
و نحوۀ تعریف یا تحدید 
آنها، یکی از پرتنش ترین 

و بحث انگیزترین سؤاالت 
اصلی کالم اسالمی بوده و 

گویا هنوز هم هست.

برخی یادداشت ها دربارۀ تفسیر فتوح الرحمان في إشارات القرآن
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یشــه های آن را شــخصًا حاجــی می کنــد. همو در برخــی تألیفات خود  ر
کعبی بلخی )د. 319 /931( معتزلی بزرگ  به رّد اندیشــه های أبوالقاســم 

پرداخته است.35

4-2. سرآمد بودن در نظرات و نگرش ها
کــه به آســانی ســر زیــر بــار  وقتــی دانشــوری همچــون عبدالرحمــان جامــی 
فرهیختــگان و عالمــان نمی بــرد، از مکانــت و جایــگاه دیلمی بــا عباراتی 
تعبیــر می کنــد که عجز و ناتوانی خــود وی را نیز درین مباحث برمی نماید، 
نشان از سرآمد بودن دیلمی و جایگاه بسیار واالی علمی وی دارد. عبارات 
جامی چنین است: »سخن در حقیقت زمان مکان و تحقیق آن، چنانکه 

در مصّنفات وی مذکور است، در مصّنفات دیگران کم یافت شود«.36

4-3. نظم فکری و اندیشۀ از پیش سخته و پیمانه شده
ی  که نشان می دهد و برخی فقرات در خال عبارات آثار دیلمی هســت 
دقیقــًا بــه محتویات آثار خویش احاطۀ تام دارد و جای جای به آن ارجاع 
ی، ارجاع به آیه ای اســت که  می دهــد. »ســیأتی«ها در فتــوح الرحمــان و
گزارش خواهد شد. نیز به اسم  پس از آن خواهد آمد و مطلب در ذیل آن 
ــف ما منظومۀ 

ّ
که مؤل یاد کــردن از دیگــر نگاشــته هایش، نشــان از آن دارد 

فکــری بســیار منســجم دارد. برخی موارد نیز هســت که دیلمــی ارجاع به 
کــه هنوز نوشــته نشــده اند و این مورد اخیــر از نوادر  کتاب هایــی می دهــد 
یخ علم در میان مسلمانان است. برای تفصیل بنگرید به بخش آثار. تار

1-2-5. فارسی نگاشته های او
نمی دانــد.  ی  و فارسی نویســی  در  تنهــا  را  دیلمــی  اهمّیــت  نگارنــده 
گاهــی از ظرفیت هــای زبانــی اســت و اســتفاده از  ی در آ برجســتگی و
ی  بــا نیازهــا و خواســته های در مطــاو بــرای تطابــق آن  ابزارهــای زبانــی 
کــرد و در نــوع خــود  نگاشــته هایش. آنچــه به اختصــار بــدان اشــاره بایــد 
کم نظیر اســت، رفتار پویا و زندۀ دیلمی با زبان فارســی و واژه ســازی های 
بجــا و نیکــوی اوســت در بســیاری مــوارد. مثــًا در میانۀ عبــارات عربی، 
کــه در لطــف و جزالــت و  کار می بــرد37  جایــی لفــظ »الپاســبانّیة« را بــه 
شــیرینی برخی اصطاح  ســازی های حکیــم ترمذی را به یــاد می آورد،38 
بســیار فراوان اســت و قصد اســتحصای آن در این مختصر نیست. یک 
گر سنگ  بیت شعر فارسی نیز در میان تفسیر سراسر عربی اوست: سیل ا

یا رسد فروماَند را بگرداند/ چون به در

2. دربارۀ مؤلف
کــه بزرگانــی چــون  یســته  شــمس الدین محّمــد دیلمــی در روزگاری می ز

35. »قال ابوالقاســم البلخّي في کتاب مقاالت فرق أهل القبلة ...«. )نســخه پیش تر یاد شده 15ظ، 
گزارش دیلمی، بلخی در 279/ 892 دست به تألیف آن زده است. که بنا بر  183ظ(، 

36. جامی، نفحات األنس، 360-361، )ت: عابدی، انتشارات اطالعات، تهران، 1370ش(. 
37. نسخه پیش تر یاد شده 252ظ.

یخ زبان فارســی«؛ نشر دانش،  یی عارفان نخســتین، فصلی از تار 38. نصراهلل پورجوادی؛ »فارســی گو
)سال هجدهم، زمستان 1380، ش 4(، ص 8.

1-2-2. حلقۀ گم شدۀ )یا کمتر شناخته شدۀ( عرفان قرن 12/7-6-
ق به مکتب 

ّ
13 ایران میان احمد غّزالی، عین القّضات و بزرگان متعل

کبری و خلفای ایشان(.32 کبروّیه )شیخ نجم الدین 
کنونی( تا پیش از  کســتان و بنگادش  عارفان شــبه قاّره )هندوســتان، پا
ســیطرۀ اندیشۀ وحدت وجود، شــارحان و امتداد دهندگان اندیشه های 
غّزالــی و عیــن القّضــات در آن منطقه اند.33 وجود ترجمه ها و شــروح آثار 
اینــان در شــبه  قــاّره ایــن مطلــب را مؤّیــدی تواند بــود.34 در ایــران امتداد 
نظریات و آموزه های غزالی، عین القضات و ســهروردی را در سدۀ ششم 

/ دوازدهم، شمس الدین دیلمی بر عهده دارد.

که پس  پیدایــی اندیشــه های عرفانی پرورده و آموزش پذیر، چیزی اســت 
کبری و خلفای ایشــان در شــرق عالم اســام و  از ظهور شــیخ نجم الدین 
کم نظیری چون مرصاد العباد، نگاشتۀ  به ویژه ایران آشــکارا شــد. آثاری 
گرایش و همین نوع  شیخ نجم الدین رازی )د. ح 654/ 1256( از همین 
آثار است. حّد فاصل خرابی های حاصله از آسیب غزان و ایلغار مغول، 
اجتمــاع علمــی و دانشــی قرن ششــم/ دوازدهم به دســت شــمس الدین 
ی، آمادگی فهم و پذیرش آثار عرفای قرن هفتم/  گران قدر و دیلمی و آثار 
سیزدهم را پیدا می کند. به دیگر سخن واسطة العقد این دو بازۀ زمانی را 

کوشش های علمی - عرفانی دیلمی پشتیبانی می کند.

از  پــس  وجــودی  وحــدت   تنــد  گرایــش  بــه  آغشــته نبودن   .3-2-1
محیی الدین ابن عربی )د. 638 /1240( و اسلف او

اندیشه های  عصارۀ  و  بازتاب  ظهور،  را  دیلمی  اندیشه های  می توان 
معتدالنۀ عرفانی )به ویژه با پیرنگ ایرانی( پیش از وی دانست. چیزی که 
بعد از نفوذ جهان بینی ابن عربی و اخاف وی در ایران، گرایش های عموم 
دانشوران و صاحبان  تألیف مسلمان را به خود معطوف می کند. پس در 
حکمت  به  نیاغشته  پیشینِی  عرفانی  بافت  از  نمونه ای  دست داشتن 
اصیل تر  اندیشه های  بازسازی  وی،  پیروان  و  محیی الدین  اسکندرانی 
پارادایم هایی  از  سخن  دیگر  به  می سازد.  شدنی تر  را  ایرانی - اسامی 
همچون حضرات خمسۀ الهّیه و وحدت وجود در این آثار خبری نیست.

1-2-4. نظام مندی فکری خاص و جهان بینی مستقل و منحصر به  فرد
4-1. داشتن اندیشه های پروردۀ نو و اصالت فکری 

ی آیــات و روایات  کاو کــه خود بــه وا ّیــه بــر این اســت  دیلمــی را دأب و رو
می پردازد و آنچه در نظرش تأویل یا شــهود می آید، به بیان علمی آشــکار 
گــر هــم در پی رّد و پاســخ دادن به اندیشــه ای ناصواب اســت،  می کنــد. ا

ینگ اســت. ر.ک به: همو، »شــمس الدین دیلمی«، ایرانیکا،  ری ِبِور 32. این ســرفصل را اول بار یادآو
ین، ذیل »نقد منابع«. یاد شده پس از

یخــی یافتــه و برنمــودۀ دوســت گرامــی آقــای دکتر محمدرضــا محمدیان اســت که  33. ایــن ســیر تار
کار آثار و مآثر هندوستان دارند. سالیانی است دل و جان در 

34. شــرح تمهیــدات، صدرالدیــن ابوالفتــح یوســف الحســینی، ت: ســیدعطا حســین صاحــب، 
حیدرآباد دکن، نواب غوث یار جنگ بهادر، 1363 ق.

برخی یادداشت ها دربارۀ تفسیر فتوح الرحمان في إشارات القرآن
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ــف را 588/ 1192 یاد می کند. در 
ّ
کتابــت شــده و تاریخ انجام نســخۀ مؤل

ادامــۀ مقالــه به ارائــۀ فهرســت واره ای از آثار دیلمی بســنده می کند و هیچ 
گردان او به دست نمی دهد. اطاعات دیگری دربارۀ زندگانی یا شا

ینگ، در مقالۀ »نگاشته های شمس الدین  ی پروفسور گرهارد ُبِور پس از و
دیلمی« به سال )1366ش /1987م(49 در میان کتب قدیم تر، ذکر دیلمی 
ی محمود اشــنهی در نفحات جامی  گرد و را به وســاطت یادکردی از شــا
می یابد. هم  ایشــان نخست بار به بررســی آثار دیلمی از دست نویس آنها 
می پــردازد. یادکرد آثار دیلمی، توضیحی مختصر دربارۀ هر اثر و محتوای 

آن ارزشی ستودنی به این مقاله بخشیده است.

ی نیز در مقّدمۀ خویش بر »مجموعه آثار  ســپس اســتاد نجیب مایل هرو
شــُنهی[«50 بــه ســال )1368ش /1989م( 

ُ
شــُنوی ]/أ

ُ
فارســی تاج الدین أ

کوتاه  گاهی از دو مقالۀ پیش تر یاد شــده، یادکردی بســیار  ظاهــرًا بــدون آ
از دیلمی ارائه می کند. ایشــان از سلســلة األولیاء و لطایف اشرفی اول بار 
ســخن بــه میــان آورده انــد. فهرســت خوبــی از آثــار دیلمــی البّتــه تنهــا با 

کتاب شناسی ها در خال اثر ایشان وجود دارد. بهره گیری از فهارس و 

بار دیگر پروفسور گرهارد ُبِورینگ، در مدخل »شمس الدین دیلمی« دانشنامۀ 
آثار دیلمی را  ارجمند ایرانیکا، به سال )1374ش /1995م(51 زندگانی و 
دانشنامه وار بررسی کرده اند. تاریخ وفات وی را این بار نزدیک به 1197/593 
یاد می کند. گزارش برخی همانندی ها میان پاره ای از اندیشه های دیلمی و 

گون و پیرامونی از افزوده های این مقاله است. دیدگاه های گونا

در این میان در یادکرد نام و نســب شــمس الدین دیلمــی اّتفاق نظر وجود 
دارد، جــز آنکــه أدرنوی به خطا نســبت او را »الشــهیر بابــن الدیلمی«52 یاد 
کــه همــان  کــه از منبــع خویــش »أســامی الکتــب«،  می کنــد. وی از آنجــا 
کــرده و ایــن عبــارت در هر دو ویرایش کشــف  کشــف الظنــون باشــد، یاد 
الظنــون نیســت، لــذا دور از ذهن می نماید به احتمــال خبری واحد و غیر 
مطابق با منبع همان خبر، شمس الدین محّمد را »ابن الدیلمی«53 نامید.

49. GERHARD BÖWERING, THE WRITINGS OF SHAMS AL-DĪ�N AL-DAYLAMĪ�, 

Islamic Studies, Vol. 26, No. 3 (Autumn 1987), pp. 231-236.

50. تغییر عنوان کتاب از صواب »أشــنهی« به »أشــنوی«، بی شــک از تمایل اســتاد گران مایه نجیب 
مایل هروی اســت و درســت نمی نماید. هم  ایشــان در ارائۀ تصحیح انتقادی متن غایة اإلمکان از 
ــف با عنــوان »تاج الدین محمــود بن خداداد األشــنهی« یاد نموده انــد. ر.ک به: 

ّ
نســخ خطــی، از مؤل

مجموعــه آثــار تاج الدین اشــنوی، 45، )ت: نجیب مایل هروی، چاپ اول، انتشــارات طهوری، 
تهران، 1368ش(.

51. GERHARD BÖWERING, DEYLAMĪ�, ŠAMS-AL-DĪ�N ABŪ�  ṮĀ�BET MOḤAM-

MAD b. ʿAbd-al-Malek ṬŪ� SĪ�, IRANICA Vol. VII (1995), Fasc. 4, pp. 341-2.

یخی   پذیرش برافزودن نســبت طوســی به نام دیلمی را نگارنده تا پیدا شــدن دالیل علمی و شواهد تار
متقن به تأخیر می اندازم.

52. طبقات المفسرین، 241.
ثیــر از شــخصی بــه نــام عبدالملــک الدیلمــّی که والــی ری بــوده، در میان حوادث ســال  53. ابــن األ
)316/ 928(، در هنگامــۀ قتــل الحســن بــن القاســم الداعــّی یــاد می کنــد. توانــد بود بــه قرینۀ این 
اشــارت هرچنــد نادرســت أدرنــوی، دیلمــی به ســبب انتســاب به عبدالملــک دیلمی مشــهور ابن 
ثیر، الکامل  یش نســبت داشته است؟ ر.ک به: ابن األ الدیلمی نامیده می شــده و به جّد اعالی خو

احمــد غّزالــی )د.520 / 1126(، عیــن القضــات میاَنجــی همدانی )ش. 
1131/525(، شــهاب الدین سهروردی، شــیخ اشراق )ش.1191/587( 
یســتند.  آن می ز در  )د. 1209/606(  فســوی شــیرازی  بقلــی  روزبهــان  و 
ی در روزگار این بزرگان  ی به بازشناسی جایگاه اندیشه های و شناخت و

کمک شایانی می کند.

2-1. نقد منابع
کهن این منابع یادی ازو نموده اند: ســّیدمحّمد نوربخش  از خــال متون 
)د.  جامــی  و  األولیــاء39  سلســلة  در  1464م(  869ق/  )د.  ُقهســتانی 
898ق/ 1492م( در نفحــات األنــس.40 نظام الدیــن غریــب یمنی )زندۀ 
کاتــب چلبی )د. 1067/ 1657م(  1385/787( در لطایف اشــرفی،،41 
در کشــف الظنــون،42 احمــد بن محّمــد األدرنوی )د. قــرن11ق/ 17م( در 
طبقات المفســرین،43 إسماعیل پاشا بغدادی )د. 1339ق/ 1920م( در 
هدّیــة العارفیــن44 و إیضــاح المکنــون45 و زرکلــی )د. 1396ق/ 1976م( 

در األعام.46

و در میان پژوهش های معاصران،47 پیش از همه پروفسور آرُثر جان آربری، 
در مقالۀ »آثار شمس الدین دیلمی« به سال )1345ش /1966م(48 ضمن 
برشــمردن نادرســت انگاری پرچ )W. Pertsch( در تعییــن وفات دیلمی، 
هنگام بازشناســی نســخه ای از مهّمات الواصلین او در گوتا، نسخه ای از 
ف 

ّ
این اثر دیلمی را در کتابخانه چستربیتی معرفی می کند که از اصل مؤل

یر نظر  کربن، ز 39. سلســلة األولیاء، 13، شــماره 32 )ت: محّمدتقی دانش پژوه، جشــن نامۀ هانــری 
سیدحســین نصــر، تهــران، مؤسســۀ مطالعات اســالمی دانشــگاه مک گیل شــعبه تهران، سلســلۀ 

دانش ایرانی 9، 1977م(.
40. نفحــات األنــس من حضرات القدس، 360 )ت: محمود عابدی، انتشــارات اطالعات، تهران، 

چاپ اول، 1370ش(.
یش سیداشرف جهانگیر سمنانی )د. 808/  ری ملفوظات پیر و مراد خو 41. او این کتاب را در گردآو

1405( نگاشت. 
42. کشــف الظنــون عــن أســامي الکتــب والفنــون )ت: محمــد شــرف الدین یالتقایا، رفعــت بیلگه 

الکلیسي، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا(.
43. طبقــات المفســرین، 241 )ت: ســلیمان بــن صالــح الخزي، مکتبــة العلوم والحکــم، المدینة 

المنورة، الطبعة األولی، 1997م(.
44. هدّیة العارفین، )وکالة المعارف، إستانبول سنة 1951، إعادة طبعها: دار إحیاء التراث العربي، 

بیروت، لبنان(.
کشف الظنون )ت: محمد شرف الدین یالتقایا، رفعت بیلگه  45. ایضاح المکنون في الذیل علی 

الکلیسي، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا(.
46. األعام، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین )دار العلم 

للمالیین، بیروت، 1980م(.
47. مطالبــی کــه تــا کنون دربارۀ دیلمی نوشــته شــده و به چشــم نگارنده آمده بود نیــز جنبۀ تحقیقی 
 حضــرات محّقق نمایــی نیــز 

ّ
رده شــده اســت. واال یــدا بــود در ایــن یادکــرد آو و کارآمــدی در آنهــا هو

َیــدی، محقق »شــرح األنفاس  یــد الِمز هســتند چــون باحــث بســیارکوِش بی دّقت عــرب، أحمد فر
یش نوشــته  الروحانیــة« دیلمــی بــه ســال )1386ش /2007م( که همۀ آنچه در یک برگ مقّدمۀ خو
اســت، تنها فهرســت آثار اوســت، آن هم عینًا به لطف و مرحمت زرکلی در األعالم. ر.ک به: شرح 
ثار اإلســالمیة،  األنفاس الروحانیة ألئّمة الســلف الصوفیة، 87، )ت: أحمد فرید المزیدی، دار اآل

سریالنکا، 2007م(.
48. A. J. Arberry, The Works of Shams al-Dī�n al-Dailamī�, BSOAS (Bulletin of the 

School of Oriental and African Studies), University of London, Vol. 29 ,No. 1 (1966), 

pp. 49-56.

برخی یادداشت ها دربارۀ تفسیر فتوح الرحمان في إشارات القرآن



سال بیست و هفمت،مشارۀاول،فروردین واردیهبشت 121395 157

مقاله

2-2.  نام، تبار و خاندان دیلمی
ی بــه اّتفــاق منابــع »شــمس الدین أبوثابــت محّمــد بــن عبدالملــک الدیلمــّی« اســت و در افــزودن قید  نــام و
ی نگارنده را شواهد و قرائنی است که بدان خواهد پرداخت. گوشه ای از دالیل گمنامی  »الهمدانّی« به نام و
ی نیز در میان  که یادی از خانوادۀ او یا منتسبان به و ی را برشمردیم. صد افسوس  بزرگی چون دیلمی و تبار و
یغــا همۀ آنچه به قطع و یقیــن دربارۀ دیلمی می دانیم، جز یک بند در سلســلة  منابــع موجــود یافته نشــد.54 در

األولیاء و اشارتی در نفحات نیست. عبارت سلسلة األولیاء55 چنین است:

»شــمس الدین محّمــد بــن عبدالملــك الدیلمــّی، قّدس اهَّلل ســّره. کان من کبــار األولیاء و زهــاد العلماء، وله 
کالریاضة والمجاهدة والمحاســبة  کثیــرة في علوم هــذه الطایفة، وصاحــب األحوال والمقامــات  مصّنفــات 
والمراقبــة والمواظبــة علی الطاعات ومحافظة األوقات والخلوة والعزلة والکشــف والشــهود وتصفیة الباطن و 

الهیبة والوقار وغیرها«.

ی نیز هنوز ناشناخته  گران مایه، جایگاه عرفانی و ف 
ّ
کنار ناشناختگی جایگاه علمی این مؤل که در  افسوس 

که نگارنده در حاشــیۀ یکی از دســت نویس های آثار دیلمی یافت، ممکن  اســت. پیدا شــدن نکتۀ تازه یابی 
ی را نمایان تر ســازد. در این یادکرد، جّصاص همدانی56 در واقعه ای  اســت جایگاه معنوی و اعتبار عرفانی و

یخ، 8 : 189-191 )دار صادر، بیروت، 1386ق/1996م(. في التار
لف المألوف علــی الالم المعطوف را بــه ظن قریب به  رقی 17، عطــف األ 54. اینکــه مایــل هــروی در مقّدمــه فارســی مجموعــه آثار اشــنهی، ص 4، پاو
کلودواده از این کتاب، همان  احتمال از آِن فرزند شمس الدین دیلمی می داند، به هیچ عنوان درست نیست. چون پس از مراجعه نگارنده به چاپ 
زگار وی هنوز به چاپ نرسیده بوده(، آشکارا صاحب این اثر  یرایش دیگر را سراغ نداده، چون در رو که مایل هروی به آن ارجاع داده )و البّته و منبعی 
یا سهوالقلم استاد  »أبوالحســن علی بن محّمد الدیلمی« یاد شــده، بی هیچ کلمه ای فزون و کاســت. پس افزودن »بن عبدالملک« پس از محّمد، گو

مایل بوده و هیچ صورت علمی ندارد.
55. سلسلة األولیاء، 13.

56. أبومحّمــد طاهــر بن الحســن بن إبراهیم الجّصاص )گچســاز/ گچکار( الهمذانی الّزاهــد )د. 418/ 1027(. از صوفیان بلندپایه، صاحب کرامت، 

تصویر نسخۀ تفسیری دیلمی 
با عنوان: »فتوح الرحمن فی 
 إشارات القرآن«
از کتابخانۀ سلیمانیه ترکیه
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پیدایی اندیشه های 
عرفانی پرورده و آموزش پذیر، 
چیزی است که پس از ظهور 

شیخ نجم الدین کبری و 
خلفای ایشان در شرق عالم 

اسالم و به ویژه ایران آشکارا 
شد. آثاری کم نظیری چون 

مرصاد العباد، نگاشتۀ شیخ 
نجم الدین رازی )د. ح 654/ 

1256( از همین گرایش و 
همین نوع آثار است.

ی در تصّوف اعتــراف می کند. ذکر این بــرگ تازه یاب از  بــه فضــل دیلمــی در مبنای ســلوک و دســتاوردهای و
گر بتوان چنین نامی بر آن نهاد، در این بهره خوش می نماید: ی را البّته ا منقبت نامۀ57 ناپیدای و

فصل
جری لیلة ذکر األولیاء ومشــاهدات الشــیوخ کراماتهم وتعّجب القوم من ذلك فجری علی لســاني قوتهم علی 
کرامــة لهــم مــن اهَّلل تعالــی وعنــدي ذّرة من معرفة صفــة واحدة من صفــات رّبي عــّز وجّل  أحّب   مجاهداتهــم 
 مــن مــاء العالــم کرامات وفراســات، فرآي اإلمــام مجدالدین رحمه اهَّلل مــن لیلة هذه جماعــة ینقبون الجبل 
یخرجون منها المعادن نحو الحدید واألسرب والرصاص والجّص  وأشباه  یثقبون الحجر بالمعاول والفؤس و و
یصرفونها إلی معایشــهم. فبینا هم في ذلك ]إذ[ حضر محّمد الدیلمّي واّتخذ جوهرة بلحظة وکان في  ذلك و
یثقبون الحجر بهذه المشــّقات  الجماعــة الجّصــاص الهمدانــي رحمه اهَّلل. فقال: أتری هوالء ینقبون الجبل و
التي تشــاهدها لیکســبوا بها ما یحتاجون إلیها؟، والذي اّتخذ محّمد الدیلمي بلحظة خیر وأثمن وأبلغ قیمة 
کّد  مــن جمیــع مــا یعمل هــوالء،  لیعلــم أّن االعتبار للکثــرة الکــّد وهَّلل تعالی عبــاد یجذبه مجذبــة بلحظة با

ویرّبیهم في اللطف بالجود والفضل، وهو منهم یعني محّمد الدیلمي.58

العــارف الشــیخ  شــأن[   ]فــي  ]الـ[ـــواقعات   مــن 
قــّدس اهَّلل ســّره العزیــز. ثابــت محّمــد الدیلمــي  أبــي 

یاه رّب  العّزة تعالی  وتقّدس. قال قلُت : یارّب إّن محمدًا رســولك )ص( قال  رأی مجدالدیــن رحمــه اهَّلل في رؤ
في أحمدالغّزالّي: أّنه قّرةعیني59، ما تقول في محّمد الدیلمي؟، قال: او دل منســت. قال محمود رحمه اهَّلل: 
یشــي  »نگه کردم دل او بودي و  تو بودي و شــیري بودي و پیلي بودي و پادشــاهي بودي بر تخت نشســته و درو
که این مردیســت ُقطب  بودي شکســته. این همه بودي معامعًا، به یکبار همه دیدم«. تعبیرگفتند: آن اســت 
ي  ي باشــند وگرد و ي قطب جمله جوارح اســت و أوصاف خــّدام وفرمان بران و چنانــک دل آدمــي در نفــس و
ي  ي خاّص و گردنــد، ایــن شــخص نیز في عالم اهَّلل تعالی قطب اســت. گفت توبودي، یعنــي: ذات خاّص و
م و عیال ترا و نیز نفع تو بخلق رســان باشــد حّیًا  ومّیتًا، فإّن 

ّ
بود. وپیلي بودي بزرگ، ]یعني:[ بّر و بحر ترا مســل

الفیل ینتفع بکّل شــيء من أجزائه بعد موته حّتی  العظام. وشــیر مهیب بودي، یعني: ســیایش60 مهیب باشد 
کم باشد درجبروت و ملکوت  في عوالم الروحانیات. گفت: پادشــاهي برتخت نشســته، یعني: پادشاهي حا
یشي شکسته بودي، یعني: با اینهمه صفاِت بلند، بندۀ بکمال بودي درعالم  في عوالم اهَّلل تعالی. گفت: درو

ســخْت زهدپیشــه، بنام و زبانزد تا پیش از حمله مغول که پس از آن کمتر نامی از ایشــان در میان منابع یاد شــده اســت. ایشــان را در شــمار محّدثان 
ّفار حدیــث نقل نموده اســت. بلندآوازه بــودن وی را از اعتراض  یــاد نمودنــد کــه از محمــد بن یوســف بن ُعَمر الِکســائّی البّزاز و الحســن ْبن علــّی الّصَ
یة بن شــهردار دیلمی همدانی )د. 558/ 1163( - ظاهرًا از خالل کتاب بســیار  یل جزئیات شــرح حال وی توســط شــیرو شــمس الدین ذهبی بر تطو
کتابی  که جزو منابع مهم ذهبی در شرح حال  نگاری های اوست - می توان فهمید.  یخ همذان  مهم، ارزشمند و متأّسفانه اکنون مفقود وی با نام تار
گفتارهایی نیز در  کلمات و  گرایش مالمتی داشــته و  یش  با نام »أحکام المریدین« را در هفت جزء در شــمار تألیفات وی نام برده اند. در ســلوک خو

که به مذاق ذهبی دشوار می آمده است. مالمت بیان داشته بوده 
بور و قرآن می خوانده و بر تفســیر آنها نیز  وفّی و او از قول پدرش نقل نموده که: طاهر جّصاص تورات، إنجیل، ز یة بن شــهردار از قول أبوالَحَســن الّصُ شــیرو
یارتگاه بوده و آن   گرد بود که همگی از اوتاد بودند«. مزار او ز گاه بوده اســت. ]بابا[ جعفر األبهری در شــأن وی گفته که: »طاهر جّصاص را ســیصد شــا آ
را گرامــی می داشــته اند. بــرای تفصیل بیشــتر ر.ک به: الصفدی، الوافــی بالوفیات، 16: 225، )ت: أحمد األرنؤوط(، دار إحیــاء التراث، بیروت، 1420 

یخ اإلسام، 9 : 297-298، )ت: بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمی، 2003م(. /2000م و الذهبی، تار
.Hagiography که غربیان از آن نام می برند 57. ستایش نامه و یا آن گونه 

58. نسخه پیش تر یاد شده 177و.
رد در میان تذکره ها، مقامات نامه ها و هر جایی که گمان می بردم  گفتآو یابی مصدری یا منبعی برای این  59. تا آنجا که در وسع و یارای من بود برای باز
یغ که چیزی دســتیابم نشــد. به هر روی نقل این گفتار از حضرت رســول خدا )ص( در  یادکری از أحمد غزالی در آن یافت شــود تالش نمودم، اّما در
زگار او، می تواند از منابع تازه یاب در بازشناســی جایگاه أحمــد غّزالی در میان عارفان  ســتایش أحمــد غّزالــی در میــان یکی از نزدیک ترین منابع بــه رو
ایرانی سده های پنجم و ششم هجری باشد. برای تفصیل در شرح حال و زندگانی ایشان، ر.ک به: مجموعه آثار فارسی أحمد غّزالی، احمد مجاهد، 
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1370ش. نیز: شروح سوانح، سه شرح بر سوانح العّشاق أحمد غّزالی )از عز الدین محمود کاشانی م735ق، 

گوری م901ق، و شرحی از قرن نهم(، به اهتمام: احمد مجاهد، انتشارات سروش، چاپ دوم، تهران، 1376ش. حسین نا
کذا، بدون نقطه، ظ: شتابش.  .60

برخی یادداشت ها دربارۀ تفسیر فتوح الرحمان في إشارات القرآن
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قالب الفاظ یکسان است که در ترجمه و شرح حال این سه تن عینًا دیده 
می شود: از »کبار األولیاء« بودن، صاحِب »احوال و مقامات« بودن، »زهد«، 
»ریاضت«، »عزلت/خلوت« و »مکاشفة/شهود« که البّته دیلمی در میان 

استادان خود به »صاحب مصّنفات کثیره« بودن ممتاز گشته است.

ازین دو استاد و پیر نامبردار چنین یاد نموده اند:63

سدید الّدین بن أبي الفخر الهمدانی، قّدس اهَّلل تعالي سّره. صحب أیضًا 
کبار األولیــاء والعلماء والعرفاء بین هذه الطایفة،  أباعثمــان، و ]کان[ من 
کبیــر الشــأن بالریاضــات والمجاهــدات وکثیــر مــن األحــوال والمقامات 

والورع والزهد والتزکیة والتصفیة واالستقامة علي الشریعة والطریقة.

وأرباب األحوال  األولیاء  کبار  کان من  الّدینوري، قّدس اهَّلل سّره.  أبوبکر 
واألصول  والصفات  لألسماء  والمعرفة  والشهود  کالکشف  والمقامات 
یات، وارتکاب األربعینات من العزلة والخلوة وسایر الریاضات، 

ّ
والتجل

وله في العلم والورع والزهد والفتّوة شأن کبیر بین السالکین والمکاشفین 
رحمه اهَّلل.

گردان 2-4. شا
گمنام انــد، اّمــا اینکــه جامــی، محمــود  ی تقریبــًا  گردان و مریــدان و شــا
گردان( او معّرفی می کند،64  اشــنهی را از جملۀ اصحاب و تامذه )= شــا
یس بوده و این امر یعنی  نشان می دهد دیلمی دارای منصب و کرسی تدر
بــر مذاق اهل ظاهر هم دانشــوری تمام و صاحب نظری بنام بوده اســت. 
استاذ در سده های نخستین شکل گیری تصّوف بدین معناست، تقریبًا 

تا پیش از حملۀ غزان.65

بــن  خــداداد  تاج الدیــن  محمــود  اشنهی/اشــنوی:66  تاج الدیــن محمــود 
)/حــّداد( ُاْشــُنهی )/اشــنوی( عــارف  ســدۀ ششــم و هفتم /دوازدهــم و 
ی از میان منابع موجود  یخ وفــات و ســیزدهم. جزئیــات زندگانی و نیز تار
یخــی نشــان می دهد که  بــه دســت نمی آیــد. تنهــا برخــی یادکردهــای تار
زمــرۀ  بقلــی شــیرازی )د 606ق / 1209م ( در  روزبهــان  وفــات  از  پــس  او 
ی اینان را  پیــران و راهبــران تصــّوف به شــمار بــوده اســت.67 از مریــدان و

یــخ زندگانــی و وفــات این دو شــخص کمی با  63. ر.ک بــه: سلســلة األولیــاء، 13. ممکــن اســت تار
زندگانــی دیلمــی همخوانی نداشــته باشــد، اّمــا در این گونــه موارد گرایــش مکتبی و ســبک عرفانی 
یمی ســالیان زندگانی  ارتباط دهنــدۀ اشــخاص یــک مکتب اســت، نه دیــدار ظاهری یا تطابــق تقو

ایشان.
64. جامی، نفحات األنس، 360.

65. CF. Fritz Meier, “Hurāsān und des ende der klassischen ṣufik”, Atti del covengo 

internazionale sul tema: La Persia nel medievo (Roma, 31 marzo – 5 aprile 1970), 

Accademia Nazionale dei Linceri, Rome, 1971, Pp. 545-570.

که او همان مجد الدین محمود مورد اشاره در جای جای آثار دیلمی باشد؟ 66. تواند بود 
محمدتقــی   ت:  بهان نامــه ،  ز رو )ضمیمــة   28-27 العرفــان،  تحفــة  إبراهیــم ،  شــرف الدین    .67
ــی، تهــران ، 1347ش(. حمداهلل مســتوفی او را در شــمار مشــایخ عهد 

ّ
دانش پــژوه ، انجمــن آثــار مل

گزیــده، 670، 673 )ت: عبدالحســین  نوایــی ، بازچاپ  یخ  رد. ر.ک بــه: تار مغــول به شــمار مــی آو
انتشــارات امیرکبیر، تهران ، 1362ش (. ]این دو منبع یاد شــده توسط کیانوش صدیق، »اشنهی«، 

دائرة المعارف بزرگ اسام )دبا( 9: 87-85[.

حق تعالی )ِمْسِکیًنا َذا َمْتَرَبٍة( ]البلد )16( : 16[ أقّل  من ذّرة وأضعف من 
بّقــة، وهذه الدرجة األخیرة أشــرف من هذه الدرجــات المتقّدمة. ثّم  إّني 
یــا؟ وکذا التعبیر  لــُت  بالقرآن لیشــهد القرآن أّن هــذا صدق، یعني الرؤ

ّ
تفأ

صدق من اهَّلل تعالی؟ أو من هواجس نفوسنا وأمنّیة قلوبنا؟ فجاء الفأل: 
اِس  َکاَن ِللّنَ

َ
َحِکیِم، أ

ْ
ِکَتاِب ال

ْ
َك آَیاُت ال

ْ
ِحیِم، الر ِتل ْحَمِن الّرَ )ِبْســِم اهَّلِل الّرَ

ُهْم 
َ
 ل

َ
ّن

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َّ
ــِر ال اَس َوَبّشِ ْنِذِر الّنَ

َ
ْن أ

َ
ی َرُجٍل ِمْنُهْم أ

َ
ْوَحْیَنــا ِإل

َ
ْن أ

َ
َعَجًبــا أ

ِهــْم( ]یونــس )10( : 1-2[؛ وجــاء في الثاني )ِبْســِم اهَّلِل  ّبِ َقــَدَم ِصــْدٍق ِعْنــَد َر
ُه 

َ
ْم َیْجَعْل ل

َ
ِکَتاَب َول

ْ
ی َعْبِدِه ال

َ
 َعل

َ
ْنَزل

َ
ِذي أ

َّ
َحْمُد هَّلِلَِّ ال

ْ
ِحیــِم، ال ْحَمــِن الّرَ الّرَ

ْن َیا ِإْبَراِهیُم، 
َ
ِعَوًجا( ]الکهف )18( : 1[ اآلیة؛  وجاء في الثالث )َوَناَدْیَناُه أ

َیا( ]الصاّفــات )37( : 104-105[ اآلیة. ثــّم إّنه رحمه اهَّلل  ْؤ ْقــَت الّرُ
َ

َقــْد َصّد
کان في  کتاب الیواســین61 فلّما بلغ  إلی  قریب مــن آخر الکتاب  قــرأ علّي 
کون مثلهم  کمــا للصالحین أل فصــل قولي طلبــت في أعمالي منقبة لي 
کن منهــم، فمن أنــا؟ فضّمني إلیــه وقال:  فلــم أجــد شــیئًا فقلُت إذا لــم أ
»أنــت عبــدي حّقــًا، جالــي جالــك ونعوتي صفاتــك، افتخر ما شــئت 
یة هذه الواقعــة لمجدالدین محمود رحمه اهَّلل  وأنــت صادق...«.وکان رؤ

في ذي القعدة سنة اثنین وثمانین وخمسمائة... .62

2-3.  استادان
ی در  ی و نیــز پیــران و متأســفانه هیــچ یــادی از اســتادان علــوم رســمی و
تصــّوف در میــان نیســت. اینکه چــرا هیچ  جا نامــی از عیــن القّضات یا 
غّزالــی در میــان نیســت، بی ارتباط با قتل عین القضات و ســهروردی در 
فاصلــه ای کمتــر از نیم قرن نباید باشــد؛ خصوصًا که شــیوه و مطالبی که 
دیلمــی آنهــا را بســط و توضیــح داده، به اندازه ای به آثــار عین القضات و 
که به نام آنها بارها چاپ شــده اســت. دیلمی  ســهروردی شــباهت دارد 
ق  خاطری بــا بزرگان 

ّ
گذشــته از ایــن ماحظــات، البته گوشه چشــم و تعل

هــم روزگار، بــه ویــژه أحمد غّزالی داشــته و یکــی از آثار خویش را »ســوانح 
ی را به ذهن متبادر می کند. که »السوانح فی العشق« و السوانح« نامیده 

 )Dominant( پیران و استادان معنوی دیلمی را با بهره گیری از وجه غالب
هــر مکتــب و اینکــه هــر مکتبی بــه کدامیــن اندیشــه گرایش و نوع ســلوک 
تمایل داشــته، به احتمال مشــخص نمودیم. در سلســلة األولیــاء پیش از 
یادکــرد دیلمــی از دو تــن صوفی نامدار دیگــر نیز نام برده می شــود که توالی 
اســامی ابوبکــر دینــوری و پــس از آن ســدید الدین همدانــی و در پــی آن دو 
شــمس الدین دیلمی به گمان نگارنده معنی دار اســت و آنها را پی ســپراِن 
گرایش عرفانی نشــان می دهد. نکتۀ دیگر شــباهت های یاد شــده در  یک 

61. مالصــدرا )د. 1050ق(  دو جــا بــه نقــل از صاحــب عــوارف المعارف نــام این کتاب را »الطواســین 
والیواسین« یاد نموده است.  در طواسین حالج تصحیح لویی ماسینیون نام کتاب چنین نیست. 
نک. )مفاتیح الغیب، تصحیح محّمد خواجوی، مؤسسۀ مطالعات فرهنگی، تهران، 1363ش، 
ص 534؛ نیــز: الحکمــة المتعالّیة في األســفار األربعة العقلّیة، دار إحیــاء التراث العربي، بیروت، 
1981م،  9 : 320(. نیــز چنــدان دور نمی نمایــد کــه پیــران منطقۀ جبال و پیــروان گرایش حاّلجی در 

تصّوف، در این گونۀ نگارش )=شطح( تألیفی به پیروی و تتّبع از وی نگاشته باشند.
62. نسخه پیش تر یاد شده، 177ظ.
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2-5. آثار 
کتــب  ــف جای جــای، بــه مناســبت یادکــرد مطالــب از دیگــر 

ّ
اینکــه مؤل

خویش نام می برد، نشان از نظام فکری منسجم و حضور ذهن و جمعّیت 
ی نگاشته های  ی از مطاو ی اســت. البته نام بســیاری از کتب و خاطر و
کتاب شناســی ها موجود  ی بازشناســی می شــود و نامی از آنها در میان  و
ی حّتــی در نام گــذاری آثــار خویــش از اســتخاره و استشــاره  نیســت. و

برخوردار بوده و بهره می برده است.

1. غایــة اإلمــکان فــی درایــة المــکان:76 ایــن اثــر پیش تــر، بارهــا بــه خطا به 
فــان دیگــری همچــون عیــن القضــات،77 شــاه نعمــت اهَّلل ولی، و 

ّ
نــام مؤل

اشــنهی78 به چاپ رســیده است و نســبتًا با نام اشنهی در ایران شناخته 
شــده اســت. فضــل تقّدم، حــاج آقــا بــزرگ رازی )تهرانی( راســت که این 
یعــة79 مطــرح فرمــوده بودنــد. دالیــل  تصحیــح نســبت را اّول  بــار در الذر
نگارنده بر این انتساب: اول نکته إشارات خود دیلمی در مطاوی آثارش، 
تفصیل دربارۀ بحث مکان را به کتابی فارسی درین باب حواله می دهد، 
کتاب المکان بالفارسّیة«. مباحث وعده داده  با این عبارت »سیأتی فی 
توســط دیلمــی، عینــًا در غایة اإلمــکان یافت می شــود. دومیــن نکته آنکه 
کتاب شناســی ها از »کتاب المکان«80 دیلمی یاد نموده اند. ســومین نکته 
به قرینۀ ســبک و محتوای اثر عبارات، محتوا، مطاوی، ســبک نگارش و 
حّتــی نحــو زبان در این اثر با دیگر آثار دیلمی همخوانی تام دارد، چنان که 
گــر کســی غایة اإلمــکان را در میانــۀ آثار دیلمــی بنگرد، به قرینۀ ســبک و  ا
زبان این دو، نگارندۀ آن را شخصی واحد برخواهد شمرد. چهارمین جنبه 
کــه از مجموعــه آثــار دیلمی در دســت  بــه قرینــۀ نســخه: در نســخه هایی 
نگارنــده هســت، غایــة اإلمکان به وضــوح در کنار دیگر آثــار دیلمی آورده 
شده و کّتاب نسخ یاد نموده که اینها جملگی آثار دیلمی هستند. چنین 
می پنــدارم همین اندازه اشــارت و داللــت فراهم آورندگان آثار وی، مثبت 
ایــن انتســاب تواند بــود. پنجمین نکته: در غایة اإلمــکان یادکرد و خطاب 
مســتقیم به »فرزند أعّز« اســت که تطابق با دیگر آثار دیلمی نشان می دهد 
گرد و مرید برجســتۀ وی  منظــور وی از ایــن مخاطــب و فرزند معنوی، شــا
محمود اشــنهی اســت. ششــمین نکته: در تاریخ تألیفات مســلمانان کم 
کار ایشان  که احترامًا لألستاد، پس از استاد به تکمیل  گردانی  نبودند شــا

کتاب ها به نام ایشان منتشر شده است.81 می پرداختند و بعضًا 

76. یا »غایة اإلمکان فی درایة الزمان و المکان«، آنچنان که جامی یاد نموده است.
77. بــه کوشــش رحیــم فرمنــش، ضمــن کتاب »أحــوال و آثــار عیــن القضــات«، ص 1-54، تهران، 

1334ش.
ین، ذیل نام و آثار اشنهی. 78. ر.ک به: پیش از

یعــة إلــی تصانیــف الشــیعة، 9:16 )دار األضــواء، بیــروت، بی تــا(: »غایــة االمــکان فــي درایة  79. الذر
کتــب علیهــا انهــا لتاج الدیــن خــداداد  المــکان فارســی نســخة مخطوطــة منــه فــي )سپهســاالر( 
االشــنهی، تلمیذ أبی ثابت شــمس الدین محمد بن عبد الملك الدیلمي العارف. وقیل إنه تألیف 

األستاذ ...«.
80. إیضاح المکنون، 336:2؛ هدّیة العارفین، 103:2.

81 . برای نمونه، ر.ک به: شــمس الدین ســخاوی بر »أخبار قضاة مصر« ابن حجر عســقالنی )کشــف 
الظنــون،29:1(، أبوموســی محمد بن عمر األصبهانی بر »أنســاب المحدثیــن« أبوالفضل محمد بن 

برشــمرده اند: خواجــه  امام الدیــن  داوود بــن  محمــد بن  روزبهــان  فرید )د. 
کبری  ارادت  داشــت  و در عین  حال   که  به  نجم الدین   671/ 1273( بود 
گهرزنی  از اشــنهی  اجازهٔ دعوت  و ذکر و ارشــاد یافته  بود.68 شــیخ  محمد 
)از مشــایخ  ســدهٔ 13/7(  را نیز در شمار مریدان  اشنهی  یاد کرده اند.69 در 
این میان انتســاب ابوالمعالی  ســیف الدین  باخرزی  )د. 1248/646( از 
ی و اینکه در هرات  از  ی آن روزگار به و مشــایخ  بنام و شناخته شــده کبر و
دست  او خرقه پوشیده باشد،70 ثابت شده و پذیرفتنی نیست.71 آرامگاه  
اشنهی در هرات در مقبرهٔ سلطان  مجدالدین  طالبه قرار داشته است.72 

آثار وی73 
کنون دو رساله مختصر را از آثار قطعی اشنهی یاد نموده اند: 1. »پاسخ   تا 
کــه  یــاران   کــه رســاله ای  اســت  در پاســخ  بــه  ســؤاالتی   بــه  چنــد پرســش« 
ی  نیز پاســخ  ایشــان   کرده  بودند. و اشــنهی  در راه  میان  مکه  و مدینه  از او 
کــه  چندی  بعد توســط ابومنصور  را بــه  صورت  رســاله ای  به  عربی  نوشــته  
ماشــاده اصفهانــی ، عــارف  ســدهٔ 13/7  و مترجــم  عــوارف  المعــارف بــه  
فارســی  برگردانده  شــده  اســت . 2. »تحقیق  الــروح ». این  رســاله  چنان که  
از عنــوان  آن  برمی آیــد دربارۀ حقیقت  روح  اســت ، ولی  نویســنده  در آن  به  
مسائل  دیگری  از قبیل  خلق  قرآن  و موضوع  وحدت  و کثرت  نیز پرداخته ، 
گفته  است. 74  3. اشعاری نیز در  و از انواع  سلوک  در طریق  عرفان  سخن  

ترجمۀ فارسی  عوارف  المعارف  آمده  است.75  

ینی ، ]مطبعۀ مجلس[، تهران ، 1328ش (. ]یاد  68.جنید شیرازی ، شد االزار، 352 )ت: محمد قزو
کیانوش صدیق، همانجا[ شده توسط 

یس ، 1986م (. ]یاد شده  69. اســفراینی ، عبدالرحمان ، کاشــف  االسرار، 62 )ت: هرمان  لندلت ، پار
کیانوش صدیق، همانجا[ توسط 

70. فصیح خوافی، مجمل  فصیحی ، 316:2 )ت: محمود فرخ ، مشهد، 1340ش (. ]یاد شده توسط 
کیانوش صدیق، همانجا[

71. ر.ک بــه: مقّدمــۀ مایــل هــروی بر مجموعه آثار فارســی تاج الدین اشــنهی، ص 7. البّته این دیدار 
ّیــه تأییــد نمی کننــد. ر.ک بــه: کربالیــی، روضات  یــخ کبرو را گزارش هــای اصیل تــر و مســتدل تر تار
الجّنــان، 2: 599-600. چنیــن می نمایــد پســینیان و منتســبان بــه اشــنهِی پســر، بــرای برکشــیدن 
جایگاه پســر اشــنهی، پیوســتن به زمرۀ عارفاِن یکی از مشایخ شناخته شــدۀ عصر که دارای خانقاه 

رند. گمنامی و ناشناخته ماندن او را توجیهی بیاو و خاندان بزرگی بوده را بدو نسبت می دهند تا 
72. جامــی ، عبدالرحمــان ، نفحــات  االنــس،360 )ت: محمــود عابــدی ، تهــران ، 1370ش ( واعظ، 
عبــداهلل ، مقصــد االقبــال  ســلطانیه، 37 )ت: نجیــب  مایل  هــروی ، تهران ، 1351ش (. ]یاد شــده 

کیانوش صدیق، همانجا[ توسط 
یی  73. مجموعــه آثــار اشــنهی )اعم از قطعی و منتســب( را اســتاد مایــل هروی در یک دفتــر به نیکو
ری فرموده و در تهران به طبع رســاندند. ر.ک به: مجموعه آثار تاج الدین اشــنوی ت: نجیب  گردآو
که پیش تر اشــاره شــد،  مایل هروی، چاپ اول، انتشــارات طهوری، تهران، 1368ش. همان گونه 
»غایــة اإلمــکان فــی درایــة ]الزمــان و[ المــکان« از آثــار شــمس الدین دیلمی اســت و انتســاب آن به 
اشنهی درست نیست. برای دالیل این تصحیح نسبت ر.ک به: جستار »آثار شمس الدین دیلمی« 

در همین مقاله.
74. تنها نسخهٔ این  رساله  به  کوشش  نجیب  مایل  هروی  در مجلهٔ معارف  )تهران ، 1369، شمارهٔ 2( 

کیانوش صدیق، همانجا[ به  طبع  رسیده  است. ]یاد شده توسط 
75. مثــاًل در ترجمــه عــوارف المعــارف، 8، 10، 85، 93. بــه  جز چند بیت  پراکنده ، بقیهٔ این  اشــعار 
کــه  بــه  بیــش  از 200 بیت  می رســد، غزلیاتی  اســت  با محتــوای  عرفانی  و شــامل  مواعــظ و حکم . در 
سراســر اشــعار او تعبیــرات  و اســتعارات  عارفانــه  و عاشــقانه  دیده  می شــود کــه  البته  خالــی  از تکرار 
مضمون  نیســت . این  اشــعار نیز ضمن  مجموعهٔ آثار فارســی  او به  چاپ  رســیده  اســت . ]یاد شــده 

کیانوش صدیق، همانجا[ توسط 

برخی یادداشت ها دربارۀ تفسیر فتوح الرحمان في إشارات القرآن
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3. دربارۀ تفسیر فتوح الرحمان فی إشارات القرآن
درآمد 

گرایش عرفان ایرانی و به تبِع آن تفاســیر  یاد نکردن دکتر ســلیمان آتش از 
کتاب مکتب تفسیر  که بر مبنای این نگرش تألیف یافته اند، در  عرفانی 
اشــاری112 بــه گمــان نگارنــده از یک کاســتی فراتر بوده و در حّد خیزشــی 
یــخ علم تفســیر  گناهــی نابخشــودنی در تدویــن بخشــی از تار گاهانــه و  آ
گرایش  گلتسیهر( دانسته از این  ی و اساف او )چون  است. اینکه چرا و
کــه در جای دیگر، مشــروح تر  نامــی به میان نمی آورند، مســئله ای اســت 
ی مســائل اصلی تفســیر اشــاری را همان  بدان خواهم پرداخت. به هر رو
پارادایم های بافتۀ مکتب حکمت اسکندرانی )= محیی الدین و پیروان 
او( دانســتن،113 باعــث نادیده گرفتــن پویاتریــن و حیاتمندتریــن بخــش 
عرفان اســامی )= عرفان ایرانی( متأّثــر از آموزه های اهل بیت)ع( خواهد 
شــد. پروفســور ولیــد صالح در مقالۀ »تفاســیر قرآنــی: مکتب نیشــابور«114 
إســحاق ثعلبــی  بــه برخــی جنبه هــای مکتــب خراســان در تفاســیر »أبو

نیشابوری« و »أبوالحسن واحدی نیشابوری« پرداخته است.

دربــارۀ هنگامــۀ تألیــف تفســیر فتــوح الرحمــان، شــاهدی درون متنــی یا 
کــه نامی از این تفســیر در میان آثار  یــم. از آنجا  برون متنــی در دســت ندار
ی این تفســیر یاد  دیگــر دیلمــی نیســت و معظــم آثــار خویــش را در مطــاو
گر نگارش این تفسیر را محصول دوره های  می کند، شــاید بی راه نباشــد ا
که اندیشــه های دیلمی در این تفســیر  ی بدانیم. از آنجا  پایانی زندگانی و
ف تنها به تبیین رئوس مطالب خویش 

ّ
گزارش شده و مؤل هرچه بسنده تر 

گــرو بازخوانی دیگــر آثار و  کــرده، پــس فهم مطالب این تفســیر در  بســنده 
ی است. نگاشته های و

I.تقویِم نسبت
فی  الرحمان  »فتوح  چلبی  کاتب  اّول بار  کتابشناسی،  منابع  میان  در 
کرد.115 پس از  إشارات القرآن و تفسیره« را به نام شمس الدین دیلمی ثبت 
وی أدرنوی )به احتمال فراوان به نقل از همو( از این تفسیر و انتسابش به 
دیلمی نام برده است.116 این تفسیر را »تصدیق المعارف« نیز نامیده اند.117

112. ســلیمان آتش، مکتب تفســیر اشــاری )ترجمه: توفیق ســبحانی، مرکز نشــر دانشــگاهی، تهران، 
1381ش(.

113. ر.ک به: مکتب تفسیر اشاری، 322-258.
114. Cf. Walid A. Saleh, EXEGESIS (viii), Nishapuri School of Quranic Exegesis, 

IRANICA, (Last update) January 18, 2012.

115. کشــف الظنــون، 1240:2)ت: محمد شــرف الدین یالتقایــا، رفعت بیلگه الکلیســي، دار إحیاء 
التــراث العربــی، بیــروت، بی تــا(: فتوح الرحمن في إشــارات القرآن وتفســیره للشــیخ عبــد الملك 
الدیلمــي أولــه الحمد هلل حق حمده قال فهذا تفســیر بعض آیات القرآن التي یحتاج إلیها الصوفیة 

في أحوالهم.
116. األدرنوي، طبقات المفســرین، 241، )ت: ســلیمان بن صالح الخــزي، مکتبة العلوم والحکم، 

المدینة المنورة، الطبعة األولی، 1997م(.
117. هدّیــة العارفیــن، 103:2. بــه گواهــی آغاز نســخه هایی که نگارنده در دســت دارد، این هر دو نام 

یک اثر واحد است، اما دلیل این دیگرگونی در نامگذاری را نمی دانم.

ــة النظــر،82 اآلزال واآلباد،83 
ّ
2. فهرســت الفبایــی مجموعــه آثــار دیلمــی أدل

إصاح األخاق ومفتاح األغــاق،84 أصول مذاهب العرفاء باهَّلل،85 برهان 
المحبــة،86 التجریــد فــی رد مقاصــد الفاســفة،87 تخجیــل الفاســفة،88 
تصدیــق المعارف،89 فتوح الرحمن؛ تلخیص األســانید،90 التلخیص من 
أصول مذاهب العرفــاء،91 الجامع لدالئل النبوات،92 الجمع بین التوحید 
و التعظیــم،93 جواهــر األســرار،94 المســّمی قبل بکشــف الحقائق؛ ســوانح 
الســوانح،95 الشــرایع،96 شــرح األنفــاس الروحانّیة ألئّمة الســلف الصوفّیة؛ 
عجائب المعارف و بدایع الغرائب،97 العقل والعاقل،98 عیون المعارف،99 
غایــة اإلمکان فــی درایة الزمان والمکان؛ فتوح الرحمن في إشــارات القرآن 
ة،102 محك 

ّ
وتفســیره،100 کشــف الحقائق بکنه الدقائــق،101 المحّبــة و الخل

النفــس،103 مــرآة األرواح،104 المســائل الملمــع بالوقائــع البدائــع المبرهــن 
المــکان،108  العرفــاء،107  ألفــاظ  معرفــة  یــج،106  المعار الشــرائع،105  بدالئــل 

ة.111
ّ
مهّمات الواصلین من الصوفیة البالغین،109 النجاة110 و نصرة المل

3. تفسیر فتوح الرحمان: از مهم ترین تفاسیر اشاری نوشته شده توسط عارفان 
ایرانی پیش از حملۀ مغول که پس از این به معّرفی آن خواهیم پرداخت.

طاهر المعروف بابن القیســرانی المقدســی )همان 180:1، نیز: الســمعانی، األنساب، 8:1(، السید 
شــمس الدین أبوالمحاســن محمــد بن علی الحســینی بــر »العبر« شــمس الدین الذهبــی )همان، 
1123:2(؛ و در قــرون اخیــر مرحــوم محــّدث نــوری بر »وســائل الشــیعة« شــیخ حــّر عاملــی و مرحوم 

زانفر. سیدجعفر شهیدی بر »شرح مثنوی شریف« فرو
82 . نسخه پیش تر یاد شده 237و.

83 . هدّیة العارفین، 103:2.

84 . هدّیة العارفین، 103:2.
85 . کشف الظنون،115:1؛ إیضاح المکنون، 317:1؛ هدّیة العارفین، 103:2.

86 . إیضاح المکنون، 179:1 و هدّیة العارفین، 103:2.
87. کشف الظنون،351:1 و هدّیة العارفین، 103:2.

88. إیضاح المکنون، 269:1 و هدّیة العارفین، 103:2.
89. هدّیة العارفین، 103:2.

90. مقدّمۀ مایل هروی بر مجموعه آثار اشنهی، 5.
91. إیضاح المکنون، 317:1 و هدّیة العارفین، 103:2.

92. إیضاح المکنون، 357:1 و هدّیة العارفین، 103:2.
93. کشف الظنون، 601:1 و هدّیة العارفین، 103:2.
94. کشف الظنون،612:1 و هدّیة العارفین، 103:2.

95. إیضاح المکنون، 30:2 و هدّیة العارفین، 103:2.
96. إیضاح المکنون، 475:2.

97. إیضاح المکنون، 94:2 و هدّیة العارفین، 103:2.
98. مقدّمۀ مایل هروی بر مجموعه آثار اشنهی، 6.

99. إیضاح المکنون، 135:2 و هدّیة العارفین، 103:2.
100. کشف الظنون،1240:2 و طبقات المفسرین، األدرنوی، 241.

101. هدّیة العارفین، 103:2.
102. إیضاح المکنون، 329:2 و هدّیة العارفین، 103:2.

103. هدّیة العارفین، 103:2.
104. إیضاح المکنون، 330:2 و هدّیة العارفین، 103:2.

105. هدّیة العارفین، 103:2.
106. إیضاح المکنون، 333:2 و هدّیة العارفین، 103:2.

107. إیضاح المکنون، 512:2 و هدّیة العارفین، 103:2.
108. إیضاح المکنون، 336:2 و هدّیة العارفین، 103:2.

109. کشف الظنون، 1916:2؛ إیضاح المکنون، 610:2؛ هدّیة العارفین، 103:2.
110. نسخه پیش تر یاد شده 204ظ.

111. کشف الظنون، 1956:2.

برخی یادداشت ها دربارۀ تفسیر فتوح الرحمان في إشارات القرآن
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II.عنوان تفسیر
ف نگاشتۀ خود را »فتوح الرحمان في إشارات القرآن و تفسیره« نامگذاری نموده، براعت استهال 

ّ
اینکه مؤل

را تداعی کنندۀ این معانی در ذهن اســت: فتوح در خطاب قرآن رحمتی از حق اســت که چون گشــوده شــود 
که  کسی آن را باز نتواند داشت.118 در التعریفات در معنای فتوح آمده: به دست آوردن چیزی است از جایی 

انتظار آن نمی رود.119 

إشــارات: حضــرت صــادق آل محّمــد )ع( در حدیثــی فرمودنــد: »کتــاب خــدای را چهار نمون و بهره اســت: 
عبارت، اشــارت، لطائف و حقائق. پس عبارت عوام راســت، اشــارت خواص راست، لطائف اولیا راست و 

حقائق انبیا را«.120

III.منابع
شــمس الدین دیلمی یکســره سعی در تبیین اندیشه ها و جهان بینی عرفانی خویش دارد و در این میان کمتر 

ی را به خود جلب می نماید و هرچه دارد یکسر پرورده و یافته های شخصی خوِد اوست. تألیفی نظر و

ــق خاطر بیشــتری بــا أبوعبدالرحمــان محّمد بن الحســین 
ّ
گــروه دیلمــی تعل 1. صوفیانــه: از میــان منابــع ایــن 

ی نشــان می دهد. با این  ی از حقائق التفســیر و الســلمی )د. 412/ 1021( دارد. ایــن نکتــه را بهره گیری های و
وجود هیچ گاه از او و تفسیرش نیز به نام یادی نمی کند. یادکرد دیلمی از اقوال تفسیری بزرگانی چون حضرت 
یاد توّســط حقائق التفســیِر ســلمی  جعفــر بن محمد)ع(، ســهل تســتری، حــاج، جنید و بایزید به احتمال ز
ی یادکردها و انتساب های  ی بوده باشد. به هر رو است و بعید می نماید اصل این اجزاء و تفاسیر در اختیار و

ی نیاز به دّقت و احتیاط علمی دارد. دیلمی در خال تفسیر و

َکْیَف َیَشــاُء« ]آل عمران )3(: 6[ نقــل قولی را به  ْرَحاِم 
َ ْ
ُرُکْم ِفــي األ ــِذي ُیَصّوِ

َّ
ــف ذیــل آیۀ »ُهَو ال

ّ
بــرای نمونــه: مؤل

که به قرینۀ حقائق التفســیر ســلمی، از آِن محّمد  حضرت امام محّمد بن علّی الباقر)ع( منتســب داشــته121 
که پــس از نام محّمــد بن علّی  کاتبــان فتوح الرحمان نباشــد  گر اشــتباه  بــن علــی حکیــم ترمذی122 اســت و ا
ف از موارِد مصادر اوست. چون سلمی فراوان از حکیم 

ّ
لقب »الباقر« را افزوده باشند، سهو برداشت خود مؤل

گاه بی بیان نسب، تنها با عنوان »محّمد بن علّی« یاد می کند. نیز نقل قول  ی123 و  ترمذی با یادکرد نسبت و

َحِکیُم(: ]فاطر )35( : 2[.
ْ
یُز ال َعِز

ْ
ُه ِمْن َبْعِدِه َوُهَو ال

َ
َها َوَما ُیْمِسْك َفاَل ُمْرِسلَ ل

َ
اِس ِمْن َرْحَمٍة َفاَل ُمْمِسَك ل 118. )َما َیْفَتِح اهلُل ِللّنَ

119. الجرجانــی، التعریفــات، 212 )ت: إبراهیــم األبیــاري، دار الکتاب العربــي، بیروت، 1405ق(: »الفتوح عبارة عن حصول شــيء مما لم یتوقع ذلك 
منه«.

120. فیــض الکاشــانی، الصافــی 31:1 )مؤسســة الهــادی، قــم، 1416ق(؛ الدیلمــی، أعام الدین فی صفــات المؤمنین، 303)مؤسســة آل البیت، قم، 
کبر الغفاری، مؤسســة الوفاء، بیــروت، 1403ق(؛ همو، همان 20:89 ]به نقل از امام حســین  بی تــا(؛ المجلســی، بحــار األنــوار، 278:75 )ت: علی ا
ع[؛ الشــهید األول، الــدرة الباهــرة، 6 )ت: جالل الدیــن علی الصغیر، بی تا، بی جا(؛ ابن ابی جمهور االحســائی، عوالی الآللــی، 105:4)ت: العراقی، 
قم، 1405ق( ]به نقل از حضرت علی )ع([؛ ســلمی، حقائق التفســیر، 22:1 )ت: ســید عمران، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1421ق(؛ تفسیر حّقی، 

إسماعیل حقی بروسوی، 156:5 )دار إحیاء التراث، بیروت، بی تا(.
121. قولــه تعالــي: »هــو الــذي یصّورکم في األرحام کیف یشــاء« اآلیــة ]آل عمران )3( : 6[. روي عــن محّمد بن علّي الباقر أّنه قال: هــو الذي یصّورکم في 

کیف یشاء األنوار والظلمات ... ]15ظ[ األرحام 
رد دیلمی مآخوذ از تفســیر ســلمی اســت، ر.ک به: ســلمی، حقائق التفسیر، 87:1، )ت: ســید عمران، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1421/  عین گفتاو

.)2001
یژه در باب  122. محّمد بن علّی الترمذی معروف به حکیم ترمذی )د. حدود 320 / 932( دارای تصانیف فراوان در تصّوف، به داشتن نظرّیات منفرد و

کنون دربارۀ ایشان صورت پذیرفته: که تا  والیت نامبردار است. جّدی ترین پژوهشی 
BERND RADTKE AND JOHN O›KANE, The Concept of Sainthood in Early Islamic Mysticism:Two Works by al-Hakim al-Tir-

midhi, (Richmond, Surrey: Curzon Press, 1996). Pp. 293.

کیوانی توسط نشر مرکز در تهران به چاپ رسیده است. ترجمه فارسی این اثر توسط دکتر مجد الدین 
کتاب )و نه ترجمۀ آن( بنگرید: و برای نقد اصل 

Gerhard Böwering, International Journal of Middle East Studies, Vol. 32, No. 4 (Nov., 2000), pp. 542-543

123. ســلمی 23 بار از حکیم ترمذی با عنوان »محّمد بن علی الترمذی« نقل قول می کند. ر.ک به: حقائق التفســیر، 1 : 109، 294، 297، 403، 434 
و حقائق التفسیر، 2 : 19، 74، 84، 87، 88 و ...

برای نقد بخشی از این چاپ بازاری مغلوط غیرمنصفانه، ر.ک به: شهسواری، مجتبی؛ »بررسی بخشی از حقائق التفسیر أبوعبدالرحمان سلمی...«، 

اّواًل این تفسیر تأویل 
صوفیانه و عارفانۀ دیلمی 
بر شماری از آیات شریفۀ 

قرآن را شامل است و در زمرۀ 
تفاسیر »آغاز -  انجامی« 

قرآن نیست. ابتدای هر سوره 
با بسم هللا الرحمن الرحیم 

آغاز می شود. پیش از آغاز به 
تفسیر، مکّی یا مدنی بودن 

سوره مشّخص می گردد 
)البّته نه با ارائۀ اقوال مأثور 

و مستدل از دیدگاه علوم 
قرآنی(.

برخی یادداشت ها دربارۀ تفسیر فتوح الرحمان في إشارات القرآن



سال بیست و هفمت،مشارۀاول،فروردین واردیهبشت 181395 157

مقاله

دیلمــی ذیــل آیۀ ]المائــدة )5(: 1[ اندکی بر متن حقائق التفســیر فزونی دارد: قوله تعالی: »یــا أّیها الذین آمنوا« 
کنایة و إشارة و شهادة. قال یا ندآء  اآلیة. قال جعفر ابن محمد الصادق فیه خمس خصال ندآء وخصوص و 
کنایة و الذین إشــارة و آمنوا شــهادة.124 )بســنجید با:( و قال جعفر بن محمد في  و أّي خصوص نداء و الهاء 
کنایة، و إشــارة و شــهادة، فیا نداء و أي خصوص نداء  قوله )یا أیها الذین آمنوا( قال فیه أربع خصال: نداء و 

کنایة و الذین إشارة و آمنوا شهادة.125 وها 

دیلمی از لحاظ زمانی می توانسته از دو تفسیر عرفانی بهره بگیرد، اّما اصالت رأی و نظر دیلمی این بهره گیری 
گرایش تصّوف شامات  که به  را مجال نداده است. نخستین آنها ابن بّرجان إشبیلی )د. 536ق/ 1141م(126 
و غرب جهان اســام تعلق دارد و دیگری تفســیر روزبهان َبقلی شــیرازی )د. 1209/606(127 عارف بلندمرتبۀ 

ایرانی. 

2. غیرصوفیانه: هیچ نامی از منابع تفســیری و یا لغوی متداول در میان مســلمانان تا روزگار دیلمی در خال 
که از ابن عّباس در این تفسیر یاد شده128 به احتمال فراوان توّسط  گفتارها  این تفسیر یاد نشده است. برخی 
که تفســیری مســتقل از خود ابن  گرفته اســت و بعید اســت  جامع البیان طبری و یا منبعی میانی از آنها بهره 
ی بوده باشد. یادکردهای حدیثی در میان این تفسیر یکسر به صحاح و نیز مسند أحمد  عّباس در دسترس و
بــن حنبــل محــدود اســت. البّتــه برخی احادیــث غرایب نیز در خال تفســیر آورده شــده که در میــان مصادر 

کنون شناخته شده یافت نشد.129 حدیثی تا 

IV.ساختار و ویژگی های تفسیر
اّواًل این تفسیر تأویل صوفیانه و عارفانۀ دیلمی بر شماری از آیات شریفۀ قرآن را شامل است و در زمرۀ تفاسیر 
»آغــاز -  انجامــی« قرآن نیســت.130 ابتدای هر ســوره با بســم اهَّلل الرحمن الرحیم آغاز می شــود. پیــش از آغاز به 
تفســیر، مّکــی یــا مدنی بودن ســوره مشــّخص می گــردد )البّته نه بــا ارائۀ اقوال مأثور و مســتدل از دیــدگاه علوم 
که بعضًا  که با حروف مقّطعه آغاز می شــوند، معانی باطنی خاّصی برای حروف می آورد  قرآنی(. ســوره هایی 
 می کند.131 فراوان اند مطالبی که به آیه ای سپس تر در سورۀ 

ّ
ّیات نبوی)ص( نیز مستدل آنها را با احادیث و مرو

کلیات، مرداد و شهریور 84 )شماره 92-93(، ص 97-72. کتاب ماه 
124. نسخه پیش تر یاد شده 29ظ.

125. حقائق التفسیر، 167:1.
ْخمّي اإلفریقّي اإلشــبیلي. نام تفســیر کوچک تر وی »إیضاح الحکمة بأحکام العبرة« که به تازگی )نومبر 

َّ
126. أبوالحکم عبد الســالم بن عبد الرحمن الل

یت )Yousef Casewit( توّسط  ینگ )Gerhard Bowering( و یوســف کاِسو 2015م( به ســعی و اهتمام شــایان تقدیِر دو تن از مستشــرقان گرهارد ُبور
انتشارات بریل در حجمی نزدیک به هزار صفحه به چاپ رسیده است. دیگر تفسیر وی »تنبیه األفهام الی تدّبر الکتاب الحکیم وتعّرف اآلیات والنبأ 

د.
ّ
العظیم«، چاپ بازاری و نه چندان قابل اعتماد آن: تصحیح أحمد فرید المزَیدي، دار الکتب العلمّیة، بیروت، 5مجل

که تنها بر اســاس یک نســخه فراهم شــده اکنون در دســترس اســت:  127. با نام عرائس البیان فی حقائق القرآن. چاپ نه چندان خوبی از این کتاب 
َیــدي، دار الکتب العلمّیة، بیــروت، 2008م، 3  بهــان البقلي، المحّقق: أحمــد فرید المز ز عرائــس البیــان فــي حقائق القرآن، الشــیخ العــارف باهلل رو

د.
ّ
مجل

یــاد شــده: 1ظ، 52و، 55ظ، 62ظ، 71و، 86ظ، 90و، 106ظ، 111ظ، 112و،  یــد ولی الدین، پیش تر 128. ر.ک بــه: فتــوح الرحمــان، نســخۀ کتابخانۀ بایز
113و، 114ظ، 116ظ، 116ظ، 116ظ، 116ظ، 116ظ، 116ظ، 118ظ.

گزیده ها، پس از این. 129.  ر.ک به: بخش 
ره ای چه تلّقی و فهمی از متن قرآن به عنوان کتاب آسمانی داشتند و تا چه اندازه خود را محّق و مخاطب آیات  130. نگارنده به اینکه مفّسران در هر دو
وحی و متصّدی فهمیدن و فهماندن آن به دیگران می دانستند فعاًل نمی پردازد. چیزی که اهمّیت دارد، مختصر و گزیده بودن تفاسیر اساسی اشاری 
و صوفیانۀ قرآن است در سده های نخستین. هرچه به سده های سیطرۀ وحدت وجود و بافته های حکمت اسکندرانی به نام عرفان )= مکتب ابن 
یم، تفاسیر عرفانی متأّثر از این اندیشه و نگرش کامل تر و جامع تر می شوند. این فراگیری در تفاسیر  عربی و اخالف او( دربارهٔ آیات قرآن نزدیکتر می شو
ِر همه گون پندار و معرفتی، بی توّجه  کوشیده اند تا به زو کمتر  ف آنها نژادگی و اصالت اندیشه )Originality( داشته و 

ّ
که مؤل ین و اصیل  عرفانی آغاز

یل نمایند، کمتر مشــاهده می شــود. برای نمونۀ این تفســیر اصیل: تفســیر  به خاســتگاه و عوارض آن، از »ثری« تا به »ثرّیا«ی هســتی را رازگشــایی و تأو
جعفر بن محّمد )ص( ]منتســب به حضرت ایشــان[، تفســیر ســهل بن عبد اهلل تســتری، حقائق التفســیر أبوعبدالرحمان سلمی، لطائف اإلشارات 

زگار دیلمی. بهان بقلی، هم رو ز أبو القاسم قشیری و حّتی تفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآن از رو
131. برای نمونه بنگرید:

برســوله الذي منه وهو محّمد صلــوات اهلل علیه، قال الّنبّي علیه الّصالة والّســالم: أنا من اهلل  )الــم( ]البقــرة 2 : 1[ الــف هو الم رســوله میم منه أقســم به و
والمؤمنون مّني و في خبر آخر: إّن اهلل تعالی خلقني من نوره وخلق المؤمنون من نوري... ]2ظ[

دربارۀ هنگامۀ تألیف تفسیر 
فتوح الرحمان، شاهدی 
درون متنی یا برون متنی در 
دست نداریم. از آنجا که نامی 
از این تفسیر در میان آثار 
دیگر دیلمی نیست و معظم 
آثار خویش را در مطاوی 
این تفسیر یاد می کند، شاید 
بی راه نباشد اگر نگارش این 
تفسیر را محصول دوره های 
پایانی زندگانی وی بدانیم.
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ف دارد. از 
ّ
کی از نظام پیشینی تفسیر آیات نزد مؤل دیگر که هنوز تفســیر نشــده، ارجاع داده می شــود و این حا

کتاب شناسانه در این تفسیر هیچ اثری نیست. اسناد و ارجاعات 

V.گزیده ها و برآورده ها
گزینش از میان این تفســیر کاری بســیار دشــوار و تقریبًا نشــدنی اســت. از آنجا که دیلمی بر همۀ قرآن تفســیر 
ننوشــته و تنهــا آیــات موردنظر خویش را در نهایت اختصار تبیین نموده اســت، چنــان می نماید که هر یک از 
گانه،  این تأویل آیات، کاشی هایی را می مانند که در یک جزء واحد معنارسانند و برداشتن و بررسی آنها جدا
ی( کاری پســندیده و  ف در آن اثــر )و البّته در کنار آثار دیگر و

ّ
ی اندیشــۀ مؤل

ّ
کل بــدون در نظر داشــتن طرحــوارۀ 

یخ  که در تار موردپذیرش نیست. کوشش نگارنده بر آن بوده تا بخش هایی از این تفسیر برای نمونه آورده شود 
تفسیر، ویژگی خاص و قابل یادکرد داشته باشد.132

سخن فرجامین:
پــس از ایــن بایــد منتظر پژوهش های جــّدی دربارۀ اندیشــۀ عرفانی - حکمی ایران در ســدۀ ششــم/دوازدهم 
باشــیم؛ بــا بهره گیــری از جزئّیــات، مندرجــات و اشــارات نگاشــته های ویــژۀ »شــمس الدین محّمــد دیلمــِی 

همدانی«. آنچه دیلمی و نگاشته های او را از همگنان خویش ممتاز می دارد:

گرایش صوفیانۀ غرب ایران که تفسیری شهودی - استداللی است، از  1. تفسیر »فتوح الرحمان« 

2. شــمس الدین دیلمــی حکیمــی یگانــه و عارفــی فرزانــه اســت، دارای اندیشــه های بی همتــای عارفانــه - 
عاشقانه هم طراز غزالی - عین القضات و آموزه های اشراقی و شهودِی هم سنِگ شهاب الدین سهروردی

3. دیلمــی را حلقــۀ گم  شــدۀ عرفــان ایرانــی، حــّد فاصــل قــرن ششــم - هفتم/دوازدهــم - ســیزدهم می تــوان 
ق به 

ّ
دانســت: واســطۀ شــناخت غّزالــی - عیــن القّضات )و منابع و مصادر ایشــان( از یک ســو و بــزرگان متعل

کبری و خلفای ایشان( از سوی دیگر. ّیه )شیخ نجم الدین  کبرو مکتب 

 هــو الحّي القّیــوم. میم محّمد رســوله الذي نّزل الکتــاب علیه ثّم فّســر اهلل تعالی هذه 
ّ
)الــم( ]آل عمــران 3 : 1-2[ الــم. الــف هــو اهلل وحــده. الم ال إلــه إال

لف األّول، اهلل ال إله   هو الحّي القّیوم، نّزل علیك الکتاب بالحّق مصّدقا لما بین یدیه« اآلیة. قوله اهلل تفسیر األ
ّ
الحروف المقّطعة لقوله: »اهلل ال إله إال

 هو الحّي القّیوم تفسیر الالم، نّزل علیك الکتاب بالحّق مصّدقا لما بین یدیه تفسیر المیم... ]15ظ[
ّ
إال

المص ]األعراف 7 : 1[ قلت ما معني الف الم میم قال خالصي ومخلصي وخالصي فلما المصته توبتك فکنت توابا حکیما... ]43و[
یــاد مقاله ناچار به  کــرده بودند که متأّســفانه به دلیل حجم ز 132. نگارنــدۀ محتــرم ذیــل ایــن بخش گزیده هایی مفّصل از تفســیر »فتــوح الرحمان« ارائه 

حذف آن شدیم.)آینۀ پژوهش(.

پیران و استادان معنوی 
دیلمی را با بهره گیری از وجه 

غالب )Dominant( هر مکتب 
و اینکه هر مکتبی به کدامین 
اندیشه گرایش و نوع سلوک 

تمایل داشته، به احتمال 
مشخص نمودیم.

برخی یادداشت ها دربارۀ تفسیر فتوح الرحمان في إشارات القرآن


