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 معرفی مختصر

ادیب، فقیه، مفسر، متکلم، محدث،  هـ( 537 – 461) الدین ابوحفص عمر نَسَفی حنفینجم

هروی،  فتازانیعالمه سعدالدین تَ به سخنِ قرن پنجم و ششم هجری بود. نویسشاعر و تاریخ

و به الفاظ ابوسعد  1،«و دین ملت درخشانِ ، و ستارۀاسالمی امامِ بلندهمت، پیشوای علمای»او 

 بود. 2«و ادب دین دانا درفرهیخته، و  فقیهِ امامِ»، وی شافعی عانیمِسَ

 ، نویسندۀامام بَزدَوی فخراالسالم چون ،کسوت مذهب حنفیعلمای پیش زدنوی 

، متکلم نسفی ابوالمعینامام و  ؛در اصول الفقه حنفی های اساسییکی از کتاب «اصول بزدوی»

در این مکتب  از امام ابومنصور ماتریدیپس شاید دومین متکلم برجسته  ی کهپیشگام ماترید

و  تعلیمرا  برهان الدین مرغینانین و به نوبۀ خود شخصیتی چو، علم آموخت. کالمی باشد

در طول  قهی در مذهب حنفیترین اثر فمطالعهاو بدون شک پر« الهدایۀ»داد که کتاب آموزش 

در مذهب مالکی و  ابن رشد« بدایة المجتهد» هایی چونکتاب طرازهمآن را  و ،این مدت بوده

 دانند.می در مذهب شافعی االسالم امام غزالی حجة« الوجیز»

 و نشر الدین نسفی که در عصر حاضر به چاپنجم از اماممشهورترین آثار بجا مانده 

ترین مهم« عقیدة الطحاویه»و « فقه اکبر»که در پهلوی  «نسفیالعقائد » :عبارت اند از رسیده اند

شرح و حاشیه بر  صدیک زدیک بهنرود، و عقیدۀ اهل سنت و جماعت به شمار می بیانِ اثر در

که در آن تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر ادبی،  «التَیسیر فی التفسیر» ؛آن تا هنوز نوشته شده است

 تفسیر مأثور و روایی، تفسیر به رأی، و تفسیر عرفانی را بگونۀ شهکاری باهم گِرد آورده است؛

 فارسی است؛زبان جید به قرآن م کامل که یگانه ترجمۀ مسجع و موزون «تفسیر نسفی»

، و شاگردانش )ابویوسف که موارد اختالفی فقهی میان ابوحنیفه «منظومه فی الخالفیاتال»

                                                           
الکلیات األزهریه،  ةمکتبالسقا،  يحجاز، به تصحیِح احمد «شرح العقائد النسفیة للعالمة سعدالدین التفتازاني» 1

ام، قدوة علماء اإلسالم، نجم الملة والدین، عمر النسفي، أعال الله درجته في »: میالدی 1987القاهره:  إمام الهمَّ
 «.دار السالم

، بغداد: رئاسة دیوان األوقافسالم،  ی، به تصحیحِ منیره ناجی، عبدالکریم السمعان«رالمعجم الکبی یالتحبیر ف» 2

 (514م. )شمارۀ مورد:  1975
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رده و بر این بیت به شکل منظوم بیان ک 2600فر(، و شافعی و مالک را در بیشتر از و زُ شیبانی

 بحیث هاکه طی قرن «فی اإلصطالحات الفقهیة لبة الطلبةِط »اثر بیش از ده شرح نوشته شده است؛ 

فی ذکر علماء  القند» و یکی از کتب اساسی تدریس فقه حنفی مورد استفاده قرار داشته است؛

را معرفی نموده و یکی  تن از علمای ماوراءالنهر 1200بیش از  نامۀکه در آن زندگی «سمرقند

 رود.از منابع عمده در تذکره و انساب این حوزه به شمار می

 شرایط سیاسی و مذهبی در عصر امام نسفی. 1
بود. در عصر او، سلطان احمد  متصادفالدین نسفی با سلطنت سلجوقیان دورۀ زندگی امام نجم

در رأس سلطنت سلجوقیان در خراسان و ماواراءالنهر سلجوقی شاه کپسر سلطان مل سنجر

های سال سلجوقیان میانو سپس بحیث سلطان  خراسان قرار داشت. حکمرانی او بحیث حاکم

  .اتفاق افتاده استمیالدی  1157و  1085

سلطان های مذهبی در خراسان بود. با آنکه ها و رقابتدورۀ سلجوقیان دورۀ اوج تنش

های او که بر تخت سلطنت و اوالده بیگ موسس سلجوقیان به مذهب حنفی گرائیده بودوقسلج

با گذشت زمان در دربار سلجوقیان  مذهبانشافعی نفوذ، اما ندمذهب بودتکیه زدند نیز حنفی

یر سلطان )وز طوسی الملکخواجه نظام مقتدر شان، چونوزرای بعضی از . پررنگتر گردید

تمایل  سلجوق از سالطین ایو عده مذهب بودندشاه(، شافعیالپ ارسالن و سلطان ملک

 .بودند پیدا کردهبه مذهب شافعی  یزیاد

 ، ومذهبحنفیسمرقند و بخارا غزنین، بلخ، اطراف های از لحاظ جفرافیایی، سرزمین

نیشاپور که برای مدتی  .مذهب بودندین شافعیوَ ین و جُئاسفرا طوس،های اطراف سرزمین

 ر هرات،حضور داشتند. ولیکن ددر آنجا ها هردو ها و شافعیپایتخت سلطنت نیز بود، حنفی

، و غیرمترقبه نیست که خواجه داشتندبیشتر نفوذ مذهبان و کرامیه حنبلی و سیستان جوزجان

مذهب بود و سخت زیست( نیز حنبلیز سلجوقیان میقبل ا ایدر دوره کهبا آن) عبداهلل انصاری

ها، تا حدی که او را بخاطر تاخت و تازش بر اشاعره و برای اعتقاداتش که مخالف اشعری

 .کرده بودند اشساخت باری به بلخ برده زندانیمکان و جهت را برای ذات خداوند ثابت می
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با جانبداری بعضی از سالطین  هاها و شافعیمیان حنفی هارقابتدوران سلجوقیان، در 

کتاب  جوینی ابوالمعالی . امام الحرمینگشتهای جدی مبدل میو وزرای سلجوق به تنش

را در فضیلت و برتری مذهب شافعی بر مذهب حنفی « مغیث الخلق فی ترجیح قول الحق»

( که سلجوقی کُندری )وزیر سلطان طغرل و الپ ارسالن ملکاما چون بر عمیدالنوشت. 

و برای مدت چهار  موقتاً فراری گرددتا از نیشاپور  شد مجبور مذهب بود خوش نخورد،حنفی

مجبور به ترک خراسان شده مذهب بود که شافعی نیز امام ُقشَیری  1د.نسال در مکه اقامت گزی

امام  امام جوینی،زمینۀ برگشت  و گردید،مقرر وزیر دربار  الملککه خواجه نظامآنتا  .بود

و « األنساب»پدرکالنِ ابوسعد سمعانی نویسندۀ که ) را ابوالمظفر منصور سمعانینیز  و قشیری

غداد و حجاز از مذهب حنفی به مذهب شافعی گرائیده در جریان سفرش به ب بود و «التحبیر»

مذهبان را الملک شافعیبرعکسِ عمیدالملک، خواجه نظام .به نیشاپور فراهم ساخت( بود

 الحرمین امامنخست را تأسیس کرد « نظامیۀ نیشاپور»مدرسه یا دانشگاه  تقویت کرد و زمانیکه

 را به تدریس در آنجا گماشت. شاگردش امام غزالیسپس و  جوینی

مذهبان صورت های سیاسی تنها در حق شافعیها یا سرزنشاما این چنین تبعید نمودن

نویسندۀ کتاب  مجتهد بزرگ مذهب حنفی و –حنفی  الدین سرخسینگرفته است. امام شمس

اش برای مدت نسبتاً طوالنی تواها و نظریات فقهیبخاطر ف –« اصول سرخسی»و « المبسوط»

 را در زندان نوشت. خویش «المبسوط»به زندان افگنده شده بود که بخشی از کتاب 

گردید. طور ها میان علما نیز گاه گاهی ناسالم میهای سیاسی، رقابتگذشته از تنش

« المنقذ من الضالل»های یسه چیدند و نسخهدس بر امام محمد غزالیمذهبان نیشاپور حنفی مثال

او را تحریف کرده برایش فرستادند تا خط اجازت بر پشت آنها بنویسد، و « مشکوة األنوار»و 

کرده  یه طعنعل اهللرحمة  در امام ابوحنیفه»خبر رساندند که گویا او  به سلطان احمد سنجر

  2«.است

                                                           
 .1393های محلی ایران، شماره دوم، ، علیرضا روحی، پژوهشنامۀ تاریخ«مذهب در خراسانِ عصر سلجوقی» 1

 .1333، به تصحیحِ عباس اقبال، تهران: «اإلسالمفضائل األنام من رسائل حجة ، به نام «مکاتیب فارسی غزالی» 2
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ها، ها و هم در میان حنفیعلم جدل و علم خالف در این دوره، هم در میان شافعی

های مجلس دو رشته نوشته شدند، اکثر علما. برعالوۀ آثار کتبی که در این ه بودرشد نمود

 عزلت گزیدنش قبل از ل از ترک بغداد وقب – داشتند. امام محمد غزالیبحث و مناظره برپا می

شافعی  ق شیرازیاازین امر مستثنی نبود. ابو اسح – برای دوازده سال در دمشق و بیت المقدس

، «نظامیۀ بغداد»، اولین مدرس زد که ابن صّباغفقهی دامن می یاتدر بغداد چنان به مسائل خالف

از  شیرازی ابو اسحاقباهم سازگار شوند، علمِ  و ابوحنیفه اگر شافعی»دش گفته بود: در مور

 1«رود.میان می

سه  . امام غزالیندان پیدا نموده بوداسماعیلیه نفوذ زیادی در خراس فرقۀ ،ماز سویی ه

را ( «القسطاس المستقیم»، و «قواصم الباطنیه» مشهور به المستظهری، «الباطینه فضایح)»کتابی 

با آنکه گروه اسماعیلیه مورد سرکوب اسماعیلیه نوشت.  باطنیه، یا تعلیمیه، یا در رد مذهب

خویش را پوشیده انسجام رفته قدرت نظامی ایشان روی هم، ندسلجوقیان قرار گرفته بود

ـ  485ند، تا جایی که در سال بخشید  الملکنظامخواجه  اسماعیلی توانست گروه حسن صباحه

 د. اه اصفهان به بغداد به قتل برساندر ررا 

هجری دورۀ شگوفایی ماوراءالنهر  و شش پنج این دوره، قرنِ ها دربا این همه نابسامانی

بود. از میان شافعیان، امام در گسترش و تولید آثار علمی در فقه شافعی و حنفی  و خراسان

)عارف و  الکریم قشیریعبدامام  ،ابوحامد غزالی حجة االسالم، الحرمین ابوالمعالی جوینی

 نویس(، ابومحمد بَغَوی)فقیه و تذکره بوسعد سمعانیا)محدث سرشناس(،  مام بیهقیا ،مفسر(

 که از خراسان برخاسته بودند( فقیه و مفسر) ور اسفراینیابوالمظفر شاهپو )مفسر مشهور(، 

 به جهان معرفی کردند.و کالم اشعری فعی آثار گرانبهایی را در مذهب شا

 فخراالسالم(، فقیه و مجتهد بزرگ مذهب حنفی) امام ابوبکر سرخسیاز میان حنفیان، 

نسفی  ابوالمعین(، امام )فقیه بزدوی (، امام ابوالیسراصولی معروف و عالم ه)فقی امام بَزدَوی

)نحوی  جاراهلل زمخشری، )فقیه، مفسر و متکلم( )متکلم پیشگام ماتریدی(، امام ابوحفص نسفی

 یسمرقندمحمد بن احمد عالءالدین الدین کبری )عارف و مفسر(، نجمو مفسر برجسته(، 

                                                           
 (21. )صفحۀ 1368، جالل الدین همایی، تهران: «نامه: شرح حال و آثار و افکار امام غزالیغزالی» 1
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الدین برهانو  ،(«بدائع الصنائع»و نویسندۀ  )فقیه ابوبکر کاسانیعالءالدین (، و متکلم )فقیه

های اساسی را در و کتاب برخاستند ماوراءالنهر از «(الهدایه»و نویسندۀ کتاب  )فقیه مرغینانی

به جهان اسالم  )به استثنای زمخشری که معتزلی بود( حنفی، اصول الدین، و کالم ماتریدیفقه 

 عرضه داشتند.

 . نام، زادگاه و اقامتگاه او2
در  میالدی( 1068) هجری 461ابوحفص عمر بن محمد بن احمد نسفی سمرقندی در سال 

رشی یاد میشود مروز به نام قَدر ماوراءالنهر که انَسَف زاده شد. نسف یا نَخشب نام شهری بود 

کیلومتری جنوب سمرقند و بخارا  150در  دارد. نسف یا قرشی موقعیتو در کشور ازبکستان 

 .قرار گرفته استکیلومتری شمال بلخ  350و در 

هردو )که گویا در « الثقلینمفتی»یا  «الفریقینمفتی»، و «حافظ»، «الدیننجم»او به القاب 

 معروف است.  فتی بود(مذهب حنفی و شافعی م

ابوسعد  رادربارۀ جزئیات زندگی او معلومات کمی بدسترس ما قرار دارد. شرح حال او 

 ، شمس الدین«ُمعجَم األدباء»در  ، یاقوت حَمَوی«التحبیر فی الُمعجَم الکبیر»در  شافعی سَمِعانی

، جالل «لسان المیزان»در  ، ابن حجر عسقالنی«تاریخ اإلسالم»و  «سِیَر أعالم النبالء»در  ذهبی

، «کشف الظنون»در  مشهور به کاتب چلبی حاجی خلیفه ،«طبقات المفسرین»در  دین سیوطیال

 کردهنقل  «تراجم الحنفیه»در  نوی، و عالمه لک«طبقات الحنفیه»در  الدین عبدالقادر قُرَشیمحی

 اند. 

های عمر خود دانیم اینست که او بیشتر سالالدین نسفی میآنچه که دربارۀ زندگی نجم

نیز معروف است. « سمرقندی»را در سمرقند گذراند، و در همانجا وفات کرد. ازین رو، به لقب 

ا از محدثین بغداد گزیده است، و در آنجاو چندین بار حین سفر به حج، به بغداد اقامت می
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گزارشی از مالقات او  1، سمعِ حدیث نموده است.، مشهور به ابن رزازچون ابوالقاسم بن بیان

  2نیز وجود دارد. در مکه معظمه با جاراهلل زمخشری

گزارش شده  میالدی( 1142هجری ) 537ربیع األول  12 به تاریخ تاریخ وفات او

 صور ماتریدیدر نزدیکیِ قبر امام ابومن« اکردیزهچ»ای به نام است. او را در سمرقند در حظیره

، بشمول لمای اسالمی و فقیهان سمرقندچاکردیزه محل دفن اکثریت ع به خاک سپردند. مزار

در رسالۀ . ، بودسمرقندی ابواللیث ،و مفسر مشهور ،امام ماتریدی، حکیم ابوالقاسم سمرقندی

در « جنت البقیع»آمده است که مردم سمرقند و ماوراءالنهر مزار چاکردیزه را بعد از « قندیه»

 3پنداشتند.می جهان اسالم در مکه، سومین مزار بزرگ و پربرکت« جنت المعال»مدینه و 

میالدی کامالً به خاک یکسان  1940یا  1930های أسف که این قبرستان در سالبا ت

حدود سه هزار قبر از علمای اسالمی و دانشمندان سمرقند  زمان شود که در آنشد، و گفته می

به استقالل رسیدن فروپاشی کمونیزم و . پس از ویران گردیدندکه همه  موجود بوددر آن 

 2000های بزرگ اسالمی صورت گرفت. در سال ای قبر شخصیتازبکستان، تالش برای احی

تثبیت گردید و گنبد و تربت او دوباره اعمار  جاکردیزه در مزار میالدی، تنها قبر امام ماتریدی

 شد. اما متأسفانه که اثری از سائر قبرها در این محل باقی نمانده است.

، نیز فقیه و محدث «مجد»بن عمر، معروف به  مدلیث احالپسرِ نجم الدین نسفی، ابو

گشت، توسط دزدان در نزدیکی که از حج برمیهـ زمانی 552در سال او و عالم جوانی بود. 

تن از علمای دیگر ماوراءالنهر و خراسان که در یک قافله بودند،  70قومس و بسطام همراه با 

 4ی کشته شد و در بسطام دفن گردید.سالگ 45به عمر 

                                                           
 (4875م. )شمارۀ مورد:  2006، شمس الدین ذهبی، دارالحدیث، قاهره: «سیر أعالم النبالء» 1

)جلد اول، شمارۀ مورد: « الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه»در کتاب الدین قرشی حنفی این موضوع را محی 2

 ( گزارش داده است.1090

 (5. )صفحه 1334، مال عبدالحکیم سمرقندی، به تصحیحِ ایرج افشار، تهران: «قندیه: در بیانِ مزارات سمرقند» 3

 (.159، محی الدین ابومحمد قرشی حنفی )جلد اول، شماره مورد: «فیهالجواهر المضیه فی طبقات الحن» 4
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 . استادان و شیوخ او3

 ه حدیث از ایشان استماع نمودهبشمول محدثینی کامام ابوحفص نسفی تعداد استادان خود را، 

 1تن نامیده است. 550، بالغ بر ختهرا از ایشان آمو و سائر علوم دینی و عالمانی که فقه و کالم

تعداد الشیوخ لعمر »به نام  ایهحدیث خود را در رسالگویند که اسامی استادان و شیوخ 

 ای از آن در دسترس نیست.، که امروز نسخهنگاشته بود« مستطرف علی الحروف مستطر

، نام محدثینی که امام ابوحفص نسفی از آنها سمعِ حدیث نموده است علم حدیثدر 

توان از ست. از آن جمله، میبسیار زیاد آمده ا ها، طبقات و مُعجم()تذکره در منابع اولیه

 قاضی ابوعلی حسن بن عبدالملک نسفی  2هـ(، 481نسفی )متوفای  اسماعیل بن محمد نُوحی

مشهور به  ،و ابوالقاسم بن بیان  4هـ(، 491ابومحمد حسن بن احمد سمرقندی )  3هـ(، 487)

یاد کرد که از جملۀ محدثین مشهور قرن پنجم هجری در   5هـ( 510بغدادی ) ابن رزاز

صحیح »چنان، امام ابوحفص نسفی اجازۀ روایت از هم آیند.ماوراءالنهر و بغداد به شمار می

 432نسفی ) جعفر بن محمد مستغفریلعباس ابوااز طریق  پنج سلسلۀ متفاوتبه  را« بخاری

 6هـ( در دست داشت.

های زیر توان از شخصیتمی علم کالمو  الدین،فقه، اصولدر  از استاداِن برجستۀ او

 یادآوری کرد:

                                                           
م. )شمارۀ  2002، ابن حجر العسقالنی، به تصحیحِ عبدالفتاح ابو غده، دارالبشائر اإلسالمیه: «لسان المیزان» 1

 (.5681وارده: 

 (.319مورد: الدین عبدالقادر قرشی )جلد اول، شماره محی« الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیه» 2

 ، بیان نموده است.4496، در شمارۀ «سیر أعالم النبالء»الدین ذهبی سوانح او را در شمس 3

 ، بیان نموده است.4548، در شمارۀ «سیر أعالم النبالء»الدین ذهبی سوانح او را در شمس 4

 ده است.، بیان نمو4582، در شمارۀ «سیر أعالم النبالء»الدین ذهبی سوانح او را در شمس 5

التیسیر فی »(. بنگرید به مقدمۀ ماهر ادیب حبوش بر 307، ابن ناصرالدین )ص: «إسناد صحیح البخاری» 6

 «.التفسیر



 الدین ابوحفص نسفیشرح احوال و آثار امام نجم 10

 :هـ( 482)متوفای  یامام ابوالحسن علی بن محمد بَزدَو فخراإلسالم

در « کنز الوصول»مشهور  رود. نویسندۀ کتاببزرگ مذهب حنفی بشمار می فقهایاو از جملۀ 

های این کتاب برای قرن. شودشناخته می« اصول بَزدَوی»بنام الدرین است که بیشتر اصول

ها نوشته شده است. و بر آن تعداد انبوهی از شرحمتمادی کتاب درسی در اصول الفقه بود، 

 هـ در بخارا وفات نمود.  482در سال  فخراالسالم

ای بیش نبوده ، ابوحفص نسفی بایست جوان بیست سالهدر زمان حیات فخراالسالم

در منابع اولیه نیامده است، اما ماهر ادیب  الماش به فخراالسکه نسبتِ شاگردیباشد. با آن

ای که بر این کتاب نوشته است استدالل در مقدمه -« التیسیر فی التفسیر»مصحح  – حبّوش

اصول »اند که آنها در مقدمۀ خود ذکر کرده  1ورزد که دو تن از شارحان اصول بزدویمی

رسد فرا گرفته اند، و در این سلسله امام می را به سلسله روایتی که به فخراالسالم« بزدوی

  2ذکر گردیده است. ابوحفص نسفی بحیث شاگرد مستقیم فخراالسالم

 :هـ( 493متوفای ) محمد بن محمد بزدوی سرامام ابوالیُصدراإلسالم 

« قاضی الصدر»بزدوی بود. از جملۀ فقیهان شناخته شدۀ حنفی است، و بنام  او برادر فخراالسالم

نویسندۀ به اشتباه بعضی منابع او را  را به عهده داشت. قضامعروف بود چون در شهر سمرقند 

الدین بنام در اصول ایکتاب جداگانه در واقع امام ابوالیسراما دانند، می« یبزدو اصول»کتاب 

)کنز الوصول( به « اصول بزدوی»ها همین کتاب را با که بعضی دارد، «معرفة الحجج الشریعة»

 هـ در بخارا وفات نموده است. 493 در سال او. اشتباه گرفته اند

                                                           
ای )متوف و عالءالدین بخاری« الکافی شرح البزدوی»هـ( نویسندۀ  711)متوفای  یعنی حسام الدین سغنانی 1

 «.کشف األسرار شرح أصول البزدوی»هـ( نویسندۀ  730

 (.16م )صفحه  2019، داراللباب، بیروت: «التیسیر فی التفسیر»مقدمۀ ماهر ادیب حبّوش در  2
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 لکنویهمه منابع اولیه، او را یکی از استادان ابوحفص نسفی گزارش داده اند. عالمه 

و  تا امام ابویوسفدو سلسله به مستقیماً  سلسلۀ روایت او را از طریق ابوسلیمان جوزجانی

 1دهد.نشان می محمد شیبانیامام 

 :هـ( 508)متوفای  میمون بن محمد مکحولی نسفی معینالابوامام 

های دانند. کتابمی او را بزرگترین متکلم در مکتب ماتریدی پس از امام ابومنصور ماتریدی

در کالم آثار ترین او را بعد از کتاب التوحید امام ماتریدی مهم« الکالم بحر»و  «تبصرة األدله»

 پندارند.ماتریدی می

محمد بن احمد عالءالدین از  برعالوۀ ابوحفص نسفی، از جملۀ شاگردان مشهور او،

هـ در  508نسفی در سال  معینالیاد کرد. ابوتوان می«( تحفة الفقهاء»)نویسندۀ کتاب  سمرقندی

 نسف وفات کرد.

ابوحفص نسفی یادآوری نشده است. اما  اب در اکثر منابع اولیه، از نسبت استادیِ او

 ابوالمعین سوانح که ابوحفص نسفی در نوشته است« تاریخ اإلسالم»در  ذهبیالدین شمس

در چاپ کتاب  2«.او استادم است»که  نوشته بود« فی ذکر علماء سمرقند القند»در کتاب  نسفی

یی که او مورد استفاده هانسخه از  نسفی ابوالمعینسوانح به تصحیح یوسف هادی، « القند»

 نسفی ابوالمعیندر مورد  از گفتار ابوحفص نسفی. اما عین نقل قول استافتاده  قرار داده است

چنین متن در بر صحت بودنِ  است، و این گواه نیز نوشته شده «تبصرة األدله»حاشیۀ نسحۀ  در

رکِ کتاب گنجانیده در مستد این متن را با ذکر هردو منبع. یوسف هادی دارد« القند»کتاب 

 است. 

                                                           
عاسی، دارالکتاب ، عالمه عبدالحی لکنوی، به تصحیحِ محمد بدرالدین ن«الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة» 1

 (.149، صفحه 1هـ )جزء  1324اإلسالمی، قاهره: 

الدین محمد ذهبی، به تصحیحِ بشار عواد معروف، ، شمس«تاریخ اإلسالم و وفیات المشاهیر واألعالم» 2

 (.245، شماره مورد: 119، صفحه 11م )جلد  2003دارالغرب اإلسالمی، بیروت: 
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 تبصرة األدلۀبا کتاب  ابوحفص نسفی« عقائد النسفی»شباهت تنگاتنگِ گذشته از آن، 

کند. چنان به نظر بیشتر تقویت می را میان این دو تن نسفی رابطۀ استادی و شاگردی ابوالمعین

نسفی سخت متأثر بوده، و ازین رو در  ابوالمعیناز امام  نسفی الدین ابوحفصنجمد که رسمی

ها که بعضیاو پیروی کرده است، تا حدی تبصرة األدلۀنوشتن عقائد النسفیه از ساختار کتاب 

است. و چنین تأثیرپذیری تنها  هتبصرة األدلگفته اند که عقائد النسفیه چکیده یا مختصر کتاب 

  1باشد. تواند متصورشاگردی میان این دو می-در رابطۀ استادی

 عصرش و در میان متأخرین. جایگاه او در میان علمای هم4

، تا حکمران آن شهر را که لشکرکشی کردسلجوقی به سمرقند  هـ، سلطان سنجر 535در سال 

در این لشکرکشی، حاکم والیت سیستان، امیر   2سرکشی زده بود مهار کند.دست به بغاوت و 

سمرقند، سلطان سنجر با  از تسلیم گیری شهرکرد. پس ابوالفضل، نیز سلطان را همراهی می

و علمای « ائمه » امیر سیستان از دیداری داشت. در این دیدار،  ت و شیوخ شهرعلما، قضا

ای در بیانِ اعتقاد اهل سنت و جماعت بنویسند، و در اخیر سمرقند درخواست کرد تا رساله

آن همه امضاء کنند، تا آن را با خود به سیستان بَرَد و هرکه در آنجا خالف آن سخن گوید، 

دلیل آن شاید این بوده باشد که حنابله و کرامیه در سیستان نفوذ پیدا نموده  مجازاتش کند.

                                                           
نسفی و  را در مورد ابوالمعین می صحت بودن گزارش عالمه ذهبیگران معاصر تاریخ کالم اسالپژوهش 1

 کنند، طور مثال رجوع کنید به منابع زیر به زبان انگلیسی:ابوحفص نسفی تائید می

م.  2012سفورد: ، تراویس زاده، انتشارات دانشگاه آک«قرآنِ بُومی: گسترش ترجمه و تفسیر قرآن به زبان فارسی»

 (.291)صفحه 

بازیابی »، نویسندۀ مقاله: سهیل حنیف، نشر شده در کتابِ «هاالحدیث المشهور: رجوع احناف به روش کوفی»

ه م. )صفح 2019: سال Brillبه تصحیحِ سَُهیره صدیقی، نشرات « شریعت: روش فقهی در نظریه، تاریخ و عمل

99.) 

 ،یونیو آلبرت ناپلئون کمپان ی، محمد خوانسار«تقاد اهل سنت و جماعتاع انِیدر ب یابوحفص نسف ۀرسال» 2

 هـ ش. 1335، سال 4شماره  ن،یزمرانیفرهنگ ا
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فتوایی از علمای ارشد اسالمی با خود داشته باشد تا کسی خواست تا بودند، و ازینرو امیر می

 خالف آن سخن گفته نتواند.

االسالم عالءالدین محمد بن عبدالحمید شیخ» هادر میان آنکه  –علمای سمرقند 

ابت کردند، و همۀ ائمه به خواجه اج»تقاضایش را  این –نیز شامل بود   1«سمرقندی اسمندی

الدین ]نسفی[ رحمه اهلل اشارت کردند، تا وی بنوشت و ائمه در تصویبِ آن، خطوط امام نجم

  2«خویش در آخر ثبت کردند.

الدین نسفی سرآمد روزگار خویش بود، و نزد سازد که امام نجماین حکایت ثابت می

، که همه او را در علم بر خویش مقدم ی داشتلما و قضات شهر سمرقند مقام گرامی و واالیع

، «الدیننجم»رو القابی چون از همین. کردنددانستند و بر نظریه و نوشتار وی اعتماد میمی

 .را در حیاتش به او داده بودند« مفتی الفریقین»، و «ئمهزین األ»

ت، پیشوای علمای اسالمی، و ستارۀ امامِ بلندهم»هروی، او را  عالمه سعدالدین تَفتازانی

امام فقیهِ فرهیخته، و دانا »شافعی، وی را  نامد، و ابوسعد سَمِعانیمی  3«درخشانِ ملت و دین

بود و در « مقبول عام و خاص»گوید که او می خوانده است. عالمه لکنوی  4«در دین و ادب

                                                           
« فسالطریقة الخالف فی الفقه بین األئمة األ»هـ(، نویسندۀ کتاب  552سمرقندی )متوفای  عالءالدین اسمندی 1

و به تصحیح زکی عبدالبر به نشر رسیده است. او را  مکتبة دارالتراثمیالدی توسط  2007باشد که در سال می

« منظومة فی الخالفیات»دانند. اسمندی همچنان بر نیز می« مختلف الروایه»نویسندۀ کتاب مشهوری دیگر به نام 

 «. ة والمختلف فی شرح منظومة النسفیهعون الدرای»امام نجم الدین نسفی شرحی نوشته است به نام 

 .66در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران. برگۀ  11-13613نسخۀ خطی شماره  2

زهریه، الکلیات األ ةمکتبالسقا،  يحجاز، به تصحیِح احمد «شرح العقائد النسفیة للعالمة سعدالدین التفتازاني» 3
ام، قدوة علماء اإلسالم، نجم الملة والدین، عمر النسفي، أعال الله درجته في »: میالدی 1987القاهره:  إمام الهمَّ

 «.دار السالم

، بغداد: رئاسة دیوان األوقافسالم،  ی، به تصحیحِ منیره ناجی، عبدالکریم السمعان«المعجم الکبیر یالتحبیر ف» 4

 (514م. )شمارۀ مورد:  1975
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گوید که خوانده می« عالمه » او را  الدین ذهبیشمس  1هور بود.حفظِ قرآن در میان ائمه مش

وارد بود، و در حدیث، تفسیر، و علم شروط ]در فقه[ تألیفاتی دارد. تعداد مختلف  او در فنونِ»

   2«رسد.تصنیفاتش به صد اثر می

امام األئمه » در فقه، او را « الهدایه» و نویسندۀ اثر گرانبهای ، شاگردِ ویامام مرغینانی

« رد المختار» ثر شاهکار فقه حنفیدمشقی، نویسندۀ ا امام ابن عابدین  3نامد.می« و مقتدای امت

در سراسر مذهب برای علمای حنفی« مرجع» کتاب فقهی )که امروز« حاشیۀ ابن عابدین»یا 

  4داند.می« مفتی انس و جن، و سرآمد اولیای عصرش»الدین نسفی را (، امام نجمباشدجهان می

 :توضیحاتی در مورد آن، و ایراد ابوسعد سمعانی بر امام نسفی

شافعی در شرحِ حال امام  سمعانی، ابوسعد «التحبیر فی المُعجم الکبیر»در کتاب 

 نویسد:میچنین این حنفی الدین نسفینجم

هایی در فقه و حدیث تألیف امام فقیهِ فرهیخته، و دانا در دین و ادب، کتاب.... »

 ده است. [ را به شکل منظوم درآور]محمد شیبانی« الجامع الصغیر»کرده و 

، و در من مجموعات او را در حدیث زیاد مطالعه کردم و در آن تفحص نمودم

و حذف بعضی چیزها به کثرت وجود داشت، و اوهام ها اشتباه و تغییر نام آن

در آن کم نبود. ولیکن از توانایی بلندی در جمع کردن و تصنیف احادیث 

 برخوردار بود.

محمد بن محمد بن  نسفی و ابوالیسر از ابومحمد اسماعیل بن محمد نوحی

. در ]از محدثین[ سمعِ حدیث نموده بودزیادی  بزدوی و از گروهالحسین 

 نوشتن همه مسموعات و مجموعات خود اجازه داشت. 

                                                           
، عالمه عبدالحی لکنوی، به تصحیحِ محمد بدرالدین نعاسی، دارالکتاب «الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة» 1

 (.149، صفحه 1هـ )جزء  1324اإلسالمی، قاهره: 

 (4875م. )شمارۀ مورد:  2006، شمس الدین ذهبی، دارالحدیث، قاهره: «سیر أعالم النبالء» 2

 (.4، صفحه 1، عالءالدین بخاری، دارالکتاب اإلسالمی )جزء «بزدویکشف األسرار شرح أصول ال» 3

 (.260، صفحه 4م )جلد  1992، ابن عابدین دمشقی، دار الفکر، بیروت: «رد المختار علی الدر المختار» 4
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انستمش. و گروهی که[ به سمرقند ]رفتم[، حیات ]نبود و[ دیده نتوو ]زمانی

]از علما[ از او به من یاد کردند، و از کثرت تصنیفاتش در میان این گروه سخن 

دیث[ عالی احاو ذکرش در بین مردم گسترده بود. ولی اسنادش ]در گفتیم، 

نبود، و از جملۀ کسانی بود که حدیث و طلب کردن حدیث را دوست داشت، 

 1«...ولی فهم احادیث برایش میسر نبود.

الدین نویسان بود که سوانح و شرح حال امام نجماز جملۀ اولین تذکره ابوسعد سمعانی

نویسان بر همین نسفی را بشکل مختصر در مُعجمِ خود گنجانید. پس از وی، متباقی همه تذکره

ی و نویسان معدود، دیگران معلومات بیشترمعلومات سمعانی اتکار ورزیدند. بجز چند تذکره

 ند. ای در مورد امام نسفی نیفزودتازه

اعتماد نموده اند و  نویسان بر همین قضاوت ابوسعد سمعانیچون بعضی ازین تذکره

کند که به این مسئله پرداخته ند، ایجاب میه اها و طبقات خود بازتاب دادسخنان او را در تذکره

 شود.

در قضاوت خود نتوانسته است که کامالً عادالنه و  کنم که ابوسعد سمعانیمن فکر می

 تواند در این قضاوت او تأثیرگذار باشد.ل میطرفانه عمل کند. چند عامبی

میان علمای حنفی و شافعی را در خراسان و  تنشرقابت ناسالم و  نخست اینکه

، شرایط عصر اول این رسالهبخش . در نادیده بگیریم نباید ماوراءالنهر در قرن پنجم هجری

ها ها و شافعیحنفی ها میانتوزیها و کینهها و کشیدگیسلجوقیان را توضیح دادیم، و تشنج

را هم نباید مجزا ازین  . این نقد و ایراد ابوسعد سمعانیشرح نمودیم دیگررا در مقابل هم

، حین ابوالمظفر منصور سمعانی یعنی معانی،افزون بر آن، پدرکالن ابوسعد س شرایط بپنداریم. 

پس از آنکه به حجاز در نتیجه بود، و  به مناظره پرداخته سفرش به بغداد با ابو اسحاق شیرازی

اصولی عالم  ،در رِد ابوزید دبوسی بعداً و ،گرایدرسد از مذهب حنفی به مذهب شافعی میمی

                                                           
داد: ، بغرئاسة دیوان األوقافسالم،  ی، به تصحیحِ منیره ناجی، عبدالکریم السمعان«المعجم الکبیر یالتحبیر ف» 1

 (528جلد اول، صفحه م. ) 1975
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مذهبان را در گرائیدنش به مذهب شافعی، خشم حنفی  1.نویسدمی حنفی، کتابی برجستۀ

خاندان سمعانی پیشینۀ دیرینه  علمای حنفی و کینه میاننیشاپور و مرو به دنبال داشت. پس 

 دارد.

او ، که «فهم احادیث میسر نبود»ی را گوید که ابوحفص نسفدر حالی می دوم، سمعانی

دیده  چندتا کتابی که سمعانی از وی را شخصاً ندیده است. چنین قضاوتی تنها بر بنیاد وی

تر اینکه سمعانی تنها از تصنیفاتش در فقه و حدیث سخن پذیر نیست. و مهمتوجیه است

)از  از تألیفاتش در تفسیر کهکند، درحالی( او یاد میالجامع الصغیرگوید و تنها از منظومۀ )می

گوید و هیچ نمیهیچ سخنی  اش به فارسی(دو تفسیر بزرگ او به زبان عربی و تفسیر و ترجمه

رسد که سمعانی نه کند. ازین به نظر مینمی« خالفیات»یادآوری از منظومۀ مشهورتر او در 

 اطالعی هم نداشتهها های ابوحفص نسفی را ندیده است بلکه از آنۀ آثار و کتابتنها که هم

مطالعه سمعانی بیشتر آثار او را  کهتواند چنین قضاوت معتبر باشد درحالیاست. پس چگونه می

 توانایی فهم ابوحفص نسفی را در حدیث ارزیابی کند؟!ظرفیت و تا بتواند  نکرده

که که در علم رجال و اسناد حدیث وارد است، زمانی بیالذین ذهعالمه شمسسوم، 

نقل « سیر أعالم النبالء»سمعانی در کتاب خودش « یرالتحب»نح ابوحفص نسفی را از کتاب سوا

 د، به جز این قضاوتش در موردکنکند، همه معلومات سمعانی را یک به یک نقل قول میمی

التیسیر »، مصحح ماهر ادیب حبّوش هم او در علم حدیث.های نسفی و عدم فاوهام در کتاب

همگی از معاصرین »: نویسداش به همین مسئله اشاره دارد و میدر مقدمهنیز ، «فی التفسیر

 هیچ کسیبجز سمعانی را ستوده اند، و  ویو آمده اند ا پس ازکه و از کسانی ]ابوحفص نسفی[

 2«.نداشته استگونه ایرادی هیچ در مورد او دیگر

های ها بر مفسرین، متکلمین، و مجتهدین از بابت کوتاهیگیریاین چنین خردهچهارم، 

مورد طعنِ رقیبان خود قرار داشت  ابوحنیفه اعظم شان در علم حدیث، خیلی معمول است. امام

                                                           
، صفحه 7م )جلد  1980، ابوسعد عبدالکریم سمعانی، به تصحیحِ عبدالرحمن معلمی یمانی، قاهره: «األنساب» 1

 (139و  138

 . 13، مقدمه مصحح، صفحه «التیسیر فی التفسیر» 2
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تن از استادان و شیوخ  74ادیثی از که احداند، درحالینمی و علمِ حدیث که گویا حدیث

حجة چنان بر است. همحدیث روایت شده گانۀ ابوحنیفه در صحاح سته یا کتب صحیح شش
و احادیث ضعیفی را در احیاء  تاخته اند که در علم حدیث وارد نبود ابوحامد غزالی اإلسالم

 دیگر تراضات بر مفسرین بزرگینه اعگوهمین ،گذشته از آنکرده است.  جمعالدین خود علوم

قاضی ناصرالدین ، و ، ابوالقاسم زمخشری، ابوالحسن واحدیابو اسحاق ثعلبی چون امام

 .متوجه بوده است ،وارد نبودند در علم حدیث که گویا، بیضاوی

 شاگردان امام نسفی .5

اند های قرن ششم هجری را گفتهشخصیتزیادی از  ا و طبقات(، تعدادهولیه )تذکرهدر منابع ا

عروف ترین ماند. اما اند یا از وی سمعِ حدیث نمودهکه از امام ابوحفص نسفی علم آموخته

 ها قرار ذیل اند:آن

 :هـ( 593 – 511) مرغینانی فرغانی انیتشرُالدین علی بن ابوبکر برهان

مشهورترین علم آموخت، که علمای ماوراءالنهر نزد  مشهور مذهب حنفی است. و محدث فقیه

لیث الالدین، ابوپسر امام نجماو نزد  الدین ابوحفص نسفی بود.آنها امام نجم ترینِو برجسته

 است. نیز علم فرا گرفتهبن عمر نسفی،  احمد

الدین عقائد نسفی که امروز به دسترس ما قرار دارد به روایتِ برهان متنِ فارسی

الدین نسفی این متن را در پاسخ به تقاضای کند که امام نجماست. او حکایت می مرغینانی

ظر متن را از زیر ن الدین مرغینانی آنهـ نوشت، و برهان 535سلجوقی در سال  سلطان سنجر

  1او گذرانده و نزدش تصحیح کرده است.

ث تألیف کرده، اما او را بیشتر از بابتِ زیادی در فقه و حدی آثار الدین مرغینانیبرهان

» های خودش به نام شناسند. این کتاب شرحی است بر یکی از کتاباو می« الهدایۀ » کتاب 

                                                           
 «. آثار و تألیفاتش6»بنگرید به بخش  1
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امام « الجامع الصغیر»و  امام ابوالحسین قدوری« ختصرالم»های که بر کتاب«  بدایة المبتدئ

 نوشته بود. محمد شیبانی

در مدت کوتاهی به یکی از « الهدایه»ها در این کتاب، بنابر منظم بودن بحث

هایی طراز کتابهمرا « الهدایه»اساس، بر همین ترین کتب فقهی حنفی مبدل گشت، پرمطالعه

در مذهب  االسالم امام غزالی حجة« الوجیز»ابن رشد در مذهب مالکی و « بدایة المجتهد»چون 

 1دانند.شافعی می

 -داند، و در رتبۀ چهارم مجتهدین اش میاو را امام و پیشوای زمانه عالمه لکنوی

 2دهد.او را قرار می – دوریطراز امام قهم

های یکی از اولین کتاب« الهدایه»، آنبنابر خلص بودن و در عین زمان جامع بودن 

 18برای نخستین بار در قرن این کتاب . های خارجی ترجمه شده استکه به زبان است فقهی

 3ترجمه گردید. در هند بریتانوی نگلیسیمیالدی از عربی به فارسی، و سپس از فارسی به ا

                                                           
، ابوحفص نسفی، نشرِ «طلبۀ الطلبه فی اإلصطالحات الفقهیه»ن العک، در بنگرید به مقدمۀ خالد عبدالرحم 1

 (11م. )صفحه  1995دارالنفائس، بیروت: 

 (.9)صفحه  2016امام مرغینانی، اسالم آباد: « الهدایه»مقدمۀ عمران احسن خان نیازی، ترجمۀ  2

را بنابر « الهدایه»کتاب  –بودند  یاسالم و فقه نیبا قوان آشنایی عالقمند که – هاسیانگلمیالدی،  18در قرن  3

 کمپنی ،1791 سال در. جامع بودن و خلص بودن آن بهترین گزینه برای ترجمه کردن به زبان انگلیسی یافتند

 که –بنگال  یشاه، و جهت جلت حمایت و طرفداری ترجمه نمود یسانگلی زبان بهکتاب را  نیا یهند شرق

 یکار علم نیکه در رأس ا چارلز هملتون س،ی. مستشرق مشهور انگلبه شاه بنگال تقدیم کرد – بودند مسلمان

ترجمه  یبه زبان فارس علما و فقهای برجستۀ هندرا توسط چند تن از  «هیالهدا»گماشته شده بود، نخست کتاب 

 ترجمه نمود.  جلدی در چهار سیبه انگل یکتاب را از فارس نیکرد. سپس خودش ا

 یفارس یهانسخه ونیاز کلکس 139 ۀدر لندن )به شمار ایتانیدر کتابخانه بر «هیالهدا» یفارس ۀاز ترجم یانسخه

 نام مترجمینکتابت شده است.  یتانویم( در هند بر 1776هـ ) 1190سال این ترجمه در ( وجود دارد. یدهل

و  خی. چون تاردرج شده است یبردوار نیالد اءیو محمد راشد بن ض یهادرخان ب ییحی مالقضات غال یقاض

اش داده مطابقت دارد، گمانم  یسیکه چارلز هملتون در مقدمه ترجمه انگل ینسخه با معلومات نیمحل کتابت ا

ودم است، اما شخصاً خ هباشد که چارلز هملتون از آن استفاده کرد اییفارس ۀهمان ترجم نیاست که ا نیبر ا

 دو مترجم بر آن نوشته باشند بخوانم. نیا یاو اگر مقدمه بنگرم کینسخه را از نزد نیام که انتوانسته
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 مغربی: ابوهارون موسی بن عبداهلل قحطانی

« القند». ابوحفص نسفی در اصل جایش از المغرب بود، و از آنجا به خراسان آمده بود

، و چند مدتی نزد او به تعلیم آمده سمرقند ه دیدارش بهـ ب 516نویسد که او در سال می

سال را در خراسان، بخارا و عراق گذراند، و به نشر حدیث، فقه و کالم  13پرداخت. حدود 

 پرداخت.می

 :هـ( 556)متوفای  سمرقندی الدین ابوعبداهلل محمد بن حسن کاسانیبرهان

برجسته در فقه و اصول بود، و در حفظ حدیث سرآمد روزگارش بود. او نه تنها  عالم

او ی نیز علم آموخته است. بزدو از امام ابوحفص نسفی، بلکه از استادش صدراالسالم ابوالیسر

هـ  556ال کرد. در سامام نسفی را نزدش خوانده بود، و از وی روایت می« التیسیر فی التفسیر»

  دیده شده بود.حین سفرش به حج در بغداد 

، که بعداً به شام سفر «بدائع الصنائع»، نویسندۀ عالءالدین ابوبکر کاسانیاو را نباید با 

 کرد و در آنجا مقیم گردید، به اشتباه گرفت.

 هـ(: 553)متوفای  ابوبکر بن احمد بلخی، مشهور به ظهیر

الدین نسفی و شاگردش امام در علوم منقول و معقول بود. نزد امام نجم فرهیختهعالم 

کرد. علم آموخت، و سپس راهیِ دمشق شد و در آنجا در مدرسه خاتونیه تدریس می مرغینانی

 هـ در دمشق وفات نمود. 553است. در سال  نوشته« الجامع الصغیر»او کتابی در شرح 

                                                           
اواخر، توسط  نیو در ا د،یدر الهور به نشر رس 1957بار دوم در سال  یبرا ترجمۀ انگلیسی چارلز هملتون

 .دیاره به نشر رسدوبدر چهار جلد  2013در انگلستان در سال  جیدانشگاه کامبر ۀمطبع

 یسیبه انگل یماً از عربیمستق ،یازیعمران احسن خان ن ،یتوسط دانشمند پاکستان «هیاالهد» تر کتابترجمۀ دقیق

 میالدی در اسالم آباد به نشر رسید.  2006صورت گرفته است، و در سال 
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 هـ(: 550ابوالعباس احمد بن موسی بن عیسی الکِشی )متوفای 

 و منابعی یفتاوکتب  چنانکه نسفی ،شاگردان معروف نجم الدین نسفی بود ۀاز جملاو 

بود ساخته و را موظف و ا ،داده بود ته در دست داشت به ابوالعباس کشیکه از فقهای گذش را

 والنوازل الحوادثمجموع »کتاب  کشیابوالعباس  ،نتیجهدر بندی کند. ها را جمعنآتا 

رده استفاده کمنابعی که امروز در دسترس نیستند  بسیاری ازن آو در  لیف کردأرا ت «والواقعات

 ابوبکر محمد بن فضلفتاوای  ،ابوحفص کبیرفتاوای  ،ابواللیث سمرقندیفتاوای بشمول  ،است

بن حمزه  ءعطا االسالمفتاوای شیخ  ،(از حاکم شهید)ی المنتق ،واقعات ناطقی ،کماری بخاری

کتاب را این . فتاوای خود نجم الدین نسفیو  ،(ابن ابوشجاع علویاز )ه غریب الروای ،سغدی

و نشر تصحیح  2021ه در سال در دانشگاه انقر شبایف در تیزس دکتورایعبدالملک تویچی

همین کتاب ابوالعباس کشی حفظ  فتاوای نجم الدین نسفی از طریق ،به باورمکرده است. 

  ه است.گردید

 . آثار و تألیفاتش6

حدود صد عنوان گزارش داده اند، که در را  ها و آثار امام نسفیشمار کتابنویسان تذکره

و تاریخ، عرفان کالم، ، حدیث، تفسیر فقه، اصول، خالفیات،های مختلف علوم چون بخش

 ادب نوشته شده اند. 

، یا [چ])گردد که یا به چاپ رسیده اند ارائه میهایش از کتاب در زیر، فهرستِ قسمی

ای از آن را دیده نویسنده نسخه درج گردیده اند یاها کتابخانهفهرست های خطی آن در نسخه

 کر گردیده استذ )تذکره یا طبقات( قل دو منبع اولیهیا هم اینکه نام کتاب در حد ا، [ن]است 

 .[ع]تا هنوز تثبیت نگردیده یا در دسترس نیست ای از آن ولی نسخه
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 :تدر تفسیر و قرائالف. 

 [چ]«: التیسیر فی التفسیر». 1

دبی، تفسیر مأثور و که در آن تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر ابه زبان عربی است،  جامعتفسیری 

 روایی، تفسیر به رأی، و تفسیر عرفانی را بگونۀ شهکاری باهم گِرد آورده است.

سود جسته  سمرقندی ابواللیثو تفسیر  ،، تفسیر قشیری، تفسیر ثعلبیماتریدی تفسیراز 

 روم در ماوراءالنهر و خراسان و بالد سلجوقیانِ مفسرین و فقهای حنفیبر این اثر  است.

تفسیر »، الدین آلوسیشهاباز « روح المعانی»تأثیرگذار بود. تفاسیر بزرگ عهد عثمانیان چون 

به وفرت  اسماعیل حقی از «روح البیان»و  الدین بغدادی، االسالم شمساز شیخ« ابن کمال پاشا

 .نقل قول کرده اند ذکر منبع اند، و در اکثر موارد بدوناستفاده کرده« التیسیر فی التفسیر»از 

)مشهور « مواهب علیه»خود به نام  سیفار در تألیف تفسیر یموالنا حسین واعظ کاشف همچنان،

استفادۀ فراوان نموده است، و برعالوۀ نقلِ قول از تفسیر ثعلبی « التیسیر»از ( به تفسیر حسینی

 از جملۀ فقها،. کندمنبع نقل قول مینیز با ذکر « التیسیر»، از فخرالدین رازی و تفسیر کبیر

رد » دمشقی در و ابن عابدین« بزدویالکشف األسرار شرح أصول »در  عالءالدین بخاری

 ند.یر داراشاراتی به این تفسیا حاشیۀ خود « المختار

الدین نسفی از نوشتن های منحصر به فرد این تفسیر اینست که امام نجمیکی از ویژگی

های فارسی در البالی تفسیر عربی خود دریغ نورزیده است. به فارسی و آوردنِ جمالت و متن

( در بسا از جاها، تفسیر طوالنی یک آیت را در اخیرِ بحث به فارسی خالصه نموده است، 1)

زبان توضیحات خود را دوباره به فارسی یا جهت تشریح بهتر مسائل به خوانندگان فارسی (2)

( یا جهت ترجمۀ درست آیات یا تأکید بر ترجمۀ درست بعضی از کلمات 3بیان داشته است، )

( یا سخنان فارسی بعضی از عرفا را، که 4و الفاظ عربی ترجمۀ فارسی آن را بیان نموده، )

، یا معانی باریک در خود دارند، بدون ترجمه به عربی نقلِ قول کرده استعبارات لطیف و 

 کندیم انیدوباره ب به فارسی مسئله، آن را به شکل مناجات کی یعلم رِیپس از تفس (5)هم 

 کند. جادیتا در دل خواننده اثر ا
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پایان  هـ آن را به 523را طی دو سال نوشت، و در سال « التیسیر فی التفسیر»امام نسفی 

 رساند.

م( به  2019در سال در بیروت )« داراللباب»جلد توسط انتشارات  15اخیراً این اثر در 

برعالوۀ  به چاپ رسیده است.« ماهر ادیب حبُّوش»کوشش گروهی از مصححین به سرکردگی 

یر به زبان ترکی نیز ترجمه ارائه میگردد(، این تفس )که اینک در این اثرترجمه به زبان فارسی 

 1گردیده است.

 : ناتکمیل[ن] «:األکمل األطول فی تفسیر القرآن. »2

، زیرا در نوشته بود« التیسیر»آن را قبل از الدین نسفی تفسیر بزرگتری است که نجم

را به نام سازد، و در بعضی جاها آنرا به این تفسیر راجع میخوانندگان « التیسیر»چند جا در 

 .نامدمی« حر علوم التفسیر علی نحو رسوم التذکیرب»

ها کامل ن نسخهکه ایاما اینوجود دارد.  هابعضی کتابخانهدر  هایی از این تفسیرنسخه

 در دست نیست.  اند یا خیر، معلومات دقیق

 ]چ[ )به فارسی(: «تفسیر نسفی». 3

موزون. این اثر از جملۀ نخستین  ترجمۀ تفسیری قرآن است به فارسی مسجع و

رود، و یگانه ترجمۀ مسجع کامل قرآن مجید شمار میزبان فارسی بههای قرآن مجید به ترجمه

عربی در جهان یگانه ترجمۀ مسجع به زبانی غیر از زبانی شاید نه تنها در زبان فارسی، بلکه 

 اشد.ب

داشت، توانسته است ترجمۀ  ادب و نظمالدین نسفی با توانایی و مهارتی که در نجم

 یا معنای آیات تغییر بخورند، زیاد گردند ینکه مفاهیمی از آیات قرآن کم وقرآن مجید را بدون ا

 ،یو کهن فارس نیریتوأم با زبان ش، جمالت یاسجاع و موزونبنویسد.  و روان به نثر مسجع

                                                           
 ه است.( به نشر رسید2019تا هنوز یک جلد از ترجمۀ ترکی )در سال  1
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الشأن را  میقرآن عظ انِیب ییِ بایو ز ،یمعان کالم، عمقِ اعجازِ دانندینم یکه عرب یبر خوانندگان

 .گذاردیبجا م خوانندهرا بر قلب و دل  یو گفتار اله یکالم ربان ریو اثر و تأث سازد،یم انینما

در  هـ 365و  350 یسالها انی)که م یطبر ریتفس ۀبعد از ترجم توانیرا م ینسف ریتفس

اثر « القرآن لألعاجم  ریتفس یف تاج التراجم» و  شد( ترجمه یبه فارس زمان حکمرانی سامانیان

قرآن کامل  ریتفس ایترجمه  نیهـ(، سوم 471سال  ی)متوفا ینیامام ابوالمظفر شاهفور اسفرا

 «ارکشف األسرار و عدۀ األبر» ریبر تفس یحت ینسف ریدانست. تفس یدر یبه زبان پارس دیمج

ابوعالء  نیالدنیمع «ینیمیبصائر » ریتفسبر شده( و  فیهـ تأل 520)که در سال  یبُدیم خیش

 هـ( قدامت دارد. 599سال  ی)متوفا غزنوی یشاپورین

رسانند های فارسی بعد از خود داشت، و شواهد میفی تأثیر فراوانی بر ترجمهتفسیر نس

گرفته که این تفسیر نه تنها در ماوراءالنهر بلکه در سائر شهرهای خراسان مورد استفاده قرار می

، که توسط شخص امام محمد غزالی« جواهر القرآن»طور مثال، در ترجمۀ فارسی کتاب است. 

شود که مترجم گمنامی شاید یکی دو سده پس از غزالی و نسفی ترجمه شده باشد، دیده می

از تفسیر نسفی برای ترجمۀ آیات قرآن مندرجه در کتاب استفادۀ فراوان نموده است. این امر 

به این  ،تصحیح نمودثر را گردآوری و ، که این اشاد حسین خدیو جمباعث شد که روان

الدین نسفی بوده که کتاب جواهرالقرآن غزالی را ترجمه کرده زنی برسد که گویا این نجمگمانه

با و  که در مورد شخصیت و جایگاه امام نسفی داریمامروز با معلومات بیشتریولی است. 

های فارسی بیشتری که از وی بدست ما رسیده است، این فرضیۀ آقای خدیو جم نادرست متن

خوبی در سراسر خراسان همین است که تفسیر نسفی از شهرت   امرشود. بلکه واقعیتِثابت می

 استفاده کرده است. کتابطی چند قرن برخوردار بود، که مترجم جواهر القرآن از آن در ترجمۀ 

 شود،نگهداری می ترکیه فندیکتابخانۀ عاطف ای خطی این اثر، که در هایکی از نسخه

 تکتاب توسط شخصی به نام یارعلی تبریزی هـ در مدرسۀ اخالصیۀ شهر هرات 890در سال 

سه دهد که تفسیر نسفی حتی ، زیرا نشان مینکته حائز اهمیت بسزایی استشده است. این 

شهری که زمانی حنابله و کرامیه نفوذ داشتند و با الدین نسفی، در صد سال پس از امام نجم
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از شهرت   1ورزیدند،ای که عرش و ید و وجه خدا را تأویل کند مخالفت میهرگونه ترجمه

 و اعتبار برخوردار بوده است. 

، و پس از آن برای 1353نخستین بار در سال  اثر به کوشش دکتر عزیز اهلل جوینیاین 

 در تهران به چاپ رسیده است. 1390چهارمین بار در سال 

 ]چ[ «:زلة القارئ»یا « رساله فی الخطأ فی قرائة القرآن». 4

دهد، و سپس امام نسفی خطاها و اشتباهات معمول در قرائت را شرح می ،در این کتاب

  .پردازدمی زندسانمیخطاهایی که نماز را فاسد به شرح 

، یا زیادت و حذف در هاآیت جا شدنِبیدهد که توضیح می کتاباین در  امام نسفی

فاسد  تا زمانی نماز را هادر آیت ابتداء و وقفجا شدنِ یا بیإعراب، یا تغییر در حروف، 

 2د.با آن تغییر نیابآیت معنای  سازند کهنمی

زیاد یا کم گردند،  در تالوت« واو»و « ف»حروف اضافی  نظر به این اصل، اگر

رساند. ولی اگر معنای درصورتی که تغییری در معنای آیت وارد نشود، به نماز نقصانی نمی

به معنای سوگند خوردن است، در آنصورت نماز فاسد « واو»آیت تغییر یابد، مثالً در آیاتی که 

در تسمیه، مشکلی ندارد چون « حیمالرحمن الر»پس از « الکریم»گردد. یا مثالً اضافه نمودن می

که هدف تا زمانی ،خالفِ منظور تسمیه نیست. یاهم قرائت نمودن آیاتی از دو سورۀ متفاوت

 3 جواز دارد. ،و معنا را تغییر ندهند

                                                           
اللفظی یکی از مشخصات تفسیر نسفی اینست که موارد قابل تأویل )همچون عرش، ید، و وجه( را تحت 1

کند. چنین روش با مزاج حنابله و کرامیۀ آن زمان به هیچ وجه برابر ترجمه نکرده بلکه آن را تفسیر و تأویل می

 آید.نمی

متوفای ) قبل از امام ابوحفص نسفی، امام ابولیث سمرقندیاین نظریۀ تازه در مذهب حنفی در آن زمان نبود.  2

 سازند پرداخته است.در مورد خطاهای لفظی در قرائت که نماز را فاسد نمی« نوازل الفتاوی»هـ( در  396

(، و 8679(، سنن کبری نسائی )21149اساسِ این نظریه در مذهب حنفی، حدیثی است که در مسند احمد ) 3

و  تری آمده است، که ابن مسعود( به شکل متفاوت20425( ذکر شده، و در مسند احمد )1477سنن ابوداود )

رفتند، ایشان فرمود که  ملسو هيلع هللا ىلصدر مورد قرائت یک آیت اختالف نظر داشتند، و چون نزد رسول اهلل  أبی بن کعب
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است. بار اول توسط دکتور فرمان إسماعیل إبراهیم  دهیرساله دو بار به نشر رس نیا

هـ ق( به نشر  1432) 2011در سال  «هیمجلۀ العلوم اإلسالم» در یقیتحق ۀالدلیمی در قالب مقال

 2017در عمان در سال « دار عمار»دکتور عمرحمدان توسط نشرات  حِی. بار دوم به تصحدیرس

 وجود دارد. زیمختلف ن یهااثر در کتابخانه نیمتعدد ا یخط یها. نسخهدیبه نشر رس

نوشته است بنام  یاثر شرح نیبر ا هـ( 953 ی)متوفا یحنف یعالمه ابن طولون دمشق

دار ابن »دکتور حمدان در نشرات  حیم به تصح 2018که در سال « زلۀ القارئ یالطارئ عل»

 است. دهیبه نشر رس« حزم

آن را در کشف  نام این اثر در هیچ یک از فهرست اعالم نیامده است، نه کاتب چلبی

که موجودیت ذکری کرده، درحالی« هدیة العارفین»از آن در  ال پاشاالظنون گنجانیده، و نه ابن کم

الدین ابوحفص عمر نسفی های متعدد این اثر در کشورهای مختلف و یادآوری نام نجمنسخه

 گذارد. گونه تردیدی را در نسبتِ این اثر به امام نسفی بجا نمیها هیچدرین نسخه

رساله و نیز مرتبط بودن آن با مسائل فقهی )یعنی شرایط فاسد سازی  کوتاه بودن این

امام  اثر فقهی بزرگتراز اثر فصلی ممکن است که این آورد که نماز( این گمان را بوجود می

« هو کتاب کبیر» درمورد آن نوشته است که کاتب چلبی« فی الفروع الخصائل»چون  – نسفی

  نویس کرده اند.ها آنرا بشکل رسالۀ جداگانه بیرونباشد که بعضی –رگی است( )این کتاب بز

                                                           
بگوئید، درست اند، « عَلیًما سَمیعًا»یا « سَمیًعا عَلیمًا»را « غَفورًا رَحیمًا»گردیده، اگر  نازل« هفت أحرف»قرآن به 

 «.آیت رحمت آیت عذاب گردد، یا آیت عذاب آیت رحمت گردد»ولی نباید در قرائت 

قُّومِ ﴿آیت  که ابن مسعودبر همین اساس بود که زمانی ِثيمِ طَ   إِنَّ َشَجَرَت الزَّ
َ را  [44-43]الدخان:  ﴾َعاُم اْلأ

طعام »رفت که توانست درست تلفظ کند و گفته میآموخت، طفل نمیزبان( میبه یک طفل عجمی )فارسی

 «. بگو: طعام الفاجر » پس ابن مسعود برایش گفت که: «. الیتیم

در کتاب  ( درج نموده است، و امام قدوری223)شمارۀ حدیث: « کتاب اآلثار»در  این حکایت را امام ابویوسف

 کند.( بدان اشاره می2202« )التجرید فی الخالفیات»
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 در علم کالم:ب. 

 : ]چ[()به عربی «نسفیالعقائد »یا  «عقائد النسفیهال. »5

رود. در های مرجع در اعتقاد اهل سنت و جماعت به شمار میاین اثر یکی از کتاب

« عقائد نسفی»، امام ابوجعفر طحاوی« عقیدة الطحاویه»و  مام اعظم ابوحنیفها« فقه اکبر»پهلوی 

  است.عقیدۀ اهل سنت و جماعت  بیانِ ترین اثر درمهم

شرح و حاشیه بر این اثر نوشته شده بود، چنانکه کاتب  50میالدی، بیش از  17تا قرن 

. در این سه صد سال اخیر، حد اقل داده است «کشف الظنون»ها را در فهرستی از آن چلبی

با آنکه گرایش کالمی عقائد نسفی بیش از ده شرح و حاشیه دیگر بر آن نوشته شده است. 

ها و نویسان آن نه تنها که حنفیبیشتر بسوی کالم ماتریدی است، اما شارحان و حاشیه

 . دربر داردها را نیز ها و اشعریها و مالکیها بوده بلکه شافعییدیماتر

 792-722هروی ) مشهورترین شرح بر عقائد نسفی، شرح عالمه سعدالدین تفتازانی

ها پیرو کالم اشعری بود. بر شرح تفتازانی دهمذهب و شافعیکه خودش درحالی ،هـ( است

بر شرح تفتازانی، حاشیۀ  شهورترین حواشیماز جملۀ  ه شده است.نوشت دیگرحاشیه و شرح 

، و حاشیۀ «حاشیۀ خیالی»هـ( بنام  870رومی حنفی )متوفای  الدین احمد خیالیشمس

وح بر شرح تفتازانی، از جملۀ شر .باشندهـ( می 926االسالم زکریا انصاری مصری )متوفای شیخ

از جملۀ علمای هند، عبدالحکیم  .است هـ( مشهور 1017ی شرح رمضان أفندی )متوفا

هـ( نیز بر شرح تفتازانی  1239)متوفای  و شاه عبدالعزیز دهلوی هـ( 1067)متوفای سیالکوتی 

 هـ( و مال علی قاری هروی 911-849) جالل الدین سیوطینویسی نموده اند. همچنان، حاشیه

های شان بنام تفتازانی را تخریج کرده اند و کتاب( احادیث شرح هـ 1014مکی )متوفای 

 به نشر رسیده اند.« تخریج احادیث شرح العقائد النسفیه»

های مختلف در حاشیه بگونۀ مستقل ویا هم باتفتازانی بارها  نسفیالشرح عقائد 

بشکل  همهای مشهوری را که در باال ذکر کردیم، . حاشیهبه چاپ رسیده است های اخیردهه

 بشکل آثار جداگانه ، و همهای چندجلدی شروح و حواشی بر شرح تفتازانیجزوی از مجموعه
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همچنان، شرح عقائد تفتازانی چندین بار به فارسی ترجمه گردیده و نشر  یده اند.به نشر رس

 1شده است.

الدین ابوحفص عمر ها و طبقات(، این اثر به نام امام نجمدر تمامی منابع اولیه )تذکره

نویسان در نسبتِ این اثر به امام اندکی از حاشیه درج گردیده است. اما یک تعداد نسفی

میمون نسفی نسبت داده  ابوالمعینها آن را به امام فی تردید ورزیده اند. بعضیابوحفص نس

نسفی پیروی  ابوالمعیننوشتۀ  «تبصرة األدله»اند، زیرا عقائد نسفی کامالً از ساختار مباحث 

ه عقائد نسفی خالصۀ آن کتاب باشد. ولی چنانکه در بخش توان گفت ککه میکند، به حدیمی

 ابوالمعینذکر کردیم، طبیعی است که ابوحفص نسفی از ( «استادان و شیوخ او») سوم این رساله

ن با آنکه همی نسفی سخت متأثر بوده باشد، زیرا نزد او به شاگردی نشسته است. کاتب چلبی

عقائد نسفی به  بازهم در نسبت دادنِدانست، را می تبصرة األدلهمشابهت میان عقائد نسفی و 

 ابوحفص نسفی تردیدی نداشته است.

معروف به  ابوالفضل محمد بن محمد نسفی شخصی به نام بعضی دیگر این اثر را به

 - اندآثاری خواندهاو را صاحب که نسبتاً ناشناخته است با آنکه  –هـ(  687)متوفای  برهان

هروی که که تنها دوصد سال پس از ابوحفص نسفی و تنها  امام تفتازانیکه دانند. درحالیمی

زیسته است، در نسبت این اثر به ابوحفص نسفی یک قرن پس ازین ابوالفضل نسفی نامبرده می

]نامِ[ به  که کتاب مختصریاین »نویسد که: تردیدی نداشت، و در شرح خود به صراحت می

امامِ بلندهمت، پیشوای علمای اسالمی، نجم المله والدین شود، اثری است از عقائد نامیده می

 «. عمر نسفی

اند از الدین ابوحفص نسفی تردید نمودهکه به نسبِت این اثر به نجمبه هر حال، کسانی

ها از موجودیتِ ح کردند. و اینغرب جهان اسالم بودند و چندین قرن بعد این مسئله را طر

ی، روایت شده است ، شاگرد امام نسفانیالدین مرغینکه توسط برهانترجمۀ فارسی این اثر 

 اطالعی نداشتند.

                                                           
دیدگاه کالمی اهل سنت: »های این کتاب توسط آقای احمد امینی صورت گرفته که با عنوان یکی از ترجمه 1

 در ایران به نشر رسیده است.  1388، توسط انتشارات امام ربانی، در سال «شرح عقاید تفتازانی و نسفیترجمۀ 
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را در « عقائد نسفی»الدین نسفی متنِ کند که امام نجمحکایت می الدین مرغینانیبرهان

و همه علمای سمرقند در هـ نوشت،  535سلجوقی در سال  سلطان سنجر پاسخ به تقاضای

یعنی دو سال  –در پایان عمر او « عقائد نسفی»زیر آن تصدیق نمودند. بر اساس این معلومات، 

 است. شده نوشته –قبل از وفاتش 

 [)به فارسی(: ]چ« اهل سنت و جماعت بیانِ اعتقاد. »6

الدین ، که توسط شاگرد ممتاز امام نجماست« عقائد نسفی» متنِ فارسیِاین کتاب 

 است.  ، روایت شدهانی مرغینانیبکر رُشتالدین علی بن ابونسفی، یعنی برهان

سلجوقی به سمرقند  هـ سلطان سنجر 535نویسد که در سال می الدین مرغینانیبرهان

 در مجلسی کهکرد. را همراهی می او، نیز ابوالفضلحاکم والیت سیستان، امیر و ، رفته بود

و علمای « ائمه » ، امیر سیستان از سمرقند داشتسلطان سنجر با علما، قضات و شیوخ شهر 

ت بنویسند، و در اخیر ای در بیانِ اعتقاد اهل سنت و جماعسمرقند درخواست کرد تا رساله

آن همه امضاء کنند، تا آن را با خود به سیستان بَرَد و هرکه در آنجا خالف آن سخن گوید، 

اجابت کردند، و همۀ ائمه به خواجه امام »علمای سمرقند این تقاضایش را  مجازاتش کند.

، خطوط الدین ]نسفی[ رحمه اهلل اشارت کردند، تا وی بنوشت و ائمه در تصویبِ آننجم

 1«خویش در آخر ثبت کردند.

ای یا دستخطی از علمای سمرقند طلب که حاکم سیستان چنین رسالهاین لیدلشاید 

 ریام نموده بودند، و داینفوذ پ ستانیدر س هیحنابله و کرامدر آن زمان بوده باشد که  نیاکرده 

خالف آن سخن  یکسداشته باشد تا  در دست یاسالم متبحر یاز علما ییتا فتوا خواستیم

 گفته نتواند.

اسم یازده تن از علمایی را که در زیر آن امضاء و تصدیق کردند  الدین مرغینانیبرهان

 االسالم عالءالدین محمد بن عبدالحمید اسمندیشیخ»، که در آن جمله اسمِ کندنقل می

                                                           
 .66در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران. برگۀ  11-13613نسخۀ خطی شماره  1
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و این بندۀ ضعیف این نسخه را به غنیمت »نویسد: و سپس می نیز شامل است.  1«سمرقندی

 «برخواند و تصحیح کرد. –الدین است و همان خواجه امام نجم –داشت، و بر مُصنِّف 

خواجه »، مشهور به هـ به دست محمد حافظ بخاری 795نسخۀ این رساله در سال 

کتابت شده است. این نسخه که شکل یک دفترچه را دارد حاوی چهار متن یا رساله   2،«اپارس

 ای از حکیم ابوالقاسماست، که رسالۀ دوم آن همین عقائد نسفی، و رسالۀ چهارم آن رساله

  3باشد.نصور ماتریدی، میاسحاق سمرقندی حنفی، یکی از شاگردان امام ابوم

در هرات پیدا و تثبیت   4خورشیدی توسط فکری سلجوقی 1330این نسخه در سال 

   6و حاال در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران موجود است.  5گردید

                                                           
« سالفطریقة الخالف فی الفقه بین األئمة األ»هـ(، نویسندۀ کتاب  525سمرقندی )متوفای  عالءالدین اسمندی 1

و به تصحیح زکی عبدالبر به نشر رسیده است. او را  مکتبة دارالتراثمیالدی توسط  2007باشد که در سال می

« فیاتمنظومة فی الخال»دانند. اسمندی همچنان بر نیز می« مختلف الروایه»نویسندۀ کتاب مشهوری دیگر به نام 

 «. عون الدرایة والمختلف فی شرح منظومة النسفیه»امام نجم الدین نسفی شرحی نوشته است به نام 

در بخارا  . خواجه پارسابود« نقشبند نیخواجه بهاءالد» نیاز اصحاب مشهور و سپس جانشخواجه پارسا یکی  2

نام « خواجه ابونصر پارسا»د. پسرش هـ در مدینه وفات کر 822زاده شده بود و در حین سفرش به حج در سال 

هـ درگذشت. امروز مزار خواجه پارسای ولی در شهر  865دارد که در بلخ سکونت گزید و در همانجا در سال 

 بلخ افغانستان مربوط به ابونصر پسر خواجه پارسا است. 

 نیهرچهار رساله به ع یامتم یچهارم آمده است، ول ۀرسال ریکتابت آن در اخ خینام خواجه محمد پارسا و تار 3

هـ توسط خواجه محمد پارسا صورت گرفته  795ند. پس کتابت متن عقائد نسفی نیز در سال باشیدستخط م

 است.

عبدالرؤوف فکری سلجوقی از دانشمندان، نویسندگان و شاعران هرات افغانستان بود که با عالمه صالح  4

 خورشیدی در کابل وفات نمود.  1347ی رابطۀ عموزادگی داشت. فکری سلجوقی در سال هرو الدین سلجوقی

 1330در سال  ران،یا یکتابخانه مل سیو رئ انگذاریبن ،یانیب یمهد یبه آقا یسلجوق یفکر ینسخه را آقا نیا 5

 . رجوع کنید به:دیبخش خورشیدی

، دکتر مهدی بیانی، مجلۀ دانشکدۀ «فارسی موجودترین نثر یک نمونۀ نثر فارسی از دورۀ رودکی یا قدیمی»

 هـ ش. 1338ادبیات، شمارۀ سوم و چهارم، 

 .66در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران. برگۀ  11-13613نسخۀ خطی شماره  6
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 قایان محمد خوانساریآبرای اولین بار توسط « نسفیالعقائد »موجودیت رسالۀ فارسی 

 هـ ش  1335سال  در –با نشر متنِ کامل این رساله  –ای در مقالهو آلبرت ناپلئون کمپانیونی 

اما آنچه که ایشان متوجه نگردیدند این است که روایت کنندۀ این متن که   1گزارش داده شد.

نویسد، همان شاگرد معروف امام می  2«رشدانیعلی بن ابی بکر بن عبدالجلیل ال»نام خود را 

 .مشهور است.« مرغینانی» و« فرغانی»های نسبنسفی است که بیشتر به 

فرغانی او را   3است.« علی بن ابوبکر بن عبدالجلیل» الدین مرغینانیاسم کامل برهان

ترکستان بود. و  الیت یا سرزمین فرغانۀو در مرغینان شهری چون اندو مرغینانی خوانده

در جوار « رشتان»و بایست که این روستای   4روستایی در فرغانه بود« رشتان»یا « رشدان»

مرغینان بوده باشد. با آنکه او را بیشتر با انساب فرغانی و مرغینانی می شناسند، در بعضی منابع 

الدین مرغینانی سی عقائد نسفی به روایت برهانپس متنِ فار  5نیز نامیده شده است.« رشتانی»

 به دست ما رسیده است.

آید اینست که انگیزۀ الدین مرغنینانی برمیدهی برهانآنچه که از محتوای گزارش

بود. گیریم که امام  هـ 535در سال  نوشتنِ این رساله همان تقاضای حکمرانِ سلطان سنجر

 الدین مرغینانیداشت، می بایست که برهانزبان عربی از قبل نگاشته میای به نسفی چنین رساله

                                                           
 ،یونیو آلبرت ناپلئون کمپان ی، محمد خوانسار«اعتقاد اهل سنت و جماعت انِیدر ب یابوحفص نسف ۀرسال» 1

 هـ ش. 1335، سال 4شماره  ن،یزمرانیافرهنگ 

گوید بندۀ ضعیف علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الرشدانی.... که این کتابی است که خواجه امام اجل می» 2

الدین ابوحفص عمر بن محمد بن حمد النسفی رحمه اهلل جمع کرده است در بیان اعتقاد اهل زاهد حجاج نجم

 «سنت و جماعت به پارسی.

الدین شمس« سیر أعالم النبالء»(، 383 /1الدین عبدالقادر قرشی )محی« جواهر المضیه فی طبقات الحنفیهال» 3

 (.141 /1عالمه لکنوی )« الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه»(، و 383 /15ذهبی )

ین عبدالقادر قرشی الدمحی« الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه»نامۀ دهخدا )رشتان و فرغانه(، بنگرید به لغت 4

در سوانح دو شخص آمده است که هر یک از « الجواهر»(. در 123 /6ابوسعد سمعانی )« األنساب»(، و 311 /2)

 (.399 /1و  14 /2« )صاحب الهدایه را در رشدان دیدم»ایشان گفته اند که 

)جلد  2016نی، اسالم آباد: الدین مرغینابرهان« الهدایه»مقدمۀ عمران احسن خان نیازی در ترجمۀ انگلیسی  5

 (.7اول، صفحه 
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کرد که گویا امام نسفی فالن رساله یا کتاب خویش را به فارسی برای شان برگردان ای میاشاره

که هیچ چنین یادآوری از جانب مرغینانی صورت نگرفته است. بر این اساس، نمود. درحالی

متنِ فارسی برای حاکم سیستان، آن را به عربی و با  است که امام نسفی پس از کتابتمحتمل 

 ای درآورده باشد. اضافه نمودن مقدمۀ مختصری به شکل رساله

یابیم که تنها تشریحات درمی نسفیالمطابقت دادن متنِ فارسی با متنِ عربی عقائد  با

« حواسِ سالم، اخبارِ درست، و عقل»که شامل « اسبابِ علم»رد امام نسفی در مومقدماتی 

متنِ فارسی مستقیم به بیان ارکانِ اعتقادی  در متنِ فارسی گنجانیده نشده است، وگردد می

های فارسی و ها میان نسخههای جزئی در بعضی از بحثپردازد. فراتر از آن، تنها تفاوتمی

 .ه نیستندشوند که قابل مالحظعربی دیده می

 :، و خالفیاتالفقهاصول ،فقهدر ج. 

 ]چ[: « اتمنظومة فی الخالفی» /«منظومة النسفی فی الخالفال». 7

موارد اختالفی فقهی میان ترین آثار امام نسفی است، که در آن این یکی از معروف

فر( را، و موارد اختالفی میان احناف، و زُ ، شیبانیابویوسفو شاگردانش )یعنی،  ابوحنیفه

 بیت به شکل منظوم بیان کرده است. 2669ها را در ها و مالکیشافعی

در بیروت، به تصحیحِ حسن « موسسة الریان»میالدی توسط  2010این کتاب در سال 

 چاپ رسیده است.اوزار، به 

کتاب،  نیا تیبنابر اهمشرح بر آن نوشته شده است.  بیش از دهبنابر اهمیت این کتاب، 

 ادیاز دو اثر  توانیشروح، م نیا نیمشهورتر ثیاز ده شرح بر آن نوشته شده است. بح شیب

هـ( بنام  552 ی)متوفا یسمرقند یاسمند دیعبدالحم نیاست از آنِ عالءالد یشرح یکیکرد. 

شده(.  دهیز نامین« حصر المسائل وقصر الدالئل»از نسخه ها بنام  ی)و در بعض «ۀیمختلف الروا»

به  یسمرقند ثیهـ به نام امام ابو الل 1422کتاب را عبدالرحمن مبارک الفرج در سال  نیاما ا

کتاب خوانده است.  نیا ۀکنند یآورو جمع یرا راو یاسمند نیو عالءالد ده،ینشر رسان

 ههـ دانشگا 1405) شیخو یدکتورا قیدر تحق یسیع یذک یسیدکتر ع ،یاز و شیپ کهیدرحال
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 تیاست. در اکثر یاسمند نیکتاب عالءالد نیمنوره( نشان داده بود که مؤلف ا نهیمد یاسالم

عنوان « شرح منظومۀ الخالف»اثر را  نیکاتبان به صراحت ا ،«ۀیمختلف الروا» یخط یهانسخه

 یمسئله نگاشته نشده، اما در تعداد ایمنظومه در هر باب  تِیها، باز نسخه یکرده اند. در بعض

و سپس متن کتاب نگاشته  دهیمنظومه در هر مسئله نقل گرد تِیها، نخست باز نسخه گرید

 دهندینسبت م یسمرقند ثیبه امام ابوالل هایرا بعض «ۀیمختلف الروا»که  یلیشده است. دل

موضوع داشته است. البته کامالً ممکن  نینام و با هم نیبه هم یکتاب ثیاست که امام ابوالل نیا

امام  یۀدر آن زمان به کتاب اول یاسمند نیو همچنان عالءالد ینسف نیاست که امام نجم الد

 که –منظومۀ الخالف  اتیاب نکهیداشته اند و از آن استفاده کرده باشند، اما ا یدسترس ثیابو الل

 یهااز نسخه بعضی در –سروده شده  ای ریتحر ینسف نالدی نجم امام طتوس هـ 504 سال در

کتاب امام  نِیاثر ع نیکه ا رساندیرا به اثبات م نیاند، ا دهینقل گرد «ۀیالروا فمختل» یخط

 .ستین ثیابوالل

 یالمصف»هـ( است بنام  710 ی)متوفا ینسف نیالداز آنِ ابوالبرکات حافظ گرید یشرح

دو شرح  ینسف نیکه حافظ الد دیگویدر کشف الظنون م فهیخل یحاج. «اتیفمنظومۀ الخال یف

 «یالمصتسف»تر آن به نام نوشته است، که شرح مفصل ینسف نینجم الد «اتیمنظومۀ الخالف»بر 

 راًیاخ «اتیمنظومۀ الخالف یف یالمصف»شده است.  دهینام «یالمصف»و شرح مختصر آن به نام 

 است. دهیحسن أوزار، در سه جلد به چاپ رس حِین، به تصحدر عما« دارالنور»توسط 

 پس از هر بیتِشارح که  است، یاثر، شرح مختصر به فارس نیا گریاز شروح د یکی

 «خالفیاتالفی ومة منظ» کاملِ این اثر شرحِآن را به فارسی نگاشته است. با آنکه  عربی شرحِ

شارح نام خود را ننگاشته آن را به فارسی ترجمه و شرح کرده است، ات است و شارح همه ابی

هـ و به گمان اغلب در ماوراءالنهر کتابت شده است.  665در سال نامعلوم است. این نسخه و 

در مجموعۀ فیض اهلل افندی  819در کتابخانۀ ملت استانبول به شماره  یگانه نسخۀ این اثر

 1این نسخه را شرح داده است. ایدر مقاله قلعهری آقشود. آقای علی صفنگهداری می

                                                           
، 14، دوره «آینه میراث»قلعه، در ، علی صفری آق«ق 665شرح فارسی منظومۀ خالفیات نسفی؛ نسخۀ مورخ » 1

 .34-9، صفحه 59شماره 
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پردازد، که می« منظومة الخالفیات»نگاری مستقیم به شرح ابیاتِ این شرح بدون مقدمه

« نماز»است و ابیات نخستین آن به مسائلی مربوط به  باب اول آن در نظریات امام ابوحنیفه

 :کنیمدر ذیل نقل میرا ابیات نخستین و شرح آن ای از نمونهست. ا

لِذ  باب  » ت   يا خ فّص أا ی ن ح  ةبو
ر الککقککوم مکک    اإلمککام  یکککککبککِّ

 

 ةیککفکک  رِ الشککککَّ  ِل ائککِ سکککک  ن  الککم  مککِ  هِ بککِ  
عککده فککِ  یککام يال بکک   أول الککقککِ

 

 دیکِ ابویوسفرحمه اهلل؛ و نز تکبیر گویند مقتدیان برابرِ امام، نزدِ ابوحنیفه

 ، پسِ امام گویند.و محمد
فيو  ت ک ی   ی م لتسککک با مام   اإل

 

 مککن الککر ککو  الککرأ    هِ فککعکک  ر   يفکک 
 

ربنا »؛ و نزد ایشان گوید پَِسنده بُوَد نزد ابوحنیفه« ن حَمِدَهمََسمِعَ اهلل لِ»امام 

 نیز بگوید.« لک الحمد
تاو ل   نِف  یف  تِ سککک   في باأل  هِ جد

 

 هِ تککِ بککهکک  ی جکک  ذٍر عککلکک  ال عکک  بککِ  از  جکک   
 

ماز روا بُدر  ـــانی بی عذری، ن هد بی پیش ـــجده بینی بر زمین ن د نزد وَس

به اتفاق ننهد   1د، و اگر پیشــانی نهد دســتوَبُ؛ و نزد ایشــان روا نَابوحنیفه

 روا باشد. 
ال جکک ِ  بککالککفککارسککککي ولککو تکک   يیکک 

 

 جکک ِ الککعکک   نککد  ذلککع عککِ زا وَّ جکک  و   
 
 

سی گوید یا  شهّد به پار سی خوانَد یا ت افتتاح به  تکبیردر نماز، قرآن به پار

 د اگر عربی داند یا نداند عِندَهُ ؛وَپارسی آرد، روا بُ

 «اگر عربی داند و پارسی خواند، روا نباشد.  2و عندهما

                                                           
بر حرف اول این لفظ است، و « فتحه»شود عالمتِ در نسخه این قسمت شاریده است، ولی آنچه که دیده می 1

« دَست » ، که این را «ت»شود، و حرف آخری خوانا است یعنی بر حرف دوم دیده می« سکون»ت عالم

 تصحیح نموده است.« بینی»قلعه این لفظ را تصحیح نمودم. ولی آقای آق

 یعنی امام ابویوسف و امام محمد شیبانی. 2
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 : ]چ[لحصر المسائل و قصر الدالئ. 8

اش امام نسفی امام نسفی است. در مقدمه« الخالفیات فی منظومة» این کتاب شرح

قرار گرفت، « بزرگان زمانه»را نوشت، مورد پسند « نظم الخالفیات»کند که چون یادآوری می

حصر »ع برده نتوانستند. پس ها از آن نفرا در آن ذکر نکرده بود بسیاری« دالیل»ولی چون 

 را نیز بگنجاند.« دالیل»را نوشت تا در آن « قصر الدالئل»المسائل و 

و دو  که در مورد اختالف نظر میان ابوحنیفه« منظومه»طور مثال، در شرح بیت پنجم 

شتن نمازخواندن به فارسی است، امام نسفی ( بر جواز داو محمد شیبانی شاگردش )ابویوسف

کردنِ  قرائتتوانند در نماز می زبانان اجازه داده بود کهفارسی گوید که امام ابوحنیفه بهمی

را به همه  تکبیر یا افتتاح نماز با ذکر نام اهلل متعال، تشهد در نماز، و خطبۀ نماز جمعه ،قرآن

ند دانستتنها به کسانی جائز  را حمد شیبانی این امرکه ابویوسف و م، درحالیفارسی ادا کنند

   1که عربی ندانند.

 گفتند کهمی و شیبانی ابویوسف کند.دالیل هردو طرف را بیان می امام نسفیسپس 

آنًا َعَربِيًّا﴿از برای آنست که خدای تعالی فرمود: این  را قرآنی عربی  این» ﴾إِنَّا َجَعلأنَاُه قُرأ

 دورزید که چون خداوند متعال فرمواستدالل می که ابوحنیفه، درحالی[3]الزخرف: « گردانیدیم

                                                           
این مسئله را بیان ( « تاب الصالة»در « فی تکبیرة الفتتاح باب»در )« الجامع الصغیر»امام محمد شیبانی در  1

 کند: می

افتتاح نماز ]یا تکبیر گفتن[ را به فارسی، خواندن نماز را به فارسی، یا تسمیه گفتن حین ذبح کردن  ابوحنیفه» 

اجازه نداده  و محمد ویوسفاش خوب هم باشد اجازه داده بود. ولی ابرا به فارسی به کسی که ]حتی[ عربی

، مع ، محمد بن حسن شیبانی«الجامع الصغیر« )»اش خوب نباشد.اند، و ]تنها[ به کسی اجازه داده اند که عربی

م: صفحه  1990ستان، لالمۀ عبدالحی اللکنوی، اداره القرآن والعلوم اإلسالمیه، کراچی پاک« النافع الکبیر»شرحه 

 (95و  94

نظر خود را در پایان عمرش در مورد جائز بودن نماز به  امروز برداشت عام اینست که گویا امام ابوحنیفه

تواند زیرا شاگرد خود امام ابوحنیفه یعنی محمد ای درست بوده نمیفارسی تغییر داده است. چنین فرضیه

خود کامالً به صراحت « الجامع الصغیر»های زندگی امام ابوحنیفه با او بود در که در آخرین سال شیبانی

 کند.را درین مسئله یادآوری می اختالف نظر میان ابوحنیفه و ابویوسف
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ًما َعَربِيًّا﴿ َاهُ ُحكأ نَزْلأ
َ
لَِك أ ، [37: الرعد]« به عربی را فرمانی [قرآن] این همچنین فرستادیمو » ﴾َوَكَذَٰ

 با تبدیل نمودنِ حکم و فرمان است، و نیز قرآئتِ آن. و این قرآن فرمانِفارسی هم  فرمانِ پس

های ها و صحیفههایی ازین فرمان در کتاببخشبالً هم که قدرحالی خورد،تغییر نمی زبان

ِليَ َوإِنَّ ﴿: آمده استپیشین، که هریکی به زبان متفاوتی بودند،  وَّ
َ  نیا گمانیب» ﴾ُه لَِِف ُزُبِر اْلأ

وَلَٰ إِنَّ َهَٰ ﴿ و ،[196: الشعراء]« بود [زین] انینیشیپ ایهابدر کت ]قرآن[
ُ ُحِف اْلأ هرآئینه » ﴾َذا لَِِف الصُّ

رسد که منظور امام به نظر می  1 .[18: األعلی]« های نخستین ]نیز[ بوداین ]فرمان[ در صحیفه

رآن است، نه تنها احکام امر و نهی ق« فرمان»یا « حکم» از –و منظور امام ابوحنیفه  – نسفی

  2.دنیابتغییر نمی است که با تغییر زبان چنان معنا و اعجاز معانی قرآنبلکه هم

م(، با تصحیحِ عماد قدری  2020) در دمشق« مکتبه دار الفجر» این اثر به تازگی توسط 

 رسید. عیاضی، در دو مجلد به چاپ

 ]چ[ :«فی اإلصطالحات الفقهیه لبة الطلبةِط » .9

ها در کتابی است در شرح اصطالحات فقهی مذهب حنفی. این کتاب طی قرن

های ماوراءالنهر، خراسان، عراق، ترکیه، شام و هند بحیث کتاب درسی مورد استفاده مدرسه

گرفت. در سالهای اخیر، این کتاب چندین مراتبه در کشورهای مختلف عربی توسط قرار می

 است.محققین مختلف به نشر رسیده 

 .کتاب بزرگی بوده است در فقه :ع[] «صائل فی الفروعخال». 10

 ]ع[ «الحصائل فی المسائل». 11

                                                           
ی، کتابخانۀ ملت ترکیه، به شمارۀ در مجموعات فیض اهلل افند« حصر المسائل وقصر الدالئل»نسخۀ خطی  1

 . )برگ سوم(.720

شرح مشکل »هـ( ]در کتابش  321)متوفای  این نظر مجتهدین بزرگ مذهب حنفی چون امام ابوجعفر طحاوی 2

 ، و امام احمد سرخسی«[د فی الخالفیاتالتجری»هـ( ]در کتابش  428)متوفای  ، امام ابوالحسین قدوری«[اآلثار

 باشد.نیز می«[ المبسوط»هـ( ]در کتابش  483)متوفای 
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  :[]چ «األصولمدار شرح ». 12

هـ( که  340 ی)متوفا یکرخ داهللیامام عب« األصول یرسالۀ ف»است بر  یشرح مختصر

 ۀاز جمل ی. امام کرخرودیبه شمار م «هیالقواعد الفقه»و « فقهالاصول»ها در کتاب نیاز اول یکی

 رسد. یم فهیبه امام ابوحن یشاگرد ۀاست که به سه سلسل یمذهب حنف شگامیپ نیامام مجتهد

کشورها چاپ شده  گریهند، پاکستان و د ۀگسترده در شبه قار ۀرساله به گون نیا ۀنسخ

عبد  لیدکتور اسماع حِیبه تصح «یالعراق یالفقهالمجمع »اثر توسط  نیا یِعلم حِیاست. تصح

 است. دهیم به نشر رس 2018عباس در سال 

 ]چ[:« الوجه( یعل هایالمقاالت ف لیأصول الفقه وتفص لیأصول النسفی )تحص». 13

اصول  یِمباد «یاصول البزدو»که همانند  ،یاست در اصول الفقه حنف یاثر رساله ا نیا

 کرده است. انیب طیجامع و بس یخلص و مجمل ول ۀرا بگون یقه حنفالف

و « التبصرۀ األدلۀ» یکتابها صیرا تلخ «یعقائد نسف» یکه امام ابوحفص نسف همانگونه

نموده  فیتأل -بود  یکه استاد ابوحفص نسف - ینسف نیامام ابوالمع «دیلقواعد التوح دیالتمه»

األصول  زانیم» یعنیاش  یآثار دو همصنف صیتلخ زیرا ن« أصول الفقه لیتحص»است، کتاب 

قرار داده  یابوالثناء المش« ب فی أصول الفقهکتا»و  یسمرقند نیامام عالءالد «ولفی نتائج العق

 است.

علوم  یکه در اکادم« مجمع العلوم ومطلع النجوم» یخط ۀاثر در نسخ نیکامل ا متن

 یکیقراقوش در  نیشود وجود دارد. متنِ کامل آن به کوشش بهاءالد یم یازبکستان نگهدار

  است. دهیو به نشر رس حیتصح یترک یاز ژورنال ها

 : ]ع[« مشارع الشارع. »14

« المبسوط» ای یامام بزدو «ریشرح الجامع الصغ»که همانند  یاست در فقه حنف یاثر

 رۀیکتاب در اثر دا نی. متنِ کاملِ اردیگیرا دربر م یفقه حنف یسائر بخش ها ،یامام سرخس

 یآن در اکادم یخط ۀاست. نسخ دهیدرج گرد« مجمع العلوم ومطلع النجوم»بنام  یالمعارف و

 است. ودعلوم ازبکستان موج
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را  امام محمد شیبانی« الجامع الصغیر»در این اثر، امام نسفی : ]ع[ «جام  الصغیرالمنظومة » .15

وردار بود، که تقریباً در اش از شهرت زیادی برخ. این منظومهم درآورده بوده نظبیت ب 81در 

 همه منابع اولیه از این یاد شده است.

 [:چ]« شیخ اإلسالم أبی الحسن عطاء بن حمزة السغدی یفتاو». 16

نموده  فیو تأل یگردآور ینسف نیرا امام نجم الد یاالسالم سغد خیش یفتاو نیا

چون شمس  یو نزد کسان ستهیزیدر سمرقند م یدر قرن پنجم هجر یاالسالم سغد خیاست. ش

 خی(، شیدیامام ابومنصور ماتر یدختر ۀنواس ای)نوه  یدیابوالحسن ماتر یقاض ،یاألئمه حلوان

 ابوشجاع دیبوده(، و الس یشمس االئمه سرخس دیاسات ۀ)که از جمل یسغد نیبن حس یعل

 یقاض اتیو نظر یاست که فتاو یمنبع گانهیاثر  نیا پرداخته است. میبه تعل یسمرقند یخِرقان

 اند. دهیآن به ما رس قیابوشجاع از طر دیو س یدیابوالحسن ماتر

 نیپرداخته، ا میبه تعل یچند سال یاالسالم سغد خیکه نزد ش ینسف نینجم الد امام

 یوامانند فت ،یفتاو نیاز ینموده است. بعض فیو تأل یرا پس از وفاتش جمع آور یفتاو

 طیالمح»چون  یکتب فقه حنف یکه در متباق -وفاء  عیب ای یگرو ۀسمرقند دربار یمشهور علما

نقل  «یریعالمگ یفتاوا» ای ن،یابن عابد« رد المختار»از ابن مازه،  «حنفیالبرهانی فی الفقه ال

 یالم سغداالس خیکه از آنِ ش یاند، درحال دهیذکر گرد ینسف نیبه نام امام نجم الد -اند  افتهی

 باشد. یم

در سال  روتیدر ب «نیاحیدار الر»توسط نشرات  نیشاه اسریمحمد  حیاثر به تصح نیا

 است. دهیم به نشر رس 2020

  :[ع] «ةیالفتاوی النسف». 17

 ۀشاید خود مجموع ،فتاوای خود نجم الدین نسفی است. به باور نگارنده ۀمجموع نیا

مجموع »الدین نسفی در از فتاوای نجم هاییولی بخش ،این فتاوای تا امروز محفوظ نمانده باشد

که شاگرد  (ـه 550متوفای )شی احمد ابن موسی کِابوالعباس  «نوازل والواقعاتالحوادث وال

نقل شده  (ـه 565متوفای )محمد بن عبدالرشید کرمانی  «فتاوایجواهر ال»و در  ،نسفی بود
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ه در دانشگاه انقر شبایف در تیزس دکتورایعبدالملک تویچیرا ابوالعباس کشی کتاب  است.

در دمشق  2020و جواهر الفتاوی کرمانی نیز در سال  ،کرده استو نشر تصحیح  2021در سال 

 به نشر رسیده است.

 در تاریخ و تذکره:هـ. 

 ]چ[ :«فی ذکر علماء سمرقند القند. »18

محدثین  تن از علما، فقها و 1200اثر گرانبهایی است که در آن سوانح بیشتر از 

الدین ، محیالدین ذهبیبعدی چون شمسنویسان . تذکرهگنجانیده شده استماوراءالنهر 

نموده  استفادهازین اثر بحیث مرجع  مشهور به کاتب چلبی ، و حاجی خلیفهعبدالقادر قُرَشی

 نامیده اند.« تاریخ سمرقند»تاب را به نام در بعضی منابع، این ک اند.

ـ ش توسط  1378ل این کتاب در سا ، با تصحیحِ یوسف هادی، در تهران «آینۀ میراث»ه

 به نشر رسیده است.

 ]ع[ تاریخ بخارا. 19

در این اثر، امام نسفی فهرستی ]ع[: « تعداد الشیوخ لعمر مستطرف علی الحروف مستطر» .20

 و شیوخش را در حدیث تهیه نموده بود. تن از استادان 550از 

 در حدیث و اسناد:و. 

تن از محدثین  550در این اثر، احادیثی را که از  ]ع[: «تطویل األسفار لتحصیل األخبار» .21

 شنیده بود، درج کرده بود.

ی بوده است بر صحیح بخاری، ظاهراً شرح]ع[: « النجاح فی شرح أخبار کتاب الصحاح. »22

ام نسفی اسناد خود را از پنج سلسلۀ متفاوت که به امام بخاری میرسید شرح داده در آن ام و

 بود.

 ]ع[ الجمل المأثوره .23
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 بوده. ها و روزهاهای ماهدر فضیلت اثری]ع[:  «یواقیت المواقیت» .24

 ]ع[ دعوات المستغفرین .25

 در شعر و ادب:. ز

 ]ن[«: مطلع النجوم و مجمع العلوم. »26

بخش یا فصل بوده  76. این اثر دارای مختلف المعارفی است حاوی موضوعات ةدایر

الفقه، حقوق اسالمی، حدیث، قراءات قرآن، اخالق، موضوعاتی چون: عقائد، اصول که شامل

النبی، معرفت و عرفان، تاریخ، ادب و بالغت، نحو، عروض، حساب و مثلثات، طب،  ةسیر

   1.گرددمی شناسی()قیافه هشماری، شعر، و فراستگا

 موجود است. (1462شمارۀ ثبت: به ) ازبکستانکادمی علوم در ااثر این  یگانه نسخۀ

 باشند.ر این اثر به زبان عربی میاکثریت مطالب د باشد.برگ می 356این نسخه دارای 

 .جلدبوده در ده  گویند که اثری ]ع[:« المختار من األشعار». 27

 آثار مشکوک

اثر دیگر در منابع اولیه ذکر گردیده اند.  10ذکر کردیم، حدود  که در باال ثاریآاین  برعالوۀ

در مورد آنها سراغ نیافتیم، از ذکر نام آنها در اینجا  بیشترکه هیچ نوع معلوماتی اما چون

 خودداری صورت گرفت. 

وجود دارد که کاتبان ها ضی کتابخانهدر بعهای کوچک نیز هایی از رسالههمچنان نسخه

در هیچ یک از منابع اولیه  هاکه نام این رسالهها آثار امام نسفی اند، درحالیمدعی اند که آن

ها به . متأسفانه دو تا ازین رسالهو نسبتِ آنها به امام نسفی سخت مشکوک است ذکر نگردیده

وصیة النبی »)به عربی( و « فی بیان مذهب متصوفین»)به فارسی( یا « های متصوفهفرقه»های نام

                                                           
، مصر. مجلة  لیة األداب، جامعة المنوفیه، عماد حسن مرزوق، «مخطوط مطلع النجوم و مجمع العلوم» 1

 )یادداشت به عربی(
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های های مقاالت به چاپ رسیده اند، که پرسش)به عربی( در مجموعه« طالب لعلی بن ابی

  .زیادی در مورد نسبتِ آنها به امام نسفی وجود دارد


