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مقدمۀ مترجم و مصحح فارسی
ِ
پیشگفتار
در دهۀ  1310هـ ش ،دولت شاهی افغانستان دو گروه از علما را موظف ساخت تا «تفسیر
عثمانی» را که توسط دوتن از علمای دیوبند هندوستان ،یعنی شبیراحمد عثمانی و محمود
حسن ،به زبان اردو نوشته شده بود ،به فارسی و پشتو ترجمه کنند .سرکردگی گروه ترجمۀ
فارسی را استاد خلیل اهلل خلیلی با محمد میا انصاری (عالم هندی و شاگرد شبیر احمد که از
هندوستان به کابل دعوت شده بود) به عهده داشتند ،و سرکردگی گروه ترجمۀ پشتو را مولوی
برهانالدین کُشککی به عهده داشت .ترجمۀ فارسی تفسیر عثمانی در سال  1322هـ ش در
مطبعۀ عمومی کابل به نشر رسید ،که امروز به نام «تفسیر کابلی» مشهور است.
برداشت عموم مردم از به دنبالهرَوی دولت افغانستان به پی تفسیر علمای دیوبند در
آن وقت ،همواره این بوده که گویا سرزمین افغانستان (یا خراسان کهن) هیچ عالمی و هیچ
مفسری نزائیده ،و گویا هیچ تفسیری به زبان عربی یا به زبان فارسی درین  1400سال درین
حوزۀ جغرافیایی نوشته نشده است .درحالیکه چندین تفسیر مطرح قرآن مجید توسط علمای
خراسان و ماوارءالنهر به جهان اسالم عرضه گردیده اند :اولین تفسیر کتبی قرآن را «مقاتل بن
سلیمان مَروَزی بلخی» (متوفای  105هـ) در بلخ نوشت که قول مشهور امام شافعی است که
گفته بود« :در فقه ،همه عیالِ ابوحنیفه اند ...و در تفسیر عیال مقاتل بن سلیمان».
تفسیر سمرقندی ،تفسیر بَغَوی ،و مدارک التنزیل امام حافظالدین ابوالبرکات نسفی از
جملۀ تفاسیر جامع و درعینِ حال کوتاه و مختصری اند ،که گزینۀ خوبی برای دولت شاهی
آن زمان برای ترجمه به زبان فارسی بوده میتوانستند .هرسه این تفاسیر توسط علما و مفسران
خراسان و ماوراءالنهر نوشته شده اند که از جملۀ مشهورترین تفاسیر قرآن مجید در جهان به
شمار میروند .یا هم ،تفاسیر فارسی چون «تاجالتراجم» امام عمادالدین ابوالمظفر اسفراینی
(متوفای  471هـ) ،یا «بصائر یمینی» اثر معینالدین ابوالعالء نیشاپوری غزنوی (پسر مفسر
مشهور ،بیانالحق نیشاپوری غزنوی که چندین آثار معروف در تفسیر به زبان عربی دارد) که
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در دورۀ بهرام شاه غزنوی نوشته شده بود ،گزینههای خوبی بودند که دولت افغانستان
میتوانست یکی ازینها را تصحیح نموده ،و حتی با سادهسازی متن یا برگردان آن به فارسی
معاصر ،به نشر رساند.
از جملۀ تفاسیر مرجع ،تفسیر ثعلبی ،تفسیر ماتریدی ،تفسیر الکشاف زمخشری ،و
تفسیر الکبیر فخرالدین رازی همه در همین حوزۀ خراسان و ماوراءالنهر نوشته شده اند .و اگر
بر اینها تفسیر طبری و تفسیر بیضاوی را که نویسندگان آن اهل عجم (فارسیزبان) بودند
بیفزائیم ،بخش اکثریت تفاسیر مرجع و اساسی را که بنام «اُمهات التفاسیر» نامیده میشوند
تشکیل میدهند.
متأسفانه با وجود این میراث بزرگ و غنی که سرزمین ما در علم تفسیر از خود بجا
گذاشته است ،جامعه ما امروز خود را میراثدار آن ثروت معنوی و علمی نمیبیند ،زیرا
دسترسی ما به آن آثار گرانبها از جانب دولت و از جانب قشر علمای ما فراهم نگشته است .و
این گسیختگی ما با آن میراث اسالمی سبب شده تا جامعه ما دچار این بحران فکری و بدبختی
فعلی باشد .از یکسو ،دولت ما بجای آنکه آثار فارسی مجتهدین و علمای بزرگ را از روی
نسخههای خطی که وجود داشت تصحیح میکرد و به نشر میرساند ،یا بجای آنکه آثار مرجع
و مطرح را از عربی به فارسی ترجمه مینمود 1،محروموار در پی آثار علمای دیوبند به زبان
اردو سرگردان بود .از سوی دیگر ،علمای ما بجای آنکه این چنین تفاسیر مطرح و مرجع را به
فارسی ترجمه کنند ،خود دست به نوشتن تفاسیر زده اند که امروز کتابفروشیهای شهر کابل
مملو از چنین تفاسیر معاصر است .کاش این تفاسیر معاصر ،سخنی تازه و پیام تازه و دیدگاه
تازه داشته باشند ،بلکه دو یا سه تفسیر را مرجع قرار داده ،مطالب را از آنها نقل و بازنویسی
کرده اند.

 1الزم نیست که تنها آثار عربی علمای سرزمین خود ما (یعنی خراسان) ترجمه گردند ،بلکه آثار بینهایت مفید
از جانب سائر علمای اسالمی نوشته شده اند .طور مثال ،در تفسیر قرآن مجید ،یکی «تفسیر قرطبی» است که
اثری بی نهایت مفید است ،که ترجمۀ خالصه و مختصر آن به فارسی بسی سودمند تمام خواهد شد.
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یکی از تفاسیری که طی قرنها بحیث تفسیر مرجع توسط دیگر مفسرین استفاده
میگردید ،تفسیری است از امام پیشقدم مذهب حنفی و فقیه و متکلم مشهور جهان اسالم،
امام نجمالدین ابوحفص عمر نسفی که در قرن پنجم و ششم هجری در ماوراءالنهر میزیست،
که اینک ترجمۀ این اثر بشکل مختصر و خالصه خدمت خوانندگان تقدیم میگردد .این تفسیر
که بنام «التَیسیر فی التفسیر» نامیده میشود ،در دوران عثمانیان در عراق و ترکیه و شام از
شهرت خاصی برخوردار بود ،طوری که سه تفسیر مهم نوشته شده در زمان عثمانیان ،یعنی
تفسیر ابن کمال پاشا ،تفسیر روح البیان ،و تفسیر روح المعانی ،ازین اثر بحیث تفسیر مرجع
استفاده کرده اند .و زمانیکه موالنا حسین واعظ کاشفی ،در زمان تیموریان هرات« ،مواهب
علیه» (مشهور به تفسیر حسینی) را نوشت ،تفسیر نسفی یکی از مراجع و مؤاخذش بود.
امام نجمالدین نسفی خود از جملۀ علمای پیشگام اسالم است .کتاب «عقائد نسفی»اش
در پهلوی «فقه اکبر» و «عقیدة الطحاویه» از جملۀ کتب اساسی عقائد در مذهب اهل سنت و
جماعت به شمار میرود که حدود یکصد شرح و حاشیه بر آن نوشته شده است .و شاگرد
ممتاز امام نسفی ،برهانالدین مرغینانی ،نویسندۀ مشهورترین کتاب فقه حنفی است بنام
«الهدایه» که آن را معادل کتاب «الوجیز» حجة االسالم امام محمد غزالی در مذهب شافعی و
«بدایة المجتهد» ابن رشد در مذهب مالکی قرار داده اند.
در «التیسیر فی التفسیر» ،امام نجمالدین نسفی تفسیر قرآن به قرآن ،تفسیر ادبی ،تفسیر
مأثور و روایی ،تفسیر به رأی ،و تفسیر عرفانی را بگونۀ شهکاری باهم جمع کرده است .و در
البالی تفسیر عربی خود ،جمالت و متون فارسی را به کثرت نقل کرده است .تفسیر نسفی
یک «تفسیر جامع» است ،که خواننده نیازی پیدا نمیکند تا به تفاسیر مختلف سر بزند.
درحالیکه اگر تفسیر بیضاوی (که تفسیر ادبی است) ،تفسیر ابن کثیر (که تفسیر روایی و مأثور
است) ،تفسیر ماتریدی (که تنها تفسیر به رأی است) ،یا اگر تفسیر قشیری (که تنها تفسیر
عرفانی است) را مطالعه کنید ،محصور به یک نوع و شیوۀ تفسیر باقی میمانید و مجبور
میشوید تا برای مطالعه روشها و جنبههای مختلف تفسیر به دیگر تفاسیر رجوع کنید.
جامع بودن این تفسیر یگانه دلیل ترجمه کردن این اثر برایم نبود .بلکه مزیتهای
زیادی را در این تفسیر متوجه شدم که در بسیاری تفاسیر دیگر وجود ندارد ،و در فصل دوم
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در این مقدمه مفصالً بر آن پرداختهام .مصحح نسخۀ عربی این کتاب ،آقای ماهر ادیب حبوش،
نیز در مقدمهاش مینویسد که «شاید ممکن نباشد که این تفسیر را از جملۀ اُمهات التفاسیر
بشماریم ،اما ....هیچ کسی دیگر مانند این تفسیر اثری ننوشته» ،و بر بنیاد پانزده سال مشغولیتش
در تحقیق و پژوهش در کتب مختلف تفسیر ،میگوید که «فوائدی که در این تفسیر است از
اکثریت تفاسیر نشر شده و تحقیق شده افزونتر است».
یگانه نقصِ این تفسیر ،طوالنی بودن کتاب است ،که ممکن است بعضی خوانندگان را
ملول و دلگیر سازد .اما چون هدف امام نسفی ،تهیۀ تفسیری جامع بوده ،لهذا خواسته است تا
به ضروریات و توقعات طیفِ مختلفی از خوانندگان پاسخ بدهد ،تا هرکه بتواند نیازمندیهای
خود را در این اثر رفع کند.
با درنظرداشت نکات فوق ،تصمیم گرفتم تا بخشی ازین تفسیر گرانبها را به شکل
مختصر و خالصه به فارسی ترجمه نمایم ،تا باشد که تعداد بیشتری از خوانندگان در افغانستان
و ایران از آن بهرهمند گردند .اینک تفسیر سوره فاتحه و ده آیت نخست سورۀ بقره ازین اثر
را ترجمه کردهام ،و تخمیناً  40تا  50درصد متنِ آن را کوتاه ساختهام ،که شیوه و روش خود
را در فصل سوم در این مقدمه شرح دادهام.
تا این جای کار را بشکل نمونه روی شبکۀ انترنت به نشر میسپارم تا باشد که این اثر
را به دوستداران علم و معرفت ،عالقمندان تفسیر قرآن مجید ،و پژوهشگران علوم اسالمی
بهتر معرفی کرده باشم .اگر پروردگار متعال خواسته باشد ،و توفیق عنایت فرماید ،و اگر تقاضا
از اهلِ علم و حمایت از اهلِ دل وجود داشته باشد ،به این ترجمه ادامه خواهم داد.

دکتور محمد عمر جویا
 4سرطان /تیر  ،1399کابل.
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فصل  :1شرح حال ،زندگی ،و آثار امام نسفی
نجمالدین ابوحفص عمر نَسَفی حنفی ( 537 – 461هـ) فقیه ،مفسر ،متکلم ،محدث ،ادیب،
شاعر و تاریخنویس قرن پنجم و ششم هجری بود .به سخنِ عالمه سعدالدین تَفتازانی هروی،
او «امامِ بلندهمت ،پیشوای علمای اسالمی ،و ستارۀ درخشانِ ملت و دین»2،و به الفاظ ابوسعد
سَمِعانی شافعی ،وی «امامِ فقیهِ فرهیخته ،و دانا در دین و ادب»3بود.
وی نزد علمای پیشکسوت مذهب حنفی ،چون فخراالسالم امام بَزدَوی ،نویسندۀ
«اصول بزدوی» یکی از کتابهای اساسی حنفی در اصول الدین؛ و امام ابومعین نسفی ،متکلم
پیشگام ماتریدی که شاید دومین متکلم برجسته پس از امام ابومنصور ماتریدی در این مکتب
کالمی باشد ،علم آموخت .و به نوبۀ خود شخصیتی چون برهان الدین مرغینانی را تعلیم و
آموزش داد که کتاب «الهدایۀ» او بدون شک پرمطالعهترین اثر فقهی در مذهب حنفی در طول
این مدت بوده ،و آن را همطراز کتابهایی چون «بدایة المجتهد» ابن رشد در مذهب مالکی و
«الوجیز» حجة االسالم امام غزالی در مذهب شافعی میدانند.
مشهورترین آثار بجا مانده از امام نجمالدین نسفی که در عصر حاضر به چاپ و نشر
رسیده اند عبارت اند از« :عقائد النسفی» که در پهلوی «فقه اکبر» و «عقیدة الطحاویه» مهمترین
اثر در بیانِ عقیدۀ اهل سنت و جماعت به شمار میرود ،و نزدیک به یکصد شرح و حاشیه بر
آن تا هنوز نوشته شده است؛ «التَیسیر فی التفسیر» که در آن تفسیر قرآن به قرآن ،تفسیر ادبی،
تفسیر مأثور و روایی ،تفسیر به رأی ،و تفسیر عرفانی را بگونۀ شهکاری باهم گِرد آورده است؛
«تفسیر نسفی» که یگانه ترجمۀ مسجع و موزون کامل قرآن مجید به زبان فارسی است؛
«المنظومه فی الخالفیات» که موارد اختالفی فقهی میان ابوحنیفه و شاگردانش (ابویوسف،
« 2شرح العقائد النسفیة للعالمة سعدالدین التفتازاني» ،به تصحیح احمد حجازي السقا ،مکتبة الکلیات األزهریه،
ِ
القاهره 1987 :میالدی« :إمام َّ
الهمام ،قدوة علماء اإلسالم ،نجم الملة والدین ،عمر النسفي ،أعال الله درجته في
دار السالم».
« 3التحبیر فی المعجم الکبیر» ،عبدالکریم السمعانی ،به تصحیحِ منیره ناجی سالم ،رئاسة دیوان األوقاف ،بغداد1975 :
م( .شمارۀ مورد)514 :
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شیبانی و زُفر) ،و شافعی و مالک را در بیشتر از  2600بیت به شکل منظوم بیان کرده و بر این
اثر بیش از ده شرح نوشته شده است؛ « ِطلبة الطلبة فی اإلصطالحات الفقهیة» که طی قرنها بحیث
یکی از کتب اساسی تدریس فقه حنفی مورد استفاده قرار داشته است؛ و «القند فی ذکر علماء
سمرقند» که در آن زندگینامۀ بیش از  1200تن از علمای ماوراءالنهر را معرفی نموده و یکی
از منابع عمده در تذکره و انساب این حوزه به شمار میرود.

الف .شرایط سیاسی و مذهبی در عصر امام نسفی
دورۀ زندگی امام نجمالدین نسفی با سلطنت سلجوقیان متصادف بود .در عصر او ،سلطان احمد
سنجر پسر سلطان ملکشاه سلجوقی در رأس سلطنت سلجوقیان در خراسان و ماواراءالنهر
قرار داشت .حکمرانی او بحیث حاکم خراسان و سپس بحیث سلطان سلجوقیان میان سالهای
 1085و  1157میالدی اتفاق افتاده است.
دورۀ سلجوقیان دورۀ اوج تنشها و رقابتهای مذهبی در خراسان بود .با آنکه سلطان
سلجوقبیگ موسس سلجوقیان به مذهب حنفی گرائیده بود و اوالدههای او که بر تخت سلطنت
تکیه زدند نیز حنفیمذهب بودند ،اما نفوذ شافعیمذهبان در دربار سلجوقیان با گذشت زمان
پررنگتر گردید .بعضی از وزرای مقتدر شان ،چون خواجه نظامالملک طوسی (وزیر سلطان
الپ ارسالن و سلطان ملکشاه) ،شافعیمذهب بودند و عدهای از سالطین سلجوق تمایل
زیادی به مذهب شافعی پیدا کرده بودند.
از لحاظ جفرافیایی ،سرزمینهای اطراف غزنین ،بلخ ،سمرقند و بخارا حنفیمذهب ،و
سرزمینهای اطراف طوس ،اسفرائین و جُوَین شافعیمذهب بودند .نیشاپور که برای مدتی
پایتخت سلطنت نیز بود ،حنفیها و شافعیها هردو در آنجا حضور داشتند .ولیکن در هرات،
جوزجان و سیستان حنبلیمذهبان و کرامیه بیشتر نفوذ داشتند ،و غیرمترقبه نیست که خواجه
عبداهلل انصاری (با آنکه در دورهای قبل از سلجوقیان میزیست) نیز حنبلیمذهب بود و سخت
مخالف اشعریها ،تا حدی که او را بخاطر تاخت و تازش بر اشاعره و برای اعتقاداتش که
مکان و جهت را برای ذات خداوند ثابت میساخت باری به بلخ برده زندانیاش کرده بودند.
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در دوران سلجوقیان ،رقابتها میان حنفیها و شافعیها با جانبداری بعضی از سالطین
و وزرای سلجوق به تنشهای جدی مبدل میگشت .امام الحرمین ابوالمعالی جوینی کتاب
«مغیث الخلق فی ترجیح قول الحق» را در فضیلت و برتری مذهب شافعی بر مذهب حنفی
نوشت .اما چون بر عمیدالملک کُندری (وزیر سلطان طغرل و الپ ارسالن سلجوقی) که
حنفیمذهب بود خوش نخورد ،مجبور شد تا از نیشاپور موقتاً فراری گردد و برای مدت چهار
سال در مکه اقامت گزیند 4.امام قُشَیری نیز که شافعیمذهب بود مجبور به ترک خراسان شده
بود .تا آنکه خواجه نظامالملک وزیر دربار مقرر گردید ،و زمینۀ برگشت امام جوینی ،امام
قشیری و نیز ابوالمظفر منصور سمعانی را (که پدرکالنِ ابوسعد سمعانی نویسندۀ «األنساب» و
«التحبیر» بود و در جریان سفرش به بغداد و حجاز از مذهب حنفی به مذهب شافعی گرائیده
بود) به نیشاپور فراهم ساخت .برعکسِ عمیدالملک ،خواجه نظامالملک شافعیمذهبان را
تقویت کرد و زمانیکه مدرسه یا دانشگاه «نظامیۀ نیشاپور» را تأسیس کرد نخست امام الحرمین
جوینی و سپس شاگردش امام غزالی را به تدریس در آنجا گماشت.
اما این چنین تبعید نمودنها یا سرزنشهای سیاسی تنها در حق شافعیمذهبان صورت
نگرفته است .امام شمسالدین سرخسی حنفی – مجتهد بزرگ مذهب حنفی و نویسندۀ کتاب
«المبسوط» و «اصول سرخسی» – بخاطر فتواها و نظریات فقهیاش برای مدت نسبتاً طوالنی
به زندان افگنده شده بود که بخشی از کتاب «المبسوط» خویش را در زندان نوشت.
گذشته از تنشهای سیاسی ،رقابتها میان علما نیز گاه گاهی ناسالم میگردید .طور
مثال حنفیمذهبان نیشاپور بر امام محمد غزالی دسیسه چیدند و نسخههای «المنقذ من الضالل»
و «مشکوة األنوار» او را تحریف کرده برایش فرستادند تا خط اجازت بر پشت آنها بنویسد ،و
به سلطان احمد سنجر خبر رساندند که گویا او «در امام ابوحنیفه رحمة اهلل علیه طعن کرده
است».

5

« 4مذهب در خراسانِ عصر سلجوقی» ،علیرضا روحی ،پژوهشنامۀ تاریخهای محلی ایران ،شماره دوم.1393 ،
« 5مکاتیب فارسی غزالی» ،به نام فضائل األنام من رسائل حجة اإلسالم» ،به تصحیحِ عباس اقبال ،تهران.1333 :
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علم جدل و علم خالف در این دوره ،هم در میان شافعیها و هم در میان حنفیها،
رشد نموده بود .برعالوۀ آثار کتبی که در این دو رشته نوشته شدند ،اکثر علما مجلسهای
بحث و مناظره برپا میداشتند .امام محمد غزالی – قبل از ترک بغداد و قبل از عزلت گزیدنش
در دمشق و بیت المقدس برای دوازده سال – ازین امر مستثنی نبود .ابو اسحاق شیرازی شافعی
در بغداد چنان به مسائل خالفیات فقهی دامن میزد که ابن صبّاغ ،اولین مدرس «نظامیۀ بغداد»،
در موردش گفته بود« :اگر شافعی و ابوحنیفه باهم سازگار شوند ،علمِ ابو اسحاق شیرازی از
میان میرود».

6

از سویی هم ،فرقۀ اسماعیلیه نفوذ زیادی در خراسان پیدا نموده بودند .امام غزالی سه
کتابی («فضایح الباطینه» مشهور به المستظهری« ،قواصم الباطنیه» ،و «القسطاس المستقیم») را
در رد مذهب باطنیه ،یا تعلیمیه ،یا اسماعیلیه نوشت .با آنکه گروه اسماعیلیه مورد سرکوب
سلجوقیان قرار گرفته بودند ،ایشان روی همرفته قدرت نظامی خویش را پوشیده انسجام
بخشیدند ،تا جایی که در سال  485هـ گروه حسن صباح اسماعیلی توانست خواجه نظامالملک
را در راه اصفهان به بغداد به قتل برساند.
با این همه نابسامانیها در این دوره ،قرنِ پنج و شش هجری دورۀ شگوفایی ماوراءالنهر
و خراسان در گسترش و تولید آثار علمی در فقه شافعی و حنفی بود .از میان شافعیان ،امام
الحرمین ابوالمعالی جوینی ،حجة االسالم ابوحامد غزالی ،امام عبدالکریم قشیری (عارف و
مفسر) ،امام بیهقی (محدث سرشناس) ،ابوسعد سمعانی (فقیه و تذکرهنویس) ،ابومحمد بَغَوی
(مفسر مشهور) ،و ابوالمظفر شاهپور اسفراینی (فقیه و مفسر) که از خراسان برخاسته بودند
آثار گرانبهایی را در مذهب شافعی و کالم اشعری به جهان معرفی کردند.
از میان حنفیان ،امام ابوبکر سرخسی (فقیه و مجتهد بزرگ مذهب حنفی) ،فخراالسالم
امام بَزدَوی (فقیه و عالم اصولی معروف) ،امام ابوالیسر بزدوی (فقیه) ،امام ابومعین نسفی
(متکلم پیشگام ماتریدی) ،امام ابوحفص نسفی (فقیه ،مفسر و متکلم) ،جاراهلل زمخشری (نحوی
و مفسر برجسته) ،نجمالدین کبری (عارف و مفسر) ،عالءالدین محمد بن احمد سمرقندی
« 6غزالینامه :شرح حال و آثار و افکار امام غزالی» ،جالل الدین همایی ،تهران( .1368 :صفحۀ )21
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(فقیه و متکلم) ،عالءالدین ابوبکر کاسانی (فقیه و نویسندۀ «بدائع الصنائع») ،و برهانالدین
مرغینانی (فقیه و نویسندۀ کتاب «الهدایه») از ماوراءالنهر برخاستند و کتابهای اساسی را در
فقه حنفی ،اصول الدین ،و کالم ماتریدی (به استثنای زمخشری که معتزلی بود) به جهان اسالم
عرضه داشتند.

ب .نام ،زادگاه و اقامتگاه او
ابوحفص عمر بن محمد بن احمد نسفی سمرقندی در سال  461هجری ( 1068میالدی) در
نَسَف زاده شد .نسف یا نَخشب نام شهری بود در ماوراءالنهر که امروز به نام قَرشی یاد میشود
و در کشور ازبکستان موقعیت دارد .نسف یا قرشی در  150کیلومتری جنوب سمرقند و بخارا
و در  350کیلومتری شمال بلخ قرار گرفته است.
او به القاب «نجمالدین»« ،حافظ» ،و «مفتیالفریقین» یا «مفتیالثقلین» (که گویا در هردو
مذهب حنفی و شافعی مفتی بود) معروف است.
دربارۀ جزئیات زندگی او معلومات کمی بدسترس ما قرار دارد .شرح حال او را ابوسعد
سَمِعانی شافعی در «التحبیر فی المُعجَم الکبیر» ،یاقوت حَمَوی در «مُعجَم األدباء» ،شمس الدین
ذهبی در «سِیَر أعالم النبالء» و «تاریخ اإلسالم» ،ابن حجر عسقالنی در «لسان المیزان» ،جالل
الدین سیوطی در «طبقات المفسرین» ،حاجی خلیفه مشهور به کاتب چلبی در «کشف الظنون»،
محیالدین عبدالقادر قُرَشی در «طبقات الحنفیه» ،و عالمه لکنوی در «تراجم الحنفیه» نقل کرده
اند.
آنچه که دربارۀ زندگی نجمالدین نسفی میدانیم اینست که او بیشتر سالهای عمر خود
را در سمرقند گذراند ،و در همانجا وفات کرد .ازین رو ،به لقب «سمرقندی» نیز معروف است.
او چندین بار حین سفر به حج ،به بغداد اقامت میگزیده است ،و در آنجا از محدثین بغداد
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چون ابوالقاسم بن بیان ،مشهور به ابن رزاز ،سمعِ حدیث نموده است7.گزارشی از مالقات او
در مکه معظمه با جاراهلل زمخشری نیز وجود دارد.

8

تاریخ وفات او به تاریخ  12ربیع األول  537هجری ( 1142میالدی) گزارش شده
است .او را در سمرقند در حظیرهای به نام «چاکردیزه» در نزدیکیِ قبر امام ابومنصور ماتریدی
به خاک سپردند .مزار چاکردیزه محل دفن اکثریت علمای اسالمی و فقیهان سمرقند ،بشمول
امام ماتریدی ،حکیم ابوالقاسم سمرقندی ،و مفسر مشهور ،ابولیث سمرقندی ،بود .در رسالۀ
«قندیه» آمده است که مردم سمرقند و ماوراءالنهر مزار چاکردیزه را بعد از «جنت البقیع» در
مدینه و «جنت المعال» در مکه ،سومین مزار بزرگ و پربرکت جهان اسالم میپنداشتند.

9

با تأسف که این قبرستان در سالهای  1930یا  1940میالدی کامالً به خاک یکسان
شد ،و گفته میشود که در آن زمان حدود سه هزار قبر از علمای اسالمی و دانشمندان سمرقند
در آن موجود بود که همه ویران گردیدند .پس از فروپاشی کمونیزم و به استقالل رسیدن
ازبکستان ،تالش برای احیای قبر شخصیتهای بزرگ اسالمی صورت گرفت .در سال 2000
میالدی ،تنها قبر امام ماتریدی در مزار جاکردیزه تثبیت گردید و گنبد و تربت او دوباره اعمار
شد .اما متأسفانه که اثری از سائر قبرها در این محل باقی نمانده است.
پسرِ نجم الدین نسفی ،ابولیث احمد بن عمر ،معروف به «مجد» ،نیز فقیه و محدث و
عالم جوانی بود .او در سال  552هـ زمانیکه از حج برمیگشت ،توسط دزدان در نزدیکی
قومس و بسطام همراه با  70تن از علمای دیگر ماوراءالنهر و خراسان که در یک قافله بودند،
به عمر  45سالگی کشته شد و در بسطام دفن گردید.

10

« 7سیر أعالم النبالء» ،شمس الدین ذهبی ،دارالحدیث ،قاهره 2006 :م( .شمارۀ مورد)4875 :
 8این موضوع را محیالدین قرشی حنفی در کتاب «الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه» (جلد اول ،شمارۀ مورد:
 )1090گزارش داده است.
« 9قندیه :در بیانِ مزارات سمرقند» ،مال عبدالحکیم سمرقندی ،به تصحیحِ ایرج افشار ،تهران( .1334 :صفحه )5
« 10الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه» ،محی الدین ابومحمد قرشی حنفی (جلد اول ،شماره مورد.)159 :
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ج .استادان و شیوخ او
امام ابوحفص نسفی تعداد استادان خود را ،بشمول محدثینی که حدیث از ایشان استماع نموده
11

و عالمانی که فقه و کالم و سائر علوم دینی را از ایشان آموخته ،بالغ بر  550تن نامیده است.

گویند که اسامی استادان و شیوخ حدیث خود را در رسالهای به نام «تعداد الشیوخ لعمر
مستطرف علی الحروف مستطر» نگاشته بود ،که امروز نسخهای از آن در دسترس نیست.
در علم حدیث ،نام محدثینی که امام ابوحفص نسفی از آنها سمعِ حدیث نموده است
در منابع اولیه (تذکرهها ،طبقات و مُعجم) بسیار زیاد آمده است .از آن جمله ،میتوان از
اسماعیل بن محمد نُوحی نسفی (متوفای  481هـ)12،قاضی ابوعلی حسن بن عبدالملک نسفی
( 487هـ) 13،ابومحمد حسن بن احمد سمرقندی ( 491هـ) 14،و ابوالقاسم بن بیان ،مشهور
به ابن رزاز بغدادی ( 510هـ) 15یاد کرد که از جملۀ محدثین مشهور قرن پنجم هجری در
ماوراءالنهر و بغداد به شمار میآیند .همچنان ،امام ابوحفص نسفی اجازۀ روایت از «صحیح
بخاری» را به پنج سلسلۀ متفاوت از طریق ابوالعباس جعفر بن محمد مستغفری نسفی (432
16

هـ) در دست داشت.

از استادانِ برجستۀ او در فقه ،اصولالدین ،و علم کالم میتوان از شخصیتهای زیر
یادآوری کرد:
 .1فخراإلسالم امام ابوالحسن علی بن محمد بَزدَوی (متوفای  482هـ):
« 11لسان المیزان» ،ابن حجر العسقالنی ،به تصحیحِ عبدالفتاح ابو غده ،دارالبشائر اإلسالمیه 2002 :م( .شمارۀ
وارده.)5681 :
« 12الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیه» محیالدین عبدالقادر قرشی (جلد اول ،شماره مورد.)319 :
 13شمسالدین ذهبی سوانح او را در «سیر أعالم النبالء» ،در شمارۀ  ،4496بیان نموده است.
 14شمسالدین ذهبی سوانح او را در «سیر أعالم النبالء» ،در شمارۀ  ،4548بیان نموده است.
 15شمسالدین ذهبی سوانح او را در «سیر أعالم النبالء» ،در شمارۀ  ،4582بیان نموده است.
« 16إسناد صحیح البخاری» ،ابن ناصرالدین (ص .)307 :بنگرید به مقدمۀ ماهر ادیب حبوش بر «التیسیر فی
التفسیر».
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او از جملۀ فقهای بزرگ مذهب حنفی بشمار میرود .نویسندۀ کتاب مشهور «کنز
الوصول» در اصولالدرین است که بیشتر بنام «اصول بَزدَوی» شناخته میشود .این کتاب برای
قرنهای متمادی کتاب درسی در اصول الفقه بود ،و بر آن تعداد انبوهی از شرحها نوشته شده
است .فخراالسالم در سال  482هـ در بخارا وفات نمود.
در زمان حیات فخراالسالم ،ابوحفص نسفی بایست جوان بیست سالهای بیش نبوده
باشد .با آنکه نسبتِ شاگردیاش به فخراالسالم در منابع اولیه نیامده است ،اما ماهر ادیب
حبّوش – مصحح «التیسیر فی التفسیر»  -در مقدمهای که بر این کتاب نوشته است استدالل
میورزد که دو تن از شارحان اصول بزدوی17در مقدمۀ خود ذکر کرده اند که آنها «اصول
بزدوی» را به سلسله روایتی که به فخراالسالم میرسد فرا گرفته اند ،و در این سلسله امام
18

ابوحفص نسفی بحیث شاگرد مستقیم فخراالسالم ذکر گردیده است.

 .2صدراإلسالم امام ابوالیُسر محمد بن محمد بزدوی (متوفای  493هـ):
او برادر فخراالسالم بزدوی بود .از جملۀ فقیهان شناخته شدۀ حنفی است ،و بنام «قاضی
الصدر» معروف بود چون در شهر سمرقند قضا را به عهده داشت .بعضی منابع او را به اشتباه
نویسندۀ کتاب «اصول بزدوی» میدانند ،اما در واقع امام ابوالیسر کتاب جداگانهای در
اصولالدین بنام «معرفة الحجج الشریعة» دارد ،که بعضیها همین کتاب را با «اصول بزدوی» (کنز
الوصول) به اشتباه گرفته اند .او در سال  493هـ در بخارا وفات نموده است.
همه منابع اولیه ،او را یکی از استادان ابوحفص نسفی گزارش داده اند .عالمه لکنوی
سلسلۀ روایت او را از طریق ابوسلیمان جوزجانی مستقیماً به دو سلسله تا امام ابویوسف و
19

امام محمد شیبانی نشان میدهد.

 17یعنی حسام الدین سغنانی (متوفای  711هـ) نویسندۀ «الکافی شرح البزدوی» و عالءالدین بخاری (متوفای
 730هـ) نویسندۀ «کشف األسرار شرح أصول البزدوی».
 18مقدمۀ ماهر ادیب حبّوش در «التیسیر فی التفسیر» ،داراللباب ،بیروت 2019 :م (صفحه .)16
« 19الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة» ،عالمه عبدالحی لکنوی ،به تصحیحِ محمد بدرالدین نعاسی ،دارالکتاب
اإلسالمی ،قاهره 1324 :هـ (جزء  ،1صفحه .)149
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 .3امام ابومعین میمون بن محمد مکحولی نسفی (متوفای  508هـ):
او را بزرگترین متکلم در مکتب ماتریدی پس از امام ابومنصور ماتریدی میدانند.
کتابهای «تبصرة األدله» و «بحر الکالم» او را بعد از کتاب التوحید امام ماتریدی مهمترین آثار
در کالم ماتریدی میپندارند.
از جملۀ شاگردان مشهور او ،برعالوۀ ابوحفص نسفی ،از عالءالدین محمد بن احمد
سمرقندی (نویسندۀ کتاب «تحفة الفقهاء») و عالءالدین ابوبکر کاسانی (نویسندۀ اثر بزرگ فقهی
«بدائع الصنایع») میتوان یاد کرد .ابومعین نسفی در سال  508هـ در نسف وفات کرد.
در اکثر منابع اولیه ،از نسبت استادیِ او با ابوحفص نسفی یادآوری نشده است .اما
شمسالدین ذهبی در «تاریخ اإلسالم» نوشته است که ابوحفص نسفی در سوانح ابومعین نسفی
در کتاب «القند فی ذکر علماء سمرقند» نوشته بود که «او استادم است»20.در چاپ کتاب «القند»
به تصحیح یوسف هادی ،سوانح ابومعین نسفی از نسخههایی که او مورد استفاده قرار داده
است افتاده است .اما عین نقل قول از گفتار ابوحفص نسفی در مورد ابومعین نسفی در حاشیۀ
نسحۀ «تبصرة األدله» نیز نوشته شده است ،و این گواه بر صحت بودنِ چنین متن در کتاب
«القند» دارد .یوسف هادی این متن را با ذکر هردو منبع در مستدرکِ کتاب گنجانیده است.
گذشته از آن ،شباهت تنگاتنگِ «عقائد النسفی» ابوحفص نسفی با کتاب تبصرة األدلۀ
ابومعین نسفی رابطۀ استادی و شاگردی را میان این دو تن بیشتر تقویت میکند .چنان به نظر
میرسد که نجمالدین ابوحفص نسفی از امام ابومعین نسفی سخت متأثر بوده ،و ازین رو در
نوشتن عقائد النسفیه از ساختار کتاب تبصرة األدلۀ او پیروی کرده است ،تا حدیکه بعضیها
گفته اند که عقائد النسفیه چکیده یا مختصر کتاب تبصرة األدله است .و چنین تأثیرپذیری تنها
21

در رابطۀ استادی-شاگردی میان این دو میتواند متصور باشد.

« 20تاریخ اإلسالم و وفیات المشاهیر واألعالم» ،شمسالدین محمد ذهبی ،به تصحیحِ بشار عواد معروف،
دارالغرب اإلسالمی ،بیروت 2003 :م (جلد  ،11صفحه  ،119شماره مورد.)245 :
 21پژوهشگران معاصر تاریخ کالم اسالمی صحت بودن گزارش عالمه ذهبی را در مورد ابومعین نسفی و
ابوحفص نسفی تائید میکنند ،طور مثال رجوع کنید به منابع زیر به زبان انگلیسی:
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د .جایگاه او در میان علمای همعصرش و در میان متأخرین
در سال  535هـ ،سلطان سنجر سلجوقی به سمرقند لشکرکشی کرد ،تا حکمران آن شهر را که
دست به بغاوت و سرکشی زده بود مهار کند22.در این لشکرکشی ،حاکم والیت سیستان ،امیر
ابوالفضل ،نیز سلطان را همراهی میکرد .پس از تسلیم گیری شهر سمرقند ،سلطان سنجر با
علما ،قضات و شیوخ شهر دیداری داشت .در این دیدار ،امیر سیستان از « ائمه » و علمای
سمرقند درخواست کرد تا رسالهای در بیانِ اعتقاد اهل سنت و جماعت بنویسند ،و در اخیر
آن همه امضاء کنند ،تا آن را با خود به سیستان بَرَد و هرکه در آنجا خالف آن سخن گوید،
مجازاتش کند .دلیل آن شاید این بوده باشد که حنابله و کرامیه در سیستان نفوذ پیدا نموده
بودند ،و ازینرو امیر میخواست تا فتوایی از علمای ارشد اسالمی با خود داشته باشد تا کسی
خالف آن سخن گفته نتواند.
علمای سمرقند – که در میان آنها «شیخاالسالم عالءالدین محمد بن عبدالحمید
اسمندی سمرقندی»23نیز شامل بود – این تقاضایش را «اجابت کردند ،و همۀ ائمه به خواجه

«قرآنِ بُومی :گسترش ترجمه و تفسیر قرآن به زبان فارسی» ،تراویس زاده ،انتشارات دانشگاه آکسفورد 2012 :م.
(صفحه .)291
«الحدیث المشهور :رجوع احناف به روش کوفیها» ،نویسندۀ مقاله :سهیل حنیف ،نشر شده در کتابِ «بازیابی
شریعت :روش فقهی در نظریه ،تاریخ و عمل» به تصحیحِ سُهَیره صدیقی ،نشرات  :Brillسال  2019م( .صفحه
.)99
« 22رسالۀ ابوحفص نسفی در بیانِ اعتقاد اهل سنت و جماعت» ،محمد خوانساری و آلبرت ناپلئون کمپانیونی،
فرهنگ ایرانزمین ،شماره  ،4سال  1335هـ ش.

 23عالءالدین اسمندی سمرقندی (متوفای  552هـ) ،نویسندۀ کتاب «طریقة الخالف فی الفقه بین األئمة
األسالف» میباشد که در سال  2007میالدی توسط مکتبة دارالتراث و به تصحیح زکی عبدالبر به نشر رسیده

است .او را نویسندۀ کتاب مشهوری دیگر به نام «مختلف الروایه» نیز میدانند .اسمندی همچنان بر «منظومة فی
الخالفیات» امام نجم الدین نسفی شرحی نوشته است به نام «عون الدرایة والمختلف فی شرح منظومة النسفیه».
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امام نجمالدین [نسفی] رحمه اهلل اشارت کردند ،تا وی بنوشت و ائمه در تصویبِ آن ،خطوط
24

خویش در آخر ثبت کردند».

این حکایت ثابت میسازد که امام نجمالدین نسفی سرآمد روزگار خویش بود ،و نزد
علما و قضات شهر سمرقند مقام گرامی و واالیی داشت ،که همه او را در علم بر خویش مقدم
میدانستند و بر نظریه و نوشتار وی اعتماد میکردند .از همینرو القابی چون «نجمالدین»،
«زین األئمه» ،و «مفتی الفریقین» را در حیاتش به او داده بودند.
عالمه سعدالدین تَفتازانی هروی ،او را «امامِ بلندهمت ،پیشوای علمای اسالمی ،و ستارۀ
درخشانِ ملت و دین» 25مینامد ،و ابوسعد سَمِعانی شافعی ،وی را «امام فقیهِ فرهیخته ،و دانا
در دین و ادب» 26خوانده است .عالمه لکنوی میگوید که او «مقبول عام و خاص» بود و در
حفظِ قرآن در میان ائمه مشهور بود 27.شمسالدین ذهبی او را « عالمه » خوانده میگوید که
«او در فنونِ مختلف وارد بود ،و در حدیث ،تفسیر ،و علم شروط [در فقه] تألیفاتی دارد .تعداد
28

تصنیفاتش به صد اثر میرسد».

امام مرغینانی ،شاگردِ وی و نویسندۀ اثر گرانبهای «الهدایه» در فقه ،او را « امام األئمه
و مقتدای امت» مینامد29.امام ابن عابدین دمشقی ،نویسندۀ اثر شاهکار فقه حنفی «رد المختار»

 24نسخۀ خطی شماره  11-13613در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران .برگۀ .66

« 25شرح العقائد النسفیة للعالمة سعدالدین التفتازاني» ،به تصحیح احمد حجازي السقا ،مکتبة الکلیات األزهریه،
ِ
القاهره 1987 :میالدی« :إمام َّ
الهمام ،قدوة علماء اإلسالم ،نجم الملة والدین ،عمر النسفي ،أعال الله درجته في
دار السالم».
« 26التحبیر فی المعجم الکبیر» ،عبدالکریم السمعانی ،به تصحیحِ منیره ناجی سالم ،رئاسة دیوان األوقاف ،بغداد1975 :
م( .شمارۀ مورد)514 :
« 27الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة» ،عالمه عبدالحی لکنوی ،به تصحیحِ محمد بدرالدین نعاسی ،دارالکتاب
اإلسالمی ،قاهره 1324 :هـ (جزء  ،1صفحه .)149
« 28سیر أعالم النبالء» ،شمس الدین ذهبی ،دارالحدیث ،قاهره 2006 :م( .شمارۀ مورد)4875 :
« 29کشف األسرار شرح أصول البزدوی» ،عالءالدین بخاری ،دارالکتاب اإلسالمی (جزء  ،1صفحه .)4
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یا «حاشیۀ ابن عابدین» (که امروز کتاب فقهی «مرجع» برای علمای حنفیمذهب در سراسر
30

جهان میباشد) ،امام نجمالدین نسفی را «مفتی انس و جن ،و سرآمد اولیای عصرش» میداند.

ایراد ابوسعد سمعانی بر امام نسفی ،و توضیحاتی در مورد آن:
در کتاب «التحبیر فی المُعجم الکبیر» ،ابوسعد سمعانی شافعی در شرحِ حال امام
نجمالدین نسفی حنفی اینچنین مینویسد:
« ....امام فقیهِ فرهیخته ،و دانا در دین و ادب ،کتابهایی در فقه و حدیث تألیف
کرده و «الجامع الصغیر» [محمد شیبانی] را به شکل منظوم درآورده است.
من مجموعات او را در حدیث زیاد مطالعه کردم و در آن تفحص نمودم ،و در
آن اشتباه و تغییر نامها و حذف بعضی چیزها به کثرت وجود داشت ،و اوهام
در آن کم نبود .ولیکن از توانایی بلندی در جمع کردن و تصنیف احادیث
برخوردار بود.
از ابومحمد اسماعیل بن محمد نوحی نسفی و ابوالیسر محمد بن محمد بن
الحسین بزدوی و از گروه زیادی [از محدثین] سمعِ حدیث نموده بود .در
نوشتن همه مسموعات و مجموعات خود اجازه داشت.
و [زمانیکه] به سمرقند [رفتم] ،حیات [نبود و] دیده نتوانستمش .و گروهی
[از علما] از او به من یاد کردند ،و از کثرت تصنیفاتش در میان این گروه سخن
گفتیم ،و ذکرش در بین مردم گسترده بود .ولی اسنادش [در احادیث] عالی
نبود ،و از جملۀ کسانی بود که حدیث و طلب کردن حدیث را دوست داشت،
31

ولی فهم احادیث برایش میسر نبود»....

ابوسعد سمعانی از جملۀ اولین تذکرهنویسان بود که سوانح و شرح حال امام نجمالدین
نسفی را بشکل مختصر در مُعجمِ خود گنجانید .پس از وی ،متباقی همه تذکرهنویسان بر همین
« 30رد المختار علی الدر المختار» ،ابن عابدین دمشقی ،دار الفکر ،بیروت 1992 :م (جلد  ،4صفحه .)260
« 31التحبیر فی المعجم الکبیر» ،عبدالکریم السمعانی ،به تصحیحِ منیره ناجی سالم ،رئاسة دیوان األوقاف ،بغداد1975 :
م( .جلد اول ،صفحه )528
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معلومات سمعانی اتکار ورزیدند .بجز چند تذکرهنویسان معدود ،دیگران معلومات بیشتری و
تازهای در مورد امام نسفی نیفزودند.
چون بعضی ازین تذکرهنویسان بر همین قضاوت ابوسعد سمعانی اعتماد نموده اند و
سخنان او را در تذکرهها و طبقات خود بازتاب داده اند ،ایجاب میکند که به این مسئله پرداخته
شود.
من فکر میکنم که ابوسعد سمعانی در قضاوت خود نتوانسته است که کامالً عادالنه و
بیطرفانه عمل کند .چند عامل میتواند در این قضاوت او تأثیرگذار باشد.
نخست اینکه رقابت ناسالم و تنش میان علمای حنفی و شافعی را در خراسان و
ماوراءالنهر در قرن پنجم هجری نباید نادیده بگیریم .در بخش «الف» ،شرایط عصر سلجوقیان
را توضیح دادیم ،و تشنجها و کشیدگیها و کینهتوزیها میان حنفیها و شافعیها را در مقابل
همدیگر شرح نمودیم .این نقد و ایراد ابوسعد سمعانی را هم نباید مجزا ازین شرایط بپنداریم.
افزون بر آن ،پدرکالن ابوسعد سمعانی ،یعنی ابوالمظفر منصور سمعانی ،حین سفرش به بغداد
با ابو اسحاق شیرازی به مناظره پرداخته بود ،و در نتیجه پس از آنکه به حجاز میرسد از
مذهب حنفی به مذهب شافعی میگراید ،و بعداً در ردِ ابوزید دبوسی ،عالم اصولی برجستۀ
حنفی ،کتابی مینویسد 32.گرائیدنش به مذهب شافعی ،خشم حنفیمذهبان را در نیشاپور و
مرو به دنبال داشت .پس کینه میان علمای حنفی و خاندان سمعانی پیشینۀ دیرینه دارد.
دوم ،سمعانی در حالی میگوید که ابوحفص نسفی را «فهم احادیث میسر نبود» ،که او
وی را شخصاً ندیده است .چنین قضاوتی تنها بر بنیاد چندتا کتابی که سمعانی از وی دیده
است توجیهپذیر نیست .و مهمتر اینکه سمعانی تنها از تصنیفاتش در فقه و حدیث سخن
میگوید و تنها از منظومۀ (الجامع الصغیر) او یاد میکند ،درحالیکه از تألیفاتش در تفسیر (از
دو تفسیر بزرگ او به زبان عربی و تفسیر و ترجمهاش به فارسی) هیچ سخنی نمیگوید و هیچ
یادآوری از منظومۀ مشهورتر او در «خالفیات» نمیکند .ازین به نظر میرسد که سمعانی نه
« 32األنساب» ،ابوسعد عبدالکریم سمعانی ،به تصحیحِ عبدالرحمن معلمی یمانی ،قاهره 1980 :م (جلد  ،7صفحه
 138و )139
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تنها که همۀ آثار و کتابهای ابوحفص نسفی را ندیده است بلکه از آنها اطالعی هم نداشته
است .پس چگونه میتواند چنین قضاوت معتبر باشد درحالیکه سمعانی بیشتر آثار او را مطالعه
نکرده تا بتواند ظرفیت و توانایی فهم ابوحفص نسفی را در حدیث ارزیابی کند؟!
سوم ،عالمه شمسالذین ذهبی که در علم رجال و اسناد حدیث وارد است ،زمانیکه
سوانح ابوحفص نسفی را از کتاب «التحبیر» سمعانی در کتاب خودش «سیر أعالم النبالء» نقل
میکند ،همه معلومات سمعانی را یک به یک نقل قول میکند ،به جز این قضاوتش در مورد
اوهام در کتابهای نسفی و عدم فهم او در علم حدیث .ماهر ادیب حبّوش ،مصحح «التیسیر
فی التفسیر» ،نیز در مقدمهاش به همین مسئله اشاره دارد و مینویسد« :همگی از معاصرین
[ابوحفص نسفی] و از کسانیکه پس از او آمده اند وی را ستوده اند ،و بجز سمعانی هیچ کسی
33

دیگر در مورد او هیچگونه ایرادی نداشته است».

چهارم ،این چنین خردهگیریها بر مفسرین ،متکلمین ،و مجتهدین از بابت کوتاهیهای
شان در علم حدیث ،خیلی معمول است .امام اعظم ابوحنیفه مورد طعنِ رقیبان خود قرار داشت
که گویا حدیث و علمِ حدیث نمیداند ،درحالیکه احادیثی از  74تن از استادان و شیوخ
ابوحنیفه در صحاح سته یا کتب صحیح ششگانۀ حدیث روایت شده است .همچنان بر حجة
اإلسالم ابوحامد غزالی تاخته اند که در علم حدیث وارد نبود و احادیث ضعیفی را در احیاء
علومالدین خود جمع کرده است .گذشته از آن ،همینگونه اعتراضات بر مفسرین بزرگی دیگر
چون امام ابو اسحاق ثعلبی ،ابوالحسن واحدی ،ابوالقاسم زمخشری ،و قاضی ناصرالدین
بیضاوی ،که گویا در علم حدیث وارد نبودند ،متوجه بوده است.

هـ .شاگردان امام نسفی
در منابع اولیه (تذکرهها و طبقات) ،تعداد زیادی از شخصیتهای قرن ششم هجری را گفتهاند
که از امام ابوحفص نسفی علم آموختهاند یا از وی سمعِ حدیث نمودهاند .اما معروف ترین
آنها قرار ذیل اند:
« 33التیسیر فی التفسیر» ،مقدمه مصحح ،صفحه .13
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 .1برهانالدین علی بن ابوبکر رُشتانی فرغانی مرغینانی ( 593 – 511هـ):
فقیه و محدث مشهور مذهب حنفی است .نزد علمای ماوراءالنهر علم آموخت ،که
مشهورترین و برجستهترینِ آنها امام نجمالدین ابوحفص نسفی بود .او نزد پسر امام نجمالدین،
ابولیث احمد بن عمر نسفی ،نیز علم فرا گرفته است.
متنِ فارسی عقائد نسفی که امروز به دسترس ما قرار دارد به روایتِ برهانالدین
مرغینانی است .او حکایت میکند که امام نجمالدین نسفی این متن را در پاسخ به تقاضای
سلطان سنجر سلجوقی در سال  535هـ نوشت ،و برهانالدین مرغینانی آن متن را از زیر نظر
34

او گذرانده و نزدش تصحیح کرده است.

برهانالدین مرغینانی آثار زیادی در فقه و حدیث تألیف کرده ،اما او را بیشتر از بابتِ
کتاب « الهدایۀ » او میشناسند .این کتاب شرحی است بر یکی از کتابهای خودش به نام «
بدایة المبتدئ » که بر کتابهای «المختصر» امام ابوالحسین قدوری و «الجامع الصغیر» امام
محمد شیبانی نوشته بود.
بنابر منظم بودن بحثها در این کتاب« ،الهدایه» در مدت کوتاهی به یکی از
پرمطالعهترین کتب فقهی حنفی مبدل گشت ،بر همین اساس« ،الهدایه» را همطراز کتابهایی
چون «بدایة المجتهد» ابن رشد در مذهب مالکی و «الوجیز» حجة االسالم امام غزالی در مذهب
35

شافعی میدانند.

عالمه لکنوی او را امام و پیشوای زمانهاش میداند ،و در رتبۀ چهارم مجتهدین -
همطراز امام قدوری – او را قرار میدهد.

36

 34بنگرید به بخش « و .آثار و تألیفاتش ».
 35بنگرید به مقدمۀ خالد عبدالرحمن العک ،در «طلبۀ الطلبه فی اإلصطالحات الفقهیه» ،ابوحفص نسفی ،نشرِ
دارالنفائس ،بیروت 1995 :م( .صفحه )11
 36مقدمۀ عمران احسن خان نیازی ،ترجمۀ «الهدایه» امام مرغینانی ،اسالم آباد( 2016 :صفحه .)9
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بنابر خلص بودن و در عین زمان جامع بودن آن« ،الهدایه» یکی از اولین کتابهای
فقهی است که به زبانهای خارجی ترجمه شده است .این کتاب برای نخستین بار در قرن 18
37

میالدی از عربی به فارسی ،و سپس از فارسی به انگلیسی در هند بریتانوی ترجمه گردید.
 .2ابوهارون موسی بن عبداهلل قحطانی مغربی:

اصل جایش از المغرب بود ،و از آنجا به خراسان آمده بود .ابوحفص نسفی در «القند»
مینویسد که او در سال  516هـ به دیدارش به سمرقند آمد ،و چند مدتی نزد او به تعلیم
پرداخت .حدود  13سال را در خراسان ،بخارا و عراق گذراند ،و به نشر حدیث ،فقه و کالم
میپرداخت.
 .3برهانالدین ابوعبداهلل محمد بن حسن کاسانی سمرقندی (متوفای  556هـ):

 37در قرن  18میالدی ،انگلیسها – که عالقمند آشنایی با قوانین و فقه اسالمی بودند – کتاب «الهدایه» را بنابر
جامع بودن و خلص بودن آن بهترین گزینه برای ترجمه کردن به زبان انگلیسی یافتند .در سال  ،1791کمپنی
هند شرقی این کتاب را به زبان انگلیسی ترجمه نمود ،و جهت جلت حمایت و طرفداری شاهی بنگال – که
مسلمان بودند – به شاه بنگال تقدیم کرد .مستشرق مشهور انگلیس ،چارلز هملتون که در رأس این کار علمی
گماشته شده بود ،نخست کتاب «الهدایه» را توسط چند تن از علما و فقهای برجستۀ هند به زبان فارسی ترجمه
کرد .سپس خودش این کتاب را از فارسی به انگلیسی در چهار جلد ترجمه نمود.
نسخهای از ترجمۀ فارسی «الهدایه» در کتابخانه بریتانیا در لندن (به شمارۀ  139از کلکسیون نسخههای فارسی
دهلی) وجود دارد .این ترجمه در سال  1190هـ ( 1776م) در هند بریتانوی کتابت شده است .نام مترجمین
قاضی القضات غالم یحیی خان بهادری و محمد راشد بن ضیاء الدین بردواری درج شده است .چون تاریخ و
محل کتابت این نسخه با معلوماتی که چارلز هملتون در مقدمه ترجمه انگلیسی اش داده مطابقت دارد ،گمانم
بر این است که این همان ترجمۀ فارسیای باشد که چارلز هملتون از آن استفاده کرده است ،اما شخصاً خودم
نتوانستهام که این نسخه را از نزدیک بنگرم و اگر مقدمهای این دو مترجم بر آن نوشته باشند بخوانم.
ترجمۀ انگلیسی چارلز هملتون برای بار دوم در سال  1957در الهور به نشر رسید ،و در این اواخر ،توسط
مطبعۀ دانشگاه کامبریج در انگلستان در سال  2013در چهار جلد دوباره به نشر رسید.
ترجمۀ دقیقتر کتاب «الهدایه» توسط دانشمند پاکستانی ،عمران احسن خان نیازی ،مستقیماً از عربی به انگلیسی
صورت گرفته است ،و در سال  2006میالدی در اسالم آباد به نشر رسید.
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عالم برجسته در فقه و اصول بود ،و در حفظ حدیث سرآمد روزگارش بود .او نه تنها
از امام ابوحفص نسفی ،بلکه از استادش صدراالسالم ابوالیسر بزدوی نیز علم آموخته است .او
«التیسیر فی التفسیر» امام نسفی را نزدش خوانده بود ،و از وی روایت میکرد .در سال  556هـ
در بغداد حین سفرش به حج دیده شده بود.
او را نباید با عالءالدین ابوبکر کاسانی ،نویسندۀ «بدائع الصنائع» ،که بعداً به شام سفر
کرد و در آنجا مقیم گردید ،به اشتباه گرفت.
 .4ابوبکر بن احمد بلخی ،مشهور به ظهیر (متوفای  553هـ):
عالم فرهیخته در علوم منقول و معقول بود .نزد امام نجمالدین نسفی و شاگردش امام
مرغینانی علم آموخت ،و سپس راهیِ دمشق شد و در آنجا در مدرسه خاتونیه تدریس میکرد.
او کتابی در شرح «الجامع الصغیر» نوشته است .در سال  553هـ در دمشق وفات نمود.

و .آثار و تألیفاتش
تذکرهنویسان شمار کتابها و آثار امام نسفی را حدود صد عنوان گزارش داده اند ،که در
بخشهای مختلف علوم چون فقه ،اصول ،خالفیات ،حدیث ،تفسیر ،کالم ،تاریخ ،عرفان و
ادب نوشته شده اند.
در زیر ،فهرستِ قسمی از کتابهایش ارائه میگردد که یا به چاپ رسیده اند ([چ] ،یا
نسخههای خطی آن در فهرست کتابخانهها درج گردیده اند یا نویسنده نسخهای از آن را دیده
است [ن] ،یا هم اینکه نام کتاب در حد اقل دو منبع اولیه (تذکره یا طبقات) ذکر گردیده است
ولی نسخهای از آن تا هنوز تثبیت نگردیده یا در دسترس نیست [ع].

در تفسیر و قرائت:
« .1التیسیر فی التفسیر»[ :چ]
تفسیری جامع به زبان عربی است ،که در آن تفسیر قرآن به قرآن ،تفسیر ادبی ،تفسیر مأثور و
روایی ،تفسیر به رأی ،و تفسیر عرفانی را بگونۀ شهکاری باهم گِرد آورده است.
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از تفسیر ماتریدی ،تفسیر ثعلبی ،تفسیر قشیری ،و تفسیر ابولیث سمرقندی سود جسته
است .این اثر بر مفسرین و فقهای حنفی در ماوراءالنهر و خراسان و بالد سلجوقیانِ روم
تأثیرگذار بود .تفاسیر بزرگ عهد عثمانیان چون «روح المعانی» از شهابالدین آلوسی« ،تفسیر
ابن کمال پاشا» از شیخاالسالم شمسالدین بغدادی ،و «روح البیان» از اسماعیل حقی به وفرت
از «التیسیر فی التفسیر» استفاده کردهاند ،و در اکثر موارد بدون ذکر منبع نقل قول کرده اند.
همچنان ،موالنا حسین واعظ کاشفی در تألیف تفسیر فارسی خود به نام «مواهب علیه» (مشهور
به تفسیر حسینی) از «التیسیر» استفادۀ فراوان نموده است ،و برعالوۀ نقلِ قول از تفسیر ثعلبی
و تفسیر کبیر فخرالدین رازی ،از «التیسیر» نیز با ذکر منبع نقل قول میکند .از جملۀ فقها،
عالءالدین بخاری در «کشف األسرار شرح أصول البزدوی» و ابن عابدین دمشقی در «رد
المختار» یا حاشیۀ خود اشاراتی به این تفسیر دارند.
یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این تفسیر اینست که امام نجمالدین نسفی از نوشتن
به فارسی و آوردنِ جمالت و متنهای فارسی در البالی تفسیر عربی خود دریغ نورزیده است.
( )1در بسا از جاها ،تفسیر طوالنی یک آیت را در اخیرِ بحث به فارسی خالصه نموده است،
( )2یا جهت تشریح بهتر مسائل به خوانندگان فارسیزبان توضیحات خود را دوباره به فارسی
بیان داشته است )3( ،یا جهت ترجمۀ درست آیات یا تأکید بر ترجمۀ درست بعضی از کلمات
و الفاظ عربی ترجمۀ فارسی آن را بیان نموده )4( ،یا سخنان فارسی بعضی از عرفا را ،که
عبارات لطیف و معانی باریک در خود دارند ،بدون ترجمه به عربی نقلِ قول کرده است ،یا
هم ( )5پس از تفسیرِ علمی یک مسئله ،آن را به شکل مناجات به فارسی دوباره بیان میکند
تا در دل خواننده اثر ایجاد کند.
امام نسفی «التیسیر فی التفسیر» را طی دو سال نوشت ،و در سال  523هـ آن را به پایان
رساند.
اخیراً این اثر در  15جلد توسط انتشارات «داراللباب» در بیروت (در سال  2019م) به
کوشش گروهی از مصححین به سرکردگی «ماهر ادیب حبُّوش» به چاپ رسیده است .برعالوۀ
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ترجمه به زبان فارسی (که اینک در این اثر ارائه میگردد) ،این تفسیر به زبان ترکی نیز ترجمه
38

گردیده است.

« .2األکمل األطول فی تفسیر القرآن»[ :ن :ناتکمیل]
تفسیر بزرگتری است که نجمالدین نسفی آن را قبل از «التیسیر» نوشته بود ،زیرا در
چند جا در «التیسیر» خوانندگان را به این تفسیر راجع میسازد ،و در بعضی جاها آنرا به نام
«بحر علوم التفسیر علی نحو رسوم التذکیر» مینامد.
نسخههایی از این تفسیر در بعضی کتابخانهها وجود دارد .اما اینکه این نسخهها کامل
اند یا خیر ،معلومات دقیق در دست نیست.
« .3تفسیر نسفی» (به فارسی)[ :چ]
ترجمۀ تفسیری قرآن است به فارسی مسجع و موزون .این اثر از جملۀ نخستین
ترجمههای قرآن مجید به زبان فارسی بهشمار میرود ،و یگانه ترجمۀ مسجع کامل قرآن مجید
نه تنها در زبان فارسی ،بلکه شاید یگانه ترجمۀ مسجع به زبانی غیر از زبانی عربی در جهان
باشد.
نجمالدین نسفی با توانایی و مهارتی که در ادب و نظم داشت ،توانسته است ترجمۀ
قرآن مجید را بدون اینکه مفاهیمی از آیات قرآن کم و زیاد گردند یا معنای آیات تغییر بخورند،
به نثر مسجع و روان بنویسد .اسجاع و موزونی جمالت ،توأم با زبان شیرین و کهن فارسی،
بر خوانندگانی که عربی نمیدانند اعجازِ کالم ،عمقِ معانی ،و زیباییِ بیانِ قرآن عظیم الشأن را
نمایان میسازد ،و اثر و تأثیر کالم ربانی و گفتار الهی را بر قلب و دل خواننده بجا میگذارد.
تفسیر نسفی را میتوان بعد از ترجمۀ تفسیر طبری (که میان سالهای  350و  365هـ در
زمان حکمرانی سامانیان به فارسی ترجمه شد) و « تاج التراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم » اثر
امام ابوالمظفر شاهفور اسفراینی (متوفای سال  471هـ) ،سومین ترجمه یا تفسیر کامل قرآن
مجید به زبان پارسی دری دانست .تفسیر نسفی حتی بر تفسیر «کشف األسرار و عدۀ األبرار»
 38تا هنوز یک جلد از ترجمۀ ترکی (در سال  )2019به نشر رسیده است.
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شیخ میبُدی (که در سال  520هـ تألیف شده) و بر تفسیر «بصائر یمینی» معینالدین ابوعالء
نیشاپوری غزنوی (متوفای سال  599هـ) قدامت دارد.
تفسیر نسفی تأثیر فراوانی بر ترجمههای فارسی بعد از خود داشت ،و شواهد میرسانند
که این تفسیر نه تنها در ماوراءالنهر بلکه در سائر شهرهای خراسان مورد استفاده قرار میگرفته
است .طور مثال ،در ترجمۀ فارسی کتاب «جواهر القرآن» امام محمد غزالی ،که توسط شخص
گمنامی شاید یکی دو سده پس از غزالی و نسفی ترجمه شده باشد ،دیده میشود که مترجم
از تفسیر نسفی برای ترجمۀ آیات قرآن مندرجه در کتاب استفادۀ فراوان نموده است .این امر
باعث شد که روانشاد حسین خدیو جم ،که این اثر را گردآوری و تصحیح نمود ،به این
گمانهزنی برسد که گویا این نجمالدین نسفی بوده که کتاب جواهرالقرآن غزالی را ترجمه کرده
است .ولی امروز با معلومات بیشتریکه در مورد شخصیت و جایگاه امام نسفی داریم و با
متنهای فارسی بیشتری که از وی بدست ما رسیده است ،این فرضیۀ آقای خدیو جم نادرست
ثابت میشود .بلکه واقعیتِ امر همین است که تفسیر نسفی از شهرت خوبی در سراسر خراسان
طی چند قرن برخوردار بود ،که مترجم جواهر القرآن از آن در ترجمۀ کتاب استفاده کرده است.
یکی از نسخههای خطی این اثر ،که در کتابخانۀ عاطف افندی ترکیه نگهداری میشود،
در سال  890هـ در مدرسۀ اخالصیۀ شهر هرات توسط شخصی به نام یارعلی تبریزی کتابت
شده است .این نکته حائز اهمیت بسزایی است ،زیرا نشان میدهد که تفسیر نسفی حتی سه
صد سال پس از امام نجمالدین نسفی ،در شهری که زمانی حنابله و کرامیه نفوذ داشتند و با
هرگونه ترجمهای که عرش و ید و وجه خدا را تأویل کند مخالفت میورزیدند39،از شهرت
و اعتبار برخوردار بوده است.
این اثر به کوشش دکتر عزیز اهلل جوینی نخستین بار در سال  ،1353و پس از آن برای
چهارمین بار در سال  1390در تهران به چاپ رسیده است.

 39یکی از مشخصات تفسیر نسفی اینست که موارد قابل تأویل (همچون عرش ،ید ،و وجه) را تحتاللفظی
ترجمه نکرده بلکه آن را تفسیر و تأویل میکند .چنین روش با مزاج حنابله و کرامیۀ آن زمان به هیچ وجه برابر
نمیآید.
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« .4رساله فی الخطأ فی قرائة القرآن» یا «زلة القارئ»[ :چ]
در این کتاب ،امام نسفی خطاها و اشتباهات معمول در قرائت را شرح میدهد ،و سپس
به شرح خطاهایی که نماز را فاسد نمیسازند میپردازد.
امام نسفی در این کتاب توضیح میدهد که بیجا شدنِ آیتها ،یا زیادت و حذف در
حروف ،یا تغییر در إعراب ،یا بیجا شدنِ وقف و ابتداء در آیتها نماز را تا زمانی فاسد
40

نمیسازند که معنای آیت با آن تغییر نیابد.

نظر به این اصل ،اگر حروف اضافی «ف» و «واو» در تالوت زیاد یا کم گردند،
درصورتی که تغییری در معنای آیت وارد نشود ،به نماز نقصانی نمیرساند .ولی اگر معنای
آیت تغییر یابد ،مثالً در آیاتی که «واو» به معنای سوگند خوردن است ،در آنصورت نماز فاسد
میگردد .یا مثالً اضافه نمودن «الکریم» پس از «الرحمن الرحیم» در تسمیه ،مشکلی ندارد چون
خالفِ منظور تسمیه نیست .یاهم قرائت نمودن آیاتی از دو سورۀ متفاوت ،تا زمانیکه هدف
و معنا را تغییر ندهند ،جواز دارد.
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 40این نظریۀ تازه در مذهب حنفی در آن زمان نبود .قبل از امام ابوحفص نسفی ،امام ابولیث سمرقندی (متوفای
 396هـ) در «نوازل الفتاوی» در مورد خطاهای لفظی در قرائت که نماز را فاسد نمیسازند پرداخته است.
 41اساسِ این نظریه در مذهب حنفی ،حدیثی است که در مسند احمد ( ،)21149سنن کبری نسائی ( ،)7986و
سنن ابوداود ( )1477ذکر شده ،و در مسند احمد ( )20425به شکل متفاوتتری آمده است ،که ابن مسعود و
أبی بن کعب در مورد قرائت یک آیت اختالف نظر داشتند ،و چون نزد رسول اهلل ﷺ رفتند ،ایشان فرمود که
قرآن به «هفت أحرف» نازل گردیده ،اگر «غَفورًا رَحیمًا» را «سَمیعًا عَلیمًا» یا «عَلیمًا سَمیعًا» بگوئید ،درست اند،
ولی نباید در قرائت «آیت رحمت آیت عذاب گردد ،یا آیت عذاب آیت رحمت گردد».

َّ َ َ َ

ُّ

َ ُ أَ

َ
َّ
َ
يم﴾ [الدخان ]44-43 :را
بر همین اساس بود که زمانیکه ابن مسعود آیت ﴿إِن شجرت الزقومِ  طعام اْل ِث ِ
به یک طفل عجمی (فارسیزبان) میآموخت ،طفل نمیتوانست درست تلفظ کند و گفته میرفت که «طعام
الیتیم» .پس ابن مسعود برایش گفت که « :بگو :طعام الفاجر ».
این حکایت را امام ابویوسف در «کتاب اآلثار» (شمارۀ حدیث )223 :درج نموده است ،و امام قدوری در کتاب
«التجرید فی الخالفیات» ( )2202بدان اشاره میکند.
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این کتاب به تصحیحِ عمرحمدان توسط «دار عمار» در عمان در سال  2017به نشر
رسید .نسخههای خطی متعدد این اثر در کتابخانههای مختلف نیز وجود دارد.
نام این اثر در هیچ یک از فهرست اعالم نیامده است ،نه کاتب چلبی آن را در کشف
الظنون گنجانیده ،و نه ابن کمال پاشا از آن در «هدیة العارفین» ذکری کرده ،درحالیکه موجودیت
نسخههای متعدد این اثر در کشورهای مختلف و یادآوری نام نجمالدین ابوحفص عمر نسفی
درین نسخهها هیچگونه تردیدی را در نسبتِ این اثر به امام نسفی بجا نمیگذارد.
کوتاه بودن این رساله و نیز مرتبط بودن آن با مسائل فقهی (یعنی شرایط فاسد سازی
نماز) این گمان را بوجود میآورد که ممکن است که این اثر فصلی از اثر فقهی بزرگتر امام
نسفی – چون «الخصائل فی الفروع» که کاتب چلبی درمورد آن نوشته است «هو کتاب کبیر»
(این کتاب بزرگی است) – باشد که بعضیها آنرا بشکل رسالۀ جداگانه بیروننویس کرده اند.

در علم کالم:
« .5العقائد النسفیه» یا «عقائد النسفی» (به عربی)[ :چ]
این اثر یکی از کتابهای مرجع در اعتقاد اهل سنت و جماعت به شمار میرود .در
پهلوی «فقه اکبر» امام اعظم ابوحنیفه و «عقیدة الطحاویه» امام ابوجعفر طحاوی« ،عقائد نسفی»
مهمترین اثر در بیانِ عقیدۀ اهل سنت و جماعت است.
تا قرن  17میالدی ،بیش از  50شرح و حاشیه بر این اثر نوشته شده بود ،چنانکه کاتب
چلبی فهرستی از آنها را در «کشف الظنون» داده است .در این سه صد سال اخیر ،حد اقل
بیش از ده شرح و حاشیه دیگر بر آن نوشته شده است .با آنکه گرایش کالمی عقائد نسفی
بیشتر بسوی کالم ماتریدی است ،اما شارحان و حاشیهنویسان آن نه تنها که حنفیها و
ماتریدیها بوده بلکه شافعیها و مالکیها و اشعریها را نیز دربر دارد.
مشهورترین شرح بر عقائد نسفی ،شرح عالمه سعدالدین تفتازانی هروی (792-722
هـ) است ،درحالیکه خودش شافعیمذهب و پیرو کالم اشعری بود .بر شرح تفتازانی دهها
حاشیه و شرح دیگر نوشته شده است .از جملۀ مشهورترین حواشی بر شرح تفتازانی ،حاشیۀ
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شمسالدین احمد خیالی رومی حنفی (متوفای  870هـ) بنام «حاشیۀ خیالی» ،و حاشیۀ
شیخاالسالم زکریا انصاری مصری (متوفای  926هـ) میباشند .از جملۀ شروح بر شرح تفتازانی،
شرح رمضان أفندی (متوفای  1017هـ) مشهور است .از جملۀ علمای هند ،عبدالحکیم
سیالکوتی (متوفای  1067هـ) و شاه عبدالعزیز دهلوی (متوفای  1239هـ) نیز بر شرح تفتازانی
حاشیهنویسی نموده اند .همچنان ،جالل الدین سیوطی ( 911-849هـ) و مال علی قاری هروی
مکی (متوفای  1014هـ) احادیث شرح تفتازانی را تخریج کرده اند و کتابهای شان بنام
«تخریج احادیث شرح العقائد النسفیه» به نشر رسیده اند.
شرح عقائد النسفی تفتازانی بارها بگونۀ مستقل ویا هم با حاشیههای مختلف در
دهههای اخیر به چاپ رسیده است .حاشیههای مشهوری را که در باال ذکر کردیم ،هم بشکل
جزوی از مجموعههای چندجلدی شروح و حواشی بر شرح تفتازانی ،و هم بشکل آثار جداگانه
به نشر رسیده اند .همچنان ،شرح عقائد تفتازانی چندین بار به فارسی ترجمه گردیده و نشر
42

شده است.

در تمامی منابع اولیه (تذکرهها و طبقات) ،این اثر به نام امام نجمالدین ابوحفص عمر
نسفی درج گردیده است .اما یک تعداد اندکی از حاشیهنویسان در نسبتِ این اثر به امام
ابوحفص نسفی تردید ورزیده اند .بعضیها آن را به امام ابومعین میمون نسفی نسبت داده اند،
زیرا عقائد نسفی کامالً از ساختار مباحث «تبصرة األدله» نوشتۀ ابومعین نسفی پیروی میکند ،به
حدیکه میتوان گفت که عقائد نسفی خالصۀ آن کتاب باشد .ولی چنانکه در بخش «ج»
(استادان و شیوخ او) ذکر کردیم ،طبیعی است که ابوحفص نسفی از ابومعین نسفی سخت
متأثر بوده باشد ،زیرا نزد او به شاگردی نشسته است .کاتب چلبی با آنکه همین مشابهت میان
عقائد نسفی و تبصرة األدله را میدانست ،بازهم در نسبت دادنِ عقائد نسفی به ابوحفص نسفی
تردیدی نداشته است.

 42یکی از ترجمههای این کتاب توسط آقای احمد امینی صورت گرفته که با عنوان «دیدگاه کالمی اهل سنت:
ترجمۀ شرح عقاید تفتازانی و نسفی» ،توسط انتشارات امام ربانی ،در سال  1388در ایران به نشر رسیده است.
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بعضی دیگر این اثر را به شخصی به نام ابوالفضل محمد بن محمد نسفی معروف به
برهان (متوفای  687هـ) – که نسبتاً ناشناخته است با آنکه او را صاحب آثاری خواندهاند -
میدانند .درحالیکه امام تفتازانی هروی که که تنها دوصد سال پس از ابوحفص نسفی و تنها
یک قرن پس ازین ابوالفضل نسفی نامبرده میزیسته است ،در نسبت این اثر به ابوحفص نسفی
تردیدی نداشت ،و در شرح خود به صراحت مینویسد که« :این کتاب مختصری که به [نامِ]
عقائد نامیده میشود ،اثری است از امامِ بلندهمت ،پیشوای علمای اسالمی ،نجم المله والدین
عمر نسفی».
به هر حال ،کسانیکه به نسبتِ این اثر به نجمالدین ابوحفص نسفی تردید نمودهاند از
ت
غرب جهان اسالم بودند و چندین قرن بعد این مسئله را طرح کردند .و اینها از موجودی ِ
ترجمۀ فارسی این اثر که توسط برهانالدین مرغینانی ،شاگرد امام نسفی ،روایت شده است
اطالعی نداشتند (که در بخش بعدی نسخۀ این متن فارسی را توضیح میدهیم).
برهانالدین مرغینانی حکایت میکند که امام نجمالدین نسفی متنِ «عقائد نسفی» را در
پاسخ به تقاضای سلطان سنجر سلجوقی در سال  535هـ نوشت ،و همه علمای سمرقند در
زیر آن تصدیق نمودند .بر اساس این معلومات« ،عقائد نسفی» در پایان عمر او – یعنی دو سال
قبل از وفاتش – نوشته شده است.
« .6بیانِ اعتقاد اهل سنت و جماعت» (به فارسی)[ :چ]
این کتاب متنِ فارسیِ «عقائد نسفی» است ،که توسط شاگرد ممتاز امام نجمالدین
نسفی ،یعنی برهانالدین علی بن ابوبکر رُشتانی مرغینانی ،روایت شده است.
برهانالدین مرغینانی مینویسد که در سال  535هـ سلطان سنجر سلجوقی به سمرقند
رفته بود ،و حاکم والیت سیستان ،امیر ابوالفضل ،نیز او را همراهی میکرد .در مجلسی که
سلطان سنجر با علما ،قضات و شیوخ شهر سمرقند داشت ،امیر سیستان از « ائمه » و علمای
سمرقند درخواست کرد تا رسالهای در بیانِ اعتقاد اهل سنت و جماعت بنویسند ،و در اخیر
آن همه امضاء کنند ،تا آن را با خود به سیستان بَرَد و هرکه در آنجا خالف آن سخن گوید،
مجازاتش کند .علمای سمرقند این تقاضایش را «اجابت کردند ،و همۀ ائمه به خواجه امام
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نجمالدین [نسفی] رحمه اهلل اشارت کردند ،تا وی بنوشت و ائمه در تصویبِ آن ،خطوط
43

خویش در آخر ثبت کردند».

شاید دلیل اینکه حاکم سیستان چنین رسالهای یا دستخطی از علمای سمرقند طلب
کرده این بوده باشد که در آن زمان حنابله و کرامیه در سیستان نفوذ پیدا نموده بودند ،و امیر
میخواست تا فتوایی از علمای متبحر اسالمی در دست داشته باشد تا کسی خالف آن سخن
گفته نتواند.
برهانالدین مرغینانی اسم یازده تن از علمایی را که در زیر آن امضاء و تصدیق کردند
نقل میکند ،که در آن جمله اسمِ «شیخاالسالم عالءالدین محمد بن عبدالحمید اسمندی
سمرقندی» 44نیز شامل است .و سپس مینویسد« :و این بندۀ ضعیف این نسخه را به غنیمت
داشت ،و بر مُصنِّف – و همان خواجه امام نجمالدین است – برخواند و تصحیح کرد».
نسخۀ این رساله در سال  795هـ به دست محمد حافظ بخاری ،مشهور به «خواجه
پارسا»45،کتابت شده است .این نسخه که شکل یک دفترچه را دارد حاوی چهار متن یا رساله

 43نسخۀ خطی شماره  11-13613در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران .برگۀ .66

 44عالءالدین اسمندی سمرقندی (متوفای  552هـ) ،نویسندۀ کتاب «طریقة الخالف فی الفقه بین األئمة
األسالف» میباشد که در سال  2007میالدی توسط مکتبة دارالتراث و به تصحیح زکی عبدالبر به نشر رسیده

است .او را نویسندۀ کتاب مشهوری دیگر به نام «مختلف الروایه» نیز میدانند .اسمندی همچنان بر «منظومة فی
الخالفیات» امام نجم الدین نسفی شرحی نوشته است به نام «عون الدرایة والمختلف فی شرح منظومة النسفیه».
 45خواجه پارسا یکی از اصحاب مشهور و سپس جانشین «خواجه بهاءالدین نقشبند» بود .خواجه پارسا در بخارا
زاده شده بود و در حین سفرش به حج در سال  822هـ در مدینه وفات کرد .پسرش «خواجه ابونصر پارسا» نام
دارد که در بلخ سکونت گزید و در همانجا در سال  865هـ درگذشت .امروز مزار خواجه پارسای ولی در شهر
بلخ افغانستان مربوط به ابونصر پسر خواجه پارسا است.
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است ،که رسالۀ دوم آن همین عقائد نسفی ،و رسالۀ چهارم آن رسالهای از حکیم ابوالقاسم
46

اسحاق سمرقندی حنفی ،یکی از شاگردان امام ابومنصور ماتریدی ،میباشد.

این نسخه در سال  1330خورشیدی توسط فکری سلجوقی 47در هرات پیدا و تثبیت
49

گردید48و حاال در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران موجود است.

موجودیت رسالۀ فارسی «عقائد النسفی» برای اولین بار توسط آقایان محمد خوانساری
و آلبرت ناپلئون کمپانیونی در مقالهای – با نشر متنِ کامل این رساله – در سال  1335هـ ش
گزارش داده شد50.اما آنچه که ایشان متوجه نگردیدند این است که روایت کنندۀ این متن که
نام خود را «علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الرشدانی» 51مینویسد ،همان شاگرد معروف امام
نسفی است که بیشتر به نسبهای «فرغانی» و «مرغینانی» مشهور است..

 46نام خواجه محمد پارسا و تاریخ کتابت آن در اخیر رسالۀ چهارم آمده است ،ولی تمامی هرچهار رساله به عین
دستخط میباشند .پس کتابت متن عقائد نسفی نیز در سال  795هـ توسط خواجه محمد پارسا صورت گرفته
است.
 47عبدالرؤوف فکری سلجوقی از دانشمندان ،نویسندگان و شاعران هرات افغانستان بود که با عالمه صالح
الدین سلجوقی هروی رابطۀ عموزادگی داشت .فکری سلجوقی در سال  1347خورشیدی در کابل وفات نمود.
 48این نسخه را آقای فکری سلجوقی به آقای مهدی بیانی ،بنیانگذار و رئیس کتابخانه ملی ایران ،در سال 1330
خورشیدی بخشید .رجوع کنید به:
«یک نمونۀ نثر فارسی از دورۀ رودکی یا قدیمیترین نثر فارسی موجود» ،دکتر مهدی بیانی ،مجلۀ دانشکدۀ
ادبیات ،شمارۀ سوم و چهارم 1338 ،هـ ش.
 49نسخۀ خطی شماره  11-13613در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران .برگۀ .66
« 50رسالۀ ابوحفص نسفی در بیانِ اعتقاد اهل سنت و جماعت» ،محمد خوانساری و آلبرت ناپلئون کمپانیونی،
فرهنگ ایرانزمین ،شماره  ،4سال  1335هـ ش.
« 51میگوید بندۀ ضعیف علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الرشدانی ....که این کتابی است که خواجه امام اجل زاهد
حجاج نجمالدین ابوحفص عمر بن محمد بن حمد النسفی رحمه اهلل جمع کرده است در بیان اعتقاد اهل سنت
و جماعت به پارسی».
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اسم کامل برهانالدین مرغینانی «علی بن ابوبکر بن عبدالجلیل» است 52.او را فرغانی
و مرغینانی خواندهاند چون مرغینان شهری در والیت یا سرزمین فرغانۀ ترکستان بود .و
«رشدان» یا «رشتان» روستایی در فرغانه بود 53و بایست که این روستای «رشتان» در جوار
مرغینان بوده باشد .با آنکه او را بیشتر با انساب فرغانی و مرغینانی می شناسند ،در بعضی منابع
«رشتانی» نیز نامیده شده است54.پس متنِ فارسی عقائد نسفی به روایت برهانالدین مرغینانی
به دست ما رسیده است.
آنچه که از محتوای گزارشدهی برهانالدین مرغنینانی برمیآید اینست که انگیزۀ
نوشتنِ این رساله همان تقاضای حکمرانِ سلطان سنجر در سال  535هـ بود .گیریم که امام
نسفی چنین رسالهای به زبان عربی از قبل نگاشته میداشت ،می بایست که برهانالدین مرغینانی
اشارهای میکرد که گویا امام نسفی فالن رساله یا کتاب خویش را به فارسی برای شان برگردان
نمود .درحالیکه هیچ چنین یادآوری از جانب مرغینانی صورت نگرفته است .بر این اساس،
محتمل است که امام نسفی پس از کتابت متنِ فارسی برای حاکم سیستان ،آن را به عربی و با
اضافه نمودن مقدمۀ مختصری به شکل رسالهای درآورده باشد.
با مطابقت دادن متنِ فارسی با متنِ عربی عقائد النسفی درمییابیم که تنها تشریحات
مقدماتی امام نسفی در مورد «اسبابِ علم» که شامل «حواسِ سالم ،اخبارِ درست ،و عقل»
میگردد در متنِ فارسی گنجانیده نشده است ،و متنِ فارسی مستقیم به بیان ارکانِ اعتقادی
میپردازد .فراتر از آن ،تنها تفاوتهای جزئی در بعضی از بحثها میان نسخههای فارسی و
عربی دیده میشوند که قابل مالحظه نیستند.
« 52الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه» محیالدین عبدالقادر قرشی (« ،)383 /1سیر أعالم النبالء» شمسالدین
ذهبی ( ،)383 /15و «الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه» عالمه لکنوی (.)141 /1
 53بنگرید به لغتنامۀ دهخدا (رشتان و فرغانه)« ،الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه» محیالدین عبدالقادر قرشی
( ،)311 /2و «األنساب» ابوسعد سمعانی ( .)123 /6در «الجواهر» در سوانح دو شخص آمده است که هر یک از
ایشان گفته اند که «صاحب الهدایه را در رشدان دیدم» ( 14 /2و .)399 /1
 54مقدمۀ عمران احسن خان نیازی در ترجمۀ انگلیسی «الهدایه» برهانالدین مرغینانی ،اسالم آباد( 2016 :جلد
اول ،صفحه .)7
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در فقه ،اصولالدین ،و خالفیات:
« .7المعتقد ،منظومة فی الخالف»« /المنظومة النسفی فی الخالف»« /منظومة فی الخالفیات» [ :چ]
این یکی از معروفترین آثار امام نسفی است ،که در آن موارد اختالفی فقهی میان
ابوحنیفه و شاگردانش (یعنی ،ابویوسف ،شیبانی و زُفر) را ،و موارد اختالفی میان احناف،
شافعیها و مالکیها را در  2669بیت به شکل منظوم بیان کرده است.
این کتاب در سال  2010میالدی توسط «موسسة الریان» در بیروت ،به تصحیحِ حسن
اوزار ،به چاپ رسیده است.
بنابر اهمیت این کتاب ،بیش از ده شرح بر آن نوشته شده است .مشهورترین اینها،
شرحی است بنام «المصفی فی منظومة الخالفیات» توسط ابوالبرکات حافظالدین نسفی (متوفای
 710هـ) فقیه و مفسر بزرگ حنفی که آثار زیادی در فقه و کالم دارد .حاجی خلیفه در کشف
الظنون میگوید که حافظ الدین نسفی دو شرح بر «منظومة الخالفیات» نجم الدین نسفی نوشته
است ،که شرح مفصلتر آن به نام «المصتسفی» و شرح مختصر آن به نام «المصفی» نامیده شده
است« .المصفی فی منظومة الخالفیات» اخیراً توسط «دارالنور» در عمان ،به تصحیحِ حسن أوزار،
در سه جلد به چاپ رسیده است.
یکی از شروح این اثر شرحی مختصر به فارسی است ،که شارح پس از هر بیتِ عربی
شرحِ آن را به فارسی نگاشته است .با آنکه این اثر شرحِ کاملِ «منظومة فی الخالفیات» است و
شارح همه ابیات آن را به فارسی ترجمه و شرح کرده است ،شارح نام خود را ننگاشته و
نامعلوم است .این نسخه در سال  665هـ و به گمان اغلب در ماوراءالنهر کتابت شده است.
یگانه نسخۀ این اثر در کتابخانۀ ملت استانبول به شماره  819در مجموعۀ فیض اهلل افندی
55

نگهداری میشود .آقای علی صفری آققلعه در مقالهای این نسخه را شرح داده است.

« 55شرح فارسی منظومۀ خالفیات نسفی؛ نسخۀ مورخ  665ق» ،علی صفری آققلعه ،در «آینه میراث» ،دوره ،14
شماره  ،59صفحه .34-9
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این شرح بدون مقدمهنگاری مستقیم به شرح ابیاتِ «منظومة الخالفیات» میپردازد ،که
باب اول آن در نظریات امام ابوحنیفه است و ابیات نخستین آن به مسائلی مربوط به «نماز»
است .نمونهای از ابیات نخستین و شرح آن را در ذیل نقل میکنیم:

َّ
ِبک ِه ِمکن الککمسکککک ِائکل الشکککک ِریککفکة
ِ
الککقککیککام
ال بککعککده ِفککي أول
ِ

« باب ا ِلذي ا خ ت ّص أ بو ح ن ی فة
ّ
یکککککبککر الککقککوم مکک اإلمککام
ِ
تکبیر گویند مقتدیان برابرِ امام ،نزدِ ابوحنیفه رحمه اهلل؛ و نزدیکِ ابویوسف
و محمد ،پسِ امام گویند.
مککن الککر ککو

ف کي رفککع ک ِه الککرأ
و ی ک ت في اإل مام با لتسککک میک
امام « َسمِعَ اهلل لِمَن حَمِدَه» گوید پِسَنده بُوَد نزد ابوحنیفه؛ و نزد ایشان «ربنا
لک الحمد» نیز بگوید.
ذر عککل کی ج کبککه ک ِت ک ِه
باألنف في سککک جد ِ ت ِه
لو ا ت فی
ِ
ج کاز ِب کال ع ک ٍ
در ســـ جده بینی بر زمین نهد بی پیشـــانی بی عذری ،نماز روا بُوَد نزد
ابوحنیفه؛ و نزد ایشــان روا نَبُوَد ،و اگر پیشــانی نهد دســت56ننهد به اتفاق
روا باشد.

َّ
ولککو ت کال بککالککفککارسککککي ی کج ک ِ ي
وجککوزا ذلککع ِعککنککد الککعککجکک ِ
در نماز ،قرآن به پار سی خوانَد یا ت شهّد به پار سی گوید یا تکبیر افتتاح به
پارسی آرد ،روا بُوَد اگر عربی داند یا نداند عِندَهُ ؛
و عندهما57اگر عربی داند و پارسی خواند ،روا نباشد».
 .8حصر المسائل و قصر الدالئل[ :چ]

 56در نسخه این قسمت شاریده است ،ولی آنچه که دیده میشود عالمتِ «فتحه» بر حرف اول این لفظ است ،و
عالمت «سکون» بر حرف دوم دیده میشود ،و حرف آخری خوانا است یعنی «ت» ،که این را « دَست »
تصحیح نمودم .ولی آقای آققلعه این لفظ را «بینی» تصحیح نموده است.
 57یعنی امام ابویوسف و امام محمد شیبانی.
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این کتاب شرح «منظومة فی الخالفیات» امام نسفی است .در مقدمهاش امام نسفی
یادآوری میکند که چون «نظم الخالفیات» را نوشت ،مورد پسند «بزرگان زمانه» قرار گرفت،
ولی چون «دالیل» را در آن ذکر نکرده بود بسیاریها از آن نفع برده نتوانستند .پس «حصر
المسائل و «قصر الدالئل» را نوشت تا در آن «دالیل» را نیز بگنجاند.
طور مثال ،در شرح بیت پنجم «منظومه» که در مورد اختالف نظر میان ابوحنیفه و دو
شاگردش (ابویوسف و محمد شیبانی) بر جواز داشتن نمازخواندن به فارسی است ،امام نسفی
میگوید که امام ابوحنیفه به فارسیزبانان اجازه داده بود که در نماز میتوانند قرائت کردنِ
قرآن ،تکبیر یا افتتاح نماز با ذکر نام اهلل متعال ،تشهد در نماز ،و خطبۀ نماز جمعه همه را به
فارسی ادا کنند ،درحالیکه ابویوسف و محمد شیبانی این امر را تنها به کسانی جائز دانستند
58

که عربی ندانند.

سپس امام نسفی دالیل هردو طرف را بیان میکند .ابویوسف و شیبانی میگفتند که
أ

ُ

این از برای آنست که خدای تعالی فرمودِ ﴿ :إنَّا َج َعلنَ ُاه ق أرآنًا َع َربِ ًّيا﴾ «این را قرآنی عربی
گردانیدیم» [الزخرف ،]3 :درحالیکه ابوحنیفه استدالل میورزید که چون خداوند متعال فرمود
َ َ َٰ َ َ أ

أ

﴿ َوكذلِك أ َنزْلَ ُاه ُحك ًما َع َربِ ًّيا﴾ «و همچنین فرستادیم این [قرآن] را فرمانی به عربی» [الرعد،]37 :
پس فرمانِ فارسی هم فرمانِ قرآن است ،و نیز قرآئتِ آن .و این حکم و فرمان با تبدیل نمودنِ

 58امام محمد شیبانی در «الجامع الصغیر» (در «باب فی تکبیرة الفتتاح» در « تاب الصالة») این مسئله را بیان
میکند:
« ابوحنیفه افتتاح نماز [یا تکبیر گفتن] را به فارسی ،خواندن نماز را به فارسی ،یا تسمیه گفتن حین ذبح کردن
را به فارسی به کسی که [حتی] عربیاش خوب هم باشد اجازه داده بود .ولی ابویوسف و محمد اجازه نداده
اند ،و [تنها] به کسی اجازه داده اند که عربیاش خوب نباشد«( ».الجامع الصغیر» ،محمد بن حسن شیبانی ،مع
شرحه «النافع الکبیر» لالمۀ عبدالحی اللکنوی ،اداره القرآن والعلوم اإلسالمیه ،کراچی پاکستان 1990 ،م :صفحه
 94و )95
امروز برداشت عام اینست که گویا امام ابوحنیفه نظر خود را در پایان عمرش در مورد جائز بودن نماز به
فارسی تغییر داده است .چنین فرضیهای درست بوده نمیتواند زیرا شاگرد خود امام ابوحنیفه یعنی محمد
شیبانی که در آخرین سالهای زندگی امام ابوحنیفه با او بود در «الجامع الصغیر» خود کامالً به صراحت
اختالف نظر میان ابوحنیفه و ابویوسف را درین مسئله یادآوری میکند.
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زبان تغییر نمیخورد ،درحالیکه قبالً هم بخشهایی ازین فرمان در کتابها و صحیفههای
َ

أَ

پیشین ،که هریکی به زبان متفاوتی بودند ،آمده استَ ﴿ :وإنَّ ُه لِف ُز ُبر اْل َّول َ
ي﴾ «بیگمان این
ِ
ِ ِ
ِ
أُ َ

َٰ َ َ

[قرآن] در کتابهای پیشینیان [نیز] بود» [الشعراء ،]196 :و ﴿إ َّن َهذا لِف ُّ
الص ُ
ح ِف اْل َٰ
ول﴾ «هرآئینه
ِ
ِ

این [فرمان] در صحیفههای نخستین [نیز] بود» [األعلی 59 .]18 :به نظر میرسد که منظور امام
نسفی – و منظور امام ابوحنیفه – از «حکم» یا «فرمان» نه تنها احکام امر و نهی قرآن است،
60

بلکه همچنان معنا و اعجاز معانی قرآن است که با تغییر زبان تغییر نمییابند.

این اثر به تازگی توسط « مکتبه دار الفجر» در دمشق ( 2020م) ،با تصحیحِ عماد قدری
عیاضی ،در دو مجلد به چاپ رسید.
ِ « .9طلبة الطلبة فی اإلصطالحات الفقهیه»[ :چ]
کتابی است در شرح اصطالحات فقهی مذهب حنفی .این کتاب طی قرنها در
مدرسههای ماوراءالنهر ،خراسان ،عراق ،ترکیه ،شام و هند بحیث کتاب درسی مورد استفاده
قرار میگرفت .در سالهای اخیر ،این کتاب چندین مراتبه در کشورهای مختلف عربی توسط
محققین مختلف به نشر رسیده است.
« .10الخصائل فی الفروع» [ع] :کتاب بزرگی بوده است در فقه.
« .11الحصائل فی المسائل» [ع]
« .12شرح األصول» [ع] :شرحی بوده بر کتاب «رساله فی األصول» امام عبیداهلل کرخی (متوفای
 340هـ) که یکی از اولین کتابهای اصولالدین به شمار میرود.

 59نسخۀ خطی «حصر المسائل وقصر الدالئل» در مجموعات فیض اهلل افندی ،کتابخانۀ ملت ترکیه ،به شمارۀ
( .720برگ سوم).
 60این نظر مجتهدین بزرگ مذهب حنفی چون امام ابوجعفر طحاوی (متوفای  321هـ) [در کتابش «شرح
مشکل اآلثار»] ،امام ابوالحسین قدوری (متوفای  428هـ) [در کتابش «التجرید فی الخالفیات»] ،و امام احمد
سرخسی (متوفای  483هـ) [در کتابش «المبسوط»] نیز میباشد.
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« .13مشارع الشارع» [ع] :اثری در فروع فقه حنفی بوده ،که متشکل از پنج بخش (عبادات،
معامالت ،مباحات ،تبرعات ،و جنایات) بود .شروحی هم بر این اثر نوشته شده است.
« .14منظومة الجام الصغیر» [ع] :در این اثر ،امام نسفی «الجامع الصغیر» امام محمد شیبانی را
در  81بیت به نظم درآورده بود .این منظومهاش از شهرت زیادی برخوردار بود ،که تقریباً در
همه منابع اولیه از این یاد شده است.

در تاریخ و تذکره:
« .15القند فی ذکر علماء سمرقند»[ :چ]
اثر گرانبهایی است که در آن سوانح بیشتر از  1200تن از علما ،فقها و محدثین
ماوراءالنهر گنجانیده شده است .تذکرهنویسان بعدی چون شمسالدین ذهبی ،محیالدین
عبدالقادر قُرَشی ،و حاجی خلیفه مشهور به کاتب چلبی ازین اثر بحیث مرجع استفاده نموده
اند .در بعضی منابع ،این کتاب را به نام «تاریخ سمرقند» نامیده اند.
این کتاب در سال  1378هـ ش توسط «آینۀ میراث» ،با تصحیحِ یوسف هادی ،در تهران
به نشر رسیده است.
 .16تاریخ بخارا [ع]
« .17تعداد الشیوخ لعمر مستطرف علی الحروف مستطر» [ع] :در این اثر ،امام نسفی فهرستی
از  550تن از استادان و شیوخش را در حدیث تهیه نموده بود.

در حدیث و اسناد:
« .19تطویل األسفار لتحصیل األخبار» [ع] :در این اثر ،احادیثی را که از  550تن از محدثین
شنیده بود ،درج کرده بود.
« .20النجاح فی شرح أخبار کتاب الصحاح» [ع] :ظاهراً شرحی بوده است بر صحیح بخاری،
و در آن امام نسفی اسناد خود را از پنج سلسلۀ متفاوت که به امام بخاری میرسید شرح داده
بود.
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 .21الجمل المأثوره [ع]
« .22یواقیت المواقیت» [ع] :اثری در فضیلتهای ماهها و روزها بوده.
 .23دعوات المستغفرین [ع]

در شعر و ادب:
« .24مطلع النجوم و مجمع العلوم»[ :ن]
دایرة المعارفی است حاوی موضوعات مختلف .این اثر دارای  76بخش یا فصل بوده
که شامل موضوعاتی چون :عقائد ،اصولالفقه ،حقوق اسالمی ،حدیث ،قراءات قرآن ،اخالق،
سیرة النبی ،معرفت و عرفان ،تاریخ ،ادب و بالغت ،نحو ،عروض ،حساب و مثلثات ،طب،
61

گاهشماری ،شعر ،و فراست (قیافهشناسی) میگردد.

یگانه نسخۀ این اثر در اکادمی علوم ازبکستان (به شمارۀ ثبت )1462 :موجود است.
این نسخه دارای  356برگ میباشد .اکثریت مطالب در این اثر به زبان عربی میباشند.
« .25المختار من األشعار» [ع] :گویند که اثری بوده در ده جلد.
برعالوۀ این  25اثری که در اینجا ذکر کردیم ،حدود  10اثر دیگر در منابع اولیه ذکر
گردیده اند .اما چونکه هیچ نوع معلوماتی بیشتر در مورد آنها سراغ نیافتیم ،از ذکر نام آنها در
اینجا خودداری صورت گرفت .همچنان نسخههایی از رسالههای کوچک نیز در بعضی
کتابخانهها وجود دارد که کاتبان مدعی اند که آنها آثار امام نسفی اند ،درحالیکه نام این
رسالهها در هیچ یک از منابع اولیه ذکر نگردیده و نسبتِ آنها به امام نسفی سخت مشکوک
است .متأسفانه دو تا ازین رسالهها به نامهای «فرقههای متصوفه» (به فارسی) یا «فی بیان مذهب
متصوفین» (به عربی) و «وصیة النبی لعلی بن ابی طالب» (به عربی) در مجموعههای مقاالت به
چاپ رسیده اند ،که پرسشهای زیادی در مورد نسبتِ آنها به امام نسفی وجود دارد.
« 61مخطوط مطلع النجوم و مجمع العلوم» ،عماد حسن مرزوق ،مجلة لیة األداب ،جامعة المنوفیه ،مصر.
(یادداشت به عربی)
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الف .نوع و شیوۀ تفسیر
«التیسیر» تفسیری جامع است که شیوهها و انواع مختلف تفسیر را باهم جمع کرده است:
 )1تفسیر قرآن به قرآن ،که معانی کلمات و موضوع آیات را با استفاده از سائر آیاتی که
در قرآن مجید در آن باره آمده است تفسیر میکند .امام نسفی که خود حافظِ قرآن بود،
و از جهت حافظۀ قویاش از قرآن با لقب «حافظ» در میان علمای آن وقت مشهور
بود ،توانسته است تفسیری بینظیر قرآن به قرآن را در این اثر خود ارائه کند.
 )2تفسیر ادبی و شرح قرائتها ،که روی اعجاز لفظی قرآن ،معنای لغوی کلمات ،و
مسائل نحو و اِعراب آیات بحث میکند .امام نسفی همچنان قرائتها و روایتهای
مختلف آیات را شرح میدهد .سائر مفسرین و قاریان ،امام نسفی را از بابتِ دانشِ
عمیق و دقیق او از قرائتهای هفتگانه و روایتهای مختلف ستوده اند.
 )3تفسیر مأثور و روایی ،که با استفاده از آثار منقول چون احادیث ،روایتها ،و اخبار به
تفسیر آیات میپردازد .در این شیوه ،امام نسفی بیشترین استفاده را از «تفسیر ثعلبی»
نموده است .امام نسفی در نخست رأی و تفسیر ابن عباس (رضی اهلل عنهما) ،سپس
آرای دیگر مفسران از تابعین ،چون ضحاک ،مجاهد و قتاده ،و سپس آرای مفسران
متقدم چون مقاتل بن سلیمان ،حسین بن فضل بَجَلی ،و دیگران را نقل میکند.
 )4تفسیر به رأی ،یا تفسیر عقالنی ،که مفسر با درنظرداشت معنای لفظی آیت ،کالم و
اصطالحات و شیوۀ گفتار مردم عرب ،اسباب نزول آیت ،و علم ناسخ و منسوخ ،به
شناخت معنی نهفته در آیت میپردازد .چنین تفسیر بر بنیاد اجتهاد مفسر بر اساس
دانش و علم و معرفت او صورت میگیرد .در واقع ،تأویل یا تفسیر به رأی ،استنباطِ
مجاز و پسندیده از آیت است تا زمانیکه در موافقت با نص و اجماع قرار داشته باشد.
در این شیوه ،امام نسفی بیشتر از تفسیر امام ماتریدی استفاده کرده است.
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 )5تفسیر عرفانی ،که مسائل معرفتی ،اشارات عرفانی ،و آموزههای معنوی آیات را توضیح
میدهند .امام نسفی اغلباً از تفسیر قشیری نقل قول میکند ،اما کالمها و گفتارهای
سائر متصوفین و عارفان را بدون ذکر نام نیز بیان میکند.

ب .مؤاخذ و منابع امام نسفی
امام نسفی از چند تفسیر مهم و عمدۀ قرون سوم تا پنجم هجری استفاده کرده است:
« )1الکشف والبیان» ،از ابو اسحاق ثعلبی شافعی (متوفای  427هـ) ،تفسیر روایی و
مأثور است که از جملۀ اُمهات التفاسیر به شمار میرود .با آنکه بخاطر داشتنِ آثار
ضعیف و اسرائیلیات مورد انتقاد بعضیها قرار گرفته است ،اما برای مفسرین بعدی
همواره بحیث تفسیر مرجع مورد استفاده قرار داشته است .واحدی ،بغوی ،ابن جوزی،
قرطبی ،ثعالبی ،و سیوطی در تفاسیر خود از تفسیر ثعلبی به شدت متأثر اند.
امام نسفی برای بسیاری از آثار منقول و روایتها در «التیسیر» از همین تفسیر ثعلبی،
بدون ذکر نام ،استفاده زیادی کرده است.
« )2تأویالت اهل السنة» از امام ابومنصور ماتریدی ( 333هـ) ،که در میان تفاسیر به
رأی جایگاه خاص خود را دارد ،و یکی از تفاسیر مرجع در مذهب حنفی است.
امام نسفی ازین تفسیر ،با ذکر نام ،نقلِ قولهای فراوانی نموده ،خاصتاً در مسائل کالمی
و مباحثی که بر رد عقیدۀ معتزله ،جبریه ،کرامیه (مجسمه) و دیگر گروهها آمده است.
« )3لطائف اإلشارات» از ابوالقاسم عبدالکریم قُشیری نیشاپوری ( 465هـ) ،که در
پهلوی تفسیر «التأویالت النجمیه» شیخ نجمالدین کبری ( 618هـ) مشهورترین تفسیر
عرفانی است .امام قشیری در طریقت پیروی ابوعلی دقاق ( 406هـ) و ابو عبدالرحمن
سُلَمی ( 412هـ) بود ،و علوم اسالمی را نزد امام ابو اسحاق اسفراینی ( 418هـ) ،ابوبکر
بن فورک ( 406هـ) ،و امام الحرمین ابوالمعالی جوینی ( 478هـ) فرا گرفت.
امام نسفی در «التیسیر» از تفسیر قشیری ،با ذکر نام ،نقل قولهای زیادی نموده است.
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« )4جامع البیان عن تأویل آی القرآن» از ابن جریر طبری ( 310هـ) ،تفسیر مأثور و
روایی است که از جملۀ امهات التفاسیر به شمار میرود .این تفسیر یکی از منابع مهم
برای نقلِ قول نظریات مفسرین تابعین است که نسخههای تفاسیر شان امروز در دست
نیست .همچنان تفسیر طبری اولین تفسیری بود که به زبانی غیر از زبان عربی ،یعنی
به زبان فارسی ،ترجمه گردید .این ترجمۀ مختصر فارسی در زمان منصور بن نوح
سامانی میان سالهای  350تا  365هـ توسط گروهی از علمای ماوراءالنهر و خراسان
صورت گرفت.
« )5بحر العلوم» ،از امام ابولیث سمرقندی حنفی ( 376هـ) ،یکی از تفاسیر مهم در
مذهب حنفی به شمار میرود .بحرالعلوم از جملۀ تفاسیر روایی و مأثور است که
نظریات ابن عباس ،ابن مسعود ،ابی بن کعب ،مجاهد ،حسن بصری و دیگران و
نظریات ابوحنیفه را نقل میکند .ازین رو ،بحرالعلوم یکی از منابع مهم برای
گزارشدهی مفسرین صحابی و تابعی به شمار میرود.
ماهر ادیب حَبوش ،مصحح «التیسیر» ،در مقدمۀ خود از تفاسیر ذیل نیز نام میبرد که
امام نسفی از آنها استفاده کرده است:
«تفسیر مقاتل بن سلیمان» (متوفای  105هـ)« ،معانی القرآن» از ابوزکریای فراء
( 207هـ)« ،معانی القرآن» از ابو اسحاق زجاج ( 311هـ)« ،حقائق التأویل» از
عبدالرحمن سُلَمی ( 412هـ) ،و تفاسیر «البسیط» و «الوسیط» و «اسباب النزول»
ابوالحسن واحدی ( 468هـ).
همچنان ،ماهر ادیب حبوش مینویسد که امام نسفی در موضوعات نحو و مسائل لغوی
از کتاب «العین» خلیل بن احمد ،و کتاب «معجم دیوان األدب» ابو ابراهیم فارابی استفاده کرده
است .گزارش سخنان و نظریات کسائی ،قطرب ،اَخفش ،و حسین بن فضل بَجَلی که در
«التیسیر» آمده اند بیشتر برگرفته از معجم دیوان األدب فارابی میباشند.
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ج .تفاسیر و مراجع که از «التیسیر» نقلِ قول و استفاده کردهاند
«التیسیر فی التفسیر» تأثیر فراوانی بر مفسرین و فقهای حنفی در ماوراءالنهر و خراسان و بالد
سلجوقیانِ روم بجا گذاشت .در قرنهای بعد ،مفسرین دورۀ عثمانیان در عراق ،ترکیه ،شام و
مصر ازین تفسیر استفادۀ زیادی نمودند.
شیخاالسالم شمسالدین احمد بغدادی ،مشهور به ابن کمال پاشا (متوفای  940هـ یا
 1536م) در تفسیر خود مشهور به «تفسیر ابن کمال پاشا» ،اسماعیل حقی بُرسَوی ( 1127هـ
یا  1715م) در تفسیر خود به نام «روح البیان» ،و ابوالثناء شهاب الدین آلوسی ( 1270هـ یا
 1854م) در تفسیر خود به نام «روح المعانی» از «التیسیر» استفادههای زیادی نمودهاند .همۀ
این تفاسیر مطالب زیادی را از «التیسیر» نقل میکنند ،اما در اکثر موارد منبع را ذکر نمیکنند و
از «التیسیر» صریحاً نام نمیبرند.
از جملۀ تفاسیر فارسی ،موالنا کمالالدین حسین واعظ کاشفی ( 910هـ) ادیب و عالم
مشهور دورۀ تیموریان ،در تفسیر «مواهب علیه» مشهور به تفسیر حسینی ،برعالوۀ تفسیر
ثعلبی و تفسیر کبیر فخرالدین رازی ،از «التیسیر فی التفسیر» نیز استفادههای زیادی نموده است،
و در بعضی جاها صریحاً از «التیسیر» نام میبرد.
در جملۀ حاشیههای مشهور بر تفاسیر زمخشری و بیضاوی ،امام شرف الدین طیبی
(متوفای  743هـ) در «فتوح الغیب ،الحاشیه علی الکشاف الزمخشری» ،محمد بن مصلح
الدین مصطفی قوجوی حنفی ( 951هـ) در «حاشیه محیالدین شیخزاده علی تفسیر
البیضاوی» ،و شهاب الدین خفاجی مصری ( 1069هـ) در «عنایت القاضی والکفایت الراضی،
الحاشیه علی تفسیر البیضاوی» نقل قولهای متعددی از «التیسیر فی التفسیر» نموده اند و
نظریات و آرای امام نسفی را به کثرت ذکر نموده اند.
گذشته ازینها ،فقهای معروف حنفی چون عالءالدین بخاری (متوفای  730هـ) در
«کشف األسرار شرح أصول البزدوی» ،و ابن عابدین حنفی دمشقی ( 1252هـ) در کتاب «رد

فصل  :2خصوصیات و جایگاه «التیسیر فی التفسیر»

42

المختار» از نظریات امام نسفی که در «التیسیر فی التفسیر» بیان شده استفاده کرده و نقلِ قول
نموده اند.

د .ویژگیهای منحصر به «التیسیر»
الف .بکارگیریِ جمالت و متون فارسی
یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این تفسیر اینست که امام نجمالدین نسفی از نوشتن به
فارسی و آوردنِ جملهها و متنهای فارسی در البالی تفسیر عربی خود دریغ نورزیده است.
تنها در سوره فاتحه ،در ده جا متون و جمالت فارسی را آورده است .اکثراً در پنج مورد متون
فارسی بکار رفته اند:
 )1در بسا از جاها ،امام نسفی تفسیر طوالنی یک آیت را در اخیرِ بحث به فارسی خالصه
نموده است .طور مثال ،تفسیر سوره فاتحه را در اخیر این سوره در دو صفحه به فارسی
شرح داده است .یا مثالً پس از آنکه حدیث طوالنی که در مورد سوره فاتحه آمده است
شرح میدهد ،امام نسفی خالصۀ این حدیث را به فارسی بیان میکند:
«چون بنده نیمۀ اول سوره خواند ،خدای عزوجل گوید «بندۀ من ،من آنم که تو
میگویی» ،و چون نیمۀ آخر این سوره خواند خدای عزوجل گوید «بندۀ من ،من [آن]
دهم که تو میجویی»».
 )2جهت تشریح بهتر مسائل به خوانندگان فارسیزبان توضیحات خود را دوباره به فارسی
بیان مینماید .طور مثال ،امام نسفی در مقدمۀ خود که فرق میان تفسیر و تأویل را شرح
میدهد ،به فارسی میگوید:
«تفسیر روشن کردن رویِ سخن است ،و تأویل پیدا کردن معنیِ سخن است».
یا طور مثال ،پس از آنکه شرح میدهد که حمد و ثنای خداوند آنست که هیچ کسی
جز او به آن سزاوار نیست ،به فارسی نیز این مسئله را شرح داده مینویسد:
«حمد خدای را باید ،و خدای را شاید ،و خدای را سزد ،و جز او را نسزد».
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 )3جهت ترجمۀ درست آیات یا تأکید بر ترجمۀ درست بعضی از کلمات و الفاظ عربی
ترجمۀ فارسی آن را بیان نموده است .طور مثال ،برای تشریح معانی مختلف «أعوذ»،
به فارسی شرح میدهد که:
«میاندُخسم ،و پناه میخواهم ،و نگاهداشت میخواهم ،و امان میخواهم ،و یاری
میخواهم ،و فریاد میخواهم».
یا مثالً زمانیکه سه وجه کاربرد لفظ «غیر» را در آیت آخری سوره فاتحه شرح میدهد،
ترجمۀ آن را در هر سه مورد به فارسی ذکر میکند:
ْ

ي﴾ ِبر سه وجه است :اول ،به معنیِ «مغایرت» است [یعنی «به غیر
«معنیِ کلمۀ ﴿ َغ رِ
از»] ،و به فارسی « جز » ترجمه میشود .... .دوم ،به معنیِ « ال » (به عربی) است ،و به
فارسی « نی » ترجمه میشود .... ،سوم ،به معنی « إال » (به عربی) است ،و به فارسی
« مگر » ترجمه میشود»....
 )4سخنان فارسی بعضی از عرفا را ،که عبارات لطیف و معانی باریک در خود دارند،
بدون ترجمه به عربی نقلِ قول میکند:
«نفس به محراب دَونده است ،دل در ملکوت نگرنده است ،سِر در زیرِ عرش پرنده
است ،اهلل رحمن رحیم هر سه را نوازنده است!»
 )5پس از تفسیرِ علمی یک مسئله ،آن را به شکل مناجات دوباره بیان میکند تا در دل
خواننده اثر ایجاد کند .طور مثال ،پس از شرح و تفسیر لفظ «الحمد» ،مناجاتی به فارسی
مینویسد:
«ثنا خدای را سزد که هرچه کند حکمت است ،شکر ورا واجب شود که از وی
بیشمار نعمت است ،رضا به قضای وی باید که ورا انفاذ و مشیت است ،ستایش
ورا باید که صفات وی سزای حمد و مدح است.
ثنا گوی تا ثنا یابی! شکر گوی تا عطا یابی! رضا ده تا رضا یابی! و راست آی تا ورا
یابی! »
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 )6در بعضی موارد ،تفسیر و شرح یک مسئله را تنها به فارسی بیان نموده است که به
عربی آن را بیان نداشته .طور مثال در تفسیر آیت سوم سوره بقره ،موضوع زیر را تنه
به فارسی شرح میدهد:
«چنانکه گفته شد ،مراد از انفاق ،زکات دادن است .و هر چیزی را زکاتی است و
زکاتِ آن از نوع خودش میباشد [که به فارسی بیان میکنیم]:
زکاتِ مال مواسات62با درویشان است ،و زکاتِ عزّ تواضع و احسان است ،و زکاتِ
شرف نصرتِ ضعیفان است ،و زکاتِ فرزندان نواختنِ یتیمان است ،و زکاتِ خانه
آوردنِ مهمان است ،و زکاتِ علم تعلیمِ دیگران است ،و زکاتِ صحت پرهیز از
گناهان است ،و زکاتِ قُوَّت جهاد با کافران است ،و زکاتِ آوازِ خوش خواندنِ قرآن
است ،و زکاتِ تن ناکردنِ عصیان است ،و زکاتِ زفان63ناگفتنِ غیبت و بهتان است،
و زکاتِ چشم نانگریستن به بیگانگان است ،و زکاتِ عبودیت 64نگاهداشتنِ فرمان
است ،و زکاتِ ایمان خدمتِ ارکان 65است ،و زکاتِ اسالم مخالفتِ شیطان است،
و زکاتِ زهد دُور بودن از سلطان است ،و زکاتِ دل تعظیمِ ایمان است ،و زکاتِ سَر
مراقبتِ ام ِر یزدان است ،و زکاتِ زندگانی فدا کردنِ جان است ،و زکاتِ محبت یاد
کردنِ رحمن است ،و زکاتِ مروت نواختنِ غریبان است».
ب .تفسیری جامع
امام نسفی در «التیسیر فی التفسیر» روشهای مختلف تفسیر را با هم ،به شکل متوازن و بسیار
سنجیده ،جمع نموده است که در بخش «الف» شرح داده شد .یعنی« ،التیسیر» را نمیتوانیم تنها
تفسیر روایی و مأثور بگوئیم ،یا نمیتوانیم تنها تفسیر ادبی بگوئیم ،یا تنها تفسیر قرآن به قرآن
 62مواسات  :غمخواری و یاری و مددکاری با مال.
 63زفان  :زبان
 64عبودیت  :بندگی.
 65در فارسی کهن« ،خدمت» به معنای «عبادت کردن» نیز آمده است .پس در اینجا« ،خدمت ارکان» به معنای
«انجام دادن ارکانِ عبادت» است.
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بگوئیم ،یا تنها تفسیر عقلی یا تفسیر به رأی بنامیم ،یا نمیتوانیم تنها تفسیر عرفانی بنامیم ،بلکه
تفسیر جامعی است که همۀ این شیوهها را با سنجش و دقت خاصی باهم گرد آورده است.
افزون بر آن ،امام نسفی نظریات و آراء مختلفی را که در تفسیر یک لفظ یا یک آیت
آمده است با ذکر نام مفسر و محقق بیان میدارد .درحالیکه در بسیاری از تفاسیر دیگر ،نویسنده
یا مفسر نظریات مختلف را بیان میکند ،ولی خواننده نمیفهمد که هریک ازین نظریات از
جانب چه کسان (اصحاب ،تابعین ،مفسرین متقدم ،مفسرین متأخر ،مجتهدین ،ائمه ،محدثین،
یا عرفا) ارائه گردیده است.
ج .بیان پند و موعظه و مناجات ،پس از تفسیرِ علمی
امام نسفی پس از مباحث علمی و ارائه نمودن تفسیرِ علمی یک مسئله ،همان موضوع را بشکل
پند و موعظه بیان میکند تا در دل خواننده اثر ایجاد کند ،و باعث زیادت در شوق و محبت،
و اخالص صدق در دل بنده گردد.
چنین ویژگی در بسیاری از تفاسیر بزرگ دیگر دیده نمیشود .بسا اوقات ،خواننده با
مطالعۀ مباحث طوالنی و تفسیر علمی یک آیت ،خسته گردیده و نمیتواند معنویاتِ آیت را
برداشت کند .قرآن نه تنها شامل نکاتیست که تعقل و تفکر را ایجاب میکند ،بلکه شامل ذکر
و یاد خداوند نیز میباشد .و این ذکر و یاد خدا نه توسط عقل ،بلکه توسط دل و قلب انجام
میشود .اما بعضی مفسرین در همینگونه آیات تذکیر چنان در پرداختن به تفسیر لفظی یا
نحوی سرگرم میشوند که خواننده از مطالعه آن مباحث علمی خسته گردیده و نفعی از
معنویات این چنین آیات گرفته نمیتواند.
مصحح نسخۀ عربی این کتاب ،آقای ماهر ادیب حبوش ،در مقدمهاش در اشاره با
همین جنبه و خصوصیت «التیسیر» مینویسد که «شاید ممکن نباشد که این تفسیر را از جملۀ
اُمهات التفاسیر بشماریم ،اما ....هیچ کسی دیگر مانند این تفسیر اثری ننوشته» ،و بر بنیاد پانزده
سال مشغولیتش در تحقیق و پژوهش کتب مختلف تفسیر ،میگوید که «فوائدی که در این
تفسیر است از اکثریت تفاسیر چاپ شده و تحقیق شده افزونتر است».
د .ارائة نظریات «اهل تحقیق» و «اهل معرفت» برعالوۀ نظریات مفسرین

46

فصل  :2خصوصیات و جایگاه «التیسیر فی التفسیر»

امام نسفی در بعضی موارد ،پس از ارائۀ نظریات مفسرین متقدم و متأخر ،نظر «اهل تحقیق» و
نظر «اهل معرفت» را نیز بیان میکند .اغلباً این نظریات اهل تحقیق و معرفت در عبارات لطیف
بوده و بر مسائل باریک اشاره دارند ،که مایۀ تعقل و تفکر برای خواننده است ،و اعجاز معنوی
قرآن را برجسته میسازد.
هـ .بیانِ روایات و قرائتهای مختلف با تفسیر آن
امام نسفی همواره روایات و قرائتهای مختلف آیات را شرح میکند ،که خالی از نفع حتی
برای خوانندگانی که با قرائتهای هفتگانه آشنا هم نیستند نیست .سپس ،در جاهایی که
قرائتهای مختلف باعث تغییر در معنا میگردد ،تفسیر آن را نیز بیان میکند.

مقدمۀ مترجم و مصحح فارسی

47

فصل  :3شیوۀ ترجمه و تصحیح متون فارسی «التیسیر فی التفسیر»
الف .شیوۀ ترجمه و خالصهسازی
ترجمۀ فارسی «التیسیر فی التفسیر» از روی چاپ این کتاب که توسط انتشارات داراللباب و به
تصحیح ماهر ادیب حَبُّوش (و گروهی از محققین) در  15جلد در سال  2019میالدی در
بیروت به نشر رسید ،تهیه گردیده است.
این ترجمه ،ترجمۀ مختصر است .به این معنی که خالصهای از مباحث این تفسیر
ترجمه شده است .در اختصار و خالصهسازی متن «التیسیر» موارد ذیل به دقت مدنظر گرفته
شده است:
 )1بیشتر خالصهسازی و اختصار در مباحثی صورت گرفته که به گمان اغلب برای اکثریت
خوانندگان فارسیزبان ،از لحاظ اهمیت موضوع ،در اولویت قرار نداشته باشند .اکثراً
موارد ذیل اختصار داده شده اند:
الف .مباحث روی جزئیات مسائل نحوی و مباحث پیشرفته در علم نحو که
ترجمه کردن آنها برای کسانیکه با نحو عربی آشنا نیستند سودی ندارد .طبیعت ًا
کسانی میتوانند اینگونه مباحث نحو را درک کنند که با زبان عربی و نحو
عربی آشنایی و بلدیت داشته باشند ،و چنین کسان شاید نیازی هم به ترجمۀ
فارسی نداشته باشند ،بلکه میتوانند مستقیماً به کتاب عربی «التیسیر» مراجعه
کنند.
ب .شرح قرائتهای غیرمشهور ،و مباحث روی مسائل پیچیدۀ اِعراب.
ج .شرح اشتقاقها و ریشههای الفاظ و کلماتی که برای تفسیر آیت شاید اشد
ضرورت نباشد.
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د .اشعار عربی که امام نسفی جهت وضاحت معنی الفاظ ویا اشتقاق و ریشۀ
الفاظ قرآن مجید آورده است( .زیرا ترجمه نمودنِ اینگونه اشعار به فارسی،
هدفِ اصلیِ مؤلف را منتفی میکند).
د .نظریات و آرای تکراری و مشابه که امام نسفی از مفسران و اشخاص مختلف
نقل کرده است.
 )2موارد فوق بدین معنی نیست که هیچ موضوعات نحو ،اِعراب ،قرائتها و اشتقاقات
لفظی ترجمه نشده باشند .بلکه چکیده و خالصهای ازین مباحث ترجمه شده ،و مترجم
از قضاوت فردی کار گرفته و تنها همان بخشهایی ازین مباحث را ترجمه نموده که
کسانیکه عربی نمیدانند به ایشان سودمند تمام شود ،و خوانندگان را ملول و دلگیر
نسازد.
 )3در خالصهسازی و اختصار تالش نهایی صورت گرفته است که( :الف ).موضوعات
مهم از ترجمه باز نیفتند( ،ب ).یا در خالصهسازی و اختصار درک و فهمِ مسئله برای
خوانندگان مشکل تمام نگردد( ،ج ).یا ساختار و ترتیب بحث ،و ترتیب جمالت تغییر
نیابند.
 )4در اکثریت موارد ،خالصهسازی و اختصار با کنار گذاشتنِ بعضی جمالت (یا
پاراگرافها) صورت است ،تا اینکه هر جمله را خالصه ساخته باشیم و یا چندین
جمله را باهم خِلط نموده باشیم .کوشش بر همین بوده که جملهای که ترجمه میشود،
عیناً و بدون تغییر و بدون تصرف ترجمه شود .درصورتیکه لفظی اضافی در ترجمه،
جهت روشنسازی مفهوم جمله به فارسی ،گنجانیده باشیم آن را در بین براکتها [ ]
نوشتهایم تا از اصل متن مجزا دانسته شوند.
در موارد اندک که ترجمۀ مفهومی از بحثی طویل نمودهایم ،و چکیدۀ بحث را در دو
سه جمله بیان نمودهایم ،و این دو سه جمله ترتیب الفاظ مؤلف را رعایت نکرده است،
این را در پاورقی اذعان داشتهایم .یا هم اینکه آن را در بین براکتها [ ] گنجانیدهایم.

مقدمۀ مترجم و مصحح فارسی

49

 )5در خالصهسازی تالش صورت گرفته است که ترتیب و ساختار مباحث تغییر نیابند.
در چند جای محدود ،که الزم دیده شده است که بحثی به جای دیگری انتقال یابد ،با
پاورقی تذکر داده موضوع را به خوانندگان یاددهانی نموده ایم .طور مثال ،تفسیر اسم
«اهلل» که در اصل متن در «تعوذ» آمده است ،آن را به «تسمیه» انتقال دادیم ،و در هردو
جا این موضوع را در پاورقی اذعان داشته ایم.
جهت فراهم نمودن معلومات کامل به خوانندگان ،مترجم در اخیرِ تفسیرِ هر آیت ،در
پاورقی ذکر نموده است که «تخمیناً» چند فیصد متنِ اصلی را ترجمه نموده است.
پاورقیها و توضیحات بیشتر:
مصححینِ متن عربی برای احادیثی که در «التیسیر» بکار رفته اند ،منبع اصدار این
احادیث را شناسایی نموده اند ،و شمارۀ حدیث را ذکر کرده اند .همچنان ،درصورتیکه یکی
از راویان حدیث متروک پنداشته میشوند ،مسئله را تذکر داده اند .و در بعضی موارد ،توضیح
مختصری در مورد بعضی از افرادی که امام نسفی نام آنها را در تفسیر خود ذکر میکند داده
اند.
مترجم اما ،فراتر از معلوماتی که مصححین ارائه نموده اند ،توضیحات بیشتری در
پاورقیها گنجانیده است .توضیحات اضافی ارائه شده از جانب مترجم بیشتر در سه مورد بوده
است )1( :معلومات مختصر در مورد اشخاص و افراد نام برده در این تفسیر (به استثنای
اصحاب و امامانِ شناختهشده) است که شاید به همه خوانندگان آشنا نباشند ،و توسط
مصححین متن عربی ارائه نگردیدهاند )2( ،وضاحت روی موضوعات اختالفی میان مفسرین،
تا خوانندگان بتوانند نظری را که امام نسفی ارائه کرده است با سائر مفسرین مقایسه کنند ،و
( )3معلومات جانبی در مورد مسئلۀ مورد بحث تا خوانندگان را در درک و فهم کامل موضوع
کمک کند.
پاورقیهایی که در آن توضیحات اضافی از جانب مترجم ارائه گردیده با یادآوریِ
«یادداشت از مترجم» نشانگذاری شده اند.
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در مورد موضوعات اختالفی میان مفسرین ،مترجم به دو تفسیر زیر همواره مراجعه
کرده است:
« )1الجامع ألحکام القرآن» ،اثرِ امام ابوعبداهلل قرطبی ،مشهور به «تفسیر قرطبی»:
این اثر یکی از «اُمهات التفاسیر» به شمار میرود ،و تفسیریست که مورد قبول بسیاری
مذاهب و گرایشهای فکری ،به شمول سلفیها ،قرار گرفته است .امام قرطبی خود
مالکیمذهب بود ،و در کالم پیرو اشعریه بود .تفسیر قرطبی نه تنها تفسیر روایی و
مأثور است ،بلکه تفسیر به رأی را نیز در خود دارد.
« )2مفاتیح الغیب» ،اثرِ امام فخرالدین رازی ،مشهور به «تفسیر کبیر»:
یکی از مشرحترین تفاسیر است .با آنکه گرایش بیشتر به «تفسیر به رأی» دارد ،اما
خالی از دیگر جنبهها و روشهای تفسیری نیست .امام فخرالدین رازی فقیه
شافعیمذهب و متکلم اشعری بود.
اگر موضوع ایجاب کرده باشد ،به تفسیر ابن کثیر (تفسیر مأثور و روایی) ،تفسیر بَغَوی (مأثور
و روایی) ،و تفسیر بیضاوی ( تفسیر ادبی) نیز مراجعه صورت گرفته است.
عنوانگذاری:
در «التیسیر» امام نسفی برای مباحث خود عنوانگذاری و فصلبندی نکرده است .تنها آغاز
سورهها با عنوان جداگانه تفکیک گردیده اند .مقدمۀ این کتاب نیز بدون فصلبندی میباشد،
و در حقیقت امام نسفی تفسیر «تعوذ» و «تسمیه» را بحیث جزوی از مقدمۀ خود ارائه کرده و
تنها با ذکر جمالت مقدماتی چون « کالم در گفتار ما قبل از خواندنِ قرآن عظیم الشأن » :یا
«پس از تعوذ ،تسمیه خوانده می شود »...مباحث تعوذ و تسمیه را آغاز میکند.
در این ترجمه ،جهت سهولت در مطالعه این کتاب و تفکیک مباحث مختلف ،مترجم
مباحث را با نوشتنِ عنوانِ نمونهوی در میان براکتهای [ ] فصلبندی کرده است .این فصل-
بندی هم در مقدمۀ امام نسفی صورت گرفته است ،و هم در تفسیر بعضی آیات که ایجاب
مینمود مباحث مختلف در تفسیر عین آیت از هم با عناوین فرعی مجزا کرده شوند.
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ب .متن و ترجمة آیات قرآن مجید
متنِ قرآن مجید از پایگاه انترنتی «تنزیل» ( )tanzil.netبرگرفته شده است« .تنزیل» پروژهای
جمعی است که در سال  2007میالدی راه اندازی شد تا متنِ قرآن مجید را از روی مُصحف
مدینه به شکل دیجیتال ،و به گونۀ «منبعِ باز» ،تهیه نمایند ،تا در برنامههای انترنتی و نرمافزارهای
کمپیوتری قرآن مجید از آن استفاده گردد .در جریان این سالها ،این متن از جانب افراد (قاریان
و حافظان) و نهادهای مختلف مورد تدقیق و تصحیح قرار گرفته است .تا امروز به صدها
برنامههای مُبایل (گوشیهای هوشمند) و دهها پایگاههای انترنتی اسالمی ،به شمول «مُصحف
الکترونیکی دانشگاه ملک سعود» ،از آن استفاده میکنند .تقسیمبندیِ آیات و اعرابگذاری در
این متن به روایت حفص و قرائت عاصم ،چنانکه در افغانستان ،ایران ،پاکستان و عربستان
سعودی معمول است ،ترتیب شده است.
برای ترجمۀ فارسی آیات قرآن مجید ،مترجم سه ترجمۀ ذیل را معیار قرار داده است:
 )1تفسیر نسفی (فارسی)
این ترجمۀ کامل قرآن مجید به فارسی توسط امام نجمالدین ابوحفص نسفی است ،که
66

به نام «تفسیر نسفی» مشهور است و به همین نام به چاپ رسیده است.

برای ما ممکن نبود که در کتاب حاضر تنها ازین ترجمه – که از آنِ خود امام نسفی
است – استفاده میکردیم ،زیرا این ترجمه «ترجمۀ تفسیری» است ،یعنی امام نسفی
الفاظ اضافی را در ترجمه جهت تفسیر و وضاحت معنای آیت گنجانیده است .و
همچنان ،از آنجا که زبان «تفسیر نسفی» فارسیِ قرن پنجم هجری است ،بعضی کلمات
و الفاظ برای اکثریت خوانندگان شاید نافهم و نامأنوس باشند .ازین رو ،در ترجمهای
که در کتاب حاضر ارائه گردیده ،درصورتی که از ترجمۀ «تفسیر نسفی» استفاده کرده
باشیم ،الفاظ و کلمات فارسیِ معاصر را بجای لغات کهن آن گنجانیده ایم.

 66برای معلومات بیشتر ،رجوع کنید به بخشِ « .3تفسیر نسفی» تحتِ عنوانِ «و .آثار و تألیفاتش» در فصل  1این
مقدمه.
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 )2ترجمة شاه ولی اهلل دهلوی
این ترجمه توسط محدث و فقیه مشهور اسالم در هند ،شاه ولی اهلل دهلوی ،در قرن
 18میالدی ،تحتِ نام «فتح الرحمن بترجمة القرآن» به نشر رسید .این ترجمه بیشتر ترجمۀ
تحتاللفظیِ قرآن است ،که بارها به شکل خطی در هند و پاکستان و افغانستان ،و نیز
به شکل چاپی توسط «مجمع ملک فهد» در عربستان سعودی (اما با تغییرات و
تصرفهای زیاد در متن آن) به چاپ رسیده است.
متن این ترجمۀ شاه ولی اهلل دهلوی را که مترجم مورد استفاده قرار داده ،متنی است
که توسط آقای مسعود انصاری تصحیح و توسط «گروه علمی -فرهنگی موحدین» در
ایران به نشر رسیده است.
 )3ترجمة صباحالدین کُشککی و محمد صدیق راشد سلجوقی
این ترجمه برگرفته از تفسیرِ «قرآن مجید :ترجمه و تفسیر» که در سال  1366در اسالم
آباد پاکستان از جانب «شورای ثقافتی جهاد افغانستان» در شش جلد به نشر رسید،
میباشد  .این اثر در واقع ترجمۀ فارسی از تفسیر انگلیسیِ عبداهلل یوسفعلی – مترجم
مشهور هندی – است که در سال  1934میالدی به نشر رسیده بود .آقای صباحالدین
کُشکَکی این تفسیر یوسفعلی را به فارسی ترجمه نمود ،و آقای محمد راشد سلجوقی
به تدقیقِ این ترجمه پرداخته است .این ترجمه به زبان بسیار سلیس و روان فارسیدری
نوشته شده است ،که کمتر نظیر آن را در میان ترجمههای معاصر قرآن مجید سراغ
داریم.
ترجمهای که در کتاب حاضر تهیه گردیده ،از سه ترجمه فوقالذکر اقتباس شده است.
مترجم بیرون ازین سه ترجمه تصرف یا تداخلی نداشته است و تغییری را وارد نکرده است،
اِال اینکه امام نجمالدین نسفی در همین تفسیر عربیاش ،یعنی «التیسیر فی التفسیر» ،معنا و
مفهومی را برای لفظی یا کلمهای بیان داشته که الزم مینمود ترجمه متعاقاً در مطابقت به آن
دقیقتر گردد.
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طور مثال ،در تفسیر آیت سوم سوره فاتحه ،امام نسفی قرائتهای مختف ﴿مالر ركِي ْو رمِ
َ
َ

ك»
ين﴾ را شرح داده میگوید که اگر به قرائتهای عاصم ،کسائی و اعمش به شکلِ « ِمالر رِ
ل رِ
ا ِّر
َ

(با الف) قرائت گردد معنای «صاحب» را میدهد ،و اگر به قرائتهای نافع ،ابن کثیر ،ابوعمرو،
ك » (بدون الف) قرائت شود به معنی «پادشاه» است.
حمزه ،و ابن عامر به شکل « ِم رل رِ
َ

در میان این سه ترجمۀ فوق الذکر که ما برگزیدهایم« ،تفسیر نسفی» روایت یا قرائت
دوم را انتخاب کرده («پادشاه روز قیامت است») ،و شاه ولی اهلل دهلوی ،و کشککی و سلجوقی
روایت یا قرائت اول را انتخاب کرده اند («خداوندِ 67روز جزا») .لفظ فارسی را که ما برای
ترجمه در این تفسیر برگزیدیم «خداوندگار» است ،که هم مانندِ «خداوند» به معنای «صاحب»
68

است ،و هم معنای «پادشاه» را میدهد.

گذشته ازین ،هیچگونه ترجمهای صورت نگرفته که با یکی ازین سه ترجمۀ فوق الذکر
مطابقت نداشته باشد .بلکه ترجمۀ برگزیده شده در این اثر در توافقِ کامل با این ترجمهها قرار
دارد.

ج .شیوۀ تصحیح متون فارسی «التیسیر»
چنانچه در فصل  2این مقدمه ذکر گردید ،امام نجمالدین نسفی جمالت و متون فارسی را به
کثرت در البالی «التیسیر فی التفسیر» نقل کرده است .اما متأسفانه که مصححینِ متنِ عربی
«التیسیر فی التفسیر» با زبانِ فارسی آشنایی نداشتند ،و همۀ این متون فارسی را با اشبتاهات
فاحش و اغالط فراوان تایپ کردهاند که خواننده در بسا موارد نمیتواند عبارات و الفاظ
درست را قیاس کند و گمان کند .به گونۀ مثال ،توجه فرمائید به متنِ زیر که نه تنها ناقص
نوشته شده است بلکه ناکمیل نیز هست:
« 67خداوند» در فارسی نه تنها به معنی «خدا و پروردگار» است ،بلکه به معنیِ «صاحب و مالک» نیز میباشد،
چنانکه به صاحبِ خانه میگفتند «خداوندِ خانه» ،یا به صاحبِ برده یا غالم میگفتند «خداوندِ بنده» ،یا به
شوهر میگفتند «خداوند» (یعنی صاحبِ زن) .رجوع کنید به لغتنامۀ دهخدا.
 68رجوع کنید به لغتنامۀ دهخدا .همچنان ،خداوندگار به معنای خدا و پروردگار نیز میباشد.
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«سنا خدای را سزد که جرهه کند حکمت آست شکر ورا واجب شود که أروی
69

فی سما و نعمۀ آست رضا بقائی نای ور آست ای نا ورا مالی».
درحالیکه متن درست و کاملِ آن این چنین است:

«ثنا خدای را سزد که هرچه کند حکمت است ،شکر ورا واجب شود که از وی
بیشمار نعمت است ،رضا به قضای وی باید که ورا انفاذ و مشیت است ،ستایش
ورا باید که صفات وی سزای حمد و مدح است .ثنا گوی تا ثنا یابی! شکر گوی
تا عطا یابی! رضا ده تا رضا یابی! و راست آی تا ورا یابی!»
بنابراین ،الزم بود تا متون فارسی دوباره از روی نسخههای خطی تصحیح گردند .چون
«التیسیر فی التفسیر» اثرِ عربی است ،کاتبان این نسخهها نیز عربیزبانانی بودند که اکثراً با زبان
فارسی آشنایی نداشتند ،و کلمات و جمالت فارسی را با اشتباهات فراوان نوشته اند .بعضی
کاتبان حتی جمالت فارسی و متون فارسی را نقل نکرده اند ،یا ناتکمیل نوشته اند.
پس الزم بود تا به بیشتر از یک نسخۀ خطی رجوع شود .مترجم به سه نسخه خطی
زیر دسترسی پیدا کرد ،و هرسه را مرجع قرار داده متون فارسی «التیسیر» را از روی آنها
تصحیح کرده است:
 )1نسخة خطی ترکیه :این نسخه در مجموعۀ فیض اهلل افندی در کتابخانۀ ملت ترکیه به
شمارۀ  88و  90درج است .این نسخه در سال  860هـ کتابت شده است .نسخۀ کاملی
است در  412برگه یا ورق .کاتب شروع سورهها و آیات را با رنگ سرخ کتابت کرده
است .در حاشیۀ این نسخه ،شخصی متون فارسی را به عربی ترجمه کرده و نوشته
است.
این نسخه یکی از سه نسخهایست که مصححینِ متنِ عربی از آن استفاده کرده اند.
 )2نسخة خطی قطر :این نسخه در پنج مجلد جداگانه در دارالکتب القطریه به شمارۀ 714
موجود است .جلد اول آن حاوی  341برگه است .این نسخه در سال  701هـ کتابت
 69جلد  ،1صفحه .92
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شده است .نسخهایست که تنها به یک قلم سیاه کتابت شده ،و آغاز سورهها و آیات
قرآن به رنگ متفاوتی نشانی نگردیده اند.
مصححین متنِ عربی به این نسخه دسترسی نداشته اند.
 )3نسخة خطی ایران :این نسخه در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران ،به شمارۀ
 ،11962درج است .از سال کتابت آن معلوماتی در دست نیست ،اما یادداشتی وجود
دارد که این نسخه در سال  957هـ به تملک شخصی درآمده است .این نسخه دارای
 252برگه بوده ،و از اول قرآن تا آیۀ  172سوره بقره را دربر دارد.
به نظر میرسد که کاتب نسخۀ اول با زبان فارسی هیچ آشنایی نداشته ،اما تالش
ورزیده است که هرچه کاملتر جمالت فارسی را بنویسد .کاتب نسخۀ دوم با زبان فارسی
آشنایی داشته ،اما بعید به نظر میرسد که فارسیزبان بوده باشد زیرا اشتباهات زیادی در
نوشتارش دیده میشود .کاتب نسخۀ سوم آشنایی خوبی با زبان فارسی داشته ،و ممکن است
که خود فارسیزبان بوده باشد.
اما در کل ،در همۀ این نسخهها ،اشتباهات و اغالط فراوان وجود دارد که ایجاب
میکرده تا در بسا موارد تصحیح قیاسی صورت گیرد.
در این ترجمه ،جمالت و متون فارسی «التیسیر فی التفسیر» را با خط درشت و در بین
گیمه یا قوس ناخنک « » نوشتهایم تا از بقیه متنِ ترجمهشده تفکیک گردند.

تصرف در انشاء:
در نسخههای خطی «التیسیر فی التفسیر» متن فارسی با شیوۀ نوشتاری یا رسمالخط معمو ِل
ماوراءالنهر در آن زمان انشاء شده است .یعنی گردان فعل برای جمعِ مخاطب را با حرف «ت»
نوشته اند ،مانند «بگوئیت»« ،بکنیت» ،یا «برویت» .یا هم ،واژههایی که با های تأنیث ختم
میگردند را با « ة » نوشته اند ،چون « رحمة » و « ز وة » .یا هم ،های غیرملفوظ را از آخر
کلمات حذف کرده اند ،چون «آنچ» و «آنک» .در واقع ،تفسیر فارسی امام نسفی نیز به عین
سبک انشائی کتابت شده است.

فصل  :3شیوۀ ترجمه و تصحیح متون فارسی «التیسیر فی التفسیر»
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اما در اینجا ،ما از شیوۀ معیاری امروزی در امالء و انشاء فارسی پیروی کردیم ،و
مواردی را که در باال بحیث مثال ذکر کردیم ،بشکل «بگوئید»« ،بکنید»« ،بروید»« ،رحمت»،
«زکات»« ،آنچه» ،و «آنکه» نوشتهایم.

تفسی َن
س
ف
ر ی
ترجمة مختصر فارسی از « التَیسِیر فی التفسیر »
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الخيِ.وبهِث ر َق ِتريِ
مِب ر َِ
ِ،ربِت َ رِّم ِ
ِوصحب رهِوس ِِّلَمِ ِ.ر ر ِّبِِي َ ِّرّس ِ
س ِّرِيدناِمحم ٍدِوعلِآ رهل ِ
للِعلِ ِ
وصلِا ِّ َ ِ
ِّ َِ
ِوالِتُ َِع ِّرّس ر ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
ورجائي( .درود خداوند باد بر پیشوای ما محمد ،و بر خاندان و دوستانش .پروردگارا[ ،این کار
َ

را بر من] آسان ساز و مشکل مگردان ،و [آن را] به خوبی به پایان برسان! و از اوست اطمینانم
و امیدواریام).
ستایش خدای راست که فرو فرستاد قرآن را ،که شفا و رحمت ،فضل و نعمت ،حُکم
و حکمت ،بیان و روشنی ،بیمدهنده و پنددهنده ،میراث و وصیت ،بصیرت و بینایی ،پند و
اندرز ،یاد و ذکر ،مژدگانی و بشارت ،راهنما و هدایت ،کتاب و قرآن ،سخن و فرقان ،حجت
و برهان ،پیامدهنده و آشکارسازنده ،پیام و سوگند ،کالم و سخن ،راست و استوار ،متشابه و
مُحکم ،قول و گفتار ،مفصل و تفصیل ،فروفرستاده و فرودآمده ،راه و روش ،آسان و رساننده،
مثال و فرمان ،تابان و درخشان 1،معلم و علم ،داستان و وحی ،فرماینده و بازدارنده ،روح و
نور ،خوانده و نگاشته ،خبر و پیوند ،حق و جداکننده ،صدق و عدل ،نبشته و پوشیده و
نگهداشته ،گرامی و بزرگ ،بلندمرتبه و حکیم ،عزیز و کریم ،مژدهدهنده و ترساننده ،ندادهنده
و روشناییبخش ،آشکار و آشکارکننده ،تصدیقشده و نگهبان ،امام و پیشوا ،پسندیده و پذیرفته،
مبارک و پاکیزه ،آب و باران ،شگفتآور و حیرتانگیز ،و [دارای] نشانههای روشن ،روشنشده
و روشنکننده ،مثانی 2و کلمات ،و حروف مقطعات ،چون ن ،ق ،حم عسق ،ص ،المص،
کهیعص ،طه ،الر ،المر ،یس ،طس ،طسم ،حم ،و الم ،است.
و این بود صد اسمِ قرآن ،که ذکر و بیان آن در قرآن آمده است ،و این همه [نامها] را
خداوند برای نامیدن قرآن به کار برده است[ .کتابی که] وحی شده است به بندۀ برگزیدهاش

و پیامبر پسندیدهاش محمد ﷺ بهترینِ عالم .در آن ،همه علوم را گِرد آورده است .به او ﷺ
[معانیِ] آشکار و پوشیدۀ قرآن را فهماند ،و او را بر اسرارش آگاه ساخت .به وسیلۀ پیامبرش
 1ترجمۀ مفهومی است .اصل الفاظ « نُجوماً ونُجُماً » میباشند.
 2برای معنای «مثانی» به شرح نامهای سوره فاتحه در این تفسیر مراجعه کنید.
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[معانی و اسرار] قرآن را به امتش آشکار ساخت ،و [درکِ] این نهفتههای قرآن را از طریق
استنباط مفاهیم صدر اول به ایشان فراهم ساخت ،و غواصی 3در بحر قرآن و دستیابیِ دُر و
مرواریدهای آن را به این مردم از طریق تفسیر و تأویل مفاهیم بعدی [بر بنیاد مفاهیم صدر
اول] آسان ساخت .پس سپاس او راست که لطف و احسان خود را در دین و دنیا بر ما ارزانی
کرد ،و درود باد بر محمد مصطفی و بر خاندان و دوستانش ،و کسانی که علم را از وی تا روز
قیامت نقل میکنند.
چنین گفت بندۀ ضعیف عمر بن محمد بن احمد نسفی –4که خداوند عیبش را بپوشاند
و بر او رحم کناد:
از دیر زمانی[ ،شما] دوستان از اهل علم – که آنچه طلب دارید خداوند به شما عطا
کند و راه تان را به رسیدن به مرادتان آسان سازد – از من تقاضا داشتید تا کتابی در تفسیر
قرآن گِرد آورم ،کتابی سهل و ممتنع 5،و مختصر و جامع[ .با آنکه] بسی شیفتگی و محبت و
تلذذ به نظم و سخنم ابراز داشتید ،و بس اعتماد و باور و رضامندی نسبت به آنچه [در این
کتاب برای شما] بگزینم نشان دادید[ ،اما] از من عذر و تعلل و سُستی دریافتید.
این از برای آن بود که سخن گفتن در کتاب خداوند کاری بس عظیم است ،و فرجامِ
کار بس دور مینماید ،و ذهن در ایام پیری کند و سُست است ،و خاطر ازین همه علتها
بسی آشفته و پریشان است ،و مشغولیتهای کاری و اتفاقات روزگار شبانهروزی کم نیست،
و آشفتهدلی از بابتِ عیالداری و تنگدستی این کار را بس دشوار مینماید .افزون بر آن،
خواستِ التماسکنندگان در موردِ چنین کتابی و کیفیت و ویژگی آن گوناگون بود ،و میل و
3

شنا کردن ،فرو رفتن و غوطه زدن در دریا .کنایتاً به معنی تأمل ،تعمق ،و تفکر نیز است.

 4در بعضی نسخهها و در حاشیۀ بعضی دیگر طور ذیل است که بدون ترجمه مینویسیم:
«قالَ الشیخ اإلمام األجل الزاهد األستاذ ،نجمالدین ،زین األئمه ،جمال اإلسالم والمسلمین ،أبوحفص عمر بن
محمد بن احمد النسفی».
 5سهل و ممتنع :از اصطالحات علم بدیع است .به معنای آن است که ربط کالم و سیاق آسان نماید ،اما مانند
آن هر کس نتواند گفت بسبب سالست و جزالت و گنجانیدن معانی بسیار در الفاظ اندک( .لغتنامۀ دهخدا)
قطعه ای (شعر یا نثر) که در ظاهر آسان نماید ،ولی نظیر آن گفتن مشکل باشد( .فرهنگ فارسی معین)
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ذوق شان بر روش و شیوۀ خاص متفق شدنی نبود ،و خشنود ساختنِ همه ممکن نبود ،و
آرزوی همه یکسان شدنی نبود.
با وجود این همه دالیل با این درازا ،شما عنانِ طلب خویش را از دست ندادید ،و [این
تعلل] از تالش شما نکاست ،بلکه جز به اجابتِ خواست تان از من به چیز دیگری اقناع
نداشتید[ .در نهایت] پس ازین همه خودسریها ،به خواست شما گوش فرا دادم ،و آندم تواضع
و فروتنی را در شما حس کردم .پس به درگاه خدای تعالی استخاره کردم تا خواست شما را
برآورده سازم ،و به یاری شما بشتابم .پس به خدا پناه برده و زنهار خواسته ،به این کار آغاز

کردم﴿ .و خدا بحیث کارساز بسنده است ،و خداوند بحیث مددگار بسنده است﴾ [النساء.]45 :
پس سخن را آغاز میکنیم ،بدون شک که توفیق از جانب خداوند است ،و هدایت بر
راه راست از جانب اوست.

[در معنیِ تفسیر و تأویل و تفاوت میان این دو]
در [شرحِ] معنی تفسیر و تأویل سخنانِ کوتاه و درازی گفته شده است .و بر ماست که سخن
را در حدِ اعتدال و میانه نگهداریم .پس میگوئیم که:
« تفسیر » علم نزول و شأن آیت و داستان نزول آن است ،و در مورد اسبابی که آیت
در پیِ آن نازل شد ،و اقوامی که مورد خطاب آیات قرار گرفته اند ،میپردازد .و « تأویل »
شناخت معنی نهفته در آیت است که در موافقت با آنچه که قبل از آن و بعد از آن آمده است
باشد.
پس تفسیر شناخت ظاهر آیت است تا مراد و مفهوم آن آشکار گردد .و تأویل شناخت
[و استنباطِ] معنی نهفته در آیت ،بر اساس دلیل ،است .تفسیر ،علم نزول آیت است ،و در این
علم جز آنچه [از اخبار و اسناد] به ما رسیده است نمیتوان [فراتر] سخن گفت .تأویل[ ،در
واقع ]،استنباط مجاز و پسندیده است به شرطی که در موافقت با نص و اجماع قرار داشته
باشد.
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و از اهل علم در مورد این دو سخنانی آمده است .گفته اند :تفسیر دانستنِ ظاهر کالم
است ،و تأویل دانستن باطن آن .چنانکه به فارسی میگویند« :تفسیر روشن کردن رویِ سخن
است ،و تأویل پیدا کردن معنیِ سخن است 6».همچنان ،آمده است که :تفسیر بیان نمودنِ
آغاز کالم است ،و تأویل بیان نمودنِ آخر کالم .چنانکه در فارسی گفته اند« :تفسیر مر گشایش
را ،و تأویل مر نمایش را 7».و گویند :تفسیر از برای [آیات] مُحکَمات است ،و تأویل از برای
متشابهات است 8.و گویند تفسیر از آنِ خلق است ،و تأویل از آنِ حق است .چنانکه خدای
ْ

ْ
ِاللِ[ ﴾...آل عمران ]7 :یعنی« :و نداند تأویل (درستِ)
ِإ ِّ َال
تعالی میفرمایدِ...﴿ :وماِيعلمِتأو
يَل ر
ِّ َ ُ
َ َ َ َ ُ َ ر َُ
وی مگر اهلل» .و گویند :در تفسیر اختالف نظر نیست ،ولی در تأویل اختالف نظر است.

[اندر بیان جواز داشتن تأویل]
در مورد جواز داشتنِ ژرفاندیشی در آیات قرآن اختالف است .گروهی گفته اند که تفسیر
قرآن جز بر بنیاد آنچه که نقلِ صحیح در مورد آن آمده باشد جواز ندارد .آنها به روایت ابن
عباس (رضی اهلل تعالی عنهما) استناد میورزند که نبی کریم ﷺ فرمود« :هرکه در مورد قرآن
به رأی خود حرف زند ،جای خود را دوزخ گزیده است 9».و در روایتی دیگر آمده است که

آن ﷺ فرمود« :هرکه در مورد قرآن به رأی خود حرف زند[ ،حتی] اگر درست هم باشد ،خطا
10

کرده است».

 6این جمله را خودِ امام نسفی به فارسی ذکر نموده است .چنانکه در مقدمه ذکر گردید ،جمالت فارسی را که
امام نسفی خودش به فارسی نگاشته است به شکل درشت و در داخل گیمه « » در این ترجمه عیناً نقل
میکنیم( .یادداشت از مترجم /مصحح فارسی)
7

یعنی :تفسیر گشایشِ آغاز کالم است ،و تأویل نمایشِ آخر کالم است( .مصحح فارسی)

 8برای معنای مُحکمات و متشابهات رجوع کنید به آیت  7سوره آل عمران.
 9این حدیث را ابوداود در «سنن» خود ( ،)423/4ترمذی ( 2950و  ،)2951و نسائی در «سنن الکبری» ()8031
نقل کرده اند .ترمذی میگوید که این حدیث «حسن» است .اما عبداألعلی الثعلبی آنرا «ضعیف» خوانده است.
 10ابوداود ( ،)3652ترمذی ( ،)2952و نسائی در «الکبری» ( )8032این را روایت کرده اند .ترمذی گفته است
که این حدیث غریب است.
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و ابوبکر صدیق (رضی اهلل تعالی عنه) از پیامبر اکرم ﷺ در مورد تفسیر آیت ﴿وفَا رك َه ًةِ
َ

وأَبًِّا﴾ [عبس ]31 :پرسید .وی فرمود« :کدامین آسمان بر من سایه خواهد افگند و کجای زمین
َ

11

مرا جا خواهد داد اگر چیزی را در مورد کتاب خدا بگویم که مرا به آن علم نباشد؟!» و در
روایت دیگر آمده است که ...« :چیزی را در مورد کتاب خدا بگویم که منظور خداوند نبوده
12

باشد».

اما بیشتر اهل علم بر جائز بودن تعمق و تأمل در قرآن اتفاق نظر دارند .چنانکه خداوند
ْ

آن« ﴾...آیا تأمل نمیکنند در قرآن؟» [النساء 82 :و محمد]24 :
متعال میفرمایدِ﴿ :أَفَ ََل ِِيت َدبَِّرونِال ُق ْر ِ

ََ

ُ َ

َ

و این آیت به تأمل در قرآن فرا میخواند و دال بر آگاه شدن بر معانی قرآن دارد .یا چنانکه
ْ

ِاّلين ِي َ ْس َتنبر ُطون َ ُه ِ رم ُْن ْم ِ« ﴾...آنانی که توانایی استنباط مسئله را دارند
میفرمایدِ ...﴿ :لَ َع رل َم ُه ِّ َ ر

َ
ْ
ْ
ّل ْكرِلتبِيِللناسِماِنزلِإل ْْيمِْ
میدانستند» [النساء .]83 :همچنان فرموده استِ...﴿ :وأ
نزلنَ ر
كِا ر ِّ َ ر ُ َ ر ِّ َ ر ِّ َ ر َ ُ ر ِّ َ ر َ ر
اِإلَي َ
َ َ َ
ولعل ْ
ون﴾ «و فرستادیم به تو قرآن را ،تا آنچه را به مردم نازل شده به ایشان بیان کنی،
ُهِي َت َف ِّ َ
ك ُر َ
َ َ َ ِّ َ ُ َ
و تا بُوَد که ایشان تفکر کنند» [النحل.]44 :

پیامبر اکرم ﷺ همچنان فرموده است« :نخستین چیزی از دنیا برداشته میشود علم
است ».گفتند« :ای پیامبر خدا ،قرآن برداشته نمیشود؟» فرمود« :نخیر ،ولیکن کسانی که تأویل
13

آن را میدانند میمیرند ،و گروهی باقی میماند که آن را بر اساس هوای خود تأویل میکنند».

و ابن مسعود (رضی اﷲ عنه) گفته است« :منظور از علم ،پژوهش و کاوش در قرآن است .زیرا
14

علم اولین و آخرین در آن گنجانیده شده است».

 11این حدیث را ابن ابی شیبه در «المصنف» ( )30107روایت کرده.
 12سعید بن منصور در سنن خود این را روایت کرده.
 13این حدیث مرسل است ،که ابی قالبه از پیامبر اکرم روایت کرده است .رجوع شود به «الدر المنثور» (.)69/2
 14این را ابن مبارک در «الجهاد» ( ،)814ابوعبید در «فضائل القرآن» (ص ،)96:و ابولیث سمرقندی در تفسیرش
به نام «بحر العلوم» ( )35/1نقل کرده اند.
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همچنان ،حسن [بن علی] (رضی اﷲ تعالی عنه) فرموده است« :خدای تعالی هیچ آیتی
را نفرستاده مگر اینکه دوست داشته است بندگانش بر آنچه که منظور و مراد آن آیت بوده پی
ببرند 15».و علی (رضی اهلل تعالی عنه) فرموده است« :هیچ چیزی نیست که علمِ آن در قرآن
نباشد ،ولیکن رأیِ مردم از [دانستنِ آن] عاجز اند».
و مُفسر حسین بن فضل بَجَلی 16رحمه اﷲ گفته است« :قرآن را بیست و دو هزار بار
از آغاز تا آخر آن با تدبر و تفکر خواندم .یک بار هم چنین نشد که بر علم جدیدی آگاه نگشته
باشم».
ابن عباس (رضی اﷲ تعالی عنهما) از پیامبر گرامی ﷺ روایت میکند که گفت« :قرآن
18

منقاد 17است [به شما] ،و دارای [چندین] وجوه است .آن را به بهترین وجه برداشت کنید».

در اینجا« ،منقاد» دو مفهوم میتواند داشته باشد :یکی آنکه خواندنِ آن ممکن باشد به هر زبانی
درست و سازگار اُفتد .و دوم آنکه در آن معانی واضح آمده است که فهم مجتهدین از درک
آنها کوتاه نمیآید .همچنان «دارای چندین وجوه» نیز به دو مفهوم بوده میتواند :یکی آنکه
نظم کلماتش طوری ریخته شده است که تأویل وجوه مختلف از آن در تناسب با اعجاز
کلماتش امکانپذیر است .و در نهایت« ،آن را به بهترین وجه برداشت کنید» نیز دو مفهوم دارد:
یکی ،تأویل آنرا به بهترین معنایش انجام دهید .و دوم ،به بهترین کرداری که بر شما الزم گشته
(به استثنای آنچه که رخصت داده شده است) و به رفتار بخششگرایانه (بجای انصافطلبی و
دادخواهی) عمل کنید.

 15عبد بن حمید در تفسیرش این را روایت کرده .رجوع شود به «الدر المنثور» (.)69/2
 16مفسر ،محدث ،و عالم زبان عربی در قرن سوم هجری بود .اصلش از کوفه بود ولی بعداً به نیشاپور اقامت
گزید .در سال  282هـ درگذشت .ذکرش در «سیر أعالم النبالء» آمده است.
 17در اصل حدیث ،کلمۀ «ذلول» آمده است که به معنای منقاد ،رام ،نرم ،و آسان است .چنانکه در آیت 15
ْ

ً

وال ﴾...یعنی «اوست آنکه زمین را منقاد شما گردانید» یا «...
ِذلُ ِ
كمِاْل ْر
سوره الملک آمدهُ ﴿ :هو ِّ َ ر
ِاّليِج َع َلِلَ ُ
ض َ
َ َ
َ

َ

ُ

زمین را به شما رام گردانید»( .یادداشت از مترجم)
 18الدارقطنی در سنن خود ( )4276این را روایت کرده است.
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و اینها همه داللت بر جواز داشتن بکارگیری استنباط در قرآن دارند.

[اندر بیان اینکه تأویل و تفسیر به رأی از چه کسی درست بوده میتواند]
ابن عباس (رضی اﷲ عنهما) میگوید که تفسیر به چهار وجه [یا بر چهار بخش] است :یکی
آنست که به شناخت و آشنایی با زبان مردم عرب وابستگی دارد ،و دیگر آنست که کسی با
نادانی برآن بخشوده نمیشود ،دیگر آنست که تفسیر آن را تنها علما میدانند ،و دیگر آنست
که تفسیر آن را جز اﷲ تعالی کسی دیگر نمیداند.
مورد اول ،همان مشخصات زبان عربی و موضوع کالم است .و دومِ آن ،توحید و
اصول شریعت است .سوم ،فروع احکام [شرعی] و تأویل مُحتمالت [آیات قرآن] است .و
مورد چهارم ،غیب است ،مثالً قیامت چه زمانی اتفاق خواهد افتاد و نشانههای آن چه وقت
ظهور میکند .آنچه که نادانی و ناآگاهی به آن هیچگاهی معذور شده نمیتواند ،فرض عین
است .و آنچه که [علم آن] تنها به علما اختصاص دارد فرض کفایی است.
در مورد اعتراض گروهی که به حدیث پیامبر اکرم ﷺ («هرکه در مورد قرآن به رأی
خود حرف زند )»...استناد میجویند باید گفت که معنای این حدیث در واقع این است که:
کسی که بر هر آنچه در ذهنش خطور کند رأی دهد ،و هیچ دلیلی بر رأی خود نداشته باشد،
اگر تصادفاً درست هم گفته باشد ،روش وی خطا و اشتباه است.
و گفته اند که رأی به دو نوع است .یکی ،رأی دادن بر مبنای هر آنچه که در ذهن
خطور کند ،و این ظن و گمان باشد .و چنین کاری مردود بوده و از قرآن بازداشته شده است.
و دیگری ،رأیی است که از عقل کامل و علم بارز منشاء گرفته باشد ،و تائید از خداوند متعال
بر آن آشکار باشد .و این استنباط نیکو و رأی پسندیده است.
امام ابومنصور ماتریدی رحمه اﷲ میگوید:
«بعضی از پیشینیان از این رَوِش انکار ورزیده اند ،اما این روش از امامان تفسیر قرآن
و گفتار شان ثابت شده است .کسانی که در تالش معرفتِ قرآن بودند در مورد تأویل قرآن با
کسانی که بر خوانشِ درست قرآن تأکید داشتند در اختالف افتاده اند .بعضی شان گفته اند:
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«تفسیر به رأی» از جانب شخصی صورت میگیرد که برایش اجازه داده شده است تا در تمامی
امور دین حکم کند ،و چنین شخصی بر بنیاد آنچه در قلب 19دیده است تفسیر میکند بدون
اینکه در جستجوی پیشکش نمودن دلیل باشد .و بعضی گفته اند :این قرار در حق کسی درست
است که درستیِ سخنش از اجتهادی که در زمینه کرده است ثابت شود ،و در صورتی که
متوجه شود که سخنش نادرست است انصراف ورزد و برگشت نماید .و اگر برایش گفته شود
که :آنچه گفتی شاید درست باشد ،در پاسخ بگوید :در صورتی که اشتباه کرده باشم از آنِ من
است ،و اگر درست باشد از جانب خداوند متعال است .چنین کاری هیچ زیانی ندارد.
و نیز گفته اند که :تفسیر بدون تأویل نهی شده است .و بین این دو فرق است :تفسیر،
گفتار در مورد شأن نزول و سبب نزول آیات است .و این علمی است که میتوان بر آن آگاهی
یافت ،و هرچه در آن گفته میشود از علم [یعنی از سند و ثبوت و خبر] بر میخیزد .متباقی
هرچه گفته شود تأویل است .و تأویل ،آشکارسازی معنا [و مفهوم] الفاظ است ،چنانکه میدانیم
که اﷲ تعالی در قرآن [حتی] علم تمامی بالهایی که تا روز قیامت نازل شدنیست گنجانیده
است.
[در واقع ]،همه آنچه از امامان به ما رسیده است و آنچه فقها بر آن بِنا کرده اند ،تأویل
اند و نه تفسیر .تفسیر ،آشکارسازی حقیقت آیت است .و تأویل ،آشکارسازی مقصود آیت
است .و در لغت ،تأویل بمعنای شناخت کالم است تا چه [معنا و مفهومی] از آن برداشت شده
میتواند .تفسیر بر یک وجه [و معنا] میپردازد ،ولی تأویل به چندین وجوه [معانی] میپردازد».
(و این بود مختصر سخنان امام ابومنصور رحمه اﷲ).

و در اینجا برای هردو مثالهایی را ذکر میکنیم:
ْ ْ

ْ

ِي ِاق َت َتلُوا« ﴾...و اگر دو گروه از مسلمانان با یکدیگر
آیتِ ﴿و رإنِطَائ ر َف َت ر
ان ِ رمن ِال ُمؤ رمنر َ

َ
َ
ْ
ْ
ْ
ِإ َ ٰ
وِلِ
جنگ کنند» [الحجرات ]9 :در مورد اَوس و خزرج است .یا در آیتِ ﴿َ ِ...س ُتد َعو َن ر
َلِقَومٍ ِأ ُ ر
ْ
د«ِ﴾...بزودی بسوی قومی فرا خوانده میشوید که نیروی سخت جنگی دارند» [الفتح:
سِ َش ردي ٍِ
بأ ٍ ِ
َ
 19در بعضی نسخه ها «عقل» آمده است.
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اسِمنِي ْع رجب َكِقَ ْو ُهلِ« ﴾...و
 ]16منظور مردم فارس ویا اهل یمامه است .یا هم آیتِ ﴿و رمنِالنِّ َ ر
َ َ

َ

ُ

ُ

ُ

از مردمان کسى هست که به شگفت مى آرد تو را سخن او» [البقرۀ ]204 :اشاره به اَخنَس بن
شریق دارد .پس شرح این آیات و نحو آنها موضوع علم تفسیر است ،و در این علم جز آنچه
[از اخبار و اسناد] به ما رسیده است نمیتوان [فراتر] سخن گفت.
ً

اال« ﴾...بیرون آیید سبکبار و گرانبار» [التوبه،]41 :
واِخ َفافًاِوث ر َق ِ
اما در مورد آیتِ ﴿ان رفر ر
ُ

َ

گروهی گفته اند که منظور پیر و جوان است ،گروهی دیگر گفتند که درویش و توانگر است،
بعضی گفتند که منظور مجرد و متأهل است ،بعضی دیگر گفتند بیمار و تندرست است ،و
بعضی گفتند که منظور مردمان کاهل و چابک است .اینها تأویل اند ،و همۀ اینها جائز و
پسندیده است ،و هیچ زیانی در این گفتار نیست ،درحالیکه با اصول موافق است و خالف
عقل نیست.

20

 20ازین فصل ،تخمیناً حدود  95درصد متن اصلی ترجمه گردید.
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تعوذ (پناه بردن به خداوند)
کالم در گفتار ما قبل از خواندنِ قرآن عظیم الشأن:

ج ِي
أعوذ بالل من الش ْيطان
الر ِ
َ ُ ُ ِ َّ ِ ِ َ َّ َ ِ َّ
1
پناه میبرم به خداوند از شیطان رانده شده.

 1متنگرایان امروز در اهل سنت و جماعت ،همچون سلفیها و وهابیها ،ادعا دارند که استفادۀ نامهای فارسی
چون خدا ،خداوند ،پروردگار ،آفریدگار ،کردگار ،ایزد و یزدان برای اهلل متعال «شرک» است ،و آنها آیت 40

سوره یوسف را مصداق سخن خود میآورند که میفرماید﴿ :نمیپرستید بجز خدا مگر نامهای [بیمسمایی]

چند را که شما و پدران شما مقرر کرده اید ،نفرستاده است خدا بر آنها هیچ دلیل﴾ِ[یوسف.]40 :

نخست ،این سخن یوسف علیه السالم به مشرکین و کافرانی بود که معبود یا معبودان دیگری را بجز خداوند
میپرستیدند ،و نامهایی که آنها برای معبودان خود گزیده بودند «نامهای بیمسما» بودند .و این آیت را نمیتوان
به مسلمانان خطاب کرد ،درحالیکه مسمای همۀ این نامهای فارسی همان ذات تبارک وتعالی است.
دوم ،برای اسم مبارک «اهلل» درصورتی نمیتوانیم نامهای دیگری را در سائر زبانها بکار بریم که اسم «اهلل» اسم
خاص باشد و از دیگر لفظ و کلمهای مشتق نگردیده باشد .درحالیکه این موضوع مورد اختالف علماست.
(توجه فرمائید به تفسیر اسم اهلل که در تسمیه در این تفسیر آمده است).
سوم ،اجماع علما و مجتهدین فارسیزبانِ اهل سنت و جماعت ،اعم از متقدمین و متأخرین ،در طول قرنها
همین بوده که کاربردِ نامهای خدا ،خداوند و دیگر نامهای فارسی برای ذات تبارک وتعالی مشکلی ندارد .امام
اعظم ابوحنیفه (رضی اهلل تعالی عنه) به وضاحت میگوید که کاربرد نامهای فارسی برای اهلل متعال جائز است
ّ
و خودش نام «خدای» را بکار میبرد« :و لك يشء ذكره العماء بالفارسية من صفات الل تعاىل عز اسمه فجائز
القول به سوى «ايلد» بالفارسيه ،و جيوز أن يقال «به روی خدای عزوجل» بال تشبيه و كيفيه ».یعنی« ،همه

[الفاظی] را که علما در مورد صفات خدای تعالی به فارسی ذکر کرده اند ،گفتنِ آن جائز است ،بجز « ید » در
فارسی .و جواز دارد که بگویند «به روی خدای تعالی» بدون تشبیه و بدون کیفیت».
و این نظر امام ابوحنیفه ،نظر حاکم در مذهب حنفی است .گذشته از او ،فقیه و متکلم بزرگ شافعی حجة

االسالم امام محمد غزالی در کتاب «کیمیای سعادت» ،عالم حنبلی قرن چهارم هجری خواجه عبداهلل انصاری
الهروی (که ابن تیمیه او را ستوده است و ابن قیم الجوزیه بر کتاب «منازل السائرین» او شرحی نوشته بنام
«مدارج السالکین» و او را «شیخ االسالم» خوانده است) ،مفسر و فقیه شافعی قرن پنجم هجری عمادالدین
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اهل معرفت گفته اند که این کلمه وسیله برای متقربین ،دستآویز برای ترسندگان،
سرزنش برای گنهکاران ،بازگشت برای گریزندگان ،و شادمانی برای دوستداران است.
ْ
ْ ْ
ْ
و رجوع به کالم پروردگار است که گفت﴿ :فإذاِقرأتِالْق ْ
انِ
ر
اللرِ رم َن ِّ َ
ط ر
ِالشي َ
آنِفَاس َت رعذِب ر ِّ َ
ُ
َ
َ
َر َ ََ
الر رج رمي﴾ [النحل« ]98 :چون خواهی خواندنِ قرآن ،به خدای تعالی اندُخس 2از [شر] شیطان ،که
ِّ َ

رانده شده است [به لعنت و خذالن]».

3

و نزول این کلمه زمانی صورت گرفته که شیطان حین تالوت پیامبر اکرم ﷺ القائی

ایجاد کرد ،چنانکه خداوند متعال به آن اشاره میکند﴿ :و پیش از تو هیچ رسولی و هیچ نبیای
را نفرستادیم مگر چون آرزویی را به خاطر بربست ،شیطان در [آن] آرزوی او القاءاتی بعمل

میآورد﴾ [الحج .]52 :و داستان این را در موضعش بیان خواهیم نمود ،انشاءاﷲ تعالی.

4

ابوالمظفر اسفراینی در تفسیر فارسیاش بنام «تاج التراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم» ،و اخیراً شاه ولی اهلل
دهلوی در ترجمه و تفسیر فارسی خود – گذشته از امام ابوحفص نسفی در تفسیر فارسیاش و حتی در همین
تفسیر عربیاش – همه نامهای خدا ،خدای ،خداوند ،پروردگار ،آفریدگار ،کردگار ،ایزد و یزدان را بکار برده
اند( .یادداشت از مترجم)
 2اندُخسیدن  :پناه خواستن و پناه جستن.
 3ترجمه از تفسیر فارسی امام نسفی برگرفته شده است.
 4بعضی از تفاسیر چون تفسیر طبری ،تفسیر ثعلبی ،تفسیر بغوی و تفسیر ابن کثیر این آیت را قسمی تفسیر

کرده اند که گویا زمانیکه پیامبر ﷺ سوره النجم را تالوت مینمود ،شیطان تالش ورزید تا سخن باطلی را بر

زبان وی جاری سازد .ولی نجم الدین نسفی در موافقت با ابومنصور ماتریدی و ابوبکر جصاص «القای شیطان

را در تالوت رسول اهلل ﷺ » به معنی صدا زدن شیطان حین تالوت رسول ویا هم به معنی ایجاد وهم در خاطر

و ذهن پیامبر اکرم تأویل میکند .امام فخرالدین رازی ،امام قرطبی و امام بیضاوی نیز همین تأویالت را برگزیده
اند و روایتی را که طبری و دیگران نقل کرده اند مُنکَر و جعل میدانند( .یادداشت از مترجم)
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پناه جستن با «گیسختن» از شیطان آغاز میشود ،و با «پیوستن» به اﷲ تمام میشود ،و
این «برگشتن» از اغیار و «رو آوردن» به دوست است.

5

وذ :
أ َ ُع ُ
«اعوذ» به معنای پناه بردن است ،و بعضیها گفته اند طلبِ عصمت 6کردن است ،یا
کمک خواستن است ،یا استغاثه کردن (فریاد جستن) است .و به فارسی گویند که« :میاندُخسم،
و پناه میخواهم ،و نگاهداشت میخواهم ،و امان میخواهم ،و یاری میخواهم ،و فریاد
میخواهم».
از دین برگشتگان شاید اعتراض کنند و بپرسند که شما از نبی ﷺ روایت میکنید که
فرموده است« :شیطان از خانهای در گریز است که در آن قرآن خوانده شود 7».پس چه نیاز
داریم که از شیطان بجوئیم؟
در پاسخ به اینها ،چندین سخن است .نخست ،این حدیث در مورد کسی است که در

پهلوی خواندن قرآن ،به آن عمل نیز میکند .از همین سبب پیامبر ﷺ فرمود« :اگر قرآن ترا [از
منکرات] باز ندارد ،پس تو خوانندهاش نبودهیی 8».و در عمل به قرآن میتواند خلل و کوتاهی
صورت گرفته باشد ،که درآنصورت هیچ اعتباری بر مصئونیت از شیطان وجود ندارد ،فلهذا
هیچگاهی از پناه جستن به خداوند بینیاز نمیگردیم.
دوم ،شیطان تالش میورزد تا انسان را از عزیمتش [در راه عبادت و نائل گشتن به
سعادت ابدی] منصرف سازد ،ولی انسان با پناه جستن او را دفع میکند .شیطان همیشه تالش

 5ترجمۀ نسبتاً مفهومی و ادبی صورت گرفت .ترجمۀ تحت اللفظی این طور است « :تعوذ با انفصال از شیطان
آغاز میشود و با اتصال به اﷲ تمام میشود ،و این انتقال از غیرِ اﷲ به اﷲ است».
 6پاکی ،پاکدامنی ،و عفت.
 7به روایت مسلم (.)780
 8طبرانی در «مسند الشامیین» ( )1345و ابوعبید در «فضائل القرآن» این حدیث را که مرسل خوانده اند روایت
کرده اند.
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دارد تا احوال [باطنی] انسان را زمانیکه به پروردگارش روی میآورد دگرگون کند و تباه سازد.
ولی پناه جستن ،این ترفند و فسون او را دفع میکند.
سوم ،غرض از پناه جستن آنست که در گفتار جعفر صادق رضی اﷲ عنه آمده است:
«تعوذ پاک کردن دهن از دروغ و غیبت و بهتان است ،از جهتِ حرمت نهادن به تالوت قرآن.
پس تعوذ اجازه خواستن است برای مکالمه با پروردگار از طریق تالوت قرآن».
و اگر بگویند که :اگر شخص پیش از تالوت قرآن ،به خداوند از شیطان پناه جوید،
پس دگر هیچ خطایی و گناهی از او سر نمیزند؟! در پاسخ به اینها میگوئیم که :حفظ و
نگاهداشت خداوند ،در نتیجۀ پناه جستن بنده ،به پرهیزگاری و یاد کردن و بیداریِ بنده وابستگی
دارد .چنانکه او تعالی میفرماید﴿ :آنانیکه پرهیزگار اند ،چون وسوسه ای از شیطان ایشان را
فرا میگیرد ،خدا را یاد میکنند و ناگهان بینا میشوند﴾ [األعراف .]201 :اما درصورتی که خلل و
کوتاهیای در این شروط [نزد بنده] باشد ،آن وعده تحقق نمییابد.
آیا ندیدی کسانی که به این شروط پابند بودند چگونه مورد نوازش قرار گرفتند؟!
چنانکه نوح علیه السالم گفت﴿ :ای پروردگارم ،میاندُخسم به تو از آنکه بخواهم از تو آنچه
مرا بدان علم نیست﴾ [هود .]47 :و موسی علیه السالم گفت﴿ :من ازین [تهدید شما] که مرا
سنگسار میکنید ،به پروردگار خود و پروردگار شما پناه آوردم﴾ [الدخان .]20 :و یوسف علیه
السالم گفت﴿ :پناهم به خدا! بیگمان او خداوندگار من است .او مقام مرا گرامی ساخت﴾
[یوسف .]23 :و زن عمران گفت﴿ :او و اوالدش را از شیطان مردود در پناه تو میسپارم﴾ [آل

عمران .]36 :و مریم گفت﴿ :از تو به رحمن پناه می برم﴾ [مریم .]18 :و چنانکه در اخبار آمده
است ،زمانیکه ابراهیم علیه السالم در آتش انداخته میشد گفت« :پناه میبَرم به خدایی که مرا
آفرید و سپس هدایتم کرد ،از شر کسی که نزد خدا گناه کرد و مرا خوار ساخت ».و پیامبر ما

ﷺ گفت﴿ :پروردگارا ،من از وسوسه های شیاطین به تو پناه میجویم﴾ [المؤمنون .]97 :و
همچنان گفت﴿ :میاندُخسم به خداوندِ سپیدهدم﴾ ِ[سوره الفلق] و ﴿میاندُخسم به پروردگار
آدمیان﴾ِ[سوره الناس].
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و در شب معراج ،آن [حضرت] ﷺ فرمود« :پناه میبَرم به بخشش تو از عذاب تو ،و
پناه میبرم به خشنودی تو از ناخشنودی تو ،و پناه میبرم از تو به تو».

9

پس نوح علیه السالم به «سالمت» ،موسی به «کرامت» ،یوسف به «عصمت» ،زن عمران
به «پناهدهی» ،مریم به «بشارت» ،ابراهیم به «دوستی» ،و مصطفی به «شفاعت» چنگ زدند.
و اگر [مُعترضین] گویند که :در پناه جستن از شیطان ،اظهار ترس از غیرِ اﷲ تعالی
میباشد .و این خلل در بندگی است .در پاسخ میگوئیم :به دشمنی گرفتنِ دشمنِ [دوست]
نشاندهیِ دوستی است ،و گریز از غیرِ اﷲ به سوی اﷲ تمام نمودنِ بندگی است ،و تن دادن به
فرمان خدا ابراز طاعت است ،و ترس از کسی که از خدا نمیترسد اظهار بیچارگی است ،و
زاری نزد خدا جستنِ خشنودیِ اوست.
و [اهلِ علم] گفته اند :در تعوذ ،دوری و ترس وجود دارد .نزد بعضی ،در این کلمه
ترس و رمیدن است .ولی دوری از کسی که رانده شده است از بابتِ ترس داشتن از خودِ او
نیست ،بلکه از برای ترسِ همراه شدن با این شخص رانده شده است .آیا ندیدهیی که انسان
از کسی که مورد تبعید پادشاه قرار میگیرد دوری میجوید؟! این دوری جستناش از بابتِ
ترس داشتن از شخص تبعید شده نیست ،بلکه از بابت همدلی با پادشاه بخاطر آنچه صورت
گرفته است میباشد.
و ازین رو گفته اند« :ای ابلیس[ ،تویی] از رحمت و قربیت دور ،ما را از تو دور
[باد] دور !»

10

و گویند :در بیزاری جستن ،توان و قوت است .و ازین رو گفته اند :هالک گشت
شیطان چون به اصل و فِعل خود نگریست ،و من از کسانی چون او به اﷲ تعالی پناه میبرم.

9

صحیح مسلم ( )486به روایت عائشه رضی اﷲ عنها.

 10در اصل نسخهها «ای ابلیس ،از رحمت و قربت دور ،ما را از تو دورا دور» آمده است .تصحیح ترجیحی
توسط مترجم صورت گرفت( .یادداشت از مصحح فارسی)
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و گروهی نیز گفته اند که :پناه جستن به خداوند [بیزاری جستن] از حالِ ابلیس و جای
برگشت و عاقبت اوست ،نه از [ترسِ] ترفند و فریب او ،یا از [ترسِ] لغزانیدن به گناه ،یا از
[ترسِ] گمراه نمودن [ما توسط او].

ْ
ان :
َّ
ط ِ
الشي َ

1

1

شیطان همان ابلیس است .در اشتقاق کلمۀ شیطان ،ده نظریه آمده است:

 اول ،شیطان از «شَطون» گرفته شده است که به معنی «بُعد و دوری» است ،یعنی از
رحمت دور شده.

 دوم ،چنانکه گویند «شَاط یَشِیط» ،به معنی اینکه «هالک ساخت» ،یعنی هالک کنندۀ


دین و دنیا.
سوم ،چنانکه گویند «شَیَّط الشیء» ،به معنی اینکه «سوزاند» ،و همچنان به معنی

«سوخته شده» هم آمده است .یعنی شیطان در این دنیا در آتش جدایی سوخت ،و


فردا در آتش سوزاننده و آتش عذاب میسوزد.
چهارم ،چنانکه گویند «فرسٌ شطون» (اسب گریخته) ،به معنی «ستورِ مهارگسیخته»
است ،یعنی شیطان به معنای گنهکار سرکش است.

 پنجم ،از «شَطَن» اشتقاق یافته که به معنی «ریسمان دراز» است .یعنی همواره در گناه




و پیوسته در سرکشی.
ششم ،چنانکه گویند «فرسٌ شیطان» (اسب مست) ،به معنی «سرخوشِ خرامان»
است .یعنی شیطان متکبر سرباالست.
هفتم ،شیطان به هر گردنکشِ شورشگر که از هر جنس باشد اطالق میشود .چنانکه
ْ
ِي﴾
ِالشيا رط رِ
اِكأَن ِّ َ ُه ِرء
در قرآن [در مورد درخت زقوم] گفته شده است﴿ :طَل ُع َه
وس ِّ ََ
َ
ُُ ُ

[الصافات« ]65 :خوشۀ آن مانند سرهای شیطانهاست».

11

امام نسفی قبل ازین به تفسیر و معنای اسم اﷲ پرداخته است .اما در این ترجمه ،تفسیر اسم اﷲ را بنابر

دالیلی به بخش تفسیر تسمیه واگذار میکنیم.
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هشتم ،چنانکه گویند «شَیَّطَ اللَحم» (گوشت را بریان کرد) ،به معنی اینکه دود آنرا

سر داد یا دود آنرا کشید ،ولی پخته نشد .یعنی ،شیطان هرچیزی را فاسد و تباه
میسازد ،و هیچ چیزی را درست نمیسازد.



نهم ،چنانکه میگویند «فرسٌ مِشیَاط» (اسب تنومند) ،به معنی چاق و فربه است.

یعنی ،شیطان از خباثت ،زشتیها ،شر و مکر فربه گشته است.

 و دهم ،نام شیطان از «شاط» گرفته شده است ،به معنی تباه شده .یعنی ،کردار شیطان
باطل و تباه است ،و آرزویش نافرجام و ناکام.

ج ِي :
الر ِ
َّ
کسائی 12گفت که «الرجیم» به معنی «مشتوم» است [یعنی دشنام داده شده ،سرزنش
شده ،آزار و جَور داده شده ،چنانکه در فارسی میگوئیم «ضرب و شتم» یعنی «لت و کوب»].
ْ

ْ
ْ
اك﴾ [هود« ]91 :و اگر [بخاطر] قبیلۀ تو
و چنانکه در قرآن آمده است﴿ :ولَو َال ِره ُ
ك ِلَر ََجنَ َ
ط َ
َ

َ

َ

نمیبود ،بیگمان ترا لت و کوب میکردیم».
و گفته اند« :الرجیم» به معنی کسی است که به فجیعترین شیوه باید کشته شود .و این
از «الرَّجم بالحجارة» (سنگسار) اقتباس گردیده .و گفته اند :به معنی محکوم شدن و متهم شدن
ْ

ْ

ب﴾ [الکهف« ]22 :محکوم میکنند غائبانه» .و
است ،چنانکه خدای تعالی میفرماید﴿ِ:رَج ًاِبرال َغ ْي رِ
َ

در نزد بعضیها ،صفت فاعلی است ،به این معنی که بر بنیآدم با سختیها و بالها نشانه
میگیرد .و در نزد دیگران ،مفعول است ،یعنی زمانیکه مورد لعنت قرار گرفت ،از آسمانها به
القای مالئکه [به پائین] پرتاب شد.
و در قرآن نامهای شُوم و صفات نکوهیدۀ شیطان ذکر شده است.

12

ابوالحسن علی بن حمزۀبن عبداهللبن بهمن بن فیروز کسائی .یکی از قاریان هفتگانه و استاد لغت و نحو

است .مولد او کوفه بود .امام احمد بن حنبل که از وی روایت کرده است میگفت من راستگوتر از کسائی
ندیده ام ،و شافعی گوید کسی که در نحو دانشمند شود جیره خوار کسائی بوده است( .یادداشت از مترجم)
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وی به نامهای ابلیس ،شیطان ،غَرُور (فریبنده) [لقمان ،]33 :وسواس (وسوسهکننده) و
خناس (گریزنده) [سوره الناس] ،کافر [البقره ،]34 :صاغِر (خوار و ذلیل) [األعراف ،]13 :مارِد
(سرکش) [الصافات ،]7 :مَرید (گردنکش) [النساء ،]117 :طائف (وسوسه) [األعراف ،]201 :فاتن
(فتنهانگیزنده) [األعراف ،]27 :ملعون (لعنت کرده شده) [ص ،]78 :مذموم (زشت) و مذؤوم
(نکوهیده) و مدحور (رانده شده) [األعراف ،]18 :مقذوف (پرتاب شونده) [الصافات ،]9-8 :کَفور
(ناسپاس) [اإلسراء ،]27 :خَذول (تنها گذارنده) [الفرقان ،]29 :عَصِیّ (نافرمان) [مریم ،]44 :عدو
(دشمن) [فاطر ،]6 :و مُضِل (گمراهکننده) [القصص ]15 :یاد شده است.
و از صفات و کردار او اینست که[﴿ :از فرمان خدا] ابا ورزید و تکبر کرد﴾ [البقرۀ.]34 :
﴿گفت :من از او بهترم﴾ [األعراف﴿ .]12 :گفت :هرگز [حاضر] نیستم که سجده کنم﴾ [الحجر:
﴿ .]33شیطان هردو را از آنجا لغزاند﴾ [البقرۀ﴿ .]36 :بیگمان شیطان ایشان را لغزانید﴾ [آل عمران:

﴿ .]155از حکم پروردگارش نافرمانی کرد﴾ [الکهف﴿ .]50 :و به ایشان سوگند خورد که من به
شما خیرخواهم﴾ [األعراف﴿ .]21 :درافگندشان [به پستی] با فریب دادن﴾ [األعراف﴿ .]22 :چنانکه
پدر و مادر شما را از بهشت بیرون آورد﴾ [األعراف﴿ .]27 :شیطان [یاد یوسف] را از خاطرش
فراموش گردانید﴾ [یوسف﴿ .]42 :و جز شیطان [کسی دیگر اینرا] فراموشم نگردانید﴾ [الکهف:

﴿ .]63شیطان مرا به رنج و عذاب افگنده است﴾ [ص﴿ .]41 :شیطان در آرزوی او القاءاتی بعمل
میآورد﴾ِ[الحج﴿ .]52 :شیطان میان من و برادران من دشمنی افگند﴾ [یوسف﴿ .]100 :بیگمان
شیطان میان ایشان نزاع می افگند﴾ [﴿ .]53مستولی شده است بر ایشان شیطان﴾ [المجادله.]19 :
﴿آنگاه که شیطان کردار [گناه آلود] شان را به آنها زیبا جلوه داد﴾ [األنفال﴿ .]48 :شیطان میآراید
[کردار شان] را به ایشان ،و دراز میکند آرزوی شان را﴾ [محمد﴿ .]25 :میخواهد شیطان که
بیفکند میان شما جنگ و آزار ،به سبب مَی و قمار ،و باز دارد تان از ذکر خدای تعالی و از
نماز﴾ [المائده﴿ .]91 :شما را به کارهای بد و ننگین فرا میخواند و به اینکه به خدا چیزی را
نسبت دهید که نمیدانید﴾ [البقره﴿ .]169 :شیطان وعده میدهد شما را به تنگدستی و میفرماید
تان به زشتی﴾ [البقرۀ﴿ .]268 :او گروه خود را دعوت میکند تا اهل دوزخ شوند﴾ [فاطر.]6 :
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﴿[حواس] او را شیطان به نسبت تماس مختل ساخته است﴾ [البقره﴿ .]275 :مانند کسی که به
یاوه بردش شیطان﴾ [األنعام﴿ .]71 :از وسوسههای شیاطین﴾ [المؤمنون﴿ .]97 :بیگمان برای [گمراه
ساختنِ] آدمیان ،بر سرِ راهِ راستِ تو می نشینم﴾ [األعراف﴿ .]16 :البته از بیخ برکنم اوالد او را
مگر اندکى﴾ [اإلسراء﴿ِ.]62 :هرآینه بگیرم از بندگانِ تو بهرۀ مقدر را ،و هرآینه گمراه کنم شان
و به آرزوها افگنم شان﴾ [النساء﴿ .]119-118 :قسم به عزت تو که همۀ ایشان را گمراه میگردانم﴾

[ص.]82 :
اگر همۀ این نامهای شیطان را از لحاظ زشتی و بدی آنها جمع کنیم برابر به «رجیم»
میشوند .اگر این را به معنی «راجم» بگیریم ،دربرگیرندۀ همه جنایات و بدکاریهای او میشود.
اگر آن را به معنی «مرجوم» در نظر گیریم ،شامل همه عذاب و عقوبتی که بر شیطان مقرر است
میشود.
پس در تعوذ همین نام رجیم ذکر گردید و نه دیگر نامهای او .ازین رو ،این شیوۀ تعوذ
در میان همه کلماتی [که در اخبار و احادیث برای پناه خواستن آمده است] بهتر است .و
روایات مختلفی در پناه خواستن نقل گردیده اند:


ْللرميِ،
از نبی کریم ﷺ روایت شده که گفته است« :أعوذ ِبعفو ِالل
نِع َذاب ر ره ِا َ
ِالع ر
ظمي ِ رم َ
َ ُ ُ ر َ ر ِّ َ ر َ

ِالع رلمي( ».پناه میبرم به بخشش خداوند
ِالس رميع
و رمن ِ َه َم ر
زات ِّ َ
ِالش ِيا رطِي ،ر
ِإ ِّ َن ِّ َ
ِالل ُ
ِهو ِّ َ
َ
َ

َ

َ

َ

ُ

بلندمرتبه از عذاب دردناکش ،و از وسوسههای شیاطین ،بیگمان خداوند شنوندۀ
داناست).


ِبااللر ِالواج ردِ
أعوذ
از ابوبکر صدیق رضی اهلل تعالی عنه روایت است که میگفت« :
ِّ
ُ

ِ،إنِاللِهوِالسميعِالعلمي( ».پناه میبرم
ِ،ومنِكلِشيطانِمار ٍد
ِمنِكلِع ُد ٍِّوِحاس ٍد
الماج رد
ٍ
ِّ
َ
ُ

به خداوند دارا و بلندمرتبه ،از همه دشمنان بداندیش ،و از شیطان سرکش ،بیگمان
خداوند شنوندۀ داناست).
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ِالمعِيِمنِ
از عمر فاروق رضی اهلل تعالی عنه روایت شده که گفته است« :
أعوذ ِّ
ُ
ِباللر ُ

الشيطانِال ِّلَعِيِإَلِيومِالين( ».پناه میبرم به خداوندِ مددرسان از شیطان لعنت شده
ِّ َ
تا روز قیامت).


ِبالل ِمنِ
از عثمان ذوالنورین رضی اهلل تعالی عنه چنین روایت شده است« :
أعوذ ِّ
ُ

ِوالطغيانِ،وهوِالمنعم ِالمستعان( ».پناه میبرم به خداوند از شیطان
والكفر
الشيطانِ
ر
ر
و کفر و سرکشی ،بیگمان هم اوست توانگرِ یاریدهنده).


جههِ
ِبالل
از علی مرتضی رضی اهلل تعالی عنه چنین روایت شده است« :
أعوذ ِّ
ِالعظميِوو ر
ُ
َ

الكرميِوسلطانهِالقدميِ،منِالشيطانِالرجمي(ِ ».پناه میبرم به خداوند بلندمرتبه که
وجهاش واال و قدرتش قدیم است ،از شیطان رانده شده).


حسن و حسین (رضی هلل تعالی عنهما) و ابوذر [غِفاری] و اسامه و عمار (رضی اهلل
أعوذِباللرِالعظميِمنِالشيطانِالرجمي( ».پناه میبرم به خداوند
تعالی عنهم) گفته اند« :
ِّ
بلندمرتبه از شیطان رانده شده).



ارِالمتكّبِ،منِالشيطانِ
ِالجب
و ابن مسعود رضی اهلل تعالی عنه میگفت« :
ِباللر
ِّر
أعوذ ِّ
ُ
ِّ َ

ِ،إنِاللِهوِالسميعِالعلمي( ».پناه میبرم به خداوند جبار و متکبر ،از شیطان
المستكّب
ر
ِّ
ُ

خودخواه ،بیگمان خداوند شنوندۀ داناست).
اللرِ
وذِب ر ِّ َ
ولی برگزیده از میان اینها ،همان قول جمهور است که اینگونه آمده استِ« :أ َ ُع ُ

مي ».و بر این ،حدیث مسلسل است که متنهی میشود به عاصم ،و او از زِرّ،
ج رِ
رمنِالش ْيطان
ِالر ر
ِّ َ َ ر ِّ َ
َ

و او از ابن مسعود رضی اهلل تعالی عنه ،و او از نبی کریم ﷺ ،و ایشان از جبرئیل ،و او از
میکائیل ،و او از اسرافیل روایت میکند که وی آن را از لوح محفوظ به همینگونه گرفته
1413،

است.

 13ثعلبی در تفسیرش ( )41/6و واحدی در «الوسیط» ( )84-83 /3این را نقل کرده اند.
14

ازین فصل ،تخمیناً حدود  85درصد متن اصلی ترجمه گردید.
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تسمیه
ْ
ب ْسم الل الر ٰ
ح ِي
ْحن
الر ِ
ِ ِ َّ ِ َّ ِ َّ
1
به نام خداوند بخشایندۀ مهربان.
مي» گرامیداشت
ج رِ
اللرِ رمنِالش ْيطان
ِالر ر
وذِب ر ِّ َ
ابن عباس (رضی اهلل عنهما) گفته است« :أ َ ُع ُ
ِّ َ َ ر ِّ َ
َ

ْ

از قرآن است ،و ﴿ب ْسم ِالل ِالر ٰ
مي﴾ کلید قرآن است .و در حدیث از پیامبر ﷺ نقل
ح رِ
ْحن
ِالر ر
ر ر ِّ َ ر ِّ َ ر ِّ َ
است که گفت« :کلید قرآن تسمیه است».
و روایت میکنند که اولین چیزی که توسط «قلم» بر «لوح محفوظ» نوشته شد ﴿ب ر ْس رمِ
ْ

اللِالر ٰ
مي﴾ بود 2.و نیز اولین [کلمهای] که بر آدم نازل شد همین تسمیه بود.
ح رِ
ْحن
ِالر ر
ِّ َ ر ِّ َ ر ِّ َ

 1امام نسفی در تفسیر فارسی خود تسمیه را با الفاظ مختلف در شروع هر سوره ترجمه کرده است ،تا وجوه و
معانی مختلف تسمیه را نشان داده باشد:
آغاز کردم به نام خداوند روزیدهندۀ آمرزنده.
به نام آفرینندۀ بخشندۀ بخشاینده.
به نام آفریدگار ،پروردگارِ آمرزگار.
به نام دارندۀ جهان ،دانندۀ نهان ،گزارندۀ عصیان.
به نام خدایِ نعمتافزای ،رحمتنمای.
به نام خدای بیمانند ،رحمتپیوند.
به نام پادشاهِ بیهمتا ،آمرزندۀ گناه.
به نام آفریدگارِ خلقان ،روزیدهندۀ بندگان ،آمرزندۀ عصیان.
به نام پادشاه بی همتا ،آمرزندۀ جفا.
بنام آن خدای که مؤمنان را محلِ خوف و رجا گردانید ،مهربانی که ایشان را محلِ ثنا و دعا گردانید،
بخشایندهای که ایشان را محلِ خدمت و وفا گردانید.
 2این استوار بر حدیثی نسبتاً طوالنی است که امام نسفی از شیخ و استاد خود ابومحمد اسماعیل نوحی نسفی،
که سلسلۀ روایت آن به اوالدههای علی کرم اهلل وجهه میرسد ،روایت میکند .این حدیث را امام نسفی در آخر
این فصل /بخش نقل کرده است که در این ترجمه آن را شامل نساختیم( .یادداشت از مترجم)
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و این پناهگاهی است برای اهل آسمانها و زمین ،و اجازهنامه یا مجوزی است از جانب
پروردگار متعال ،و مُهری است از جانب پروردگار به بندگان خداشناس.
و اهل معرفت گفته اند :تسمیه کلمۀ قدسی است از گنج هدایت ،و بهترین هدیۀ
ربوبیت است از تحفههای [دوستی و] والیت ،و پیوندِ قربیت است برای اهل عنایت ،و رحمت
خاص است برای [گنهکاران و] اهل جنایت.

ب ِ ْس ِم :
«ب» حرفِ پیشوند است ،و در آن پنج نکته نهفته است:
 )1حرف «ب» آنچه را که قبل از آن تذکر رفته [یعنی تعوذ را] با تسمیه وصل میکند،
ِالل.
ِبسم ِّ َ ِ
به مانند:
أعوذ ر
ُ
 « )2امر » تلویحی و « بیانیۀ » تلویحی است .بشکل «امر» ،یعنی «آغاز کن» (برای شخص
مفرد) یا «آغاز کنید» (برای اشخاص جمع) .و بشکل «بیانیه» ،یعنی «آغاز کردم» یا
«آغاز کردیم» .ولی همین شکل بیانیهاش معقولتر است ،چون با ماقبلاش [یعنی
تعوذ] موافق است« :پناه میبرم» و «آغاز میکنم».
 )3نیکبختی طلب کردن ،تبرک جستن ،یاری خواستن ،استواری طلب کردن ،و
فریادخواهی (استغاثه) کردن به اسم اهلل است.
 )4مراد از بسم اهلل همانست که خداوند در آن نهاده است .جعفر صادق میگوید:
«خداوند سبحانه وتعالی علوم همه کتابها را در قرآن سپرده است ،و علوم قرآن را
در فاتحه ،و علوم فاتحه را در تسمیه ،و علوم تسمیه را در حرف ب نهاده است».
ِاللر﴾ مبتدای خبر در جمله است بگونۀ تلویحی ،یعنی «این اسم اهلل است».
﴿ )5ب ر ْس رم ِّ َ ِ
در مورد لفظ «اسم» [که چرا «بسم اهلل» آمده است و نه «باهلل»] ،ابوعبیده [بن جراح]
گفته است که :این پیوند و زیادت است .و اَخفش 3گفت[ :این زیادت] از برای تبرک جستن

 3ابوالحسن سعید بن مسعده بلخی بصری ،مشهور به اَخفش( ،متوفای  210یا  221هـ) که به او لقب «اوسط» را
داده اند تا از دو شخصیتهای دیگر بنام عین نام اخفش مجزا دانسته شود .عالم نحوی بود که نزد سِیبَوَیه درس
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است ،زیرا اگر «باهلل» گفته شود ،بعضی گمان خواهند کرد که این سوگند یاد کردن به نام اهلل
است .پس با این زیادت ،چنین اشتباهی رفع میشود.
و قُطرُب 4گفت[ :گنجانیده شدن «اسم» در این کلمه] بخاطر اکرام و تعظیم از ذکر اهلل
است ،تا فرقی باشد میان ذکر پروردگار متعال و ذکر مخلوق ،چنانکه میگویند« :تبرک جستم
به فالن» [و هرگز نمیگویند :تبرک جستم به اسم فالن].

اللِ :
َّ
اهلل ،اسم اعظم خداوند است ،و معنایش« :آنکه بر پدید آوردن تواناست» .و گویند:
«آنکه سزاوار بلندترین و بهترین اوصاف است» .و گویند« :آنکه خلق و امر (آفرینش و فرمان)
از آنِ وی است» .و گویند« :اهلل یعنی معبود» .و گویند« :آنکه سزاوار پرستش است».
اینکه لفظ اهلل مشتق است یا خیر[ ،در میان علما] اختالف است .خلیل بن احمد 5از
زبانشناسان عربی ،زجاج 6از دانشمندان نحو ،حسین بن فضل بَجَلی از مفسرین ،محمد بن
حسن [شیبانی] از فقها[ ،ابوبکر] شافعی از اهل حدیث ،و گروهی دیگر به این معتقدند که:
[لفظ اهلل] مشتق [از لفظ یا کلمۀ دیگری] نیست ،و این اسم تنها مختص به پروردگار متعال
ْ

ْ

َِسريًا﴾ [مریم]65 :
است ،پس اسم خاص میباشد .چنانکه خداوند متعال میفرمایدَ ﴿ :هلِتَع َلم َ
ِهل َ

ُ ُ

ِّ

خواند ،و حدیث را ابراهیم نَخَعی فرا گرفت .کتابهای «األوسط» و «المقیاس» در نحو ،و «معانی القرآن» را
نوشته است( .یادداشت از مترجم)
4ابوعلی محمد بن مُستَنیر بصری ،مشهور به قُطرُب ،عالم نحوی و یکی از شاگردان سِیبَوَیه بود .علم کالم را از
ابراهیم نَظام که معتزلی بود فرا گرفت .کتابهای «معانی القرآن»« ،غریب اآلثار» و «اإلشتقاق» از آنِ اوست .در
سال  206هـ در بغداد درگذشت( .یادداشت از مترجم)
 5خلیل بن احمد فراهیدی بصری (متوفای  178هـ) زبانشناس و نحوی مشهور است .او استاد سِیبَوَیه و
نویسندۀ «العَین» اولین قاموس عربی است( .یادداشت از مترجم)
 6ابو اسحاق ابراهیم ابن سَری زجاج (متوفای  311هـ) از علمای نحو و درباریان عباسیان در بغداد بود.
کتابهای زیادی در نحو ،تفسیر ،عروض ،و لغتشناسی دارد( .یادداشت از مترجم)
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«آیا همنامی را [با او] میدانی؟» و در تفسیر آن آمده است که« :آیا کسی را میشناسی که اهلل
نامیده شود؟»
دیگران گفته اند که اسم اهلل لفظ مشتق است[ .در این میان ،نظریات متعددی آمده
است]:


گروهی به این باورند که از «وِاله (وَلِهَ یَولَهُ وَلَهَا)» برگرفته شده است ،و این به دو
معنی است:
 oیکی به معنیِ «از ترس پناه بردن به او» ،یعنی :کسی که مردم از ترس نیازمندیها
و حاجات خویش به او پناه میبرند و التجاء میکنند.
 oو دوم ،به معنیِ «کسیکه دیگران را به حیرت بیفگند» ،یعنی :مردمان در عظمت




او متحیر مانده ،و در شوقِ دیدارِ او واله و شیدا گشته.
گروهی دیگر را باور بر اینست که از « اَلِهَ » (با کس ِر الم) برگرفته شده است ،به معنی
«پاینده و استوار» ،یعنی :وی ذات قدیم ،ازلی ،دائم ،و ابدیست.
گروهی دیگر آن را برگرفته از « اَلَهَ » (با فتح الم) است که از آن « إِالهَه» تشکیل
یافته ،یعنی «کسیکه او را میپرستند».


بعضی هم گفتهاند که « اَلِهَ » به معنیِ «رو آوردن و اعتماد کردن به کسی» است،
چنانکه گویند «أ ِلهَ إلی فالنِ» یعنی :به فالنی رجوع کرد .در این معنی ،اهلل به معنای



کسی که مخلوق به او رو میآورند بر او توکل میکنند میباشد.
همچنان گفتهاند که به معنیِ «کسیکه به وی آرامش مییابند» میباشد ،چنانکه در
عربی میگویند «ألِهتُ إلیه» ،یعنی :به او آرامش یافتم .پس در این معنی ،کسی است



که با یادِ او دلهای مردمان آرامش مییابد .چنانکه خدای تعالی میفرماید﴿ :أ َ َالِ
ْ
ْ
ْ
وب﴾ [الرعد« ]28 :هان ،به یاد خدا دلها آرامش مییابد».
ِاللرِتَطمئر ِّ ُنِال ُقلُ ِ
ر
ك
َ
ب ر رذ ر ِّ
َ
ُ

گروهی دیگر گفتهاند که « اَلِهَ » یعنی «بلند بُرده شده» .از همین رو ،مردمان عرب
[در اشعار خویش] بعضاً به آفتاب «إالهه» میگویند .در این معنی ،اهلل یعنی ذاتی که
بلندمرتبه و بزرگ است.
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پس در این همه سخنانی که نقلِ قول شد ،نظر ما اینست که ریشه و اصل لفظِ «اهلل»
بدون حروف حذف است ،یعنی الف و الم که در اول آن آمده است جزوِ صیغۀ آن نیست.
و در نهایت ،معنیِ پوشیده و دشواری که ناگفته ماند اینست که :گفتهاند اصل و ریشۀ
لفظ اهلل همان «های کنایی» [در اخیر این کلمه] است ،که فطرتِ نهاده شده در انسان به او
تعالی اشاره میکند ،حتی اگر انسان ذاتاً نداند که این اسمِ نامگذاری شدهایست .و بر آن چون
7
ِواْلمر﴾ [األعراف« ]54 :آفرینش
ِ
لق
ِالخ ُ
الم الملک افزوده شود ،بشکل « له » در میآید ،یعنی ﴿ َهل َ

ُ

ُ

و فرمانروایی از آنِ اوست» .سپس جهت تعظیم بیشتر ،به آن مَدّ داده شد و بشکل « اله »
درآمد .و در نهایت ،بر آن الف و الم جهت اعظام و بزرگداشت افزوده شد که بشکل « اهلل »
درآمد.

ْ
الر ٰ
ح ِي :
ْح ِن
الر ِ
َّ
َّ
این دو نامهای برگرفته شده از رحمت است ،و رحمت خداوند به معنی ارادت نیک
او در قبال بندگانش میباشد.
و گفته اند که رحمت الهی یعنی عطای پاداش نیکی به بنده که سزاوار آن نبوده باشد،
و دفع عذاب از بنده درحالیکه مستوجب آن بوده باشد .و نیز گفته اند که رحمت یعنی احسان
و نیکویی با شخص نیازمند .و همچنان آمده است که رحمت یعنی عطوفت و مهربانی.
و در تفسیر این دو ،گفتار زیادی از متقدمین و متأخرین نقل شده است:


ْ

مجاهد 8گفته است﴿ :الر ٰ
مي﴾ به اهل عقبا است.
ح رِ
ن﴾ به اهل دنیا ،و ﴿
ْح رِ
الر ر
ِّ َ
ِّ َ

 7در نحو عربی ،الم که در آغاز اسم میآید به سه نوع تفکیک گردیده است :الم الملک ،الم االختصاص ،و الم
االستحقاق.
 8ابوالحجاج مجاهد از جملۀ کبار تابعین بود که از ابن عباس و جابر و ابوهریره و ابوسعید خدری استماع کرده
است( .یادداشت از مترجم)
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ْ

بکر بن عبداهلل مُزنی 9گفته﴿ :الر ٰ
ن﴾ از برای نعمت ارزانی نمودن در این دنیا ،و
ْح رِ
ِّ َ

مي﴾ از برای نیکویی نمودن در آخرت است.
ح رِ
﴿
الر ر
ِّ َ




ْ
حارث بن اسد [محاسبی] 10گفته﴿ :الر ٰ
مي﴾
ح رِ
ن﴾ مهربانی بر نفسها است ،و ﴿
ْح رِ
الر ر
ِّ َ
ِّ َ
مهربانی بر دلها است.
ْ

محمد بن علی تِرمِذی 11گفته﴿ :الر ٰ
مي﴾ با داخل
ح رِ
ن﴾ با رهانیدن از دوزخ ،و ﴿
ْح رِ
الر ر
ِّ َ
ِّ َ
نمودن به جنت است.
ْ

ابن عباس گفته﴿ :الر ٰ
ن﴾ مهربان بر نیکوکار و بدکار است چنانکه [به هردو گروه]
ْح رِ
ِّ َ

مي﴾ خاص بر مؤمنان مهربان است.
ح رِ
روزی میدهد ،و ﴿
الر ر
ِّ َ


ْ

مقاتل بن سلیمان [مَروَزی بلخی] 12گفته﴿ :الر ٰ
ن﴾ مهربان بر همه بندگان از روی
ْح رِ
ِّ َ

مي﴾ مهربان بر اهلِ طاعت است ،چنانکه باالتر از تواناییشان
ح رِ
فضل است ،و ﴿
الر ر
ِّ َ
چیزی را بر ایشان ملکف نمیسازد و ایشان را مورد رحمت قرار میدهد حتی اگر
سزاوار آن نباشند.

 9بکر بن عبداهلل مُزَنی از جمۀ تابعین و راویان حدیث است.
 10حارث بن اسد مُحاسبی بصری ( 243هـ) از عرفای عراق و استاد «جنید بغدادی» و «سری سقطی» بود.
نویسندۀ حدود  200کتاب در عصرش بود( .یادداشت از مترجم)
 11محمد بن علی ترمذی از عرفای ماوراءالنهر و شیخ یا مرشد ابوبکر وراق بود .در حدود سالهای  300هـ
درگذشت( .یادداشت از مترجم)
 12مقاتل بن سلیمان بن بشیر مروزی بلخی (متوفای  105هـ) ،از جملۀ مفسران مشهور است ،و از ضحاک و
عطاء ابن ابی رباح تفسیر آموخت .او اولین کسی است که تفسیر را مدون کرد و نوشت ،که تفسیرش تا هنوز به
دسترس است و در عصر حاضر هم چند بار به چاپ رسیده است .قول مشهور امام شافعی است که گفته است:
«در فقه ،همه عیالِ ابوحنیفه اند ،و در سیرت و تاریخ عیال محمد بن اسحاق ،و در حدیث عیالِ مالک [بن
انس] ،و در تفسیر عیال مقاتل بن سلیمان» .مقاتل بن سلیمان بنابر عقیدۀ تجسیمش او را در مذهب مُشبهه و
مجسمه محسوب میدارند( .یادداشت از مترجم)
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خارجه بن مُصعب [سَرَخسی] 13گفته﴿ :الر ٰ
ن﴾ [مهربان] بر همه مخلوقات ،و
ْح رِ
ِّ َ

مي﴾ [مهربان] بر دوستان است.
ح رِ
﴿
الر ر
ِّ َ
ْ



ضحاک14گفته است﴿ :الر ٰ
ن﴾ [مهربان] بر اهل آسمانها (یعنی مالئک و فرشتگان)،
ْح رِ
ِّ َ

مي﴾ [مهربان] بر اهل زمین است.
ح رِ
و﴿
الر ر
ِّ َ
ْ



ابن مبارک [مروزی]15گفته است﴿ :الر ٰ
ن﴾ آن بُوَد که چون از وی [به دعا] بخواهند
ْح رِ
ِّ َ

مي﴾ آن بُوَد که چون به وی دعا نکنند خشمِ وی به ایشان در رسد.
ح رِ
عطا کند ،و ﴿
الر ر
ِّ َ
ْ



ابوبکر وراق [ترمذی بلخی]16گفته است﴿ :الر ٰ
ن﴾ [مهربان] بر کافران [و ناسپاسان]
ْح رِ
ِّ َ

مي﴾ [مهربان] بر مؤمنان [و شکرگزاران] است.
ح رِ
است ،و ﴿
الر ر
ِّ َ


ْ

و سعید بن جُبیر17گفت﴿ :الر ٰ
ن﴾ فراگیرندۀ مؤمن و کافر است ،چنانکه او تعالی
ْح رِ
ِّ َ
ْ

ْ

میفرمایدِ ﴿ :ورْحتيِوسعتِكل ْ
َِش ٍِء﴾ [األعراف« ]156 :و رحمتم همه چیز را فراگرفته
ر
ر َ ُ ِّ َ َ
َ َ َ

َ

18

مي﴾ در خورِ مؤمنان در دنیا و آخرت است،
ح رِ
است» .و وکیع بن جراح گفت﴿ :
الر ر
ِّ َ

 13ابوالحجاج خارجه بن مصعب سرخسی ضبعی (متوفای  198هـ) از جملۀ محدثین مشهور ماوراءالنهر بود.
(یادداشت از مترجم)
 14ابوالقاسم ضحاک ابن مزاحم الهاللی البلخی ،محدث و مفسر و نحوی و از جملۀ تابعین است .گویند که او
صحبتِ ابن عباس و ابوهریره را دریافته و از سعید بن جُبیر تفسیر آموخته است .اصل ضحاک از کوفه است و
در بلخ اقامت گزیده است .او در سال  105هـ درگذشته است( .یادداشت از مترجم)
 15عبداهلل ابن مبارک از جملۀ شاگردان امام اعظم ابوحنیفه و سفیان ثوری بود .اصلش از خراسان است ،و
پدرش از مَرو بود .در سال  181هـ درگذشته است( .یادداشت از مترجم)
 16ابوبکر وراق ترمذی بلخی از جملۀ عرفا و متصوفین قرن سوم هجری است .او به صحبتِ احمد خضرویه و
محمد بن علی ترمذی رسیده است .در بلخ درگذشته است و قبر وی بدانجاست( .یادداشت از مترجم)
 17سعید بن جبیر از جملۀ تابعین مشهور کوفه است که از عبداهلل بن عباس و عبداهلل بن عمر علم آموخت.
(یادداشت از مترجم)
 18وکیع بن جراح از جملۀ محدثین مشهور کوفه است .و پیشنهاد منصب قاضی القضات را از جانب هارون
الرشید قبول نکرد .در سال  196هـ درگذشت( .یادداشت از مترجم9
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ْ ْ

ِي ِر رحي ًما﴾ [األحزاب« ]43 :و [خدا] بر
ان ِبرال ُمؤ رمنر َ
چنانکه او تعالی فرموده استِ ﴿ :و َك َ
َ

َ

مؤمنان مهربان است».
بعضیها گفته اند که اسم اولی از دومینش در عطوفت و مهربانی بیشتر است .و سخنان
زیادی در این مورد گفته شده است:


ْ
جعفر صادق گفته است﴿« :الر ٰ
مي﴾
ح رِ
ن﴾ در تسمیه خاص است اما در فعل عام ،و ﴿
ْح رِ
الر ر
ِّ َ
ِّ َ

در تسمیه عام است اما در فعل خاص» .به این معنی که اسم الرحمن را نمیتوانیم به
هیچ کسی دیگر بکار ببریم ،ولی صفت آن دربرگیرندۀ عام است یعنی نیکوکار و بدکار
مورد رحم قرار میگیرند .اما اجازه است که نام الرحیم را به دیگران بکار ببریم ،ولی
صفت آن تنها مختص به مؤمنان میشود ،و کافران را دربر نمیگیرد.


ْ

و گفته اند که ﴿الر ٰ
ن﴾ به وزن «فعالن» [در نحو عربی] است ،که نشاندهندۀ مبالغه
ْح رِ
ِّ َ

در صفت است .چنانکه «غضبان» به این معنی است که غضب بر وی غلبه کرده باشد،
مي﴾ به معنی
ح رِ
یا «سکران» کسیکه سُکر (نشئه و مستی) بر وی غلبه کرده باشد .و ﴿
الر ر
ِّ َ
دائم با رحمت بودن است.


ْ

همچنان گفته اند که﴿ :الر ٰ
ن﴾ یعنی «آنکه رحمت از آنِ او باشد» ،طوری که «غضبان»
ْح رِ
ِّ َ

مي﴾ به معنای «الراحم» (آنکه
ح رِ
به معنای «آنکه غضب دارد» میباشد .در حالیکه ﴿
الر ر
ِّ َ
رحم کند) میباشد ،همانگونه که قدیر به معنای «آنکه قادر است» یا علیم به معنای
«آنکه عالم است» میباشند ،که اولی اثبات صفت است و دومی اثبات فعل است.
ْ

در مورد اینکه چرا اسم الرحمن پیش از الرحیم آمده است ،باید گفت﴿ :الر ٰ
ن﴾ اسم
ْح رِ
ِّ َ
خاص خدای تعالی است ،پس بر الرحیم – که آن را میتوان به دیگران نیز بکار بربست –

تقدم دارد .و در الرحمن مبالغه در مدح است ،و به معنای «الرازق» (روزیدهنده) بوده میتواند.
مي﴾ به معنای «الغافر» (آمرزگار) است.
ح رِ
درحالیکه ﴿
الر ر
ِّ َ

ْ
اللِ الر ٰ
ح ِي :
ْح ِن
ب ْسم
الر ِ
َّ
ِ ِ َّ َّ
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زمانیکه رسول اهلل ﷺ به پیامبری برانگیخته شد ،سه گروه از مردم وجود داشتند .اول،
مشرکان عرب بودند که تنها اسم اهلل را میشناختند و اسم الرحمن را نمیدانستند .دوم،
یهودیها بودند که تنها اسم الرحمن را میدانستند .از همینرو ،بعضیها گفته اند که الرحمن
ریشۀ عبرانی دارد و رحیم معرب آن است .سوم ،نصاری یا مسیحیان بودند که اسم الرحیم را
میشناختند .بدین لحاظ ،جهتِ مخاطب قرار دادنِ هر سه گروه ،در آغاز سخن هر سه اسم
تذکر رفت تا همه منظور را بفهمند.
و احوال یک بنده با سه مرحله گره خورده است :گذشته ،حال ،و خاتمه .پس ترتیب
این سه اسم نیز به همین منوال آمد ،تا بدانی که اهلل یعنی کسیکه [ترا هست کرد و] گذشتۀ
ترا خوب ساخت ،و الرحمن یعنی کسیکه حالت فعلی ترا [با عطای روزی و نعمات] سر و
سامان بخشید ،و الرحیم یعنی کسیکه عاقبت ترا [با بخشودنِ گناهات در روز آخرت] خوب
میسازد .یا اهلل آنکه ترا خلق کرد ،و الرحمن آنکه به تو روزی میدهد ،و الرحیم آنکه ترا
میبخشاید.
«نفس به محراب دَونده است ،دل در ملکوت نگرنده 19است ،سِر در زیرِ عرش
پرنده است ،اهلل رحمن رحیم هر سه را نوازنده است!»
در مورد حذف الف در «بسم» گفته اند که این حذف از برای حیرت است ،و مایۀ
تفکر برای اهل بصیرت.
در نزدِ مالک [بن انس] ،تسمیه آیتی است که در آغاز هر سوره [نازل شد] .و در نزد
شافعی ،آیتی است [تنها] در آغاز سوره فاتحه .و محمد بن حسن [شیبانی] گفته است که :این
آیتی است که نازل شد تا سورهها را از هم جدا سازد.
و در مذهب ما [احناف] ،این ذکری است که بدان قرائت را آغاز کنیم و آیت نیست.
ولی در سورۀ النمل جزو آیت است.

 19در نسخۀ قطر « :نگرنده »  ،در نسخۀ ترکیه « :گردنده ».
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و توفیق از آنِ خداوند است و بر اوست توکلم .او مرا بسنده است و نیک کارساز
است .و درود خداوند باد بر پیشوای ما محمد و دوستان وی .و سپاس خداوند را که پروردگار
20

جهانیان است .این بود پایان سخنان ما در مورد بسم اهلل.

20

ازین فصل ،تخمیناً حدود  75درصد متن اصلی ترجمه گردید.
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ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ت َع َل ْ ِْي ْم ۙ
اّل
اط ّ َ ِ
اط ال ُمس َت ِقي ﴿ِ ﴾5
ني ﴿ ﴾4اه ِدنَا ّ ِ
ص َر َ
الص َر َ
َو ِإيّ َ َ
اك نَس َت ِع ُ
ين أَن َعم َ
َ
َ
﴿ ﴾6غ ْْي الْم ْغضوب عل ْْي ْ
(())1
ني ﴿﴾7
ل
ا
الض
َل
و
م
ّ
ِ
َ
َّ َ
َ ِ َ ُ ِ َ َ ِ َ
سپاس مر خدای راست پروردگار جهانیان[ 0خداوندِ] بخشایندۀ مهربان 0خداوندگارِ
روز رستاخیز  0ترا پرستیم ،و از تو یاری خواهیم 0بدار ما را بر راه راست 0راه
کسانیکه بر ایشان نوازش کردهیی 0نه [راه] آنانیکه بر ایشان خشم گرفته شد ،و
نه [راهِ] گمراهان( 0آمین)
[اندر شرح تعداد و ترتیب آیات ،و نامها و صفات سوره فاتحه]
به باورِ حسن بصری رحمه اهلل این سوره دارای هشت آیت است ،و به قولِ حسین
جُعفی 2شش آیت .ولی در نزد جمهور علما ،تعداد آیات سورۀ فاتحه هفت آیت میباشد.
ْ

ْ
ِع َل ْ رْي ِْم﴾ را دو آیت میدانست،
حسن بصری تسمیه را آیتی از سوره فاتحه میشمرد و ﴿أَن َعم َ
ت َ

و جُعفی برخالفِ آن .ولی متباقی همه [علما] اتفاق دارند که سورۀ فاتحه هفت آیت است.

 1تقسیمبندی آیات بنابر مذهب حنفی میباشد .مراجعه کنید به شرح امام نسفی در این رابطه و پاورقی سوم.
 2حسین جُعفی از حافظان و قراء کوفه بود که در سال  203هـ درگذشته است.
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ْ ْ
ِع َل ْ رْي ِْم﴾ را آیت
اّل
اط ِ ِّ َ ر
یاران ما [در مذهب حنفی] – رحمهم اهلل – ﴿ رص َر َ
ين ِأَن َعم َ
ت َ
َ
جداگانه میدانند ،و تسمیه را جزوِ سوره فاتحه نمیشمارند 1.ولیکن شافعی رحمه اهلل تسمیه
ْ

ْ
ِعلَ ْ رْي ِْم﴾ را آیت جداگانه نمیپندارد.
اطِ ِّ َ ر
را جزو سوره میشمارد و ﴿ رصر َ
اّلينِأَن َعم َ
ت َ
َ

َ

و چون این سوره دارای هفت آیت است ،صفاتش را نیز از یک تا هفت میتوان شمرد:
یعنی یک سورۀ کامل است ،دو نصف دارد ،سه گفتار در نزول آن آمده است ،چهار نوع آیت
در آن شامل است ،پنج اسم اهلل تعالی در آن یاد شده ،شش خصوصیت از صفات بندگان نیکو
در آن تذکر رفته ،و هفت نام به سوره فاتحه داده شده است.
نخست ،این سورۀ یگانه است [که هیچ سورهای در فضیلت با سوره فاتحه برابر نیاید].
دوم ،نیمِ آن ثناء و ستایش است ،و نیمِ دیگرش دعا و نیایش .چنانکه ابوهریره رضی

اهلل تعالی عنه از پیامبر اکرم ﷺ روایت میکند که گفت« :نماز را بین خود و بین بندهام دو
نصف کردهام[ 2».یعنی سه آیتِ اول حمد و ستایش و بزرگداشتِ خداوند است از جانب

 1این نه تنها نظر مذهب حنفی است ،بلکه نظر مذهب مالکی نیز میباشد .این نظریه بر بنیاد قرائت مدینه و
بصره و شام استوار است .تفاسیر حنفی و مالکی چون تفسیر قرطبی ،تفسیر ماتریدی« ،مدارک التنزیل و حقائق
التأویل» ابوالبرکات حافظ الدین نسفی ،تفسیر روح البیان ،یا «حاشیه محیالدین شیخزاده علی تفسیر البیضاوی»
(دارالکتب علمیه ،بیروت 1419 ،هـ) همین نظریه را در مورد تسمیه و آیت ششم و هفتم سورۀ فاتحه معتبر
میشمارند( .ذکرِ این نظریۀ احناف در تفسیر الکبیر امام فخرالدین رازی ،تفسیر بیضاوی ،و تفسیر ثعلبی نیز
آمده است ،اما ایشان نظریۀ امام شافعی را معتبر میدانند ).با آنکه در اکثر چاپهای معاصرِ این تفاسیر حنفی و
مالکی ،مصححین تقسیمبندی آیات سوره فاتحه را بر بنیاد مذهب شافعی – که امروز در سراسر جهان معیار
قرار گرفته است – استفاده کرده اند ،ولی در نسخههای خطی این تفاسیر و در بعضی چاپهای سابق مُصحف
قرآن مجید تا پنجاه سال قبل (درکشورهای حنفیمذهب و مالکیمذهب) ترتیب و تقسیمبندی آیههای سوره
فاتحه به همین گونه که در این تفسیر بکار بردیم میباشد .طور مثال ،مُصحف چاپ کابل در سال  1355هـ ق /
 1315هـ ش ،و حتی مُصحف «مجمع ملک فهد» عربستان سعودی که با ترجمۀ فارسی شاه ولی اهلل دهلوی در
ْ

ْ
ِع َل ْ رْي ِْم﴾ را آیت جداگانه نوشته اند( .یادداشت از
اطِ ِّ َ ر
سال  1417هـ به چاپ رسیده بود ﴿ ،رصر َ
اّلينِأَن َعم َ
ت َ
َ

َ

مترجم)
 2این حدیث در صحیح مسلم ( )395روایت شده است.
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ْ
ْ
ِي﴾ که آیت میانه است میان خدا و بنده دو نیم
بنده .و آیت چهارم ﴿إياك ِنعبد
ِو رإيِّ َ َ
اك ِنَس َت رع ُ
ر ِّ َ َ َ ُ ُ َ
2 ،1
میشود .و سه آیت بعدی دعا و نیایش و سؤالِ بنده است به جانبِ پروردگار].

«چون بنده نیمة اول سوره خواند ،خدای عزوجل گوید «بندۀ من ،من آنم که تو
میگویی» ،و چون نیمة آخر این سوره خواند خدای عزوجل گوید «بندۀ من ،من [آن] دهم
که تو میجویی»».

3

سوم ،در نزول این سوره سه قول و گفتار آمده است:
( )1علی ،ابن عباس ،اُبَی بن کعب ،مقاتل [بن سلیمان] ،قتاده 4،ضحاک بن مزاحم،
محمد حنفیه[ 5،و تابعین دیگری چون] ابوعالیه ،ربیع بن انس ،عمرو بن شُرَحبیل،
عطاء خراسانی ،و علی بن حسین بن واقد گویند که :این سوره در مکه نازل شده

 1حدیث مذکور حدیث طوالنی است که جملۀ نخست آن عیناً نقل قول گردید و در گیمه « » گنجانیده شد ،و
متباقی حدیث بشکل مفهومی ترجمه گردید و در بینِ براکتها [ ] گنجانیده شد تا مجزا گردد .حدیث کامل به
این شکل است:
ْ ْ
ْ
عاَلِ:قس ْمت الصالة ب ْيني ْ ْ
نيِ،ولرع ْب رديِ
ِيقولِ:قالِاللِت ِ
ُِ
ِاللِعليهِوس ِّلَم
«فإّنَِسعتِرسولِاللِصّل
ُ َّ َ َ ِ
وبني َعب ِدي نِص َف ِ
َ
ر ِّ َ ر ُ َ َ ر َ ِّ َ ِّ َ ُ
َ
َ ِّ َ ُ َ َ َ َ
َ
ْ
ْ ْ
ِاللِ
مي}ِ،قال
ح رِ
يِ،وإذاِقال{ِ:الرْحن
َِ
ِع ْب رد
ِاللِت َ َ ِ
ِي}ِ،قال
ِللرِر ر ِّبِالعالَ رم َِ
ِ،فإذاِقال ِ
ماِسأ َ َل
ِالع ْب ُِد{ِ:الحمد ر
ِالر ر
عاَل َ ِ:ر
ْح َد رّن َ
ِّ َ َ ر ِّ َ
َ ِّ َ ُ
َ ِّ َ ُ
َ َ
َ
َ ُ ِّ َ َ
ْ
ِإِلِع ْ
عاَلِ:أثنىِعلِع ْ
ِ،قالِ:مجدّنِع ْب رديِ،وقالِمرة ً
اكِ
إي
{
ِ
:
ِ
يِ،فإذاِقال
د
ب
ِ
ض
و
ِف
ِ
}
ِ
ين
ِال
ِي
ك
ل
ما
{
ِ
:
ِ
يِ،وإذاِقال
د
ب
ِ
ومر
ر
ر
ر
ر
ر
تَ َ
ِّ َ َ
ِّ ر
َ
َ
َ َ ِّ َ َ ِّ َ َ َ ِّ َ َ
َ َ ِّ َ َ ر َ
َ َ َ ِّ َ َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِ،فإذاِقال{ِ:اهدناِالصراط ْ
ِاّلينِ
َِ
ِع ْب رديِ،ولرع ْب رديِماِسأ َ َل
ِي}ِ َِ
اكِن َ ْست رع ُِ
راط ِّ َ
ر
قالِ:هذاِبَينر
ِالمس َت رقمي ر
ِص َ
نَع ُب ُدِوإيِّ َ َ
َ
ِّ ر َ ُ
يِوبِي َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ ْ
ل».
قالِ:هذاِلرع ْب رِديِولرع ْب رديِماِسأ َ َِ
ِي}ِ َِ
ِعلْيمِوالِالضالِّر َِ
وب
تِعلْيمِغي
ِّ َ
ِالمغ ُ
ض ر
أن َعم َ
ر َ
َ
َ
َ
ْ
2
ِي﴾ به بحث میگیرد ،و این را دلیل
اكِن َ ْست رع ُِ
اكِنَع ُب ُدِوإيِّ َ َ
امام نسفی این حدیث را بار دیگر در تفسیر آیت ﴿إيِّ َ َ
َ

میآورد که تسمیه جزوِ سوره فاتحه نیست.
 3ظاهراً این ترجمۀ حدیث فوق است که امام نسفی خودش این متن را به فارسی نوشته است.
 4قتاده بن دعامه از جملۀ مفسرین بصره و از جملۀ تابعین بود .گویند نزد حسن بصری علم آموخته است .در
سال  118هـ درگذشته است( .یادداشت از مترجم)
 5محمد بن حنفیه ،معروف به ابوالقاسم ،پسر سوم علی بن ابی طالب کرم اهلل وجهه است ،که ثمرۀ ازدواج
حضرت علی با خَوله بنت جعفر الحنفیه است( .یادداشت از مترجم)
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ْ

ْ

ْ
اّن﴾ [الحجر ]87 :را که اشاره به سورۀ فاتحه
اكِس ْب ًعاِ ِّرمنِالمثَ ر ِ
است .و آیت ﴿ولَ َقدِآت َِينَ َ
َ
َ

َ

َ

دارد دلیل میآورند ،زیرا سورة الحجر خود سورۀ مکی است.
علی بن احمد واحدی [نیشاپوری] 1در تفسیر خود حدیثی را که اسنادش به اُبَی

مَیسَره [عمرو بن شُرَحبِیل] میرسد روایت میکند که رسول اهلل ﷺ هر باری که
بیرون میرفت ،آواز مُنادیای را میشنید که صدا میزد« :یا محمد!» .و هربار که
این را میشنید فرار میکرد .ورقه بن نوفل برایش گفت« :دگر باری که این را
شنیدی ،به جایت قرار گیر تا بشنوی که چه میگوید» .و چون بار دگر بیرون
رفت و این آواز را شنید که« :یا محمد!» [پیامبر] گفت« :لبیک! (گوش هستم و
میشنوم!)» گفت« :أشهدُ أن ال إله إال اهللُ وأشهدُ أنَّ مُحمَّداً رسول اهلل» ،و سپس
ْ

ْ

ْ

ْ
ْ
ِللرِرب ِالعالَ رمِي ِ ِالر َٰ
ين﴾ تا آنکه
ل رِ
ْحن
گفت﴿ :الح ِمد ر
ح رمي ِ ِمالر رك ِيومر ِا ِّر
ِالر ر
َ
ِّ َ ر ِّ َ
َ ُ ِّ َ ر ِّ َ
َ

َ

َ

سورۀ فاتحه تمام شد.
پس این حدیث داللت بر این میکند که فاتحه سورۀ مکی است ،و اولین سوره
نازل شده است 2،و تسمیه جزو سوره نیست.
( )2برخالف ،مجاهد میگوید که سورۀ فاتحه در مدینه نازل شده است .و او یگانه
کس با این نظریه است.
( )3گروهی دیگر میان این دو نظریه جمع کردند و گفتند که هم مکی است و هم
مدنی .یعنی یک بار در مکه و بار دیگر در مدینه نازل شد ،و این فضیلتی است که
 1علی بن احمد واحدی نیشاپوری از مفسرین قرن پنجم هجری است ،که تفسیر را از ثعلبی فرا گرفته است.
«البسیط»« ،الوسیط» ،و «الوجیز» از جملۀ آثارش در تفسیر است که بنام تفسیر واحدی مشهور است .مهمترین
اثرش کتاب «اسباب النزول» اوست که در آن اسباب نزول آیات را شرح داده است( .یادداشت از مترجم)
 2ابن حجر عسقالنی در کتاب «العجائب فی بیان األسباب» مینویسد :این حدیث مُرسل است و راویانش قابل
اعتماد اند .اما احتمال دارد که این واقعه بعد از قصۀ غار حرا اتفاق افتاده باشد ،زیرا این بعد از وقفۀ کوتاهی که
در نزول وحی آمد میباشد( .برای وضاحت بیشتر ،رجوع کنید به توضیحات داده شده در اخیر «فهرست
سورهها به ترتیب نزول» در ضمائم این کتاب در اخیر).
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هیچ سورهای دیگر را نیست .و به همین سبب به آن «سبع المثانی» گفته شده
است.
چهارم ،چهار نوع آیت در سوره فاتحه گِرد آمده است :ذکر خدای تعالی با اسماء
حسنی ،اظهار بنده برای پرستش آفریدگارش و یاری خواستن از او ،ستودنِ همدالن و
همکیشان ،و نکوهیدنِ دشمنان.
پنجم ،پنج نام خداوند متعال در سوره فاتحه یادآوری گردیده :اهلل ،الرحمن ،الرحیم ،و
المالک.
ششم ،شش خصوصیت از صفات بندگان نیکو که درین سوره تذکر رفته عبارت اند
از :اخالص بندگی ،دعا برای کمک و یاری ،به دوام خواستنِ هدایت ،همدلی با اهل رسالت،
مخالفت با یهود و ترسا ،و دوری جستن از اهل بدعت و گمراهی.
هفتم ،این سوره به هفت نام نامیده شده است :فاتحه  ،اُم الکتاب (مادرِ کتاب) ،سبع
المثانی (هفت [آیت] مکرراً آمده) ،سورة الحمد ،اساس القرآن ،سورة الشفاء ،و سورة الصالة.


فاتحه ازینرو گویند که این سوره آغازگر و ابتدای قرآن است ،و در نماز قرائت

قرآن را با این سوره آغاز میکنیم ،و وحی الهی به پیامبر ﷺ چنانکه به ما روایت

شده با همین سوره افتتاح گردید ،و همینگونه در لوح محفوظ نوشته شده است.


اُم الکتاب ،یعنی اصلِ کتاب است .و لوح محفوظ نیز اُم الکتاب نامیده میشود زیرا
اصلِ همه کتابهایی که در کائنات تا روز قیامت نوشته میشود میباشد .و این سوره
نیز به این خاطر اُم الکتاب یا اُم القرآن نامیده میشود چون همه آنچه در سائر سورهها
تذکر رفته در این سوره جمع گشته است.
از ثناء و ستایش (الحمد) ،تا ذکر اسماء اهلل و صفات ربوبیت و الهیت (اهلل رب) ،تا
اشاره به کائنات و هرآنچه در آنهاست (العلمین) ،تا ذکر بخشایندگی و مهربانی و
رحمت (الرحمن الرحیم) ،تا یاددهانیِ قیامت و پاداش و جزا (مالک یوم الدین) ،تا
طاعت و عبادت (إیاک نعبد) ،تا دعای یاری خواستن و کمک طلبیدن (وإیاک
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نستعین) ،تا طلب هدایت و رهنمایی و رستگاری و معرفت (اهدنا الصراط المستقیم)،
تا ذکر راه و روش انبیاء و اولیاء و عرفا (صراط الذین أنعمت علیهم) ،و یادآوری از
از مشرکین و کافران و گمراهان (غیر المغضوب علیهم وال الضالین).


سبع المثانی :سبع ،یعنی در آن هفت آیت است .و مثانی ،یعنی در هر نماز دو بار
قرائت میشود .و گویند :چون در آن ثناء و ستایش است ،مثانی نامیده شده است .و
گویند :چون دو بار نازل گشته است ،یکبار در مکه و دوم بار در مدینه .و گویند:
چون هم اهل آسمان با آن نماز میخوانند و هم اهل زمین .و گویند :چون نیم آن
ثناء و ستایش رب عزوجل است ،و نیم دیگرش دعا و نیایش بنده .و گویند :چون
در آن از ربوبیت و بندگی ،خالق و مخلوق ،عمل و توفیق ،هدایت و گمراهی ،و
دوست و دشمن یادآوری شده اند .و گویند :چون هم صفات جالل (چون رب و
مالک) و هم صفات جمال الهی (چون رحمن و رحیم) در آن مذکور اند ،و حمد و
ثنای او هم از برای ذات و صفاتش و هم از برای نعمت و روزیاش است ،و رحمت
او هم در این دنیا و هم در آخرت شاملِ حال ماست ،و هم به نیکی و هم به بدی
جزا میدهد ....ازینرو مثانی نامیده شده است.
«نامش مثانی از بهر دوییِ معانی :حمد دو (بر صفاتِ سزا و بر آالء 1و نعما) ،و
عالَم دو (عالم فنا و عالم بقا) ،و رحمت دو (به دنیا و به عقبی) ،و جزا دو (بر
وفا و بر جفا) ،و عبادت دو (پوشیده و پیدا ،)2و استعانت بر دو (بر ادای امر و
تحمل قضا) ،و هدایت دو (ثبات و ابتدا) ،و صراط دو (راه سعدا ،و راه اشقیا)
و اشقیا دو (یهود و نصاری)».

1

آالء  :نعمتها ،نیکیها ،و نیکوییها.

2

پیدا :آشکار و نمایان.
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سورة الحمد :و ازینرو آنرا سورۀ حمد گویند چون به حمد آغاز مییابد ،و در آن
فرمان برای حمد و ستایش است ،و تعلیم دادنِ اینکه چگونه او را ثنا گوئیم ،و بیان
اینکه او سزاوار ستایش است.



اساس القرآن :عبداهلل بن عباس گفت« :همه چیز را اساسی است»« .....و اساس قرآن
فاتحه الکتاب است ،و اساس فاتحه الکتاب بسم اهلل الرحمن الرحیم است».



1

الشفاء :این بر اساس حدیث پیامبر است که گفت« :در سوره فاتحه ،هفتاد شفاء
است».



سورة الصالة :زیرا این سوره در هر نماز خوانده میشود [و نماز بدونِ این سوره
درست نیاید] .و همچنان گفته اند که صالة یا نماز به معنای ثناء و دعاء است ،و این
سوره نیز این دو را در خود دارد.
و در فضیلت این سوره ،سخنان زیادی آمده است .هرکه این آیات هفتگانه را با صدق

و اخالص و با ارجدهی و گرامیداشت بخواند ،از خطرهای هفتگانه نجات پیدا میکند ،و این
را به فارسی بیان میکنیم:
«خطرِ عاقبت که بر کفر بُوَد یا بر مسلمانی ،و خطر گور که نورانی بود یا ظلمانی،
و خطر سوال 2که جواب به صواب گفتن توانی یا نتواتی ،و خطر بعث 3که رویت یا به
سیاهی بود یا با رُخشانی 4،و خطر حساب که سالمت یابی یا درمانی ،و خطر وزن اعمال
که پلة طاعت یا به سبکی بود یا به گرانی ،و خطر دو راه که جهنمی شوی یا جنانی.

 1ثعلبی و قرطبی این را در تفاسیر خود ذکر کرده اند.
2

منظور سوال نکیر و منکر است.

 3بعث  :برانگیختن ،زنده شدن بعد از مرگ.
 4رخشانی :درخشندگی ،نورانی.
 5جنان :جمعِ جنت است .پس جنانی یعنی جنتی یا بهشتی.

5
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چون این آیات را با تعظیم برخوانی ،خویشتن را ازین خطرها به فضل و رحمت وی
برهانی».

1

﴿ِ﴾1
ْ
ْ ْ
ني
م
ال
ع
ال
ب
ر
لل
د
م
الح
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ ِّ َ
سپاس مر خدای راست پروردگار جهانیان0
این کالم پروردگار یکجا با تسمیه درنظر گرفته شود[ .و آن را دو مفهوم است]:
[یکی آنکه] چون هستیِ همه چیزها از خدای عزوجل سرچشمه گرفته و همه مُلکِ
اوست[ ،پس میباید که] با نام او تعالی آغاز کنیم ،و بر وی حمد و ثناء گوئیم.
[و دوم ]،به نام آن ذاتی [آغاز میکنیم] که موصوف به رحمت است ،و همه نعمات از
آنِ اوست ،پس سپاس و ستایش او راست از برای همه نعماتش.

ْ ْ
للِ :
الحم ُد ّ َِ
َ
«حمد» به چهار معنی بوده میتواند:
نخست ،به معنای «ثناء و ستایش» از برای همه افعالِ نیکویش .یعنی ستایش اوراست
از برای هرآنچه انجام داده است ،از میراندن و زنده کردن ،از تنگدست ساختن و توانگر نمودن،
از عزت بخشیدن و خوار نمودن ،از آزمایش و ابتال نمودن ،وغیره .زیرا هرآنچه او انجام میدهد
از روی عدل و حکمت است ،و عاقبت آن نیک است.
دوم« ،حمد» به معنای شکر و سپاس است .چنانکه ابن عباس رضی اهلل عنهما گفت
که حمد یعنی :شکر به خداوند از برای آنچه که به بندگانش آفریده است .پس شکرانگی و
سپاس او راست که نعمتش را پایانی نیست و مِنتاش را فراموشی نیست.

 1ازین بخش ،تخمیناً حدود  30درصد متن اصلی ترجمه گردید.
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سوم« ،حمد» به معنی رضا و خشنودی است .یعنی به حکم و قضا و تقدیر و قسمتش
رضایت داده ایم ،و برآنچه میکند اعتراض نداریم.
چهارم« ،حمد» به معنی مدح با بهترین صفات است .یعنی ،خداوند را از بابت صفات
نیک او میستائیم ،اوست خداوند بخشایندۀ مهربان ،بلندمرتبه و بزرگ ،عزیز و دانا ،قدیر و
قدیم ،غنی و کریم ....تا تمام اسمای حسنای او.
و الف و الم در «الحمد» اغراق میآورد و آن را بر همۀ این چهار معانی مشمول
میسازد ،چنانکه بنده بگوید:
«ثنا خدای را سزد که هرچه کند حکمت است ،شکر ورا واجب شود که از وی بیشمار
نعمت است ،رضا به قضای وی باید که ورا انفاذ و مشیت است ،ستایش ورا باید که
صفات وی سزای حمد و مدح است .ثنا گوی تا ثنا یابی! شکر گوی تا عطا یابی! رضا ده
تا رضا یابی! و راست آی تا ورا یابی!»
[اندر خوانشهای مختلف از الحمد هلل]
امام ابومنصور [ماتریدی] رحمه اهلل گفته است :احتمال دارد که خداوند حمد و ثنای
خویش را گفت تا به مردم بفهماند که ذاتش سزاوار ستایش است تا او را ثنا گویند ،ویا هم
احتمال دارد که این را بشکل امر و دستور بیان کرده باشد ،یعنی «قولوا :الحمدُ هلل» [بگوئید که:
ستایش مر خدای راست].
ْ

ْ
ِللر﴾ هم به شکل إضمار ،هم به شکل إخبار ،و هم به شکل
و گفته اند که ﴿الحم ُد ر ِّ َ ِ
َ
1
ابتداء خوانده شده میتواند:

 1اشاره به برداشتها یا خوانشهای مختلف از آیتِ قرآن دارد که معنی و تفسیر آیت در هر یکی ازین متفاوت
خواهد بود .ممکن است که در این خوانشها ،اِعرابِ آیت نیز تغییر کند و بدینترتیب به قرائتهای مختلف
هفتگانه ارتباط گیرد( .یادداشت از مترجم)
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ْ

ْ
ِللر﴾ به شکل «اِضمار» است [یعنی ،دستور و فرمان میدهد
بعضی گفتهاند که ﴿الحم ُد ر ِّ َ ِ
َ

که مردم ثنا و سپاس گویند خداوند را] .در این صورت ،چنین تفسیر میشود که« :قولوا
الحمدُ هلل» ،یعنی « ،بگوئید که :ثنا و سپاس خداوند راست! »


ْ

ْ
ِللر﴾ به شکل «اِخبار» است [تا به مردم تعلیم دهد که او
دیگران گفتهاند که ﴿الحم ُد ر ِّ َ ِ
َ

سزاوار ستایش است] .و در این صورت ،چنین تفسیر میشود که «[ :ثنا و سپاس
خداوند را سزد!» ،یا مفصالً اینکه« ]:حمد و ثنای جمله ثناگویان ،ستایشِ همه
ستایندگان ،و شکر و سپاسِ همه شکرگزاران و سپاسآرندگان ،و ذکرِ همه ذکرکنندگان
خداوند را سزد! » و به فارسی چنین باشد که« :حمد خدای را باید ،و خدای را شاید،
و خدای را سزد ،و جز او را نسزد».


و اما اگر به شکل «ابتداء» خوانده شود ،به این معنی است که :ثنا و ستایش از جانب
خداوند برای خودش [یعنی ،خدای تعالی به خودش حمد و ثنا میگوید] 2.چنانکه

پیامبر اکرم ﷺ فرمود« :هیچ کسی بیشتر از اهلل متعال دوست ندارد که مدح کرده شود،
ْ

ْ
ِللر﴾».
فلهذا او خودش مدح خود را کرد و گفت﴿ :الحم ُد ر ِّ َ ِ
َ

بدان که چون او تعالی مخلوقات را آفرید و پرورش داد ،و سپس به ایشان فهم و درک
عطا کرد ،و به ایشان هدایت ارزانی نمود ،بر مخلوقات الزم گشت که شکر او را ادا
کنند .ولی او تعالی دانست که آنها از ادا کردن شکر او به حد کمال [و به طور شاید
و باید] عاجز اند .ازینرو ،او خودش ذات خویش را ثنا گفت.

ْ ْ
 2چنانکه خود امام نسفی در اخیر این فصل ،که تفسیر اجمالی این سوره را به فارسی ارائه میدارد﴿ ،الحم ُدِ
َ

للر﴾ را که اگر بشکل ابتداء خوانده شود اینگونه ترجمه میکند« :سپاس مر خدای را ،»....درحالیکه به شکل
ر ِّ َ ِ
اِخبار به این معنی است که« :سپاس مر خدای را سزد »....چنانکه در باال در اصلِ متن نیز ذکر گردید( .یادداشت
از مترجم)
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به همین ترتیب ،چون ما بر نبی کریم ﷺ درودی که سزاوارش باشد فرستاده

نمیتوانیم ،از خداوند میطلبیم که او بر محمد ﷺ درود بفرستد ،چنانکه میگوئیم:
اللّهم صَلِّ علی محمَّد.
همچنان ،با ستودن خویش از جانب خود ،او تعالی به بندگانش نشان داد که حمدی
که او سزاوارش است همان است که به حد کمال باشد ،و این همان حمد و ثناییست
که او خودش بر خویش نموده است و نه حمد و ثنایی که کس دیگر آن را بر او گفته
باشد .زیرا هرکسی دیگر که بر او تعالی حمد گوید گاهی است و گاهی نیست ،و این
خودش نیازمندیهایی دارد که برای مرفوع ساختن آنها به خداوند تعالی دعا میکند.
پس هیچگاه حمد و ثنای مخلوقات خالص برای او تعالی بوده نمیتواند .از همینرو،
او تعالی در ازل بر خویش حمد و ثنا گفت ،حمد و ثنای ازلی و حقیقی!
[اندر فرق میان حمد و شکر]
گویند که :حمد به گفتار میشود ،ولی شکر در عمل صورت میگیرد .چنانکه او تعالی
در مورد حمد میگوید﴿ :بگو ستایش خداوند راست﴾ [اإلسراء ،]111 :درحالیکه در مورد

شکر میگوید﴿ :ای خانوادۀ داؤد ،به عمل آرید سپاسگزاری را﴾ [سبا.]13 :
و گویند :حمد بر زبان میشود ،و شکر در قلب و دل میشود.

و گویند :حمد ،ثنا است به آنچه او خودش را هست؛ و شکر ،ثنا است به آنچه از او
بر ما است.
حمد در لفظ خاصتر از شکر است اما در معنی عامتر است ،و شکر در لفظ عام است
ولی در معنی خاص است .و هر شکری حمد است ،اما هر حمدی شکر نیست.
«الحمد هلل ،ستایشِ همه ستایندگان ورا
سپاسدارندگان ورا بر همه منتها».

 3ورا :مخففِ « وی را » یا « او را ».

3

بیمنتها ،والشکر هلل ستایش همه
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[اندر قرائتهای مختلف آن]
عامۀ مردم آنرا بشکل «ابتداء» [با «رفع» 4یعنی ضمِ دال] و کسرِ الم قرائت میکنند.
درحالیکه یک تعداد معدودی آن را به شکل «إضمار» با «نصب»[ 5یعنی با فتحِ دال] قرائت
ْ

ْ
للر﴾ .و حسن بصری آن را با خفض [یا کسرِ] دال قرائت کرد تا با الم
کرده اند ،یعنی ﴿الحم َِدِ ر ِّ َ ِ
َ
ْ

ْ
للر﴾.
بعدی موافقت داشته باشد ،یعنی ﴿الحم رِدِ ر ِّ َ ِ
َ

ْ
ني :
م
ال
ع
رب ال
ِ
َ
َ
َ ِّ َ
[در معنای «رب» سخنان زیادی آمده است ].گفتهاند که «رب» یعنی مالک و خداوندگار،
چنانکه [در عربی] گویند «رب الدار» (مالک یا صاحب خانه).
همچنان گفتهاند «رب» یعنی بهاصالحآورندۀ [کارها] و تدبیرکننده و کارساز .و نام
«ربانیون» [که در قرآن برای علمای یهود به کار رفته است] در همین مفهوم میباشد ،یعنی
علما اصالحکنندگان و تدبیرکنندگان امور مردم اند.
و نیز گفته اند که «رب» یعنی مُرَبّی و پرورشدهندۀ مخلوقات ،چنانکه آمده است:
ْ
يناِولر ً
يدا﴾ [الشعراء« ]18 :گفت :آیا ما ترا در کودکی در میان خود پرورش
﴿ق َ َ
ال ِأَلَم ِنُربِّ ر َ
ك ِفر َِ
َ

َ

نکردیم؟».
 4این یکی از مسائل نحو عربی است « .رفع » جمله را به شکل فاعلی درمیآورد ،و اسم یا فعلی که در حالت
ْ

ْ
للر﴾« ،الحمدُ» مبتداء است
رفع قرار میگیرد ،حرف آخر آن بشکل ضمه (پیش) تلفظ میشود .یعنی در ﴿الحم ُِدِ ر ِّ َ ِ
َ

و حرف آخر آن (یعنی دال) رفع میشود و ضمه میگیرد ،و « ِللَّه» خبر است .با ادای این آیت بشکل رفع،
برداشت یا تفسیر این آیت یا به شکل «ابتداء» خواهد بود یا به شکل «اِخبار» ،که به این دو مسئله امام نسفی
کمی پیشتر اشاره کرده بود( .یادداشت از مترجم)
5

در نحو« ،نصب» جمله را به شکل مفعولی درمیآورد .حرف آخر کلماتی که در حالت نصب قرار میگیرند
ْ

ْ
للر﴾ِ(در حالت نصب با فتحِ دال) دو برداشت میتواند صورت گیرد)1( :
فتحه میداشته باشند .از قرائتِ ﴿الحم َِدِ ر ِّ َ ِ
َ

معنای اضمار یا امر ،یعنی اینکه «بگوئید که :ستایش خدای راست ،»....چنانکه امام نسفی هم به این مسئله اشاره
دارد )2( .در نصب ،اسم یا فاعل نامشخص بر فعل به فرض گرفته میشود ،و معنیِ آیت بشکل نصب چنین
خواهد بود که« :من خد را ثنا میگویم» یا «ما خدا را ثنا میگوئیم»( .یادداشت از مترجم)
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و حسین بن فضل بَجَلی گفت« :رب» یعنی آنکه همیشه ثابت و استوار باشد.

6

ْ

ِي﴾ِیعنی اهلل متعال مالک همه مخلوقات است ،و همه مُلک و هستی
پس ﴿ر ر ِّبِالعالَ رم َِ
َ
َ

از آنِ اوست ،و آفرینش و فرمان او راست ،و طاعتش بر همه واجب است .او بهصالحآورنده
و کارساز امور مخلوقاتش است ،و ساماندهندۀ امور دنیا و آخرت ،و دلهای مؤمنان را با
معرفت خویش زنده میسازد ،طاعات شان را با وجود کوتاهیها میپذیرد ،و گناهان شان را
با آنکه بسیار است میبخشد.
او مُرَبّی و پرورشدهنده و پرورندۀ ظواهر است با ارزانی نعمات خویش ،که این
پرورشِ نفسها است .و او پرورندۀ باطن است با ارزانی رحمت خویش ،که این پرورشِ
دلهاست.
ْ

ِي﴾ ،مفهوم عام
و چون این اسم با «العالمین» یکجا بکار رفته است ،یعنی ﴿ر ر ِّبِالعالَ رم َِ
َ
َ

دارد .سپس آنرا تنها مختص به «آسمانها و زمین و هرآنچه میان آنهاست» ساخت و گفت

ْ
اتِواْل ْ
ِالسما رءِ
ب
ر
و
ِ
ف
﴿
»
زمین
و
آسمان
«
به
مختص
یا
،
ضِوماِب ْيْنما﴾ [مریم]65 :
ر
او رِ
ِالسم ِ
﴿رب
َ
ر
َ
ر
ِّ
ِّ َ َ
َ َ َ َُ َ
َ
ِّ َ ِّ ُ ِّ َ َ َ
َ َ
ْ
ْ
ْ
ب﴾
ار ر ِ
ار رق
ض﴾ [الذاریات ]23 :ساخت ،یا مختص به «مشرقها و مغربها» ﴿ب ر ِر ر ِّبِالم َش
اْل ْر ر ِ
و
َ
ِوال َم َغ ر
ر
َ
َ
َ
َ
ْ ْ ْ
ْ ْ ْ
ِي﴾ [الرحمن:
ْغب رِ
شقِي ِورب ِالم
[المعارج ،]40 :یا مختص به «دو مشرق و دو مغرب» ﴿رب ِالم ِ
َ ِّ ُ َ ر َ ر َ َ ِّ ُ َ ر َ
ْ ْ
ْ ْ
ب﴾ [الشعراء ،]28 :یا باز هم مختص به
ْغ ر ِ
ش رق
بِالم
 ،]17یا مختص به «مشرق و مغرب» ﴿ر
ِوال َم ر
ر
َ ِّ ُ َ
َ
ْ
گوشهای از زمین یعنی کعبه ﴿ِرب َٰ
ت﴾ [قریش ]3 :ساخت.
ِه َذاِالب ْي رِ
َ ِّ َ
َ
ْ
وذ ِبرر ر ِّبِ
و نیز این اسم را برای مردم بکار برده است ،یعنی «پروردگار مردم» ﴿قُل ِأ َ ُع
ُ
َ

ك﴾ «قسم به پروردگار
اس﴾ [الناس ،]1 :سپس آنرا مختص به پیامبرش ساخت و گفت ﴿فَوربِّ ر َِ
النِّ َ ر ِ

َ َ
ْ
ْ
ْ
وّنِأَست رجبِ
الِربِّ ُ ُِ
تو» [الحجر ،]92 :و سپس آن را مختص به امتش ساخت و گفت ﴿وق
ك ُمِاد ُع ر
َ
َ َ َ َ
ك ِْم﴾ «و پروردگار شما گفت « :مرا نیایش کنید ،تا [خواست] شما را اجابت کنم[ ».غافر.]60 :
لَ ُ

 6یعنی از یک حال به دگر حال تغییر نکند.
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ْ

ِي﴾ ،حسن بصری رحمه اهلل گفت که منظور همه آنچه آفریده شده
در معنیِ ﴿العالَ رم َِ
َ
است میباشد .و قتاده گفت که منظور جنیات و آدمیان و فرشتگان و شیاطین است .و دیگران
گفتند که منظور همه جانوران ذیروح روی زمین است ،زیرا آنها نیاز به پرورش [و روزی
دادن] دارند.
موجودیتِ مخلوقات دلیل بر موجودیت آفریدگار است ،و پدید آمدنِ آنها دلیل بر
قدیم بودنِ اوست ،و بقای آنها دلیل بر وحدانیت اوست ،و نظم در آنها دلیل بر علم و حکمت
اوست ،و پذیرش دعای دعاکنندگان دلیل بر شنوایی و اجابت اوست ،و ناتوانی مخلوقات از
سرباز زدن از قضای او دلیل بر جالل و عظمت اوست ،و مُهلت دادن به دروغگویان [و
خداناباوران] دلیل بر بردباری [و شکیبایی] و رحمت اوست.
اوست آفریدگار و پروردگار و خداوندگار همه مخلوقات .و ربوبیت او بر موجودیتِ
مخلوقات وابسته نیست ،بلکه او رب العالمین [و پروردگار جهانیان] بود پیش از آنکه مخلوقی
بوده باشد ،و اگر همه از میان هم بروند او رب العالمین میباشد.
او آفریدگار بود پیش از آنکه آفریدهای بوده باشد ،پدیدآورنده بود پیش از آنکه
پدیدهای بوده باشد ،قادر بود پیش از آنکه مقدوری بوده باشد ،قاهر بود پیش از آنکه مقهوری
بوده باشد ،روزیدهنده بود پیش آزنکه روزیخواری بوده باشد ،آمرزنده [و بخشاینده] بود
پیش از آنکه آمرزیدهای [یا بخشودهای] بوده باشد ،مذکور [و نامی] بود پیش از آنکه ذاکری
[یا ثناگویی] بوده باشد ،مشکور [و سپاسداشته] بود پیش از آنکه شاکری [یا سپاسدارندهای]
بوده باشد ،ستوده بود پیش از آنکه ستایندهای بوده باشد ،پرستیده بود پیش از آن پرستندهای
بوده باشد ،اجابتکنندۀ دعا بود پیش از آنکه دعاکنندهای بوده باشد ،غنی [و توانگر] بود پیش
از آنکه آسمان و زمینی بوده باشد ،مالک [و پادشاه] بود پیش از آنکه مُلکی [یا داراییای] بوده
باشد .و باقی [و پاینده] است پس از آنکه همه مخلوقاتش فنا [و نیست] گردند ،و آندم است
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که خدای جلَّ جاللَهُ میگوید ﴿امروز پادشاهی کِراست؟﴾ [غافر .]16 :پس پاکی خدا راست،
اوست غالب آمرزگار.

7

﴿ِ﴾2
الر ْ َٰ
ح ِي
ْح ِن
الر ِ
َّ
َّ
[خداوندِ] بخشایندۀ مهربان0
ْ

تفسیر ﴿الر َٰ
مي﴾ در بخش تسمیه ارائه گردید که بدانجا مراجعه شود.
ح رِ
ْحن
ِالر ر
ِّ َ ر ِّ َ
ْ

حاال اگر پرسیده شود که چرا ﴿الر َٰ
مي﴾ برای بار دوم در سوره فاتحه به تکرار
ح رِ
ْحن
ِالر ر
ِّ َ ر ِّ َ

آمده است ،باید گفت که برای این پنج دلیل بوده میتواند:


نخست ،باید دانسته شود که تسمیه جزوِ سوره فاتحه نیست.



دوم[ ،ذکر دوبارۀ آن در سورۀ فاتحه] بندگان را به ذکر خداوند بیشتر تشویق میکند،
چون نشانۀ محبت به خدا دوست داشتنِ ذکر اوست ،چنانکه در حدیث آمده است:
«کسیکه چیزی را دوست داشته باشد ،بیشتر آن را یاد میکند».



سوم ،چون پیش از آن آمد که او ﴿پروردگار جهانیان﴾ است ،ازینرو به تعقیب آن
ْ

﴿الر َٰ
مي﴾ ذکر گردید تا روشن شود که او تعالی بخشایندهایست که در دنیا
ح رِ
ْحن
ِالر ر
ِّ َ ر ِّ َ

روزی میبخشد و مهربانیست که که در آخرت [گناهان را] میآمرزد ،و از همین رو
در آیت بعدی میگوید که﴿ :خداوندگار روز رستاخیزست﴾.



چهارم ،دلیل اینست که پیش از آن از حمد و ثنا یادآوری گردید .و حمد و ستایش،
رحمت الهی را به دنبال دارد.

 7از تفسیر این آیت ،تخمیناً حدود  30درصد متنِ اصلی ترجمه گردید.
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پنجم ،یادآوری از ﴿پروردگار جهانیان﴾ بیم و ترس را [در د ِل بنده] ایجاد میکند ،و
سپس یادآوری از ﴿بخشایندۀ مهربان﴾ بودنش رغبت و شوق را [در دلِ بنده] جا
میدهد .پس با این کار ،بین رغبت و ترس تعادل را ایجاد کرد ،تا باشد که مردمان را
به طاعت مایل سازد و از گناهان باز بدارد شان.
یکی از سخنانی که در تفسیر این دو اسم در بخش تسمیه یادآوری نکردیم ،گفتاری
ْ

از امام قُشَیری عبدالکریم بن هوازن 1است که میگوید﴿ :الر َٰ
ن﴾ آن است که با عطا و
ْح رِ
ِّ َ

مي﴾ آن است که با انوار خویش
ح رِ
بخششِ خویش [دلِ بنده را] شاد و خرم میسازد ،و ﴿
الر ر
ِّ َ
ْ

[دلِ بنده را] روشن و تابان میسازد﴿ .الر َٰ
ن﴾ با نمایان نمودنِ [خوبیها و نیکیهایش] است
ْح رِ
ِّ َ

مي﴾ با لطف و به دوستی برگزیدنش است.
ح رِ
و﴿
الر ر
ِّ َ

2

﴿ِ﴾3
ْ
ين
مالِ ِك يو ِم ا ِّ
ل ِ
َ
َ
خداوندگارِ روز رستاخیز 0
[اندر شرح قرائتهای مختلف آن]
قرائت این آیت به هفت شیوه روایت شده است [که از آن جمله]:

3

 1ابوالقاسم عبدالکریم قشیری نیشاپوری (متوفای  465هـ) عارف مشهور قرن پنجم هجری و نویسندۀ تفسیر
عرفانی «لطائف اإلشارات» است .برای معلومات بیشتر رجوع کنید به بخش «ب .مؤاخذ و منابع امام نسفی» در
«فصل  :2خصوصیات و جایگاه «التیسیر»» در مقدمۀ مترجم در این کتاب( .یادداشت از مترجم)
 2از تفسیر این آیت ،تقریباً همه متنِ اصلی ترجمه شد.
 3در این ترجمه ،تنها سه قرائت مشهور را نقل کردیم .برای شرح کامل سائر قرائتها ،عالقمندان به اصل تفسیر
عربی مراجعه نند( .یادداشت از مترجم)
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« ِمالر رك ِ» (با [مدِ قصر بر] الف و کسرِ الم و خفض یا کسرِ کاف) :از پیامبر ﷺ،



َ

خلفای راشدین ،و از گروهی از اصحاب (رضی اهلل عنهم) و تابعین روایت شده است.
عاصم ،کسائی ،اعمش ،و دیگران این قرائت را اختیار کرده اند.

1

«ِ ِم رل ركِ» ([بدون الف] با کسرِ الم و خفض یا کسرِ کاف) :این هم از پیامبر ﷺ روایت



َ

شده است ،و همچنان از عثمان ،علی ،زید بن ثابت ،ابن عمر ،و ابودردا روایت شده.
نافع ،ابن کثیر [مکی] ،ابوعمرو ،حمزه ،و ابن عامر این قرائت را اختیار کرده اند.


كِ» (با الف و کسر الم و] نصب یا فتحِ کاف) :از ابوهریره رضی اهلل عنه ،عمر
«ِمالر َِ
َ

بن عبدالعزیز ،و اعمش روایت شده است .و در این قرائت ،زید بن علی آیات قبلی

ْ ْ
بِ
للر ِر َِِّ
را نیز با نَصب (فتحه) میخواند جهت ادای مدح و ندا ،یعنی﴿ :الحم َِد ِ ر ِّ َ ِ
َ
َ
ْ
ْ
مي﴾
حِ
نِ
ْح ِ
ِيِِ١الر َِٰ
العالَ رم َِ
الر ر
َ
ِّ َ َ ِّ َ َ

اما متأخرین و عامۀ مردم بیشتر قرائت اول را ترجیح داده اند.
[اندر شرحِ معنای «مَالِک» و «مَلِک»]
گروهی گفته اند که :لفظِ « مَالِک » [در مفهوم] جامعتر است ،چنانکه گویند « مَالِکُ
کلِّ شیءٍ » اما نمیگویند که « مَلِکُ کلِّ شیءٍ » ولیکن میتوان گفت « مَلِکُ الناس ».

 1اینها از جملۀ قاریان هفتگانه هستند .قراء سبعه یا قاریان هفتگانه شامل افراد ذیل اند:
عاصم کوفی (به روایتهای حفص و ابوبکر شعبه) ،نافع مدنی (به روایتهای قالون و ورش) ،ابن کثیر مکی
(به روایتهای قنبل و بزّی) ،کسائی کوفی (به روایتهای دوری و ابوالحارث) ،حمزه کوفی (به روایتهای
خلف و خالد) ،ابوعمرو بن عالء بصری (به روایتهای دوری و سوسی) ،و ابن عامر شامی (به روایتهای
هشام و ابن ذکوان) .پنج تن ازینها عجمی یا فارسیزبان بودند.
قرائت یکتعداد قاریان دیگر بحیث قرائت « شاذ » (یعنی نادر) محسوب میگردند ،که در آن جمله قرائت
حسن بصری و قرائتِ ابومحمد اَعمش شامل اند( .یادداشت از مترجم)
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در واقع « ،مَالک » آنست که « مِلک » (دارایی) در تصرفش باشد ،و « مَلِک » آنست
که « مُلک » (پادشاهی) در تصرفش باشد[ 1.چون پادشاهی را نیز نوعی از دارایی میتوان
تلقی کرد] پس مالِک میتواند به هردو مفهوم داللت کند ،یعنی میتوان گفت که « مالکُ المُلک
» و نیز « مالکُ المِلک » .ولیکن مَلِک نمیتواند به هردو مفهوم داللت کند ،و تنها « مَلِکُ المُلک
» درست آید و « مَلِکُ المِلک » درست نیاید.
برخالف ،گروهی دیگر گفتند که « مَلِک » جامعتر است و با سائر آیات قرآن موافق
ْ

ْ

اس﴾ [الناس ،]2 :یا
ق﴾ [طه ،]114 :یا ﴿م رل ركِالنِّ َ ر ِ
كِالح ُِِّ
است ،چنانکه آمده است ﴿فت ِعاَلِاللِالمل
َ َ َ َ ِّ َ ُ َ ر ُ َ
ْ

ْ

ْ ْ

َ

ْ

وس﴾ [الحشر ،]23 :یا ﴿لرِّ َم رنِال ُمل ُكِالي ْو ِم﴾ [غافر.]16 :
كِال ُق ِّ ُد ِ
﴿ال َم رل ُ
ُ
َ َ

در نظر این گروه ،معنیِ این اسم قوتِ کامل ،حکمرانیِ برحال ،تصرفِ مطلق ،و فرمانِ
جاری میباشد .و او راست مِلک (دارایی) و مُلک (پادشاهی) و ملکوت ،و عزت و جبروت،
و او زندهایست که هرگز نمیمیرد.
ولی کاربرد این اسم برای بندگان ،معنای مجازی دارد .زیرا اگر بندهای مَلِک (پادشاه)
میگردد ،مُلک و پادشاهی او را آغاز و پایانی ،و حد و نهایتی است ،و پادشاهی او بر جسم
است نه بر عَرَض ،بر نَفس است نه بر نَفَس ،بر ظاهر است نه بر باطن ،بر حاضر است نه بر
غائب ،و بر زنده است نه بر مرده.
درحالیکه مُلک و پادشاهی خدای عزوجل را آغاز و پایانی ،و حد و نهایتی نیست ،و
بر همه نفوس و انفاس است ،بر ظواهر و بر معانیست ،بر فطرتها و فکرتهاست ،بر زندهها
و مردههاست ،و او پادشاهی است که او را زوال و نابودی نیست .همه پادشاهیها نابود خواهند
گشت جز پادشاهیِ او ،و همه داراییها از میان خواهند رفت جز دارایی او .نه پادشاهیِ او را
زوالی است و نه داراییِ او را انتقالی.

 1پس «مالک» به معنای «دارنده» و «صاحب» است ،و «مَلِک» به معنای «پادشاه» و «فرمانروا» .ازینرو ،در ترجمۀ
فارسی این آیت ،لفظ «خداوندگار» را برگزیدیم تا به هردو مفهوم داللت کند .بنگرید به لغتنامۀ دهخدا.
(یادداشت از مترجم)
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امام ابومنصور ماتریدی رحمة اهلل علیه میگوید :در این آیت توصیفِ پروردگار متعال
با مُلکی شده است که در حینِ توصیف وجود نداشته ،یعنی روز قیامت .و این آیت ثابت
میسازد که سزاواریِ او تعالی برای توصیف – به آنچه که او سزاوار است بدان وصف شود
– از ذات خودش است نه از آنچه که او را بدان وصف میکنند .اوست آفریدگار زوال ناپذیر،
آمرزگار زوال ناپذیر ،بخشندۀ زوال ناپذیر ،و شنوندۀ زوال ناپذیر .او پروردگار همه اشیاء و
خدایِ همه اشیاء از روز ازل بود و است ،درحالیکه اشیاء حادث اند [و از نو پدید آمدهاند].
و چون او تعالی میفرماید که ﴿خداوندگار روز رستاخیزست﴾ ،پس این روز حادث نیست.

ْ
ين :
يومِ ا ِّ
ل ِ
َ
در این آیت ،مُلک (پادشاهی) و مِلک (دارایی) خاصتاً به « یَوْمِ ال ِدّینِ » نسبت داده شده
اند .مینگریم که چون در این دنیا به مردمان پادشاهی و دارایی داده شده ،ثروتمندان و توانگران
در دارایی خود بُخل میورزند و پادشاهان در سرزمینهای زیر سلطۀ خود ظلم و ستم روا
میدارند .ولی چون ﴿روز رستاخیز﴾ فرا رسد ،همه داراییها از مالکان و صاحبان شان گرفته
خواهد شد ،و پادشاهی از پادشاهان ستانیده میشود ،و [در آن روز] پادشاهی و دارایی تنها به
او میماند [و بس] .و نه بُخلی میماند و نه ستمی میپاید ،بلکه [در آن روز] بخشش و عطا و
عدل و انصاف حکمفرما خواهد بود .و این وعد و وعید [و بیم و مژدگانی] است .و به دوستان
گفته میشود« :منم دارا و منم پادشاه! به پادشاهیام به شما عزت میبخشم و به داراییام به
شما توانگری .و درین کار ،مرا بازدارندهای نیست!» و در آن روز به دشمنان گفته میشود« :منم
دارا و منم پادشاه! دانستم که شما چه انجام دادهاید ،و حاال به کیفر کردار خود رسانیده میشوید،
و شما را از آن نه گریزی است ،و نه هم بازدارندهای برای دفع عذاب خواهید یافت».
ين﴾ هفت گفتار آمده است:
ل رِ
در تفسیرِ ﴿ا ِّر
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ابن عباس ،ابن مسعود ،حسن بصری ،سُدِّی 1،و مقاتل گفتند که به معنای «حساب»
یا «شمار» است .چون خداوند در روز رستاخیز با بندگان حساب و شمار [اعمال
شان را] انجام میدهد.



مجاهد ،ضحاک ،و قتاده گفتند که به معنای « جزا » است .چون خدای عزوجل در
آن روز جزا و پاداش اعمال بندگان را میدهد.



گروهی دیگر گفتهاند که به معنای « قضاء » است ،یعنی خداوند در آن روز در میان
بندگانش قضاوت میکند.




گروهی دیگر گفته است که به معنای «توحید» است ،چون در آن روز عزت و بزرگی
به اهل توحید داده میشود.
بعضی دیگر گفتهاند که به معنای «طاعت» است ،زیرا در آن روز هیچ چیزی جز
طاعت و بندگی سودی ندارد.




حسین بن فضل بَجَلی میگوید که به معنای «خضوع» (فروتنی و افتادگی) است،
چون در آن روز مردمان همه فروتن خواهند گشت.
گروهی دیگر گفته است :به معنای «قهر» و «غلبه» است ،زیرا در آن روز بر ستمگران
خشم گرفته میشود.

2

﴿ِ﴾4
ْ
ْ
ني
اك نَع ُب ُد َو ِإيّ َ َ
ِإيّ َ َ
اك نَس َت ِع ُ
ترا پرستیم ،و از تو یاری خواهیم0

 1ابومحمد اسماعیل بن عبدالرحمن سُدی کوفی (متوفای  127هـ) ،مشهور به سُدی کبیر ،از جملۀ مفسرین
تابعین بود( .یادداشت از مترجم)
 2از تفسیر این آیت ،تخمیناً حدود  80درصد متن اصلی ترجمه گردید.
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اك﴾ِدر سه بخش یعنی لغوی ،اِعراب 1و معنی ارائه میگردد:
تفسیر ر
﴿إيِّ َ َ

2

اكِ» [یعنی :پناه بردم به تو ،رو آوردم
در تفسیرِ لغویِ آن گفته اند که این لفظ از « رإ ْوي َِ
َ

به تو ،متوسل شدم به تو] گرفته شده است ،چنانکه گویند «آوی إلیه» (پناه برد به او) یا «آواه»
اك﴾ِبه این معنی است که « :به تو رو آوردم به عبادت و استعانت».
(او را پناه داد) .در اینجا ،ر
﴿إيِّ َ َ
و این کلمه [خودش] ضمیر است که تنها در موضع «نصب» بکار برده میشود ،و بر
آن[ 3حروف زیادت یا ضمائر] اضافه شده نمیتوانند بجز در حالتی که به شکل کنایی استعمال
ي » [األعراف ]155 :و « إي ِ
اه
اكم » [سباء 24 :و اإلسراء ]31 :و « رإيِّ َ ٰـ ِ
گردند ،چنانکه در قرآن مجید « رإيِّ َ ُ
ر ِّ َ ُ
َ

» [اإلسراء ]67 :استفاده گردیده اند.
در موضوع اِعرابِ این کلمه ،خلیل بن احمد گفته است « :رإيَِّاِ» از برای نشان دادن
نعبدك » خواهد
ُِ
تعظیم است .و کافِ آن بشکل کنایی پیش از فعل آمد ،و اگر بعد از آن بیاید «
شد .و چون این حرف ك که پیش از فعل آمده است به تنهاییاش تلفظ شده نمیتواند ،پس با
آن رإيَِّاِِافزوده شد جهت اظهار تعظیم.

 1اِعراب در لغت به معنی آشکار ساختن منظورِ کالم است .و در اصطالح علم نحو ،بررسی تغییرات در آخر
کلمه میباشد( .یادداشت از مترجم)
 2برعالوۀ این سه موضوع ،امام نسفی به شرح قرائتهای مختلف این کلمه نیز میپردازد اما در این ترجمه آنرا
بازداشتیم( .یادداشت از مترجم)
 3منظور « رإيَِّاِ» است .در تفسیر بیضاوی شرح این مسئله چنین آمده است:
« و « رإيَِّاِ» ضمیر منفصل است که بشکل منصوب (یعنی در موضع «نصب») بکار میرود ،و چون حروف یاء (به
من) و کاف (به تو) و هاء (به او) با آن یکجا بکار برده میشوند ،حروف زیادت اند که شخص متکلم و
مخاطب و غایب را مشخص میسازند ،و در آن جایی برای اعراب نیست ،مانند «أنتَ» با حرف تاء یا «أرَیتَکَ»
با حرف کاف ....و گفته اند که آنها [یعنی حرف یاء و کاف و هاء] ضمائر اند و رِإيَِّا لفظ عمده است» .
(یادداشت از مترجم)
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اك پیش از ن َ ْعب ُِد] از برای گماشتن فعل بر او
و همچنان گفته شده است که [کاربرد رإيِّ َ َِ

ُ
ْ
كِنَعبدِ» (ذات تو است که
تعالی [جهت تأکید] میباشد .یعنی برابر است که گفته شود« :نفس ِ
َ َ َ ُ

میپرستیم).
از لحاظِ معنی باید گفت که در اضافه شدن لفظِ « رإيَِّا » اسرار زیادی نهفته است .با
نعبدك » و « نستعينك » گفت ،اما در بکارگیریِ «
ُِ
آنکه میشد که جهت کوتاه داشتنِ کالم« ،
رإيَِّا َكِ » فوائدی نهفته است :یکی آنکه [آوردن ك پیش از نستعین ،آخرِ آیت را] با سائر آیهها
سازگار میسازد ،دوم آنکه عبادت و استعانت را از غیرِ اهلل نفی کند ،و سوم آنکه آیت با اشاره
به خداوند آغاز شود بدون آنکه ذاتِ او ذکر گردد ،و این از برای آنست تا نظر و توجه از
خداوند متعال بسوی بنده باشد تا آنکه توجه از بنده بسوی اهلل متعال.

ْ
نَعب ُد :
ُ

در تفسیر آن ،ابن عباس رضی اهلل عنهما گفته است که ﴿نَعْبُدُ﴾ یعنی «ترا توحید

میگوئیم ».و حسن بصری گفته است که یعنی «ترا فرمان میبریم».
بعضی از عارفان گفته اند« :عبادت یعنی مشغول داشتنِ قلب به معرفتِ او تعالی،
گماشتنِ روح به مشاهدتِ او ،واداشتنِ نفس به بندگی و فرمانبریِ او ،و گماردنِ زبان به مدح
اوست ».بعضی دیگر گفته اند« :عبادت ،بزرگداشتِ پروردگار و خوار داشتنِ نفس است ».و
نیز گفته اند« :عبادت رضا دادن به قضا است ،و صبر و شکیبایی بر بال و مصیبت ،و شکر و
سپاس بر نعمتها».
در مورد فرق میان عبادت (پرستش) و عبودیت (بندگی) میگوئیم که:
« عبادت بندگی کردن و عبودیت بنده بودن .عبادت بهوقت است و آن کردنِ طاعت
است ،و عبودیت بیوقت است و آن ماندنِ 1معصیت است .راست گفتن عبادت است [با]

 1ماندن  :رها کردن ،ترک کردن.
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همت آوردن بر دونی 1،دروغ ناگفتن عبودیت است هیچ دروغ گفتن را .و این عبادت
کردن آنچه خدای پسندد[ ،و] عبودیت پسندیدنِ آنچه خدای کند .عبادت دادنِ مال به
طریق زکات و صدقه ،عبودیت خوش بودن به رفتنِ مال به غارت و سرقت ،و ثوابِ این
بیش از ثوابِ آن» .
پس عبادت و پرستش :نماز خواندن بدونِ سهلانگاری ،روزه گرفتن بدونِ واگذاری،
صدقه دادن بدونِ منتگذاری ،حج کردن بدون ریاکاری ،جهاد کردن بدون خودنمایی ،آزاد
کردنِ بنده بدون آزاردهی ،ذکر کردن بدون دلتنگی ،و انجام دادن همه عبادتها بدون
آسیبرسانیست.
ولی عبودیت و بندگی :رضا دادن بدون ستیزهجویی ،صبر نمودن بدون شِکوه و
گلهمندی ،یقین داشتن بدون شکورزی ،حضور دل داشتن بدون غفلتورزی ،نیکبخت شدن
بدون روگردانی ،و در وصال بودن بدون جداییست.
ت بندگی آنست که دنیا ترا بخود شیفته نسازد ،و حُب دنیا و حُب جنت
و گویند :حقیق ِ
در قلبت جا نداشته باشند.
شقیق [بلخی] 2گفت[« :بندگی به چهار چیز است ]:ترکِ دنیا با اهلش ،طلب آخرت
به حقش ،هوای نفس را زیر قضای خدای تعالی و خشنودی او نهادن ،و آمادگی به مرگ و
روز رستاخیز».

 1یعنی  :با آنکه نفسِ انسان دونصفت است و تمایل به دروغ گفتن دارد ،ولی بر این دونصفتیِ نفس پا
گذاشتن و همت ورزیدن به راست گفتن ،عبادت است( .یادداشت از مترجم)
 2ابوعلی شقیق بن ابراهیم بلخی عارف معروف قرن دوم هجری است .وی نزد امام ابویوسف (شاگرد امام
اعظم ابوحنیفه) فقه آموخت ،و بیست سال در فهم معانی آیات قرآنی کوشید .او سپس به ریاضت پرداخت و
پیاده به زیارت کعبه رفت .در طریقت مصاحب ابراهیم ادهم بود .در سال  194هـ در جنگ با ترکان در
ماوراءالنهر به قتل رسید .از اقوال او در کتب عرفانی بشمول «تذ رة االولیاء» بسیار نقل شده است( .یادداشت از
مترجم)
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و گویند :نشانی بندگی آنست که رفعت در مقام تو جز در تواضع تو نیفزاید ،و افزونی
در مال و ثروت تو جز در سخاوتمندی تو نیفزاید ،و طول عمرت جز در طاعت تو نیفزاید.
[در مورد عبادت و پرستش باید گفت که] این فرمانی است که خدای تعالی جن و
انس را برای انجام دادن آن آفریده است ،چنانکه میفرماید﴿ :و نیافریدیم جن و انس را مگر
براى اینکه مرا پرستش کنند﴾ [الذاریات ،]56 :و سپس همه مردم را بشکل عام به آن امر کرد و
گفت﴿ :ای مردم ،بپرستید پروردگار خویش را﴾ [البقره ،]21 :و سپس این فرمان را به امتهایی
که به ایشان پیامبر فرستاده شده است محدود ساخت﴿ :و بیگمان در هر امتی رسولی [با این
فرمان] فرستادیم که خدا را پرستش کنید﴾ [النحل ،]36 :و در حق این امت میفرماید﴿ :این
است ملتِ شما ملتِ یکتا ،و من پروردگار شمایم .پس مرا بپرستید﴾ [األنبیاء﴿ ،]92 :و خدا را
بپرستید و به وی شرک میارید﴾ [النساء﴿ ،]36 :او را بپرستید و به او سپاس گزارید﴾ [العنکبوت:

 ،]17و ﴿پس خاص مرا پرستش کنید﴾ [العنکبوت.]56 :

ْ
ني :
َو ِإيّ َ َ
اك نَس َت ِع ُ
طلب کمک است ،و دعا کردن به خداوند متعالی .ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید
که معنایش اینست که« :از تو یاری میخواهیم در عبادت کردنِ تو ».حسن [بصری] رحمه اهلل
میگوید« :از تو یاری میخواهیم [در چیره شدن] بر شیطان ،آنکه ما را از پرستش کردنِ تو،
که ما را برای آن آفریدی ،باز میدارد ».و مقاتل بن سلیمان میگوید« :از تو یاری میخواهیم
در کارهای ما ،تا ما را در دین و دنیای ما به اصالح آوری».
و فشردۀ همه کالمها در تفسیر آن اینست که :از تو یاری میخواهیم تا در انجام دادن
همه مسؤولیتهایی که بر دوش ماست ،در برپا داشتن فرائض ،در تحمل کردنِ نابسامانیها،
و در اختیار کردنِ کارهای نیک و شایسته ما را کمک برسانی.
در معنای این آیت اقوال و گفتار متعددی آمده است:
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ْ
ِي﴾ ِاز تو در ادای طاعات بعد از
اك ِن َ ْست رع ُِ
اك ِنَعب ُِد﴾ ترا توحید میگوئیم ،و ﴿ رإيِّ َ َ
﴿ رإيِّ َ َ
َ
ُ

توحید یاری میخواهیم.


ْ
ِي﴾ِ
اكِن َ ْست رع ُِ
اكِنَع ُب ُِد﴾ ترا میپرستیم به ظواهر ما که این در توانِ ماست ،و ﴿ رإيِّ َ َ
﴿ رإيِّ َ َ
َ

از تو یاری میخواهیم تا ما را در حفاظت [و مراقبت] باطن ما کمک رسانی ،بیگمان
به هرگونهای که خواسته باشی باطنها را دگرگون میکنی.


ْ
ِي﴾ِبر صبر و شکیبایی
اكِن َ ْست رع ُِ
اكِنَعب ُِد﴾ بر شکر و سپاس آوردن است ،و ﴿ رإيِّ َ َ
﴿ رإيِّ َ َ
َ
ُ

نمودن است.


ْ
ِي﴾ ِچون
اك ِن َ ْست رع ُِ
اك ِنَعب ُِد﴾ چون تو ما را آفریدهیی ،و ﴿ رإيِّ َ َ
ابوبکر وراق گفت ﴿ِ :رإيِّ َ َ
َ
ُ

هدایتِ ما از آنِ توست.


ْ
ِي﴾ِبه فضل و عطای تو.
اكِن َ ْست رع ُِ
اكِنَعب ُِد﴾ به فرمانِ تو ،و ﴿ رإيِّ َ َ
﴿ رإيِّ َ َ
َ
ُ

و در این دو کلمه ،هم اظهار سرافرازی است و هم اظهار نیازمندی﴿ .ن َ ْعب ُِد﴾ مایۀ
ُ
ِي﴾ِاظهار نیازمندی است به کمک
سرافرازی است که ما به بندگیاش توفیق یافتهایم ،و ﴿ن َ ْست رع ُِ
َ
و یاریِ او ،و احتیاج داشتن به توفیق و عصمت او .چنانکه [در فارسی] گفته اند« :بناز و سر
بر آر که بندۀ منی ،و بزار 1و سر فرود آر که بیمعونتِ من بر هیچی».
و گویند که این دو کلمه از برای آنست تا تعلیم دهد که هر شخصی کوشا و
مجاهدتورزنده مورد کرم و بخشش قرار میگیرد ،و میآموزاند تا بنده بخاطر عطا و داد و
دهش خداوند به دعا بپردازد.
چون برای بنده نمایان گردد که هماوست که وی را پرستش میکنیم و هماوست کز
وی یاری میجوئیم ،این نکته را نیز درمییابد که بندگی و چاکری به هیچ کس جز خدای
عزوجل نباید کرد ،و از هیچ کس جز خداوند درخواستِ کمک نباید کرد.
[این آیت داللت بر بطالن عقائد جبریه و معتزله دارد]

 1بزار  :یعنی زاری کن.
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در این دو کلمه مذهبِ اهل سنت و جماعت اثبات میشود ،و آن اینکه فعل و کردار
از بنده و توفیق از خداوند متعال ثابت اند .و این بطالنِ جَبَریه و معتزله را نمایش میدهد .زیرا
اك ِن َ ْعب ُِد﴾ رد بر حرف شان است .از
فرقۀ جبریه [اختیارِ] فعل را از بنده نفی میکنند ،و ﴿إي
ر ِّ َ َ ُ
ِي﴾ِبطالنِ حرف
اكِن َ ْست رع ُِ
سوی دیگر ،معتزله بر توفیق از جانب خداوند باورمند نیستند ،و ﴿ رإيِّ َ َ
َ
شان را ثابت میسازد.
درحالیکه اهل سنت و جماعت میگویند که :فعل و اختیارِ فعل از جانب بنده است،
و خداوند متعال این فعل را خلق میکند و بر این فعل اراده و مشیتِ او میباشد .و این آیت
داللت بر این دو نکته دارد.
امام ابومنصور [ماتریدی] رحمه اهلل میگوید:
اك ِن َ ْعب ُِد﴾ وجه امر نهفته است ،یعنی [طوری باید تفسیر شود که] «بگوئید که ترا
« در ﴿إي
ر ِّ َ َ ُ
ِي﴾ِابطالِ گفتار معتزله است ،زیرا در نزد ایشان استعانت و
اكِن َ ْست رع ُِ
میپرستیم!»  ....و در ﴿ رإيِّ َ َ
َ
کمک خواستن درست نیست .آنها به این باورند که:
استطاعت 1و تواناییِ انجام دادنِ آنچه به آن مکلف شدهایم [از قبل] به بنده
داده شده است ،پس ممکن نیست که بنده [برای طاعتی] مکلف شده باشد
درحالیکه استطاعت و تواناییِ انجام دادنِ آن نزد خداوند باقی بماند [و به بنده
داده نشده باشد] .در این صورت ،کمک خواستن کتمانِ عطا و بخشش خداوند
است .و این کفرانِ نعمت است ،و چنان باشد که گویا خداوند به کفران نعمت
امر کرده باشد و برای انجام دادنِ تکالیف ما را به کمک خواستن از او فرموده
باشد .باورهایی این چنین کفر ورزیدن به خداوند است....

2

« 1استطاعت» یعنی توانایی که خداوند در وجود بنده خلق میکند تا عملی را بنده به اختیار خود انجام دهد .با
آنکه این لفط در متن نیامده است ،ولی چون معنای متن دال بر همین مفهوم دارد ،لفط استطاعت در ترجمه
بکار برده شد( .یادداشت از مترجم)
 2تا اینجا آراء و اقوال معتزله را امام ماتریدی نقل قول کرده است.
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پس اگر گفته شود که استطاعت و توانایی را خداوند یکجا با تکالیفِ عبادات عطا
نکرده است و ازینرو [نظر به این آیت] باید برای طلب آن از خداوند دعا کرد ،این بطالنِ گفتار
معتزله را نشان میدهد ،زیرا [به باور آنها] ممکن نیست که آنچه که به انجام دادن آن بنده
مکلف گردیده باشد [استطاعت و توانایی انجام دادنِ آن] به بنده عطا نگردیده باشد ،یا بر
خداوند الزم نباشد که عطا کند .و این گفتار شان به آن میماند که گویند «به ما [استطاعات و
تواناییِ آن] داده نشود!» .پس هرآنکس که چنین باور در مورد پروردگارش داشته باشد ،اسالم
در حقش حکم کند! »

1

[لحن کالم در این آیت از غایب به مخاطب تغییر میکند]
شیوۀ گفتار در آیتهای قبلی اشاره به شخص سوم یا غایب داشت ،ولی در این آیت
به شخص دوم یا مخاطب تغییر یافت[ .باید یادآور شد که تغییر دادنِ نحوۀ کالم] نزد عرب
کار پسندیده و معمول است ،و این شیوه در قرآن نیز وارد گشته است .طور مثال ،در سورۀ

انسان ،خداوند متعال نخست میفرماید﴿ :پروردگارشان به ایشان از شراب خالص مینوشاند﴾
[اإلنسان ]21 :و سپس میگوید﴿ :حقا که این پاداشی است برای شما﴾ [اإلنسان .]21 :ویا در سوره
احزاب نخست میگوید﴿ :و زن مسلمانی اگر خود را به پیامبر ببخشد [و باز] در صورتیکه

پیامبر بخواهد او را نکاح کند﴾ [األحزاب ]50 :و سپس میفرماید﴿ :این [حکم] خاص برای تو

است﴾ [األحزاب .]50 :در همۀ این مثالها ،شیوۀ گفتار نخست اشاره به غایب داشت ،و بعداً به
مخاطب تغییر کرد .و مثال برعکس آن که شیوۀ گفتار از مخاطب به غایب تبدیل یابد در سوره

یونس آمده است﴿ :تا آنکه در کشتیها باشید و ایشان روان شدند [با کشتیها]﴾ [یونس.]22 :
[شرح حدیث «هذا بَینی وبَینَ عَبدی نِصفَین»]

 1تا اینجا نقلِ قول از تفسیر امام ماتریدی «تأویالت اهل السنه» بود.
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در مورد حدیث پیامبر اکرم ﷺ که «این [سوره] بین من و بندۀ من دو نصف است»

1

امام ابومنصور رحمه اهلل به دو نکته اشاره میکند:
ال
«نخست اینکه هر بخشی از این سوره بین بنده و پروردگار میتواند مشترک باشد ،مث ً
عبادت از سوی بنده صورت میگیرد ولی برای پروردگار متعال انجام میشود ،و یاری خواستن
فعلِ بنده است ولی از بارگاه او تعالی طلب میگردد.
دوم[ ،ممکن است که این حدیث در مورد همین آیت چهارم اشاره داشته باشد زیرا]
عبادت از جانب بنده برای پروردگار انجام میشود ،و برعکس یاری از سوی پروردگار به
بندهاش میرسد .به همین ترتیب ،در مورد مابقی این سوره پیامبر اکرم ﷺ فرمود که خداوند
متعال در جواب بنده میگوید« :این از برای بندهام هست ،و بندۀ مراست آنچه [از من] خواهد».
زیرا نفعِ هدایت به بنده میرسد ،و نفعِ استعانت و یاری نیز متوجه بنده است».

2

این تقسیمبندیِ سوره فاتحه داللت بر این دارد که تسمیه جزوِ سوره فاتحه نیست،
زیرا این آیت سوره را دو نصف میسازد و خود این آیت در بین دو نصف قرار گرفته است:
سه آیت قبلی آن (بدون تسمیه) و نیم نخست این آیت نصفِ اول سوره فاتحه را تشکیل
میدهند ،و نیم دوم این آیت همراه با سه آیت متباقی سوره فاتحه نصف بعدیِ سوره را تشکیل
میدهند .و در مجموع هفت آیت میشود.
این تقسیمبندی [که در حدیث بیان شده است] نشان میدهد که تسمیه در این سوره
مورد شمارش قرار نگرفته است ،چون حدیث با ذکر «الحمد هلل» آغاز میگردد .و این نظریه
[در مورد تسمیه و سورۀ فاتحه] روشِ قاریهای مدینه و بصره و فقهای کوفه است ،و اخبار
و آثار دیگری نیز از اصحاب رضی اهلل تعالی عنهم در زمینه آمده اند.

3

 1بخشی از حدیث به روایت مسلم ( .)395این حدیث قبالً هم در بخش معرفی سوره فاتحه به بحث گرفته
شده است.
 2این نقل قولِ امام ماتریدی برگرفته از تفسیرش «تأویالت اهل السنه» میباشد.
 3از تفسیر این آیت ،تخمیناً حدود  60درصد متن اصلی ترجمه گردید.
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﴿ِ﴾5
ْ
ْ
اط ال ُم ْست ِقي
الصر
اه ِدنَا
ِ
َ
ّ
َ َ
َ
بدار ما را بر راه راست0
ْ

اك ِن َ ْعب ُِد﴾ اظهار توحید است [از
﴿اه ردنَا﴾ در امتداد آیت قبلیاش است ،یعنی ﴿ رإيِّ َ َ
ُ
ِي﴾ِخواستنِ یاری و کمک پروردگار است ،و سپس
اكِن َ ْست رع ُِ
جانب بنده به پروردگارش] ،و ﴿إي
ر ِّ َ َ َ
ْ

﴿اه ردنَا﴾ طلبِ ثبات و استواری در دین است ،تا عبادت و استعانت تحقق یابند.
در تفسیر این کلمه ،گفتار مختلفی آمده است ،از جمله:



«ما را بر راه راست استوار بدار»،



«ما را به راه راست رهنمایی کن و دست گیر»،



«به ما یقین و نور ببخش تا در راه راست ثبات ورزیم و استوار بمانیم» ،و



«ما را بر راه راست آگاه ساز و واقف گردان».
«هدایت» بر بیشتر از ده وجه در قرآن مجید بکار رفته است ،اما حاصلِ آن همه در سه

نکته جمع میشود:
یکی ،بیان کردن [و نشان دادنِ راه] است ،چنانکه خدای عزوجل میگوید﴿ :وأ َ ِّ َماِث َ ُمودِ
ُ
َ
اهْ﴾ «و اما ثمود را بیان کردیم راه هدایت» [فصلت.]17 :
فَ َه َد ْينَ ُِ
دوم ،به معنیِ ایجاد فعلِ هدایت در وجود بنده است ،چنانکه ﴿ ْ
اء﴾ «راه
َي رديِمنِي َ َش ِ
َ

َ

ُ

نماید هرکه را خواهد» [البقره.]142 :
و سوم ،اثبات بر هدایت بودن [یا تائید بر راه راست بودن] است ،که با مفهوم دومی
ْ

یکسان است جز اینکه در اینجا تجدید و تائید را در خود دارد .در این سوره﴿ ،اه ردنَا﴾ به
همین مفهوم سومی میباشد.
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[چنانکه قبالً تذکر رفت« ]،هدایت» به معناهای مختلف در قرآن به کار رفته است)1( :
ْ

ْ

مي﴾ )2(ِ .دعوت [و رهنمایی] کردن:
اط ِال ُم ْست رق ِ
تثبیت [و تائید] کردن ،مثالً در ﴿اه ردنَا ِ ِّ ر
الصر َ
َ
َ

َ

ْ
ِها ٍِد﴾ «و برای هر قومی رهنمایی است» [الرعد )3( .]7 :داللت کردنَ ﴿ :عس ٰىِر ر ِِّبِ
﴿ َولر ُ
ك ِّرلِقَومٍ َ
َ َ
أن ِ ْ
يل﴾ «امیدوارم از پروردگار خویش که داللت کند مرا به راه راست»
ِالسبر رِ
َيديني ِسو
اء ِّ َ
َ َ رَر َ َ َ
ْ ْ
ِال ْ
ِي﴾ «و خداوند اصالح نسازد
خائرنر َِ
[القصص )4( .]22 :اصالح کردن﴿ :وأَنِالل َ ِ
َِي رد َ
يِكي َدِال َ
َ ِّ َ ِّ َ َ َ
ى﴾ «و آنکه اندازه کرد و
اّليِقَ ِّ َدر ِفَ َه َد ِٰ
نیرنگ خائنان را» [یوسف )5( .]52 :الهام نمودن﴿ :و ِّ َ ر
َ
َ

آنگاه راه نمود[ ».األعلی ،]3 :یعنی آنکه تقدیر کرد عُمر و روزی و افعالِ بندگان را ،و باز الهام
نمود به ایشان مصالحِ معاش و معاد ایشان.

1

دی » برای دین [البقره ،]120 :یقین [الکهف ،]13 :توحید [سبأ ،]32 :پیامبران
همچنان ،لفظ «هُ ٰ
و کتابهای آسمانی [البقره ،]38 :خاص به محمد ﷺ [البقره ،]159 :قرآن [النجم ،]23 :و تورات
[اإلسراء ]2 :به کار رفته است.
اهل تحقیق در شرح این لفظ نکات نغزی را بیان داشته اند .از جمله امام قُشَیری
میگوید:
ْ

﴿اه ردنَا﴾ یعنی :ما را بسوی خود کشان ،روی ما را سویت گردان ،خویش را
دلیل ما ساز ،و راه ما را به کویت آسان ساز.
چشمِ دل ما از مشاهدۀ اغیار بریده ،دل ما از پرتو انوار درخشیده ،آرزوی ما به
تو پیوسته و از تمنای زشتیها گسیخته ،سَیر ما از منزل استدالل گسسته و به
قرب و وصال رسیده ،و مرغ دل از آشیانِ امثال و اشکال رمیده و به دیدار
جمال و جالل نشسته.

 1از تفسیر فارسیِ امام نسفی استفاده گردید.
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باطن ما را از ظلمات بزدای تا از انوار قُدس تو تابان گردد ....و ما را از وسواس
شیطان ،هوای نفس ،ضعفِ اراده ،و طمعِ مال و جاه در حفظ و امان خود
نگهدار.

1

امام ابومنصور [ماتریدی] رحمه اهلل میگوید« :معتزله گویند که مراد از هدایت همان
بیان کردن [و نشان دادنِ راه است] ،زیرا به باور آنها خداوند فعلِ هدایت را [در وجود بنده]
خلق نمیکند .اگر این گفتار شان درست هم باشد[ ،با این گفتار شان] آنها با کسانی که مورد
خشم واقع شدهاند (مغضوب علیهم) و گمراهان (ضالون) برابر میآیند [زیرا خداوند در وجود
این دو گروه نیز فعلِ هدایت خلق نکرده است]».
و در این لفظ فوائد و اسراری نهفته است .نخست اینکه خداوند متعال بندگان را به
دعا و نیایش امر میکند .دوم ،شیوه و کیفیت دعاء را به ما تعلیم میدهد .سوم ،اگر اجابتِ دعا
ممکن نبود ،خداوند هیچگاه بنده را به دعا کردن نمیفرمود .و چون گفت که «این از برای
بندهام باشد ،و بندۀ مراست آنچه [از من] خواهد» 2،حقیقتِ محبت و قرب و نوازش را نشان
میدهد .و بدان که مناجات [به حقیقتش] جز از اهل محبت و مقربین و نواختگان ،از دیگران
متصور نیست.

اط :
ِّ
الص َر َ

نافع و قاریان عراق 3و عامۀ مردم آن را با «صاد» قرائت میکنند ،درحالیکه ابن عباس

رضی اهلل عنهما آنرا با «سین» قرائت میکرد ،و بعضی دیگر از قاریان [هفتگانه] چون ابن کثیر
[مکی] و حمزه [کوفی] آنرا با تلفظ خفیف «زای» قرائت میکردند .تلفظ با «صاد» لهجۀ مردم
قریش است ،و تلفظ با «سین» لهجۀ بنی قیس و با «زای» لهجۀ بنی عُذره بود.

 1برگرفته شده از «لطائف اإلشارات».
 2بخشی از حدیث به روایت مسلم ( )395که قبالً هم چند بار به این پرداخته شده است.
 3یعنی عاصم (کوفی) ،کسائی (کوفی) و ابوعمرو (بصری)( .یادداشت از مترجم)
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اط﴾ به معنای «راه» است .بعضیها گفتهاند که به معنی «راه و روشِ درست»
الصر َِ
﴿ ِّ ر
َ

است.
[در مورد ریشۀ این کلمه ]،بعضیها گفته اند که در اصل لغتِ رومی است،

2 1،

ولی

ابوعبیده [بن جراح] میگوید که« :در قرآن جز زبان عربی [لفظ بیگانهای] وجود ندارد ».ولی
همچنان گفته اند :چون عرب بر [لفظی] سخن گویند ،آن [لفظ] شامل زبان عربی میشود.
اط﴾ ،گفته اند که به اسالم ،کتاب خدا ،سنت رسول اهلل
الصر َِ
در مورد مراد از لفظِ ﴿ ِّ ر
َ

ﷺ  ،راه و روش اصحاب کبار ،یا شیوۀ حقیقی بندگی کردن اشاره داشته میتواند.
شخصی از یکی از اهل کبار پرسیدند که« :راه به خدا کدام است؟» در جواب گفت:
چون دو خمیدگیِ راه را پشت سر بگذرانی [به وصل الهی] میرسی :در دَورِ اول ،از دنیا دوری
بجویی و آنرا ترک کنی ،و در دَورِ دوم از عقبا [یعنی جنت] دل برکَنی .چون این دو طی شد،
[به مقصود] میرسی.
[خداوند «هدایت» و «راه» را هم به خود نسبت داده است و هم به بنده]

3

ْ
ْ
ى﴾
ِهوِاْل ُ َد ِٰ
ِه َد
ِإ َِِّ
خداوند «هدایت» را به خود نسبت میدهد و میگوید﴿ :قُل ر
ِّ َ
ىِاللر َُ
ن ُ
ْ
ْ
ِإ ِّ َنِاْلد ٰ
ِه َدىِ
ى
ت خدا ،همان است هدایت[ ».البقره ]120 :یا ﴿قُ ِ
«بگو [ای محمد] :هرآیینه هدای ِ
ل ر
َُ ُ

اللر﴾ «بگو [ای محمد] :هرآیینه هدایت ،همان هدایتِ خداست[ ».آل عمران .]73 :و سپس هدایت
ِّ َ ِ

 1در زبان التین ،کلمۀ استراتا ( – )strataکه به زبان انگلیسی به شکل ( )streetدرآورده شده است – به
معنی جاده و راه است .لفظِ «استراتیژی» ( )stratégie/ strategyکه به معنی راه و روش است نیز از همین
کلمه اشتقاق یافته است( .یادداشت از مترجم)
2امام قرطبی نیز این موضوع را در تفسیرش از «النقاش» نقل میکند( .یادداشت از مترجم)
 3در نسخۀ عربی ،این بحث در اخیر تفسیر سوره فاتحه آمده است ،اما چون ارتباط مستقیم به این آیت دارد (و
خود امام نسفی به این مسئله اشاره میکند) ،آن را به اینجا انتقال داده ترجمه نمودیم( .یادداشت از مترجم)

119

 .1سورة الفاتحه

ْ
اهِاقت رد ِْه﴾ «پس به روش ایشان اقتدا کن» [األنعام:
را به بندگان خود نسبت داد و فرمود﴿ :فَ رِب َد ُ
ُ

ُ

َ

.]90
و «راه» را نیز به خود نسبت داد و فرمود﴿ :وأ ِ َٰ
اِصرا رطيِم ْس َت رقي ًما﴾ «بیگمان اینست
نِه َذ ر
َ ِّ َ
َ

َ

ُ

ِاللر﴾ [الشوری .]53 :و سپس راه را به بندگان
اط ِّ َ ِ
راه من [راهی] راست» [األنعام ]153 :یا ﴿ رِ
صر ر
َ
ْ ْ
ت ِ َع َل ْ رْي ِْم﴾ «راه کسانیکه بر ایشان انعام
اّلين ِأَنعم َ ِ
خود نسبت میدهد و میگوید﴿ :صراط ِ
ر َ َ ِّ َ ر َ َ

ْ
ِاللرِ
ين ِّ َ
کردهیی» [الفاتحه .]6 :به عین ترتیب «دین» را نخست به خود نسبت میدهد﴿ :أ َِفَ َغيَ ِ رد ر

ون﴾ «آیا جز دین خداوند دینی می جویند؟!» [آل عمران ،]83 :و سپس آنرا به بندگان خود
ي ْب ُغ َِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
نسبت داده میفرماید﴿ :الي ِو ِمِأكملتِل ْ
ك ِْم﴾ «امروز برای شما دین شما را کامل نمودم»
كمِ ردينَ ُ
َ َ َ َ ُ َ ُ

[المائده.]3 :
در این کار ،اسراری نهفته است .همۀ اینها از جانب خداوند شرع است و در آن برای
ما نفع است .و در اینها خشنودی و ارادۀ خداوند رفته است ،و اینها برای ما سلوک و روش
اند .چون اینها را به خود نسبت داد ،مایۀ شگفتی بنده میشود ،و سپس چون اینها را به بنده
نسبت میدهد باعث آرامش قلبِ بنده میشود .همچنان ،زمانیکه اینها را به بنده نسبت میدهد،
از برای گرامیداشتنِ اوست ،ولی چون اینها را به خود نسبت میدهد ،طمع و آرزوی ابلیس
را از آنها قطع میکند و او را نومید میسازد.

ْ
ال ُم ْست ِقي :
َ َ
یعنی «راست» و «درست» .گویند :این راهیست که سالک را به منزل و مقصودِ اشتباه
نبرد .امام ابومنصور [ماتریدی] رحمه اهلل میگوید« :آن است که استوار باشد ،یعنی با برهان
ثابت شده باشد ،راهیکه هیچ چیزی آن را نابود نسازد ،و هیچ فریب و ترفندی حجتهای آن
را سُست نسازد».
امام قشیری رحمه اهلل میگوید[« :این راهیست] که بر آن از کتاب و سنت دلیل و
حجت وجود داشته باشد ،و بدعتی در آن راه نداشته باشد».
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و ما میگوئیم که :آن راهیست که تاریکیِ نکرت 1و غبارِ بدعت بر آن نیفتاده باشد.
راهی که سالک و رَهرَو را به بیراهه نبَرَد ،و تارکِ راه را راه ننماید .راهی که در آن ترس از
رهزنی وجود نداشته باشد ،و رهرو را با عصمت و توفیق بدرقه کند و یاری رساند .راهی که
رسیدن به مقصد را آسان ساخته است ،و هدفِ آن رسیدنِ قاصدانِ راه است .و در رصدگاه و
نظرگاهِ آن ،خداوند دیدبانِ راه است.

2

﴿ِ﴾6
ْ ْ
ت َع َل ْ ِْي ْم ۙ
اّل
اط ّ َ ِ
ِص َر َ
ين أَن َعم َ
َ
راه کسانیکه بر ایشان نوازش کردهیی0
ْ

ْ

مي﴾ را تفسیر میکند .به این
اطِال ُم ْست رق ِ
ين﴾ِآیت قبلی یعنی ﴿ ِ
اّل ِ
الصر َِ
اط ِّ َ ر
اه ردن َ ِّ ر
﴿ ِّ ر
اِالصر َ
َ
َ

َ

َ

َ

گونه آیتها « عطفِ بیان » یا « اِتباع » یا « بَدَل » یا « مترجم » میگویند ،و باید که اینها در
إعراب از آیت قبلی خود پیروی کنند ،یعنی اگر آیت قبلی خفض بود باید خفض قرائت شوند،
ْ
و اگر نصب بود باید نصب قرائت شوند .طور مثال در﴿ :وإنكِلَتديِإ ٰ
ِم ْست رق ٍميِِ
َلِصراط
َ ر ِّ َ َ َ َ ر ر َ ر َ ٍ ِّ ُ َ
ْ
ْ
فِقُري ٍشِ
اط ِّ َ ِ
يَل ر
رصر ر
اصي رِةِِن َ ر
ِاللر ﴾ِ [الشوری﴿ .]53-52 :لنسف ًعاِبالن ر
اص َي ٍِة﴾ِ [العلق ﴿ .]16-15 :ر رِل َ
َ َ َ ر ِّ َ َ
َ
َ
ْ
ُه﴾ِ [قریش.]2-1 :
يَلفر ر ِ
 ِ١رإ َ

ْ ْ
ت َع َل ْ ِْي ْم :
م
أَن َع َ
یعنی« ،منت نهادی بر ایشان» .در مورد اینکه این کسانی که بر ایشان نعمت ارزانی شده
کیها اند ،و آنانیکه مورد انعام قرار گرفته اند کدام گروه اند ،آرای مختلفی ارائه گردیده است:

 1نکرت :مقابلِ معرفت .ناشناختن.
 2از تفسیر این آیت ،تخمیناً حدود  70درصد متن اصلی ترجمه گردید.
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مقاتل [بن سلیمان] میگوید که اینها پیغامبران و صدیقان و شهیدان و نیکمردان اند،
بر بنیاد آیت کریمۀ﴿ :پس آن [جماعت] در زمرۀ کسانی است که خداوند برایشان
انعام کرده است ،از پیامبران ،صدیقان ،شهیدان و راستکاران﴾ [النساء.]69 :



ضحاک و ابن جُرَیج 1و وکیع [بن جراح] گفتند :اینها مؤمنان اند ،و دلیل آن کالم
پروردگار متعال است که میفرماید﴿ :و نعمتی را که خدا بشما ارزانی کرده بیاد آرید،
هنگامیکه شما دشمنان [یکدیگر] بودید و او میان دلهای شما الفت افگند ،پس به
[برکت] نعمت او برادر [یکدیگر] شدید[ ﴾.آل عمران.]103 :




سعید بن مسیِّب 2گفت :اینها همه کسانی که خداوند بر ایشان هدایت و طاعت را
ارزانی نموده میباشند.
سهل تُستَری 3گفت :اینها کسانی اند که خداوند ایشان را با [نگهداشت بر] سنت
مورد نوازش قرار داده است.



علی بن حسین بن واقِد گفت :اینها کسانی اند که خداوند بر ایشان [تواناییِ] شکر
و سپاس را در حالت آسایش ،و [تواناییِ] صبر و شکیبایی را در سختیها و مشکالت




ارزانی نموده است ،زیرا شکر کردن بدون صبر نمودن تکمیل نمیشود.
حسن [بصری] رحمه اهلل گفت :اینها چهار یار کبار اند.
امام قشیری رحمه اهلل میگوید :اینها کسانیاند که خداوند ایشان را با ارزانی هدایت
به راه مستقیم نواخته است ،و آن انبیاء و دوستان برگزیدۀ خداوند است.

این بود گفتار مفسران ،و از جملۀ سخنان محققین:


ْ

ْ
ِع َل ْ رْي ِْم﴾ِبر حسب عطای علم
اّل ِ
جعفر صادق رضی اهلل عنه گفته است َ ِّ ﴿ :ر
ين أَن َعم َ
ت َ
َ

و فهم است.
 1ابن جریج (متوفای  150هـ) از جملۀ محدیثین و فقها و مفسرین تبع تابعین بود.
 2سعید بن مسیب از جملۀ فقهای مشهور تابعیین بود.
 3سهل بن عبداهلل تستری ،از عرفای قرن سوم هجری است .از شاگردان ذوالنون مصری بود ،و صاحب یکی از
اولین تفاسیر عرفانی به نام «تفسیر تُستری» است .وی در سال  283هـ درگذشت( .یادداشت از مترجم)
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ابوالعباس بن عطاء گفت :در آنها طبقات مختلف اند ،عارفان را با عطای معرفت
خویش ،اولیاء را با عطای صدق و رضا و یقین و صفا ،نیکوکاران را با عطای حِلم
و بردباری و ترحم ،و مؤمنان را با عطای استقامت و پایداری مورد انعام قرار داده
است.



ْ

ْ
1
ِع َل ْ رْي ِْم﴾ ِبا ارزانی نمودنِ استقامت و
ابوالحسن وراق [نیشاپوری] گفت﴿ :أَن َعم َ
ت َ

پایداری بر [رسمِ] مناجات و نیایش است.




و گفتند :بر حسبِ ایمان ،هدایت ،توفیق ،رعایت ،مراقبت و محافظت است.
و گفتند :با زائل نمودن تاریکیهای باطن شان ،و پاک ساختن روح شان به نور
قدساش است ،و ایشان جز او تعالی کس دگر را ننگریستند.
و قشیری گفت :راه کسانی که خداوند ایشان را از خواصِ باطن شان پاک ساخت،
و ایشان به کمک خودش به خودش رسیدند .و آنانیکه حین تجلیات و غلباتِ
حقیقت ،شریعت را حفظ کردند و از حد علم خویش پا بیرون ننهادند ،و احکام



شریعت را نادیده نگرفتند.
و گفتند :کسانی که ایشان را در ازل با عنایت خویش نواخت ،و در این دنیا با هدایت
خویش ،و در آخرت با حمایت خویش مینوازد.
امام ابومنصور رحمه اهلل میگوید« :از دیدگاه معتزله ،خداوند را نشاید که به هیچ یک
از مؤمنان نعمتی را عطا کند که به کسانی که مورد خشم واقع شدهاند (مغضوب علیهم) و
گمراهان (ضالین) ارزانی نکرده باشد .زیرا نعمت پروردگار همانا اصالح دین و بیان [و نشان
دادنِ] راهِ مورد خشنودیِ اوست .و این [نعمت] به همه کافران فراهم گردیده است[ .ولی این
آیت] بطالن این سخن شان را ثابت میسازد».

2

 1نباید او را با «ابوبکر وراق بلخی»  -که مشهورتر است  -به اشتباه گرفت .نام کامل او «محمد بن سعد
ابوالحسن وراق» است که در سال  320هـ درگذشته است .از عرفا و مشایخ نیشاپور بود( .یادداشت از مترجم)
 2از تفسیر این آیت ،تخمیناً حدود  75درصد متن اصلی ترجمه گردید.
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﴿ِ﴾7
ْ ْ ْ
ْ ْ
ني
وب َع َل ِْيم َو ََل ّ َ
َغ ِ
ْي ال َمغ ُ
ض ِ
الضالِّ َ
نه [راه] آنانیکه بر ایشان خشم گرفته شد ،و نه [راهِ] گمراهان0
ْ

ی «مغایرت» است [یعنی «به غیر از»]،
ي﴾ِبر سه وجه است :اول ،به معن ِ
معنیِ کلمۀ ﴿ َغ رِ
ْ
ْ
اِغيَِه﴾ِ
و به فارسی « جز » ترجمه میشود 1،چنانکه خداوند متعال میفرماید﴿ :لرتفَتيِعل ْين
َ َر َ َ َ َ َ ُ

«تا دروغ بربندی بر ما جز آن را» [اإلسراء[ .]73 :یعنی به غیر از آن دروغ ،دروغ دیگر را بربندی].
دوم ،به معنیِ « ال » (به عربی) است ،و به فارسی « نی » ترجمه میشود ،چنانکه خدای
ْ

ْ

ٍ
ِعا ٍِد﴾ِ«چون کسی ناچار شد[ ،درصورتیکه] نه فزونی
تعالی میفرماید﴿ :فَم رن ِ
ِاض ُ
ط ِّ َر َ
ِغيَِباغِو َال َ
َ
َ

َ

جوید و نه از حد درگذرد» [البقره.]173 :
سوم ،به معنی « إال » (به عربی) است ،و به فارسی « مگر » ترجمه میشود 2،چنانکه
ْ

ْ

ْ

او تعالی میفرماید﴿ :فماِوجدناِفْياِغ ِ ْ
ِي﴾ِ«و نیافتیم در وی مگر یک خانه
تِ ِّرمنِال ُم ْس رل رم َِ
يَِبي ٍ
َ ر
َ
ََ
َ َ

َ

َ

َ

از مسلمانان» [البقره[ .]173 :یعنی به استثنای (یا بدونِ) یک خانه ،چیزی در آنجا نیافتیم].
و جواز دارد که در این آیت نیز « ،غیر » را به هر سه از این معانی تفسیر کنیم:

 1ترجمههای فارسی «غیر» را خود امام نسفی به فارسی در تفسیر خود ذکر نموده است ،یعنی واژههای « جز »،
« نی » و « مگر » برای سه معنی « غیر » که در این پاراگراف و دو پاراگراف بعدی آمده است انتخاب خود امام
نسفی است( .یادداشت از مترجم)
 2مفهوم و معنی و شیوۀ کاربرد واژههای « جز » و « مگر » در ادبیات فارسی از قرن پنجم هجری تا حال تغییر
زیادی نموده است .آنچه که امام نسفی در مورد مفهوم سومیِ واژۀ « غیر » (به معنای « إال » در عربی) منظور
دارد ،بیشتر به کاربرد واژۀ « جز » در فارسی نزدیک است تا « مگر » .یعنی در مفهوم اولی که امام نسفی در نظر
دارد « ،غیر » باید بشکل « به غیر از » ترجمه شود ،و در مفهوم سومی بشکل « جز » یا « بدونِ » ترجمه شود.
این برداشت بیشتر بر اکثریت آثار ادبیات فارسی طی سدههای اخیر استوار است.
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اگر به مفهوم اولی در نظر گیریم ،معنیِ این سه آیت این چنین خواهد بود« :بدار ما
را بر راه کسانی که بر ایشان انعام کردهیی ،به غیر از [راه] کسانی که خشم گرفته
شد بر ایشان»...



در مفهوم دومی ،معنای این سه آیت اینگونه خواهد بود« :بدار ما را بر راه کسانی که
بر ایشان انعام کردهیی ،نه [راه] کسانی که مورد خشم واقع شدند».



و در مفهوم سومی ،اینگونه خواهد بود« :بدار ما را بر راه کسانی که بر ایشان انعام
کردهیی ،بدونِ [راه] کسانی که مورد خشم قرار گرفتند».

ْ ْ
وب َعلَ ْ ِْي ْم :
ض
غ
ال َم ُ ِ
غضب یا خشم ،مقابلِ رضا یا خشنودی است .بعضی گفته اند که :در آن ارادۀ
انتقامجویی است .دیگران گفتهاند که :در آن [هُشدار برای] تحقق یافتنِ وعدۀ عذاب است.
«غضب» فعلی است که جز با « صله » یا حروف « جر » متعدی شده نمیتواند .پس
الزم است که در صورت کاربرد آن بشکل مفعول ،با حروف جر یا صله [یعنی در اینصورت
ّل »] بکار برده شود 1.حاالت تثنیه ،جمع و تأنیث تنها بر صله («علی») افزوده میشود و
«ع ِٰ
نه بر موصول («مغصوب») .یعنی گفته میشود که« :رجلٌ مغضوبٌ علیه» (برای مذکر مفرد)،
«امرأۀٌ مغضوبٌ علیها» (برای مونث مفرد)« ،رجالٌ مغضوبٌ علیهم» (برای مذکر جمع) ،و «نساءٌ
مغضوبٌ علیهنَّ» (برای مونث جمع).
ْ ْ
ِعلَ ْ رْي ِْم﴾ کیها اند ،عَدی بن حاتم طائی روایت میکند که
وب
ض
غ
اینکه مراد از ﴿ال َم ُ ر َ
ْ ْ

ْ ْ
ِي﴾ نصاری».
الضالرِّ َِ
ِعلَ رْي ِم﴾ یهود است و از ﴿ ِّ َ
پیامبر ﷺ فرمود« :منظور از ﴿ال َمغ ُ
ض ر
وب َ
ضحاک ،مقاتل ،سدِّی ،عطاء [خراسانی] ،ابن جریج و ابن کیسان این آیت را به همینگونه
 1یعنی« ،غضب» چون اسم مفعولِ الزم است ،در عربی باید با حرف جر « علی » متعدی شود و «مغضوب
علیه» گفته شود ،لیکن در فارسی بدون حرف جر هم به شکل «مغضوب» استعمال می شود( .یادداشت از
مترجم)
 2به روایت ترمذی (.)2954

2
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تفسیر کرده اند .در این مورد ،سخنان زیادی است که بعد از تفسیر «الضالین» آنها را ذکر
میکنیم.

ني :
َو ََل ّ َ
الضالِّ َ

ْ ْ ْ
ِع َل ْ رْي ْمِ
گفته اند که ﴿ َ ِ
ال﴾ صلۀ موکد است .میتوانست که گفته شود « َغ ر
ي ِال َمغ ُ
ض ر
وب َ

اّلينِ
الضالرِّ َِ
ِي» ،ولیکن ﴿ َ ِ
الضالرِّ َِ
ِي﴾ به آیت قبلی ﴿ ِّ َ ر
ال﴾ اضافه شد تا گمان بُرده نشود که ﴿ ِّ َ
َو ِّ َ
َ
ْ ْ
ِع َل ْ رْي ِْم﴾ معطوف است.
أَن َعم َ
ت َ
ْ

ي﴾ِاست .و میتوانست که گفته شود:
ال﴾ به عینِ معنی ﴿ َغ رِ
و نیز گفته شده است که ﴿ َ ِ

ْ

ْ ْ

ْ

«غيِالمغضوب ْ ْ
ِي» ،زیرا هردو در نفی کردن [واژههای] متناسب اند.
ِالضالرِّ َِ
ي ِّ َ
ِع َل رْيمِو َغ ر
َ ر َ ُ ر َ
َ

ِي»  -یعنی بجای اینکه گفته شود
لضالرِّ َِ
[همچنان گفته اند که نفی برای بار دوم برای «ا ِّ َ

ْ

ْ ْ

ْ

ْ ْ

«غيِالمغضوب ْ ْ
ِي»  -ازین سبب
الضالرِّ َِ
ِعلَ ْ رْي ْم ِ
الضالرِّ َِ
ِو َالِ ِّ َ
ِعلَ رْيمِو ِّ َ
ِي» گفته شد که « َغ ر
يِال َمغ ُ
ض ر
وب َ
َ ر َ ُ ر َ
َ

َ

ال﴾ فائدهای بیشتر است ....که برعالوۀ نفی ،آنرا [از اسم قبلی] متفرق و
است که] در کلمۀ ﴿ َ ِ
جدا میسازد ،و این چنین غلو بیشتر در نفی صورت میگیرد.
ِي﴾ به معنای ضاللت و گمراهی ،و مقابلِ رُشد و هدایت ،است .در قرآن مجید،
لضالرِّ َِ
﴿ا ِّ َ
این کلمه به مفاهیم ذیل استفاده شده است:


به بیراهه کشانیده شدن و گمراه شدن :چنانکه خداوند متعال از سخنِ ابلیس یاد
ض ِّلَ ِّ َ ُْن ِْم﴾ [النساء.]119 :
میکند که گفت﴿ :و َ ُ
ْل ر



َ
ٌ ْ
ْ
وك﴾ ِ«گروهی از ایشان که ترا به زَلّت
ض ِّل ُ َِ
ْنم ِأَنِيُ ر
لغزیدن به خطاَْ ﴿ :ل َ ِّ َمتِطَِّائ ر َفة ِ ِّرم ُ

افکنند» [النساء.]113 :


ْ

1

تباهی و خساره﴿ :وم ْ
كافر ررين ر َ
ِض ََل ٍِل﴾ ِ«و نیست حیلهسازى کافران
َ
اِكي ُد ِال َ
ِإ ِّال رِِف َ
َ َ

َ

مگر در تباهی» [غافر.]25 :

 1زلت  :لغزش و خطا ،و این لفظ را به طریق ادب استعمال کنند چنانکه گویند زلت انبیاء.
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يِض ََل ٍلِ
خطا و اشتباه :برادران یوسف صلوات اهلل علیهم آمده است ﴿ :رإ ِّ َن ِأَبَانَاِلَ رف َ

ِي﴾ِ«بیگمان که پدر ما در خطای آشکار است[ ».یوسف.]8 :
ِّ ُمبر ٍِ


ْ

ُه﴾ ِ«آنانیکه کافر شدند و
ض ِّ َل ِأَعمالَ ُِْ
ِعن ِسبر رِ
بطالن َ ِّ ﴿ :ر
اّلين َ
يل ِّ َ
ِاللر ِأ َ َ
ِك َفروا ِوص ِّ ُدوا َ
َ
َ

ُ

َ َ

َ

[مردم را] از راه خدا باز داشتند[ ،خداوند] اعمال ایشان را ضایع گردانید[ ».محمد.]1 :


ْ

ً
ِي﴾ِ«من این کار را
ِالضالرِّ َِ
جهالت و نادانی :چنانکه موسی گفت﴿ :فعل
َتاِ رإذاِوأَنَاِ رمن ِّ َ
ََ َُ
َ

َ

در حال نادانی کردم[ ».الشعراء.]20 :


فراموشی﴿ :أنِتضل ْ
اه َما﴾ِ«تا اگر یکی از آن زنها فراموش کند» [البقره.]282 :
َ َ ر ِّ َ ر
ِإح َد ُ



ض﴾ِ«آیا چون در زمین گم
ِاْل ْر ر ِ
اِِف َ
اِض َللنَ ر
متالشی شدن ،نیست و نابود شدن﴿ :أ َ رإ َذ َ

ْ

ْ

شویم[ »...السجده.]10 :
ِي﴾ به معنای «گمراهی و کفر» ،و مقابلِ «ایمان» که در آیت
لضالرِّ َِ
ولی در این سوره﴿ ،ا ِّ َ
قبلی به آن اشاره شد ،میباشد.
در قرآن مجید« ،غضب» و «ضالل» بر همه کفار بشکل عام بکار رفته است ،ولی بشکل
خاص به یهود و نصاری اطالق گشته اند.
[چرا این آیت متوجه یهود و نصاری است؟]
ابن عباس رضی اهلل عنهما گفت که خداوند [لعنت و غضب خود را در مورد یهود]

در آیت زیر بیان داشته است﴿ :بگو :آیا شما را به [چیزی] بدتر از این از نظر مجازات شدن

در نزد خدا آگاه سازم؟ کسانیکه خداوند ایشانرا لعنت کرده و بر ایشان خشمگین شده﴾ [المائده:

 .]60و اینها کسانی اند که﴿ :پیش ازین نصرت میخواستند بر کافران﴾ [البقره .]89 :یعنی،
تمنای نصرت بر مشرکان عرب را برای محمد[ی که منتظر آن بودند] داشتند ،ولی ﴿زمانیکه
به ایشان آنچه را که میدانستند بیامد ،آن را منکر شدند﴾ [البقره .]89 :زیرا آنها منتظر بعثت
محمدی بودند از اوالدۀ اسحاق که آبای شان است باشد ،درحالیکه محمد ﷺ که به پیامبری
مبعوث شد از اوالدۀ اسماعیل است .پس ایشان به این مناسبت حسد ورزیدند و نافرمانی

کردند﴿ .پس خشمی باالی خشمی دیگر آنها را فرا گرفت﴾ [البقره ،]90 :یعنی ،انتقامی پس از

 .1سورة الفاتحه

127

انتقامی ،و لعنتی پس از لعنتی ایشان را فرا گرفت ،اول به نسبت کفرِ شان به عیسی ،و دوم به
نسبتِ کفرشان به محمد علیهما السالم.
و بدان که «غضب» بدتر از «ضالل» است ،زیرا در غضب ارادۀ انتقامجویی نهفته است.
و یهود به نسبتِ قباحتِ کفر شان و طغیانِ نافرمانی و دشمنی شان مستحق این وعید اند ،چون

آنها گفتند که ﴿خدا فقیر است و ما توانگریم﴾ [آل عمران ،]181 :و گفتند که ﴿دست خدا [به

گردن] بسته است﴾ [المائده ،]64 :یعنی خدا بخیل است .و نیز گفتند که :خداوند متعال زمین و

آسمانها را در شش روز آفرید ،سپس خسته و مانده شد و به روز شنبه استراحت کرد .و آنها
جبرئیل علیه السالم را به دشمنی گرفتند ،و ﴿پیامبران خدا را به ناحق کشتند﴾ [البقره ،]61 :و
قصدِ کشتنِ عیسی علیه السالم را کردند و گفتند که «ما او را کشتیم» .ایشان بر مریم ﴿تهمت

بزرگی﴾ [النساء ]156 :زدند ،و تورات را تحریف کردند .آنها [قبل از مبعوث گشتن محمد ﷺ

به پیامبری ،برای وی] ﴿نصرت میخواستند بر کافران[ ،ولی] زمانیکه به ایشان آنچه را که
میدانستند بیامد ،آنرا منکر شدند﴾ [البقره .]89 :پس به نسبتِ همۀ این کارهای شان ،خداوند بر
ایشان خشم گرفت.
«ضالل» یا گمراهی به معنیِ گرایش از راه راست است .و نصاری بعد از آنکه راه برای
شان روشن شد از آن عدول کردند .موسی ،عیسی و محمد علیهم الصاله والسالم آنها را به
تورات و انجیل و فرقان دعوت کردند .اما آنها در غایتِ گمراهیِ خود درافتادند با آنکه حقیقت

برای شان روشن شده بود ،و در نابینایی و قعرِ تاریکی بماندند .و گفتند﴿ :خداوند سومِ

[خدایانِ] سه گانه است﴾ [المائده ،]73 :و گفتند﴿ :خداوند همانا عیسی پسر مریم است﴾ [المائده:

 ،]17زیرا او را دیدند که به دعای خویش بیمار شان را شفا میبخشید ،و مردگان شان را زنده
میگردنید .و این معجزهای بود که از جانب خدای عزوجل به او عطا گردیده بود ،و این
خداوند بود که به او تواناییِ انجام دادن این کارها را برایش داده بود .ولیکن آنها این همه افعال
را از خودِ عیسی دیدند ،و او را به خدایی گرفتند و شرک ورزیدند ،با آنکه دیدند که او
میخورد و مینوشید ،و خسته میشد و استراحت میکرد .آنها این درایت را نداشتند که
میدانستند که کسیکه نیازمند است عاجز و بیچاره و بنده است ،و نه معبود.
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[باید بدانیم که] کسانیکه مورد خشم قرار میگیرند هرگز به خشنودی او تعالی
نمیرسند .از همین سبب ،یهود هیچگاهی مسلمان شدنی نیست .ولیکن گمراهان ممکن است
که هدایت گردند[ .در این رابطه ]،روایتی آمده است که زمانیکه عیسی صلوات اهلل علیه در

آخرالزمان از آسمان به زمین فرود میآید ،نصاری را به ایمان آوردن به محمد ﷺ دعوت
میکند ،و آنها مؤمن میشوند ،و پس از گمراهی به هدایت میرسند.
[تفسیر «مغضوب علیهم» و «ضالین» در نزد اهل تحقیق]
گروهی از اهل تحقیق گفتهاند که :آنانیکه مورد خشم واقع شدند (مغضوب علیهم)
«ستیزهکنندگان» اند ،و گمراهان (ضالین) «مقلدین» اند.
خداوند در مورد ستیزهکنندگان میفرماید﴿ :کسانیکه به ایشان کتاب را دادیم او [صلی
اهلل علیه وسلم] را طوری میشناسند که فرزندان خود را میشناسند ،و حقا که گروهی از ایشان
آگاهانه حق را پنهان میکنند﴾ [البقره .]146 :یا میفرماید﴿ :و از روی ستمگاری و تکبر از آنها
انکار کردند ،گرچه دل شان به آن گواهی میداد﴾ [النمل.]14 :
و در حقِ مقلدین ،خداوند عزوجل میفرماید﴿ :و برخی از ایشان مردم اُمیی اند که از
کتاب جز آرزوهای غلط خود چیز دیگری را نمیدانند ،و جز گمان به چیزی دیگری متکی

نیستند﴾ [البقره .]78 :در جای دیگری میفرماید﴿ :بلکه میگویند :پدران خود را بر طریقهای
یافتیم ،و ما نیز بر نقش قدم شان رهیابیم﴾ [الزخرف .]22 :یا میفرماید﴿ :ضعیفان به متکبران می
گویند :بیگمان ما پیرو شما بودیم ،پس آیا از ما چیزی از عذاب خدا را دفع کننده هستید؟﴾
[ابراهیم.]21 :
پس سرانجام ،ستیزهکنندگان مورد «خشم» (غضب) قرار میگیرند ،چنانکه خداوند
ٌ
متعال میفرماید﴿ :واّلين ِيحاجون ِِف ِالل ِمن ِب ْعد ِما ْ
ِاستجيب ِهل ِحج ْ
ِب ْمِ
ند
ضة ِ رع
ح
ِّ َ ر
َت ِم ِ َدا ر
َ
ر
َ
ِّ
َ
َ
ِر رِّ ر
ُ
ُ
ُ
ُ
َ ُ
َ ُ َ ِّ ُ َ ر ِّ َ ر ر َ ر َ
َ
َ
ْ ْ
ب﴾ «کسانیکه در مورد خدا ،بعد از آنکه [دعوت] او اجابت شده است ،مجادله
ض ٌِ
َو َع َل رْيم َ
ِغ َ

میکنند ،دالیل آنها نزد پروردگارشان باطل است ،مورد خشم [خدا] واقع میشوند» [الشوری.]16 :
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و سرانجامِ مقلدین در «گمراهی» (ضاللت) است﴿ :و میگویند :پروردگارا ،ما از

سرداران و بزرگان خود فرمان بردیم ،ولی ایشان ما را گمراه ساختند﴾ [األحزاب.]67 :
[سخنان سلف و اهلِ معرفت در مورد «مغضوب علیهم» و «ضالین»]
در موردِ این دو کلمه ،سخنان زیادی از سلف نقل شده است:


ْ ْ

سهل تُستَری میگوید﴿ :غيِالمغض ِ ْ ْ
ِي﴾ به
ِالضالرِّ َِ
وبِ َع َل رْي ِم﴾ به سببِ بدعت﴿ ،و َال ِّ َ
َ ر َ ُ ر
ْ

َ

سببِ [ترکِ] سنت است.



و گویند :اولی ،مشرکان اند؛ و دومی ،منافقان اند.



و گویند :اولی ،کافران اند؛ و دومی ،بدعتآورندگان اند.



و گویند :اولی ،افتادگان در چاهِ نابودی [به سببِ ستیزهجویی و طغیانِ زشتیهای
نفس شان]؛ و دومی ،روگردانندگان از راه هدایت به سببِ پیروی از هوای نفس
شان.

و به زبانِ اهل معرفت:


ْ ْ

﴿غيِالمغضوب ْ ْ
ِي﴾ به سببِ تغییر دادن
ِالضالرِّ َِ
ِع َل رْي ِم﴾ به سببِ کردار [بد شان]﴿ ،و َال ِّ َ
َ ر َ ُ ر َ
ْ

َ

فرامین و احکام.


ْ ْ ْ

ِع َل ْ رْي ِْم﴾ آنانیکه نفسهای شان را به خود شان واگذار کردی؛
و گویندَ ﴿ :غ ر
يِال َمغ ُ
ض ر
وب َ
ِي﴾ آنانیکه بخاطر تو خود را از گناه دور نداشتند و بر این روش خود
ِالضالرِّ َِ
﴿ َو َال ِّ َ
ادامه دادند.



ْ

و گویند﴿ :اه ردنَا﴾ یعنی ،استوار دار ما را بر راه کسانی که مورد نوازش تو قرار گرفتند،
و [در مورد شان] گفتی﴿ :ي رح ِّ ُِب ِْمِوي رح ِّبُون َ ُِه﴾ «[خداوند] ایشان را دوست میدارد و ایشان
ُ

ُ َُ

نیز او را دوست میدارند» [المائده .]54 :و ما را دور بدار از راه کسانیکه بر ایشان خشم
گرفتی و از راه گمراهانی که گفتند﴿ :ما فرزندان خداییم و دوستان وی﴾ [المائده.]18 :
ما را از جملۀ به دوستیگرفتگانت بگردان ،و از جملۀ دشمنانت مگردان.

130

تفسیر آیت هفتم



و گویند :استوار دار ما را بر راه کسانیکه بنواختیشان ،و تو از ایشان خشنود شدی و
ایشان از تو خشنود شدند به سبب آنچه که از تو به ایشان رسیده است .و ما را از
جملۀ کسانی مگردان که بر ایشان خشمگین شدی ،چون به سببِ اختیار نمودن کردار
زشت مورد ناخشنودی تو قرار گرفتند ،و نه هم از جملۀ کسانیکه از راه تو به گمراهه
رفتند ،و با آنکه میخواستند به راه تو روان شوند ولی به راه [نادرست] خود ادامه دادند.
زیرا آنانیکه در [جریانِ] راه درگیر و مشغول گردند از رسیدن به مقصود باز میمانند،
و از روان شدن در راهِ تو محروم میگردند .بیگمان ،نه هرکه در راه روان شد به
سرمنزلِ مقصود رسید ،و نه هرکه به سرمنزلِ مقصود رسید به قرب راه یافت ،و نه
هرکه به قرب راه یافت از جملۀ خاصان گشت ،و نه هرکه از جملۀ خاصان گشت به
بقا پیوست.

آمین:
پس از تمام کردن تالوت این سوره« ،آمین» گفته شود .این لغت به دو قرائت روایت
شده است ،یکی « اَمِین » (بدون مَد و با تالوت قصر) ،و دیگری « آمِین » (با مد دادن بر الف).
و این جزوِ قرائت [سوره فاتحه] است.
بعضیها آنرا « آمِّین » (با تشدید بر میم) قرائت کرده اند ،اما این اشتباه است ،با آنکه
جعفر صادق و حسین بجلی گفتهاند که هرگاه با تشدید خوانده شود« ،قصدکننده» معنا میدهد
ْ

ْ

ْ
ام﴾ «قصدکنندگان بیت الحرام» [المائده .]2 :در این
ت ِالحر ِ
چنانکه آمده است که ﴿ ِءآ ِّرم َ
ِي ِالبي َ
َ
َ

َ

َ َ

صورت ،تفسیرش چنین میشود :ما قصد کردیم با این دعاء ،پس این را برما اجابت کن!
فصیحِ اینها با فتحه [بدون مَد و با تالوت قصر] است.
در تفسیر این لفظ اقوال زیادی آمده است .ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید که
«آمین» یعنی« :كذلكِيكون» (چنین بادا !).

1

 1این نظر ابن عباس در تفسیر ابولیث سمرقندی و تفسیر ثعلبی ذکر گردیده است.
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و نیز گفته اند که اصلِ این کلمه فارسی است ،و معنایش «همین» است.
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1

مجاهد میگوید :آمین[ ،اشاره به] اسمی از اسماءاهلل [دارد] ،و معنایش اینست که :او
آمِنٌ (ایمندارنده) از نابودی است ،و مَأمُونٌ (ایمن) از عذابش است ،و مُؤَتمِنٌ (امین) بر همه
اشیاء است ،و مُهَیمِنٌ یعنی شهید (گواه) است.
اگر این لفظ را با فتحه [یعنی با فتح بر نون :اَمینَ یا آمینَ] قرائت کنیم ،اشاره به اسم
خداوند متعال میداشته باشد و تفسیرش همینگونه خواهد بود .ولی اگر آنرا بشکل رفع [با
ضمه ،یعنی :آمینُ] ادا کنیم ،به شکل نداء درمیآید ،و ندای دعا و زاری است.
مجاهد آنرا جزوِ سوره فاتحه میداند ،اما دیگران آنرا جزو سوره نمیدانند.
روایت شده است که چون رسول اهلل ﷺ سوره فاتحه را خواند ،جبرئیل برایش گفت
که « :بگو ،آمین! »2و او – علیه السالم – گفت« :آمین ،مُهرِ پروردگار جهانیان است بر بندگان
مومناش».

3

 1در چاپ عربی این کتاب توسط داراللباب ،مصحح (ماهر ادیب حبوش) به اشتباه این لفظ را «مُهیمِنٌ» (یکی
از اسماء الحسنی) نوشته است .در واقع ،در نسخههای خطی که ایشان مورد استفاده قرار داده اند ،کاتبان – بنابر
عدم آشنایی با زبان فارسی – «همین» را «مُهیمن» نوشته اند .اما در نسخۀ خطی «دارالکتب القطریه» که مترجم
یا مصححِ فارسی به آن دسترسی پیدا کرده است و آقای ماهر ادیب حبوش ازین نسخه استفاده نکرده است،
کاتب این لفظ را «همین» نوشته است .همچنان ،امام نسفی در تفسیرِ فارسی خود (که به تصحیح دکتر عزیز اهلل
جوینی در تهران به چاپ رسیده است) در اخیر سوره فاتحه مینویسد « :آمین ،میخواهیم همین! » و در
نهایت ،این تفسیرِ آمین (یعنی «همین») با نظریۀ ابن عباس که پیش از آن ذکر گردید مطابق دارد( .یادداشت از
مترجم /مصححِ فارسی)
 2ابن شیبه این را در «المصنف» ( )7961روایت کرده است.
 3طبرانی این را در «الدعاء» ( )219روایت کرده است .بعضی این را حدیث ضعیف خوانده اند .و سخنی از
علی رضی اهلل عنه به همین الفاظ نیز نقل شده است.

تفسیر «آمین»
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و باری پیامبر اکرم ﷺ چند تن را دید که باهم [در مورد اینکه در اخیر قرائت سوره

فاتحه چه باید گویند] بحث داشتند ،و پیامبر ﷺ به ایشان گفت« :آن را با [گفتنِ] آمین ختم
کنید و [آنگاه از سوی خداوند] بشارت ببینید».

1

ِي﴾ گفت ،شما «آمین» بگوئید.
ِالضالرِّ َِ
و نیز آن [حضرت] ﷺ فرمود« :چون امام ﴿و َال ِّ َ
َ

زیرا چون امام [آمین] بگوید ،مالئک [نیز آمین] میگویند ،و هرکسی [از شما] که آمین گفتنش
با آمین گفتنِ مالئکه موافق آمد [و یکجا شد] گناهان گذشتۀ او بخشیده میشود».

 1به روایت ابوداود (.)938
 2به روایت بخاری ( )6402و مسلم (.)410
 3از تفسیر آیت هفتم و تفسیر آمین ،تخمیناً حدود  90درصد متن اصلی ترجمه گردید.

32،

 .1سورة الفاتحه

133

[تفسیر اجمالیِ سورۀ فاتحه به فارسی]
حاال [ترجمه و تفسیرِ] تعوذ ،تسمیه و سوره فاتحه را [بهگونۀ اجمالی و مختصر] ،با
درنظرداشت آنچه که تا حاال در تفسیر آنها گفته شد ،به فارسی بیان میکنیم:

ج ِي
أعوذ بالل من الش ْيطان
الر ِ
َ ُ ُ ِ َّ ِ ِ َ َّ َ ِ َّ
« میاندُخسم 1،و پناه میخواهم ،و نگاهداشت میخواهم ،و امان میخواهم ،و یاری
میخواهم ،و فریاد میخواهم ،به خدای؛
که معبود بهحق است ،و اندُخسوادۀ 2خلق است ،و والهکنندۀ اهلِ شوق است ،و قدیم و
ازلی است ،و عظیم و علیّ است ،و عقلها حیران است در عظمتِ او ،دلها نارام است در
مشاهدۀ او ،و دیدهها محجوب است در دنیا از رؤیتِ او؛
از دیوِ 3رمیده و رانده ،و در حرقت 4و هالکت مانده ،و بیفرمانِ بیدرمان ،با عُدوا ِن 5با
طغیان» .

ْ
ب ْسم الل الر ٰ
ح ِي
ْحن
الر ِ
ِ ِ َّ ِ َّ ِ َّ
« آغاز میکنم بهنامِ خدای بخشندۀ بخشاینده ،دهندۀ آمرزنده ،رهانندۀ رساننده ،خواننده و
خواهنده» .

6

 1اندُخسیدن :پناه خواستن و پناه جستن.
 2اندُخسواده  :پناه گاه و پناه دهنده.
 3دیو  :شیطان.
 4حرقت :سوزش ،و آتش.
 5عدوان  :دشمنی.
 6خواننده :یعنی آنکه همه او را در دعا میخوانند و از وی طلب میکنند.
خواهنده :آنکه اراده و قدرت و توان دارد که هرچه «بخواهد» انجام میدهد( .یادداشت از مصحح فارسی)

ترجمۀ تفسیر ِی سورۀ فاتحه به فارسی
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ْ
ْ ْ
ني ﴿﴾1
م
ال
ع
ال
ب
ر
لل
د
م
ال
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ّ
ح ُ
َ
َ
َ ِّ َ
« «بگوئید :سپاس و ستایش مر خدای را سزد» چون اِخبار داری 1.و «سپاس مر خدای را»
چون ابتدا داری .و جامع مر معانیِ حمد را این بُوَد:
سپاس خدای را که به همه ثناها سزاست ،و شکر ورا بر همه نعمتها که بیحد و
بیمنتهاست ،و رضا به قضا[ی] وی که حکم و پادشاهی وراست ،و ستایشها همه ورا که
صفات او سزای مدح و ثناست ،آفریدگار و پروردگار و سازندۀ کار همه جهانیان است،
و در هر چیزی بر الوهیت و ربوبیت و وحدانیت و قدرت وی نشان است» .

الر ْ َٰ
ح ِي ﴿﴾2
ْح ِن
الر ِ
َّ
َّ
« روزیدهندۀ بندگان است ،و بخشاینده بر عاصیان است» .

ْ
ين ﴿﴾3
مالِ ِك يو ِم ا ِّ
ل ِ
َ
َ
« پادشاهِ روز رستخیز است ،که در وی حساب و جزا ،و حکم و قضا ،و کرامتِ موحدان،
و نواختِ مطیعان ،و خضوعِ جباران ،و قهرِ قهاران ،و جحودِ کافران است» .

ْ
ْ
ني ﴿﴾4
اك نَع ُب ُد َو ِإيّ َ َ
ِإيّ َ َ
اك نَس َت ِع ُ
« ترا دانیم و ترا خوانیم ،و ترا خواهیم ،و ترا باشیم ،و ترا پرستیم،
و یاری از تو خواهیم ،بر ثبات بر ایمان ،و گزارد[نِ] 2فرمان ،و مخالفتِ شیطان ،و کشیدنِ
بار گران ،و یکسان داشتنِ آشکارا و نهان» .

ْ
ْ ْ
اهدنا الصراط الْم ْ
ت َع َل ْ ِْي ْم ﴿﴾6
م
ع
ن
أ
ين
اّل
اط
ر
ص
﴾
5
﴿
ي
ق
ت
س
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
َ
َ َ َ
ُ َ َ
َ
َ ّ َ
ْ

ْ
ِللر﴾ که در آنجا امام نسفی
 1یعنی اگر به شکل «اخبار» خوانده گردد .توجه کنید به تفسیر کامل ﴿الحم ُد ر ِّ َ ِ
َ

خواندنِ این آیت را به شکل اخبار ،ابتداء ،یا اضمار شرح میدهد ،و معنی و تفسیر مختلفی که در هر سه شکل
میتواند استنباط گردد بیان میکند( .یادداشت از مترجم /مصحح فارسی)
 2در نسخۀ ایران « :کرا ردِ فرمان » آمده است.
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« بدار ما را بر راه ایمان ،و موافقتِ فرمان ،و متابعت انبیا و یاران ،و همتِ نیکوکاران ،و
توفیق ده ما را بر طاعت ،و بیفزای ما را بر یقین ،و ثقت و بینش فرست ما را در راه جنت،
و نگاه دار ما را بر طریق سنت» .

غ ْْي الْم ْغضوب عل ْْي ْ
ني ﴿﴾7
ل
ا
الض
َل
و
م
ّ
ِ
َ
َّ َ
َ ِ َ ُ ِ َ َ ِ َ
« و دور دار ما را از جهودان و ترسایان و راندنیان 1و گمراهان و ناگرویدگان و هواداران،
و خدمت ناآرندگان 2،و منت نابینندگان 3،و در رفتِ راه به راه بسندهکنندگان 4،و در
کارِ کردگار ستیزهکنندگان.

5

آمین،
ای آنکه ترا خوفِ فنا نی ،و در فعلِ تو جَور و جفا نی ،و در قولِ تو خُلف و خطا نی ،و
در علمِ تو هیچ چیز را خفا نی ،همین ده که خواستیم ،که جز تو اجابتکنندۀ دعا نی! »

 1جمعِ راندنی :در خورِ راندن و سزاوار راندن.
 2در فارسی کهن ،خدمت به معنی پرستش ،طاعت ،بندگی ،و فرمانبری است .پس خدمتآرنده یعنی:
طاعتآورنده و فرمانبردار.
 3یعنی ناشکران و ناسپاسان.
 4یعنی به جلوهها و زیباییهایی که در راه و مسیر خود میبینند ،فریفته میشوند و از ادامه دادن راه برای
رسیدن به سرمنزلِ مقصود باز میایستند.
 5کاتبان همۀ نسخهها این عبارت را نادرست نوشته اند که نافهم است ،در بعضی نسخهها « در کردِ کار به کار
بسندهکنندگان » آمده است ،و در بعضی دیگر « در کردار ستیزهکنندگان » آمده است .لهذا تصحیح قیاسی
صورت گرفت( .یادداشت از مصحح فارسی)

وصف نبی ریم (صل) در ارتباط با این سوره
دعا و گفتاری در
ِ
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[دعا و گفتاری در وصفِ نبی کریم (صل) در ارتباط با این سوره]
از بارگاه اهلل جلّ جالله میطلبیم تا به [برکتِ] این سوره بر ما فضل و کرم خویش را ارزانی

نماید ،و از برای پیامبرش محمد ﷺ لطف خویش را بر ما تمام گرداند.

ٌ
ْ ْ
ِللر﴾ ،و در حق پیامبرش فرموده استُ ِّ ﴿ :مح ِّ َمدِ
در آغاز این سوره ،فرمود که ﴿الحم ُد ر ِّ َ ِ
َ
َ

ِاللر﴾ [الفتح.]29 :
ول ِّ َ ِ
ِّ َر ُس ُ
ْ
ْ
ِي﴾ ،و در حق پیامبرش فرموده است﴿ :رْح ًةِ
سپس در این سوره ،فرمود که ﴿ر ر ِّبِالعالَ رم َِ
َ
َ
َ َ
ْ
ِي﴾ [األنبیاء.]107 :
لرِّلعالَ رم َِ
َ
ْ
سپس در این سوره ،فرمود که ﴿الر َٰ
مي﴾ ،و در حق پیامبرش فرموده است:
ح رِ
ْحن
ِالر ر
ِّ َ ر ِّ َ
ٌ
ْ ْ
مي﴾ [التوبه.]128 :
ح ٌِ
وف
ء
ِر
ِي
ن
م
ؤ
﴿ِب رال ُم
ر
ِر ر
ر
َ
ِّ َ
َُ
ْ
ين﴾ ،و در حق پیامبرش فرموده است:
ل رِ
سپس در این سوره ،فرمود که ﴿مالر رك ِيومر ِا ِّر
َ
َ
ْ
ين﴾ [التوبه.]33 :
ل رِ
ه
ر
ه
ظ
ِع َّلِا ِّر
ر
﴿لر ُي َ ُ َ
ْ
ِي﴾ ،و در حق پیامبرش فرموده
اكِن َ ْست رع ُِ
سپس در این سوره ،فرمود که ﴿إياكِنعبد
ِو رإيِّ َ َ
َ
ر ِّ َ َ َ ُ ُ َ
ْ ْ
ين﴾ «بلکه خدا را پرستش کن و باش از زمرۀ
ِالشا رك رر ِ
اعبد ِو ُكن ِ ِّرمن
است﴿ :بل ِالل ِف ِ
َ
ِّ
َ
َ
َ ر ِّ َ َ َ ُ َ
سپاسگزاران» [الزمر.]66 :
ْ

ْ

مي﴾ ،و در حق پیامبرش فرموده
اطِال ُم ْست رق ِ
سپس در این سوره ،فرمود که ﴿اه ردن َ ِّ ر
اِالص ِر َ
َ
َ

َ

است﴿ :وإنكِلَتديِإ ٰ
مي﴾ «و حقا که تو به راه راست هدایت میکنی» [الشوری:
ِم ْست رق ٍِ
َلِصراط
َ ر ِّ َ َ َ َ ر ر َ ر َ ٍ ِّ ُ َ
ْ

.]52
ْ

ْ
ِع َل ْ رْي ِْم﴾ ،و در حق پیامبرش
اط ِّ َ ر
سپس در این سوره ،فرمود که ﴿ رصر َ
ِاّلين ِأَن َعم َ
ت َ
َ

َ

ْ
ك﴾ « و نعمت خویش را بر تو تمام میکند» [یوسف.]6 :
ِع َل ْي َِ
فرموده است﴿ :وي رتُِِّنرع َم َت ُه َ

َُ
ْ
ْ
ْ
سپس در این سوره ،فرمود که ﴿غيِالمغضوب ْ ْ
ِي﴾ ،و در حق پیامبرش
ِالضالرِّ َِ
ِع َل رْيمِ َو َال ِّ َ
َ ر َ ُ ر َ
ى﴾ «گمراه نشد یار شما و به بیراهه نرفت» [النجم:
اِغو ِٰ
فرموده است﴿ :ما ِض ِّ َل ِصاحبك ْم ِوم
َ َ َ رُ ُ َ َ ََ

.]2
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و در اخیر چون قاری میگوید «آمین» ،این [لفظ] مُهرِ پروردگار جهانیان است،

درحالیکه محمد مصطفی ﷺ مُهر پیامبران است.

اللَّهمَّ صلِّ علیه وسلم علیه و علی سائرِ األنبیاء والمرسلین ،والحمدُ هللِ ربِّ العالمین.

 1اشاره به حدیثی در مورد «آمین» دارد که در بخش قبلی نقل گردید.

1
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سورة البقرة
ْ
ب ْسمِاللِالر َٰ
ح رميِ
ْحن
ِالر ر
ر ر ِّ َ ر ِّ َ ر ِّ َ

به نام خدای که فروفرستاد کتاب را بدون هیچ رَیب ،رحمانی که بر مؤمنینِ پرهیزگار لطف
ارزانی نمود از غیب ،و رحیمی که منت گذاشت بر خطاکاران با پوشاندنِ عیب.

[اندر شرح صفات و موضوعات سوره بقره]
بدان که سوره بقره با سوره فاتحه از هفت نگاه مشابهتهایی دارد:
ْ

َٰ
كِ
اول ،سورۀ فاتحه «اُم الکتاب» (مادر کتاب) نامیده شده است ،و سورۀ بقره با ﴿ذلر َ

اب﴾ آغاز میگردد.
كت ِ
ال
ر َ
ُ

دوم ،سورۀ فاتحه از دو بخش ،یعنی ثناء و دعاء ،تشکیل یافته است .و سوره بقره اولش
ثناء است و آخرش دعاء.
سوم ،آغاز سوره فاتحه بیان الوهیت و ربوبیت و رحمت و پادشاهی خداوند متعال
است ،که در آن تعلیم توحید و معرفت الهیست .وسط سورۀ فاتحه گفتارِ بنده در موردِ عبادت
و بندگی و استعانت از بارگاه متعال است ،که این تعریفِ بندگی و روش و سلوک بر حسبِ
شریعت و حقیقت است .و آخر سورۀ فاتحه طلب ثبات و استواری بر این روش و دوری
جستن از مخالفت به آن است ،که در این فهماندنِ بنده بخاطر رجوع به پروردگارش در طلب
مصالح دنیا و عقباست.
به عین ترتیب ،سوره بقره همین سه موضوع را دربر دارد .ذکر ایمان و وحدانیت
خداوند در سراسر این سوره آمده است.
و تفصیل عبادت که در این سوره ذکر گردیده مشتمل بر موضوعاتی ذیل است :ادا
کردن نماز ،استقبال از قبله ،داشتن خشوع در نماز ،گرفتنِ روزه ،و دادنِ زکات و سائر صدقات
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و نفقه؛ ادای حج و عمره ،جهاد کردن ،به اعتکاف نشستن ،وصیت کردن ،و دادن مال با وجودِ
محبت به آن.
و تفصیل و توصیف بندگی و عبودیت در این سوره دربرگیرندۀ موارد ذیل است:
پرهیزگاری ،صبر نمودن ،شکرگزاری ،اجتناب از شراب ،وفا کردن به عهد و پیمان ،ترک کردنِ
حرام ،پیروی از احکام قصاص ،طالق ،نکاح ،مُتعه [یا صیغه] ،نفقه دادن [اهل و عیال] ،عِدت
زنان [پس از طالق] ،رجعت [و بازگشت مرد به زنش پس از طالق] ،رضاع [یا شیرخوارگی]،
ایالء 1،حیض ،والدت ،بیع [یا خریدوفروش] ،دیَن [یا قرضهگیری و قرضهدهی] ،رَهن [یا
گِرَوی] ،و سپردن امانت.
از جملۀ دعاهایی که در این سوره آمده است ،دعای [حضرت] آدم در آغاز و دعای

ابراهیم (صلوات اهلل علیهما) در وسطِ سوره ،و دعای مؤمنان پس از آن ،و دعای مصطفی ﷺ
و اُمّتِ وی در آخر سوره ذکر گردیده اند.
چهارم ،سوره فاتحه از جملۀ اولین سورهها بود که فرستاده شد .زمانیکه این سوره

نازل گردید و پیامبر ﷺ آن را به مردم برخواند ،مردم چهار گروه شدند .گروه اول ،بتپرستانی
بودند که به ظاهر و باطن ایمان آوردند .گروه دوم ،اهلِ کتاب بودند که به پیامبران گذشته
ایمان داشتند ،و اینها نیز به ظاهر و باطن ایمان آوردند .گروه سوم ،کفر ورزیدند و به ظاهر
و باطن آن را تکذیب کردند .گروه چهارم ،از ترسِ شمشیر ،به ظاهر ایمان آوردند ولی در
باطن کافر بودند.
ْ
اّلينِ
پس ذکر همۀ این چهار گروه در سورۀ بقره آمده استُ ﴿ .ه ًدىِلرِّل ُم ِّ َت رق َِ
ِي ِ ِ ِّ َ ر
َ
ْ
ْ
ب﴾ «رهنماست به پرهیزگاران .آنانیکه ایمان میآرند به غیب» [بقره ]3-2 :در مورد
ونِبرال َغ ْي رِ
يُؤ رمنُ َ
ْ
ك﴾ «و آنانیکه ایمان
نز َل ِ رمنِقَ ْب رل َِ
ون ِبرماِأُنزل ِإل ْيك
گروه اول آمده است﴿ .واّلين ِيؤمن
ِو َماِأ ُ ر
َ ِّ َ ر َ ُ ر ُ َ َ
ر َ رَ َ َ

 1ایالء  :سوگند خوردنِ شوهر برای ترک زن .در این حال ،بر بنیاد آیههای  226و  227سوره بقره ،مرد چهار
ماه فرصت دارد که یا با پرداختن کفاره به زن رجعت کند یا او را طالق دهد .در غیر آن ،زن حق مراجعه به
حاکم یا قاضی را دارد( .یادداشت از مترجم)
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میآرند بدانچه به تو فرود آمده و بدانچه [به انبیای] پیش از تو فرود آمده» [بقره ]4 :در مورد
ِاّلينِ َك َفروا« ﴾...کسانی که کفر ورزیدند[ »...بقره ]6 :در مورد
گروه دوم بیان شده است ﴿ .رإ ِّ َن ِّ َ ر

َ
ُ
ْ ْ ْ
ْ
ِي﴾
اِهِب ر ُمؤ رمنر َِ
اللرِوبراليومرِاْلخر
گروه سوم ذکر گردیده است .و ﴿و رمنِالناسِمنِيقولِآمناِب
ِو َم ُ
ر ر َ
َ َ ِّ َ ر َ َ ُ ُ َ ِّ َ ر ِّ َ َ َ

«و از مردمان کسى هست که مى گوید «ایمان آوردیم به خدا و به روز بازپسین» و نیستند اینان
مؤمنان» [بقره ]8 :در مورد گروه چهارم آمده است.
پنجم ،حمد و ستایش ،عبادت و پرستش ،استعانت و یاری طلبیدن ،هدایت و راهنمایی،
و ضاللت و گمراهی در هردو سوره ذکر گردیده اند.
ششم ،در اولِ سورۀ فاتحه «عالمین» (جهانیان) ذکر شده است .و چنانکه در تفسیر این
لفظ گفته شد« ،عالمین» به تمامی زندهجانها (بدون جمادیات) اشاره دارد ،که مشتمل بر شش
گروه میشوند :فرشتگان ،جنیات ،انسان ،شیاطین ،چهارپایان ،و پرندگان .و ذکر همۀ این شش
گروه در سورۀ بقره صورت گرفته است.
هفتم ،در سورۀ فاتحه هفت آیت است ،و کلمات و آیات آن در سورۀ بقره شرح شده
است:
ْ

ْ
ْ
ك﴾ «ما ترا به پاکی ستایش میکنیم»
﴿الحم ُِد﴾ :در سوره بقره آمده است﴿ :ونَحنِنُس ِّ ربحِبرحم رد َِ
َ
َ
ُ
ْ

َ ُ

َ

[البقره.]30 :
ْ

ْ

ْ
ِي﴾ «به پروردگار جهانیان
ت ِلرر ر ِّب ِالعالَ رم َِ
ِي﴾ :در سوره بقره آمده است﴿ :أ َ ْسلم
﴿ر ر ِّب ِالعالَ رم َِ
َ
َ
َ
َ ُ َ
تسلیم شدم» [البقره.]131 :
ْ

ْ

َٰ

الِهوِالر َٰ
﴿الر َٰ
مي﴾ [البقره.]163 :
حِ
ْحن
مي﴾ :در سوره بقره آمده استَ ِّ ﴿ :الِإهلِإ ِّ َِ
ح رِ
ْح رنِالر رِ
ِالر ر
ر ر ُ ِّ َ ُ ِّ َ
ِّ َ
ِّ َ
َ

َ

ُ

ْ
ْ ً ْ
ِاللر﴾ «و از روزی
ِإ ََل ِّ َ ِ
ل رِ
﴿مالر ركِيو رمِا ِّر
ونِفري ره ر
ين﴾ :در سوره بقره آمده است﴿ :واتِّ َ ُقواِيوماِتُرج ُع َ
َ

َ

َ

َ

َ

بترسید که در آن به سوی خداوند باز گردانیده میشوید» [البقره.]281 :
ك ِم﴾ «بپرستید پروردگار خویش را» [البقره:
﴿ رإيِّ َ َ
اكِنَعب ُِد﴾ :در سوره بقره آمده است﴿ :اعب ُدواِربِّ َ ُ

ْ

ْ

ُ

.]21

ُ

َ

ُ
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ْ
الص ََلِةر﴾ «و یاری خواهید به
اكِن َ ْست رع ُِ
الص ر
﴿و رإيِّ َ َ
ّبِو ِّ َ
ِي﴾ :در سوره بقره آمده است﴿ :واس َت رِعينُواِب ر ِّ َ
َ
ْ

َ

َ

َ

شکیبایی و نماز» [البقره.]45 :
ْ
ْ
مي﴾ :در سوره بقره آمده است﴿ :والل ْ
ِإ َ ٰ
اطِ
َِي ردي ِمن ِي َ َشاء
اط ِال ُم ْست رق ِ
ِالصر
اه ردنَا
﴿ ِ
ِصر ٍ
َل ر
ر
َ
ر
َ
ِّ
ِّ
ُ
َ
َ ُ َ
َ َ
َ
َ
مي﴾ «و خداوند هرکه را خواهد به راه راست هدایت میکند» [البقره.]213 :
ِّ ُم ْست رق ٍِ
َ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
تِ
اّل
اط ِ ِّ َ ر
﴿ رص َر َ
ِع َل رْي ِم﴾ :در سوره بقره آمده است﴿ :اذ ُك ُروا ِنرع َمتر َي ِالَِّتري ِأَن َعم ُ
ين ِأَن َعم َ
ت َ
َ
ْ
ك ِْم﴾ «به یاد آرید نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم» [البقره .]40 :و منظور از انبیاء (صلوات
َع َلي ُ

اهلل علیهم) میباشد ،که در سوره بقره از آدم ،ابراهیم ،اسماعیل ،اسحاق ،یعقوب ،موسی ،هارون،
داود ،سلیمان ،عیسی ،حِزقیل [البقره ،]243 :اَشموئیل [القره ،]246 :و عُزَیر (صلوات اهلل علیهم) یاد
شده است.
ْ ْ

ِي﴾ :در سوره بقره در موردِ خشمگرفتهشدگان آمده است:
ِالضالرِّ َِ
ِع َل ْ رْي ْم ِ
ض رِ
ِو َال ِّ َ
﴿ َغ ر
ي ِال َمغ ُ
وب َ
َ
ْ

ب﴾ «پس خشمی باالی خشمی دیگر آنها را فرا گرفت» [البقره .]90 :و
ض ٍِ
ض ٍ
ِع َّل َ
ِٰغ َ
﴿فَباءواِب ر َغ َ
ب َ
َ ُ

ِكثريًا﴾ «بسیاری را گمراه میکند» [البقره.]26 :
در مورد گمراهان آمده است که﴿ :ي ر
ض ِّ ُلِب ر ره َ
ُ

در مورد نامگذاری این سوره به نامِ «البقره» (گاو) گفتهاند که چون در این سوره ذکر
قصۀ گاو رفته است ،ازینرو «البقره» نامیده شده است ،چنانکه سوره «النحل» (زنبور عسل) به
همین منوال است .اما نظر درست آنست که [این سوره به این خاطر البقره نامیده شد که] نبی

کریم ﷺ فرمود« :کوهانِ قرآن ،سورۀ بقره است».

1

ْ ً ْ
ِاللر﴾
ِإ ََل ِّ َ ِ
ونِفري ره ر
و این سوره در مدینه نازل شده است ،به جز آیت ﴿واتِّ َ ُقواِيوماِتُرج ُع َ
َ

َ

َ

[البقره ،]281 :که در روز حجة الودا نازل گشته ،و آن آخرین آیت قرآن است که نازل گشت.

 1طبرانی این را در «الکبیر» به شمارۀ  5864روایت کرده است.
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در مکه هشتاد و پنج سوره فرستاده شده است ،که اولین سوره [کاملی] که در مکه
نازل گردیده سورة الفاتحه و آخرین آن سورة المطففین میباشند 1.و بقیه سورهها در مدینه
فرستاده شده اند .در مجموع 29 ،سوره در مدینه نازل گردیده که اولین آن سورۀ البقره و
آخرین آن سورۀ المائده میباشند.

2

تعداد آیات آن در نزد مردم [و قاریان] شام  284آیت ،در نزد اهل مکه و مدینه 285
آیت ،در نزد اهلِ کوفه  286آیت ،و در نزد اهل بصره  287آیت است 3.و این اختالف روی
آغاز و ختم بعضی آیتهاست.
در این سوره 15 ،مثال و  105حُکم [فقهی] آمده است .این سوره طوالنیترین آیتِ
قرآن را (البقره )282 :شامل است که  130کلمه دارد و نزدیک به  20حکم در آن گنجانیده شده
است.

4

 1بنگرید به توضیحات داده شده در اخیر «فهرست سورهها به ترتیب مُصحف و ترتیب نزول» که در آخر این
کتاب گنجانیده شده است.
 2بنگرید به توضیحات داده شده در اخیر «فهرست سورهها به ترتیب مُصحف و ترتیب نزول» که در آخر این
کتاب گنجانیده شده است.
 3در چاپهای امروزی قرآن مجید 286 ،آیت برای سوره بقره ،به روایت حفص از قرائت عاصم ،معیار قرار
گرفته است.
 4از این بخش ،تخمیناً حدود  85درصد متنِ اصلی ترجمه گردید.
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ون ﴿﴾5
ح
ل
ف
ِ
ال ُم ُ َ
الف الم میم 0این [همان] کتاب است که در آن هیچ شک نیست ،رهنماست به
پرهیزگاران  0آنانیکه ایمان میآرند به غیب ،و برپا میدارند نماز را ،و از آنچه
روزیشان گردانیدهایم [در راه خدا] خرج میکنند  0و آنانیکه ایمان میآرند بدانچه
به تو فرود آمده و بدانچه [به انبیای] پیش از تو فرود آمده ،و به آخرت نیز باور
دارند  0آنها بر هدایت [راستین] از جانب پروردگار خویش اند ،و ایشان همانهایند
رستگار 0
الم ﴿﴾1
[گفت« :منم خدای دانا»« .الوهیّت و لطف و مُلک مر مرا»« .اهلل فرستاد جبرئیل را به
محمد مصطفی»].

1

آغاز این سوره با حروف مقطعات است ،و همانند این 29 ،سوره در قرآن با حروف
مقطعه آغاز میگردند .در مورد ﴿الم﴾ حدود  30نظریه آمده است [که از آن میان ،مهمترینِ
آنها را ذکر میکنیم]:

 1این را از تفسیرِ فارسیِ امام نسفی برگرفتیم که همینگونه به فارسی تفسیر کرده است .چنان که بعداً در این
تفسیر دیده خواهد شد ،هر سه این نظریات از ابن عباس روایت گردیده اند که امام نسفی آنها را در زیر شرح
میدهد( .یادداشت از مترجم)

[آیات  1تا ]5
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ابوبکر صدیق رضی اهلل تعالی عنه گفته است :خداوند تعالی را در همه کتابهایش
اسراری است ،و اسرار او تعالی در قرآن در حروفی نهفته است که در آغاز سورهها
آمده اند.



ابن عباس رضی اهلل عنهما گفته است[ :حروف مقطعات] از جملۀ نکات پوشیده
است ،که نمیتوان آنها را تفسیر کرد.



ضحاک گفته است :علما از تفسیر حروف مقطعه عاجز اند.



در روایتی از ابن عباس آمده است که او گفته« :الف» اهلل« ،الم» لطیفٌ« ،میم» مجیدٌ.



در روایت دیگر ،ابن عباس گفته است﴿[ :الم﴾ یعنی« ]:أنا اهلل أعلم» (من اهلل هستم



که میدانم ،یا منم خدای دانا).
در روایت دیگر ابن عباس گفته است« :الف» اهلل« ،الم» جبریل« ،میم» محمد .یعنی:
«اهلل فرستاد جبریل را بر محمد با کتاب».



حسن [بصری] و سعید بن جُبیر گفته اند :این حروف را چون باهم یکجا [کنار هم]
گذاریم ،اسمای پروردگار را میسازند ،و ما بر تألیف این حروف آگاه نیستیم .و
ازین میان یکی آنست که چون ﴿الر﴾ و ﴿حم﴾ و ﴿ن﴾ را که در آغاز سه سوره
آمده اند باهم یکجا سازیم« ،الرْحن» را تشکیل میدهند ،و این اسمی بزرگ از اسمای




تبارک وتعالی است.
مجاهد گفته است :حروف مقطعات [الفاظ] آغازین اند که خداوند با آن کتاب خود
را افتتاح میکند.
و گروهی گفته اند« :الف» حرف نخست اسمهای اإلله ،األحد ،األول ،األخر ،و األمین
است« ،الم» حرف نخست اللطیف است ،و «میم» حرف نخست اسمهای المَلِک،
المجید ،و المنان است.


و گفته اند :الف یعنی « اَنا » (من) ،الم یعنی « لِی » (مرا یا برای من) ،میم یعنی « مِنّی
» (از من) .گویا خداوند متعال گفته باشد که :من خدایم ،من پادشاهم ،من
روزیدهندهام ،وغیره .و مُلک و پادشاهی مراست ،دارایی مراست ،حکم و فرمان
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مراست ،ستایش و بزرگی مراست .و از من است احسان ،از من است منت نهادن،


از من است غفران و بخشش ،وغیره.
و گفته اند :حروف مقطعات اسراری اند که خداوند با اولیای خود با آن رمز گفت،
که ظاهر آن برای عوام است و رموز و اشارات آن به خاصان است .چنانکه پیامبر

ﷺ فرمود« :اگر آنچه من میدانم شما [نیز] بدانید ،کمتر میخندید و زیادتر
میگریید 1».یعنی از حقائق اسراری که او میدانست.

2

ْ
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كتاب ََل ر ْيب ۛ ِفي ِه ۛ ه ً
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ُ
َ َ
این [همان] کتاب است که در آن هیچ شک نیست ،رهنماست به پرهیزگاران 0
ك﴾ ضمیر اشاری است که در قرآن مجید به غائب و به حاضر هردو استفاده
﴿ َٰذلر َِ
گردیده است .معنای آن « هذا » (یعنی « این ») میباشد.
ْ

َٰ
اب﴾ ،ابن عباس رضی اهلل عنهما فرموده است« :معنایش این
كت ِ
كِ ال
در تفسیر ﴿ذلر َ
ر َ
ُ

است که :این کتاب همانست که به تو خبر داده بودم ،و [اینک] آن را به تو وحی میکنم».
بعضیها گفته اند« :این همان کتاب است که برایت در روز میثاق [اَلَستُ بِرَبِّکُم] به تو وعده
کرده بودم ».بعضی دیگر گفته اند« :این همان کتاب است که برایت در تورات و انجیل ذکر
کرده بودم».
ْ

اب﴾ به معنیِ «مکتوب» (نوشته شده) است ،و در قرآن مجید بر ده وجه بکار
كت ِ
﴿ال
ر َ
ُ

رفته است:


ْ

ْ ْ

ً
اِم ْوقُوتًا﴾
ِالص ََلة َ َ
ِع َّلِال ُِمؤ رمنر َ
به معنای «فرض» ،چنانکه آمده است ﴿ :رإ ِّ َن ِّ َ
ِيِ رك َتاب ِّ َ
ِكانَت َ

«بیگمان نماز بر مسلمانان در اوقات معین فرض است» [النساء.]103 :

 1به روایت صحیح بخاری (.)6485
 2از تفسیر این آیت ،تخمیناً حدود  50درصد متنِ اصلی ترجمه شد.
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ْ

ك ِْم﴾ «پس بیارید کتاب خویش
به معنای «برهان» ،چنانکه آمده است﴿ :فَأتُواِب ر ر
ك َتاب ر ُ
را» [الصافات ،]157 :یعنی دلیل و برهان خویش را بیارید.
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«و هالک نکردیم [اهل] شهری را مگر اینکه برای آن اجلی تعیین شده بود» [الحجر:

.]4


اب﴾ «هر کاری را وقتی است
ك ِّرلِأَج ٍلِ ركت ٌِ
به معنای «مقدار» ،چنانکه آمده است﴿ :لر ُ
َ
َ

مقدر شده» [الرعد. ]38 :


به معنای «قضاء» ،چنانکه آمده است﴿ :كتابِالل ْ
ك ِْم﴾ «[اینها] حکم خداست
ِعلَي ُ
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بر شما» [النساء.]24 :
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به معنای «تورات» [البقره« ،]87 :انجیل» [مریم ،]30 :و «نامۀ سلیمان به بلقیس» [النمل:

.]29


ْ

ٌ

ابِأنزلناه ْ
به معنای «قرآن» ،چنانکه آمده است﴿ :كت ٌ
ك﴾ «[این قرآن] کتاب
كِمبار ِ
َ َ ر
ِإلَي َ
رَ
َ

َُ َ

ُ

مبارکی است که آن را به تو نازل گردانیدیم» [ص.]29 :
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«و روز رستاخیز بیرون میآریم برای او نامهای که آن را گشاده مییابد» [اإلسراء.]13 :


ْ

اب ِ ْ
ِي﴾ «حقا که
ار ِلَ رفيِ رع رِّل ِّير َِ
ِإ ِّ َن ِ رك َت ِ َ
به معنای «ارواح» ،چنانکه آمده استَ ﴿ :ك ِّ ََل ر
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َ
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ِي﴾
ج ٍِ
ِإ ِّ َن ِ ركتاب ِ
کتاب نیکان در علیین است» [المطففین ]18 :و ﴿ َك ِّ ََل ر
ج ر
ِال ُف ِّ َ
ار ِلَ رفيِ رس ر ِّ
َ َ

«حقا که کتاب بدان در علیین است» [المطففین.]7 :
ولی مراد از کتاب در آیت دوم سوره بقره «قرآن» است که این نظر ابن عباس ،ضحاک،
قتاده ،و جمهور [مفسران] میباشد .و در اینجا ازینرو لفظ «کتاب» برای قرآن استفاده شده
است تا بینِ معانی مختلفی که ازین کلمه برداشت میشود جمع کرده شود:
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یکی آنکه میان کتابهای فرستاده شدۀ الهی جمع کرده شود ،چنانکه رسول اهلل ﷺ
فرمود« :برایم هفت [سورۀ] طوال بجای تورات[ ،سورههای] مئین بجای زبور[ ،سورههای]
مثانی بجای انجیل داده شده است ،و مرا با [سورههای] مفصل فضیلت بخشیدند».

1

دوم آنکه میان مؤمنان و انبیاء و صدیقان و شهدا و صالحان جمع کرده شود ،چنانکه

علی رضی اهلل عنه از نبی کریم ﷺ روایت میکند که فرمود« :قرآن بر ده وصف نازل شده
است :بشارتدهنده و بیمدهنده ،ناسخ و منسوخ ،مُحکم و متشابه ،پند و مثال ،حالل و حرام.
پس با [پیامهای] بشارت آن بشارت بدهید و با [پیامهای] بیم آن بیم بدهید ،به ناسخ آن عمل
کنید و به منسوخ آن ایمان داشته باشید ،به آیات مُحکم آن اقتصار ورزید و دانستنِ آیات متشابه
را به علما واگذار کنید ،از پندِ آن پند گیرید و از مثال [و قصص] آن عبرت گیرید ،آنچه را
حالل نموده است حالل پندارید و آنچه را حرام نموده است حرام بشمارید .و اینها [که این
چنین کنند] مؤمنانی اند که در درجات بلند با انبیاء و صدیقان و شهدا و صالحان قرار دارند،
و چه نیکو همراهانی .و اینها وارث من و وارث پیامبران گذشته اند ،و از ضمانت خدای
تعالی باز نمیمانند ،و چون قرآن را میخوانند رحمت سراپای شان را فرا میگیرد و سکینه به
[قلبهای] شان میرسد ،و [در روز رستاخیز] از زمرۀ [دوستانِ] من و تحت لوای من حشر
میشوند».

2

 1در حاشیۀ یکی از نسخههای «التیسیر فی التفسیر» هر چهار نوع سورهها توضیح داده شده اند:
«هفت طوال» ،هفت سورۀ طوالنی قرآن است :البقره ،آل عمران ،النساء ،المائده ،األنعام ،األعراف ،و األنفال یکجا
با التوبه« .مثانی» نام هفت سوره متوسط است که پس از هفت سورۀ نخست ،در ردۀ دوم («مثانی») ،قرار
میگیرند .و این هفت سوره از یونس شروع شده تا النحل را دربر میگیرند« ..سورههای مئین یا مئون» نیز هفت
سوره اند از بنی اسرائیل (اإلسراء) الی المؤمنون .اینها به این خاطر مئین یا مئون نامیده میشوند چون هر یک
ازین سورهها کم و بیش حدود  100آیت دارند [و در عربی « مِئه » به معنی صد است] .و در نهایت« ،مفصل»
به سورههای متباقی اطالق میشود ،که فصل فصل تعداد سورهها زیاد است.
 2ترمذی این حدیث را در «نوادر األصول» ( )203 /3روایت کرده است.
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سوم ،خداوند وعدۀ این کتاب را در تورات داده بود ،که بر محمد ﷺ آن را فرو
ْ

َٰ
اب﴾ اشاره به همان کتاب
كت ِ
كِ ال
فرستاد ،ولی یهود از آن رو گشتاندند .پس با گفتنِ ﴿ذلر َ
ر َ ُ
دارد.

پس این را «کتاب» نامید ،و قرآن را صد نام است .در [مقدمه در] آغاز این کتاب ،صد
نام قرآن را شمردیم[ .از آن جمله ،حدود  20اسم را خداوند هم به ذات خود بکار برده است،
هم پیامبرش را با آن وصف کرده است ،هم کتابش را با آن نامیده است ،و هم مؤمنان را با آن
نامها عزت و شرف و کرامت و فضیلت بخشیده است ]:حق ،نور ،عزیز ،کریم ،عظیم ،شهید،
مُبین ،أعلی ،هادی ،حاکم ،حکمت ،رحمت ،امر ،نذیر (بیمدهنده) ،مطهر ،طیب ،داعی
(دعوتکننده) ،قائم (استوار) ،صادق ،خیر (بهترین) ،احسن (نیکوترین) ،و مبارک [نامهایی اند
که خداوند اینها را برای خود ،برای کتابش ،برای پیامبرش و نیز برای مؤمنان بکار برده
است].

1

ََل ر ْيب فِي ِه :
َ َ
یعنی «هیچ شک نیست در آن» .ریب ،شکی است که با ترس یکجا باشد ،و نوع خاصی
از شک است .یعنی همه «ریب ها» شک بوده میتواند ،ولی همه «شک ها» ریب نیستند.
پس ﴿ َال ِر ْيب ِفري رِه﴾ یعنی« :هیچ شکی در بودنِ آن نیست ،این همان کتاب موعود
َ َ

است» .بعضی گفته اند« :شکی در «هدی» (رهنما) بودنِ آن نیست ».و نیز گفته اند« :شکی در
آنچه که در این کتاب ذکر گردیده است نیست ،زیرا همۀ آن مُبَین و واضح است ،و هیچ چیزی
در آن مُبهم نیست».
اگر گفته شود که :کافران در این کتاب شک میورزند و آن را کتاب خدا نمیدانند ،و
بدعتآوران از اهل قبله در معنای آیات متشابه شک میورزند و چون بر ظاهر [آیات متشابه]
 1امام نسفی همه آیاتی که در آنها این  20اسم به خداوند ،قرآن ،محمد مصطفی ﷺ ،و مؤمنان بکار رفته است
یادآوری میکند و توضیح میدهد .جهت اختصار و خالصهسازی بحث در این ترجمه ،از آوردن همۀ این آیات
صرف نظر صورت گرفت( .یادداشت از مترجم)
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مینگرند گمراه میگردند ،و [حتی] علما در وجوه مختلف آیات شک دارند و روی یک وجه
[خاص] به توافق نرسیده اند ،و مردم عوام معنای آیاتش را نمیفهمند و شک میورزند .پس
در این آیت ،نفیِ رَیب به چه معنی است؟
در پاسخ به این پرسش سه نکته حائز اهمیت است .نخست اینکه :این نفیِ شک در
کتاب است نه نفیِ شک از مردم ،و این کتاب موصوف به صفاتی است که شک در آن مُتمکِن
بوده نمیتواند ،زیرا این کتاب حق است و راست است و معنایش معلوم است .پس اگر مردم
شک میورزند ،این شک به کتاب راجع نیست ،زیرا [سخنِ] راست در نفسِ خود راست است
هرچند مردم آنرا دروغ بپندارند .و [برخالف ]،دروغ دروغ است هرچند مردم آن را راست
بپندارند .بنابراین ،به این کتاب ریب و شکی راه ندارد و هیچ عیبی بدان رسیده نمیتواند.
دوم ،نفیِ شک در این کتاب پس از تفکر و تفحص [عینی] ثابت است .اگر مردم علم
[درست] داشته باشند و در آن به تبحر و تجسس منصفانه [و واقعبینانه] دور از هرگونه دشمنی
[و گرایش و مالحظات شخصی] بپردازند ،در آن هیچ تناقضی را نمییابند و هیچ اعتراضی
نمیداشته باشند.
سوم ،این نفی در معنا است ،و نفیِ صفت [شک ورزیدن] است .طور مثال ،خدای
ْ

ال رِِفِال َح ر ِِّج﴾ «در حج ،آرمیدن [با زنان] و سخنان
ثِو َالِفُ ِ
وقِو َال ر
ِج َد َ
تعالی میفرماید﴿ :فَ ََلِرفَ َ
س َ
َ

َ

ُ

َ

فحشاء ،و فسق و منازعه وجود ندارد» [البقره .]197 :و این آیت به ظاهر آن متحقق نیست ،زیرا
میبینیم که مباشرت با زنان ،سخنان فحشاء ،فسق ،و بحث و جدل و منازعه در ایام حج وجود
ی «پرداختن» به این اعمال در جریانِ حج است .پس آیت دوم
دارند .ولیکن هدفِ این آیت ،نف ِ
سوره بقره نیز به همین منوال است.
ویا مثالً خداوند متعال فرموده است﴿ :پس [حال ایشان] چگونه خواهد بود؟! در روزی
که آنها را جمع کنیم که در آن هیچ شکی نیست﴾ [آل عمران .]25 :با آنکه کافران ازین روز
انکار میورزند ،و مشرکین در آن شک میورزند ،اما ( )1شکی در واقع شدن این روز وجود
ندارد ،و این روز به ذاتِ خود واقع شدنیست )2( ،شک و فریب و خدعه هیچ [نقصانی] در

[آیات  1تا ]5

150

آن وارد نمیسازند ،و ( )3نهی در این آیت نهی از شک ورزیدن به این روز است ،زیرا این
روز واقع گردیدنی است.

ُه ًدى :
ْ

ْ

مي﴾ [در سوره فاتحه] بیان داشتیم.
اط ِال ُم ْست رق ِ
تفسیر این لفظ را در آیت ﴿اه ردنَا ِ ِّ ر
الصر َ
َ
َ

َ

لفظِ ﴿ ُه ًدى﴾ هم اسمِ مصدر بوده میتواند [که در این صورت ،معنایش «هدایت» است] و هم
اسمِ فاعل بوده میتواند [یعنی «هدایت کننده»][ .در زبان عربی ]،اسمهای مصدر هم بگونۀ
فاعل بکار برده میشوند و هم به گونۀ مفعول بکار برده میشوند .در قرآن مجید ،کلمۀ ﴿ ُه ًدى﴾

معموالً به معنای [فاعلِ آن یعنی] «هادی» (هدایت کننده و رهنما) بکار رفته است.
در صورتیکه [پیش از «فیه» توقف کنیم و] ﴿ رفي ره ِ ُه ًدى﴾ قرائت کنیم ،به معنای
مصدرش برمیگردد [یعنی :در این کتاب هدایت است] .و اگر [پس از «فیه» توقف کنیم و] آن
ْ

ِي﴾ قرائت کنیم ،به معنای «هادی» [و رهنما و هدایتکننده]
را به شکل فاعل یعنی ﴿ ُه ًدىِلرِّل ُم ِّ َت رق َِ
خواهد بود.
دو پرسش در این مورد مطرح شده میتواند .اول ،چرا هدایت به قرآن نسبت داده
شده است درحالیکه هدایت از جانب خداوند متعال است؟ دوم ،چرا هدایت را تنها به «متقین»
(پرهیزگاران) اختصاص داد و برای کافۀ مردم آن را تعمیم نبخشید همانگونه که بعداً در این
سوره فرموده است[﴿ :قرآن] رهنماست به [همۀ] مردمان﴾ [البقره]185 :؟
در پاسخ به پرسش اول باید گفت که :نسبت دهیِ هدایت به قرآن بر وجه «تسبیب»

(سبب گردانیدن) است ،چنانکه خداوند متعال [در شأن محمد مصطفی ﷺ] فرمود﴿ :و حقا
که تو به راه راست هدایت میکنی﴾ [الشوری .]52 :یا مثالً گمراهی را به فرعون نسبت داده
فرمود﴿ :و گمراه کرد فرعون قوم خود را و رهیاب نگردانید﴾ [طه .]79 :و در مورد بتها
[ابراهیم علیه السالم] فرمود﴿ :پروردگارا ،این بتان بسیاری از مردم را گمراه کردند﴾ [طه.]79 :
درحالیکه این خداوند است که هرکه را خواهد گمراه میکند و هرکه را خواهد هدایت میکند،
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چنانکه فرموده است﴿ :بگو [ای محمد] :هرآیینه هدایت ،همان هدایتِ خداست﴾ [آل عمران:

.]73
در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که :قرآن رهنماست به همۀ مردمان از بابتِ بیان
[حقیقت و رساندن پیام] ،و هدایت است به پرهیزگاران از بابتِ ارشاد [و پیشوا بودن قرآن به
آنها] .چنانکه خداوند متعال در حقِ پیامبر اکرمش ﷺ به گونۀ خاص فرمود﴿ :بیگمان تو
بیمدهندهیی کسی را که بیم پذیرد﴾ [النازعات .]45 :سپس بگونۀ عام برایش فرمود﴿ :ما نفرستادیم
ترا مگر مژدهدهنده و بیمدهنده به همۀ مردم﴾ [النازعات .]45 :یعنی ابالغ پیامبر به همۀ مردمان
بود ،ولیکن تنها کسانی از آن نفع گرفتند که پندپذیر و خداترس بودند .پس آن آیت هم به
همین منوال است.

ْ
ني :
لِّل ُم ّ َت ِق َ
اصل این کلمه از «وقایه» گرفته شده است ،که به معنای حفظ کردن و نگهداشتن است،
یعنی «پرهیز کردن از بدی و آفت» .و اسمِ این کلمه «تقوی» [یا تقوا] است.
تقوا به دو نوع است :اساسی و فرعی .منظور از تقوای اساسی «ایمان» است ،یعنی خود
را از کفر نگه داشتن .و تقوای فرعی پرهیز از گناه و عصیان است.
در مورد متقیان و پرهیزگاران بالغ بر صد قول و گفتار در کتاب الهی آمده است ،که
آنها را در کتاب ما به نام «بحر علوم التفسیر علی نحو رسوم التذکیر» 1بیان داشتهایم[ .از آن
جمله] خداوند متعال در آیۀ  177سورۀ بقره میفرماید که« :نیکمردی مجردِ روی آوردن نیست
به سوی مشرق و مغرب ،بل نیکمرد آنها اند که بگروند به خدای تعالی و به قیامت و به
فرشتگان ،و به کتاب و پیغمبران ،و مال دهند بر دوستی وی به خویشان و یتیمان و درویشان
و واماندگان در راه و سائالن و غالمانِ آزاد کرده شده ،و برپای دارند نماز را و زکات دهند
[اهل نیاز را] ،و وفاکنندگان در عهدها که بسته اند [با آفریدگار] ،و شکیبایان در تنگدستی و
 1غالباً این همان تفسیر اولی امام نسفی است که بیشتر به نام «األکمل األطول فی تفسیر القرآن» شناخته شده
است .رجوع کنید به مقدمۀ مترجم ،فصل  ،1بخش «و .آثار و تألیفاتش».
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بیماری و هنگام کارزار ،آنهایند راستگویان» .و در اخیر میفرماید﴿ :و ایشانند پرهیزگاران﴾
[البقره.]177 :
پس چنین شخصی [که دارای اوصاف مذکور در آیۀ فوق باشد] متقی و پرهیزگار مطلق
است ،که با حجت [از کتاب الهی] ثابت شده است و در آن هیچ شکی نیست .و در مورد

چنین شخصی پیغامبر ﷺ فرمود« :جملگی تقوا در این کالم پروردگار [بیان شده] است که
ْ

ْ ْ

ْ

فرموده﴿ :إنِاللِيأمرِبالعدلِواِل ْ
ان[ ﴾...النحل».]90 :
حس رِ
ر َ ر ر
ر ِّ َ ِّ َ
َ َ ُُ

َ

َ

1

کسیکه این اوصاف را به درستی در خود پیاده کند ،پرهیزگار مطلق است چون به
فرمانِ قرآن برای تقوا و پرهیزگاری عمل کرده است .امر برای پرهیزگاری در قرآن به سه نوع
آمده است :امر عام ،امر خاص ،و امر خاص الخاص.
ار﴾ «و
فرمان عام برای تقوا همان «ترس داشتن از آتش دوزخ» است﴿ :واتِّ َ ُقوا ِالنِّ َ ِ
َ
َ
بترسید از آن آتش[ »...آل عمران .]131 :فرمان خاص برای تقوا «ترس داشتن از روز قیامت»
ِاللر﴾ «و بترسید از روزی که بازگردانیدن شما در آن به
ِإ ََل ِّ َ ِ
است﴿ :واتِّ َ ُقواِي ْو ًماِت ْر
ون ِ رفي ره ر
ج ُع َ
ُ َ
َ
َ
سوی خدای تعالی بُوَد» [البقره .]281 :و فرمان خاص الخاص «ترسیدن از خودِ ذات خداوند
ْ ْ

اب﴾ «و از من بترسید ای خردمندان» [البقره.]197 :
ِاْللب ر ِ
وِل َ
متعال» است﴿ :و ِاتِّ َ ُق ر
ونِياِأ ُ ر
َ

َ

َ

واِاللِح َِّقِتُ َقات ر رِه﴾ «بترسید از خدا
از رسول اهلل ﷺ دربارۀ کالم خداوند که فرموده ﴿اتِّ َ ُق
ِّ َ
َ َ

به حقِ ترسیدنِ از وی» [آل عمران ]102 :پرسیدند[ ،آن حضرت] فرمود« :این کسی است که چون
اطاعت کرد سپس گناه نورزد ،و چون [خداوند را] یاد کرد فراموشش نکند ،و چون شکر
ورزید پس ناسپاسی نکند».
و به فارسی« :مطیع باش عاصی نی ،ذاکر باشی ناسی نی ،شکر آر ناسپاسی [نی]».

 1ترجمۀ کامل این آیت اینطور است« :بیگمان خداوند به عدل ،نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان امر کرده،
و از فحشاء ،کار ناپسندیده و ظلم نهی میکند .شما را پند میدهد تا باشد که پندپذیر شوید».
 2ناسی  :فراموشکننده ،فراموشکار.
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و گویند :تقوا نگهداشت جوارح ظاهر است ،و جمع کردنِ حواس باطن است .اولی
به معنای نگهداشتنِ گوش از سخنان بیهوده ،بازداشتنِ چشم از مشاهدۀ بیفایده ،نگهداشتنِ
زبان از یاوهگویی ،بازداشتنِ دهن از نان حرام ،نگهداشتنِ پای از رفتن بسوی اغیار ،و دور
داشتنِ نفس از پلیدیهاست.
دومی به معنای جمع کردن خاطر از پراکندگیها ،گسستن از عالیق و دلبستگیها،
پاکی گزیدن از آلودگیها ،و باطن را با اخالص آراسته گردانیدن ،گوش را به شنیدنِ کالم حق
واداشتن ،چشم را به دیدنِ حق واداشتن ،زبان را به گفتنِ حق واداشتن ،دست را به طلب عطای
خدا بلند کردن ،و بسوی وادی صدق گام نهادن ،و دل به مشاهدۀ حق مشغول بودن ،و روح
در قربِ حق [به پرواز] بودن ،و همه را از حق به حق دیدن است.
و گویند :تفسیر تقوا و پرهیزگاری در آیت بعدی آمده است.

1

اّلين ي ْؤ ِمنون بالْغ ْيب ويقيمون الصالة و ِمما رزقْناُهْ
ون ﴿﴾3
ق
ف
ن
ي
َّ ِ َ ُ ُ َ ِ َ ِ َ ُ ِ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ ِ ُ َ
آنانیکه ایمان میآرند به غیب ،و برپا میدارند نماز را ،و از آنچه روزیشان
گردانیدهایم [در راه خدا] خرج میکنند 0
ْ

ون﴾ وصفِ پرهیزگاران را [که در آیت قبلی ذکر شد] بیان میکند .و «ایمان»
اّلينِيؤ رمنُ َِ
﴿ ِّ َ ر
َ ُ

در لغت به معنی تصدیق است .یعنی کسی که ایمان آورد ،تصدیق میکند.

 1از تفسیر این آیت ،تخمیناً حدود  50درصد متن اصلی ترجمه گردید.
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دانمشندانِ اصول در ماهیت ایمان اختالف نظر دارند .جهم [بن صفوان] 1میگفت که:
ایمان معرفت است .گروه کرامیه 2میگفتند که :ایمان تنها اقرار کردن است .رقاشی 3میگفت:
ایمان اقرار کردن است به شرط داشتنِ معرفت در قلب.
و اهلِ حق میگویند« :ایمان تصدیق به قلب و اقرار به زبان است ».امام ابومنصور
[ماتریدی] که پیرو امام ابوحنیفه رحمه اهلل بود ،میگوید که ایمان تصدیق کردن است .و این
نظر گروهی از علماست.
و مالک [بن انس] ،شافعی ،اَوزاعی 4،اهل حدیث ،و پیروان ظواهر 5گفته اند« :ایمان
تصدیق به قلب ،اقرار به زبان ،و عمل بر ارکانِ [دین] است ».و [ابوالحسن] اشعری نیز همۀ
اینها را جزو ایمان پنداشته میافزاید که بقا بر ایمان تنها تا [دمِ] مرگ است.
شبهات گروههای گمراه و دالیل و حجت اهلِ حق در این مورد در کتابهای کالم به
بحث گرفته شده اند .در بقیۀ این آیت و در تفسیر آیاتی که در مورد منافقین در این سوره
آمده اند ،تنها به سخنی که الزم باشد اکتفاء میکنیم انشاءاهلل تعالی.

 1پیشوای گروه جهمیه بود .جهمیه صفات الهی چون کالم را نفی میکردند و قرآن را مخلوق مینامیدند.
(یادداشت از مترجم)
 2کرامیه به عقیده تجسیم در مورد خداوند گرائیده بودند .آن گروه از فرقههای مُجسمه و مُشبِهه را کرامیه
مینامیدند که در سیستان و هرات حضور داشتند( .یادداشت از مترجم)
 3فضل بن عیسی رقاشی ،رئیسِ یکی از گروههای معتزله در بصره بود .بعضیها او را قدریه نیز گفته اند.
 4امام عبدالرحمن األوزاعی (متوفای  157هـ) فقیه و محدث سرزمین شام و همعصر ابوحنیفه بود .برعالوۀ
چهار امام مشهور اهل سنت ،اوزاعی در شام و سفیان ثوری در کوفه نیز صاحب مذهب فقهی خاص خود
بودند .اما پیروان مذاهب ایشان تنها تا قرن هشتم هجری وجود داشتند( .یادداشت از مترجم)
 5با آنکه امام نسفی «اصحاب الظواهر» گفته است ،اما ممکن هدفش پیروان «داود اصفهانی» (متوفای  270هـ)
باشد که بنام «داود ظاهری» مشهور است .بعضیها پیروان ظاهری را با مذهب حنابله و مذهب آثاری یکی
دانسته اند ،و بعضیها آنها را مذهب جداگانه پنداشته اند .از جملۀ ظاهریهای مشهور یکی هم ابن حزم،
دانشمند مشهور اندلس ،است( .یادداشت از مترجم)
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ْ

ون﴾ ،اکثر قاریان [هفتگانه] همزه را تلفظ کرده اند ،ولی ابوعمرو
در مورد قرائت ﴿يؤ رمنُ َِ
ُ

ون﴾ قرائت کرده] .و در مورد ادا یا ترک همزه
بن عالء ترک همزه کرده است [یعنی ﴿ِيو رمنُ َِ
ُ
1
مذاهب [و روشهای] مختلف وجود دارد که تفصیل و جزئیات آن زیاد است.
[اندر خوی و خصلتهای شخصِ مؤمن]
از نبی کریم ﷺ روایت است که فرمود« :مؤمن کسی است که همسایهاش از آزار و
اذیتش در امان باشد» 2.و معنایش – که خداوند متعال بهتر میداند – اینست که مؤمن اوصاف
اهلِ ایمان را در خود تکمیل میسازد.
و نیز [آن حضرت ﷺ] فرمود« :مؤمن الفت [و دوستی] میکند ،و انس میگیرد ،و حیا
دارد».

3

و اهل حقیقت در تفسیر ایمان سخنان گفته اند که کمال حالِ مؤمن را در مقامات ایمان
بیان میکند:



فارس [بن عیسی] 4گفته است« :ایمان ،تعظیمِ حقیقت در صیانت [و محافظت]
شریعت است».
[ابوبکر] واسطی 5گفته است« :اولین قدمِ ایمان آنست که رنگ و زینت ترا نبرد ،و
بر تو آسایش و سختی یکسان باشد ،زیرا در حقیقت فرقی میان این دو نیست».

 1سپس امام نسفی روش ابوعمرو ،کسائی ،عاصم به روایت ابوبکر ،حمزه ،و ابن کثیر را شرح داده است که از
ترجمۀ آن صرف نظر شد( .یادداشت از مترجم)
 2به روایت صحیح بخاری ( )6016و صحیح مسلم (.)46
 3به روایت امام احمد در مسندش ( ،)9198و حاکم نیشاپوری در «المستدرک» (.)59
 4فارس بن عیسی بغدادی ،از خلفای منصور حالج بود .از بغداد به خراسان آمد و از آنجا به سمرقند رفت و
در آنجا اقامت کرد تا آنکه در سال  235هـ از دنیا برفت( .یادداشت از مترجم)
 5ابوبکر واسطی ،یکی از اصحاب جُنید بغدادی بود .آنگاه که بمرو شد ،مردم مرو بحکم لطافت طبع وی را
قبول کردند و سخن وی بشنودند و او عمر خویش بدانجا بگذاشت( .یادداشت از مترجم)
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داود طائی 1گفته است« :ایمان آنست که ظلمت را در تو به نور ،و سختدلی را به
نرمدلی تبدیل کند ،و سنت را بجای بدعت در تو جاگزین سازد ،و باعث ایجاد تلذذ
در عبادت گردد».



سهل بن عبداهلل تُستری رحمه اهلل گفته است« :ایمان چهار رکن دارد :توکل بر خدا،
تسلیم شدن به فرمان خدا ،خشنودی به قضای الهی ،و سپاسگزاری از نعمات
خداوند .پرهیزگاری دروازۀ ایمان است ،یقین قلبِ ایمان ،صبر ستونِ ایمان ،و
اخالص کمالِ ایمان است».

و ابوهریره رضی اهلل عنه از نبی کریم ﷺ روایت میکند که گفت« :ایمان شصتوچند
یا هفتادوچند دروازه دارد ،بلندترین آن ال إله إال اهلل است و پستترین آن دور کردن [اشیای]
آزاردهنده از سر راه است .و حیاء شاخهای از ایمان است».

2

اهل حدیث همۀ این [شصت یا هفتاد اجزا] را جزو ایمان میشمارند .ولی ما میگوئیم
که :اینها خوی و خصلت [و تأثیرات] ایمان است ،و تعداد [و انواع] آنها را با یک حدیث
نمیتوان دریافت ،درحالیکه اهلِ علم آنها را به شیوههای مختلف برشمرده اند .بر منوالِ
همین حدیث ،من هفتاد و نه ( )79خوی و خصلت ایمان را به ترتیبی که خودم نظر به اجتهاد
مناسب یافتهام برمیشمرم .و این ترتیببندی با تهلیل (ال إله إال اهلل گفتن) آغاز میشود:
تکبیر گفتن ،خدا را به پاکی یاد کردن (تسبیح) ،خدا را حمد و ستایش گفتن (تحمید)،
خدا را با مجد و بزرگی یاد کردن (تمجید) ،از همه بُریدن و خاص خدا را دور از هرگونه
عالیق پرستیدن (تجرید) ،خدا را به یگانگی پرستیدن (تفرید) ،توبه کردن و بازگشتن به سوی
خدا ،نظافت و پاکی اختیار کردن ،طهارت و وضو ساختن ،نماز برپا داشتن ،زکات دادن ،روزه
گرفتن ،حج و عمره ادا کردن ،قیام داشتن و در اعتکاف نشستن ،قربانی نمودن ،صدقه دادن،
به جهاد و کارزا پیوستن ،بنده را آزاد کردن ،قرآن خواندن ،نیکوکاری و بخشش کردن ،از گناه

 1داود طائی ،از فقها و عرفای قرن دوم است .مصاحب ابراهیم ادهم و فضیل بن عیاض بود .او از جملۀ
شاگردان ابوحنیفه بود و علم فقه را نزد او آموخت .در سال  165هـ درگذشت( .یادداشت از مترجم)
 2به روایت صحیح مسلم (.)35
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دوری کردن ،از سرکشی روگشتاندن ،دشمن را ترک کردن ،تقوای باطنی اختیار کردن ،زبان را
[از بیهوده] نگهداشتن ،ثناء و دعاء گفتن [به خدا] ،ترس و امیدواری (خوف و رجا) داشتن [از
خدا] ،حب و دوستی داشتن [به خدا] ،حیاء و شرم داشتن [از خدا] ،صدق و صفا آوردن ،پند
و اندرز دادن ،با وفا بودن[ ،از گناه] پشیمانی داشتن ،سوز و گداز و گریه داشتن ،اخالص
داشتن ،ذکی و تیزهوش بودن ،حلیم و بردبار بودن ،سخی و جوانمرد بودن ،از عطای خدا
شاکر و سپاسگزار بودن ،در سختی صبر و شکیبایی داشتن ،به قضای الهی راضی و خشنود
بودن ،آمادۀ مرگ بودن ،از سنت [پیامبر] پیروی کردن ،با [روش] اصحاب موافق بودن ،اهلِ
شَیبه (کلیدداران و متولیان و خادمان خانۀ خدا) را گرامی داشتن ،با کودکان عطوفت و مهربانی
داشتن ،به علمای امت 1اقتداء کردن ،بر عام مردم شفقت داشتن ،به خاصان احترام داشتن،
پیروانِ سنت را احترام کردن ،امانت را [به راستی و درستکاری] بازسپردن ،پرهیزگار بودن،
طعام دادن [مسکینان] و داد و دهش داشتن ،با یتیمان به نیکویی پیش آمدن ،صلۀ رحم را
نگهداشتن ،سالم برمال دادن ،با صدق اسالم آوردن و تسلیم بودن ،عصمت و پاکی را در خود
پیاده کردن ،در دنیا زهد را پیشه کردن ،رغبت به عقبا داشتن ،با صاحباختیار خویش موافقت
نگهداشتن ،با هوای نفس مخالفت کردن ،از آتش دوزخ حذر داشتن ،در طلبِ بهشت بودن،
جود و بخشش پیشه کردن ،از حرام پرهیز کردن ،با خدمتکاران احسان داشتن ،همواره از خدا
توفیق خواستن[ ،در معرفت خدا] به تفکر و تحقیق مشغول بودن ،پاسِ آشنایی را حرمت
گذاشتن ،و با زیردستان با نیکویی برخورد کردن.
و کمترین آن [چنانکه در حدیث آمده است] دور کردن اشیای آزاردهنده از سر راه
مردم است .پس در هرکس که این شُعبههای ایمان تکمیل گشت ،به وعدۀ خداوند که همان

«در امان قرار گرفتن» است نائل میگردد﴿ :کسانیکه ایمان آوردند و نیامیختند ایمان خود را
به کفر ،ایشان راست ایمنى ،و ایشانند راه یافتگان﴾ [األنعام.]82 :

بالْغ ْ
ب:
ي
ِ َ ِ

« 1علمای امت» به چهار امام پیشرو و مجتهدین پیشگام اطالق میشود( .یادداشت از مترجم)
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در لغت ،ضدِ شهود است[ .در فارسی ،غیب به معنی نهان و پوشیده است ،و ضدِ پیدا
و آشکار است] .چون کسی از ما ناپدید باشد ،او در غیابت از ما قرار دارد و به او غایب گویند.
«غیب» آنست که بنده به آن رسیده نتواند جز به دلیل ،و آن از حس و ادراک او غائب

باشد که الزم مینماید تا بدان ایمان آورد .طور مثال آنچه که پیامبر ﷺ از اتفاق افتادن آن پس
از وی در دنیا و آنچه پس از مرگ اتفاق میافتد چون روز رستاخیز و بهشت و دوزخ ،خبر
داده است غیب اند.
ْ

ْ

ب﴾ بر دو وجه است.
ون برال َغ ْي رِ
امام ابومنصور [ماتریدی] رحمه اهلل میگوید﴿« :يؤ رمنُ َِ
ُ
اول ،ایمان آوردن به اهلل و آنچه امتهای گذشته از پیامبران خود طلب کردند طلب نکند .طور

مثال بنی اسرائیل به موسی علیه السالم گفتند که﴿ :هرگز باور نداریم تو را تا آنکه ببینیم خدا
را آشکارا﴾ [البقره.]55 :
دوم ،ایمان آوردن به قرآن و آنچه قرآن از آن به ما خبر داده است ،مانندِ وعدۀ ثواب و
عذاب ،امر و نهی ،زنده شدن پس از مرگ ،و بهشت و دوزخ .پس ایمان به اینها ایمان به
غیب است .و آن عبارت از تصدیق کردنِ آنچه به ما خبر داده شده است میباشد».
در قرآن مجید ،غیب به معانیِ مختلف اشاره دارد .غیب به اسرار آسمانها و زمین

(البقره ،)33 :لوح محفوظ (مریم ،)78 :وحی الهی ﴿و نیست [یار شما محمد] بر [تعلیمِ] غیب
بخیلیکننده﴾ [التکویر ،]24 :آنچه از [علم و دید] بندگان غائب است (األنعام ،)73 :عذاب الهی

(األنعام ،)50 :زمان مرگ (األعراف ،)188 :گفتار شک آمیز (الکهف ،)22 :غیابت پادشاه (یوسف،)52 :
غیابت شوهر (النساء ،)34 :آنچه علمِ آن خاص از آن خداوند است (النمل ،)65 :و به همه آنچه از
انسان و جن پوشیده است ،اشاره دارد.
و خداوند مؤمنان را از بابتِ ایمان داشتن شان به غیب (البقره ،)3 :و ترس داشتن شان
از غیب (المائده ،94 :ق )33 :ستوده است.
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الص َالة َ :
ون ّ َ
يم َ
َويُ ِق ُ
ِالص ََلِة َ﴾ بر دو وجه است:
ون ِّ َ
يم َ
امام ابومنصور رحمه اهلل میفرماید﴿« :وي رق ُ
َُ

یکی ،به معنای نمازِ بامعرفت است ،یعنی برپا میدارند نماز را با ادای رکوع و سجود
آن ،و داشتنِ خشوع و خضوع [و فروتنی و تواضع] در آن ،و با اخالص قلب ،چنانکه در
حدیث آمده است« :بنگرید که کی را مناجات میکنید».

1

دوم ،به معنای حمد و ثنا گفتن بر خداوند است .و مراد در اینجا اینست که [حکمِ]
حمد و ثنای خداوند هیچگاهی در دنیا و در آخرت از [گردنِ] بنده رفع و برطرف نمیگردد».

2

ِالص ََلِة َ﴾ ادا کردن نماز با انجام دادن رکوع آن و سجود
ون ِّ َ
يم َ
و نزد اهلِ تفسیر﴿ ،وي رق ُ
َُ

آن و آنچه در نماز واجب گشته است میباشد .و بعضی گفته اند :اقامتِ نماز مراعات کردن
حقوق و شرائط نماز است ،یعنی شرائط قبولی و شرائط جواز نماز .شرائط قبولی نماز شاملِ
شش شرط ظاهری و شش شرط باطنی میباشد:
شرائط ظاهری نماز عبارت اند از )1( :فروتنی و تواضع ،چنانکه خداوند متعال

میفرماید﴿ :آنانیکه در نماز خویش فروتن اند﴾ [المؤمنون]2 :؛ ( )2تقوا و پرهیزگاری ،چنانکه
خدای تعالی میفرماید﴿ :بیشک خداوند [عبادت را] از پرهیزگاران قبول میکند﴾ [المؤمنون:

]2؛ ( )3ترکِ نان حرام؛ ( )4ترکِ سخنان بیهوده؛ ( )5ترک کاهلی و تنبلی؛ و ( )6ترکِ سستی
و آهستگی.

 1امام مالک این را در «الموطا» ( )80 /1و نسائی در «الکبری» ( 3350و  )8037روایت کرده اند .حدیث کامل

به روایت البیاضی اینگونه است« :زمانیکه رسول اهلل ﷺ بر مردمی داخل شد که نماز میخواندند و آواز خود
را در قرائت بلند نموده بودند ،گفت« :بیگمان ،نمازگزار به پروردگار عزوجل مناجات میکند ،پس باید بنگرد
که بر کی مناجات دارد ،و نباید که شما آواز تان را در قرائت قرآن باالی یکدیگر بلند کنید » ».اسناد این حدیث
صحیح است .حدیث مشابه دیگر نیز از ابن عمر با اسناد صحیح روایت است که امام احمد آن را در «المسند»

( )5439گنجانیده است.
 2مراجعه کنید به« :التأویالت اهل السنۀ» (.)374 /1
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شرائط باطنی نماز عبارت اند از :اخالص ،تفکر ،خوف و بیم ،رجا و امیدواری ،خود
را [در ادای نماز] در تقصیر دیدن ،و [خود را در مقابل بارگاه الهی] مشاهده کردن.
پروردگار متعال میفرماید﴿ : :هرآئینه رستگار شدند مؤمنان .آنانیکه در نماز خویش

فروتن اند﴾ [المؤمنون .]2-1 :و خشوع و فروتنی ،سکوتِ ظاهری و باطنی است .یعنی اعضای
بدنش جز آنچه در سنت و روش نماز آمده است انجام ندهد ،و در باطنش فکری جز قُرب

پروردگار نباشد .زمانیکه نبی کریم ﷺ مردی را دید در جریان نماز با ریش خود بازی میکرد،
گفت« :اگر قلب او خاشع [و فروتن] گردد ،جوارح [و اندامهای] او را نیز خاشع میسازد».

1

الص ََلِة َ﴾ در لغت اسمی برای دعاء و ثناء و قرائت و رحمت است:
﴿ ِّ َ


ك ِس َك ٌنِ
به معنای «دعاء» ،آنست که خداوند متعال فرمود﴿ :وص ِّل ِعل ْْي ْمِۖ ِإن ِصَلت
َ َ ر َ َ ر ر ِّ َ َ َ َ َ َ
ُه﴾ «به ایشان دعا کن ،حقا که دعای تو برای ایشان مایۀ آرامش است» [التوبه.]103 :
لِّ َ ُِْ



ونِ
به معنای «درود و ثناء» ،آنست که خداوند متعال فرمود﴿ :إنِالل
ِو َم ََلئ ر َك َِت ُهِيُ َص ِّل ُ َ
ر ِّ َ ِّ َ َ َ

ي﴾ «هرآئینه خداوند و فرشتگانِ او بر پیامبر درود میفرستند» [األحزاب.]56 :
َع َّلِالنَِّبر ِ


رِّ
ْ
ك﴾ «و بلند
به معنای «قرائت» ،آنست که خداوند متعال فرمود﴿ :و َال ِتَج َه ْر ِبرص ََلت ر َِ
َ
َ

مکن نماز خود را» [اإلسراء ،]110 :یعنی قرائت خود را.


ٌ
َٰ
ْي ْم ِص َلوات ِ ِّرمنِ
به معنای «رحمت» ،آنست که خداوند متعال فرمود﴿ :أُولئك ِعل ْ ِ
ر َ َ َ ر َ َ
ِب ِْم﴾ «این گروه ،بر ایشان است درودها از پروردگار شان» [البقره.]157 :
ِّ َر رِّ ر

نمازی که در شرعیت آمده عبادتی است که در آن «افعال» و «اذکار» است .آن را صالت
یا نماز به این خاطر نامیدند که در قیام ایستادنِ آن قرائت است ،و در قعده نشستنِ آن ثناء و
دعاء است .و برای فاعل و ادا کنندۀ آن رحمت است.

 1این حدیث را ترمذی در «نوادر األصول» ( ،)210 /3سیوطی در «الجامع الصغیر» ( ،)7429و عسقالنی در
«الکافی الشاف» ( )194روایت کرده اند.
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در یک شبانه روز پنج بار نماز فرض شده است .پیش از آن که برما فرض گردد ،نماز
پنجاه بار بود .در شب معراج به پنج بار در شبانه روز تخفیف یافت ولی ثواب پنجاه بار آن
ثابت ماند.
بعضی با پیروی از «مُصحفِ امام» [یعنی مُصحف تهیه و جمعآوری کردۀ عثمان بن
ٰ
الص َِل ِٰوِةَ﴾ و ﴿ال ِّزَ َِك ِٰوِةَ﴾ و
الص َِل ِوِة َ﴾ را با «واو» مینویسند .زیرا در مُصحفِ عثمان ﴿ ِّ َ
عفان]َ ِّ ﴿ ،

﴿ال َحي ِٰوِة َ﴾ با «واو» نوشته شده اند.
َ

خداوند متعال ما را به گونههای مختلف برای ادا کردن نماز امر کرده است .با برپا
واِع َّلِ
واِالص ََلِة َ﴾ «و برپا دارید نماز را» [البقره .]43 :با نگاه داشتنِ آن﴿ :
يم
ِّ َ
حافرظُ َ
داشتنِ آنَ ﴿ :وأَقر ُ
َ
ِهِْ َع َّلِٰ
اّلين ُِ
الصلَو رِ
ات﴾ «نگاه دارید [پنج وقت] نمازها را» [البقره .]238 :با پیوسته بودن بر آن َ ِّ ﴿ :ر
َ
ِّ َ َ
ْ
ون﴾ «آنانیکه بر نماز خویش همیشه باشندگان اند» [المعارج .]23 :با ادا کردن آن
ِتم ِدائ ر ُم َِ
صَل
َ َ رر َ
ْ ْ
ِكان ْتِع َّلِال ِمؤ رم رنِيِ ركتاب ً
اِم ْوقُوتًا﴾ «بیگمان نماز بر مسلمانان
َ
در اوقات معین آن ﴿ :رإ ِّ َن ِّ َ
َ ِّ َ
ِالص ََلة َ َ َ َ
ُ
در اوقات معین فرض است» [النساء .]103 :با ادا کردن آن در جماعت﴿ :و ْ
ِي﴾
ار َك ُعواِمعِالرا رك رع َِ
َ َ ِّ َ
َ

«و با رکوعکنندگان رکوع کنید» [البقره .]43 :و با داشتنِ خشوع و فروتنی و تواضع در ادای آن:
اّلينِهِِْفِصَل ْ
ون﴾ «آنانیکه در نماز خویش فروتن اند» [المؤمنون.]2 :
اش ُع َِ
﴿ ِّ َ ر
ِخ ر
ُ ر
َ رر
ِتم َ
َ

َ

ْ
اُهْ :
َو ِم ّ َما َر َزقنَ ُ
رزق یا روزی ،عطا و بخشش [از جانب خداوند] است .در نوعیت روزی اختالفِ نظر
وجود دارد:


بعضی آن را به «هر آنچه در تملک شخص قرار داشته باشد» تعریف کرده اند.

1

 1این تعریف نه تنها به واژۀ عربی «رزق» صدق میکند ،بلکه به واژۀ فارسی «روزی» نیز صدق میکند .لغتنامۀ
دهخدا «روزی» را نه تنها خوراک روزانه یا غذا و طعام معنا کرده ،بلکه وسیلۀ زندگی ،ضروریات روزانه ،و
وجه معاش نیز معنا کرده است( .یادداشت از مترجم)
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بعضی دیگر آن را به معنای «خوراک» تعریف کرده اند ،چنانکه در قرآن مجید گفته

شده است﴿ :هیچ جنبندهای در زمین نیست مگر [اینکه] روزی آن بر خداست﴾
[هود ]6 :یعنی ،خوراک آن.


بعضی آن را به معنای «مال و دارایی» تعریف کرده اند﴿ :خدا روزی را به هرکه

بخواهد فراخ میسازد﴾ [الرعد ]26 :یعنی ،مال و دارایی را.



ْ
ضرِال رق ْسم َةِ
و رزق به معنای «بخشش و عطیه» نیز در قرآن بکار رفته است﴿ :وإذاِح
َ
َرَ َ َ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
أُولُو ِال ُق ْر ٰ
وه ِ ِّرمن ُِه﴾ «و اگر در وقت تقسیم [میراث]،
َب ِواليتام ٰى
ِي ِفَار ُزقُ ُ
ِوال َِم َسا رك ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ

خویشاوندان ،یتیمان و بینوایان حاضر شوند ،برای ایشان از آن چیزی بخشش کنید»
[النساء.]8 :
روزی در نزد ما [ماتریدیها] «خوراک» است ،و در نزد معتزله «تملیک» [یعنی هرآنچه
شخص مالک آن باشد] است .در نزد ایشان[ ،نان و داراییِ] «حرام» روزی نیست ،و این نهایت
گمراهی و از حد درگذری شان است ،زیرا چنین موقفی کالمِ پروردگار متعال را رد میکند که
فرمود﴿ :هیچ جنبندهای در زمین نیست مگر [اینکه] روزی آن بر خداست﴾ [هود .]6 :در نزد
ایشان حیوانات روزی از خداوند نمیخورند ،زیرا آنها مالک [و تصاحبکنندۀ مشروع] آن
نیستند ،و آنچه میخورند حرام است [زیرا با کشتن و شکار کردن و چور کردن و ربودن و
دزدیدن بدست میآورند] و اینها روزی از جانب خداوند نیستند.
ْ
اهِْ﴾ «آنچه روزیشان گردانیدهایم» را خداوند به صیغۀ جمع از جانب
﴿و رمما
ِر َزقنَ ُ
َ ِّ َ َ
خویش بیان کرد ،درحالیکه او یگانه و یکتاست و شریک و انبازی ندارد .این نوع گفتار ،شیوۀ

گفتار پادشاهان است ،و خداوند متعال صاحبِ پادشاهی ،و شاهنشاه 1است .و چون قرآن به
زبان مردم عرب نازل شد ،خداوند به همین شکل از جانب خویش سخن گفته است ﴿ :رإنَِّاِ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
أَنزلناه رِِفِلَ ْي ََلرِالقد رِر﴾ [القدر ﴿ ،]1 :رإنَِّاِأ َ ْرسلناِنو ً
ك ْوث َ ِر﴾ [الکوثر:
اكِال
ط ْين
حا[ ﴾...نوح ﴿ ،]1 :رِإنَِّاِأَع
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
َ

1شاهنشاه :شاهِ شاهان.
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ْ

ْ

ً
ً
انِ﴾ [اإلنسان ]2 :که همه به صیغۀ
 ﴿ ،]1رإن ِّ َ ِ
اِخ َلقنَ ر
كِفَتح ِّ ُ
اِفَ َتحنَاِلَ َ
اِمبرينا﴾ [الفتح ،]1 :و ﴿ رإن ِّ َ َ
اِاِلنس َ
ْ

ْ

َ

جمع میباشند.

ون :
يُن ِف ُق َ
انفاق 1دادنِ مال به نیازمند است .در قرآن مجید ،باری به معنای «فاقه» [یعنی فقر و

ً ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ِخشي َةِ
ِْلمسكت
ِب ِ رإذا ِّ َ َِ
ِخزائرن ِرْح رة ِر ر ِّ ِ
نتْ ِتَم رِلكون
تنگدستی] نیز بکار رفته است﴿ :قُل ِلَِّو ِأ َ ُ
َ ُ َ َ
ُ َ َ َ َ َ َ َ
ْ
اق﴾ «بگو :اگر شما مالک خزانههای رحمت پروردگار من می بودید ،آنگاه [نیز] بخیلی
نف رِ
ر
اِل َ

میکردید [در مصرف کردن آن] از ترسِ تنگدستی» [اإلسراء .]100 :ولی مرجع هردو معنا« ،هزینه
کردن» و «به مصرف رسانیدن» است.
در تفسیر لفظِ انفاق ،چندین نظریه آمده است:
ْ

ون﴾ یعنی« ،از مالی که به
اهِْين رف ُق َِ
 )1ابن عباس رضی اهلل عنهما گفته است﴿ :و رم ِّ َماِرزقنَ ُِ
َ
َ

َ

ُ

ایشان دادهایم ،زکات آن را میپردازند» .زیرا خداوند در چندین جا برپا داشتنِ نماز
و دادنِ زکات را یکجا ذکر کرده است (البقره ،43 :النساء ،162 :الحج ،41 :المائده .)55 :نماز
حقِ خدا است ،و پرداخت زکات به مسکین حقِ بنده است .پس الزم است تا هردو
مراعات گردند.
 )2ابن مسعود رضی اهلل عنه گفته است :به معنای نفقه کردن بر اهل و عیال است.
 )3ضحاک گفته است :به معنای صدقه دادن از مال و دارایی به شیوههای مختلف است،
زیرا خرج کردن آن [با دادنِ صدقه] به خیر و نیکی میانجامد .چنانکه خدای تعالی
ْ ْ
اِاّلين ِآمنواِأنفقواِمنِطيبات ِماِكس ْبتْ
كمِ ِّرمنِ
میفرماید﴿ :يَاِأ َ ِّ َُي ِّ َ ر َ َ ُ َ ر ُ ر َ ِّر ر
ِو رم ِّ َماِأَخ َرجنَاِلَ ُ
َ
َ َ َ ُ َ
َ
َ
ْ
ض﴾ «ای مؤمنان ،از چیزهای پاکیزهای که کمایی کرده اید و از چیزهایی که ما
اْل ْر ر ِ
َ

برای شما از زمین برآورده ایم خرج کنید» [البقره.]267 :

 1انفاق :نفقه دادن ،هزینه کردن ،خرج کردن.
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 )4به معنایِ «انفاقِ روح» [یعنی ،قوت دادن به روح] است ،چنانکه خداوند متعالی
ْ

فرموده است﴿ :وأنفقواِِفِسبيلِاللِوالِتلق ِ ْ
ْ
ك رِة﴾ «و خرج کنید
يكم ر
ِإ ََل ِّ َ
َ ر ُ ر ر ر ِّ َ ر َ ُ ُ
واِب رأَي رد ُ
ِالَتلُ َ
َ

َ

ْ

َ

در راه خدا ،و خویشتن را با دستهای خویش به هالکت نیندازید» [البقره .]190 :یعنی
خویشتن را بیبهره از حیات باقی که حاصل کردار شما در دنیای شهادت است
ْ ٌ
ندِ
نسازید[ ،زیرا روح به قوت و روزی نیاز دارد] چنانکه فرموده است﴿ :أَح َِياء ِ رع َ
ون﴾ «ایشان نزد خدای تعالی زندگانند ،روزی داده می شوند» [آل عمران:
ِب ْم ِي ْرزقُ َِ
ر
َ رِّ ر ُ َ

.]169
ْ

ون﴾ یعنی ،از هر آن داراییهای [ظاهری و معنوی] که از جانب
اهِْين رف ُق َِ
﴿ )5و رم ِّ َماِرزقنَ ُِ
َ
َ

َ

ُ

خداوند به ایشان عطا گردیده است[ ،در بهرهمند گردانیدنِ دیگران] دریغ نمیورزند.
انفاق اهلِ شریعت از حیثِ اموال و داراییشان است ،و انفاق ارباب حقیقت از حیث
احوال معنویشان است[ .این نفقه دادن از قُوتی که بر قلب و روح عرفا و مُحبین
رسیده است میباشد ،و آن عبارت از علم حقیقت که به ایشان کشف شده ،و محبت
الهی که به ایشان عطا گردیده میباشد ،تا دیگران را ازین دو دارایی معنوی مستقید
و بهرهمند گردانند].

1

چنانکه گفته شد ،مراد از انفاق ،زکات دادن است .و هر چیزی را زکاتی است و زکات
آن از نوع خودش میباشد [که به فارسی بیان میکنیم]:
«زکاتِ مال مواسات 2با درویشان است ،و زکاتِ عزّ تواضع و احسان است ،و
زکاتِ شرف نصرتِ ضعیفان است ،و زکاتِ فرزندان نواختنِ یتیمان است ،و زکاتِ خانه
آوردنِ مهمان است ،و زکاتِ علم تعلیمِ دیگران است ،و زکاتِ صحت پرهیز از گناهان
است ،و زکاتِ قُوَّت جهاد با کافران است ،و زکاتِ آوازِ خوش خواندنِ قرآن است ،و

 1ترجمۀ نسبتاً مفهومی از خالصۀ بحث عرفانی است که امام نسفی از دیگران نقل کرده است .موضوع
سادهسازی گردیده ،چکیدۀ آن در یک جمله ترجمه گردید( .یادداشت از مترجم)
 2مواسات  :غمخواری و یاری و مددکاری با مال.

165

 .2سورة البقرة

زکاتِ تن ناکردنِ عصیان است ،و زکاتِ زفان 1ناگفتنِ غیبت و بهتان است ،و زکاتِ چشم
نانگریستن به بیگانگان است ،و زکاتِ عبودیت 2نگاهداشتنِ فرمان است ،و زکاتِ ایمان
خدمتِ ارکان 3است ،و زکاتِ اسالم مخالفتِ شیطان است ،و زکاتِ زهد دُور بودن از
سلطان است ،و زکاتِ دل تعظیمِ ایمان است ،و زکاتِ سَر مراقبتِ امرِ یزدان است ،و
زکاتِ زندگانی فدا کردنِ جان است ،و زکاتِ محبت یاد کردنِ رحمن است ،و زکاتِ
مروت نواختنِ غریبان است».
پس در این آیت ،نخست ایمان را یاد کرد که آن کار دل است ،سپس نماز را یاد کرد
که آن کارِ اندام است ،و سپس انفاق کردن را یاد کرد که آن با مال میشود .و این مجموع
عبادات است .زیرا در ایمان نجات است ،و در نماز مناجات است ،و در انفاق درجات است.
و در ایمان [در آخرت] بشارت است ،در نماز [از گناهان] کفارت است ،و در انفاق [از چرکِ
مال] طهارت است .و در ایمان [از خدا] عزت است ،در نماز [به خدا] قُربیت است ،و در انفاق
[در مال] زیادت است.

4

ْ
اّلين ي ْؤمنون بما أنزل إل ْيك وما أنزل من ق ْ
ْ
ون ﴿﴾4
ن
ق
و
ي
ُه
ة
ر
خ
اْل
ب
و
ك
ل
ب
ِ
و َّ ِ َ ُ ِ ُ َ ِ َ ُ ِ َ ِ َ َ َ ُ ِ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ ُ َ
َ َ َ
َ
َ
َ
و آنانیکه ایمان میآرند بدانچه به تو فرود آمده و بدانچه [به انبیای] پیش از تو
فرود آمده ،و به آخرت نیز باور دارند 0
ْ

ك﴾ یعنی آنچه به تو وحی شده است.
ِإلَ ْي َِ
﴿و ِّ َ ر
نز َل ر
ونِب ر َماِأ ُ ر
اّلينِي ِؤ رمنُ َ
َ

َ ُ

 1زفان  :زبان
 2عبودیت  :بندگی.
 3در فارسی کهن« ،خدمت» به معنای «عبادت کردن» نیز آمده است .پس در اینجا« ،خدمت ارکان» به معنای
«انجام دادن ارکانِ عبادت» است.
 4از تفسیر این آیت ،تخمیناً حدود  65درصد متن اصلی ترجمه گردید.
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نازل شدن یا نزول یافتن (فرود آمدن) در قرآن مجید به معناهایی زیر به کار رفته است:
ارسال (فرو فرستادن) از باال به پائین (المائده ،)114 :بارانیدن (الحج ،)5 :عطا کردن (الزمر ،)6 :خلق
کردن (الحدید ،)25 :وضع کردن و شرع گردانیدن (الحدید ،)25 :و وحی نمودن (البقره.)4 :
ك﴾ یعنی قرآنی که تالوت میشود و نیز وحیای که
ِإلَ ْي َِ
نز َل ر
پس در این آیت﴿ ،ماِأ ُ ر
َ

تالوت نمیشود .آنچه که تالوت میشود سورهها و آیات قرآن است ،و آنچه که تالوت

نمیشود همان مسائلی است که [در قرآن صریحاً نیامده اما] پیامبر اکرم ﷺ آن را به ما بیان
نموده است ،از قبیلِ تعداد رکعات نماز ،نصابِ زکات ،و حدود شرعی جنایات .در این باره
ْ

ْ

ْ

ىِِإنِهوِإ ِّ َالِو ٌ
وح﴾ «[یار شما محمد]
ْحِي َ ِٰ
ِع رنِاْلَو ِٰ
ر ُ ر
خداوند متعال فرموده است﴿ :وماِين رط ُق َ
َ َ َ

َ

َ

َ

ُ

از هوای نفس سخن نمیگوید .نیست این مگر وحی که به وی رسانیده میشود[ ».النجم.]4-3 :
و پیامبر اکرم ﷺ همچنان فرمود« :بیگمان بر من قرآن و مِثل آن را دادند».

1

ْ
ك:
َو َما أ ُ ِ
نز َل ِمن قَب ِل َ
یعنی ،ایمان میآرند به کتابهایی که پیش از تو بر سائر انبیاء فرستاده شده است.
در این جا ،ایمان آوردن به تمامی کتابهای گذشته همراه با احکام آنها که متنافی یکدیگر
اند ،به دو مفهوم است :یکی ،تصدیق کردن اینکه همۀ آنها از جانب اهلل تبارک وتعالی نازل
گردیده اند .و دوم ،ایمان داشتن به آن احکامی که منسوخ نگردیده باشند.
ی آن ،چون مؤمنان از بابتِ پرهیزگاری ،ایمان به غیب ،نماز و انفاق
در دو آیت قبل ِ
شان مورد توصیف قرار گرفتند ،اهلِ کتاب گفتند که :اینها برای ما گفته شده اند ،و این

اوصاف ماست .پس این آیت نازل گردید که ﴿آنانیکه ایمان میآرند بدانچه به تو فرود آمده
و بدانچه [به انبیای] پیش از تو فرود آمده﴾ تا کفر شان را نسبت به آنچه به محمد مصطفی

ﷺ نازل گردیده است ثابت سازد.

ْ
وباْلخرةِ ُهْ
ون :
ن
ق
و
ي
ِ
ِ
َ ِ
َ ُ ُ ُ َ
 1به روایت ابوداود (.)4604
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ْ

بعضی گفته اند که ﴿وبراْل رخرِةر﴾ به «دارِ آخرت» (جهانِ آخرت) ،بعضی دیگر گفته اند
َ

َ

که به «زندگانیِ آخرت» ،و بعضی دیگر گفته اند که به «آفرینش دوباره در آخرت» (العنکبوت:

 ،20النجم )47 :اشاره دارد.
کملۀ آخرت در قرآن مجید به قبر (إبراهیم ،)27 :زنده شدن پس از مرگ (العنکبوت،)20 :
روز قیامت (اإلسراء ،)45 :آتش دوزخ (الزمر ،)9 :و بهشت (الزخرف )35 :به کار رفته است.
ون﴾ [یعنی یقین دارند و باور دارند« ].یقین» ضدِ «شک» است.
﴿ ُهِْيوقرنُ َِ
ُ



و گفته اند که یقین زوالِ شک است.



و گفته اند که این از اصطالحات مردم عرب است که میگویند «یَقِنَ الماءُ فی

1

الحَوض» (آب در حوض استقرار یافت) .پس یقین باعث اطمینان قلب و سکون او
بر [دانستن] حقیقت میشود.


و گفته اند :یقین ،کسبِ علم جهت استدالل است ،و اسبابِ یقین همان اسبابِ کسب
علم است .ازینرو ،هیچگاهی خداوند متعال را با داشتن یقین بر چیزی توصیف
کرده نمیتوانیم ،زیرا او عالم بر حقیقتِ اشیاء با علمِ ازلی و قدیمش هست ،نه با



علمِ اکتسابی.
و گفته اند :یقین ،تصدیق کردن چیزی پس از آگاه شدن و دانا شدن بر آن است.
ون﴾ یعنی «میدانند بدون کدام شکی» .و گفته اند:
پس در تفسیر آن گفته اند که ﴿يوقرنُ َِ

ُ
ْ
ِي﴾
«تصدیق میکنند» .و نیستند مانند کسانی که گفتند ﴿ :رإنِنَِّظُ ِّ ُن ِ رإ ِّ َال ِظَنًِّا ِوماِنَحن ِب ر ُم ْست ْي رقنر َِ
َ
ُ
َ َ

«گمان نمیکنیم مگر به گمانهزنی ،و نیستیم ما باوردارنده» [الجاثیه.]32 :
کلمۀ «یقین» در قرآن مجید به چند معنا به کار رفته است :یکی به معنای «تصدیق
کردن» که در همین آیت است .دوم ،به معنای «حقیقت را بیان کردن» چنانکه آمده است﴿ :و ِماِ
َ َ
قَ َت ُلوه ِي رقينًا﴾ «به تحقیق که عیسی را نکشتند» [النساء .]157 :دیگری ،به معنای «مرگ» است.
ُ َ

 1یعنی زمانیکه شک از میان رفت ،یقین حاصل میگردد( .یادداشت از مترجم)
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ْ ْ
َ ُ

ْ

ْ

ِي﴾ «و پروردگارت را پرستش کن تا وقتیکه
كِالي رق ُِ
چنانکه آمده است﴿ :واعبدِربِّ َ َِ
كِح ِّ َت ٰىِيأتري َ
َ

َ

َ َ

َ

به تو مرگ فرا رسد» [النساء.]157 :
یقین سه نوع است :علم الیقین ،عین الیقین ،و حق الیقین .و در این مورد تفسیرهای
گوناگونی شده است:


گفته اند« :علم الیقین» خبر داشتن از چیزی آنچنان که هست« ،عین الیقین» معرفت
داشتن از چیزی آنچنان که هست ،و «حق الیقین» بودنِ آن چیز چنانکه هست.




و گفته اند« :علم الیقین» آنست که در نتیجۀ خبر و استدالل حاصل شود« ،عین الیقین»
آنست که در نتیجۀ معرفت و الهام بدست آید ،و «حق الیقین» هردو را دربر دارد.
و گفته اند« :علم الیقین» ظاهرِ شریعت است« ،عین الیقین» اخالص حاصله از آنست،
و «حق الیقین» مقام مشاهده در آنست.
و ثمره و محصولِ «باور داشتن به آخرت» آمادگی برای آخرت است .و گفتهاند که آن

چهار چیز است )1( :آنکه دنیا را پیش از آنکه بمیری ترک گویی )2( ،آخرت را پیش از آنکه
در وی قدم نهی طلب کنی )3( ،به مرگ پیش از آنکه به سراغت رسد آمادگی داشته باشی ،و
( )4از پروردگارت پیش از آنکه به لقا و دیدارش رسی خشنود باشی.

1

ْ ْ
َٰ
َٰ
َل ه ًدى من رِب ْ
ون ﴿﴾5
ح
ل
ف
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ُه
ك
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ٰ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ُ ُ ُ َ
ّ َّ ّ
َ
َ
آنها بر هدایت [راستین] از جانب پروردگار خویش اند ،و ایشان همانهایند رستگار
0
ك﴾ به مؤمنان و پرهیزگاران اشاره دارد که اوصاف این گروه در آیات قبلی بیان
﴿أُولئر َِ
َٰ

گردید.

 1از تفسیر این آیت ،تخمیناً حدود  60درصد متنِ اصلی ترجمه گردید.
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ِه ًدى﴾ یعنی «بر راه راست» .و گفته اند :یعنی «بر بیان و حجت» .و گفته اند:
﴿ َع َ ٰ
ّل ُ
یعنی «بر درستی و حق» .و این اثبات فعلِ بنده است.

1

ِب ِْم﴾ اثباتِ توفیق از جانب خداوند متعال است ،که رد بر آرای جبریه و معتزله،
نِر رِّ ر
﴿ ِّرم ِّ َ
ْ
اكِنَعب ُدِ
و دلیل بر اهل سنت و جماعت است .و این مانندِ کالم پروردگار است که فرمود﴿ :إي
ر ِّ َ َ ُ
ِي﴾.
اكِن َ ْست رع ُِ
َو رإيِّ َ َ
َ

ى﴾ نامی از نامهای دین اسالم است .خداوند اسالم را با نامهای مختلف نامیده
و ﴿ ُه َِد ِٰ
است ،و سپس چند اسم از آنجمله را یکایک به ذات خود نسبت داده گفته است :هُدَی اهلل،
صِراطَ اهللِ ،فطرة اهللِ ،صبغة اهلل ،دِینِ اهلل ،نُورَ اهلل ،حَبلِ اهلل ،لمة اهلل ،که در آیات زیر ذکر گردیده

ْ
ْ
ْ
ِإ ِّ َنِاْلد ٰ
ِاللرِ
ِّ َ ِ
ِه َد
ى
اند﴿ :قُ ِ
ل
ِاللر ِّ َ ر
ىِاللر﴾ [آل عمران ﴿ ،]73 :رصر ر
ر
ت ِّ َ
اط ِّ َ
ِاّلي[ ﴾...الشوری ﴿ ،]53 :رفط َر َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ِاللر ِأَفوا ً
جا﴾ [النصر،]2 :
الَِّتري[ ﴾...الروم ﴿ ،]30 :رص ْب َغ َة ِّ َ ِ
ين ِّ َ
خ ُلو َن رِِف ِ رد ر
ِاللر﴾ [البقره﴿ ،]138 :يَد ُ
َ
ْ
ْ
ِاللرِ
يدو َنِأَنِيط رف ُئواِنُور ِّ َ ِ
ِاللر﴾ [آل عمران﴿ ،]103 :ي رر
ص ُمواِبرح ْب رل ِّ َ ِ
﴿واعت
ر
ِاللر﴾ [التوبهَ ﴿ ،]32 :و َِك رل َم ُة ِّ َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ ْ
رهيِال ُعليا﴾ [التوبه.]40 :
َ
َ
كِعّل ً
ِب ِْم﴾ مدحِ مؤمنان است ،زیرا این هدایت را به خود نسبت داد
﴿أُولئر َِ َ َ ُ
نِر رِّ ر
ِٰهدىِ ِّرم ِّ َ
َٰ

و فرمود «از سوی پروردگارشان» .پس این فضلیست از جانب خداوند بر ایشان ،و [همچنان
در اینجا] مدح و توصیف مؤمنان را گفته است .حبیب عجمی 2گفت« :الهی ،تو خودت عطا
و احسان میکنی ،و سپس تو خودت مدح و توصیف میگویی».

ْ ْ
َٰ
ون :
ح
ل
ف
ِ
َوأُولئِ َ
ك ُُهُ ال ُم ُ َ

 1تفسیر مفصل ﴿ ُه ًدى﴾ در آیتِ پنجم سورۀ فاتحه و آیت دوم سوره بقره قبالً بیان گردید( .یادداشت از
مترجم)
 2حبیب بن محمد عجمی بَصری ،از عارفان و زاهدان مشهور بصره بود .با حسن بصری ،بکر بن عبداهلل المزنی،
و محمد بن سیرین صحبت داشته است.
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ك﴾ مبتدای جمله استُ ﴿ ،ه ِ﴾ کلمۀ تأکید است تا این گروه را جداگانه و
﴿أُولئر َِ
ُ
َٰ

ْ ْ

ون﴾ خبرِ جمله است.
ح َِ
استوار و برجسته تشخیص داده تأکید بورزد ،و ﴿ال ُمف رل ُ
«فالح» در لغت به معنای بقا یافتن ،پیروزی ،دریافتِ نیکویی ،کامیابی و نجات است.
اما در تفسیر آن در این آیت ،نظریات زیادی داده شده است ،همچون :نجات یافتگان از آتش
دوزخ ،پایندگان در جنت ،نیکویی یابندگان ،باشندگان در خوشی و شادکامی ،و پیروز و
چیرهشدگان بر دشمن (یعنی نفس و شیطان).
مجموع همه نظریات در سه نکته خالصه میگردد:
 )1پیروزی و کامیابی :آنها کسانی اند که بر نفسهای خود غالب شده اند ،و توانسته
اند که از هوای نفس پیروی نکنند ،از دنیا دوری گزیده اند و به نقش و نگار دنیا دل
نبسته اند ،و با شیطان به مخالفت برخاسته اند و از وسواس وی پیروی نکرده اند.
 )2نجات و رهایی :آنها از کفر و گمراهی ،بدعت و جهالت ،غرور نفس ،وسواس
شیطان ،زوالِ ایمان ،وحشتِ قبر ،ترس برانگیختن در آخرت ،لغزیدن از پل صراط،
عذاب دوزخ ،و محرومیت از بهشت نجات و رهایی یافته اند.
 )3بقا و پایندگی :آنها در ملکِ ابدی و بهشتِ دائمی ،که مُلکش را زوال نیست ،نعماتش
را تمام نیست ،خوشیاش را غمگینی در پی نیست ،جوانیاش را پیری نیست،
راحتش را پایانی نیست ،تندرستیاش را بیماری نیست ،و نعماتش را حساب و شمار
نیست ،میپیوندند و در آنجا پاینده میمانند.
و خالصۀ این همه به فارسی« :به دنیا راستکاران ،و به قیامت رستگاران .به دنیا بر
راهِ راست ،و به قیامت با کارِ راست».

1

 1از تفسیر این آیت ،تخمیناً حدود  50درصد متنِ اصلی اصلی ترجمه گردید.
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[آیات  6تا ]10
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َُ ُ َ
َ َ
َ َ
ْ
ِه وما ي ْشُعون ﴿ِ ﴾٩ف قلوِبم مر ٌ
خدعون إ ّ ََل أنفس ْ
ض فزادُه ال ّلَـه مر ً
ضا ۖ
وما ي
َ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ِ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
َ
ّ
ُ
ُُ َ
َ
َ َ
َ َ َ
َ َ ُ
َ
ُ ََ
َ
ْ
ٌ
ْ
ٌ
ون ﴿﴾١٠
ب
ذ
ك
ِ
َولَ ُِه َع َذاب أَلِي ب ِ َما َكانُوا يَ ُ َ
هرآینه کسانی که کفر ورزیدند ،یکسان است بر ایشان ،خواه ایشان را بیم دهی یا
بیم ندهی ،ایمان نمیآورند  0خداوند بر دلهای شان و بر گوشهای شان مُهر نهاد،
و بر چشمان شان پردهایست ،و ایشان را عذابی بزرگ است  0و از مردمان
کسانیاند که میگویند «گرویدیم به خدا و به روز آخرت» ،و [هان که] ایشان نیستند
گروندگان  0خدا و مؤمنان را [به گمانِ خویش] فریب میدهند ،و [در حقیقت]
نمیفریبند مگر خویشتن را ،و[لی این را] درک نمیکنند  0در دلهای شان
بیماریست ،پس خداوند بیفزودشان [این] بیماری را ،و ایشان را عذابی دردناک
است به سببِ آنکه دروغ میگفتند 0
ْ
اّلين كفروا سو ٌ
اء عل ْْي ْم أأنذ ْر ْ ْ ْ
ْ ْ
ون ﴿﴾٦
ِإ ّ َن ّ َ ِ
َتم أَم لَم تُن ِذر ُُه ََل يُؤ ِمنُ َ
َ َ َ ُ َ َ َ َ ِ ََ َ َُ
هرآینه کسانی که کفر ورزیدند ،یکسان است بر ایشان ،خواه ایشان را بیم دهی یا بیم
ندهی ،ایمان نمیآورند 0
«کفر» در لغت از «پوشانیدن» و «پرده کردن» گرفته شده است« .کافر» در لغت به معنای
«پوشاندن و فروگرفتنِ شب کسی را در تاریکی» ،و «پوشاندن نعمت با کفران نمودنِ آن» است.
«مُنکِر» به معنای پوشاندن حق با باطل است .و «کَفاره» نیز به معنای پوشاندن گناهان است.
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در قرآن مجید« ،کافر» به چهار معنا بهکار برده شده است:
 )1به معنای متضادِ مؤمن؛
 )2به معنای جاحد ،یعنی انکارکنندۀ چیزی باوجود دانایی و آگاهی بر آن ،چنانکه آمده

ْ
ِاستطاعِإل ْيهِسب ً
يَلِِۚومنِكفرِفإنِالل ٌ
ْ
ِع رنِ
است﴿ :و رللِعّلِالناسِحجِالب ْيت
ِم رن َ َ َ ر َ ر َ ر
َ َ َ َ َ َ ر ِّ َ ِّ َ َ َ
ِغنر ِّي َ
َ ِّ َ ر َ َ ِّ َ ر ر ِّ ُ َ ر َ
ْ
ِي﴾ «و خدا راست بر مردمان حج خانۀ کعبه ،هرکه توانِ رفتن بدانجا را دارد،
العالَ رم َِ
َ

و هرکه کافر شود پس بیگمان خداوند از همه جهانیان بینیاز است» [آل عمران،]97 :
یعنی «هرکه وجوب حج را انکار کند».

ْ
ْ
ون﴾ «سپاس
واِِلِو َالِتَك ُفر رِ
 )3به معنای متضادِ شاکر ،چنانکه گفته شده است﴿ :واشكر
َ ُ ُ ر َ
ُ

گزارید و ناسپاسی نکنید» [البقره.]152 :

ْ
ام رةِ
 )4به معنای متبرا ،یعنی بیزاریجوینده و بیزارشده ،چنانکه آمده استُ ﴿ :ثِي ْومِال رقي ِ
ِّ َ َ َ َ َ
ْ
ْ
ْ
ض﴾ «باز در روز قیامت بعضی شما از بعضی دیگر بیزاری
كم ِبربع ٍ ِ
ض
يك ُفر ِبع
ُ
ُ
َ ُ َ
َ

میجوئید» [العنکبوت.]25 :
ِك َفروا﴾ کسانی اند که ایمان را با کفر پوشانیدند ،و توحید
پس در این آیت ﴿ ،رإ ِّ َن ِّ َ ر
ِاّلين َ
َ

ُ

را با شرک ،حق را با باطل ،نعمت را با کفران ،کالمِ خدا را با دروغ پنداشتن ،پیامبری پیغامبر
را با جحد و انکار ،و امور قیامت را با رد کردن پوشانیدند.
اینکه منظور این آیت کیها بوده ،اختالف نظر است .ابن عباس رضی اهلل عنهما
میگوید که :منظور یهودان مدینه است .ربیع بن انس میگوید که :منظور گروههای احزاب اند
[که در غزوۀ خندق با مسلمانان جنگیدند] .و طبری میگوید که :منظور تمامیِ مشرکان از اهلِ
کتاب اند.

سو ٌ
اء َع َل ْ ِْي ْم :
َ َ
اء﴾ مصدر است ،اما
یعنی در نزد شان بیم دادن و ندادنِ آن یکسان است .لفظ ﴿سو ٌِ
ََ

[اکثراً] معنای فاعل را میدهد[ .در زبان عربی ]،زمانیکه میگویند « رجلٌ عدلٌ » ،معنایش «
مرد عادل » میباشد.
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اء﴾ در قرآن مجید به معانیِ مختلف بکار رفته است )1( :عدل و برابری (آل
کلمۀ ﴿سو ٌِ

ََ

عمران )2( ،)64 :وسط و مابین (الصافات )3( ،)55 :قصدِ راه یا آهنگِ راه کردن ،چنانکه گویند
«سَوَاءَ السَّبِیل» [القصص )4( ،]22 :برابر و یکسان (الشعراء ،)136 :و ( )5شریک بودن یا شریک
گشتن (الحج ،25 :النساء ،89 :الروم.)28 :
اءِ َع َل ْ رْي ِْم﴾ به این معنی است که :بیم دادن و بیم ندادن در نزدِ ایشان یکسان
پس ﴿سو ٌِ
ََ

است ،زیرا آنها در هردو حالت ایمان نمیآورند .و این مانند «امرِ بالمعروف و نهی عن المنکر»
(فرمودن به نیکویی و بازداشتن از بدی) است ،که آنانیکه به آنچه مأمور شده اند عمل نمیکنند.
[پس آنها در مقابلِ پند دادن و ندادن ،و بیم دادن و ندادن بیتفاوت و بیاعتنا اند].
و تو که در مقابلِ گناه کردن در جوانی و پیری بیتفاوت و بیاعتنایی ،و در تندرستی
و بیماری ناسپاسی ،و در آسایش و سختی روگردانی ،و بر دُور و نزدیکانت سختدلی ،و در
نهان و آشکار به گناه آغشتهیی ،آیا نمیترسی [که اگر اینگونه بیتفاوت و بیاعتنا باقی بمانی]،
توبه کردنت در پیری یا اصرار ورزیدنت بر گناه [نزد خدا] یکسان باشد [و برایت سودی
نداشته باشد] ،و عذر و زاری حین جان کندن یا سکوت و خاموش بودنت یکسان باشد ،و به
زیارت آمدن صالحان بر سر قبرت یا نیامدن شان یکسان باشد ،و شفاعت کردنِ شفاعتکنندگان
در حقت یا شفاعت نکردنِ شان یکسان باشد؟!

1

نذ ْر ََت ْم :
أأ
ََ َ ُ
الف [یا همزهای] که در آغاز این کلمه به شکلِ «الفِ استفهامی» آمده است 2،در قرآن
کریم هشت کاربرد دارد[ ....یکی از آن] ،کاربرد الف جهت «تسویه» (برابری) است ،یعنی
هرزمانیکه «الف» در آغاز لفظ اول بیاید ،و «أم» در آغاز لفظ دوم بیاید[ ،تسویه را میان آن دو
 1این پاراگراف با کمی تفاوت از اصلِ متن ،بشکل مفهومی ترجمه گردید( .یادداشت از مترجم)
ْ
2
تِ
در زبان عربی ،یکی از اَدواتی که جمله را به شکل استفهامی یا پرسشی درمیآورد « أ » است .مثالً در ﴿أَلَس ُ

ك ِْم﴾ «آیا پروردگار شما نیستم؟» [األعراف .]172 :ولی در کلمۀ « أَأَنذَرْتَهُمْ » ،با آنکه الف اولی شبیه الف
برربِّ ر ُ
َ

استفهامی یا پرسشی است ،اما در اینجا برای تسویه بکار رفته است نه برای پرسش( .یادداشت از مترجم)
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لفظ نشان میدهد ]،چنانکه در همین آیت ﴿سو ٌ
هْ﴾ ،و در آیتِ
نذ ْر َِت ْم ِأ َ ْم ِلَ ْم ِتُن رذ ْر ُِ
اء ِعل ْْي ْم ِأأ ِ
َ َ َ َ ر ََ َ ُ
﴿ سو ٌ
ون﴾ «یکسان است به شما که دعوت شان کنید یا
نتْ ِصا رم ُت َِ
اء ِعل ْيك ْم ِأدع ْوِت ِموهْ ِأ ْم ِأ
َ َ َ َ ُ ََ َ ُُ ُ َ َ ُ َ
خاموش بمانید» [األعراف ]193 :آمده است.

انذار (بیم دادن) به معنی «ترسانیدن» است .و گفته اند :به معنیِ «ابالغ کردن» است .و

گفته اند :به معنیِ «اِعالم کردن عذاب» است .و این آیت خطاب به نبی کریم ﷺ است ،زیرا
انذار و بیم دادن از جانب او صورت میگرفت .قرآن مجید ،شش کس را نذیر و بیمدهنده
یادآوری کرده است :اهلل متعال (اللیل ،)14 :قرآن (البقره ،)119 :انبیاء و پیغمبران (الصافات،)72 :

محمد مصطفی ﷺ (األحزاب ،)45 :علما (التوبه ،)122 :و پیری (فاطر )37 :زیرا پیری ترسانندۀ مرگ،
پیامرسان مرگ ،و خبردهندۀ فرارسیدنِ مرگ است.

أ َ ْم :
﴿ أ َ ِْمِ﴾ در قرآن چهار کاربرد دارد:
ْ
ِالس َما رِء﴾ «آیا
ِم ر
نت ِّ َ
 )1بجای الفِ استفهامی بکار میرود .مثالً آمده است که ﴿أَمِأ َ رم ُ
نِِف ِّ َ

از کسیکه [پادشاهیاش] در آسمان است ایمن شده اید؟» [الملک«[ .]17 :أم» در اینجا
بجای « أ » بکار رفته است ].درحالیکه در آیت قبلیاش همین عبارت با الف
ِالس َما رِء﴾ [الملک.]16 :
ِم ر
نت ِّ َ
استفهامی بکار رفته است﴿ :أَأ َ رم ُ
نِِف ِّ َ

ْ ْ

ْ ْ
ص ٌ
ك﴾ «آیا ایشان
يبِ ِّرمنِال ُمل رِ
 )2بحیث یکی از ادوات استفهامی بکار میرود﴿ :أَمِلَ ُُهِن َ ر
َ

را در پادشاهی سهمی است؟» [النساء.]53 :
ْ
يٌ﴾ «بلکه من بهترم» [الزخرف.]52 :
اِخ ِ
 )3به معنیِ « بلکه » بکار میرود ،مثالً در ﴿أَمِأَن َ َ
ْ

هْ﴾ ،یعنی «بیم
نذ ْر َِت ْمِأ َ ْمِلَ ْمِتُن رذ ْر ُِ
 )4به معنی « یا » بکار میرود ،مثالً در همین آیت ﴿أَأَ َ
ُ

دهی ایشان را یا بین ندهی ایشان را».

لَ ْم :
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﴿ ِلَ ِْمِ﴾ کلمۀ نفی است .و کلمات نفی [در زبان عربی] عبارت اند از « :لَم » و « لَمَّا »
برای زمانی ماضی یا گذشته مثالً در ﴿ل ْمِي ْ
ول﴾ [اإلخالص « ،]3 :لَیسَ » برای زمان جاری،
ِلِولَ ْمِي َ ِْ
َ ر
َ

َ

ُ

و « لَن » برای زمان آینده .همچنان « ،مَا » و « ال » و « إن » نیز کلمات نفی اند که در هرسه
حالت (گذشته ،حال و آینده) بکار میروند.

ْ
ون :
ََل يُؤ ِمنُ َ
ْ

ِك َفروا﴾ است.
﴿ َالِيؤ رمنُ َِ
ون﴾ جواب برای ﴿ رإ ِّ َن ِّ َ ر
ِاّلين َ
ُ

َ

ُ

و این آیت معجزهای برای نبی کریم ﷺ است ،زیرا خبر داد که ایشان ایمان آوردنی
نیستند .و کسیکه اینگونه خبر دهد ،بایست که از جانب خداوند متعال آگاه گردانیده شده
باشد ،چون این یکی از مسائل غیب است و هیچ کسی از بشر را بر غیب آگاهی نیست ،جز

ْ
ْ ْ
ِٰغ ْيبر رهِأَح ًداِ
انبیاء و پیامبران را که خداوند متعال در حق شان فرمودَِ ﴿ :
عالر ُمِال َغي ر
ِع َّل َ
بِفَ ََلِيُظ ره ُر َ
َ
الِمن ْ
ول[« ﴾...او که] دانای غیب است ،پس بر [اسرار] غیب خود هیچکس
نِرس ٍِ
ِارتض ٰىِم
ِإ ِّ َِ
ر َ ر َ َ ر ِّ َ ُ

را آگاه نمیسازد .مگر کسی از رسول را که برگزیند» [الجن.]27-26 :
همچنان ،این آیت فعلِ بندگان را ثابت میسازد .در این آیت ،اختیارِ فعل برای بنده
اثبات گردیده و جبر و اکراه نفی شده است ،زیرا نگفت که «آنها اطاعت نمیکنند» ،بلکه گفت
«ایمان نمیآرند».
امام قشیری میفرماید:
«آنانیکه از صفات خود در پوشش قرار دارند ،از مشاهدۀ حق محجوب گشته اند .به
ایشان هردو یکیست :سخنان کسیکه ایشان را به حق دعوت میکند ،و سخنان کسیکه ایشان
را در دریافتِ لذات [دنیوی] کمک میرساند .بلکه ایشان به [سخنانِ] دعوتگر غلفتپیشه
بیشتر میل دارند ،و بسوی آن بیشتر رغبت میورزند....
و گفته اند که کافر از گمراهی خود هیچگاهی دستبردار نیست ،از برای شقاوتیکه
از آنِ اوست .به همینگونه کسیکه در بندِ نفس خود قرار دارد از مشاهدۀ غیب و حقیقت در
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حجاب است ،زیرا او راه درست را دیده نمیتواند و راه راست را پیموده نمیتواند .و همچنان
گفته اند :کسیکه در تاریکیهای ابلهی خود باقی بماند ،برایش پند و اندرزِ راهنمایان راستکار
و افسانههای خطاکاران یکسان است ،زیرا خداوند از وجودش توانایی تفکیک میان این دو را
برداشته است .پس به سخنان دعوتگرِ راهِ راست نما گوش فرا نمیدهد».

1

و [ابوحامد] غزالی زمانیکه به حاکم والیتش نامه نوشت و به وی نصیحت کرد گفت:
«أما بعد،
بدان که آنکه به تو پند میدهد با تو یار نیست ،و کسیکه با تو
یار است به تو پند نمیدهد.
والسالم».

2

ْ
ِه عذ ٌ
َل أبْصار ُِهْ غشاوة ٌ ۖ ول ْ
َسع ِ ْ
اب ع ِظ ٌ
ي ﴿﴾٧
ع
و
ۖ
ِه
َل قل
ٰ
وِب ْم و َع َ ٰ
خَت الل ع ٰ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َل َ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ِ ِ َ
خداوند بر دلهای شان و بر گوشهای شان مُهر نهاد ،و بر چشمان شان پردهایست،
و ایشان را عذابی بزرگ است 0

 1از تفسیر این آیت ،تخمیناً حدود  70درصد متنِ اصلی ترجمه گردید.
 2این سخن در مورد امام غزالی در حاشیۀ تنها یک نسخه آمده است ،و در سائر نسخههای خطی وجود ندارد.
به نظر میرسد که این متن توسط خود کاتب در حاشیۀ این نسخه نوشته شده است .چون مصححین «التیسیر»،
این را شامل اصلِ متنِ کتاب ساختند ،ما هم این را در اصلِ متنِ ترجمه گنجانیدیم .به هرحال ،با آنکه چنین
یک سخنی از امام غزالی در مجموعۀ مکاتباتش («فضائل األنام من رسائل حجۀ األسالم») و در هیچ یک از
منابع دیگر نقل نگردیده است ،اما با روحیۀ مکاتبت و نامهنویسی و نصیحت و اندرز امام غزالی به حکام و امرا
و وزرای وقت وفق دارد .و این هم بعید نیست که امام نسفی از امام غزالی و مکاتیباش خبر نداشته باشد،
چون امام غزالی در سال  505هـ وفات کرد و امام نسفی نوشتنِ «التیسیر فی التفسیر» را در سال  523هـ به
پایان رساند .بدون شک ،شهرت امام غزالی در آن زمان در سراسر خراسان و ماوراءالنهر رسیده بود .پس بعید
نیست که این متن (نقل قول از امام غزالی) از آنِ خود امام نسفی و بخشی از متنِ اصلی «التیسیر» باشد.
(یادداشت از مترجم)
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این آیت به امتداد آیت قبلی آمده است ،که در اینجا به ذکر صفات آن گروه میپردازد،
و عذاب الهی را برای شان بیان میکند.
وِب ِْم﴾ ،ابن عباس رضی اهلل عنهما گفته است« :خداوند بر
خ َت ِّ َ ِ
ِع َ ٰ
ّلِقُ ُل ر ر
در تفسیر ﴿ َ
ِالل َ
ُ
َ

دلهای شان مُهر زده تا سخن را نفهمند» .مجاهد گفت« :آنست که [تاریکی] گناه همۀ قلب
شان را فرا میگیرد تا آنکه هیچ جای [سفید] در آن نماند» .و قُتَبِی 1گفت« :قفل میکند دلهای
شان را چنانکه هیچ کالم خیر را درک نمیکنند و شنیده نمیتوانند».
ت﴾ در لغت به سه معنا آمده است:
خ َِ
﴿ َ
َ

 )1مُهر کردن ،یا مُهر و موم زدن :که از آن اسم «خَاتَم» (مُهر ،نگین ،یا نشان) اشتقاق
یافته است.
 )2تمام شدن و رسیدن به آخر :چنانکه میگوئیم «ختمِ قرآن» .یا مثالً پروردگار متعال
ِي﴾ [األحزاب .]40 :یعنی او آخرِ انبیاء و
اَت ِالنَِّبر ِّير َِ
در حقِ پیامبرش ﷺ فرمود﴿ :وخ
َ َ ََ
تمامکنندۀ سلسلۀ پیامبران است.
 )3اِعالم کردن :چنانکه گویند «ختم علی الکتاب» (مُهر کرد بر کتاب) 2یا «ختم علی
الشهادة» (مُهر کرد بر شهادت) ،یعنی :آگاه گردانید [که آن کتاب از آنِ خودش است
و آن شهادت از آنِ خودش است].
ت﴾ به هر سه معنای لغوی تفسیر شده میتواند .به معنای اولی،
در این آیت﴿ ،خ ِ
َََ
خداوند دلهای شان را مُهر میکند تا کفری که در قلبهای شان است بیرون نگردد و ایمان
در آن داخل نشود .به معنای دومی ،خداوند جحد و کفر و سرکشی شان را به تمام رسانیده
 1شمسالدین مَقدِسی لقب « قُتَبِی » را به « ابن قُتیبه » استفاده کرده است .ابن قتیبه دِینَوَری مَروَزی (متوفای
 276هـ) از جملۀ قاضیان دوران عباسیان بود ،و در تفسیر ،نحو و لغت عربی ،فقه ،و حدیث آثار زیادی دارد.
تفسیر «غریب القرآن» از آنِ اوست( .یادداشت از مترجم)
 2در سابق ،زمانیکه نویسندۀ کتابی نسخۀ خطی خود را تکمیل میکرد ،در اخیر آن دستخط (امضاء) میکرد یا
مُهر خود را میگذاشت تا کاتبانی که از روی آن نسخه ،نسخههای دیگری را تهیه میکردند از صحت و ثقه
بودن آن نسخه اطمینان حاصل نمایند( .یادداشت از مترجم)
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است ،پس این حال شان تغییر و دگرگون نمییابد .و به معنای سومی ،خداوند ازین حالت
[همه را] آگاه ساخت و آنها را نمایان کرد ،تا با آن شناخته شوند و با آن توصیف گردند.
[در این مسئله ،مردم به سه مذهب کالمی تقسیم گشته اند]
ت﴾ به این سه معنا ،به سه گروه متکلمین ارتباط میگیرد:
خ َِ
و تفسیر ﴿ َ
َ

[در یک سوی افراط] گروه جبریه گفتند که :با این کار ،خداوند آنها را از اسالم و
معرفت بازداشته است ،و ایشان را بر کفر و انکار مجبوراً واداشته ،چنانکه خدای تعالی میگوید:

ْ
ْ
﴿الْي ْ
ُه﴾ «امروز مُهر مینهیم بر دهنهای شان» [یس ]65 :و این بازداشتنِ
ّل ِأَفوا ره ر ِْ
ت
خ
ِن
ِ
م
و
ِع َ ٰ
َ
ر
ُ َ
َ
َ َ
حقیقی است.

چنین سخنانی از مذهب فاسد شان برخاسته است ،زیرا از دیدگاه ایشان بندگان در
جبر قرار دارند و اختیار فعل را ندارند .فساد و پوسیدگی سخنان شان واضح است [که حاجت
به توضیح ندارد].
و [در آن سوی تفریط] گروه معتزله گفتند که :با این سخن ،خداوند از آنچه در
قلبهای شان است تنها خبر داد ،چنانکه به فرشتگان معلوم بود که اینها کافرند .پس آنها را
ت﴾ در اینجا به معنای گواهی دادن است،
لعنت کردند و به آنها دعای خیر نکردند .و ﴿خ ِ
َََ
چنانکه گویند« :کَتَبَ فالنٌ شهادته و خَتَمَ علیها» (فالنی گواهی خود را نوشت و بر آن مُهر
کرد) ،یعنی شهادتش را ثابت ساخت .پس معنای این آیت هم اینست که :خداوند بر کفر ایشان
گواهی داد ،و این به مالئک واضح و معلوم بود.
چنین سخنان نیز از مذهب فاسد این گروه برخاسته است ،زیرا نزد ایشان افعال و
کردار بندگان از جانب خدای تعالی خلق نمیگردند ،و در قضا و تقدیر و مشیت و ارادۀ او
تعالی نیستند.
اما اهل سنت و جماعت گفتند :این آیت نشاندهندۀ اثباتِ فعلِ کفر [از کافران] و
ایجاد و خلقت آن [از جانب خداوند] است .پس در نزد اهلِ حق ،عذاب الهی موجب این
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نمیگردد که بنده جبر ًا از ایمان باز داشته شود ،و نه به کفر ناخواسته وادار میگردد .بلکه مقرر
گردانیدن عذاب بر ایشان از برای اختیار کردن کردار ناشایست از جانب شان و مداومت
ورزیدن شان بر کفر است .پس آنها را از لطف خویش محروم ساخت ،ذاتیکه فعلِ ایمان
آوردن و ترک گناه کردن را به همه آسان ساخته است.
پس عقیدۀ برحق آنست که :فعل و کردار از جانب بنده ،و خلق و پیدایشِ آن از جانب
خداوند متعال ثابت است.
[موارد کاربرد «ختم» در قرآن مجید]
در قرآن مجید سه کلمه به عین معنا بکار رفته است « :ختم » « ،طبع » و « کِنانه » .و
در هر سه مورد ،خداوند متعال فعل خود و فعل بنده را ذکر میکند:


ِاللِ
برای کملۀ «ختم» [که قبالً معنایش شرح داده شد] ،درحالیکه میفرماید﴿ :خت ِ
َ َ َ ِّ َ ُ
ِك َفروا﴾،
ِاّلين
وِب ِْم﴾ ،که در این اثباتِ فعلِ خداوند است ،نیز میفرماید ﴿ :رإ ِّ َن ِّ َ ر
َع َّلِٰقُ ُل ر ر
َ َ ُ

که در این اثباتِ فعل برای بندگان است.


ْ
برای کلمۀ «طبع» [که همچنان به عینِ معنای مُهر کردن است] ،میفرماید﴿ :بلِطَب ِعِ
َ
ََ
ْ
هْ﴾ «بلکه خداوند بر دلهای شان مُهر نهاد به سببِ کفر شان» [النساء:
ِع َل ْْياِب ر ُكف رر ر ِ
الل
ِّ َ ُ َ َ
ْ
ت
هْ﴾ اثبا ِ
اللِ َع َل ْْيا﴾ اثباتِ فعلِ خداوند است ،و ﴿ب ر ُكف رر ر ِ
 .]155در این آیت﴿ ،طَب ِعِ ِّ َ ِ
ََ ُ
َ

فعل برای بندگان است.


برای کلمۀ «کِنانه» [که به معنای پرده و پوشش است] ،درحالیکه میفرماید ﴿ :رإنَِّاِ
ْ
وِب ْمِأ َ ركنِّ َ ًِة﴾ «هرآینه ما بر دلهای شان پرده افگندیم» [کهف ،]57 :که در
اِع َّلِٰقُ ُل ر ر
ج َعل ِنَ َ
َ
ْ ْ
این اثباتِ فعلِ خداوند است ،پیش از آن در عینِ آیت میفرماید﴿ :ومنِأَظ َلمِ رم ِّ َمنِ
َ َ
ُ
ْ
ْ
ِع َْنا﴾« ،و کیست ستمگارتر از کسیکه [چون] به آیات
ذكر ِبآيات ِربه ِفأْع
ض َ
ُ ِّ ر َ ر َ ر َ ِّ ر ر َ َ َ َ

پروردگارش پند داده شود و او از آن رو گرداند؟!» [کهف ،]57 :که در این اثباتِ فعل
برای بندگان است.
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ت﴾ در قرآن مجید بر سه وجه بکار رفته است:
خ َِ
کلمۀ ﴿ َ
َ

 )1جهت بیان نمودنِ عذاب خداوند ،که در همین آیت است.
ْ
ْ
ٰ
ِك رذبًاِِۖفَ رإنِ
ِاللر َ
ِع َّل ِّ َ
 )2جهت اکرام و بخشش :چنانکه فرموده است﴿ :أَم ِيَ ُقولُ َ
ون ِاف ََتَى َ
ْ
ْ ْ
ك﴾ «آیا میگویند که [پیامبر] بر خدا دروغی را افترا کرده است؟
ِع َّلِٰقَلبر َِ
يشإ
ِاللِيَخ رت َ
َ َ ر ِّ َ ُ

اگر خدا بخواهد ،بر دلت مُهر مینهد» [الشوری .]24 :مقاتل [بن سلیمان] گفت« :یعنی،
خدا بر دلت مُهرِ صبر مینهد تا دلت به تکذیب ایشان اندوهگین نگردد ».و این

سهولتی باشد از جانب خداوند بر پیامبر ﷺ جهت اکرام و بخشش.

 )3جهت پند دادن :چنانکه فرموده است﴿ :بگو [یا محمد] ،چه بینید اگر خدا بازگیرد
گوشها و چشمهای تان را ،و مُهر نهد بر دلهای تان ،کیست آن معبود بجز اهلل که
باز آرد اینها را به شما؟!﴾ [األنعام .]46 :این تنبیه و پند برای اهلِ باطل و اهلِ حق

هردوست.

وِب ْم :
َع َ ٰ
َل قُ ُل ِ ِ
«قلوب» جمعِ قلب است« .قلب» و «فؤاد» هردو به عینِ معنا اند [یعنی « دل »] .در
اصطالح ،قلب به مفهومِ اصل و بُن و فشردۀ یک چیز نیز بکار میرود [چنانکه میگوئیم «قلبِ
موضوع»] .همچنان ،قلب نامِ یکی از منازل مهتاب است ،ازینرو «منقلب گشتن» به معنای
«تحول یافتن» ،از همین معنای قلب گرفته شده است.
دل [مجازاً] به عقل و فهم اطالق میگردد ،چنانکه در قرآن مجید آمده است ﴿ :رإ ِّ َن رِِفِ
ْ
ْ
َٰ
ِّلكر ٰ
ب﴾ «بیگمان در این پند است برای کسیکه دل دارد» [ق ]37 :یعنی،
ِهلِقَل ٌ ِ
نِك
م
ل
ِ
ى
ك َر
ر
ذلر
ان َُ
َ
َ
َ
َ
َ

کسیکه عقل دارد.

ْ
َسع ِ ْ
ِه :
و َع َ ٰ
َل َ ِ
َ
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«سمع» در اصلِ لغت «سَماع» [به معنای شنوایی و شنیدن] است که مصدر میباشد.
«سمع» به معنای «أُذُن» [یعنی گوش] نیز میباشد.
[همچنان« ،سمع» به معنای «گوش فرا دادن و فرمان بردن» است ]،چنانکه در قرآن
ْ

ون﴾ [یس ،]25 :یعنی «از من فرمان برید».
اَس ُع رِ
آمده است﴿ :فَ َ

[برعالوه« ،سمع» به معنای «پذیرفتن یا قبول و اجابت کردن» نیز است ]،چنانکه
در حدیث آمده« :دعاءٍ ال یُسمع» 1،یعنی «دعایی که اجابت نمیشود» .یا [مثالً چنانکه
در نماز میگوئیم] «سَمِعَ اهللُ لِمَن حَمِده» ،یعنی «خداوند میپذیرد [دعا یا ثناء را] از
هرکه به او ثناء میگوید».
پس معنیِ این آیت چنین است که :خداوند مُهر کرد گوشهای شان را تا به
کالم خیر گوش فرا ندهند و آن را نپذیرند .و این عذابی است که از جهت اختیار کردنِ
عمل بد ،و گرایش شان بسوی باطل ،میچشند.
وع ٰ ْ
ار ُِهْ :
َل أَب َص ِ
َ َ َ
«اَبصار» جمعِ «بصر» است .بصر به معنای «عَین» (چشم) میباشد.
«بصیرت» به معنای «رؤیتِ قلب» (بینایی دل یا دیدۀ دل) است ،یعنی [حجت]
ْ

ْ

ٌ

ِع َّلِٰنَف رس رهِب رصيَِة﴾ «بلکه آدمی بر خویشتن
ِاِل ِ
روشن .چنانکه در قرآن آمده است﴿ :ب رل ر
نس ُ
ان َ
َ

َ

َ

حجتِ روشن است» [القیامه .]14 :یعنی ،در روز قیامت شاهد خویش میباشد که چه بر سرش
از بابت اعمالش میآید .و «استبصار» به معنای یقین داشتن و باور کردن است.
و معنیِ این کلمه ،که خداوند بهتر میداند ،اینست :بر چشمانِ دل شان حجاب غفلت،
و پردۀ شُبهت ،و ابرِ ظلمات است .پس آنها حق را دیده نمیتوانند ،و نه آن را قبول میکنند
و نه از آن پیروی میکنند.

 1بخشی از حدیث به روایت امام احمد در مسندش (.)13003
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ٌ
ِغ َشاوة :
َ
«غشاوه» یا «غشاء» به معنای پرده و پوشش است.

ْ

ْ
ِإ َذاِ
«تغشیه» به معنای پوشاندن و پرده افگندن است ،چنانکه گفته شده استَ ﴿ :وال ِّلَي رل ر

يغ َشىِٰ﴾ «سوگند به شب چون بپوشاند» [اللیل.]1 :
َ

«غاشیه» در لغت به معنی «روپوشِ زینِ اسب» است[ .و مجازاً به معنای «فراگیرنده»
ٌ

ْ
ِاللر﴾ [یوسف ،]107 :یعنی
اب ِّ َ ِ
بکار میرود ،چنانکه] در قرآن مجید آمده استَ ﴿ :غ ر
ِع َذ ر
اشيةِ ِّرمن َ
َ
ْ
ْ
اشي رِة﴾ «آیا به تو خبر غاشیه
اكِح رد
عقوبت فراگیر .و در جای دیگر آمده استَِ ﴿ :هلِأَت
يثِال َغ ر
َ
ُ
َ
َ
َ

رسیده است؟» [الغاشیه ،]1 :یعنی «مصیبتِ فراگیر» که قیامت باشد.
اما در قرائت این کلمه اختالف نظر است .قرائت عام این کلمه با کسرِ غین ،زیادت
ٌ

الف ،و رفعِ آخر آن ،یعنی ﴿ رغ َشاوِة ِ﴾ ،میباشد .حسن [بصری] آن را با ضمِ غین همراه با
َ

ٌ

الف ،یعنی ﴿ ُِغ َشاوِةِ﴾ ،قرائت میکرد .و راویان عبداهلل ابن مسعود رضی اهلل عنه آن را با فتحِ
1

َ
ٌ
غین و بدون الف ،یعنی ﴿ َِغ َشاوِةِ﴾ ،قرائت کرده اند .درحالیکه قرائت عاصم به روایت مُفضَّل
َ
ً
با کسرِ غین همراه با الف و نصبِ آخر آن ،یعنی ﴿ رغ َشاوِةِ﴾ ،است.
َ

از میان این قرائتها ،درستترینِ آن [از لحاظ معنا و تفسیر در این آیت] همان قرائت
ٌ

اولی با کسرِ غین همراه با الف و رفع آخر آن است ،یعنی ﴿ :رغ َشاوِةِ﴾.
َ

ِه عذ ٌ
ْ
اب ع ِظ ٌ
ي:
َولَ ُ َ َ
َ
«عذاب» به معنای عقوبت (سزای گناه و بدی) است.
و «عظیم» یعنی بزرگ .بعضی گفته اند که به معنیِ بسیار و فراوان است .و بعضی گفته
اند که به معنیِ دائم و همیشه است.

 1قاریانی که از ابن مسعود روایت کرده اند عبارت اند از :حمزه ،عاصم ،و کسائی( .یادداشت از مترجم)
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تا اینجا ،ذکر مؤمنان ظاهری و باطنی ،و کافران ظاهری و باطنی بود .پس از این آیت،
ذکر منافقین میشود که به ظاهر ایمان دارند ولی در باطن خویش کافرند:

1

ْ ْ ْ
ْ
ني ﴿﴾٨
ن
م
ؤ
م
ب
ُه
ا
م
و
ر
خ
اْل
و ِمن الناس من يقول آمنا ب
اللِ وبِاليومِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ َ َ ُ ُِ
َ َ َّ ِ َ َ ُ ُ َ َّ ِ َّ َ َ
و از مردمان کسانیاند که میگویند «گرویدیم به خدا و به روز آخرت» ،و [هان که]
ایشان نیستند گروندگان 0
اس﴾ «[ :الناس» یعنی مردم ].این کلمه جمعِ «انسان» است با آنکه از
﴿و رمن ِالنِّ َ ر ِ
َ
َ

عین لفظ نیستند.
ول﴾ « :مَن» برای مُفرد و جمع هردو استفاده شده میتواند .در اینجا برای
﴿منِي ُق ُِ
َ

َ

اِه﴾ که اشاره به جمع
جمع استفاده شده است زیرا بعداً در این آیت می فرماید ﴿وم ُِ
َ َ

ول﴾ یعنی« :کسانیکه میگویند» .و این کسان عبارت از عبداهلل بن
دارد .پس﴿ ،منِي ُق ُِ
َ

َ

أُبی ابن سَلُول ،معتِّب بن قُشَیر ،جَدّ بن قیس و دیگران اند ،که پیشتازان منافقان بودند.
مجاهد گفته است :چهار آیت از آغاز سورۀ بقره در مورد مؤمنان است ،دو آیت
بعدی 2در مورد کافران است ،و  13آیت بعدی در مورد منافقان است 3.و مقاتل گفته
است :دو آیت از آغاز سوره بقره در مورد مؤمنان مهاجر [از مکه] است ،دو آیت بعدی
در مورد مؤمنان از اهل کتاب است ،دو آیت بعدی در مورد کافران است ،و  13آیت
بعدی در مورد منافقان است.
ْ

ْ

﴿آمنَِّاِبرا َِّللر ِوبرالي ْومر ِاْل رخ رِر﴾  :از دعوایی که ایشان میکنند [که گویا ایمان دارند]
َ
َ َ
ِي﴾ ،یعنی «نیستند ایشان مؤمنان» ،که این
اِهِب ر ُمؤ رمنر َِ
خبر میدهد .و سپس میفرماید﴿ :وم ُ
ْ

َ َ

 1از تفسیر این آیت ،تخمیناً حدود  70درصد متنِ اصلی ترجمه گردید.
 2یعنی آیات  6و .7
 3یعنی از آیت  8الی  20سوره بقره.
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نفیِ ایمان شان است ،زیرا در قلب شان ایمانی وجود ندارد .چنانکه خداوند متعال

میفرماید﴿ :از آنانیکه گفتند «ایمان آوردیم» بر زبان خویش ،و دلهای شان ایمان نیاورده
است﴾ [المائده .]41 :و در جای دیگر میفرماید﴿ : :بادیهنشینان عرب گفتند «ایمان آوردیم»،

بگو :ایمان نیاوردهاید﴾ [الحجرات .]14 :این آیات بطالن گفتار کرامیه را ثابت میسازند،

زیرا در نزد ایشان ایمان تنها اقرار کردن [به زبان] است ،درحالیکه منافقان هم [بر زبان]
اقرار میکردند ولی خداوند تعالی ایمان را از ایشان نفی کرد.
ِي﴾  :در این کلمه« ،ب» برای تأکید بکار رفته است ،چون قبل از آن «مَا»
﴿ب ر ُمؤ رمنر َِ
ْ

ْ
اْع﴾ «و نیست
ِش ر ٍِ
اِهِب ر ُمؤ رمنر َِ
از جهت نفی آمده است﴿ :م ُ
ِي﴾ .همانند آیتِ﴿ :وم ُ
اِهوِب ر َقو رل َ
ْ

َ َ

َ
این گفتار شاعری» [الحاقه .]41 :ولی میتواند که «ب» حذف هم شود ،مثالً در این آیت:
َ

﴿م َٰ
اِه َذاِب َ َشًا﴾ «[گفتند ]:این [جوان] بشر نیست» [یوسف.]31 :
َ

در این آیت ،معجزۀ نبی کریم ﷺ است ،زیرا آنان کفر خویش را پنهان میداشتند

و به ظاهر خود را مؤمن میگفتند ،ولی پیامبر ﷺ از آنچه در دلهای شان بود خبر داد.

و این از امور غیب است ،و خداوند ﴿دانای غیب است ،پس بر [اسرار] غیب خود هیچکس

را آگاه نمیسازد .مگر کسی از رسول را که برگزیند﴾ [الجن.]27-26 :

1

ْ
ْ
خدعون إ ّ ََل أنفس ْ
ون ﴿﴾٩
ُع
ش
ي
ا
م
و
ِه
اّلين
يخا ِدعون
الل و ّ َ ِ
َ
ِ
ُ
َ
ُ
ُُ َ
آمنُوا َو َما يَ َ ُ َ
َ َ َ
َ َ
ُ َ ُ َ َّ َ َ
خدا و مؤمنان را [به گمانِ خویش] فریب میدهند ،و [در حقیقت] نمیفریبند مگر
خویشتن را ،و[لی این را] درک نمیکنند 0

()2

ِالل﴾ به این معنی است
ون ِّ َ ِ
«خدعه» به معنای فریب و دَستان است .پس ﴿يخادع
ُ َ ر ُ َ َ

که« :فریب میدهند رسول اهلل ﷺ و مؤمنان را با نشان دادن ایمان از خود ،و با پنهان
 1از تفسیر این آیت ،تخمیناً حدود  80درصد متن اصلی ترجمه گردید.
 2تفسیر فارسی امام نسفی« :با رسول خدای و با مؤمنان دَستان میکنند.»....
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نمودن کفر خویش» .خداوند درجۀ نبی ﷺ و مؤمنان را رفعت بخشید تا اگر کسی
ایشان را فریب داده باشد که گویا خواسته است خدا را فریب دهد ،و اگر کسی ایشان
را آزار داده باشد گویا خواسته است خدا را آزرده سازد.
و گویند که یعنی« :خدا را به گمان خویش فریب میدهند» .آنها میپندارند که
از خدای عزوجل چیزی را پنهان کرده میتوانند ،چنانکه گفته شده است دربارۀ شان:

﴿میپندارند که ایشان بر چیزی هستند﴾ [المجادله ،]18 :و در روز قیامت به ایشان گفته

میشود﴿ :روزیکه [خداوند] به ایشان آواز دهد که :کجایند شریکان من؟﴾ [المجادله:

 ،]18یعنی آنانیرا که به زغم خویش شریک من مقرر نموده بودید.
ِاللِ
ون ِّ َ ِ
و گویند که این آیت به شکل استفهامی یا پرسشی است ،یعنیِ ِ« :أيخادع
َُ َ ر ُ َ َ

 :آیا خدا را فریب میدهند؟» و این مانند سخن ابراهیم علیه السالم است که گفت:
ِب  :آیا اینست پروردگارم؟»
ِب﴾ [األنعام ،]78-76 :یعنیِ « :أ َ َِٰه َذاِر ر ِّ ِ
﴿ َٰه َذاِر ر ِّ ِ
َ

َ

و گویند که :آنها در ظاهر یک چیز را مینمایانند و در باطن چیز دیگری را
میپرورانند .پس این کار شان نوعی از خدعه پنداشته میشود .ولی در حقیقت ،آن هیچ
کسی را فریب داده نمیتوانند ،و نمیدانند که آنها خود مورد فریب و مکر قرار دارند.
ين ِآمنُوا﴾ یعنی :مؤمنان را فریب میدهند .این کار در حقیقت برای شان
اّل
﴿و ِّ َ ر
َ
َ

َ

ممکن است ،زیرا وسعِ شان به فریب دادنِ مؤمنان میرسد.
[شرح نظریة اول :چرا خداوند فریب دادن به پیامبر را فریب به خود تلقی کرده؟]
ِالل﴾ به این معنی است که« :فریب میدهند رسول اهلل را» .و نظرِ
ون ِّ َ ِ
﴿يخادع
ُ َ ر ُ َ َ

صحیح [در تفسیر این آیت] همین است که ایشان به فریب دادنِ پیامبر ﷺ میکوشند.

در واقع ،از جهتِ گرامی داشتنِ پیامبر و قدر بخشیدن به وی ،خداوند فریب
دادن به پیامبر را فریب به خود تلقی کرده است ،چنانکه نصرت بخشیدن به پیامبر را
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نص ْر ُك ِْم﴾ «اگر نصرت دهید خدا
نصرت بخشیدن به خود دانسته است ﴿ :رِإنِتَنصرواِاللِي
ِّ َ َ ُ
ُ
ُ

َ

را ،خدا شما را نصرت میدهد» [محمد ،]7 :یعنی «اگر نصرت دهید پیامبر خدا را .»...و
ِإنَِّماِ
بیعت کردن با پیامبر را بیعت کرد با خود تلقی کرده است﴿ :إن ِاّلين ِيبايعون ِ
ك
ر ِّ َ ِّ َ ر َ ُ َ ر ُ َ َ ر َ

ِالل﴾ «بیگمان آنانیکه با تو بیعت میکنند[ ،در واقع] با خدا بیعت میکنند»
ون ِّ َ ِ
يبايع
َُ ر ُ َ َ
ول﴾ «فرمان برید از خدا و فرمان
يعواِالرس َِ
يعواِ
اللِوأ َ رط ُ
[الفتح .]10 :و نیز فرموده است﴿ :أ َ رط ُ
ِّ َ ُ
ِّ َ َ

َ
برید از پیامبر» [النساء ،59 :المائده ،92 :النور ،54 :محمد ،33 :التغابن.]12 :

ْ
خدعون إ ّ ََل أنفس ْ
ِه :
َو َما يَ َ ُ َ ِ َ ُ َ ُ
ون﴾ ،قرائت کرده اند ،در
خا رد ُع َِ
ابوعمرو ،ابن کثیر ،و نافع این را با الف ،یعنی ﴿وماِي َ
َ َ ُ

ِالل﴾ .ولی متباقی قاریان این را بدون الف به شکلِ ﴿وماِ
ون ِّ َ ِ
توافق با کلمۀ اولی﴿ :يخادع
ُ َ ر ُ َ َ
َ َ
ْ
ون﴾ قرائت کرده اند.
ِيخ َد ُع َِ
َ

[در رابطه با قرائتهای مختلف این کلمه ]،بعضی از اهلِ لغت گفته اند« :خَادَعَ» فریبی

ِالل﴾
ون ِّ َ ِ
است که به مراد نمیرسد ،ولی «خَدعَ» فریبی است که به مراد میرسد[ .یعنی ﴿يخادع
ُ َ ر ُ َ َ
ون﴾ که بدون
که با «الف» قرائت میشود تحقق نمییابد و کارگر نمیاُفتد ،ولی ﴿وماِِيخ َد ُع َِ
َ َ َ
«الف» قرائت میشود تحقق مییابد و خودشان فریب خویش را خورده اند].
ْ

پس تفسیر [این لفظ] این است که :چون منافقان قصدِ فریب دادن میکنند ،فریب شان
هیچ وقتی کارگر نمیافتد ،ولیکن ایشان خویشتن را فریب میدهند .و فرجامِ فریب و دستان
شان پس به خود شان برمیگردد ،چنانکه خداوند متعال میفرماید﴿ :تحقق نمییابد دسیسۀ

زشت جز به اهلِ آن﴾ [فاطر﴿ ،]43 :هرکه پیمان را بشکند ،بیگمان به زیان خویش پیمانشکنی

میکند﴾ [الفتح﴿ ،]10 :زیانِ بیراهی شما بر خود شماست﴾ [یونس﴿ ،]23 :هرکه بخل کند با خود
بخل میکند﴾ [محمد ،]38 :و ﴿هرکه بدی کند[ ،زیانش] بر خودش است﴾ [فصلت.]46 :

ْ
ون :
ُع
ش
َو َما ي َ ُ ُ َ

187

 .2سورة البقرة

«شِعر» به معنای دانستن و درک کردن است [یا اگر بشکل اسم در نظر گیریم ،به معنای
دانایی ،فهم ،و بینش است .و «شعور» جمعِ «شِعر» است]« .اِشعار» به معنای اِعالم داشتن ،و
«شِعار» به معنای عالمه و نشانی است ،که جمعِ آن «شعائر» میشود.
در تفسیر این لفظ در این آیت ،اقوال مختلفی آمده است .گفته اند:


نمیدانند که خویشتن را فریب میدهند.



نمیدانند که فرجام کار شان پس به خود شان برمیگردد.





نمیدانند که خداوند متعال پیامرش را و مؤمنان را ازین خدعه و فریب شان آگاه
گردانیده است.
نمیدانند که فریب شان در حقِ خداوند کارگر نمیاُفتند.
نمیدانند که خداوند نیز با ایشان مکر خواهد کرد ،یا جزای فریبکاری شان را برای
شان خواهد داد.



نمیدانند که خداوند بر کارهای شان آگاهی کامل دارد ،چنانکه فرموده است﴿ :آیا

نمیدانند که خداوند میداند آنچه پنهان میدارند و آنچه آشکار میدارند؟!﴾ [القره:

.]77

1

ْ
ِف قلوِبم مر ٌ
ٌ
ْ
ٌ
ً
ون ﴿﴾١٠
ب
ذ
ك
ض فزادُه
ِ
الل َم َرضا ۖ َولَ ُِه َع َذاب أَلِي ب ِ َما َكانُوا يَ ُ َ
َ َ َ ُ ُ َّ ُ
ِ ُ ُ ِ ِ َّ َ
در دلهای شان بیماریست ،پس خداوند بیفزودشان [این] بیماری را ،و ایشان را
عذابی دردناک است به سببِ آنکه دروغ میگفتند 0
«مرض» در لغت به معنای علت و بیماری است .و گفته اند :هرآنچه که انسان را از
وضعیت صحتِ جسم و صحتِ عقیده بیرون سازد ،چه از جنس علت باشد ،یا نفاق ،یا کوتاهی
در کاری ،مرض یا بیماری گفته میشود.

 1از تفسیر این آیت ،تخمیناً حدود  60درصد متن اصلی ترجمه گردید.
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در تفسیر این آیت ،ابن مسعود رضی اهلل تعالی عنه و ابن عباس و ربیع [بن انس] و
قتاده رضی اهلل عنهم گفته اند :منظور از بیماری در این آیت« ،شک» است .مقاتل گفته است:
منظور «نفاق» است .ابن انباری 1گفته است :منظور «ظلمت» است.
امام ابومنصور [ماتریدی] رحمه اهلل میگوید«[ :مرض» در این آیت به معنای] اضطراب
و تردد است .و نفاق را به این خاطر بیماری گفته اند که :مؤمن زنده است و کافر مرده ،ولی
منافق از بابتِ تردد میان موافقت ظاهر و مخالفت باطن بیمار است ،همانگونه که بیمار میان
زندگی و مرگ در تردد میباشد.
ْ

ْ
مي﴾ «جز آن کسیکه نزد
بِس رل ٍِ
ِالل ِ
ِب ر َقل ٍ
از همینرو ،خداوند متعال فرمود ﴿ :رإ ِّ َالِمنِأ َ ََت ِّ َ
َ

َ

َ

خدا با قلب سلیم بیاید» [الشعراء .]80 :یعنی ،دلی پاک از شک و شرک .و دلِ منافق برخالف آن
است ،پس سالم نیست بلکه مریض است.

فزادُه الل مر ً
ضا :
َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ
در تفسیر آن گفته اند که :خداوند شک را بر شک شان افزوده است ،تا جزا و عقوبتی
باشد برای اصرار ورزیدن و ستیزهجویی شان.
سُدِّی رحمه اهلل گفته است :یعنی ،دشمنیِ خداوند با ایشان بر بیماری شان افزوده
است.
امام ابومنصور ماتریدی رحمه اهلل گفته است :یعنی ،خداوند کفر را در اعتقاد شان
افزون نموده است.
و معتزله گفته اند« :یعنی ،خداوند منافق را در نفاقش وا رهانیده است ».چنین سخنی
از بابتِ فساد [در عقیدۀ] شان است ،زیرا آنها کفر و گناه را خلقتِ خداوند نمیشمرند و آن

 1ابوبکر محمد بن قاسم انباری (متوفای  328هـ) نحوی ،لغوی ،مفسر و محدث بغداد و کوفه بود( .یادداشت
از مترجم)
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را به اراده و مشیت او نمیدانند .پس این آیت را جز به همین معنای واگذار کردن تفسیر کرده
نمیتوانند.
و گروهی گفته اند :خداوند در بیناییشان ضعف را و در قوت شان سستی را افزوده
است.
پس در این آیت ،اثباتِ خلقتِ افعال از جانب خداوند تعالی ،در طاعات و در گناهان،
است .چنانکه خداوند تعالی میفرماید﴿ :فزاده ِالل ِمر ً
هْ ِ ُه ًدى﴾
ضا﴾ و نیز میفرماید﴿ :زاد ُِ
َ
َ ُ ِّ َ ُ
َ َ ُ

ََ

َ

«خداوند بر هدایت شان افزود» [محمد.]17 :
و گویند :بیماری شان با نازل شدن آیات و برهان و حجت و نصرت از جانب خدای

عزوجل افزونی میگیرد ،چنانکه میفرماید﴿ :و چون سورهای نزول یابد بعضی از ایشان [به
یکدیگر] میگویند «این سوره به ایمان کدام یکی از شما افزوده است؟» پس به ایمان کسانی
افزوده است که ایمان آورده اند و ایشان خوشحال میشوند .ولی آنانیکه در دلهای شان مرض

است[ ،نزولِ سوره] شکی را بر شک شان افزوده است ،و ایشان در حال کفر مردند[ ﴾.التوبه:

.]125-124
چه عجب که شک شان با [شنیدنِ] آیات نورانی بیشتر میگردد ،و آشفتگی دلهای
شان با حجت و دلیل افزونتر میشود .حقا که نورِ آفتاب چشمِ بیمار را بیمارتر میسازد ،و
آب سنگِ سخت را سختتر میسازد .و اینها کسانی اند که [با شنیدنِ] قرآنی که شفا و
رحمت است بر دلها ،بیماری و مریضیشان فزونی میگیرد.

ِه عذ ٌ
ْ
اب أَلِ ٌ
ي:
َولَ ُ َ َ
این عذاب در آخرت است ،اما اولش در دنیا [نیز بوده میتواند] .گفته اند :درد شان به
قلبهای شان سرایت میکند .و گفته اند :عذابی شدید است که فروکش و توقف ندارد.

ْ
ون :
ب
ذ
ك
ِ
ب ِ َما َكانُوا يَ ُ َ
یعنی ،از سبب آنکه دروغگو بودند.

[آیات  6تا ]10
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[«کانَ» در عربی به معنای «بودن» است ].و کلمۀ «کانَ» برای گذشته ،حال ،و آینده در
قرآن مجید بکار رفته است.
[در بعضی مواقع« ]،کانَ» میتواند که [داللت زمانی مشخص نداشته باشد] و به هرسه
ْ ْ

ِيِر رحي ًما﴾ [األحزاب .]43 :یعنی ،همیشه بر
انِبرال ُمؤ رمنر َ
زمان داللت کند ،چنانکه آمده است﴿ :و َك َ
َ

َ

ایشان رحیم بوده و میباشد ،در ازل (گذشته) ،حال ،و در ابد (آینده) .همچنان« ،کانَ» معنای
ْ ْ

ِي﴾ «پس شد از جملۀ
انِ رمنِال ُمْغقر َِ
«شدن» را نیز میدهد ،چنانکه در این آیت آمده است﴿ :فَ َك َ
َ

غرق شدگان» [هود.]43 :

َ

1

«کِذب» به معنی دروغ است .و «تکذیب» (انکار کردن ،و دروغ پنداشتن) نسبت به
کذب دارد.
ْ

ون﴾ را [همینگونه] با تخفیف [بر ذال] ادا کرده اند ،که به معنای
قاریان کوفه﴿ 2يك رذب َِ
ُ
َ

«دروغی که میگفتند» برمیگردد .ولی متباقی قاریان 3،آن را با تشدید [بر ذال و ضمِ یاء و فتحِ
ون﴾] قرائت کرده اند ،که معنای «تکذیب کردنِ ایشان خدا و رسولش
ذب َِ
كِ
کاف ،به شکلِ ﴿ِي ِ
َ رِّ ُ
ُ

را» میدهد.
اما تفسیر آن اینست که گفته اند :بر خدا دروغ بر میبندند به سببِ شرکی که با او
میآورند.
و گفته اند :به سببِ حالل داشتنِ آنچه را که خداوند حرام نموده ،و حرام داشتنِ آنچه
را که حالل نموده است.

 1امام نسفی در تفسیر فارسی خود آیت  110سورۀ آل عمران را بر همین دو وجهی که در باال در مورد «کانَ»
شرح داد (یعنی داللت زمانی نداشتن و به معنی «شدن») ترجمه نموده است﴿ :ك ْ
ِخيَِأ ُ ِّ َم ٍِةِ« : ﴾...بودید و
نت َ
ُ ُ
ْ

شدید و هستید بهترین امتی( »....یادداشت از مترجم)
 2قاریان کوفه عبارت اند از :عاصم ،حمزه ،و کسائی.
 3یعنی :ابن کثیر مکی ،نافع مدنی ،ابوعمرو بصری ،و ابن عامر شامی( .یادداشت از مترجم)
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و گفته اند :به سبب آنکه آنچه را که بر زبان خویش میرانند (از قبیلِ اقرار کردن به

رسالت محمد مصطفی ﷺ یا اقرار کردن به ایمان به خدا و روز آخرت که در آیات قبلی ذکر

گردید) ،به قلبهای خویش تصدیق نمیکنند .پس میگوئیم که :ایمان تنها اقرار کردن به زبان
نیست ،زیرا خدای عزوجل ادعای منافقان را که گویا ایمان داشتند با آنکه به آن اقرار
میورزیدند تکذیب کرد ،زیرا [زبان شان] با قلب شان ناسازگار بود.

 1از تفسیر این آیت ،تخمیناً حدود  85درصد متن اصلی ترجمه گردید.

1

ضمائم و فهرستاه
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ب مُصحف و ترتیبِ نزول
فهرست سورهها به ترتی ِ
نکاتی که باید در نظر داشت:
 )1فهرست زیر به ترتیب نزول آیت اول هر سوره ترتیب یافته است.
 )2بسیاری سورهها به یکبارگی نازل نشده اند و بخش بخش نازل گشته اند .و قبل از تکمیل
شدن یک سوره ،سورۀ دیگری نزول یافته است .طور مثال ،با آنکه اولین آیههای نازل شده
پنج آیت اولِ سورة العلق است ،اما اولین سورۀ کامل قرآن ،یعنی اولین سورهای که تمامی
آیاتش نازل گردید و تکمیل گشت ،سورة الفاتحه است.
 )3در سورههای طوالنی که نزول کامل آنها مدتهای طوالنی را دربر گرفته و در مواقع مختلف
نازل گردیده ،همه آیات آن با ترتیب نزول در فهرست زیر مطابقت ندارند .طور مثال ،با آنکه
سورۀ بقره 87 ،امین سوره از لحاظ نزول «آیتِ اول» سورههاست ،و با آنکه سورة المائده را
آخرین سورۀ قرآن میدانند ،اما آخرین آیت نازل شدۀ قرآن ،در یک روایت ،آیت  281سورۀ
البقره است که در روز حجة الودا نازل گردیده است.
به ترتیبِ نزول وحی

به ترتیب مُصحف
ترتیب

 /ترتیب زمانی

محل

ترتیب

ترتیب

نزول

نزول

نزول

1

الفاتحه

مکه

5

1

العلق

2

البقرة

مدینه

87

2

القلم

مکه

3

آل عمران

مدینه

89

3

الم مل

مکه

73

4

النساء

مدینه

92

4

المدثر

مکه

74

5

المائده

مدینه

114

5

الفاتحه (*)

مکه

1

6

األنعام

مکه

55

6

المسد (تبت)

مکه

111

7

األعراف

مکه

39

7

التکویر

مکه

81

8

األنفال

مدینه

88

8

األعلی

مکه

87

9

التوبه (براءة)

مدینه

113

9

اللیل

مکه

92

10

یونس

مکه

51

10

الفجر

مکه

89

مصحف

نام سوره

نام سوره

محل

ترتیب

نزول

مصحف

مکه

96
68
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11

هود

مکه

52

11

الضحی

مکه

93

12

یوسف

مکه

53

12

اإلنشراح

مکه

94

13

الرعد

مدینه

96

13

العصر

مکه

103

14

إبراهیم

مکه

72

14

العادیات

مکه

100

15

الحجر
ِ

مکه

54

15

الکوثر

مکه

108

مکه

70

16

التکاثر

مکه

102

16

النحل

اإلسراء
17

(بنی

مکه

50

17

الماعون

مکه

107

إسرائیل)
18

الکهف

مکه

69

18

الکافرون

مکه

109

19

مریم

مکه

44

19

20

طه

مکه

45

20

الفیل
ِ

مکه

105

الفلق

مکه

113

21

األنبیاء

مکه

73

21

النا

مکه

114

22

الحج

مدینه

104

22

مکه

112

23

المؤمنون

مکه

74

23

النجم

مکه

53

24

النور

مدینه

103

24

عبس

مکه

80

25

الفرقان

مکه

42

25

القدر

مکه

97

26

الشعراء

مکه

47

26

الشمس

مکه

91

27

النمل

مکه

48

27

البروج

مکه

85

28

القصص

مکه

49

28

التین

مکه

95

29

العنکبوت

مکه

85

29

قریش

مکه

106

30

الروم

مکه

84

30

القارعة

مکه

101

31

لقمان

مکه

57

31

القیامة

مکه

75

32

السجدة

مکه

75

32

الهم ه

مکه

104

33

األح اب

مدینه

90

33

المرسالت

مکه

77

34

سبأ

مکه

58

34

ق

مکه

50

مکه

43

35

البلد

مکه

90

مکه

41

36

الطارق

مکه

36

35
36

فاطر
(المالئکة)
یس

اإلخالص
(التوحید)
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37

الصافات

مکه

56

37

القمر

مکه

54

38

ص

مکه

38

38

ص

مکه

38

39

ال مر

مکه

59

39

األعراف

مکه

7

مکه

60

40

الجن

مکه

72

مکه

61

41

یس

مکه

36

62

42

الفرقان

مکه

25

43

مکه

35

مریم

مکه

19

مکه

20
56

40

غافر
(المؤمن)

41

ف ِصلت

42

الشوری

مکه

43

ال خرف

مکه

63

44

الدخان

مکه

64

44

45

الجاثیة

مکه

65

45

طه

46

األحقاف

مکه

66

46

الواقعة

مکه

47

محمد

مدینه

95

47

الشعراء

مکه

26

48

الفتح

مدینه

112

48

النمل

مکه

27

49

الحجرات

مدینه

107

49

القصص

مکه

28

50

ق

مکه

34

50

مکه

17

51

الذاریات

مکه

67

51

یونس

مکه

10

52

الطور

مکه

76

52

هود

مکه

11

53

النجم

مکه

23

53

یوسف

مکه

12

54

القمر

مکه

37

54

55

الرحمن

مدینه

97

55

الحجر
ِ

مکه

15

األنعام

مکه

6

56

الواقعة

مکه

46

56

الصافات

مکه

37

57

الحدید

مدینه

94

57

لقمان

مکه

31

58

المجادلة

مدینه

106

58

سبأ

مکه

34

59

الحشر

مدینه

101

59

ال مر

مکه

39

60

الممتحنة

مدینه

91

60

مکه

40

61

الصف

مدینه

109

61

مکه

41

(حم سجده)

فاطر
(المالئکة)

اإلسراء
(بنی إسرائیل)

غافر
(المؤمن)
فصلت
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(حم سجده)
62

الجمعة

مدینه

110

62

الشوری

مکه

42

63

المنافقون

مدینه

105

63

ال خرف

مکه

43

64

التغابن

مدینه

111

64

الدخان

مکه

44

65

الطالق

مدینه

99

65

الجاثیة

مکه

45

66

التحریم

مدینه

108

66

األحقاف

مکه

46

67

الملع

مکه

77

67

الذاریات

مکه

51

68

القلم

مکه

2

68

الغاشیة

مکه

88

69

الحاقة

مکه

78

69

الکهف

مکه

18

70

المعارج

مکه

79

70

النحل

مکه

16

71

نوح

مکه

71

71

نوح

مکه

71

72

الجن

مکه

40

72

إبراهیم

مکه

14

73

الم مل

مکه

3

73

األنبیاء

مکه

21

74

المدثر

مکه

4

74

المؤمنون

مکه

23

75

القیامة

مکه

31

75

السجدة

مکه

32

مدینه

98

76

الطور

مکه

52

77

المرسالت

مکه

33

77

الملع

مکه

47

78

النبأ

مکه

80

78

الحاقة

مکه

69

79

النازعات

مکه

81

79

المعارج

مکه

70

80

عبس

مکه

24

80

النبأ

مکه

78

81

التکویر

مکه

7

81

النازعات

مکه

79

82

اإلنفطار

مکه

82

82

اإلنفطار

مکه

82

83

المطففین

مکه

86

83

اإلنشقاق

مکه

84

84

اإلنشقاق

مکه

83

84

الروم

مکه

30

85

البروج

مکه

27

85

العنکبوت

مکه

29

86

الطارق

مکه

36

86

المطففین

مکه

83

87

األعلی

مکه

8

87

البقرة (**)

مدینه

2

88

الغاشیة

مکه

68

88

األنفال

مدینه

8

89

الفجر

مکه

10

89

آل عمران

مدینه

3

76

اإلنسان
(الدهر)
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90

البلد

مکه

35

90

األح اب

مدینه

33

91

الشمس

مکه

26

91

الممتحنة

مدینه

60

92

اللیل

مکه

9

92

النساء

مدینه

4

93

الضحی

مکه

11

93

ال ل ال

مدینه

99

94

اإلنشراح

مکه

12

94

الحدید

مدینه

57

95

التین

مکه

28

95

محمد

مدینه

47

96

العلق

مکه

1

96

الرعد

مدینه

13

97

القدر

مکه

25

97

الرحمن

مدینه

55

98

البینة

مدینه

100

98

مدینه

76

99

ال ل ال

مدینه

93

99

الطالق

مدینه

65

100

العادیات

مکه

14

100

البینة

مدینه

98

101

القارعة

مکه

30

101

الحشر

مدینه

59

102

التکاثر

مکه

16

102

مدینه

110

103

العصر

مکه

13

103

النور

مدینه

24

104

الهم ه

مکه

32

104

الحج

مدینه

22

105
106

الفیل
ِ

مکه

19

105

المنافقون

مدینه

63

قریش

مکه

29

106

المجادلة

مدینه

58

107

الماعون

مکه

17

107

الحجرات

مدینه

49

108

الکوثر

مکه

15

108

التحریم

مدینه

66

109

الکافرون

مکه

18

109

الصف

مدینه

61

110

النصر

مدینه

102

110

الجمعه

مدینه

62

111

المسد (تبت)

مکه

6

111

التغابن

مدینه

64

مکه

22

112

الفتح

مدینه

48

113

الفلق

مکه

20

113

مدینه

9

114

النا

مکه

21

114

مدینه

5

112

اإلخالص
(التوحید)

اإلنسان
(الدهر)

النصر
(***)

التوبة (×)
(براءة)
المائدة (××)

فهرست سورهها به ترتی ِب مصحف و ترتی ِب ن ول
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منب « :البرهان فی علوم القرآن» ،بدرالدین محمد بن عبدالله زر شی (متوفای  794هک) ،به تصحیح ابوالفضل الدمیاطی،
ِ
دارالحدیث ،قاهره 2006 :م.

(*)  :در مورد سورة فاتحه اختالف وجود دارد .عالمه بدرالدین زر شی نی بنابر همین اختالف نظر ،سورة فاتحه را
در ترتیب سورهها نگنجانیده است .اما در مناب معاصر ،سورۀ فاتحه را بیشتر در جایگاه پنجم قرار میدهند ه ما هم
در جدول فوق از همین رسم پیروی ردیم .اما آنچه ه مورد توافق است اینست ه چهار سورۀ اول به یکبارگی نازل
نگشته اند و بخش بخش نازل شده اند ،و اولین سورۀ امل قرآن سورۀ فاتحه است.
(**) :آیت  281سورة بقره در حجة الودا در ِمنا ،در مکه ،نازل گردیده است .در یع روایت ،این آخرین آیت قرآن

مجید است ،ه امام نجمالدین نسفی نی این روایت را تائید می ند.

(***)  :در یع روایت ،سورة النصر در حجة الودا در ِمنای مکه نازل گردیده است ،و آخرین سورۀ قرآن مجید
وز (یا پس از) فتح
میباشد .اما در روایت دیگر ،ه عالمه زر شی و امام نسفی نی با آن موافق اند ،این سوره در ر ِ
مکه در سال هشتم هجری (دو سال قبل از رحلت پیامبر ا رم ﷺ) نازل گردیده است.

(×)  :بنابر روایتی از صحیح بخاری ( )4364و صحیح مسلم ( ،)1618سورة التوبة آخرین سورۀ امل قرآن مجید
است .و در روایتی مشابه ،دو آیت آخر این سوره آخرین آیات نازل شده قرآن اند .اما حدیثی 1از رسول الله ﷺ روایت

است ه در روز حجة الودا فرمود« :سورة المائدة آخر قرآن است ه نازل یافت» .به نظر میرسد 2ه ممکن است
بسیاری آیههای سورة المائدة پس از ختم سورة التوبة نازل گردیده باشند .به همین لحاظ عالمه زر شی و امام
نسفی همین روایت دوم را ترجیح داده اند.
ْ

ْ ْ

سوم سورة المائدة از ﴿الی ْوم أ ملت لک ْم ِدینک ْم﴾ تا آخر آیت در مکه در روز عرفات در حجة
آخر آیت ِ
(××)  :بخش ِ
الودا نازل گشته است.

(ترتیب و تدوین از مترجم)

 1به روایتِ حاکم نیشاپوری در «المستدرک» (.)3296
 2این حدیث را نسائی در «سنن کبری» ( )11073و حاکم نیشاپوری در «المستدرک» ( )3210روایت کرده اند.
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جدول ردیابی سپارهها و سورهها

رهنمای جدول:


تقاطع میان ستونِ سپاره و ردیف سوره ،انطباق سپاره و سوره را نشان میدهد.



ارقام داخل جدول شمارۀ آیت سورۀ مربوطه میباشد.



خانههای جدول با پسزمینۀ سفید و شمارۀ آیت ،آغاز سپارهها را نشان میدهند.



خانههای جدول با پسزمینه تاریک و شمارۀ آیت به رنگ سفید ،ختم سپارهها را نشان میدهند.



طور مثال ،در نمایۀ چپ ،سپارۀ سوم («تلک الرسل») از آیت  253سورۀ البقره آغاز شده و در آیت 91
سورۀ آل عمران پایان مییابد.

(جدول در صفحۀ بعدی)

تلک الرسل



سپارهها در ستونهای عمودی قرار گرفته اند ،و سورهها در ردیفهای افقی قرار گرفته اند.

٣

 ٢البقرة
 ٣آل عمران

٢٥٣
٩١
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شمارۀ سوره

الم

سیقول

تلک الرسل

الت
لن تنالو ر

والمحصنات

ال یحب هللا

ولو أننا

أمن خلق

وإذا سمعوا

قال المأل

واعلموا

یعتذرون

وما من دابة

وما أبرئ

ُربما یود

سبحان الذی

قال ألم

ر
اقتب الناس

قد أفلح

وقال الذین

١٣٥
١
٧٨
١
٢٠

٢١
٥٩

٦٠

ومن یقنت

١
٧٤

٧٥

أوح
اتل ما ي

١

٢
١٢٨

فمن أظلم

٥

٦
٥٢

٥٣

وما يل

٤١
٩٣

٩٤

حم

٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨

إلیه یرد

٤

النساء
المائده
األنعام
األع راف
األنفال
التوبه (براءة)
یونس
هود
یوسف
الرعد
إبراهیم
الح جر
ِ
النحل
اإلرساء ی
(بن إرسائیل)
الکهف
مریم
طه
األنبیاء
الحج
المؤمنون
النور
الفرقان
الشعراء
النمل
القصص

قال فما

٣

آل عمران

٢٤
١٤٨ ١٤٧
٨٣ ٨٢
١١١ ١١٠
٨٨ ٨٧
٤٠

قد سمع هللا

٢

البقرة

١٤٢
٢٥٣ ٢٥٢
٩٢ ٩١
٢٣

تبارک الذي

١

الفاتحه

١
١٤١

عم

شمارۀ سپاره ١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠
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شمارۀ سوره

الم

سیقول

تلک الرسل

الت
لن تنالو ر

والمحصنات

ال یحب هللا

ولو أننا

أمن خلق

وإذا سمعوا

قال المأل

واعلموا

یعتذرون

وما من دابة

وما أبرئ

ُربما یود

سبحان الذی

قال ألم

ر
اقتب الناس

قد أفلح

وقال الذین

ومن یقنت

فمن أظلم

حم

أوح
اتل ما ي

وما يل

إلیه یرد

٣٠

قال فما

٤٤

٤٥

قد سمع هللا

العنکبوت
الروم
لقمان
السجدة
األح زاب
سبأ
فاطر (المالئکة)
یس
الصافات
ص
الزمر
غافر (المؤمن)
ُ َ
ف ِصلت (حم سجده)
الشوری
ُ
الزخرف
الدخان
الجاثیة
األحقاف
محمد
الفتح
الحجرات
ق
الذاریات
الطور
النجم
القمر
الرحمن
الواقعة
الحدید

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

تبارک الذي

شمارۀ سپاره ١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

عم

٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
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٣١

٢١

٢٢

٣١

٣٢
٤٦

٤٧

٣٧
١

٣٠

٣١

٢٩
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شمارۀ سوره

الم

سیقول

تلک الرسل

ولو أننا

الت
لن تنالو ر

والمحصنات

ال یحب هللا

وإذا سمعوا

قال المأل

واعلموا

یعتذرون

وما من دابة

وما أبرئ

ُربما یود

سبحان الذی

قال ألم

ر
اقتب الناس

قد أفلح

أمن خلق

ومن یقنت

فمن أظلم

حم

وقال الذین

أوح
اتل ما ي

وما يل

إلیه یرد

قال فما

قد سمع هللا

اإلنشقاق
التوج
ر
الطارق
األعیل
الغاشیة
الفجر
البلد

تبارک الذي

٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠

المجادلة
ر
الحش
ُ
الم متحنة
الصف
الجمعة
المنافقون
التغابن
الطالق
التحریم
ُ
الم لک
القلم
الحاقة
المعارج
نوح
الجن
ُ
الم زمل
المدثر
القیامة
اإلنسان (الدهر)
المرسالت
النبأ
النازعات
عبس
التکویر
اإلنفطار
ی
المطففی

عم

شمارۀ سپاره ١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

١

١٢
١

٥٠
١
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شمارۀ سوره

الم

سیقول

تلک الرسل

ولو أننا

الت
لن تنالو ر

والمحصنات

ال یحب هللا

وإذا سمعوا

قال المأل

واعلموا

یعتذرون

وما من دابة

وما أبرئ

ُربما یود

سبحان الذی

قال ألم

ر
اقتب الناس

قد أفلح

أمن خلق

ومن یقنت

فمن أظلم

حم

وقال الذین

أوح
اتل ما ي

وما يل

إلیه یرد

قال فما

العلق
القدر
َ
الب ینة
ال زلزال
العادیات
القارعة
التکاثر
العرص
ُ
اله َم زه
الف یل
ِ
قریش
الماعون
الکوثر
الکافرون
النرص
المسد (تبت)
اإلخالص
الفلق
الناس

قد سمع هللا

الشمس
َ
الل یل
الضیح
ر
اإلنشاح
ی
التی

تبارک الذي

شمارۀ سپاره ١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

عم

٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠
١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١
١١٢
١١٣
١١٤
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٦

یادداشت :ترتیب سپارهها بر حسبِ تقسیمبندیِ معمولِ افغانستان صورت گرفته است .در مُصحفهای چاپ ممالک عربی ،بعضی سپارهها با یکی دو آیت اختالف ،پس یا پیش،
آغاز و ختم میگردند .طور مثال ،سپارۀ چهارم بجای آیت  92سورۀ آل عمران («لن تنالو البر )»...از آیت  93این سوره («کل الطعام )»....آغاز مییابد .ترتیب سپارهها در جدول

فوق از روی تقسیمبندیِ که در مُصحفِ چاپ کابل (چاپ سال  1355هـ ق  1315 /هـ ش) استفاده گردیده بود تهیه شده است( .ترتیب و تدوین از مترجم)

(اعالم نامهای اشخاص و تابها)
فهرست راهنما
ِ

204

فهرست راهنما :اِعال ِم نامهای اشخاص و کتابها

ابوالحسن وراق · 122

ا

ابوالعباس بن عطاء · 122
ابوالقاسم اسحاق سمرقندی · 30 ,10

ابراهیم ادهم · 109

ابوالقاسم بن بیان · 11 ,10

ابن انباری · 188

ابوبکر صدیق · 144 ,75 ,62

ابن تیمیه · 67

ابوبکر واسطی · 155

ابن جریج · 124 ,121

ابوبکر وراق · 111 ,83 ,82

ابن رزاز · 11 ,10

ابوحنیفه · ,34 ,33 ,32 ,26 ,18 ,8 ,7 ,5 ,1

ابن رشد · 5 ,3

109 ,83 ,82 ,67 ,40

ابن صباغ · 8

ابوذر غفاری · 76

ابن عابدین دمشقی · 41 ,22 ,16 ,15

ابوعالیه · 89

ابن عامر · 190 ,103

ابوعبیده بن جراح · 118 ,78

ابن عباس · ,89 ,82 ,77 ,64 ,63 ,61 ,40 ,38

ابوعلی حسن بن عبدالملک نسفی · 11

,144 ,126 ,117 ,110 ,108 ,106 ,94 ,93

ابوعمرو · 190 ,186 ,155 ,103

188 ,177 ,172 ,163 ,146

ابولیث سمرقندی · 130 ,62 ,40 ,25 ,10

ابن فورک · 39

ابوهریره · 156 ,103 ,88

ابن قتیبه · 177

ابویوسف · 109 ,34 ,33 ,32 ,25 ,12 ,5

ابن قیم الجوزیه · 67

ابی بن کعب · 89 ,40 ,25

ابن کثیر مکی · 190 ,186 ,117 ,103

احمد بن حنبل · 73

ابن کمال پاشا · 41 ,26

احمد خضرویه · 83

ابن مبارک · 83 ,62

اخفش · 78 ,40

ابن مسعود · ,163 ,106 ,76 ,62 ,40 ,25

اسباب النزول · 40

188 ,182
ابو اسحاق شیرازی · 17 ,8

اسفراینی ،ابو اسحاق · 39
اسفراینی ،ابوالمظفر · 68 ,23 ,8 ,1
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عالم نامهای اشخاص و تابها)
فهرست راهنما ( ِا ِ
اسماعیل حقی برسوی · 41 ,22

المصفی فی منظومۀ الخالفیات · 32

اسمندی ،عالءالدین محمد بن عبدالحمید

المنظومه فی الخالفیات · 5

(سمرقندی) · 29 ,14

المنقذ من الضالل · 7

اشعری · 154

الهدایه · 20 ,19 ,15 ,9 ,5 ,3

اصول بزدوی · 12 ,5

الوجیز · 5 ,3

اعمش · 103

آ

آ
آلوسی ،شهاب الدین · 41 ,22

آققلعه ،علی صفری · 32

ا
البسیط · 40

ا
الوسیط · 40
اوزاعی · 154

التأویالت النجمیه · 39
التجرید فی الخالفیات · 35 ,25
التحبیر فی المعجم الکبیر · 16 ,9

ب

التیسیر فی التفسیر · 38 ,21

بجلی · 130 ,106 ,99 ,79 ,63 ,40 ,38

الجامع الصغیر · 36 ,34 ,21 ,19 ,17 ,16

بحر العلوم · 62 ,40

الجامع ألحکام القرآن · 50

بحر الکالم · 13

الجواهر المضیۀ فی طبقات الحنفیۀ · 9

بدایۀ المجتهد · 5 ,3

العجائب فی بیان األسباب · 90

بزدوی ،ابوالیسر · 21 ,16 ,12 ,8

الفوائد البهیۀ فی تراجم الحنفیۀ · 9

بزدوی ،فخراالسالم · 12 ,11 ,8 ,5

القسطاس المستقیم · 8

بصائر یمینی · 24

القند · 36 ,20 ,13 ,6

بغوی · 8

الکشف والبیان · 39

بهرام شاه غزنوی · 2

المبسوط · 35 ,7

بیانِ اعتقاد اهل سنت و جماعت · 28
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(اعالم نامهای اشخاص و تابها)
فهرست راهنما
ِ

بیضاوی · 107 ,88 ,68 ,18

تفسیر ماتریدی · 88 ,22 ,3 ,2

بیهقی · 8

تفسیر مقاتل بن سلیمان · 40
تفسیر نسفی · 53 ,51 ,23

ت
تاج التراجم · 68 ,23 ,1
تاریخ اإلسالم · 13

ث
ثعلبی · 93 ,90 ,88 ,39 ,18

تأویالت اهل السنه · 114 ,113 ,39
تبصرۀ األدله · 27 ,13
تخریج احادیث شرح العقائد النسفیه · 27

ج

تذکرۀ االولیاء · 109

جامع البیان عن تأویل آی القرآن · 40

تفتازانی · 28 ,26 ,15 ,5

جصاص · 68

تفسیر ابن کثیر · 68 ,50 ,3

جعفر صادق · 130 ,121 ,84 ,78 ,70

تفسیر ابن کمال پاشا · 41 ,22 ,3

جنید · 155 ,82

تفسیر بغوی · 68 ,50 ,1

جواهر القرآن · 24

تفسیر بیضاوی · 107 ,88 ,50 ,41 ,3 ,2

جوزجانی ،ابوسلیمان · 12

تفسیر ثعلبی · ,88 ,68 ,41 ,39 ,38 ,22 ,2

جوینی · 39 ,8 ,7

130
تفسیر حسینی · 41 ,22 ,3

چ

تفسیر سمرقندی · 22 ,1

چارلز هملتون · 20

تفسیر زمخشری · 41 ,2
تفسیر طبری · 68 ,23 ,2
تفسیر عثمانی · 1
تفسیر قرطبی · 88 ,50
تفسیر قشیری · 39 ,22 ,3
تفسیر کابلی · 1
تفسیر کبیر · 88 ,50 ,41 ,22 ,2

ح
حاشیه محیالدین شیخزاده علی تفسیر
البیضاوی · 88 ,41
حاشیۀ خیالی · 27

عالم نامهای اشخاص و تابها)
فهرست راهنما ( ِا ِ
حبوش ،ماهر ادیب · ,45 ,40 ,22 ,18 ,12 ,4
47
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دبوسی ،ابوزید · 17
دقاق · 39

حسن بصری · ,108 ,106 ,100 ,98 ,87 ,40
182 ,144 ,121 ,110
حسن بن علی · 76 ,63
حسن صباح · 8

ذ
ذهبی · 36 ,18 ,15 ,13 ,9

حسین بن علی · 76
حسین جُعفی · 87
حصر المسائل و قصر الدالئل · 33
حمزه کوفی · 190 ,182 ,117 ,103

ر
رازی · 68
رازی ،فخرالدین · 88 ,50 ,41 ,22

خ

ربیع بن انس · 188 ,172 ,89
رد المختار · 42 ,22 ,15

خارجه بن مصعب سرخسی · 83

رساله فی الخطأ فی قرائۀ القرآن · 25

خدیو جم · 24

روح البیان · 88 ,41 ,22 ,3

خفاجی ،شهاب الدین مصری · 41

روح المعانی · 41 ,22 ,3

خلیل بن احمد · 107 ,79 ,40
خلیلی ،خلیل اهلل · 1

ز

خواجه عبداهلل انصاری · 67 ,6

زجاج · 40

خواجه نظامالملک · 8 ,7 ,6

زلۀ القارئ · 25

خوانساری ،محمد · 30

زمخشری · 18 ,10 ,8

خواجه پارسا · 29

خیالی ،شمس الدین احمد (رومی) · 27

د

س
سدی · 188 ,106

داود طائی · 156

سرخسی · 83 ,35 ,8 ,7
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(اعالم نامهای اشخاص و تابها)
فهرست راهنما
ِ

سعید بن جبیر · 144 ,83

ض

سغنانی ،حسام الدین · 12

ضحاک · ,144 ,124 ,121 ,106 ,89 ,83 ,38

سعید بن مسیب · 121
سفیان ثوری · 154 ,83

163 ,146

سلجوقی ،صالح الدین · 30
سلجوقی ،محمد صدیق راشد · 53 ,52
سلمی · 39
سمعانی · 17 ,16 ,15 ,9 ,8 ,5
سمعانی ،ابوالمظفر منصور · 17 ,7
سنجر · 31 ,28 ,19 ,14 ,7 ,6
سهل تستری · 156 ,129 ,121
سیبویه · 79 ,78
سیر أعالم النبالء · 9
سیوطی · 39 ,27 ,9

ش
شافعی · 154 ,88 ,85 ,82 ,73 ,8 ,1
شافعی ،ابوبکر · 79
شاه عبدالعزیز دهلوی · 27
شاه ولی اهلل دهلوی · 68 ,53 ,52
شرح عقائد النسفی · 27
شرح مشکل اآلثار · 35
شقیق بلخی · 109
شمسالدین احمد بغدادی · 41 ,22
شیبانی · ,79 ,36 ,34 ,33 ,32 ,19 ,16 ,12 ,6
85

ط
طبری · 172 ,40
طبقات المفسرین · 9
طحاوی · 35 ,26
طلبۀ الطلبۀ · 35 ,6
طیبی ،شرف الدین · 41

ظ
ظهیر ،ابوبکر بن احمد بلخی · 21

ع
عاصم · 190 ,182 ,103
عثمان بن عفان · 161 ,103 ,76
عسقالنی · 90 ,9
عطاء خراسانی · 124 ,89
عقائد النسفی · 31 ,30 ,26 ,13 ,5
عقیدۀ الطحاویه · 26 ,5 ,3
عالءالدین بخاری · 41 ,22 ,12
عالءالدین محمد بن احمد سمرقندی · 8
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عالم نامهای اشخاص و تابها)
فهرست راهنما ( ِا ِ
علی بن ابی طالب · 147 ,103 ,89 ,76 ,63

فکری سلجوقی · 30

علی بن حسین بن واقد · 121 ,89

فی بیان مذهب متصوفین · 37

عمر بن خطاب · 76
عمر بن عبدالعزیز · 103

ق

عمیدالملک · 7

قتاده · 188 ,146 ,106 ,100 ,89 ,38

عنایت القاضی والکفایت الراضی ،الحاشیه علی

قحطانی ،ابوهارون موسی بن عبداهلل (مغربی) ·

عمرو بن شُرَحبیل · 89

تفسیر البیضاوی · 41
عون الدرایۀ والمختلف فی شرح منظومۀ
النسفیه · 14

20
قدوری · 35 ,25 ,19
قرشی · 36 ,9
قرطبی · 118 ,93 ,88 ,68 ,50

غ

قشیری · ,121 ,119 ,116 ,102 ,39 ,8 ,7
175 ,122

غزالی · 176 ,67 ,24 ,19 ,18 ,8 ,7 ,5 ,3

قطرب · 79 ,40
قندیه ،در بیان مزارات سمرقند · 10

ف

قواصم الباطنیه · 8
قوجوی ،محمد بن مصلح الدین · 41

فارابی ،ابو ابراهیم · 40
فارس بن عیسی · 155
فتح الرحمن بترجمۀ القرآن · 52
فتوح الغیب ،الحاشیه علی الکشاف الزمخشری
· 41
فراء ،ابوزکریا · 40
فرقههای متصوفه · 37

ک
کاتب چلبی · 36 ,32 ,27 ,26 ,9
کاسانی · 21 ,9
کاسانی ،برهان الدین ابوعبداهلل محمد بن حسن
· 20

فضایح الباطینه · 8

کاشفی ،موالنا حسین واعظ · 41 ,22 ,3

فضائل األنام من رسائل حجۀ األسالم · 176

کتاب اآلثار · 25

فقه اکبر · 5 ,3

کرخی · 35
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(اعالم نامهای اشخاص و تابها)
فهرست راهنما
ِ

کسائی · 190 ,182 ,103 ,73 ,40

محمد حنفیه · 89

کشف األسرار شرح أصول البزدوی · ,22 ,12

مدارک التنزیل و حقائق التأویل · 88 ,1

41

مرغینانی · ,30 ,29 ,28 ,21 ,19 ,15 ,9 ,5 ,3
31

کشف األسرار و عدۀ األبرار · 23
کشف الظنون · 9

مزنی · 82

کشککی ،صباح الدین · 53 ,52

مستغفری ،ابوالعباس جعفر بن محمد (نسفی) ·
11

کشککی ،مولوی برهان الدین · 1
کنز الوصول · 12

مشکوۀ األنوار · 7

کیمیای سعادت · 67

مطلع النجوم و مجمع العلوم · 37
معجم دیوان األدب · 40
معرفۀ الحجج الشریعۀ · 12

ل

مغیث الخلق فی ترجیح قول الحق · 7

لسان المیزان · 9

مفاتیح الغیب · 50

لطائف اإلشارات · 117 ,102 ,39

مقاتل بن سلیمان · ,110 ,106 ,89 ,82 ,38 ,1
183 ,180 ,124 ,121

لکنوی · 19 ,15 ,12 ,9

مال علی قاری هروی · 27
منصور بن نوح سامانی · 40

م

منظومۀ الجامع الصغیر · 36

ماتریدی · ,88 ,68 ,64 ,39 ,38 ,13 ,10 ,5

منظومۀ فی الخالفیات · 34 ,32 ,17

,122 ,119 ,117 ,114 ,112 ,105 ,95

مواهب علیه · 41 ,22 ,3

188 ,159 ,154

میبدی · 24

مالک بن انس · 154 ,85 ,82
مجاهد · ,144 ,131 ,106 ,90 ,81 ,40 ,38

ن

183 ,177
محاسبی · 82

نافع · 190 ,186 ,117 ,103

محمد بن علی ترمذی · 82

نجمالدین کبری · 39

محمد حافظ بخاری · 29

نسفی ،ابوالبرکات حافظ الدین · 88 ,32 ,1
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عالم نامهای اشخاص و تابها)
فهرست راهنما ( ِا ِ
نسفی ،ابولیث احمد بن عمر · 19 ,10

ورقه بن نوفل · 90

نسفی ،ابومعین · 27 ,13 ,8 ,5

وصیۀ النبی لعلی بن ابی طالب · 37

نوحی ،اسماعیل بن محمد (نسفی) · 77

وکیع بن جراح · 121 ,83

نوحی ،اسماعیل بن محمد (نسفی) · 16 ,11
نیشاپوری ،بیان الحق غزنوی · 1
نیشاپوری ،معین الدین ابوعالء (غزنوی) · ,1
24

ی
یاقوت حموی · 9
یوسفعلی ،عبداهلل · 52

و
واحدی · 90 ,76 ,40 ,39 ,18

