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 1 مترجم و مصحح فارسیمقدمۀ 

 مقدمۀ مترجم و مصحِح فارسی

 پیشگفتار

تفسیر »دولت شاهی افغانستان دو گروه از علما را موظف ساخت تا ، هـ ش 1310دهۀ در 

علمای دیوبند هندوستان، یعنی شبیراحمد عثمانی و محمود  را که توسط دوتن از« عثمانی

حسن، به زبان اردو نوشته شده بود، به فارسی و پشتو ترجمه کنند. سرکردگی گروه ترجمۀ 

که از  با محمد میا انصاری )عالم هندی و شاگرد شبیر احمد فارسی را استاد خلیل اهلل خلیلی

مولوی ، و سرکردگی گروه ترجمۀ پشتو را ند( به عهده داشتابل دعوت شده بودهندوستان به ک

هـ ش در  1322به عهده داشت. ترجمۀ فارسی تفسیر عثمانی در سال  الدین کُشککیبرهان

 مشهور است.« تفسیر کابلی»مطبعۀ عمومی کابل به نشر رسید، که امروز به نام 

علمای دیوبند در تفسیر پی  رَوی دولت افغانستان بهبرداشت عموم مردم از به دنباله

گویا سرزمین افغانستان )یا خراسان کهن( هیچ عالمی و هیچ که  هاین بودهمواره ، وقتآن 

سال درین  1400، و گویا هیچ تفسیری به زبان عربی یا به زبان فارسی درین هنزائید مفسری

قرآن مجید توسط علمای چندین تفسیر مطرح که حوزۀ جغرافیایی نوشته نشده است. درحالی

مقاتل بن »: اولین تفسیر کتبی قرآن را به جهان اسالم عرضه گردیده اند ماوارءالنهر خراسان و

است که  نوشت که قول مشهور امام شافعی در بلخهـ(  105)متوفای « مَروَزی بلخی سلیمان

 .«مانیمقاتل بن سل الیع ریو در تفس... اند فهیابوحن الِیدر فقه، همه ع: »گفته بود

از  الدین ابوالبرکات نسفیحافظامام  مدارک التنزیل و، ، تفسیر بَغَویتفسیر سمرقندی

دولت شاهی  وبی برایاند، که گزینۀ خ یمختصرکوتاه و جملۀ تفاسیر جامع و درعینِ حال 

. هرسه این تفاسیر توسط علما و مفسران توانستندبوده میترجمه به زبان فارسی  آن زمان برای

به  در جهان قرآن مجید اسان و ماوراءالنهر نوشته شده اند که از جملۀ مشهورترین تفاسیرخر

 امام عمادالدین ابوالمظفر اسفراینی «التراجمتاج»روند. یا هم، تفاسیر فارسی چون شمار می

)پسر مفسر  ابوالعالء نیشاپوری غزنویالدین یناثر مع« بصائر یمینی»هـ(، یا  471)متوفای 

که چندین آثار معروف در تفسیر به زبان عربی دارد( که  الحق نیشاپوری غزنویمشهور، بیان
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های خوبی بودند که دولت افغانستان نوشته شده بود، گزینه در دورۀ بهرام شاه غزنوی

آن به فارسی  برگردان یا سازی متنها را تصحیح نموده، و حتی با سادهیکی ازینتوانست می

 معاصر، به نشر رساند.

، و الکشاف زمخشری ، تفسیر، تفسیر ماتریدی، تفسیر ثعلبیتفاسیر مرجعاز جملۀ 

و اگر فخرالدین رازی همه در همین حوزۀ خراسان و ماوراءالنهر نوشته شده اند.  تفسیر الکبیر

زبان( بودند را که نویسندگان آن اهل عجم )فارسی و تفسیر بیضاوی ها تفسیر طبریبر این

شوند نامیده می« اُمهات التفاسیر»بیفزائیم، بخش اکثریت تفاسیر مرجع و اساسی را که بنام 

 دهند.تشکیل می

متأسفانه با وجود این میراث بزرگ و غنی که سرزمین ما در علم تفسیر از خود بجا 

بیند، زیرا دار آن ثروت معنوی و علمی نمیمیراثخود را گذاشته است، جامعه ما امروز 

و  به آن آثار گرانبها از جانب دولت و از جانب قشر علمای ما فراهم نگشته است. رسی مادست

فکری و بدبختی  این گسیختگی ما با آن میراث اسالمی سبب شده تا جامعه ما دچار این بحران

فارسی مجتهدین و علمای بزرگ را از روی آثار  از یکسو، دولت ما بجای آنکه باشد.فعلی 

آثار مرجع  رساند، یا بجای آنکهمیو به نشر  کردهای خطی که وجود داشت تصحیح مینسخه

دیوبند به زبان وار در پی آثار علمای محروم  1،نمودمیبه فارسی ترجمه از عربی  را و مطرح

چنین تفاسیر مطرح و مرجع را به  این. از سوی دیگر، علمای ما بجای آنکه اردو سرگردان بود

های شهر کابل فروشیاند که امروز کتاب دست به نوشتن تفاسیر زدهفارسی ترجمه کنند، خود 

تفاسیر معاصر است. کاش این تفاسیر معاصر، سخنی تازه و پیام تازه و دیدگاه  چنین مملو از

 بازنویسینقل و  آنهامطالب را از  ،یا سه تفسیر را مرجع قرار دادهدو داشته باشند، بلکه تازه 

 کرده اند. 

                                                            
نهایت مفید ثار بیالزم نیست که تنها آثار عربی علمای سرزمین خود ما )یعنی خراسان( ترجمه گردند، بلکه آ 1

است که « رطبیقتفسیر »طور مثال، در تفسیر قرآن مجید، یکی  از جانب سائر علمای اسالمی نوشته شده اند.

 د.اثری بی نهایت مفید است، که ترجمۀ خالصه و مختصر آن به فارسی بسی سودمند تمام خواهد ش



 3 مترجم و مصحح فارسیمقدمۀ 

ها بحیث تفسیر مرجع توسط دیگر مفسرین استفاده از تفاسیری که طی قرنیکی  

گردید، تفسیری است از امام پیشقدم مذهب حنفی و فقیه و متکلم مشهور جهان اسالم، می

، زیستوراءالنهر میما در قرن پنجم و ششم هجری نسفی که در عمر الدین ابوحفصامام نجم

. این تفسیر گرددکه اینک ترجمۀ این اثر بشکل مختصر و خالصه خدمت خوانندگان تقدیم می

در عراق و ترکیه و شام از ، در دوران عثمانیان شودنامیده می« التَیسیر فی التفسیر»که بنام 

یان، یعنی که سه تفسیر مهم نوشته شده در زمان عثمان طوری ،شهرت خاصی برخوردار بود

ازین اثر بحیث تفسیر مرجع  ،، و تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیانتفسیر ابن کمال پاشا

مواهب »تیموریان هرات، ، در زمان که موالنا حسین واعظ کاشفیاستفاده کرده اند. و زمانی

 . یکی از مراجع و مؤاخذش بود( را نوشت، تفسیر نسفی )مشهور به تفسیر حسینی« علیه

اش «عقائد نسفی»الدین نسفی خود از جملۀ علمای پیشگام اسالم است. کتاب امام نجم

از جملۀ کتب اساسی عقائد در مذهب اهل سنت و « الطحاویه ةقیدع»و « فقه اکبر»در پهلوی 

نوشته شده است. و شاگرد  آنرود که حدود یکصد شرح و حاشیه بر جماعت به شمار می

نویسندۀ مشهورترین کتاب فقه حنفی است بنام  ،الدین مرغینانیممتاز امام نسفی، برهان

در مذهب شافعی و  االسالم امام محمد غزالی حجة« الوجیز»که آن را معادل کتاب « الهدایه»

 در مذهب مالکی قرار داده اند. ابن رشد« بدایة المجتهد»

تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر ادبی، تفسیر الدین نسفی ، امام نجم«التیسیر فی التفسیر»در 

مأثور و روایی، تفسیر به رأی، و تفسیر عرفانی را بگونۀ شهکاری باهم جمع کرده است. و در 

ا به کثرت نقل کرده است. تفسیر نسفی البالی تفسیر عربی خود، جمالت و متون فارسی ر

کند تا به تفاسیر مختلف سر بزند. است، که خواننده نیازی پیدا نمی« تفسیر جامع»یک 

)که تفسیر روایی و مأثور  )که تفسیر ادبی است(، تفسیر ابن کثیر بیضاوی که اگر تفسیردرحالی

 )که تنها تفسیر تفسیر قشیری اگر )که تنها تفسیر به رأی است(، یا ماتریدی است(، تفسیر

ر مانید و مجبوعرفانی است( را مطالعه کنید، محصور به یک نوع و شیوۀ تفسیر باقی می

 مختلف تفسیر به دیگر تفاسیر رجوع کنید. هایها و جنبهشوید تا برای مطالعه روشمی

های جامع بودن این تفسیر یگانه دلیل ترجمه کردن این اثر برایم نبود. بلکه مزیت

در فصل دوم ، و زیادی را در این تفسیر متوجه شدم که در بسیاری تفاسیر دیگر وجود ندارد
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، اب، آقای ماهر ادیب حبوش. مصحح نسخۀ عربی این کتامپرداخته بر آنمفصالً در این مقدمه 

ۀ اُمهات التفاسیر لشاید ممکن نباشد که این تفسیر را از جم»نویسد که اش میدر مقدمهنیز 

و بر بنیاد پانزده سال مشغولیتش ، «مانند این تفسیر اثری ننوشته هیچ کسی دیگربشماریم، اما.... 

فوائدی که در این تفسیر است از »گوید که می ،تفسیرکتب مختلف در در تحقیق و پژوهش 

 «.است ترافزونشده و تحقیق شده  نشراکثریت تفاسیر 

ن را این تفسیر، طوالنی بودن کتاب است، که ممکن است بعضی خوانندگایگانه نقصِ 

ته است تا ملول و دلگیر سازد. اما چون هدف امام نسفی، تهیۀ تفسیری جامع بوده، لهذا خواس

های مندیزبه ضروریات و توقعات طیفِ مختلفی از خوانندگان پاسخ بدهد، تا هرکه بتواند نیا

 .خود را در این اثر رفع کند

ل را به شک گرانبها تصمیم گرفتم تا بخشی ازین تفسیربا درنظرداشت نکات فوق، 

افغانستان  درمختصر و خالصه به فارسی ترجمه نمایم، تا باشد که تعداد بیشتری از خوانندگان 

ازین اثر  ست سورۀ بقرهفاتحه و ده آیت نختفسیر سوره  اینکمند گردند. و ایران از آن بهره

ام، که شیوه و روش خود را کوتاه ساخته متنِ آندرصد  50تا  40و تخمیناً ام، ترجمه کردهرا 

 ام.را در فصل سوم در این مقدمه شرح داده

این اثر باشد که سپارم تا ی شبکۀ انترنت به نشر میرا بشکل نمونه روتا این جای کار 

 گران علوم اسالمی، و پژوهشقرآن مجیددوستداران علم و معرفت، عالقمندان تفسیر به را 

، و اگر تقاضا بهتر معرفی کرده باشم. اگر پروردگار متعال خواسته باشد، و توفیق عنایت فرماید

 اد.شته باشد، به این ترجمه ادامه خواهم داز اهلِ علم و حمایت از اهلِ دل وجود دا

 

 دکتور محمد عمر جویا
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 و آثار امام نسفی ،شرح حال، زندگی: 1فصل 

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

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

و به الفاظ ابوسعد  2،«و دین ملت درخشانِ ، و ستارۀاسالمی امامِ بلندهمت، پیشوای علمای»او 

 بود. 3«و ادب دین دانا درفرهیخته، و  فقیهِ امامِ»، وی شافعی عانیمِسَ

 ، نویسندۀامام بَزدَوی فخراالسالم چون ،کسوت مذهب حنفیعلمای پیش نزدوی 

، متکلم نسفی ابومعینامام و  ؛در اصول الدین حنفی های اساسییکی از کتاب «اصول بزدوی»

در این مکتب  از امام ابومنصور ماتریدیپس شاید دومین متکلم برجسته  پیشگام ماتریدی که

و  تعلیمرا  الدین مرغینانیبرهان ن و به نوبۀ خود شخصیتی چو، علم آموخت. کالمی باشد

در طول  ترین اثر فقهی در مذهب حنفیمطالعهاو بدون شک پر« الهدایۀ»داد که کتاب آموزش 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                            
کلیات األزهریه، ال ةمکتبالسقا،  يحجاز، به تصحیِح احمد «شرح العقائد النسفیة للعالمة سعدالدین التفتازاني» 2

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

 1975، بغداد: یوان األوقافدرئاسة سالم،  ی، به تصحیحِ منیره ناجی، عبدالکریم السمعان«المعجم الکبیر یالتحبیر ف» 3

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

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

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

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

 رود.اب این حوزه به شمار میاز منابع عمده در تذکره و انس

 شرایط سیاسی و مذهبی در عصر امام نسفی. الف

بود. در عصر او، سلطان احمد  متصادفالدین نسفی با سلطنت سلجوقیان دورۀ زندگی امام نجم

در رأس سلطنت سلجوقیان در خراسان و ماواراءالنهر سلجوقی شاه پسر سلطان ملک سنجر

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

  .اتفاق افتاده استمیالدی  1157و  1085

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

سلطنت  های او که بر تختو اوالده بیگ موسس سلجوقیان به مذهب حنفی گرائیده بودسلجوق

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

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

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

 .بودند پیدا کردهبه مذهب شافعی  یزیاد

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

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

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

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

مذهب بود و سخت زیست( نیز حنبلیقبل از سلجوقیان می ایدر دوره کهبا آن) عبداهلل انصاری

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

 .کرده بودند اشساخت باری به بلخ برده زندانیمکان و جهت را برای ذات خداوند ثابت می



 7 مترجم و مصحح فارسیمقدمۀ 

با جانبداری بعضی از سالطین  هاها و شافعیمیان حنفی هارقابتدوران سلجوقیان، در 

کتاب  جوینی ابوالمعالی . امام الحرمینگشتبدل میهای جدی مو وزرای سلجوق به تنش

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

( که سلجوقی کُندری )وزیر سلطان طغرل و الپ ارسالن اما چون بر عمیدالملکنوشت. 

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

مجبور به ترک خراسان شده مذهب بود که شافعی نیز امام قُشَیری  4د.نسال در مکه اقامت گزی

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

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

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

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

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

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

مذهبان صورت های سیاسی تنها در حق شافعیها یا سرزنشچنین تبعید نمودناما این 

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

اش برای مدت نسبتاً طوالنی بخاطر فتواها و نظریات فقهی –« اصول سرخسی»و « المبسوط»

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

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

« المنقذ من الضالل»های دسیسه چیدند و نسخه بر امام محمد غزالیمذهبان نیشاپور حنفی مثال

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

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

  5«.است

                                                            
 .1393وم، های محلی ایران، شماره د، علیرضا روحی، پژوهشنامۀ تاریخ«خراسانِ عصر سلجوقیمذهب در » 4

 .1333تهران:  ، به تصحیحِ عباس اقبال،«فضائل األنام من رسائل حجة اإلسالم، به نام «مکاتیب فارسی غزالی» 5
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ها، ها و هم در میان حنفیجدل و علم خالف در این دوره، هم در میان شافعیعلم 

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

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

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

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

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

 6«رود.میان می

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

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

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

را پوشیده انسجام  خویشرفته قدرت نظامی ، ایشان روی همندسلجوقیان قرار گرفته بود

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

 د. اه اصفهان به بغداد به قتل برساندر ررا 

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

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

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

 نویس(، ابومحمد بَغَوی)فقیه و تذکره بوسعد سمعانیا)محدث سرشناس(،  امام بیهقی ،مفسر(

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

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

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

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

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

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

                                                            
 (21فحۀ . )ص1368تهران: ، جالل الدین همایی، «نامه: شرح حال و آثار و افکار امام غزالیغزالی» 6
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الدین برهانو  ،(«بدائع الصنائع»و نویسندۀ  )فقیه ابوبکر کاسانیعالءالدین (، و متکلم )فقیه

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

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

 عرضه داشتند.

 نام، زادگاه و اقامتگاه او. ب

در  میالدی( 1068) هجری 461ابوحفص عمر بن محمد بن احمد نسفی سمرقندی در سال 

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

خارا بکیلومتری جنوب سمرقند و  150در  دارد. نسف یا قرشی موقعیتو در کشور ازبکستان 

 .قرار گرفته استکیلومتری شمال بلخ  350و در 

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

 معروف است.  ب حنفی و شافعی مفتی بود(مذه

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

، شمس الدین «مُعجَم األدباء»در  ، یاقوت حَمَوی«التحبیر فی المُعجَم الکبیر»در  شافعی سَمِعانی

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

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

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

 اند. 

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

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

گزیده است، و در آنجا از محدثین بغداد سفر به حج، به بغداد اقامت میاو چندین بار حین 
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گزارشی از مالقات او  7، سمعِ حدیث نموده است.، مشهور به ابن رزازچون ابوالقاسم بن بیان

  8نیز وجود دارد. در مکه معظمه با جاراهلل زمخشری

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

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

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

در رسالۀ . ، بودلیث سمرقندیابو ،و مفسر مشهور ،امام ماتریدی، حکیم ابوالقاسم سمرقندی

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

 9پنداشتند.می جهان اسالم ن مزار بزرگ و پربرکتدر مکه، سومی« جنت المعال»مدینه و 

میالدی کامالً به خاک یکسان  1940یا  1930های با تأسف که این قبرستان در سال

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

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

 2000های بزرگ اسالمی صورت گرفت. در سال ازبکستان، تالش برای احیای قبر شخصیت

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

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

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

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

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

 10سالگی کشته شد و در بسطام دفن گردید. 45به عمر 

                                                            
 (4875م. )شمارۀ مورد:  2006، شمس الدین ذهبی، دارالحدیث، قاهره: «سیر أعالم النبالء» 7

ل، شمارۀ مورد: )جلد او« الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه»الدین قرشی حنفی در کتاب این موضوع را محی 8

 ( گزارش داده است.1090

 (5. )صفحه 1334، مال عبدالحکیم سمرقندی، به تصحیحِ ایرج افشار، تهران: «رقندقندیه: در بیانِ مزارات سم» 9

 (.159رد: ، محی الدین ابومحمد قرشی حنفی )جلد اول، شماره مو«الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه» 10
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 . استادان و شیوخ اوج

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

 11تن نامیده است. 550بالغ بر ، ختهرا از ایشان آمو و سائر علوم دینی و عالمانی که فقه و کالم

تعداد الشیوخ لعمر »به نام  ایهگویند که اسامی استادان و شیوخ حدیث خود را در رسال

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

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

توان از بسیار زیاد آمده است. از آن جمله، می ها، طبقات و مُعجم()تذکره در منابع اولیه

 قاضی ابوعلی حسن بن عبدالملک نسفی  12هـ(، 481نسفی )متوفای  اسماعیل بن محمد نُوحی

مشهور  ،و ابوالقاسم بن بیان  14هـ(، 491ابومحمد حسن بن احمد سمرقندی )  13هـ(، 487)

یاد کرد که از جملۀ محدثین مشهور قرن پنجم هجری در   15هـ( 510بغدادی ) به ابن رزاز

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

 432نسفی ) لعباس جعفر بن محمد مستغفریابوااز طریق  پنج سلسلۀ متفاوتبه  را« بخاری

 16هـ( در دست داشت.

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

 یادآوری کرد:

 :هـ( 482)متوفای  امام ابوالحسن علی بن محمد بَزدَوی فخراإلسالم .1

                                                            
م. )شمارۀ  2002میه: عبدالفتاح ابو غده، دارالبشائر اإلسال، ابن حجر العسقالنی، به تصحیحِ «لسان المیزان» 11

 (.5681وارده: 

 (.319الدین عبدالقادر قرشی )جلد اول، شماره مورد: محی« الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیه» 12

 ، بیان نموده است.4496، در شمارۀ «سیر أعالم النبالء»الدین ذهبی سوانح او را در شمس 13

 ، بیان نموده است.4548، در شمارۀ «سیر أعالم النبالء»هبی سوانح او را در الدین ذشمس 14

 ، بیان نموده است.4582، در شمارۀ «سیر أعالم النبالء»الدین ذهبی سوانح او را در شمس 15

التیسیر فی »(. بنگرید به مقدمۀ ماهر ادیب حبوش بر 307، ابن ناصرالدین )ص: «إسناد صحیح البخاری» 16

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

این کتاب برای . شودشناخته می« اصول بَزدَوی»بنام الدرین است که بیشتر در اصول« الوصول

ها نوشته شده های متمادی کتاب درسی در اصول الفقه بود، و بر آن تعداد انبوهی از شرحقرن

 هـ در بخارا وفات نمود.  482در سال  فخراالسالماست. 

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

در منابع اولیه نیامده است، اما ماهر ادیب  اش به فخراالسالمکه نسبتِ شاگردیباشد. با آن

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

اصول »در مقدمۀ خود ذکر کرده اند که آنها  17زد که دو تن از شارحان اصول بزدویورمی

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

  18ذکر گردیده است. ابوحفص نسفی بحیث شاگرد مستقیم فخراالسالم

 :هـ( 493متوفای ) محمد بن محمد بزدوی سرامام ابوالیُصدراإلسالم . 2

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

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

در  ایکتاب جداگانه در واقع امام ابوالیسراما دانند، می« بزدوی اصول»نویسندۀ کتاب 

)کنز « اصول بزدوی»ها همین کتاب را با که بعضی دارد، «معرفة الحجج الشریعة»الدین بنام اصول

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

 لکنویهمه منابع اولیه، او را یکی از استادان ابوحفص نسفی گزارش داده اند. عالمه 

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

 19دهد.ینشان م امام محمد شیبانی

                                                            
)متوفای  و عالءالدین بخاری« الکافی شرح البزدوی»هـ( نویسندۀ  711)متوفای  یعنی حسام الدین سغنانی 17

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

 .(16م )صفحه  2019، داراللباب، بیروت: «التیسیر فی التفسیر»حبّوش در مقدمۀ ماهر ادیب  18

سی، دارالکتاب ، عالمه عبدالحی لکنوی، به تصحیحِ محمد بدرالدین نعا«الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة» 19

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



 13 مترجم و مصحح فارسیمقدمۀ 

 :هـ( 508)متوفای  میمون بن محمد مکحولی نسفی ابومعینامام . 3

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

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

 پندارند.در کالم ماتریدی می

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

 سانی )نویسندۀ اثر بزرگ فقهیکا ابوبکر عالءالدین و«( تحفة الفقهاء»)نویسندۀ کتاب  سمرقندی

 هـ در نسف وفات کرد. 508نسفی در سال  توان یاد کرد. ابومعینمی «(یعبدائع الصنا»

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

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

« القند»در چاپ کتاب  20«.او استادم است»که  نوشته بود« فی ذکر علماء سمرقند القند»در کتاب 

قرار داده یی که او مورد استفاده هانسخه از  نسفی سوانح ابومعینبه تصحیح یوسف هادی، 

حاشیۀ  در نسفی در مورد ابومعین از گفتار ابوحفص نسفی. اما عین نقل قول افتاده است است

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

 در مستدرکِ کتاب گنجانیده است.  ذکر هردو منبعاین متن را با . یوسف هادی دارد« القند»

 تبصرة األدلۀبا کتاب  ابوحفص نسفی« عقائد النسفی»شباهت تنگاتنگِ گذشته از آن، 

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

نسفی سخت متأثر بوده، و ازین رو در  از امام ابومعین نسفی الدین ابوحفصنجمرسد که می

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

است. و چنین تأثیرپذیری تنها  هة األدلتبصرگفته اند که عقائد النسفیه چکیده یا مختصر کتاب 

  21باشد. تواند متصورشاگردی میان این دو می-در رابطۀ استادی

                                                            
د معروف، الدین محمد ذهبی، به تصحیحِ بشار عوامس، ش«تاریخ اإلسالم و وفیات المشاهیر واألعالم» 20

 (.245، شماره مورد: 119، صفحه 11م )جلد  2003دارالغرب اإلسالمی، بیروت: 

نسفی و  را در مورد ابومعین گران معاصر تاریخ کالم اسالمی صحت بودن گزارش عالمه ذهبیپژوهش 21

 کنند، طور مثال رجوع کنید به منابع زیر به زبان انگلیسی:ابوحفص نسفی تائید می
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 عصرش و در میان متأخریند. جایگاه او در میان علمای هم

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

در این لشکرکشی، حاکم والیت سیستان، امیر   22دست به بغاوت و سرکشی زده بود مهار کند.

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

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

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

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

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

خواست تا فتوایی از علمای ارشد اسالمی با خود داشته باشد تا کسی نرو امیر میبودند، و ازی

 خالف آن سخن گفته نتواند.

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

اجابت کردند، و همۀ ائمه به خواجه »تقاضایش را  این –نیز شامل بود   23«سمرقندی اسمندی

                                                            
م.  2012اه آکسفورد: ، تراویس زاده، انتشارات دانشگ«قرآنِ بُومی: گسترش ترجمه و تفسیر قرآن به زبان فارسی»

 (.291)صفحه 

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

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

99.) 

 ،یونین کمپانو آلبرت ناپلئو ی، محمد خوانسار«اعتقاد اهل سنت و جماعت انِیدر ب یابوحفص نسف ۀرسال» 22

 هـ ش. 1335، سال 4شماره  ن،یزمرانینگ افره

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

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

  24«خویش در آخر ثبت کردند.

زد نالدین نسفی سرآمد روزگار خویش بود، و سازد که امام نجماین حکایت ثابت می

یش مقدم ، که همه او را در علم بر خوقضات شهر سمرقند مقام گرامی و واالیی داشت لما وع

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

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

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

امام فقیهِ فرهیخته، و دانا »شافعی، وی را  نامد، و ابوسعد سَمِعانیمی  25«درخشانِ ملت و دین

بود و در « خاصمقبول عام و »گوید که او می خوانده است. عالمه لکنوی  26«در دین و ادب

گوید که خوانده می« عالمه » او را  الدین ذهبیشمس  27حفظِ قرآن در میان ائمه مشهور بود.

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

   28«رسد.تصنیفاتش به صد اثر می

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

« رد المختار» ثر شاهکار فقه حنفیدمشقی، نویسندۀ ا امام ابن عابدین  29نامد.می« و مقتدای امت

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

کلیات األزهریه، ال ةمکتبالسقا،  يحجاز، به تصحیِح احمد «شرح العقائد النسفیة للعالمة سعدالدین التفتازاني» 25
ام، قدوة علماء اإلسالم، »: میالدی 1987القاهره:  رجته في أعال الله د نجم الملة والدین، عمر النسفي،إمام الهمَّ

 «.دار السالم

 1975، بغداد: یوان األوقافدرئاسة سالم،  ی، به تصحیحِ منیره ناجی، عبدالکریم السمعان«المعجم الکبیر یالتحبیر ف» 26

 (514م. )شمارۀ مورد: 

سی، دارالکتاب حیحِ محمد بدرالدین نعا، عالمه عبدالحی لکنوی، به تص«الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة» 27

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

 (4875م. )شمارۀ مورد:  2006، شمس الدین ذهبی، دارالحدیث، قاهره: «سیر أعالم النبالء» 28

 (.4، صفحه 1، عالءالدین بخاری، دارالکتاب اإلسالمی )جزء «کشف األسرار شرح أصول البزدوی» 29
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در سراسر مذهب برای علمای حنفی« مرجع» کتاب فقهی )که امروز« حاشیۀ ابن عابدین»یا 

  30داند.می« مفتی انس و جن، و سرآمد اولیای عصرش»الدین نسفی را (، امام نجمباشدجهان می

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

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

 نویسد:میچنین این حنفی الدین نسفینجم

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

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

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

هام و حذف بعضی چیزها به کثرت وجود داشت، و اوها اشتباه و تغییر نام آن

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

 برخوردار بود.

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

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

 نوشتن همه مسموعات و مجموعات خود اجازه داشت. 

که[ به سمرقند ]رفتم[، حیات ]نبود و[ دیده نتوانستمش. و گروهی ]زمانیو 

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

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

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

 31«...ولی فهم احادیث برایش میسر نبود.

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

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

                                                            
 (.260صفحه  ،4م )جلد  1992، ابن عابدین دمشقی، دار الفکر، بیروت: «المختار علی الدر المختار رد» 30

 1975، بغداد: یوان األوقافدرئاسة سالم،  ی، به تصحیحِ منیره ناجی، عبدالکریم السمعان«المعجم الکبیر یالتحبیر ف» 31

 (528جلد اول، صفحه م. )
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نویسان معدود، دیگران معلومات بیشتری و د. بجز چند تذکرهمعلومات سمعانی اتکار ورزیدن

 ند. ای در مورد امام نسفی نیفزودتازه

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

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

 شود.

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

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

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

، شرایط عصر سلجوقیان «الف»بخش . در نادیده بگیریم نباید النهر در قرن پنجم هجریماوراء

ها را در مقابل ها و شافعیحنفی ها میانتوزیها و کینهها و کشیدگیرا توضیح دادیم، و تشنج

 را هم نباید مجزا ازین شرایط بپنداریم.  . این نقد و ایراد ابوسعد سمعانیشرح نمودیم دیگرهم

، حین سفرش به بغداد ابوالمظفر منصور سمعانی یعنی افزون بر آن، پدرکالن ابوسعد سمعانی،

رسد از پس از آنکه به حجاز میدر نتیجه بود، و  به مناظره پرداخته با ابو اسحاق شیرازی

 اصولی برجستۀعالم  ،در ردِ ابوزید دبوسی بعداً و ،گرایدمذهب حنفی به مذهب شافعی می

مذهبان را در نیشاپور و گرائیدنش به مذهب شافعی، خشم حنفی  32.نویسدمی حنفی، کتابی

 خاندان سمعانی پیشینۀ دیرینه دارد. علمای حنفی و کینه میانمرو به دنبال داشت. پس 

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

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

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

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

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

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

                                                            
، صفحه 7)جلد  م 1980انی، به تصحیحِ عبدالرحمن معلمی یمانی، قاهره: ، ابوسعد عبدالکریم سمع«األنساب» 32

 (139و  138
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 اطالعی هم نداشتهها های ابوحفص نسفی را ندیده است بلکه از آنتنها که همۀ آثار و کتاب

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

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

که که در علم رجال و اسناد حدیث وارد است، زمانی الذین ذهبیعالمه شمسسوم، 

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

 د، به جز این قضاوتش در موردکنسمعانی را یک به یک نقل قول می کند، همه معلوماتمی

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

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

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

 33«.نداشته استگونه ایرادی در مورد او هیچ دیگر

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

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

تن از استادان و شیوخ  74که احادیثی از داند، درحالینمی و علمِ حدیث که گویا حدیث

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

 دیگر تراضات بر مفسرین بزرگیگونه اعهمین ،گذشته از آنکرده است.  جمعالدین خود علوم

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

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

 هـ. شاگردان امام نسفی

اند فتهگهای قرن ششم هجری را شخصیتزیادی از  ا و طبقات(، تعدادهدر منابع اولیه )تذکره

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

 قرار ذیل اند: هاآن

                                                            
 . 13، مقدمه مصحح، صفحه «التیسیر فی التفسیر» 33



 19 مترجم و مصحح فارسیمقدمۀ 

 :هـ( 593 – 511) مرغینانی فرغانی انیتشرُ الدین علی بن ابوبکر برهان. 1

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

الدین، پسر امام نجماو نزد  الدین ابوحفص نسفی بود.آنها امام نجم ترینِمشهورترین و برجسته

 است. نیز علم فرا گرفتهبن عمر نسفی،  لیث احمدابو

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

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

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

  34او گذرانده و نزدش تصحیح کرده است.

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

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

امام « الجامع الصغیر»و  امام ابوالحسین قدوری« المختصر»های که بر کتاب«  بدایة المبتدئ

 نوشته بود. محمد شیبانی

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

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

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

 35دانند.شافعی می

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

 36دهد.او را قرار می – طراز امام قدوریهم

                                                            
 «.و. آثار و تألیفاتش » بنگرید به بخش  34

رِ فص نسفی، نش، ابوح«طلبۀ الطلبه فی اإلصطالحات الفقهیه»بنگرید به مقدمۀ خالد عبدالرحمن العک، در  35

 (11م. )صفحه  1995دارالنفائس، بیروت: 

 (.9 )صفحه 2016امام مرغینانی، اسالم آباد: « الهدایه»مقدمۀ عمران احسن خان نیازی، ترجمۀ  36
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های یکی از اولین کتاب« الهدایه»، آنبنابر خلص بودن و در عین زمان جامع بودن 

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

 37ترجمه گردید. در هند بریتانوی میالدی از عربی به فارسی، و سپس از فارسی به انگلیسی

 مغربی: ابوهارون موسی بن عبداهلل قحطانی. 2

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

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

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

 پرداخت.می

 :هـ( 556)متوفای  سمرقندی ابوعبداهلل محمد بن حسن کاسانیالدین برهان. 3

                                                            
را بنابر « الهدایه»کتاب  –بودند  یو فقه اسالم نیبا قوان آشنایی عالقمند که – هاسیانگلمیالدی،  18در قرن  37

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

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

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

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

 ترجمه نمود.  ی در چهار جلدسیبه انگل یکتاب را از فارس نیکرد. سپس خودش ا

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

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

و  خیتار. چون درج شده است یبردوار نیالد اءیو محمد راشد بن ض یخان بهادر ییحی مالقضات غال یقاض

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

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

 دو مترجم بر آن نوشته باشند بخوانم. نیا یاو اگر مقدمه بنگرم کینسخه را از نزد نیام که انتوانسته

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

 .دیدوباره به نشر رسدر چهار جلد  2013در انگلستان در سال  جیدانشگاه کامبر ۀمطبع

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

 میالدی در اسالم آباد به نشر رسید.  2006صورت گرفته است، و در سال 
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برجسته در فقه و اصول بود، و در حفظ حدیث سرآمد روزگارش بود. او نه تنها  عالم

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

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

  دیده شده بود.حین سفرش به حج در بغداد 

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

 کرد و در آنجا مقیم گردید، به اشتباه گرفت.

 هـ(: 553)متوفای  . ابوبکر بن احمد بلخی، مشهور به ظهیر4

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

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

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

 و. آثار و تألیفاتش

ه در داده اند، کحدود صد عنوان گزارش را  ها و آثار امام نسفیشمار کتابنویسان تذکره

 وتاریخ، عرفان کالم، ، فقه، اصول، خالفیات، حدیث، تفسیرهای مختلف علوم چون بخش

 ادب نوشته شده اند. 

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

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

 ردیده استگکر ذ )تذکره یا طبقات( یا هم اینکه نام کتاب در حد اقل دو منبع اولیه، [ن]است 

 .[ع]تا هنوز تثبیت نگردیده یا در دسترس نیست ای از آن ولی نسخه

 :تدر تفسیر و قرائ

 [چ]«: التیسیر فی التفسیر». 1

یر مأثور و که در آن تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر ادبی، تفسبه زبان عربی است،  جامعتفسیری 

 روایی، تفسیر به رأی، و تفسیر عرفانی را بگونۀ شهکاری باهم گِرد آورده است.
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سود جسته  لیث سمرقندیو تفسیر ابو ،، تفسیر قشیری، تفسیر ثعلبیماتریدی تفسیراز 

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

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

به وفرت  اسماعیل حقی از «روح البیان»و  ، الدین بغدادیاالسالم شمساز شیخ« کمال پاشاابن 

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

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

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

 از جملۀ فقها،. کندنیز با ذکر منبع نقل قول می« التیسیر»، از فخرالدین رازی و تفسیر کبیر

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

 ند.اشاراتی به این تفسیر داریا حاشیۀ خود « المختار

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

ده است. در البالی تفسیر عربی خود دریغ نورزیهای فارسی به فارسی و آوردنِ جمالت و متن

ده است، ( در بسا از جاها، تفسیر طوالنی یک آیت را در اخیرِ بحث به فارسی خالصه نمو1)

ه فارسی زبان توضیحات خود را دوباره ب( یا جهت تشریح بهتر مسائل به خوانندگان فارسی2)

لمات ککید بر ترجمۀ درست بعضی از ( یا جهت ترجمۀ درست آیات یا تأ3بیان داشته است، )

را، که  ( یا سخنان فارسی بعضی از عرفا4و الفاظ عربی ترجمۀ فارسی آن را بیان نموده، )

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

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

 کند. جادیتا در دل خواننده اثر ا

ا به پایان رهـ آن  523را طی دو سال نوشت، و در سال « التیسیر فی التفسیر»امام نسفی 

 رساند.

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

برعالوۀ  به چاپ رسیده است.« ماهر ادیب حبُّوش»دگی کوشش گروهی از مصححین به سرکر
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ارائه میگردد(، این تفسیر به زبان ترکی نیز ترجمه  )که اینک در این اثرترجمه به زبان فارسی 

 38گردیده است.

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

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

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

 .نامدمی« بحر علوم التفسیر علی نحو رسوم التذکیر»

ها کامل ن نسخهایکه اما اینوجود دارد.  هابعضی کتابخانهدر  هایی از این تفسیرنسخه

 در دست نیست.  اند یا خیر، معلومات دقیق

 ]چ[ )به فارسی(: «تفسیر نسفی». 3

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

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

ی در جهان عربیگانه ترجمۀ مسجع به زبانی غیر از زبانی شاید نه تنها در زبان فارسی، بلکه 

 اشد.ب

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

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

 ،یارسو کهن ف نیریتوأم با زبان ش، جمالت یاسجاع و موزونبنویسد.  و روان به نثر مسجع

الشأن را  مین عظقرآ انِیب ییِبایو ز ،یمعان کالم، عمقِ اعجازِ دانندینم یکه عرب یبر خوانندگان

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

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

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

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

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

                                                            
 ( به نشر رسیده است.2019تا هنوز یک جلد از ترجمۀ ترکی )در سال  38
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ابوعالء  نیالدنیمع «ینیمیبصائر » ریتفسبر شده( و  فیهـ تأل 520)که در سال  یبُدیم خیش

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

رسانند خود داشت، و شواهد میهای فارسی بعد از تفسیر نسفی تأثیر فراوانی بر ترجمه

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

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

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

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

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

الدین نسفی بوده که کتاب جواهرالقرآن غزالی را ترجمه کرده این نجمزنی برسد که گویا گمانه

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

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

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

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

 شود،نگهداری می ترکیه فندیکتابخانۀ عاطف اهای خطی این اثر، که در یکی از نسخه

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

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

الدین نسفی، در شهری که زمانی حنابله و کرامیه نفوذ داشتند و با صد سال پس از امام نجم

از شهرت   39ورزیدند،فت میای که عرش و ید و وجه خدا را تأویل کند مخالهرگونه ترجمه

 و اعتبار برخوردار بوده است. 

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

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

                                                            
اللفظی ویل )همچون عرش، ید، و وجه( را تحتیکی از مشخصات تفسیر نسفی اینست که موارد قابل تأ 39

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

 آید.نمی



 25 مترجم و مصحح فارسیمقدمۀ 

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

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

  .پردازدمی سازندنمیخطاهایی که نماز را فاسد به شرح 

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

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

 40د.با آن تغییر نیابآیت معنای  سازند کهنمی

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

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

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

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

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

 41 جواز دارد. ،و معنا را تغییر ندهند

                                                            
متوفای ) این نظریۀ تازه در مذهب حنفی در آن زمان نبود. قبل از امام ابوحفص نسفی، امام ابولیث سمرقندی 40

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

(، و 7986(، سنن کبری نسائی )21149اساسِ این نظریه در مذهب حنفی، حدیثی است که در مسند احمد ) 41

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

رفتند، ایشان فرمود که  ملسو هيلع هللا ىلصدر مورد قرائت یک آیت اختالف نظر داشتند، و چون نزد رسول اهلل  أبی بن کعب

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

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

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

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

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

در کتاب  وده است، و امام قدوری( درج نم223)شمارۀ حدیث: « کتاب اآلثار»در  این حکایت را امام ابویوسف

 کند.( بدان اشاره می2202« )التجرید فی الخالفیات»
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به نشر  2017در عمان در سال « دار عمار»حمدان توسط عمر این کتاب به تصحیحِ

 وجود دارد. نیز های مختلفاین اثر در کتابخانه متعدد های خطینسخهرسید. 

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

که موجودیت ذکری کرده، درحالی« هدیة العارفین»از آن در  الظنون گنجانیده، و نه ابن کمال پاشا

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

 گذارد. را در نسبتِ این اثر به امام نسفی بجا نمی گونه تردیدیها هیچدرین نسخه

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

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

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

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

 در علم کالم:

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

رود. در در اعتقاد اهل سنت و جماعت به شمار میهای مرجع این اثر یکی از کتاب

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

  است.عقیدۀ اهل سنت و جماعت  بیانِ ترین اثر درمهم

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

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

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

ها و نویسان آن نه تنها که حنفیماتریدی است، اما شارحان و حاشیهبیشتر بسوی کالم 

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

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

ها پیرو کالم اشعری بود. بر شرح تفتازانی دهو  مذهبشافعیکه خودش درحالی ،هـ( است

بر شرح تفتازانی، حاشیۀ  شهورترین حواشیماز جملۀ  نوشته شده است. دیگرحاشیه و شرح 
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 ، و حاشیۀ«حاشیۀ خیالی»هـ( بنام  870رومی حنفی )متوفای  الدین احمد خیالیشمس

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

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

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

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

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

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

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

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

 بشکل آثار جداگانه ، و همچندجلدی شروح و حواشی بر شرح تفتازانیهای جزوی از مجموعه

همچنان، شرح عقائد تفتازانی چندین بار به فارسی ترجمه گردیده و نشر  به نشر رسیده اند.

 42شده است.

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

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

میمون نسفی نسبت داده اند،  ها آن را به امام ابومعینابوحفص نسفی تردید ورزیده اند. بعضی

کند، به نسفی پیروی می نوشتۀ ابومعین «تبصرة األدله»زیرا عقائد نسفی کامالً از ساختار مباحث 

« ج»توان گفت که عقائد نسفی خالصۀ آن کتاب باشد. ولی چنانکه در بخش که میحدی

نسفی سخت  )استادان و شیوخ او( ذکر کردیم، طبیعی است که ابوحفص نسفی از ابومعین

با آنکه همین مشابهت میان  نزد او به شاگردی نشسته است. کاتب چلبی متأثر بوده باشد، زیرا

عقائد نسفی به ابوحفص نسفی  بازهم در نسبت دادنِدانست، را می تبصرة األدلهعقائد نسفی و 

 تردیدی نداشته است.

                                                            
ی اهل سنت: دیدگاه کالم»های این کتاب توسط آقای احمد امینی صورت گرفته که با عنوان یکی از ترجمه 42

 ه نشر رسیده است. در ایران ب 1388انتشارات امام ربانی، در سال ، توسط «ترجمۀ شرح عقاید تفتازانی و نسفی
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معروف به  ابوالفضل محمد بن محمد نسفی شخصی به نام بعضی دیگر این اثر را به

 - انداو را صاحب آثاری خواندهکه نسبتاً ناشناخته است با آنکه  –هـ(  687)متوفای  برهان

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

ین اثر به ابوحفص نسفی زیسته است، در نسبت ایک قرن پس ازین ابوالفضل نسفی نامبرده می

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

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

 «. عمر نسفی

اند از نسفی تردید نمودهالدین ابوحفص که به نسبتِ این اثر به نجمبه هر حال، کسانی

ها از موجودیِت غرب جهان اسالم بودند و چندین قرن بعد این مسئله را طرح کردند. و این

، شاگرد امام نسفی، روایت شده است انیالدین مرغینکه توسط برهانترجمۀ فارسی این اثر 

 دهیم(.توضیح می اطالعی نداشتند )که در بخش بعدی نسخۀ این متن فارسی را

را در « عقائد نسفی»الدین نسفی متنِ کند که امام نجمحکایت می الدین مرغینانیبرهان

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

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

 است. شده نوشته –قبل از وفاتش 

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

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

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

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

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

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

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

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

اجابت کردند، و همۀ ائمه به خواجه امام »علمای سمرقند این تقاضایش را  مجازاتش کند.
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الدین ]نسفی[ رحمه اهلل اشارت کردند، تا وی بنوشت و ائمه در تصویبِ آن، خطوط نجم

 43«خویش در آخر ثبت کردند.

ب ای یا دستخطی از علمای سمرقند طلکه حاکم سیستان چنین رسالهاین لیدلشاید 

 ریام ودند، وبنموده  داینفوذ پ ستانیدر س هیحنابله و کرامدر آن زمان بوده باشد که  نیاکرده 

خن خالف آن س یداشته باشد تا کس در دست یاسالم متبحر یاز علما ییتا فتوا خواستیم

 گفته نتواند.

اسم یازده تن از علمایی را که در زیر آن امضاء و تصدیق کردند  رغینانیالدین مبرهان

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

و این بندۀ ضعیف این نسخه را به غنیمت »نویسد: و سپس می نیز شامل است.  44«سمرقندی

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

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

ست. این نسخه که شکل یک دفترچه را دارد حاوی چهار متن یا رساله کتابت شده ا  45،«پارسا

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

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

منظومة فی »دانند. اسمندی همچنان بر نیز می« مختلف الروایه»است. او را نویسندۀ کتاب مشهوری دیگر به نام 
 «. عون الدرایة والمختلف فی شرح منظومة النسفیه»رحی نوشته است به نام امام نجم الدین نسفی ش« الخالفیات

در بخارا  رسا. خواجه پابود« نقشبند نیخواجه بهاءالد» نیاز اصحاب مشهور و سپس جانشخواجه پارسا یکی  45

نام  «صر پارساخواجه ابون»هـ در مدینه وفات کرد. پسرش  822زاده شده بود و در حین سفرش به حج در سال 

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

 بلخ افغانستان مربوط به ابونصر پسر خواجه پارسا است. 
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 ای از حکیم ابوالقاسماست، که رسالۀ دوم آن همین عقائد نسفی، و رسالۀ چهارم آن رساله

  46باشد.اسحاق سمرقندی حنفی، یکی از شاگردان امام ابومنصور ماتریدی، می

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

   49و حاال در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران موجود است.  48گردید

 آقایان محمد خوانساریبرای اولین بار توسط « نسفیالعقائد »موجودیت رسالۀ فارسی 

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

اما آنچه که ایشان متوجه نگردیدند این است که روایت کنندۀ این متن که   50گزارش داده شد.

نویسد، همان شاگرد معروف امام می  51«علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الرشدانی»نام خود را 

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

                                                            
 نیار رساله به عهرچه یتمام یچهارم آمده است، ول ۀرسال ریکتابت آن در اخ خینام خواجه محمد پارسا و تار 46

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

 است.

عبدالرؤوف فکری سلجوقی از دانشمندان، نویسندگان و شاعران هرات افغانستان بود که با عالمه صالح  47

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

 1330در سال  ان،ریا یکتابخانه مل سیو رئ انگذاریبن ،یانیب یمهد یبه آقا یسلجوق یفکر ینسخه را آقا نیا 48

 . رجوع کنید به:دیبخش خورشیدی

جلۀ دانشکدۀ بیانی، م ، دکتر مهدی«ترین نثر فارسی موجودیک نمونۀ نثر فارسی از دورۀ رودکی یا قدیمی»

 هـ ش. 1338ادبیات، شمارۀ سوم و چهارم، 

 .66در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایران. برگۀ  11-13613نسخۀ خطی شماره  49

 ،یونین کمپانو آلبرت ناپلئو ی، محمد خوانسار«اعتقاد اهل سنت و جماعت انِیدر ب یابوحفص نسف ۀرسال» 50

 هـ ش. 1335، سال 4شماره  ن،یزمرانیفرهنگ ا

اجه امام اجل زاهد گوید بندۀ ضعیف علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الرشدانی.... که این کتابی است که خومی» 51

اد اهل سنت الدین ابوحفص عمر بن محمد بن حمد النسفی رحمه اهلل جمع کرده است در بیان اعتقحجاج نجم

 «و جماعت به پارسی.



 31 مترجم و مصحح فارسیمقدمۀ 

فرغانی او را   52است.« علی بن ابوبکر بن عبدالجلیل» الدین مرغینانیاسم کامل برهان

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

در جوار « رشتان»و بایست که این روستای   53روستایی در فرغانه بود« رشتان»یا « رشدان»

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

الدین مرغینانی به روایت برهان پس متنِ فارسی عقائد نسفی  54نیز نامیده شده است.« رشتانی»

 به دست ما رسیده است.

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

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

 الدین مرغینانیداشت، می بایست که برهانقبل نگاشته میای به زبان عربی از نسفی چنین رساله

کرد که گویا امام نسفی فالن رساله یا کتاب خویش را به فارسی برای شان برگردان ای میاشاره

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

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

 ای درآورده باشد. اضافه نمودن مقدمۀ مختصری به شکل رساله

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

« حواسِ سالم، اخبارِ درست، و عقل»که شامل « علماسبابِ »امام نسفی در مورد مقدماتی 

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

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

 .شوند که قابل مالحظه نیستندعربی دیده می

                                                            
الدین شمس« نبالءسیر أعالم ال»(، 383 /1الدین عبدالقادر قرشی )محی« المضیه فی طبقات الحنفیهالجواهر » 52

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

القادر قرشی الدین عبدمحی« الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه»نامۀ دهخدا )رشتان و فرغانه(، بنگرید به لغت 53

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

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

)جلد  2016باد: الم آالدین مرغینانی، اسبرهان« الهدایه»مقدمۀ عمران احسن خان نیازی در ترجمۀ انگلیسی  54

 (.7اول، صفحه 
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 :، و خالفیاتالدیناصول ،فقهدر 

 ]چ[: « اتیالخالف ة فیمنظوم» /«منظومة النسفی فی الخالفال» «/المعتقد، منظومة فی الخالف». 7

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

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

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

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

 اوزار، به چاپ رسیده است.

، هااینشرح بر آن نوشته شده است. مشهورترین  بیش از دهبنابر اهمیت این کتاب، 

الدین نسفی )متوفای حافظ توسط ابوالبرکات« المصفی فی منظومة الخالفیات»شرحی است بنام 

در کشف  حاجی خلیفه. آثار زیادی در فقه و کالم دارد فقیه و مفسر بزرگ حنفی که هـ( 710

نجم الدین نسفی نوشته « ومة الخالفیاتمنظ»گوید که حافظ الدین نسفی دو شرح بر الظنون می

نامیده شده « المصفی»و شرح مختصر آن به نام « المصتسفی»تر آن به نام است، که شرح مفصل

در عمان، به تصحیحِ حسن أوزار، « دارالنور»اخیراً توسط « المصفی فی منظومة الخالفیات»است. 

 در سه جلد به چاپ رسیده است.

عربی  پس از هر بیتِشارح فارسی است، که به  مختصر یشرحاز شروح این اثر یکی 

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

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

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

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

 55اده است.این نسخه را شرح د ایدر مقاله قلعهشود. آقای علی صفری آقنگهداری می

                                                            
، 14، دوره «آینه میراث»قلعه، در ، علی صفری آق«ق 665شرح فارسی منظومۀ خالفیات نسفی؛ نسخۀ مورخ » 55

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

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

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

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

 

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

 

 رحمه اهلل؛ و نزدیکِ ابویوسف تکبیر گویند مقتدیان برابرِ امام، نزدِ ابوحنیفه

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

 

 مککن الککر ککو  الککرأ    هِ فککعکک  ر   يفکک 
 

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

 نیز بگوید.« لک الحمد
فاو ل   ت نِف  ی  تِ سککک   في باأل  هِ جد

 

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

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

به اتفاق ننهد   56د، و اگر پیشــانی نهد دســتوَبُ؛ و نزد ایشــان روا نَابوحنیفه

 روا باشد. 
ال جکک ِ  بککالککفککارسککککي ولککو تکک   يیکک 

 

 جکک ِ الککعکک   نککد  ذلککع عککِ زا وَّ جکک  و   
 
 

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

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

 «اگر عربی داند و پارسی خواند، روا نباشد.  57و عندهما

 : ]چ[لحصر المسائل و قصر الدالئ. 8

                                                            
فظ است، و لبر حرف اول این « فتحه»شود عالمتِ در نسخه این قسمت شاریده است، ولی آنچه که دیده می 56

« ت دَس» ، که این را «ت»شود، و حرف آخری خوانا است یعنی بر حرف دوم دیده می« نسکو»عالمت 

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

 یعنی امام ابویوسف و امام محمد شیبانی. 57
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اش امام نسفی امام نسفی است. در مقدمه« الخالفیات فی منظومة» شرحاین کتاب 

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

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

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

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

است، امام نسفی ( بر جواز داشتن نمازخواندن به فارسی و محمد شیبانی شاگردش )ابویوسف

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

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

ند دانستها به کسانی جائز تن را که ابویوسف و محمد شیبانی این امر، درحالیفارسی ادا کنند

   58که عربی ندانند.

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

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

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

ًما َعَربِيًّا﴿ َاُه ُحكأ نَزْلأ
َ
لَِك أ ، [37: الرعد]« به عربی را فرمانی [قرآن] این همچنین فرستادیمو » ﴾َوَكَذَٰ

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

                                                            
این مسئله را بیان ( « تاب الصالة»در « تکبیرة الفتتاحباب فی »در )« الجامع الصغیر»امام محمد شیبانی در  58

 کند: می

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

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

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

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

 (95و  94

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

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

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

 کند.را درین مسئله یادآوری می اختالف نظر میان ابوحنیفه و ابویوسف
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های ها و صحیفههایی ازین فرمان در کتاببخشبالً هم که قدرحالی خورد،تغییر نمی زبان

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

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

رسد که منظور امام به نظر می  59 .[18: األعلی]« های نخستین ]نیز[ بوداین ]فرمان[ در صحیفه

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

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

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

 رسید. عیاضی، در دو مجلد به چاپ

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

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

ستفاده های ماوراءالنهر، خراسان، عراق، ترکیه، شام و هند بحیث کتاب درسی مورد امدرسه

وسط گرفت. در سالهای اخیر، این کتاب چندین مراتبه در کشورهای مختلف عربی تقرار می

 ققین مختلف به نشر رسیده است.مح

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

 ]ع[ «الحصائل فی المسائل». 11

)متوفای  امام عبیداهلل کرخی «رساله فی األصول»بر کتاب  شرحی بوده :]ع[ «شرح األصول». 12

 رود.به شمار می الدینهای اصولکه یکی از اولین کتاب هـ( 340

                                                            
، به شمارۀ کتابخانۀ ملت ترکیهدر مجموعات فیض اهلل افندی، « حصر المسائل وقصر الدالئل»نسخۀ خطی  59

 . )برگ سوم(.720

شرح »هـ( ]در کتابش  321)متوفای  این نظر مجتهدین بزرگ مذهب حنفی چون امام ابوجعفر طحاوی 60

، و امام احمد «[ی الخالفیاتالتجرید ف»هـ( ]در کتابش  428)متوفای  ، امام ابوالحسین قدوری«[مشکل اآلثار

 باشد.نیز می«[ المبسوط»هـ( ]در کتابش  483)متوفای  سرخسی



  : شرح حال، زندگی، و آثار امام نسفی1فصل  36

 

فقه حنفی بوده، که متشکل از پنج بخش )عبادات،  اثری در فروع: ]ع[ «مشارع الشارع». 13

  شروحی هم بر این اثر نوشته شده است.معامالت، مباحات، تبرعات، و جنایات( بود. 

را  امام محمد شیبانی« الجامع الصغیر» در این اثر، امام نسفی: ]ع[ «جام  الصغیرالمنظومة » .14

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

 همه منابع اولیه از این یاد شده است.

 در تاریخ و تذکره:

 ]چ[ :«فی ذکر علماء سمرقند القند. »15

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

الدین ، محیالدین ذهبیبعدی چون شمسنویسان . تذکرهگنجانیده شده استماوراءالنهر 

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

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

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

 به نشر رسیده است.

 ]ع[ تاریخ بخارا. 16

فهرستی  در این اثر، امام نسفی]ع[: « تعداد الشیوخ لعمر مستطرف علی الحروف مستطر. »17

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

 در حدیث و اسناد:

ن از محدثین ت 550در این اثر، احادیثی را که از  ]ع[: «تطویل األسفار لتحصیل األخبار». 19

 بود.شنیده بود، درج کرده 

اری، ی بوده است بر صحیح بخظاهراً شرح]ع[: « النجاح فی شرح أخبار کتاب الصحاح. »20

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

 بود.
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 ]ع[ الجمل المأثوره. 21

 بوده. ها و روزهاهای ماهدر فضیلت اثری]ع[:  «یواقیت المواقیت. »22

 ]ع[ دعوات المستغفرین. 23

 در شعر و ادب:

 ]ن[«: مطلع النجوم و مجمع العلوم. »24

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

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

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

   61.گرددمی شناسی()قیافه گاهشماری، شعر، و فراست

 ست.اموجود  (1462شمارۀ ثبت: به ) ازبکستانکادمی علوم در ااثر این  یگانه نسخۀ

 باشند.ر این اثر به زبان عربی میمطالب داکثریت  باشد.برگ می 356این نسخه دارای 

 .بوده در ده جلد گویند که اثری ]ع[:« المختار من األشعار». 25

اثر دیگر در منابع اولیه ذکر  10اثری که در اینجا ذکر کردیم، حدود  25این  برعالوۀ

در مورد آنها سراغ نیافتیم، از ذکر نام آنها در  بیشترکه هیچ نوع معلوماتی گردیده اند. اما چون

در بعضی های کوچک نیز هایی از رسالهاینجا خودداری صورت گرفت. همچنان نسخه

که نام این ها آثار امام نسفی اند، درحالید که کاتبان مدعی اند که آنوجود دارها کتابخانه

و نسبتِ آنها به امام نسفی سخت مشکوک  ذکر نگردیدهدر هیچ یک از منابع اولیه  هارساله

بیان مذهب فی »)به فارسی( یا « های متصوفهفرقه»های ها به نام. متأسفانه دو تا ازین رسالهاست

های مقاالت به )به عربی( در مجموعه« طالب وصیة النبی لعلی بن ابی»)به عربی( و « متصوفین

 های زیادی در مورد نسبتِ آنها به امام نسفی وجود دارد.چاپ رسیده اند، که پرسش

                                                            
، مصر. مجلة  لیة األداب، جامعة المنوفیه، عماد حسن مرزوق، «مخطوط مطلع النجوم و مجمع العلوم» 61

 )یادداشت به عربی(
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 «التیسیر فی التفسیر»جایگاه : خصوصیات و 2فصل 

 الف. نوع و شیوۀ تفسیر

 :را باهم جمع کرده استها و انواع مختلف تفسیر شیوه تفسیری جامع است که« التیسیر»

آیاتی که  را با استفاده از سائر معانی کلمات و موضوع آیاتکه ، قرآن به قرآنفسیر ت (1

رآن بود، قامام نسفی که خود حافظِ  کند.در قرآن مجید در آن باره آمده است تفسیر می

 در میان علمای آن وقت مشهور« حافظ»اش از قرآن با لقب و از جهت حافظۀ قوی

 ند.نظیر قرآن به قرآن را در این اثر خود ارائه کبود، توانسته است تفسیری بی

و که روی اعجاز لفظی قرآن، معنای لغوی کلمات،  ،هاو شرح قرائت فسیر ادبیت (2

های ها و روایتکند. امام نسفی همچنان قرائتمسائل نحو و اِعراب آیات بحث می

انشِ ددهد. سائر مفسرین و قاریان، امام نسفی را از بابتِ مختلف آیات را شرح می

 ستوده اند. های مختلفه و روایتهای هفتگانقرائت و دقیق او از عمیق

، و اخبار به هاکه با استفاده از آثار منقول چون احادیث، روایت، تفسیر مأثور و روایی (3

« تفسیر ثعلبی»پردازد. در این شیوه، امام نسفی بیشترین استفاده را از تفسیر آیات می

)رضی اهلل عنهما(، سپس  ابن عباسامام نسفی در نخست رأی و تفسیر نموده است. 

ران ، و سپس آرای مفسو قتاده ، مجاهدآرای دیگر مفسران از تابعین، چون ضحاک

 کند.را نقل می ، و دیگرانحسین بن فضل بَجَلی، م چون مقاتل بن سلیمانمتقد

معنای لفظی آیت، کالم و یا تفسیر عقالنی، که مفسر با درنظرداشت ، تفسیر به رأی (4

اصطالحات و شیوۀ گفتار مردم عرب، اسباب نزول آیت، و علم ناسخ و منسوخ، به 

پردازد. چنین تفسیر بر بنیاد اجتهاد مفسر بر اساس شناخت معنی نهفته در آیت می

 استنباطِ گیرد. در واقع، تأویل یا تفسیر به رأی،او صورت میدانش و علم و معرفت 

در موافقت با نص و اجماع قرار داشته باشد.  کهتا زمانیاست  از آیت مجاز و پسندیده

 استفاده کرده است. در این شیوه، امام نسفی بیشتر از تفسیر امام ماتریدی
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ت را توضیح اآی های معنوی، و آموزهرات عرفانیاشا ل معرفتی،که مسائ ،تفسیر عرفانی (5

ها و گفتارهای کند، اما کالمنقل قول می دهند. امام نسفی اغلباً از تفسیر قشیریمی

 کند.سائر متصوفین و عارفان را بدون ذکر نام نیز بیان می

 و منابع امام نسفی ب. مؤاخذ

 م هجری استفاده کرده است:عمدۀ قرون سوم تا پنجسیر مهم و تفامام نسفی از چند 

تفسیر روایی و  هـ(، 427)متوفای  شافعی ابو اسحاق ثعلبی ، از«الکشف والبیان» (1

رود. با آنکه بخاطر داشتنِ آثار از جملۀ اُمهات التفاسیر به شمار میمأثور است که 

برای مفسرین بعدی  ها قرار گرفته است، اماانتقاد بعضیضعیف و اسرائیلیات مورد 

، بغوی، ابن جوزی، . واحدیمرجع مورد استفاده قرار داشته استبحیث تفسیر  همواره

 به شدت متأثر اند. در تفاسیر خود از تفسیر ثعلبی قرطبی، ثعالبی، و سیوطی

، از همین تفسیر ثعلبی« التیسیر»ها در برای بسیاری از آثار منقول و روایتامام نسفی 

 کرده است.زیادی بدون ذکر نام، استفاده 

تفاسیر به  که در میانهـ(،  333) از امام ابومنصور ماتریدی« تأویالت اهل السنة» (2

 رأی جایگاه خاص خود را دارد، و یکی از تفاسیر مرجع در مذهب حنفی است. 

 یر مسائل کالمهای فراوانی نموده، خاصتاً دامام نسفی ازین تفسیر، با ذکر نام، نقلِ قول

 آمده است. هاگروه و دیگر ، جبریه، کرامیه )مجسمه(مباحثی که بر رد عقیدۀ معتزلهو 

که در هـ(،  465نیشاپوری ) از ابوالقاسم عبدالکریم قُشیری« لطائف اإلشارات» (3

هـ( مشهورترین تفسیر  618) الدین کبریشیخ نجم« التأویالت النجمیه»پهلوی تفسیر 

و ابو عبدالرحمن هـ(  406) عرفانی است. امام قشیری در طریقت پیروی ابوعلی دقاق

ابوبکر هـ(،  418) بود، و علوم اسالمی را نزد امام ابو اسحاق اسفراینیهـ(  412) سُلَمی

 هـ( فرا گرفت.  478) هـ(، و امام الحرمین ابوالمعالی جوینی 406) بن فورک

 های زیادی نموده است.، با ذکر نام، نقل قولاز تفسیر قشیری« التیسیر»امام نسفی در 
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تفسیر مأثور و  هـ(، 310) ابن جریر طبریاز « جامع البیان عن تأویل آی القرآن» (4

رود. این تفسیر یکی از منابع مهم روایی است که از جملۀ امهات التفاسیر به شمار می

های تفاسیر شان امروز در دست برای نقلِ قول نظریات مفسرین تابعین است که نسخه

ی غیر از زبان عربی، یعنی نیست. همچنان تفسیر طبری اولین تفسیری بود که به زبان

به زبان فارسی، ترجمه گردید. این ترجمۀ مختصر فارسی در زمان منصور بن نوح 

هـ توسط گروهی از علمای ماوراءالنهر و خراسان  365تا  350های میان سال سامانی

 صورت گرفت.

یکی از تفاسیر مهم در هـ(،  376حنفی ) ث سمرقندیاز امام ابولی ،«بحر العلوم» (5

بحرالعلوم از جملۀ تفاسیر روایی و مأثور است که رود. مذهب حنفی به شمار می

و دیگران و  حسن بصری، ، مجاهد، ابی بن کعب، ابن مسعودنظریات ابن عباس

کند. ازین رو، بحرالعلوم یکی از منابع مهم برای را نقل می نظریات ابوحنیفه

 .رودتابعی به شمار می دهی مفسرین صحابی وگزارش

برد که نیز نام می ، در مقدمۀ خود از تفاسیر ذیل«التیسیر»، مصحح ادیب حَبوش ماهر

 امام نسفی از آنها استفاده کرده است:

 از ابوزکریای فراء« معانی القرآن»هـ(،  105متوفای )« تفسیر مقاتل بن سلیمان»

از « حقائق التأویل»هـ(،  311) زجاج ابو اسحاقاز « معانی القرآن»هـ(،  207)

« اسباب النزول»و « الوسیط»و « البسیط»تفاسیر هـ(، و  412عبدالرحمن سُلَمی )

 هـ(. 468) ابوالحسن واحدی

موضوعات نحو و مسائل لغوی نویسد که امام نسفی در می چنان، ماهر ادیب حبوشهم

استفاده کرده  ابو ابراهیم فارابی« معجم دیوان األدب»، و کتاب خلیل بن احمد« العین»از کتاب 

که در  ، و حسین بن فضل بَجَلیفش، اَخ، قطربکسائی گزارش سخنان و نظریاتاست. 

 باشند.آمده اند بیشتر برگرفته از معجم دیوان األدب فارابی می« التیسیر»
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 اندنقلِ قول و استفاده کرده« لتیسیرا»مراجع که از تفاسیر و ج. 

خراسان و بالد  ماوراءالنهر وتأثیر فراوانی بر مفسرین و فقهای حنفی در « التیسیر فی التفسیر»

شام و  ،، ترکیهدر عراقهای بعد، مفسرین دورۀ عثمانیان سلجوقیانِ روم بجا گذاشت. در قرن

 ازین تفسیر استفادۀ زیادی نمودند. مصر 

هـ یا  940)متوفای  ، مشهور به ابن کمال پاشاالدین احمد بغدادیاالسالم شمسشیخ

هـ  1127بُرسَوی ) اسماعیل حقی ،«اشاتفسیر ابن کمال پ» مشهور بهم( در تفسیر خود  1536

هـ یا  1270) ابوالثناء شهاب الدین آلوسی ، و«روح البیان»م( در تفسیر خود به نام  1715یا 

اند. همۀ های زیادی نمودهاستفاده« التیسیر»از  «روح المعانی»م( در تفسیر خود به نام  1854

کنند و منبع را ذکر نمی کنند، اما در اکثر مواردنقل می« التیسیر»این تفاسیر مطالب زیادی را از 

 برند.نام نمیصریحاً « التیسیر»از 

عالم ادیب و هـ(  910) الدین حسین واعظ کاشفیجملۀ تفاسیر فارسی، موالنا کمال از

برعالوۀ تفسیر ، مشهور به تفسیر حسینی« مواهب علیه»مشهور دورۀ تیموریان، در تفسیر 

های زیادی نموده است، استفاده نیز «التیسیر فی التفسیر»از ، فخرالدین رازی و تفسیر کبیر ثعلبی

 برد.نام می« التیسیر»و در بعضی جاها صریحاً از 

 ، امام شرف الدین طیبیو بیضاوی زمخشری بر تفاسیری مشهور هادر جملۀ حاشیه

محمد بن مصلح ، «حاشیه علی الکشاف الزمخشریالفتوح الغیب، »هـ( در  743)متوفای 

زاده علی تفسیر الدین شیخحاشیه محی»هـ( در  951حنفی ) الدین مصطفی قوجوی

، عنایت القاضی والکفایت الراضی»هـ( در  1069مصری ) شهاب الدین خفاجی، و «البیضاوی

نموده اند و « التیسیر فی التفسیر» های متعددی ازنقل قول« الحاشیه علی تفسیر البیضاوی

 نظریات و آرای امام نسفی را به کثرت ذکر نموده اند.

هـ( در  730)متوفای  ها، فقهای معروف حنفی چون عالءالدین بخاریگذشته ازین

رد »هـ( در کتاب  1252حنفی دمشقی ) ، و ابن عابدین«شرح أصول البزدوی کشف األسرار»
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استفاده کرده و نقلِ قول  بیان شده «التیسیر فی التفسیر»از نظریات امام نسفی که در « المختار

 نموده اند.

 «التیسیر»های منحصر به د. ویژگی

 فارسی جمالت و متون بکارگیریِالف. 

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

 ست.انورزیده های فارسی در البالی تفسیر عربی خود دریغ و متن هافارسی و آوردنِ جمله

مورد متون  کثراً در پنج. ارا آورده استتنها در سوره فاتحه، در ده جا متون و جمالت فارسی 

 :فارسی بکار رفته اند

خالصه  به فارسی بحث تفسیر طوالنی یک آیت را در اخیرِامام نسفی بسا از جاها،  در (1

ه فارسی ب صفحه ر دود این سورهنموده است. طور مثال، تفسیر سوره فاتحه را در اخیر 

مده است که در مورد سوره فاتحه آ ا مثالً پس از آنکه حدیث طوالنیی شرح داده است.

 کند: دهد، امام نسفی خالصۀ این حدیث را به فارسی بیان میشرح می

 بندۀ من، من آنم که تو»چون بنده نیمۀ اول سوره خواند، خدای عزوجل گوید »

آن[ بندۀ من، من ]»این سوره خواند خدای عزوجل گوید ، و چون نیمۀ آخر «گوییمی

 «.«جوییدهم که تو می

ارسی دوباره به فزبان توضیحات خود را جهت تشریح بهتر مسائل به خوانندگان فارسی (2

ویل را شرح امام نسفی در مقدمۀ خود که فرق میان تفسیر و تأنماید. طور مثال، بیان می

 گوید: دهد، به فارسی میمی

 «فسیر روشن کردن رویِ سخن است، و تأویل پیدا کردن معنیِ سخن است.ت»

 یدهد که حمد و ثنای خداوند آنست که هیچ کسیا طور مثال، پس از آنکه شرح می

 نویسد:نیست، به فارسی نیز این مسئله را شرح داده میبه آن سزاوار جز او 

 «جز او را نسزد. حمد خدای را باید، و خدای را شاید، و خدای را سزد، و»
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 جهت ترجمۀ درست آیات یا تأکید بر ترجمۀ درست بعضی از کلمات و الفاظ عربی (3

، «عوذأ»است. طور مثال، برای تشریح معانی مختلف  بیان نمودهترجمۀ فارسی آن را 

 دهد که:به فارسی شرح می

 یاری خواهم، وخواهم، و امان میداشت میخواهم، و نگاهاندُخسم، و پناه میمی»

 «خواهم.خواهم، و فریاد میمی

دهد، ح میرا در آیت آخری سوره فاتحه شر« غیر»که سه وجه کاربرد لفظ یا مثالً زمانی

 کند:ترجمۀ آن را در هر سه مورد به فارسی ذکر می

ِر﴿معنیِ کلمۀ »
ْ
به غیر »است ]یعنی « مغایرت»بر سه وجه است: اول، به معنیِ ِ﴾َغي

بی( است، و به )به عر« ال » شود. .... دوم، به معنیِ ترجمه می« جز » ، و به فارسی «[از

ه فارسی ب)به عربی( است، و « إال » شود، .... سوم، به معنی ترجمه می« نی » فارسی 

 «شود....ترجمه می« مگر » 

 د،، که عبارات لطیف و معانی باریک در خود دارنسخنان فارسی بعضی از عرفا را (4

 :کندمیه عربی نقلِ قول بدون ترجمه ب

ه رِ عرش پرندیاست، سِر در ز نفس به محراب دَونده است، دل در ملکوت نگرنده»

 «هر سه را نوازنده است! میاست، اهلل رحمن رح

کند تا در دل پس از تفسیرِ علمی یک مسئله، آن را به شکل مناجات دوباره بیان می (5

تی به فارسی ، مناجا«الحمد»شرح و تفسیر لفظ خواننده اثر ایجاد کند. طور مثال، پس از 

 نویسد:می

ثنا خدای را سزد که هرچه کند حکمت است، شکر ورا واجب شود که از وی »

ت است، ستایش قضای وی باید که ورا انفاذ و مشیشمار نعمت است، رضا به بی

 ورا باید که صفات وی سزای حمد و مدح است. 

آی تا ورا  تا عطا یابی! رضا ده تا رضا یابی! و راستثنا گوی تا ثنا یابی! شکر گوی 

 « یابی!
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ه به در بعضی موارد، تفسیر و شرح یک مسئله را تنها به فارسی بیان نموده است ک (6

ر را تنه در تفسیر آیت سوم سوره بقره، موضوع زی مثالعربی آن را بیان نداشته. طور 

 :دهدبه فارسی شرح می

و  زکاتی استانفاق، زکات دادن است. و هر چیزی را چنانکه گفته شد، مراد از »

 کنیم[:]که به فارسی بیان می باشدزکاتِ آن از نوع خودش می

با درویشان است، و زکاتِ عزّ تواضع و احسان است، و زکاتِ   62زکاتِ مال مواسات

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 

زِ خوش خواندنِ قرآن ت جهاد با کافران است، و زکاتِ آواگناهان است، و زکاتِ قُوَّ

ناگفتنِ غیبت و بهتان است،   63است، و زکاتِ تن ناکردنِ عصیان است، و زکاتِ زفان

داشتنِ فرمان نگاه  64و زکاتِ چشم نانگریستن به بیگانگان است، و زکاتِ عبودیت

است، و زکاتِ اسالم مخالفتِ شیطان است،   65است، و زکاتِ ایمان خدمتِ ارکان

ر بودن از سلطان است، و زکاتِ دل تعظیمِ ایمان است، و زکاتِ سَر و زکاتِ زهد دُو

مراقبتِ امِر یزدان است، و زکاتِ زندگانی فدا کردنِ جان است، و زکاتِ محبت یاد 

 «کردنِ رحمن است، و زکاتِ مروت نواختنِ غریبان است.

 جامع یتفسیر ب.

، به شکل متوازن و بسیار را با هم های مختلف تفسیرروش «التیسیر فی التفسیر»امام نسفی در 

توانیم تنها را نمی« التیسیر»یعنی،  شرح داده شد.« الف»جمع نموده است که در بخش  سنجیده،

توانیم تنها تفسیر ادبی بگوئیم، یا تنها تفسیر قرآن به قرآن تفسیر روایی و مأثور بگوئیم، یا نمی

                                                            
 : غمخواری و یاری و مددکاری با مال. مواسات 62

 : زبان زفان 63

 : بندگی. عبودیت 64

به معنای « خدمت ارکان»نیز آمده است. پس در اینجا، « عبادت کردن»به معنای « خدمت»در فارسی کهن،  65

 است.« انجام دادن ارکانِ عبادت»
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توانیم تنها تفسیر عرفانی بنامیم، بلکه نامیم، یا نمیتفسیر عقلی یا تفسیر به رأی ب تنها بگوئیم، یا

 هم گرد آورده است.سنجش و دقت خاصی با ها را باتفسیر جامعی است که همۀ این شیوه

ک آیت یی را که در تفسیر یک لفظ یا نظریات و آراء مختلف افزون بر آن، امام نسفی

یگر، نویسنده تفاسیر داز در بسیاری  کهدرحالیدارد. مفسر و محقق بیان میبا ذکر نام  آمده است

ت از فهمد که هریک ازین نظریاکند، ولی خواننده نمییا مفسر نظریات مختلف را بیان می

دثین، جانب چه کسان )اصحاب، تابعین، مفسرین متقدم، مفسرین متأخر، مجتهدین، ائمه، مح

 یا عرفا( ارائه گردیده است.

 مناجات، پس از تفسیرِ علمیبیان پند و موعظه و ج. 

ا بشکل رامام نسفی پس از مباحث علمی و ارائه نمودن تفسیرِ علمی یک مسئله، همان موضوع 

محبت،  ودر شوق  تدر دل خواننده اثر ایجاد کند، و باعث زیادکند تا پند و موعظه بیان می

 و اخالص صدق در دل بنده گردد. 

نده با شود. بسا اوقات، خوانبسیاری از تفاسیر بزرگ دیگر دیده نمی درچنین ویژگی 

یت را تواند معنویاتِ آمطالعۀ مباحث طوالنی و تفسیر علمی یک آیت، خسته گردیده و نمی

کند، بلکه شامل ذکر ست که تعقل و تفکر را ایجاب میبرداشت کند. قرآن نه تنها شامل نکاتی

لب انجام و این ذکر و یاد خدا نه توسط عقل، بلکه توسط دل و قباشد. و یاد خداوند نیز می

ی یا تذکیر چنان در پرداختن به تفسیر لفظگونه آیات شود. اما بعضی مفسرین در همینمی

 شوند که خواننده از مطالعه آن مباحث علمی خسته گردیده و نفعی ازسرگرم مینحوی 

 تواند.معنویات این چنین آیات گرفته نمی

اش در اشاره با ، در مقدمهحح نسخۀ عربی این کتاب، آقای ماهر ادیب حبوشمص

شاید ممکن نباشد که این تفسیر را از جملۀ »نویسد که می« التیسیر»همین جنبه و خصوصیت 

نیاد پانزده ، و بر ب«اُمهات التفاسیر بشماریم، اما.... هیچ کسی دیگر مانند این تفسیر اثری ننوشته

فوائدی که در این »گوید که سال مشغولیتش در تحقیق و پژوهش کتب مختلف تفسیر، می

 «.تر استتفسیر است از اکثریت تفاسیر چاپ شده و تحقیق شده افزون

 برعالوۀ نظریات مفسرین« اهل معرفت»و « اهل تحقیق»نظریات د. ارائة 
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و « تحقیق اهل»مفسرین متقدم و متأخر، نظر  یاتامام نسفی در بعضی موارد، پس از ارائۀ نظر

بارات لطیف عکند. اغلباً این نظریات اهل تحقیق و معرفت در را نیز بیان می« اهل معرفت»نظر 

اعجاز معنوی  بوده و بر مسائل باریک اشاره دارند، که مایۀ تعقل و تفکر برای خواننده است، و

 سازد. قرآن را برجسته می

 با تفسیر آن های مختلفو قرائتیات روا بیانِهـ. 

حتی  کند، که خالی از نفعهای مختلف آیات را شرح میامام نسفی همواره روایات و قرائت

که  سپس، در جاهاییهای هفتگانه آشنا هم نیستند نیست. برای خوانندگانی که با قرائت

 کند. گردد، تفسیر آن را نیز بیان میهای مختلف باعث تغییر در معنا میقرائت
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 «التیسیر فی التفسیر»: شیوۀ ترجمه و تصحیح متون فارسی 3فصل 

 سازییوۀ ترجمه و خالصهالف. ش

و به داراللباب انتشارات توسط که از روی چاپ این کتاب « التیسیر فی التفسیر»ترجمۀ فارسی 

میالدی در  2019جلد در سال  15)و گروهی از محققین( در  تصحیح ماهر ادیب حَبُّوش

 بیروت به نشر رسید، تهیه گردیده است. 

 ای از مباحث این تفسیر، ترجمۀ مختصر است. به این معنی که خالصهترجمهاین 

رفته گموارد ذیل به دقت مدنظر « التیسیر»سازی متن ترجمه شده است. در اختصار و خالصه

 شده است:

ثریت سازی و اختصار در مباحثی صورت گرفته که به گمان اغلب برای اکبیشتر خالصه (1

. اکثراً موضوع، در اولویت قرار نداشته باشندلحاظ اهمیت  زبان، ازخوانندگان فارسی

 موارد ذیل اختصار داده شده اند: 

الف. مباحث روی جزئیات مسائل نحوی و مباحث پیشرفته در علم نحو که 

بیعتًا . طسودی نداردکه با نحو عربی آشنا نیستند ترجمه کردن آنها برای کسانی

و کنند که با زبان عربی و نحگونه مباحث نحو را درک توانند اینکسانی می

مۀ آشنایی و بلدیت داشته باشند، و چنین کسان شاید نیازی هم به ترج عربی

مراجعه  «التیسیر»توانند مستقیماً به کتاب عربی فارسی نداشته باشند، بلکه می

 کنند.

 های غیرمشهور، و مباحث روی مسائل پیچیدۀ اِعراب.شرح قرائتب. 

د اش و کلماتی که برای تفسیر آیت شاید لفاظهای اها و ریشهج. شرح اشتقاق

  ضرورت نباشد.
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 د. اشعار عربی که امام نسفی جهت وضاحت معنی الفاظ ویا اشتقاق و ریشۀ

گونه اشعار به فارسی، الفاظ قرآن مجید آورده است. )زیرا ترجمه نمودنِ این

 .(کندمنتفی میهدفِ اصلیِ مؤلف را 

تلف د. نظریات و آرای تکراری و مشابه که امام نسفی از مفسران و اشخاص مخ

 نقل کرده است.

ها و اشتقاقات عراب، قرائتموارد فوق بدین معنی نیست که هیچ موضوعات نحو، اِ  (2

رجم متای ازین مباحث ترجمه شده، و د. بلکه چکیده و خالصهنلفظی ترجمه نشده باش

که  ازین مباحث را ترجمه نموده یهایتنها همان بخش و از قضاوت فردی کار گرفته

دلگیر  و خوانندگان را ملول وسودمند تمام شود، به ایشان دانند که عربی نمیکسانی

 .نسازد

( موضوعات الف.سازی و اختصار تالش نهایی صورت گرفته است که: )در خالصه (3

ئله برای اختصار درک و فهمِ مسسازی و ( یا در خالصهب.نیفتند، ) باز  مهم از ترجمه

غییر تبحث، و ترتیب جمالت  ترتیب ساختار و( یا ج.خوانندگان مشکل تمام نگردد، )

 نیابند.

 )یاجمالت  سازی و اختصار با کنار گذاشتنِ بعضیدر اکثریت موارد، خالصه (4

ن صه ساخته باشیم و یا چندیرا خال جملهصورت است، تا اینکه هر  (هاپاراگراف

شود، که ترجمه می ای. کوشش بر همین بوده که جملهرا باهم خِلط نموده باشیم جمله

مه، که لفظی اضافی در ترجعیناً و بدون تغییر و بدون تصرف ترجمه شود. درصورتی

ها ] [ در بین براکت مفهوم جمله به فارسی، گنجانیده باشیم آن راسازی جهت روشن

 تا از اصل متن مجزا دانسته شوند.  ایمنوشته

ایم، و چکیدۀ بحث را در دو در موارد اندک که ترجمۀ مفهومی از بحثی طویل نموده

ایم، و این دو سه جمله ترتیب الفاظ مؤلف را رعایت نکرده است، سه جمله بیان نموده

 ایم.[ گنجانیده ها ]ایم. یا هم اینکه آن را در بین براکتاین را در پاورقی اذعان داشته
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. سازی تالش صورت گرفته است که ترتیب و ساختار مباحث تغییر نیابنددر خالصه (5

بد، با در چند جای محدود، که الزم دیده شده است که بحثی به جای دیگری انتقال یا

فسیر اسم تپاورقی تذکر داده موضوع را به خوانندگان یاددهانی نموده ایم. طور مثال، 

در هردو  ، ومانتقال دادی« تسمیه»آمده است، آن را به « تعوذ»اصل متن در  که در« اهلل»

 جا این موضوع را در پاورقی اذعان داشته ایم.

در  ،تهر آی تفسیرِ جهت فراهم نمودن معلومات کامل به خوانندگان، مترجم در اخیرِ

 است. چند فیصد متنِ اصلی را ترجمه نموده« تخمیناً»پاورقی ذکر نموده است که 

 :ها و توضیحات بیشترپاورقی

ار این بکار رفته اند، منبع اصد« التیسیر»متن عربی برای احادیثی که در  مصححینِ

که یکی چنان، درصورتیاحادیث را شناسایی نموده اند، و شمارۀ حدیث را ذکر کرده اند. هم

د، توضیح در بعضی موارد، مسئله را تذکر داده اند. و نشواز راویان حدیث متروک پنداشته می

کند داده مختصری در مورد بعضی از افرادی که امام نسفی نام آنها را در تفسیر خود ذکر می

 اند.

در  بیشتری ارائه نموده اند، توضیحات مصححینفراتر از معلوماتی که  ،مترجم اما

رد بوده ه موبیشتر در ستوضیحات اضافی ارائه شده از جانب مترجم ها گنجانیده است. پاورقی

نای )به استث در مورد اشخاص و افراد نام برده در این تفسیر( معلومات مختصر 1است: )

توسط  و است که شاید به همه خوانندگان آشنا نباشند، شده(اصحاب و امامانِ شناخته

، فسرینروی موضوعات اختالفی میان موضاحت  (2، )اندححین متن عربی ارائه نگردیدهمص

ایسه کنند، و تا خوانندگان بتوانند نظری را که امام نسفی ارائه کرده است با سائر مفسرین مق

موضوع  را در درک و فهم کامل( معلومات جانبی در مورد مسئلۀ مورد بحث تا خوانندگان 3)

 کمک کند.

ریِ از جانب مترجم ارائه گردیده با یادآو یهایی که در آن توضیحات اضافپاورقی

 گذاری شده اند.نشان« دداشت از مترجمیا»
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جعه یر زیر همواره مرادر مورد موضوعات اختالفی میان مفسرین، مترجم به دو تفس

 :کرده است

 «:تفسیر قرطبی»، مشهور به ، اثرِ امام ابوعبداهلل قرطبی«الجامع ألحکام القرآن» (1

ست که مورد قبول بسیاری رود، و تفسیریبه شمار می« اُمهات التفاسیر»اثر یکی از این 

ها، قرار گرفته است. امام قرطبی خود های فکری، به شمول سلفیمذاهب و گرایش

نه تنها تفسیر روایی و  مذهب بود، و در کالم پیرو اشعریه بود. تفسیر قرطبیمالکی

 به رأی را نیز در خود دارد. مأثور است، بلکه تفسیر

 «:تفسیر کبیر»، مشهور به ، اثرِ امام فخرالدین رازی«مفاتیح الغیب» (2

دارد، اما « تفسیر به رأی»ترین تفاسیر است. با آنکه گرایش بیشتر به یکی از مشرح

 فقیه امام فخرالدین رازیهای تفسیری نیست. روشها و خالی از دیگر جنبه

 مذهب و متکلم اشعری بود.شافعی

)مأثور  تفسیر بَغَوی ،)تفسیر مأثور و روایی( ب کرده باشد، به تفسیر ابن کثیراگر موضوع ایجا

 نیز مراجعه صورت گرفته است. ) تفسیر ادبی( ، و تفسیر بیضاویو روایی(

 گذاری:عنوان

ها آغاز بندی نکرده است. تنفصل وگذاری امام نسفی برای مباحث خود عنوان« التیسیر»در 

، باشدمی بندیها با عنوان جداگانه تفکیک گردیده اند. مقدمۀ این کتاب نیز بدون فصلسوره

 کرده و هاز مقدمۀ خود ارائ بحیث جزویرا « تسمیه»و « تعوذ»تفسیر  امام نسفی و در حقیقت

یا « : لشأنا میکالم در گفتار ما قبل از خواندنِ قرآن عظ »تنها با ذکر جمالت مقدماتی چون 

 کند.مباحث تعوذ و تسمیه را آغاز می« پس از تعوذ، تسمیه خوانده می شود...»

 در مطالعه این کتاب و تفکیک مباحث مختلف، مترجمدر این ترجمه، جهت سهولت 

-ت. این فصلبندی کرده اسهای ] [ فصلوی در میان براکتنمونه مباحث  را با نوشتنِ عنوانِ

ب بندی هم در مقدمۀ امام نسفی صورت گرفته است، و هم در تفسیر بعضی آیات که ایجا

 وین فرعی مجزا کرده شوند.نمود مباحث مختلف در تفسیر عین آیت از هم با عنامی
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 قرآن مجیدآیات ترجمة متن و ب. 

ای پروژه« یلتنز»( برگرفته شده است. tanzil.net« )تنزیل»پایگاه انترنتی متنِ قرآن مجید از 

صحف متنِ قرآن مجید را از روی مُ میالدی راه اندازی شد تا 2007در سال  جمعی است که

افزارهای نترنتی و نرماهای تا در برنامه تهیه نمایند، ،«منبعِ باز»مدینه به شکل دیجیتال، و به گونۀ 

ب افراد )قاریان ها، این متن از جاندر جریان این سالکمپیوتری قرآن مجید از آن استفاده گردد. 

دها صتا امروز به ق و تصحیح قرار گرفته است. های مختلف مورد تدقیو حافظان( و نهاد

مُصحف »مول اسالمی، به شانترنتی های ها پایگاههای هوشمند( و دههای مُبایل )گوشیبرنامه

گذاری در بندیِ آیات و اعرابتقسیمکنند. از آن استفاده می  ،«الکترونیکی دانشگاه ملک سعود

ربستان ، ایران، پاکستان و عکه در افغانستانبه روایت حفص و قرائت عاصم، چنان این متن

 است. شدهمعمول است، ترتیب  سعودی

 ه است:آیات قرآن مجید، مترجم سه ترجمۀ ذیل را معیار قرار داد فارسی برای ترجمۀ

 تفسیر نسفی )فارسی( (1

الدین ابوحفص نسفی است، که امام نجم کامل قرآن مجید به فارسی توسط ترجمۀاین 

  66مشهور است و به همین نام به چاپ رسیده است.« نسفی تفسیر»به نام 

نسفی  امام خود که از آنِ –برای ما ممکن نبود که در کتاب حاضر تنها ازین ترجمه 

سفی است، یعنی امام ن« ترجمۀ تفسیری»کردیم، زیرا این ترجمه میاستفاده  –است 

آیت گنجانیده است. و  و وضاحت معنای الفاظ اضافی را در ترجمه جهت تفسیر

لمات قرن پنجم هجری است، بعضی ک فارسیِ« تفسیر نسفی»چنان، از آنجا که زبان هم

 ایترجمه نامأنوس باشند. ازین رو، درو الفاظ برای اکثریت خوانندگان شاید نافهم و 

کرده  ادهاستف« تفسیر نسفی»که در کتاب حاضر ارائه گردیده، درصورتی که از ترجمۀ 

 گنجانیده ایم. آن الفاظ و کلمات فارسیِ معاصر را بجای لغات کهن ،باشیم

                                                            
این  1در فصل « فاتشو. آثار و تألی»تحتِ عنوانِ « . تفسیر نسفی3»برای معلومات بیشتر، رجوع کنید به بخشِ  66

 مقدمه.
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 ترجمة شاه ولی اهلل دهلوی (2

این ترجمه توسط محدث و فقیه مشهور اسالم در هند، شاه ولی اهلل دهلوی، در قرن 

به نشر رسید. این ترجمه بیشتر ترجمۀ « فتح الرحمن بترجمة القرآن»میالدی، تحتِ نام  18

 قرآن است، که بارها به شکل خطی در هند و پاکستان و افغانستان، و نیز اللفظیِتحت

)اما با تغییرات و در عربستان سعودی « مجمع ملک فهد»به شکل چاپی توسط 

 ( به چاپ رسیده است. آن های زیاد در متنتصرف

تنی است ، ممترجم مورد استفاده قرار دادهرا که  ین ترجمۀ شاه ولی اهلل دهلویمتن ا

در « رهنگی موحدینف -گروه علمی»که توسط آقای مسعود انصاری تصحیح و توسط 

 ایران به نشر رسیده است.

 سلجوقی و محمد صدیق راشد الدین کُشککیترجمة صباح (3

در اسالم  1366در سال که « ری: ترجمه و تفسدیقرآن مج» ترجمه برگرفته از تفسیرِ نیا

، دیدر شش جلد به نشر رس «جهاد افغانستان یثقافت یشورا»از جانب آباد پاکستان 

 مترجم – یعلوسفیعبداهلل  انگلیسیِ ریتفس فارسی از ۀاثر در واقع ترجم نی. اباشد می

الدین آقای صباح. میالدی به نشر رسیده بود 1934است که در سال  – هندی مشهور

 یسلجوقآقای محمد راشد و علی را به فارسی ترجمه نمود، کُشکَکی این تفسیر یوسف

 یدریو روان فارس سیسل اریبه زبان بس . این ترجمهبه تدقیقِ این ترجمه پرداخته است

سراغ  دیمعاصر قرآن مج یهاترجمه انیرا در م آن رینوشته شده است، که کمتر نظ

 .میدار

الذکر اقتباس شده است. ای که در کتاب حاضر تهیه گردیده، از سه ترجمه فوقترجمه

، است را وارد نکرده و تغییریمترجم بیرون ازین سه ترجمه تصرف یا تداخلی نداشته است 

معنا و  ،«یرالتیسیر فی التفس» ، یعنیاشالدین نسفی در همین تفسیر عربیاِال اینکه امام نجم

 آن طابقت بهنمود ترجمه متعاقاً در مای بیان داشته که الزم میمفهومی را برای لفظی یا کلمه

 تر گردد. دقیق
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ِ﴿های مختف آیت سوم سوره فاتحه، امام نسفی قرائتطور مثال، در تفسیر  مر
ْ
و
َ
ِي الركر

َ
م

ينِر ِ»  به شکلِ اعمش و یکسائ ،عاصمهای به قرائت گوید که اگررا شرح داده می ﴾الرِّ
َ
 « الركرِم

، ابوعمرو، رینافع، ابن کثهای به قرائت ، و اگردهدرا می« صاحب» معنای گرددقرائت  )با الف(

ِ»  به شکل حمزه، و ابن عامر
َ
  .است« پادشاه»قرائت شود به معنی )بدون الف( «  لركرِم

روایت یا قرائت « تفسیر نسفی»ایم، که ما برگزیدهفوق الذکر سه ترجمۀ این در میان 

 و سلجوقی ، و کشککی، و شاه ولی اهلل دهلوی«(پادشاه روز قیامت است)»دوم را انتخاب کرده 

فارسی را که ما برای  لفظ«(. روز جزا  67خداوندِ)»روایت یا قرائت اول را انتخاب کرده اند 

« صاحب»معنای به  «خداوند» هم مانندِاست، که « خداوندگار»این تفسیر برگزیدیم  ترجمه در

 68.دهدرا می« پادشاه»معنای  ست، و هما

لذکر ای صورت نگرفته که با یکی ازین سه ترجمۀ فوق اگونه ترجمهگذشته ازین، هیچ

ها قرار ن ترجمهمطابقت نداشته باشد. بلکه ترجمۀ برگزیده شده در این اثر در توافقِ کامل با ای

 دارد. 

 «التیسیر». شیوۀ تصحیح متون فارسی ج

را به  الدین نسفی جمالت و متون فارسیاین مقدمه ذکر گردید، امام نجم 2چنانچه در فصل 

تنِ عربی منقل کرده است. اما متأسفانه که مصححینِ « التیسیر فی التفسیر»کثرت در البالی 

با اشبتاهات  را با زبانِ فارسی آشنایی نداشتند، و همۀ این متون فارسی« التیسیر فی التفسیر»

الفاظ تواند عبارات و که خواننده در بسا موارد نمی اندکردهفاحش و اغالط فراوان تایپ 

نها ناقص که نه ت به گونۀ مثال، توجه فرمائید به متنِ زیر کند.درست را قیاس کند و گمان 

 :نوشته شده است بلکه ناکمیل نیز هست

                                                            
باشد، نیز می« کصاحب و مال»است، بلکه به معنیِ « خدا و پروردگار»در فارسی نه تنها به معنی « خداوند» 67

، یا به «خداوندِ بنده»گفتند ، یا به صاحبِ برده یا غالم می«خداوندِ خانه»گفتند چنانکه به صاحبِ خانه می

 نامۀ دهخدا.)یعنی صاحبِ زن(. رجوع کنید به لغت« خداوند»گفتند هر میشو

 باشد.چنان، خداوندگار به معنای خدا و پروردگار نیز مینامۀ دهخدا. همرجوع کنید به لغت 68
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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

 متن درست و کاملِ آن این چنین است:که درحالی

 یرا سزد که هرچه کند حکمت است، شکر ورا واجب شود که از و یثنا خدا»

 شیاست، ستا تیکه ورا انفاذ و مش دیبا یو ینعمت است، رضا به قضا شماریب

 یو! شکر گیابیتا ثنا  یحمد و مدح است. ثنا گو یسزا یکه صفات و دیورا با

 «!یابیتا ورا  ی! و راست آیابیتا رضا  ! رضا دهیابیتا عطا 

د. چون های خطی تصحیح گردنبنابراین، الزم بود تا متون فارسی دوباره از روی نسخه

د که اکثراً با زبان زبانانی بودنها نیز عربی، کاتبان این نسخهاستاثرِ عربی « التیسیر فی التفسیر»

. بعضی درا با اشتباهات فراوان نوشته انکلمات و جمالت فارسی فارسی آشنایی نداشتند، و 

 . کاتبان حتی جمالت فارسی و متون فارسی را نقل نکرده اند، یا ناتکمیل نوشته اند

 یک نسخۀ خطی رجوع شود. مترجم به سه نسخه خطی ازپس الزم بود تا به بیشتر 

 های آنز روا را« التیسیر» را مرجع قرار داده متون فارسی زیر دسترسی پیدا کرد، و هرسه

 تصحیح کرده است:

یه به مجموعۀ فیض اهلل افندی در کتابخانۀ ملت ترک در: این نسخه نسخة خطی ترکیه (1

 ینسخۀ کامل هـ کتابت شده است. 860این نسخه در سال درج است.  90و  88شمارۀ 

رده ت را با رنگ سرخ کتابت کها و آیاکاتب شروع سورهبرگه یا ورق.  412در  است

 به عربی ترجمه کرده و نوشته متون فارسی رادر حاشیۀ این نسخه، شخصی است. 

 . است

 ند.استفاده کرده ا ایست که مصححینِ متنِ عربی از آناین نسخه یکی از سه نسخه

 714: این نسخه در پنج مجلد جداگانه در دارالکتب القطریه به شمارۀ نسخة خطی قطر (2

هـ کتابت  701است. این نسخه در سال  برگه 341موجود است. جلد اول آن حاوی 

                                                            
 .92، صفحه 1جلد  69
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ها و آیات ایست که تنها به یک قلم سیاه کتابت شده، و آغاز سورهشده است. نسخه

 قرآن به رنگ متفاوتی نشانی نگردیده اند. 

 مصححین متنِ عربی به این نسخه دسترسی نداشته اند.

 ان، به شمارۀاین نسخه در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ایر: نسخة خطی ایران (3

ود معلوماتی در دست نیست، اما یادداشتی وج آن ، درج است. از سال کتابت11962

ی هـ به تملک شخصی درآمده است. این نسخه دارا 957دارد که این نسخه در سال 

 سوره بقره را دربر دارد.  172برگه بوده، و از اول قرآن تا آیۀ  252

ش رسد که کاتب نسخۀ اول با زبان فارسی هیچ آشنایی نداشته، اما تالبه نظر می

سی م با زبان فارجمالت فارسی را بنویسد. کاتب نسخۀ دو کاملترورزیده است که هرچه 

یادی در زبان بوده باشد زیرا اشتباهات زرسد که فارسی، اما بعید به نظر میآشنایی داشته

 ستا وم آشنایی خوبی با زبان فارسی داشته، و ممکنشود. کاتب نسخۀ سنوشتارش دیده می

  زبان بوده باشد.که خود فارسی

جاب ها، اشتباهات و اغالط فراوان وجود دارد که ایاما در کل، در همۀ این نسخه

 کرده تا در بسا موارد تصحیح قیاسی صورت گیرد.می

ر بین دا خط درشت و را ب« التیسیر فی التفسیر»در این ترجمه، جمالت و متون فارسی 

 د.نتفکیک گرد شده ترجمهایم تا از بقیه متنِنوشته» « گیمه یا قوس ناخنک 

 :تصرف در انشاء

 الخط معمولِ یا رسم متن فارسی با شیوۀ نوشتاری« یسیر فی التفسیرالت»های خطی نسخهدر 

 «ت»رف ح را باجمعِ مخاطب  یگردان فعل براماوراءالنهر در آن زمان انشاء شده است. یعنی 

هایی که با های تأنیث ختم واژه ،یا هم .«تیبرو»یا  ،«تیبکن»، «بگوئیت»، مانند نوشته اند

ملفوظ را از آخر های غیر ،یا هم. « ز وة» و «  رحمة » چون  نوشته اند، « ة» را با  گردندمی

ه عین نیز ب نسفیدر واقع، تفسیر فارسی امام «. آنک»و « آنچ»چون کلمات حذف کرده اند، 

 است. سبک انشائی کتابت شده
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ردیم، و شیوۀ معیاری امروزی در امالء و انشاء فارسی پیروی کاما در اینجا، ما از 

، «رحمت» ،«بروید»، «بکنید»، «بگوئید»ل ذکر کردیم، بشکل مواردی را که در باال بحیث مثا

 ایم.نوشته« آنکه»، و «آنچه»، «زکات»
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 مقدمۀ امام نسفی

َِ ِاِوصلِّ َ ِِعلِللِّ
َ
رِس ِّ
ِِدناِمحمٍدِوعلي

َ
َِآهلرِوص لِّ

َ
ِِ.محبهرِوس

َ
ِر َِبِّر ِي

َ
ِو ر ِّ
ِّس

َ
مِبرِالِتُع ِتَمِّر ،ِربِّر ر ِّ

يِوبهِثرَقترِِ.يالخَِّس

جائي
َ
 ]این کار ،درود خداوند باد بر پیشوای ما محمد، و بر خاندان و دوستانش. پروردگارا) .ور

و از اوست اطمینانم  !رسانبه پایان ب ]آن را[ به خوبیو  و مشکل مگردان، [ آسان سازرا بر من

 (ام.و امیدواری

فضل و نعمت، حُکم  ،شفا و رحمت ه فرو فرستاد قرآن را، کهستایش خدای راست ک

پند و ، بصیرت و بیناییدهنده و پنددهنده، میراث و وصیت، بیم، و حکمت، بیان و روشنی

سخن و فرقان، حجت اندرز، یاد و ذکر، مژدگانی و بشارت، راهنما و هدایت، کتاب و قرآن، 

کالم و سخن، راست و استوار، متشابه و ، و سوگند پیامدهنده و آشکارسازنده، و برهان، پیام

راه و روش، آسان و رساننده، ، فرودآمدهقول و گفتار، مفصل و تفصیل، فروفرستاده و مُحکم، 

ازدارنده، روح و معلم و علم، داستان و وحی، فرماینده و ب  1مثال و فرمان، تابان و درخشان،

و پیوند، حق و جداکننده، صدق و عدل، نبشته و پوشیده و  خبرنور، خوانده و نگاشته، 

ندادهنده دهنده و ترساننده، ، عزیز و کریم، مژدهبلندمرتبه و حکیمنگهداشته، گرامی و بزرگ، 

ه و پذیرفته، پیشوا، پسندید امام وشده و نگهبان، ، آشکار و آشکارکننده، تصدیقبخشو روشنایی

شده های روشن، روشن]دارای[ نشانهو  انگیز،آور و حیرتو پاکیزه، آب و باران، شگفت کمبار

عسق، ص، المص،  حم ن، ق، چونحروف مقطعات، و کلمات، و   2کننده، مثانیو روشن

 است. ،کهیعص، طه، الر، المر، یس، طس، طسم، حم، و الم

را  [هانام]همه  ایناست، و بیان آن در قرآن آمده  که ذکر وو این بود صد اسمِ قرآن، 

  اشوحی شده است به بندۀ برگزیده . ]کتابی که[خداوند برای نامیدن قرآن به کار برده است

 ملسو هيلع هللا ىلصعلوم را گِرد آورده است. به او  آن، همه. در بهترینِ عالم ملسو هيلع هللا ىلصاش محمد و پیامبر پسندیده
به وسیلۀ پیامبرش بر اسرارش آگاه ساخت. او را و  قرآن را فهماند، ]معانیِ[ آشکار و پوشیدۀ

                                                            
 باشند. می« نُجوماً ونُجُماً » الفاظ اصل  ترجمۀ مفهومی است. 1

 های سوره فاتحه در این تفسیر مراجعه کنید.به شرح نام« مثانی»برای معنای  2
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از طریق های قرآن را این نهفته]درکِ[ و  به امتش آشکار ساخت، ]معانی و اسرار[ قرآن را

در بحر قرآن و دستیابیِ دُر و   3یصاغو و ن فراهم ساخت،ایشا استنباط مفاهیم صدر اول به

و تأویل مفاهیم بعدی ]بر بنیاد مفاهیم صدر مرواریدهای آن را به این مردم از طریق تفسیر 

آسان ساخت. پس سپاس او راست که لطف و احسان خود را در دین و دنیا بر ما ارزانی  اول[

کرد، و درود باد بر محمد مصطفی و بر خاندان و دوستانش، و کسانی که علم را از وی تا روز 

 کنند.قیامت نقل می

 که خداوند عیبش را بپوشاند – 4بن احمد نسفیچنین گفت بندۀ ضعیف عمر بن محمد 

 و بر او رحم کناد: 

که آنچه طلب دارید خداوند به شما عطا  –از اهل علم  ]شما[ دوستاناز دیر زمانی، 

د تا کتابی در تفسیر من تقاضا داشتیاز  –کند و راه تان را به رسیدن به مرادتان آسان سازد 

و محبت و  بسی شیفتگی که[آن با]. و مختصر و جامع  5،کتابی سهل و ممتنع ،مقرآن گِرد آور

در این نسبت به آنچه ] عتماد و باور و رضامندیابس ابراز داشتید، و  تلذذ به نظم و سخنم

 ]اما[ از من عذر و تعلل و سُستی دریافتید.  ،[ بگزینم نشان دادیدبرای شما کتاب

کاری بس عظیم است، و فرجامِ این از برای آن بود که سخن گفتن در کتاب خداوند 

ها ، و خاطر ازین همه علتاستو سُست  نماید، و ذهن در ایام پیری کندکار بس دور می

، کم نیستروزی های کاری و اتفاقات روزگار شبانهمشغولیت و ،بسی آشفته و پریشان است

افزون بر آن،  د.نمایمی این کار را بس دشواردستی داری و  تنگعیال دلی از بابتِو آشفته

، و میل و گوناگون بوددر موردِ چنین کتابی و کیفیت و ویژگی آن  کنندگانالتماسخواستِ 

                                                            
 شنا کردن، فرو رفتن و غوطه زدن در دریا. کنایتاً به معنی تأمل، تعمق، و تفکر نیز است.  3

 نویسیم: ترجمه میها و در حاشیۀ بعضی دیگر طور ذیل است که بدون در بعضی نسخه 4

الدین، زین األئمه، جمال اإلسالم والمسلمین، أبوحفص عمر بن األجل الزاهد األستاذ، نجم قالَ الشیخ اإلمام»

 «محمد بن احمد النسفی.

اما مانند  د،یآسان نما اقیربط کالم و سسهل و ممتنع: از اصطالحات علم بدیع است. به معنای آن است که  5

نامۀ دهخدا( . )لغتدر الفاظ اندک اریبس یمعان دنیگفت بسبب سالست و جزالت و گنجان آن هر کس نتواند

 )فرهنگ فارسی معین( آن گفتن مشکل باشد. رینظ یول د،ینثر( که در ظاهر آسان نما ای)شعر  یقطعه ا
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، و خشنود ساختنِ همه ممکن نبود، و نبود متفق شدنیبر روش و شیوۀ خاص  ذوق شان

  آرزوی همه یکسان شدنی نبود.

]این  ید، وا از دست نداد، شما عنانِ طلب خویش ردالیل با این درازا همه با وجود این

اع اقن یدیگر تان از من به چیزخواست  اجابتِبه جز  بلکهاز تالش شما نکاست،  تعلل[

ها، به خواست شما گوش فرا دادم، و آندم تواضع . ]در نهایت[ پس ازین همه خودسرینداشتید

ا را ت شمو فروتنی را در شما حس کردم. پس به درگاه خدای تعالی استخاره کردم تا خواس

ین کار آغاز ابه  ،برآورده سازم، و به یاری شما بشتابم. پس به خدا پناه برده و زنهار خواسته

 .[45]النساء:  ﴾کارساز بسنده است، و خداوند بحیث مددگار بسنده استو خدا بحیث ﴿کردم. 

ر کنیم، بدون شک که توفیق از جانب خداوند است، و هدایت بپس سخن را آغاز می

 .از جانب اوستاست راه ر

 [و تفاوت میان این دو معنیِ تفسیر و تأویل ]در 
سخن ه بر ماست ک و. سخنانِ کوتاه و درازی گفته شده است تفسیر و تأویل ]شرحِ[ معنیدر 

 :گوئیم که. پس میرا در حدِ اعتدال و میانه نگهداریم

ه آیت در مورد اسبابی ک ، وعلم نزول و شأن آیت و داستان نزول آن است «تفسیر » 

« تأویل » و  .پردازدمی ،و اقوامی که مورد خطاب آیات قرار گرفته اند در پیِ آن نازل شد،

مده است آقبل از آن و بعد از آن که شناخت معنی نهفته در آیت است که در موافقت با آنچه 

  باشد.

خت شنا تأویلشناخت ظاهر آیت است تا مراد و مفهوم آن آشکار گردد. و تفسیر پس 

، و در این ، علم نزول آیت استتفسیرمعنی نهفته در آیت، بر اساس دلیل، است. ]و استنباطِ[ 

، ]در یلتأوتوان ]فراتر[ سخن گفت. نچه ]از اخبار و اسناد[ به ما رسیده است نمیعلم جز آ

اشته قرار ددر موافقت با نص و اجماع  به شرطی کهستنباط مجاز و پسندیده است اواقع،[ 

  باشد.
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گفته اند: تفسیر دانستنِ ظاهر کالم سخنانی آمده است.  و از اهل علم در مورد این دو

 سخن تفسیر روشن کردن رویِ»: گویندمیفارسی  بهتن باطن آن. چنانکه دانساست، و تأویل 

تفسیر بیان نمودنِ  همچنان، آمده است که:  6«سخن است. است، و تأویل پیدا کردن معنیِ 

ش تفسیر مر گشای» چنانکه در فارسی گفته اند:آغاز کالم است، و تأویل بیان نمودنِ آخر کالم. 

تفسیر از برای ]آیات[ مُحکَمات است، و تأویل از برای  و گویند:  7«را.ش مایرا، و تأویل مر ن

چنانکه خدای  و گویند تفسیر از آنِ خلق است، و تأویل از آنِ حق است.  8متشابهات است.

ِِ...﴿ فرماید:تعالی می
ُ َ ِّ
ِالل َ ِإرالِّ ُ

يََل ور
ْ
ِتَأ
ُ
لَم
ْ
ع
َ
اِي
َ
م
َ
( درستِ) لیو نداند تأو»: یعنی[ 7]آل عمران:  ﴾...و

 اختالف نظر است.و گویند: در تفسیر اختالف نظر نیست، ولی در تأویل «. هللمگر ا یو

 ]اندر بیان جواز داشتن تأویل[ 
گفته اند که تفسیر  گروهیاختالف است.  اندیشی در آیات قرآندر مورد جواز داشتنِ ژرف

ندارد. آنها به روایت ابن جواز  صحیح در مورد آن آمده باشد بر بنیاد آنچه که نقلِجز قرآن 

در مورد قرآن هرکه »: فرمود ملسو هيلع هللا ىلص ورزند که نبی کریمتعالی عنهما( استناد می هلل)رضی ا عباس

و در روایتی دیگر آمده است که   9«گزیده است.به رأی خود حرف زند، جای خود را دوزخ 

]حتی[ اگر درست هم باشد، خطا د، نهرکه در مورد قرآن به رأی خود حرف ز»فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصآن 

 10«کرده است.

                                                            
این جمله را خودِ امام نسفی به فارسی ذکر نموده است. چنانکه در مقدمه ذکر گردید، جمالت فارسی را که  6

در این ترجمه عیناً نقل » «  و در داخل گیمهدرشت به شکل  امام نسفی خودش به فارسی نگاشته است

 )یادداشت از مترجم/ مصحح فارسی( کنیم.می

 (صحح فارسی. )مگشایشِ آغاز کالم است، و تأویل نمایشِ آخر کالم استیعنی: تفسیر   7

 سوره آل عمران. 7برای معنای مُحکمات و متشابهات رجوع کنید به آیت  8

( 8031« )سنن الکبری»(، و نسائی در 2951و  2950(، ترمذی )4/423خود )« سنن»ابوداود در این حدیث را  9

 خوانده است.« ضعیف»است. اما عبداألعلی الثعلبی آنرا « حسن»نقل کرده اند. ترمذی میگوید که این حدیث 

ند. ترمذی گفته است ( این را روایت کرده ا8032« )الکبری»(، و نسائی در 2952(، ترمذی )3652ابوداود ) 10

 که این حدیث غریب است. 
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ِدر مورد تفسیر آیت ملسو هيلع هللا ىلص تعالی عنه( از پیامبر اکرم  هلل)رضی ا و ابوبکر صدیق
ً
ة
َ
فَاكره

َ
﴿و

أَبًِّا﴾ َ
و کجای زمین  خواهد افگندکدامین آسمان بر من سایه »پرسید. وی فرمود: [ 31]عبس:  و

و در   11«در مورد کتاب خدا بگویم که مرا به آن علم نباشد؟!د اگر چیزی را خواهد دامرا جا 

چیزی را در مورد کتاب خدا بگویم که منظور خداوند نبوده »... روایت دیگر آمده است که: 

 12«باشد.

انکه خداوند دارند. چن نظر اتفاق جائز بودن تعمق و تأمل در قرآناما بیشتر اهل علم بر 

ِفرماید: متعال می
َ
ِ﴿ِأَفَََلِي

َ
ُقْرآن

ْ
ِال
َ
ون

ُ
َدبَِّر َ

 [24و محمد:  82]النساء:  «کنند در قرآن؟آیا تأمل نمی» ﴾...ت

چنانکه . یا خواند و دال بر آگاه شدن بر معانی قرآن داردبه تأمل در قرآن فرا می آیت و این

ِِ...﴿فرماید: می ْم
ُ
ْ
ْن ِمر ُ

نبرطُونَه َ
ِيَْست

َ
ين ر َ ِاّلِّ ُ

ه
َ
لرم َ
استنباط مسئله را دارند آنانی که توانایی » ﴾...لَع

ْمِِ...﴿همچنان فرموده است: . [83]النساء:  «دانستندمی َِّلِإرلَْْير اِنُزر َ
ِم ِلرلنَِّاسر َ ِّ َِير

ب
ُ
ِلرت
َ
ر
ْ
ك ِّ َكِاّلر

ْ
َاِإرلَي

ن
ْ
ل
َ
أَنز

َ
و

﴾
َ
ون

ُ
ر َ ََفكِّ

ت
َ
ِي لَُُِّهْ َ

لَع
َ
ی، و فرستادیم به تو قرآن را، تا آنچه را به مردم نازل شده به ایشان بیان کن»  و

 .[44]النحل: « تا بُوَد که ایشان تفکر کنند و

شود علم نخستین چیزی از دنیا برداشته می»همچنان فرموده است:  ملسو هيلع هللا ىلصاکرم پیامبر 

نخیر، ولیکن کسانی که تأویل »فرمود: « شود؟ای پیامبر خدا، قرآن برداشته نمی»گفتند: « است.

  13«کنند.را بر اساس هوای خود تأویل میماند که آن میرند، و گروهی باقی میدانند میآن را می

کاوش در قرآن است. زیرا منظور از علم، پژوهش و »عنه( گفته است:  هللا)رضی ا و ابن مسعود

  14«علم اولین و آخرین در آن گنجانیده شده است.

                                                            
 ( روایت کرده.30107« )المصنف»این حدیث را ابن ابی شیبه در  11

 سعید بن منصور در سنن خود این را روایت کرده. 12

 (.2/69« )الدر المنثور»این حدیث مرسل است، که ابی قالبه از پیامبر اکرم روایت کرده است. رجوع شود به  13

در تفسیرش  لیث سمرقندیابو(، و 96)ص:« فضائل القرآن»عبید در ابو(، 814« )الجهاد»در  ابن مبارکاین را  14

 ( نقل کرده اند.1/35« )بحر العلوم»به نام 
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خدای تعالی هیچ آیتی »تعالی عنه( فرموده است:  هللا)رضی ا ]بن علی[  همچنان، حسن

پی  و مراد آن آیت بودهمنظور  بر آنچه که ا نفرستاده مگر اینکه دوست داشته است بندگانشر

هیچ چیزی نیست که علمِ آن در قرآن »)رضی اهلل تعالی عنه( فرموده است:  و علی  15«.ببرند

 «اند.نباشد، ولیکن رأیِ مردم از ]دانستنِ آن[ عاجز 

قرآن را بیست و دو هزار بار »گفته است:  هللا هرحم  16و مُفسر حسین بن فضل بَجَلی

از آغاز تا آخر آن با تدبر و تفکر خواندم. یک بار هم چنین نشد که بر علم جدیدی آگاه نگشته 

 «باشم.

قرآن »کند که گفت: روایت می ملسو هيلع هللا ىلصتعالی عنهما( از پیامبر گرامی  هللا)رضی ا ابن عباس

  18«برداشت کنید.آن را به بهترین وجه . است ]چندین[ وجوه دارایو ، ]به شما[ است  17منقاد

اشد: یکی آنکه خواندنِ آن ممکن باشد به هر زبانی تواند داشته بدو مفهوم می« منقاد»در اینجا، 

در آن معانی واضح آمده است که فهم مجتهدین از درک  ر اُفتد. و دوم آنکهدرست و سازگا

یکی آنکه  تواند:نیز به دو مفهوم بوده می« دارای چندین وجوه»آید. همچنان آنها کوتاه نمی

نظم کلماتش طوری ریخته شده است که تأویل وجوه مختلف از آن در تناسب با اعجاز 

نیز دو مفهوم دارد: « ترین وجه برداشت کنیدآن را به به»پذیر است. و در نهایت، کلماتش امکان

ن کرداری که بر شما الزم گشته انجام دهید. و دوم، به بهترییکی، تأویل آنرا به بهترین معنایش 

طلبی و گرایانه )بجای انصافرفتار بخشش( و به است آنچه که رخصت داده شده )به استثنای

 .عمل کنید( دادخواهی

                                                            
 (.2/69« )ثورالدر المن»عبد بن حمید در تفسیرش این را روایت کرده. رجوع شود به  15

قرن سوم هجری بود. اصلش از کوفه بود ولی بعداً به نیشاپور اقامت مفسر، محدث، و عالم زبان عربی در  16

 آمده است.« سیر أعالم النبالء»هـ درگذشت. ذکرش در  282گزید. در سال 

 15آسان است. چنانکه در آیت  آمده است که به معنای منقاد، رام، نرم، و« ذلول»در اصل حدیث، کلمۀ  17

ِ﴿الملک آمده:  سوره
ً
َِذلُوال

َ
َْرض

ْ
ِاْل

ُ
َلِلَُكم

َ
ع
َ
يِج ر َ ِاّلِّ

َ
»... یا « اوست آنکه زمین را منقاد شما گردانید»یعنی  ﴾...ُهو

 )یادداشت از مترجم(«. زمین را به شما رام گردانید

 ( این را روایت کرده است.4276الدارقطنی در سنن خود ) 18
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 در قرآن دارند.بکارگیری استنباط ها همه داللت بر جواز داشتن و این

 [توانداینکه تأویل و تفسیر به رأی از چه کسی درست بوده می ]اندر بیان
 یکیاست:  ]یا بر چهار بخش[ وجهگوید که تفسیر به چهار عنهما( می هللا)رضی ا ابن عباس

و دیگر آنست که کسی با ، مردم عرب وابستگی دارد شناخت و آشنایی با زبانبه آنست که 

دیگر آنست دانند، و علما می تنها تفسیر آن را دیگر آنست که، شودنادانی برآن بخشوده نمی

 داند. تعالی کسی دیگر نمی هللاتفسیر آن را جز ا که

، توحید و  آنموضوع کالم است. و دومِزبان عربی و  مشخصاتمورد اول، همان 

 ت است. سوم، فروع احکام ]شرعی[ و تأویل مُحتمالت ]آیات قرآن[ است. واصول شریع

های آن چه وقت چه زمانی اتفاق خواهد افتاد و نشانهچهارم، غیب است، مثالً قیامت مورد 

تواند، فرض عین آنچه که نادانی و ناآگاهی به آن هیچگاهی معذور شده نمی کند.ظهور می

 تنها به علما اختصاص دارد فرض کفایی است.است. و آنچه که ]علم آن[ 

أی هرکه در مورد قرآن به ر)» ملسو هيلع هللا ىلصتراض گروهی که به حدیث پیامبر اکرم در مورد اع

که:  باید گفت که معنای این حدیث در واقع این است جویندمیاستناد ( «خود حرف زند...

اشد، خود نداشته بدلیلی بر رأی  دهد، و هیچرأی خطور کند در ذهنش بر هر آنچه که کسی 

 اگر تصادفاً درست هم گفته باشد، روش وی خطا و اشتباه است.

ذهن  ر مبنای هر آنچه که در، رأی دادن بیکیگفته اند که رأی به دو نوع است. و 

ده است. شمردود بوده و از قرآن بازداشته ، و این ظن و گمان باشد. و چنین کاری خطور کند

داوند متعال ل کامل و علم بارز منشاء گرفته باشد، و تائید از خو دیگری، رأیی است که از عق

 .و رأی پسندیده است بر آن آشکار باشد. و این استنباط نیکو

 گوید:می هللارحمه ا منصور ماتریدیابوامام 

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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گیرد که برایش اجازه داده شده است تا در تمامی از جانب شخصی صورت می« تفسیر به رأی»

بدون  کندتفسیر میدیده است   19قلب در بر بنیاد آنچهحکم کند، و چنین شخصی امور دین 

در حق کسی درست  قرارو بعضی گفته اند: این  .اینکه در جستجوی پیشکش نمودن دلیل باشد

سخنش از اجتهادی که در زمینه کرده است ثابت شود، و  در صورتی که است که درستیِ 

انصراف ورزد و برگشت نماید. و اگر برایش گفته شود متوجه شود که سخنش نادرست است 

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.

: تفسیر، بین این دو فرق است . وشده استو نیز گفته اند که: تفسیر بدون تأویل نهی 

توان بر آن آگاهی گفتار در مورد شأن نزول و سبب نزول آیات است. و این علمی است که می

خیزد. متباقی [ بر میو خبر شود از علم ]یعنی از سند و ثبوتیافت، و هرچه در آن گفته می

دانیم که میاظ است، چنان، آشکارسازی معنا ]و مفهوم[ الفتأویلو هرچه گفته شود تأویل است. 

گنجانیده  ستتعالی در قرآن ]حتی[ علم تمامی بالهایی که تا روز قیامت نازل شدنی هللاکه ا

 است. 

رده اند، تأویل کفقها بر آن بِنا آنچه ]در واقع،[ همه آنچه از امامان به ما رسیده است و 

یت کارسازی مقصود آاند و نه تفسیر. تفسیر، آشکارسازی حقیقت آیت است. و تأویل، آش

اشت شده تأویل بمعنای شناخت کالم است تا چه ]معنا و مفهومی[ از آن برداست. و در لغت، 

« .پردازدمی[ چندین وجوه ]معانیبه ، ولی تأویل پردازدمی یک وجه ]و معنا[ برتواند. تفسیر می

 (.هللامنصور رحمه اابو)و این بود مختصر سخنان امام 

 کنیم:هایی را ذکر میهردو مثالو در اینجا برای 

لُواآیتِ  َ
ت
َ
ت
ْ
نرَِيِاق مر

ْ
ؤ
ُ
م
ْ
ِال
َ
ن ِمر َانر

إرنِطَائرَفت َ
و اگر دو گروه از مسلمانان با یکدیگر » ﴾...﴿و

ِِ...﴿یا در آیتِ است. در مورد اَوس و خزرج  [9]الحجرات:  «جنگ کنند
ر
ٍمِأُوِل

ْ
ِقَو ِإرََلٰ َ

ن
ْ
و
َ
ع
ْ
د
ُ
ت
َ
س

ٍسِ
ْ
أ
َ
يدٍِِب : الفتح] «دارند یسخت جنگ یرویکه ن دیشویفرا خوانده م یقوم یبسو یبزود»ِ﴾...َشدر

                                                            
 آمده است.« عقل»ی نسخه ها در بعض 19
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ِیا هم آیتِ است. مردم فارس ویا اهل یمامه منظور  [16
ُ
هُل
ْ
َكِقَو

ُ
ب جر
ْ
ع
ُ
نِي

َ
ِم ِالنَِّاسر َ

ن مر
َ
و » ﴾...﴿و

اشاره به اَخنَس بن  [204]البقرۀ:  «از مردمان کسى هست که به شگفت مى آرد تو را سخن او

علم تفسیر است، و در این علم جز آنچه موضوع پس شرح این آیات و نحو آنها شریق دارد. 

 توان ]فراتر[ سخن گفت.]از اخبار و اسناد[ به ما رسیده است نمی

ِاما در مورد آیتِ 
ً
ثرَقاال

َ
َفافًاِو واِخر

ُ
ر ، [41]التوبه:  «سبکبار و گرانبار دییآ رونیب» ﴾...﴿انفر

گروهی دیگر گفتند که درویش و توانگر است، گروهی گفته اند که منظور پیر و جوان است، 

 وبعضی گفتند که منظور مجرد و متأهل است، بعضی دیگر گفتند بیمار و تندرست است، 

اینها تأویل اند، و همۀ اینها جائز و  کاهل و چابک است. مردمان بعضی گفتند که منظور

 خالفو هیچ زیانی در این گفتار نیست، درحالیکه با اصول موافق است و پسندیده است، 

    20نیست. عقل

                                                            
 درصد متن اصلی ترجمه گردید. 95ازین فصل، تخمیناً حدود  20



 67 تعوذ )پناه بردن به خداوند(

 به خداوند( تعوذ )پناه بردن
 کالم در گفتار ما قبل از خواندنِ قرآن عظیم الشأن:

وُذ 
ُ
ِ أَع   بِالّلَ

َ
طَانِ  ِمن

ْ
ي ِجيِ  الّشَ

َ ّ
  الر

  1رم به خداوند از شیطان رانده شده.بپناه می

                                                            
های فارسی ها، ادعا دارند که استفادۀ نامها و وهابیلفیگرایان امروز در اهل سنت و جماعت، همچون سمتن 1

 40است، و آنها آیت « شرک»برای اهلل متعال  کردگار، ایزد و یزدان چون خدا، خداوند، پروردگار، آفریدگار،

 مسمایی[ی ]بیهانام رگبجز خدا م پرستیدنمی﴿فرماید: آورند که میسوره یوسف را مصداق سخن خود می

 .[40]یوسف: ِ﴾لیدل یچه آنها بر خدا است نفرستاده ،اید کرده مقرر شما درانپو  شما هک را ندچ

ا بجز خداوند نخست، این سخن یوسف علیه السالم به مشرکین و کافرانی بود که معبود یا معبودان دیگری ر

توان این آیت را نمی دند. وبو« مسماهای بینام»هایی که آنها برای معبودان خود گزیده بودند پرستیدند، و ناممی

 .است همان ذات تبارک وتعالیهای فارسی همۀ این نام مسمایبه مسلمانان خطاب کرد، درحالیکه 

اسم « اهلل»ها بکار بریم که اسم های دیگری را در سائر زبانتوانیم نامدرصورتی نمی« اهلل»دوم، برای اسم مبارک 

لماست. ع. درحالیکه این موضوع مورد اختالف ق نگردیده باشدای مشتو از دیگر لفظ و کلمه خاص باشد

 )توجه فرمائید به تفسیر اسم اهلل که در تسمیه در این تفسیر آمده است.(

ها زبانِ اهل سنت و جماعت، اعم از متقدمین و متأخرین، در طول قرنسوم، اجماع علما و مجتهدین فارسی

امام های فارسی برای ذات تبارک وتعالی مشکلی ندارد. ند و دیگر نامهای خدا، خداوهمین بوده که کاربردِ نام

های فارسی برای اهلل متعال جائز است گوید که کاربرد نامبه وضاحت میعنه(  یاهلل تعال ی)رض فهیاعظم ابوحن

عز اسمه فجائز  ىل تعاالّل من صفات  ةبالفارسي العماء كرهذ ءيش لك و»: بردرا بکار می« خدای»و خودش نام 
همه »ی، عنی «.هكيفي و هتشبي بال «عزوجل یخدا یرو به» ليقا أن وزجي و ه،بالفارسي «ايلد» وىالقول به س

در «  دی» ذکر کرده اند، گفتنِ آن جائز است، بجز  یبه فارس یتعال ی[ را که علما در مورد صفات خدایالفاظ]

 «.تیفیو بدون ک هیبدون تشب« یتعال یخدا یروبه » ندی. و جواز دارد که بگویفارس

 حجة یبزرگ شافعو متکلم  هیاست. گذشته از او، فق ینظر حاکم در مذهب حنف ،فهینظر امام ابوحن نیا و

 هجری خواجه عبداهلل انصاریعالم حنبلی قرن چهارم ، «سعادت یایمیک»در کتاب  یاالسالم امام محمد غزال

او شرحی نوشته بنام « منازل السائرین»بر کتاب  او را ستوده است و ابن قیم الجوزیه الهروی )که ابن تیمیه

عمادالدین  یقرن پنجم هجر یشافع هیقمفسر و فخوانده است(، « شیخ االسالم»و او را « مدارج السالکین»
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گان، برای متقربین، دستآویز برای ترسند هاین کلمه وسیل که اهل معرفت گفته اند

  سرزنش برای گنهکاران، بازگشت برای گریزندگان، و شادمانی برای دوستداران است.

ِو رجوع به کالم پروردگار است که گفت:  َطانر
ْ
ي َ ِالشِّ َ

ن مر ِر َ ِبراللِّ
ْ
ذ َعر
ت
ْ
ِفَاس

َ
ُقْرآن

ْ
َتِال

ْ
أ
َ
َذاِقَر ﴿فَإر

﴾ مير جر َ ِّ
که  طان،یش [شر]از   2اندُخس یتعال یخواندنِ قرآن، به خدا یچون خواه» [98]النحل:  الر

  3«.[به لعنت و خذالن]رانده شده است 

ائی الق ملسو هيلع هللا ىلصتالوت پیامبر اکرم  حینکه شیطان  نزول این کلمه زمانی صورت گرفتهو 

 اینبی هیچ و رسولی هیچ تو از پیش و﴿کند: می به آن اشارهخداوند متعال  چنانکه ،ایجاد کرد

 بعمل القاءاتی او آرزوی [آن] در شیطان خاطر بربست،را به  آرزویی چون مگر نفرستادیم را

 4تعالی. هللا. و داستان این را در موضعش بیان خواهیم نمود، انشاءا[52]الحج:  ﴾آوردمی

                                                            
 هللا یشاه ول راًیاخ و، «القرآن لألعاجم ریتفس یف تاج التراجم» اش بنامتفسیر فارسی در ینیابوالمظفر اسفرا

اش و حتی در همین امام ابوحفص نسفی در تفسیر فارسیگذشته از  –ترجمه و تفسیر فارسی خود در  ویدهل

بکار برده را  ، پروردگار، آفریدگار، کردگار، ایزد و یزدانخداوند های خدا، خدای،نام همه –اش تفسیر عربی

 اند. )یادداشت از مترجم(

 : پناه خواستن و پناه جستن. اندُخسیدن 2

 ترجمه از تفسیر فارسی امام نسفی برگرفته شده است. 3

این آیت را قسمی تفسیر  و تفسیر ابن کثیر ، تفسیر بغوی، تفسیر ثعلبیر طبریبعضی از تفاسیر چون تفسی 4

را بر  یباطل شیطان تالش ورزید تا سخننمود، النجم را تالوت می سوره ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر که زمانیکرده اند که گویا 

القای شیطان » ابوبکر جصاص و بومنصور ماتریدیولی نجم الدین نسفی در موافقت با ا. وی جاری سازد زبان

ایجاد وهم در خاطر ویا هم به معنی  ولرسبه معنی صدا زدن شیطان حین تالوت «  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل را در تالوت رسول

ین تأویالت را برگزیده همنیز  و امام بیضاوی امام قرطبی، یفخرالدین رازامام  کند.تأویل میو ذهن پیامبر اکرم 

 )یادداشت از مترجم(. دانندروایتی را که طبری و دیگران نقل کرده اند مُنکَر و جعل میو  اند
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شود، و تمام می هللابه ا« پیوستن»شود، و با از شیطان آغاز می «گیسختن»پناه جستن با 

 5است. دوست به« رو آوردن»و اغیار از  «برگشتن»این 

ُ أَ 
 : وذُ ع

کردن است، یا   6ها گفته اند طلبِ عصمتپناه بردن است، و بعضیبه معنای « وذاع»

اندُخسم، می»: گویند که . و به فارسیاست (فریاد جستناستغاثه کردن )، یا است کمک خواستن

خواهم، و فریاد خواهم، و یاری میامان میخواهم، و داشت میخواهم، و نگاهو پناه می

 «خواهم.می

کنید که روایت می ملسو هيلع هللا ىلصکه شما از نبی  بپرسندو  کننداعتراض  شاید از دین برگشتگان

پس چه نیاز   7«ای در گریز است که در آن قرآن خوانده شود.شیطان از خانه»فرموده است: 

  ؟داریم که از شیطان بجوئیم

ین سخن است. نخست، این حدیث در مورد کسی است که در در پاسخ به اینها، چند

اگر قرآن ترا ]از »فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصکند. از همین سبب پیامبر پهلوی خواندن قرآن، به آن عمل نیز می

تواند خلل و کوتاهی می و در عمل به قرآن  8«یی.اش نبودهمنکرات[ باز ندارد، پس تو خواننده

، که درآنصورت هیچ اعتباری بر مصئونیت از شیطان وجود ندارد، فلهذا باشدصورت گرفته 

 .گردیمنیاز نمیاز پناه جستن به خداوند بیهیچگاهی 

تا انسان را از عزیمتش ]در راه عبادت و نائل گشتن به ورزد دوم، شیطان تالش می

طان همیشه تالش کند. شیسعادت ابدی[ منصرف سازد، ولی انسان با پناه جستن او را دفع می

                                                            
تعوذ با انفصال از شیطان » و ادبی صورت گرفت. ترجمۀ تحت اللفظی این طور است:  فهومیترجمۀ نسبتاً م 5

  «است. هللابه ا هللاشود، و این انتقال از غیرِ اتمام می هللاشود و با اتصال به اآغاز می

 پاکی، پاکدامنی، و عفت. 6

 (.780به روایت مسلم ) 7

این حدیث را که مرسل خوانده اند روایت « فضائل القرآن»عبید در ابو( و 1345« )مسند الشامیین»نی در طبرا 8

 کرده اند.



 بردن به خداوند(تعوذ )پناه  70
 

 

د دگرگون کند و تباه سازد. آورکه به پروردگارش روی میدارد تا احوال ]باطنی[ انسان را زمانی

 کند.پناه جستن، این ترفند و فسون او را دفع می ولی

عنه آمده است:  هللارضی ا سوم، غرض از پناه جستن آنست که در گفتار جعفر صادق

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.

وید، و اگر بگویند که: اگر شخص پیش از تالوت قرآن، به خداوند از شیطان پناه ج

ظ و گوئیم که: حفها میدر پاسخ به این !زند؟و گناهی از او سر نمی پس دگر هیچ خطایی

 وابستگی  بندهه پرهیزگاری و یاد کردن و بیداریِ، بدر نتیجۀ پناه جستن بنده ،داشت خداوندنگاه

 را ایشان شیطان از ای وسوسه چون اند، پرهیزگار آنانیکه﴿فرماید: دارد. چنانکه او تعالی می

ی که خلل و درصورت اما. [201]األعراف:  ﴾میشوند بینا ناگهان و میکنند یاد را خدا میگیرد، فرا

 یابد.در این شروط ]نزد بنده[ باشد، آن وعده تحقق نمی ایکوتاهی

ند؟! آیا ندیدی کسانی که به این شروط پابند بودند چگونه مورد نوازش قرار گرفت

ز تو آنچه اندُخسم به تو از آنکه بخواهم امی، ای پروردگارم﴿نوح علیه السالم گفت: چنانکه 

 رام که [شما تهدید] ازین من﴿موسی علیه السالم گفت:  و. [47]هود:  ﴾مرا بدان علم نیست

علیه  یوسفو  [.20]الدخان:  ﴾آوردم پناه شما پروردگار و خود پروردگار به میکنید، سنگسار

 ﴾تساخ گرامی مرا مقام او. است من خداوندگار او بیگمانپناهم به خدا! ﴿السالم گفت: 
]آل  ﴾سپارممی تو پناه در مردود شیطان از را اوالدش و او﴿و زن عمران گفت:  [.23]یوسف: 

ر آمده و چنانکه در اخبا[. 18]مریم:  ﴾از تو به رحمن پناه می برم﴿و مریم گفت: [. 36عمران: 

بَرم به خدایی که مرا پناه می»شد گفت: که ابراهیم علیه السالم در آتش انداخته میاست، زمانی

یامبر ما و پ« نزد خدا گناه کرد و مرا خوار ساخت.آفرید و سپس هدایتم کرد، از شر کسی که 

و  .[97]المؤمنون:  ﴾جویممی پناه تو به شیاطین های وسوسه از من پروردگارا،﴿گفت:  ملسو هيلع هللا ىلص

 اندُخسم به پروردگارمی﴿و  الفلق[ ه]سورِ﴾دماندُخسم به خداوندِ سپیدهمی﴿ گفت:همچنان 

  .[ناسال ه]سورِ﴾آدمیان
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و بَرم به بخشش تو از عذاب تو، پناه می»فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلص [حضرت]و در شب معراج، آن 

 9«برم از تو به تو.برم به خشنودی تو از ناخشنودی تو، و پناه میپناه می

ران ، زن عم«عصمت»، یوسف به «کرامت»، موسی به «سالمت»پس نوح علیه السالم به 

 دند.زچنگ « شفاعت»، و مصطفی به «دوستی»، ابراهیم به «بشارت»، مریم به «دهیپناه»به 

 تعالی هللاگویند که: در پناه جستن از شیطان، اظهار ترس از غیرِ ا]مُعترضین[ و اگر 

ست[ گوئیم: به دشمنی گرفتنِ دشمنِ ]دودر پاسخ می باشد. و این خلل در بندگی است.می

ادن به تن دو تمام نمودنِ بندگی است،  هللابه سوی ا هللادهیِ دوستی است، و گریز از غیرِ انشان

، و اظهار بیچارگی است ترسدفرمان خدا ابراز طاعت است، و ترس از کسی که از خدا نمی

 زاری نزد خدا جستنِ خشنودیِ اوست.

کلمه  عضی، در اینو ]اهلِ علم[ گفته اند: در تعوذ، دوری و ترس وجود دارد. نزد ب

دِ او از بابتِ ترس داشتن از خو دوری از کسی که رانده شده است لیترس و رمیدن است. و

یی که انسان شخص رانده شده است. آیا ندیدهاین نیست، بلکه از برای ترسِ همراه شدن با 

بابتِ اش از جوید؟! این دوری جستندوری می گیردمورد تبعید پادشاه قرار میاز کسی که 

ورت همدلی با پادشاه بخاطر آنچه صنیست، بلکه از بابت  شخص تبعید شدهاز  داشتن ترس

 باشد.گرفته است می

 از تو دور ، ما رات دوریاز رحمت و قرب]تویی[  ابلیس،ای »و ازین رو گفته اند: 

 10«!دور  [باد]

هالک گشت و گویند: در بیزاری جستن، توان و قوت است. و ازین رو گفته اند: 

 برم.یتعالی پناه م هللاشیطان چون به اصل و فِعل خود نگریست، و من از کسانی چون او به ا

                                                            
 عنها. هللا( به روایت عائشه رضی ا486صحیح مسلم )  9

آمده است. تصحیح ترجیحی « ای ابلیس، از رحمت و قربت دور، ما را از تو دورا دور»ها در اصل نسخه 10

 )یادداشت از مصحح فارسی( صورت گرفت.توسط مترجم 
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لیس و جای جستن[ از حالِ اب و گروهی نیز گفته اند که: پناه جستن به خداوند ]بیزاری

 گناه، یا از [ لغزانیدن بهگشت و عاقبت اوست، نه از ]ترسِ[ ترفند و فریب او، یا از ]ترسِبر

 ]ترسِ[ گمراه نمودن ]ما توسط او[.

طَاِن 
ْ
ي 1:الّشَ 1  

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

  از ی است، یعن «بُعد و دوری»گرفته شده است که به معنی « طونشَ»اول، شیطان از
  رحمت دور شده.

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

 . دین و دنیا

  ه معنی ، و همچنان ب«سوزاند»، به معنی اینکه «شَیَّط الشیء»سوم، چنانکه گویند

 در این دنیا در آتش جدایی سوخت، وشیطان یعنی هم آمده است. « سوخته شده»
 . سوزدذاب میفردا در آتش سوزاننده و آتش ع

  ختهستورِ مهارگسی»)اسب گریخته(، به معنی « فرسٌ شطون»چهارم، چنانکه گویند» 

  است. سرکشگنهکار  شیطان به معنای ، یعنیاست

  ره در گناه هموااست. یعنی « ریسمان دراز»اشتقاق یافته که به معنی « شَطَن»پنجم، از
  و پیوسته در سرکشی.

  سرخوشِ خرامان»، به معنی )اسب مست( «طانفرسٌ شی»ششم، چنانکه گویند »

  .ستمتکبر سرباالشیطان  است. یعنی

  ،چنانکه شود. که از هر جنس باشد اطالق می گرششور گردنکشِشیطان به هر هفتم

ِيِر﴿ در قرآن ]در مورد درخت زقوم[ گفته شده است: اطر
َ
ي َ ِالشِّ ُ

وس
ُ
ء
ُ
ِر
ُ
َِّه َِكأَن ا َ

ه
ُ
ع
ْ
 ﴾طَل

  «هاست.مانند سرهای شیطانخوشۀ آن [ »65]الصافات: 

                                                            
بنابر را  هللاپرداخته است. اما در این ترجمه، تفسیر اسم ا هللامام نسفی قبل ازین به تفسیر و معنای اسم ا  11

 . کنیمواگذار میبه بخش تفسیر تسمیه دالیلی 
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  را که دود آن)گوشت را بریان کرد(، به معنی این« شَیَّطَ اللَحم»هشتم، چنانکه گویند

باه تشیطان هرچیزی را فاسد و . یعنی، ، ولی پخته نشدسر داد یا دود آنرا کشید
 . سازدسازد، و هیچ چیزی را درست نمیمی

  ،ست. ابه معنی چاق و فربه  ،اسب تنومند()« فرسٌ مِشیَاط»گویند چنانکه مینهم

  است.گشته ها، شر و مکر فربه زشتیشیطان از خباثت، یعنی، 

 ،ر شیطان کردا. یعنی، باه شدهگرفته شده است، به معنی ت« شاط»نام شیطان از  و دهم
 باطل و تباه است، و آرزویش نافرجام و ناکام.

ِجِي 
َ ّ
 :الر

است ]یعنی دشنام داده شده، سرزنش « مشتوم»به معنی « الرجیم»گفت که   12کسائی

. «[لت و کوب»یعنی « ضرب و شتم»گوئیم ور داده شده، چنانکه در فارسی میشده، آزار و جَ

اَك﴾﴿: آمده استو چنانکه در قرآن 
َ
ْن
َ
َج
َ
طَُكِلَر

ْ
ه
َ
اَلِر

ْ
لَو
َ
تو  ۀلیقب [بخاطر]و اگر »  [91: هود] و

 «.میکردیم لت و کوبترا  گمانیبود، بینم

د. و این ترین شیوه باید کشته شوبه معنی کسی است که به فجیع« الرجیم»و گفته اند: 

و متهم شدن  محکوم شدن)سنگسار( اقتباس گردیده. و گفته اند: به معنی « ةالرَّجم بالحجار»از 

بِر﴿ِ:فرماید، چنانکه خدای تعالی میاست
ْ
َغي
ْ
رال ًاِب

ْ
َج
َ
و «. کنند غائبانهمحکوم می» [22]الکهف:  ﴾ر

شانه ها و بالها نبا سختی آدمبنیبر  صفت فاعلی است، به این معنی کهها، در نزد بعضی

ها به مانز آسکه مورد لعنت قرار گرفت، اگران، مفعول است، یعنی زمانیو در نزد دی. گیردمی

  .پرتاب شد[ به پائین] القای مالئکه

 . های شُوم و صفات نکوهیدۀ شیطان ذکر شده استو در قرآن نام

                                                            
استاد لغت و نحو  و گانهقاریان هفتاز  یک. یکسائی روزیبهمن بن ف بنهللبن حمزۀبن عبدا یعلابوالحسن   12

 یگفت من راستگوتر از کسائیکرده است م تیروا یکه از و حنبل بن امام احمد .مولد او کوفه بود .است

 . )یادداشت از مترجم(بوده است یخوار کسائ رهیکه در نحو دانشمند شود ج یکس دیگو یو شافع ،ام دهیند
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 و  (کنندهوسوسه) ، وسواس[33: لقمان] (فریبنده) ورغَرُ ابلیس، شیطان،های وی به نام

مارِد  ،[13األعراف: ]( خوار و ذلیلر )صاغِ ،[34البقره: ]کافر ، [الناس سوره] (گریزنده) خناس

تن فا، [201]األعراف: ( وسوسه) طائف ،[117النساء: ]مَرید )گردنکش(  ،[7الصافات: ]( سرکش)

 ممذؤوو  )زشت( مذموم ،[78 ص:] )لعنت کرده شده( ملعون ،[27األعراف: ] (انگیزندهفتنه)

کَفور [، 9-8]الصافات:  مقذوف )پرتاب شونده( [،18]األعراف: )رانده شده(  و مدحور )نکوهیده(

عدو [، 44مریم: ] عَصِیّ )نافرمان( [،29]الفرقان: )تنها گذارنده( خَذول  ،[27سراء: ]اإل)ناسپاس( 

 یاد شده است. [15]القصص: کننده( و مُضِل )گمراه [،6]فاطر: )دشمن( 

. [34]البقرۀ:  ﴾]از فرمان خدا[ ابا ورزید و تکبر کرد﴿ اینست که: و از صفات و کردار او

]الحجر:  ﴾که سجده کنم ستمین ]حاضر[ رگزگفت: ه﴿ .[12األعراف: ] ﴾گفت: من از او بهترم﴿

]آل عمران:  ﴾بیگمان شیطان ایشان را لغزانید﴿ .[36البقرۀ: ] ﴾شیطان هردو را از آنجا لغزاند﴿ .[33

و به ایشان سوگند خورد که من به ﴿ .[50]الکهف:  ﴾کرد یاز حکم پروردگارش نافرمان﴿. [155

چنانکه ﴿. [22األعراف: ] ﴾]به پستی[ با فریب دادندرافگندشان ﴿ .[21]األعراف:  ﴾شما خیرخواهم

شیطان ]یاد یوسف[ را از خاطرش ﴿. [27]األعراف:  ﴾آورد رونیپدر و مادر شما را از بهشت ب

]الکهف:  ﴾دیفراموشم نگردان [رانیا گرید یکس] طانیو جز ش﴿. [42]یوسف:  ﴾فراموش گردانید

بعمل  یاو القاءات یدر آرزو طانیش﴿. [41]ص:  ﴾مرا به رنج و عذاب افگنده است طانیش﴿. [63

 گمانیب﴿. [100]یوسف:  ﴾افگند یمن و برادران من دشمن انیم طانیش﴿ .[52]الحج: ﴾ِآوردیم

. [19]المجادله:  ﴾طانیش شانیشده است بر ا یمستول﴿. [53] ﴾افگند ینزاع م شانیا انیم طانیش

آراید شیطان می﴿. [48األنفال: ] ﴾جلوه داد بایآنها زرا به  شان [گناه آلود]کردار  طانیکه شآنگاه ﴿

که  طانیخواهد شمی﴿. [25محمد: ] ﴾کند آرزوی شان را]کردار شان[ را به ایشان، و دراز می

و از  یتعال یو قمار، و باز دارد تان از ذکر خدا یشما جنگ و آزار، به سبب مَ انیم فکندیب

را  یزیبه خدا چ نکهیو به ا خواندیفرا م نیبد و ننگ یکارهاه شما را ب﴿. [91المائده: ] ﴾نماز

 دیفرمایو م یشما را به تنگدست دهدیوعده مشیطان ﴿ .[169البقره: ] ﴾دیدانیکه نم دینسبت ده

. [6فاطر: ] ﴾تا اهل دوزخ شوند کندیگروه خود را دعوت ماو ﴿ .[268البقرۀ: ] ﴾یتان به زشت
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مانند کسی که به ﴿. [275]البقره:  ﴾به نسبت تماس مختل ساخته است طانیاو را ش [حواس]﴿

گمراه ] یبرا گمانیب﴿. [97]المؤمنون:  ﴾های شیاطیناز وسوسه﴿. [71]األنعام:  ﴾یاوه بردش شیطان

برکنم اوالد او را  خیالبته از ب﴿. [16األعراف: ] ﴾نمینش یتو م راستِ  راهِ  بر سرِ ،انیآدم [ساختنِ

 گمراه کنم شان نهیو هرآرا،  مقدر ۀاز بندگانِ تو بهر رمیبگ نهیهرآ﴿ِ.[62]اإلسراء:  ﴾مگر اندکى

 ﴾گردانمیگمراه م را شانیا ۀقسم به عزت تو که هم﴿. [119-118]النساء:  ﴾نم شانگبه آرزوها اف و

 .[82]ص: 

« رجیم»م برابر به یبدی آنها جمع کنهای شیطان را از لحاظ زشتی و اگر همۀ این نام

شود. او می هایبگیریم، دربرگیرندۀ همه جنایات و بدکاری« راجم»شوند. اگر این را به معنی می

مقرر است  در نظر گیریم، شامل همه عذاب و عقوبتی که بر شیطان« مرجوم»اگر آن را به معنی 

 شود. می

یوۀ تعوذ این شهای او. ازین رو، ذکر گردید و نه دیگر نام همین نام رجیمپس در تعوذ 

ت. و [ بهتر اسدر میان همه کلماتی ]که در اخبار و احادیث برای پناه خواستن آمده است

 پناه خواستن نقل گردیده اند: در یروایات مختلف

  ِاَْللرمي،ِ»روایت شده که گفته است:  ملسو هيلع هللا ىلصاز نبی کریم َذابرهر َ
ِمرنِع ظمير َ

ِالع ر َ ِاللِّ فور َ
وُذِبرع ُ

أَع

ِ مرن
َ
ِو

َ
ي َ ِالشِّ زاتر

َ
لرميَهم َ

ِالع
ُ
يع مر َ ِّ

ِالس
َ
ُِهو

َ َ ِّ
ِالل َ ِإرنِّ برم به بخشش خداوند )پناه می «.اطرِي،

 گمان خداوند شنوندۀهای شیاطین، بیبلندمرتبه از عذاب دردناکش، و از وسوسه

 داناست.(

 گفت: عنه روایت است که میتعالی  هللرضی ا از ابوبکر صدیق«ِ ِالواجدر ر ِبااللِّ أعوُذ

ِالعلمي
ُ
ِهوِالسميع إنِاللِّ ومنِكلِشيطاٍنِمارٍدِ، ٍِِّحاسٍدِ،

ُدو
َ
ِمنِكلِع برم )پناه می «.الماجدر

گمان به خداوند دارا و بلندمرتبه، از همه دشمنان بداندیش، و از شیطان سرکش، بی

 خداوند شنوندۀ داناست.(
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  عِيِمنِ»عنه روایت شده که گفته است: تعالی  هللرضی ا عمر فاروقاز
ُ
رِالم أعوُذِباللِّ

يطانِاللَِّعِيِإَلِيومِالين َ مددرسان از شیطان لعنت شده  برم به خداوندِپناه می) «.الشِّ

 (تا روز قیامت.

 ِمنِ»تعالی عنه چنین روایت شده است:  هللا رضی از عثمان ذوالنورین ِباللِّ أعوُذ

ِالمستعانالشيطانِ ِوالطغيان،ِوهوِالمنعمر برم به خداوند از شیطان )پناه می «.والكفرر

 دهنده.(یاری گمان هم اوست توانگرِو کفر و سرکشی، بی

 هِ»تعالی عنه چنین روایت شده است:  هللارضی  از علی مرتضی جهر َ
ِالعظميِوو أعوُذِباللِّ

برم به خداوند بلندمرتبه که )پناه میِ«.الشيطانِالرجميالكرميِوسلطانهِالقدمي،ِمنِ

 اش واال و قدرتش قدیم است، از شیطان رانده شده.(وجه

 هللو اسامه و عمار )رضی ا ]غِفاری[ ذرابوو  تعالی عنهما( هلل )رضی و حسین حسن 

العظميِمنِالشيطانِالرجمي»تعالی عنهم( گفته اند:  ِر برم به خداوند )پناه می «.أعوذِباللِّ

 بلندمرتبه از شیطان رانده شده.(

 ِمنِالشيطانِ»گفت: تعالی عنه میاهلل رضی  و ابن مسعود، َارِالمتكّبِّر ِّ
ِالجب ر أعوُذِباللِّ

ِ
ُ
ِهوِالسميع ،ِإنِاللِّ برم به خداوند جبار و متکبر، از شیطان )پناه می «.العلميالمستكّبر

 شنوندۀ داناست.( گمان خداوندخودخواه، بی

ِرِ»، همان قول جمهور است که اینگونه آمده است: ولی برگزیده از میان اینها َ وُذِبراللِّ ُ
أَع

ميِر جر َ ِّ
ِالر طَانر

ْ
ي َ ِالشِّ َ

ن عاصم، و او از زِرّ،  شود بهو بر این، حدیث مسلسل است که متنهی می «.مر

، و ایشان از جبرئیل، و او از ملسو هيلع هللا ىلصتعالی عنه، و او از نبی کریم  هللرضی ا و او از ابن مسعود

گونه گرفته کند که وی آن را از لوح محفوظ به همینمیکائیل، و او از اسرافیل روایت می

  14 ،13است.

                                                            
 ( این را نقل کرده اند.84-83 /3« )الوسیط»در  ( و واحدی6/41) ثعلبی در تفسیرش 13

 درصد متن اصلی ترجمه گردید. 85ازین فصل، تخمیناً حدود   14
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 تسمیه

ِحيِ 
َ ّ
ِٰن الر

ْ
ْح
َ ّ
ِ الر  بِْسِم الّلَ

  1.مهربانبه نام خداوند بخشایندۀ 

ميِر»)رضی اهلل عنهما( گفته است:  ابن عباس جر َ ِّ
ِالر طَانر

ْ
ي َ ِالشِّ َ

ن مر ِر َ وُذِبراللِّ ُ
داشت گرامی «أَع

ميِر﴿ از قرآن است، و حر َ ِّ
ِالر ٰنر

ْ
ْح
َ ِّ
ِالر ر َ ِاللِّ رْسمر نقل  ملسو هيلع هللا ىلص و در حدیث از پیامبر کلید قرآن است.﴾ ب

 «کلید قرآن تسمیه است.» گفت: است که

ِ﴿نوشته شد  «لوح محفوظ»بر  «قلم»کنند که اولین چیزی که توسط و روایت می رْسمر ب

ميِر حر َ ِّ
ِالر ٰنر

ْ
ْح
َ ِّ
الر ِر َ  ای[ که بر آدم نازل شد همین تسمیه بود. و نیز اولین ]کلمه  2بود. ﴾اللِّ

                                                            
امام نسفی در تفسیر فارسی خود تسمیه را با الفاظ مختلف در شروع هر سوره ترجمه کرده است، تا وجوه و  1

 ه باشد: معانی مختلف تسمیه را نشان داد

 آمرزنده.  ۀدهندیآغاز کردم به نام خداوند روز

 .ندهیبخشا ۀبخشند ۀنندیبه نام آفر

 .پروردگارِ آمرزگار دگار،یبه نام آفر

 .انیعص ۀنهان، گزارند ۀجهان، دانند ۀبه نام دارند

 .ینمارحمت ،یافزانعمت یِبه نام خدا

 .وندیپمانند، رحمتیب یخدا نامبه 

 .گناه ۀهمتا، آمرزندیببه نام پادشاهِ 

 .انیعص ۀبندگان، آمرزند ۀدهندیخلقان، روز دگارِیبه نام آفر

 .جفا ۀهمتا، آمرزند یبه نام پادشاه ب

 د،یو دعا گردان را محلِ ثنا شانیکه ا یمهربان د،یکه مؤمنان را محلِ خوف و رجا گردان یبنام آن خدا

 .دیرا محلِ خدمت و وفا گردان شانیکه ا یاندهیبخشا

نسفی،  این استوار بر حدیثی نسبتاً طوالنی است که امام نسفی از شیخ و استاد خود ابومحمد اسماعیل نوحی 2

کند. این حدیث را امام نسفی در آخر رسد، روایت میهای علی کرم اهلل وجهه میکه سلسلۀ روایت آن به اوالده

 این فصل/ بخش نقل کرده است که در این ترجمه آن را شامل نساختیم. )یادداشت از مترجم(
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ز جانب ایا مجوزی است نامه ها و زمین، و اجازهگاهی است برای اهل آسمانو این پناه

 .خداشناسبندگان ی است از جانب پروردگار به پروردگار متعال، و مُهر

 و اهل معرفت گفته اند: تسمیه کلمۀ قدسی است از گنج هدایت، و بهترین هدیۀ

رحمت  ووالیت، و پیوندِ قربیت است برای اهل عنایت، ]دوستی و[ های ربوبیت است از تحفه

 ران و[ اهل جنایت.خاص است برای ]گنهکا

 : بِْسمِ 

 است، و در آن پنج نکته نهفته است: پیشوندحرفِ  «ب»

کند، یآنچه را که قبل از آن تذکر رفته ]یعنی تعوذ را[ با تسمیه وصل م« ب»حرف  (1

ِبه مانند:  َ ِاللِّ  .أعوُذِبسمر

 برای شخص« )آغاز کن»، یعنی «امر»است. بشکل تلویحی  « بیانیۀ» و  تلویحی «امر »  (2

یا « ردمآغاز ک»یعنی ، «بیانیه»بشکل و . (برای اشخاص جمع)« ز کنیدآغا»مفرد( یا 

اش ]یعنی تر است، چون با ماقبلاش معقولولی همین شکل بیانیه«. آغاز کردیم»

 .«کنمآغاز می»و  «برمپناه می»تعوذ[ موافق است: 

کردن، و بختی طلب کردن، تبرک جستن، یاری خواستن، استواری طلب نیک (3

 فریادخواهی )استغاثه( کردن به اسم اهلل است.

گوید: می جعفر صادق. مراد از بسم اهلل همانست که خداوند در آن نهاده است (4

ها را در قرآن سپرده است، و علوم قرآن را خداوند سبحانه وتعالی علوم همه کتاب»

 « م تسمیه را در حرف ب نهاده است.در فاتحه، و علوم فاتحه را در تسمیه، و علو

رِ﴿ (5 َ ِاللِّ رْسمر  «.این اسم اهلل است»تلویحی، یعنی گونۀ است ب مبتدای خبر در جمله﴾ ب

 عبیده ]بن جراح[ابو، «[باهلل»آمده است و نه « بسم اهلل»]که چرا  «اسم»در مورد لفظ 

گفت: ]این زیادت[ از برای تبرک جستن   3خفشاَت که: این پیوند و زیادت است. و گفته اس

                                                            
را « اوسط»هـ( که به او لقب  221یا  210ابوالحسن سعید بن مسعده بلخی بصری، مشهور به اَخفش، )متوفای  3

درس  های دیگر بنام عین نام اخفش مجزا دانسته شود. عالم نحوی بود که نزد سِیبَوَیهداده اند تا از دو شخصیت



 79 تسمیه

گفته شود، بعضی گمان خواهند کرد که این سوگند یاد کردن به نام اهلل « باهلل»است، زیرا اگر 

  شود.است. پس با این زیادت، چنین اشتباهی رفع می

بخاطر اکرام و تعظیم از ذکر اهلل در این کلمه[ « اسم»]گنجانیده شدن گفت:   4بطرُو قُ

 متبرک جست»گویند: است، تا فرقی باشد میان ذکر پروردگار متعال و ذکر مخلوق، چنانکه می

 گویند: تبرک جستم به اسم فالن[.]و هرگز نمی« به فالن

 ِ  : الّلَ

ویند: گو «. پدید آوردن تواناستبر  آنکه» :اهلل، اسم اعظم خداوند است، و معنایش

 و فرمان( آفرینشآنکه خلق و امر )»ند: و گوی«. آنکه سزاوار بلندترین و بهترین اوصاف است»

 «.تآنکه سزاوار پرستش اس»و گویند: «. وداهلل یعنی معب»و گویند: «. وی استاز آنِ 

از   5بن احمدخلیل مشتق است یا خیر، ]در میان علما[ اختالف است.  لفظ اهللاینکه 

از مفسرین، محمد بن  دانشمندان نحو، حسین بن فضل بَجَلیز ا  6، زجاجعربی شناسانزبان

و گروهی دیگر به این معتقدند که: از اهل حدیث،  شافعی]ابوبکر[ از فقها،  []شیبانی حسن

نیست، و این اسم تنها مختص به پروردگار متعال  [لفظ یا کلمۀ دیگری]لفظ اهلل[ مشتق ]از 

ًا﴿فرماید: باشد. چنانکه خداوند متعال میاست، پس اسم خاص می
ِّ
ََِسري

ُ
ِهَل
ُ
لَم
ْ
ِتَع

ْ
 [65]مریم:  ﴾َهل

                                                            
را « معانی القرآن»در نحو، و « المقیاس»و « األوسط»های خواند، و حدیث را ابراهیم نَخَعی فرا گرفت. کتاب

 ست. )یادداشت از مترجم(نوشته ا

بود. علم کالم را از  قُطرُب، عالم نحوی و یکی از شاگردان سِیبَوَیه ابوعلی محمد بن مُستَنیر بصری، مشهور به4

از آنِ اوست. در « اإلشتقاق»و « غریب اآلثار»، «معانی القرآن»های ابراهیم نَظام که معتزلی بود فرا گرفت. کتاب

 هـ در بغداد درگذشت. )یادداشت از مترجم( 206سال 

و  شناس و نحوی مشهور است. او استاد سِیبَوَیههـ( زبان 178خلیل بن احمد فراهیدی بصری )متوفای  5

 اولین قاموس عربی است. )یادداشت از مترجم(« العَین»نویسندۀ 

از علمای نحو و درباریان عباسیان در بغداد بود. هـ(  311ابو اسحاق ابراهیم ابن سَری زجاج )متوفای  6

 شناسی دارد. )یادداشت از مترجم(های زیادی در نحو، تفسیر، عروض، و لغتکتاب
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شناسی که اهلل آیا کسی را می»آمده است که:  در تفسیر آنو « دانی؟نامی را ]با او[ میآیا هم»

 «نامیده شود؟

نظریات متعددی آمده  در این میان،]گفته اند که اسم اهلل لفظ مشتق است.  اندیگر

 است:[

 گرفته شده است، و این به دو بر« وَلِهَ یَولَهُ وَلَهَا(وِاله )»به این باورند که از  گروهی

 معنی است: 

o ها که مردم از ترس نیازمندی کسی :، یعنی«از ترس پناه بردن به او» به معنیِ یکی

 کنند. برند و التجاء میحاجات خویش به او پناه میو 

o  ِیعنی: مردمان در عظمت «که دیگران را به حیرت بیفگندکسی»و دوم، به معنی ،

 . شوقِ دیدارِ او واله و شیدا گشتهاو متحیر مانده، و در 

 عنی ده است، به م)با کسرِ الم( برگرفته ش« اَلِهَ » ی دیگر را باور بر اینست که از گروه

 ست.، یعنی: وی ذات قدیم، ازلی، دائم، و ابدی«پاینده و استوار»

  تشکیل « الهَهإِ» )با فتح الم( است که از آن « اَلَهَ » گروهی دیگر آن را برگرفته از

 «. پرستندکسیکه او را می»یافته، یعنی 

  است،  «یرو آوردن و اعتماد کردن به کس»به معنیِ « اَلِهَ » اند که هم گفتهبعضی

ای اهلل به معن در این معنی،. رجوع کرد به فالنی :یعنی« أِلهَ إلی فالنِ»چنانکه گویند 

 باشد.کنند میآورند بر او توکل میکسی که مخلوق به او رو می

 باشد، چنانکه در می« یابندمی آرامش که به ویکسی»اند که به معنیِ چنان گفتههم

کسی است  در این معنی،. پس یعنی: به او آرامش یافتم، «ألِهتُ إلیه»گویند عربی می

أاََلِ﴿فرماید: یابد. چنانکه خدای تعالی میهای مردمان آرامش میکه با یادِ او دل

ِ
ُ
ُقلُوب

ْ
ِال ُ ئرنِّ َ

م
ْ
تَط ِر َ ِاللِّ رر

ْ
ك  .«ابدییها آرامش مخدا دل یاد هان، به» [28الرعد: ] ﴾برذر

  ردمان عرب ماز همین رو، «. بلند بُرده شده»یعنی « اَلِهَ » ه اند کدیگر گفتهگروهی

نی ذاتی که گویند. در این معنی، اهلل یعمی« الههإ»به آفتاب بعضاً ]در اشعار خویش[ 

 بلندمرتبه و بزرگ است.
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« اهلل»ریشه و اصل لفظِ ، نظر ما اینست که ر این همه سخنانی که نقلِ قول شددپس 

  یعنی الف و الم که در اول آن آمده است جزوِ صیغۀ آن نیست.بدون حروف حذف است، 

اصل و ریشۀ  اند، معنیِ پوشیده و دشواری که ناگفته ماند اینست که: گفتهنهایتو در 

به او  نهاده شده در انسان فطرتِ ]در اخیر این کلمه[ است، که« اییکن های»لفظ اهلل همان 

 چون ایست. و بر آنگذاری شدهنام نداند که این اسمِانسان ذاتاً کند، حتی اگر تعالی اشاره می

ِ﴿آید، یعنی در می« له » افزوده شود، بشکل   7الم الملک
ُ
ِالَخلُقِواْلمر

ُ
آفرینش » [54]األعراف:  ﴾هَل

« اله » آن مَدّ داده شد و بشکل  هسپس جهت تعظیم بیشتر، ب. «روایی از آنِ اوستو فرمان

«  اهلل » درآمد. و در نهایت، بر آن الف و الم جهت اعظام و بزرگداشت افزوده شد که بشکل 

 درآمد.

ِحيِ 
َ ّ
ِٰن الر

ْ
ْح
َ ّ
 : الر

ک های برگرفته شده از رحمت است، و رحمت خداوند به معنی ارادت نیاین دو نام

 .باشداو در قبال بندگانش می

ده باشد، اند که رحمت الهی یعنی عطای پاداش نیکی به بنده که سزاوار آن نبوو گفته 

نی احسان و نیز گفته اند که رحمت یع که مستوجب آن بوده باشد.و دفع عذاب از بنده درحالی

 چنان آمده است که رحمت یعنی عطوفت و مهربانی.و نیکویی با شخص نیازمند. و هم

 ادی از متقدمین و متأخرین نقل شده است:و در تفسیر این دو، گفتار زی

 ٰنِر﴿: گفته است  8مجاهد
ْ
ْح
َ ِّ
ميِر﴿اهل دنیا، و  به ﴾الر حر َ ِّ

 عقبا است.اهل  به ﴾الر

                                                            
آید به سه نوع تفکیک گردیده است: الم الملک، الم االختصاص، و الم در نحو عربی، الم که در آغاز اسم می 7

 االستحقاق.

کبار تابعین بود که از ابن عباس و جابر و ابوهریره و ابوسعید خدری استماع کرده ابوالحجاج مجاهد از جملۀ  8

 است. )یادداشت از مترجم(
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  ٰنِر﴿: گفته  9زنیمُبکر بن عبداهلل
ْ
ْح
َ ِّ
، و نعمت ارزانی نمودن در این دنیااز برای  ﴾الر

ميِر﴿ حر َ ِّ
 در آخرت است. نمودنکویی یناز برای  ﴾الر

 ٰنِر﴿: گفته  10[]محاسبی حارث بن اسد
ْ
ْح
َ ِّ
ميِر﴿ها است، و بر نفس مهربانی ﴾الر حر َ ِّ

 ﴾الر

 ها است.بر دل مهربانی

  ِٰنِر﴿گفته:   11ذیرمِمحمد بن علی ت
ْ
ْح
َ ِّ
ميِر﴿با رهانیدن از دوزخ، و  ﴾الر حر َ ِّ

با داخل  ﴾الر

 جنت است. نمودن به

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

ميِر﴿دهد، و روزی می حر َ ِّ
 است.  مهربان خاص بر مؤمنان ﴾الر

 ٰنِر﴿گفته:   12بلخی[زی روَمَ] مقاتل بن سلیمان
ْ
ْح
َ ِّ
مهربان بر همه بندگان از روی  ﴾الر

ميِر﴿فضل است، و  حر َ ِّ
شان مهربان بر اهلِ طاعت است، چنانکه باالتر از توانایی ﴾الر

دهد حتی اگر سازد و ایشان را مورد رحمت قرار میچیزی را بر ایشان ملکف نمی

 سزاوار آن نباشند.

                                                            
 بکر بن عبداهلل مُزَنی از جمۀ تابعین و راویان حدیث است. 9

بود. « سری سقطی»و « بغدادی جنید»هـ( از عرفای عراق و استاد  243حارث بن اسد مُحاسبی بصری ) 10

 کتاب در عصرش بود. )یادداشت از مترجم( 200نویسندۀ حدود 

هـ  300بود. در حدود سالهای  محمد بن علی ترمذی از عرفای ماوراءالنهر و شیخ یا مرشد ابوبکر وراق 11

 درگذشت. )یادداشت از مترجم(

هـ(، از جملۀ مفسران مشهور است، و از ضحاک و  105خی )متوفای مقاتل بن سلیمان بن بشیر مروزی بل 12

عطاء ابن ابی رباح تفسیر آموخت. او اولین کسی است که تفسیر را مدون کرد و نوشت، که تفسیرش تا هنوز به 

است: است که گفته  دسترس است و در عصر حاضر هم چند بار به چاپ رسیده است. قول مشهور امام شافعی

]بن  اند، و در سیرت و تاریخ عیال محمد بن اسحاق، و در حدیث عیالِ مالک در فقه، همه عیالِ ابوحنیفه»

مقاتل بن سلیمان بنابر عقیدۀ تجسیمش او را در مذهب مُشبهه و «. انس[، و در تفسیر عیال مقاتل بن سلیمان

 . )یادداشت از مترجم(دارندمجسمه محسوب می
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 ٰنِر﴿گفته:   13[خسیرَ]سَ خارجه بن مُصعب
ْ
ْح
َ ِّ
]مهربان[ بر همه مخلوقات، و  ﴾الر

ميِر﴿ حر َ ِّ
 ]مهربان[ بر دوستان است. ﴾الر

 ٰنِر﴿گفته است:   14ضحاک
ْ
ْح
َ ِّ
، ها )یعنی مالئک و فرشتگان(]مهربان[ بر اهل آسمان ﴾الر

ميِر﴿و  حر َ ِّ
 .بر اهل زمین است]مهربان[  ﴾الر

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

ميِر﴿، و عطا کند حر َ ِّ
 . وی به ایشان در رسدچون به وی دعا نکنند خشمِ کهآن بُوَد  ﴾الر

 ٰنِر﴿گفته است:   16[بلخی ]ترمذی بکر وراقابو
ْ
ْح
َ ِّ
 ]و ناسپاسان[ ]مهربان[ بر کافران ﴾الر

ميِر﴿است، و  حر َ ِّ
 مؤمنان ]و شکرگزاران[ است.]مهربان[ بر  ﴾الر

 ٰنِر﴿گفت:   17و سعید بن جُبیر
ْ
ْح
َ ِّ
فراگیرندۀ مؤمن و کافر است، چنانکه او تعالی  ﴾الر

ِ﴿فرماید: می
َ
ءٍِو

ْ
ََِش َ ُِكلِّ

ْ
ت
َ
ع سر

َ
تريِو

َ

ْ
ْح
َ
و رحمتم همه چیز را فراگرفته » [156]األعراف:  ﴾ر

ميِر﴿گفت:   18و وکیع بن جراح«. است حر َ ِّ
در خورِ مؤمنان در دنیا و آخرت است،  ﴾الر

                                                            
هـ( از جملۀ محدثین مشهور ماوراءالنهر بود.  198ابوالحجاج خارجه بن مصعب سرخسی ضبعی )متوفای  13

 )یادداشت از مترجم(

، محدث و مفسر و نحوی و از جملۀ تابعین است. گویند که او یالبلخ یبن مزاحم الهاللالقاسم ضحاک اابو 14

تفسیر آموخته است. اصل ضحاک از کوفه است و  دریافته و از سعید بن جُبیرصحبتِ ابن عباس و ابوهریره را 

 هـ درگذشته است. )یادداشت از مترجم( 105در بلخ اقامت گزیده است. او در سال 

بود. اصلش از خراسان است، و  و سفیان ثوری عبداهلل ابن مبارک از جملۀ شاگردان امام اعظم ابوحنیفه 15

 هـ درگذشته است. )یادداشت از مترجم( 181پدرش از مَرو بود. در سال 

و  ابوبکر وراق ترمذی بلخی از جملۀ عرفا و متصوفین قرن سوم هجری است. او به صحبتِ احمد خضرویه 16

 است و قبر وی بدانجاست. )یادداشت از مترجم( محمد بن علی ترمذی رسیده است. در بلخ درگذشته

سعید بن جبیر از جملۀ تابعین مشهور کوفه است که از عبداهلل بن عباس و عبداهلل بن عمر علم آموخت.  17

 )یادداشت از مترجم(

وکیع بن جراح از جملۀ محدثین مشهور کوفه است. و پیشنهاد منصب قاضی القضات را از جانب هارون  18

 9هـ درگذشت. )یادداشت از مترجم 196ول نکرد. در سال الرشید قب
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ِ﴿چنانکه او تعالی فرموده است: 
َ
يًماو حر

َ
نرَِيِر مر

ْ
ؤ
ُ
م
ْ
رال ِب َ

]خدا[ بر و » [43األحزاب: ] ﴾َكان

 «.است مؤمنان مهربان

 فت و مهربانی بیشتر است. و سخناناسم اولی از دومینش در عطوها گفته اند که بعضی

 زیادی در این مورد گفته شده است:

 ٰنِر﴿»گفته است:  جعفر صادق
ْ
ْح
َ ِّ
ميِر﴿در تسمیه خاص است اما در فعل عام، و  ﴾الر حر َ ِّ

 ﴾الر

توانیم به به این معنی که اسم الرحمن را نمی .«ر تسمیه عام است اما در فعل خاصد

، ولی صفت آن دربرگیرندۀ عام است یعنی نیکوکار و بدکار بکار ببریمهیچ کسی دیگر 

د. اما اجازه است که نام الرحیم را به دیگران بکار ببریم، ولی نگیرمورد رحم قرار می

 گیرد.شود، و کافران را دربر نمیمؤمنان می به صفت آن تنها مختص

  ٰنِر﴿و گفته اند که
ْ
ْح
َ ِّ
دهندۀ مبالغه ]در نحو عربی[ است، که نشان« فعالن»به وزن  ﴾الر

د، به این معنی است که غضب بر وی غلبه کرده باش« غضبان»صفت است. چنانکه  در

ميِر﴿. و که سُکر )نشئه و مستی( بر وی غلبه کرده باشدکسی« سکران»یا  حر َ ِّ
به معنی   ﴾الر

 دائم با رحمت بودن است.

  :ٰنِر﴿همچنان گفته اند که
ْ
ْح
َ ِّ
 «غضبان»، طوری که «که رحمت از آنِ او باشدآن»یعنی  ﴾الر

ميِر﴿که باشد. در حالیمی« آنکه غضب دارد»به معنای  حر َ ِّ
)آنکه « الراحم»به معنای  ﴾الر

عنای میا علیم به  «آنکه قادر است»باشد، همانگونه که قدیر به معنای رحم کند( می

 د، که اولی اثبات صفت است و دومی اثبات فعل است.نباشمی« آنکه عالم است»

ٰنِر﴿در مورد اینکه چرا اسم الرحمن پیش از الرحیم آمده است، باید گفت: 
ْ
ْح
َ ِّ
اسم   ﴾الر

 –ت توان به دیگران نیز بکار بربسکه آن را می –خاص خدای تعالی است، پس بر الرحیم 

تواند. دهنده( بوده می)روزی« الرازق»رد. و در الرحمن مبالغه در مدح است، و به معنای تقدم دا

ميِر﴿که درحالی حر َ ِّ
 ( است. آمرزگار) «الغافر»به معنای  ﴾الر

ِحيِ 
َ ّ
ِٰن الر

ْ
ْح
َ ّ
ِ الر  : بِْسِم الّلَ
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ند. اول، به پیامبری برانگیخته شد، سه گروه از مردم وجود داشت ملسو هيلع هللا ىلصکه رسول اهلل زمانی

دانستند. دوم، شناختند و اسم الرحمن را نمیمشرکان عرب بودند که تنها اسم اهلل را می

ه الرحمن کها گفته اند رو، بعضیدانستند. از همینها بودند که تنها اسم الرحمن را مییهودی

رحیم را رب آن است. سوم، نصاری یا مسیحیان بودند که اسم الریشۀ عبرانی دارد و رحیم مع

سم ا هر سهدر آغاز سخن ، مخاطب قرار دادنِ هر سه گروهشناختند. بدین لحاظ، جهتِ می

 .تا همه منظور را بفهمند تذکر رفت

تیب و احوال یک بنده با سه مرحله گره خورده است: گذشته، حال، و خاتمه. پس تر

گذشتۀ و[  ]ترا هست کردکه به همین منوال آمد، تا بدانی که اهلل یعنی کسیاین سه اسم نیز 

 سر و ]با عطای روزی و نعمات[ که حالت فعلی ترا، و الرحمن یعنی کسیترا خوب ساخت

خوب  ]با بخشودنِ گناهات در روز آخرت[ که عاقبت ترا، و الرحیم یعنی کسیسامان بخشید

آنکه ترا  دهد، و الرحیمکرد، و الرحمن آنکه به تو روزی می یا اهلل آنکه ترا خلقسازد. می

 بخشاید.می

رِ عرش است، سِر در زی  19ب دَونده است، دل در ملکوت نگرندهنفس به محرا»

 «پرنده است، اهلل رحمن رحیم هر سه را نوازنده است!

 گفته اند که این حذف از برای حیرت است، و مایۀ« بسم»در مورد حذف الف در 

 فکر برای اهل بصیرت.ت

و در نزد . ]نازل شد[ در آغاز هر سورهکه ]بن انس[، تسمیه آیتی است  در نزدِ مالک

گفته است که: این  []شیبانی ، آیتی است ]تنها[ در آغاز سوره فاتحه. و محمد بن حسنشافعی

 ها را از هم جدا سازد.تا سوره شد آیتی است که نازل

یست. ، این ذکری است که بدان قرائت را آغاز کنیم و آیت نو در مذهب ما ]احناف[

 آیت است.جزو ولی در سورۀ النمل 

                                                            
 «.گردنده » ، در نسخۀ ترکیه: « نگرنده » در نسخۀ قطر:  19
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و توفیق از آنِ خداوند است و بر اوست توکلم. او مرا بسنده است و نیک کارساز 

پروردگار  که سپاس خداوند را است. و درود خداوند باد بر پیشوای ما محمد و دوستان وی. و

 20اهلل. . این بود پایان سخنان ما در مورد بسماست جهانیان

 

  

                                                            
 درصد متن اصلی ترجمه گردید. 75ازین فصل، تخمیناً حدود   20
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 سورة الفاتحه

ميِر حر َ ِّ
ِالر نر

َٰ
ْ
ْح
َ ِّ
الر ِر َ ِاللِّ رْسمر ِب

ِوبهِثقتى

الَِمنَي 
َ
ع
ْ
ِبّ ال َ

ِ ر َ ُد لِلّ
ْ
م
َ
ح
ْ
ِحِي  ﴾1﴿ال

َ ّ
َِٰن الر

ْ
ْح
َ ّ
يِن  ﴾2﴿الر ِم اِلّ

ْ
و
َ
الِِك ي

َ
ُد  ﴾3﴿م

ُ
ب
ْ
َاَك نَع

ّ
ِإي

ِعنُي 
َ
َاَك نَْست

ّ
ِإي
َ
  ﴾4﴿و

َ
ِقي
َ
ْست
ُ
م
ْ
اَط ال

َ
ر ِدنَا الِصّ

ْ
اَط  ﴾5﴿اه

َ
مْ ِصر لَْْيِ َ

 ع
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
 أَن

َ
ين ِ ۙ    اّّلَ

النِّيَ  ﴾6﴿ ََل الّضَ َ
ْم و لَْْيِ َ

ُضوِب ع
ْ
غ
َ
م
ْ
ِ ال

ْ
   ((1)) ﴾7﴿ َغْي

 ارِ خداوندگ 0مهربانبخشایندۀ [ وندِ]خدا 0انیراست پروردگار جهان یسپاس مر خدا

راه  0راه راست بدار ما را بر 0میخواه یاریو از تو  م،یترا پرست 0 رستاخیزروز 

و  ،ه شدخشم گرفت شانیکه بر اآنانی [راه]نه  0یینوازش کرده شانیبر ا کهکسانی

 )آمین( 0گمراهان [راهِ]نه 

 و صفات سوره فاتحه[ها ]اندر شرح تعداد و ترتیب آیات، و نام

رحمه اهلل این سوره دارای هشت آیت است، و به قولِ حسین  به باورِ حسن بصری

باشد. شش آیت. ولی در نزد جمهور علما، تعداد آیات سورۀ فاتحه هفت آیت می  2جُعفی

مِْ﴿و  شمردفاتحه میحسن بصری تسمیه را آیتی از سوره  لَْْير َ
ِع

َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
دانست، را دو آیت می ﴾أَن

 اتفاق دارند که سورۀ فاتحه هفت آیت است. ]علما[ . ولی متباقی همهبرخالفِ آنجُعفی  و

                                                            
 سوم.باشد. مراجعه کنید به شرح امام نسفی در این رابطه و پاورقی بندی آیات بنابر مذهب حنفی میتقسیم 1

 هـ درگذشته است. 203حسین جُعفی از حافظان و قراء کوفه بود که در سال  2
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اَطِ﴿ –رحمهم اهلل  –یاران ما ]در مذهب حنفی[ 
َ
ر مِْصر لَْْير َ

ِع
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ِأَن

َ
ين ر َ را آیت  ﴾اّلِّ

رحمه اهلل تسمیه  ولیکن شافعی  1شمارند.نمی دانند، و تسمیه را جزوِ سوره فاتحهجداگانه می

اَطِ﴿شمارد و را جزو سوره می
َ
ر مِْصر لَْْير َ

ِع
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ِأَن

َ
ين ر َ  پندارد.را آیت جداگانه نمی ﴾اّلِّ

: توان شمردمییک تا هفت  صفاتش را نیز ازو چون این سوره دارای هفت آیت است، 

آیت  یعنی یک سورۀ کامل است، دو نصف دارد، سه گفتار در نزول آن آمده است، چهار نوع

نیکو  خصوصیت از صفات بندگاندر آن شامل است، پنج اسم اهلل تعالی در آن یاد شده، شش 

 در آن تذکر رفته، و هفت نام به سوره فاتحه داده شده است.

 یاید[.ندر فضیلت با سوره فاتحه برابر  ای]که هیچ سوره ۀ یگانه استاین سور نخست،

رضی  هریرهابونیمِ آن ثناء و ستایش است، و نیمِ دیگرش دعا و نیایش. چنانکه  دوم،

ام دو نماز را بین خود و بین بنده»کند که گفت: روایت می ملسو هيلع هللا ىلصاهلل تعالی عنه از پیامبر اکرم 

داشتِ خداوند است از جانب و بزرگ ستایشاول حمد و  ]یعنی سه آیتِ  2«ام.نصف کرده

                                                            
باشد. این نظریه بر بنیاد قرائت مدینه و این نه تنها نظر مذهب حنفی است، بلکه نظر مذهب مالکی نیز می 1

مدارک التنزیل و حقائق »، ، تفسیر ماتریدیبصره و شام استوار است. تفاسیر حنفی و مالکی چون تفسیر قرطبی

« یضاویالب ریتفس یعل زادهخیش نیالدیمح هیحاش»، یا حافظ الدین نسفی، تفسیر روح البیان ابوالبرکات« التأویل

هـ( همین نظریه را در مورد تسمیه و آیت ششم و هفتم سورۀ فاتحه معتبر  1419)دارالکتب علمیه، بیروت، 

نیز  ، و تفسیر ثعلبی، تفسیر بیضاویرازی امام فخرالدین شمارند. )ذکرِ این نظریۀ احناف در تفسیر الکبیرمی

های معاصرِ این تفاسیر حنفی و دانند.( با آنکه در اکثر چاپرا معتبر می آمده است، اما ایشان نظریۀ امام شافعی

که امروز در سراسر جهان معیار  –بندی آیات سوره فاتحه را بر بنیاد مذهب شافعی مالکی، مصححین تقسیم

های سابق مُصحف های خطی این تفاسیر و در بعضی چاپاستفاده کرده اند، ولی در نسخه –قرار گرفته است 

های سوره بندی آیهتقسیم ب وترتیمذهب( مذهب و مالکیقرآن مجید تا پنجاه سال قبل )درکشورهای حنفی

هـ ق /  1355مُصحف چاپ کابل در سال طور مثال،  باشد.فاتحه به همین گونه که در این تفسیر بکار بردیم می

عربستان سعودی که با ترجمۀ فارسی شاه ولی اهلل دهلوی در « مجمع ملک فهد»و حتی مُصحف  هـ ش، 1315

اَطِ﴿ هـ به چاپ رسیده بود، 1417سال 
َ
ر مِْصر لَْْير َ

ِع
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ِأَن

َ
ين ر َ را آیت جداگانه نوشته اند. )یادداشت از  ﴾اّلِّ

 مترجم(

 ( روایت شده است.395این حدیث در صحیح مسلم ) 2
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ُِي﴾بنده. و آیت چهارم  َعر
َاَكِنَْست

ِّ
إري َ
ُدِو

ُ
ب
ْ
َاَكِنَع

ِّ
میان خدا و بنده دو نیم که آیت میانه است  ﴿إري

 2 ، 1.[پروردگاربنده است به جانبِ  سؤالِ. و سه آیت بعدی دعا و نیایش و شودمی

بندۀ من، من آنم که تو »خدای عزوجل گوید  اول سوره خواند،نیمة چون بنده »

دهم  [آن]بندۀ من، من »آخر این سوره خواند خدای عزوجل گوید  نیمة ، و چون«گوییمی

 3««.جوییکه تو می

  :در نزول این سوره سه قول و گفتار آمده است سوم،

بن مزاحم،  ضحاک  4،، قتاده]بن سلیمان[ ، مقاتل، اُبَی بن کعب، ابن عباسعلی (1)

، ، عمرو بن شُرَحبیل، ربیع بن انسعالیهابو]و تابعین دیگری چون[   5،حنفیهمحمد 

نازل شده این سوره در مکه  :گویند که علی بن حسین بن واقد و ،عطاء خراسانی

                                                            
گنجانیده شد، و » « حدیث مذکور حدیث طوالنی است که جملۀ نخست آن عیناً نقل قول گردید و در گیمه  1

] [ گنجانیده شد تا مجزا گردد. حدیث کامل به  هاردید و در بینِ براکتمتباقی حدیث بشکل مفهومی ترجمه گ

 این شکل است: 

ِيقولُِ»
َ
ُِعليهِوسلَِّم َ ِّ

ِالل َ ّلِّ
َ
ص سوَلِاللِر

َ
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ُ َ ِّ
ِ ِ:قاَلِالل
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ِّ
إي
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ِّ
ُدِوإي

ُ
ب
ْ
أََل،ِفإذاِقالَِِ:قالَِِ{نَع

َ
يِماِس در

ْ
ب
َ
ي،ِولرع در

ْ
ب
َ
ِع َ

ْ
نريِوبِي

ْ
ي
َ
ِ}ِ:هذاِب

َ
ين َ راَطِاّلِّ ِصر

َ
مي َقر
ْست

ُ
راَطِالم ر ناِالصِّ در

ْ
اه

الِّرِيَِ َ ِعلْيمِوالِالضِّ ُضوبر
ْ
غ
َ
ِالم ِعلْيمِغير َ

ت
ْ
م
َ
ع
ْ
دِرِ:قالَِِ{أن

ْ
ب
َ
أَلَِهذاِلرع

َ
يِماِس در

ْ
ب
َ
 «.يِولرع

ِيُِ﴿امام نسفی این حدیث را بار دیگر در تفسیر آیت  2 َعر
َاَكِنَْست

ِّ
ُدِوإي

ُ
ب
ْ
َاَكِنَع

ِّ
گیرد، و این را دلیل به بحث می ﴾إي

 آورد که تسمیه جزوِ سوره فاتحه نیست.می

 است.ظاهراً این ترجمۀ حدیث فوق است که امام نسفی خودش این متن را به فارسی نوشته  3

قتاده بن دعامه از جملۀ مفسرین بصره و از جملۀ تابعین بود. گویند نزد حسن بصری علم آموخته است. در  4

 هـ درگذشته است. )یادداشت از مترجم( 118سال 

محمد بن حنفیه، معروف به ابوالقاسم، پسر سوم علی بن ابی طالب کرم اهلل وجهه است، که ثمرۀ ازدواج  5

 ه بنت جعفر الحنفیه است. )یادداشت از مترجم(حضرت علی با خَول
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ِ﴿است. و آیت 
ْ
ِآتَي

ْ
لََقد

َ
ِو ثَاّنر َ

م
ْ
ِال
َ
ن ًعاِمرِّ

ْ
ب
َ
اَكِس

َ
اشاره به سورۀ فاتحه را که  [87]الحجر:  ﴾ن

  الحجر خود سورۀ مکی است. ةزیرا سورآورند، دارد دلیل می

در تفسیر خود حدیثی را که اسنادش به اُبَی   1علی بن احمد واحدی ]نیشاپوری[

هر باری که  ملسو هيلع هللا ىلصکند که رسول اهلل رسد روایت میمَیسَره ]عمرو بن شُرَحبِیل[ می

هربار که و «. یا محمد!» :زدشنید که صدا میای را میرفت، آواز مُنادیبیرون می

دگر باری که این را »برایش گفت:  کرد. ورقه بن نوفلشنید فرار میاین را می

ون و چون بار دگر بیر«. گویدشنیدی، به جایت قرار گیر تا بشنوی که چه می

 لبیک! )گوش هستم و»]پیامبر[ گفت: « یا محمد!»: رفت و این آواز را شنید که

، و سپس «أشهدُ أن ال إله إال اهللُ وأشهدُ أنَّ مُحمَّداً رسول اهلل»گفت: « شنوم!(می

ِ﴿گفت: 
ْ
م
َ
ح
ْ
َِيِال الَمر َ

ع
ْ
ِال ِّ َبر

رِر َ ِّ ُِِدِللر مير حر َ ِّ
ِالر نر

َٰ
ْ
ْح
َ ِّ
ينِرِالر ِالرِّ مر

ْ
و
َ
ِي الركر

َ
تا آنکه  ﴾م

 سورۀ فاتحه تمام شد.

کی است، و اولین سوره کند که فاتحه سورۀ مپس این حدیث داللت بر این می

 و تسمیه جزو سوره نیست.  2نازل شده است،

و او یگانه گوید که سورۀ فاتحه در مدینه نازل شده است. می مجاهد برخالف،( 2)

 کس با این نظریه است.

و گفتند که هم مکی است و هم  جمع کردنده یدو نظر میان این ی دیگر( گروه3)

مدنی. یعنی یک بار در مکه و بار دیگر در مدینه نازل شد، و این فضیلتی است که 

                                                            
فرا گرفته است.  نیشاپوری از مفسرین قرن پنجم هجری است، که تفسیر را از ثعلبی علی بن احمد واحدی 1

ترین ماز جملۀ آثارش در تفسیر است که بنام تفسیر واحدی مشهور است. مه« الوجیز»، و «الوسیط»، «البسیط»

 اوست که در آن اسباب نزول آیات را شرح داده است. )یادداشت از مترجم(« اسباب النزول»اثرش کتاب 

نویسد: این حدیث مُرسل است و راویانش قابل می« العجائب فی بیان األسباب»در کتاب  ابن حجر عسقالنی 2

اما احتمال دارد که این واقعه بعد از قصۀ غار حرا اتفاق افتاده باشد، زیرا این بعد از وقفۀ کوتاهی که اعتماد اند. 

فهرست »باشد. )برای وضاحت بیشتر، رجوع کنید به توضیحات داده شده در اخیر در نزول وحی آمد می

 در ضمائم این کتاب در اخیر.(« ها به ترتیب نزولسوره
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گفته شده  «مثانیسبع ال»را نیست. و به همین سبب به آن  ای دیگرهیچ سوره

 است.

: ذکر خدای تعالی با اسماء نوع آیت در سوره فاتحه گِرد آمده است چهار چهارم،

و  و یاری خواستن از او، ستودنِ همدالن پرستش آفریدگارشحسنی، اظهار بنده برای 

 ، و نکوهیدنِ دشمنان.کیشانهم

، الرحیم، و پنج نام خداوند متعال در سوره فاتحه یادآوری گردیده: اهلل، الرحمن پنجم،

 المالک.

شش خصوصیت از صفات بندگان نیکو که درین سوره تذکر رفته عبارت اند  ششم،

سالت، ردوام خواستنِ هدایت، همدلی با اهل به از: اخالص بندگی، دعا برای کمک و یاری، 

 یهود و ترسا، و دوری جستن از اهل بدعت و گمراهی.مخالفت با 

تاب(، سبع الکتاب )مادرِ کاین سوره به هفت نام نامیده شده است: فاتحه ، اُم  هفتم،

  ة الصالة.رسوو الشفاء،  ةسورالحمد، اساس القرآن،  ةسورالمثانی )هفت ]آیت[ مکرراً آمده(، 

 رائت رو گویند که این سوره آغازگر و ابتدای قرآن است، و در نماز قازین فاتحه

وایت ر چنانکه به ما ملسو هيلع هللا ىلصکنیم، و وحی الهی به پیامبر قرآن را با این سوره آغاز می

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

 شود زیرا اُم الکتاب نامیده می، یعنی اصلِ کتاب است. و لوح محفوظ نیز اُم الکتاب

باشد. و این سوره شود میهایی که در کائنات تا روز قیامت نوشته میاصلِ همه کتاب

ها ر سائر سورهشود چون همه آنچه دالکتاب یا اُم القرآن نامیده مینیز به این خاطر اُم 

 . کر رفته در این سوره جمع گشته استتذ

از ثناء و ستایش )الحمد(، تا ذکر اسماء اهلل و صفات ربوبیت و الهیت )اهلل رب(، تا 

بخشایندگی و مهربانی و )العلمین(، تا ذکر  ه به کائنات و هرآنچه در آنهاستاشار

حمت )الرحمن الرحیم(، تا یاددهانیِ قیامت و پاداش و جزا )مالک یوم الدین(، تا ر

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(، 

)صراط الذین أنعمت علیهم(، و یادآوری از تا ذکر راه و روش انبیاء و اولیاء و عرفا 

 از مشرکین و کافران و گمراهان )غیر المغضوب علیهم وال الضالین(. 

  و بار در هر نماز دمثانی، یعنی و  .در آن هفت آیت است سبع، یعنی المثانی:سبع

ست. و و گویند: چون در آن ثناء و ستایش است، مثانی نامیده شده اشود. قرائت می

ویند: گگویند: چون دو بار نازل گشته است، یکبار در مکه و دوم بار در مدینه. و 

آن  خوانند و هم اهل زمین. و گویند: چون نیمچون هم اهل آسمان با آن نماز می

ن و ستایش رب عزوجل است، و نیم دیگرش دعا و نیایش بنده. و گویند: چو ءثنا

 وعمل و توفیق، هدایت و گمراهی،  در آن از ربوبیت و بندگی، خالق و مخلوق،

. و گویند: چون هم صفات جالل )چون رب و ندا شمن یادآوری شدهدوست و د

، و حمد و چون رحمن و رحیم( در آن مذکور اندمالک( و هم صفات جمال الهی )

 ، و رحمتاش استنعمت و روزیو هم از برای  ذات و صفاتشهم از برای  ی اوثنا

دی بماست، و هم به نیکی و هم به  شاملِ حالهم در آخرت  او هم در این دنیا و

 رو مثانی نامیده شده است.ازین دهد....جزا می

و نعما(، و   1سزا و بر آالء نامش مثانی از بهر دوییِ معانی: حمد دو )بر صفاتِ»

دو )بر  و جزادنیا و به عقبی(، )به دو و رحمت فنا و عالم بقا(،  )عالمعالَم دو 

(، و استعانت بر دو )بر ادای امر و  2پوشیده و پیداوفا و بر جفا(، و عبادت دو )

( تحمل قضا(، و هدایت دو )ثبات و ابتدا(، و صراط دو )راه سعدا، و راه اشقیا

 «(.و اشقیا دو )یهود و نصاری

                                                            
 ها.ها، و نیکویینیکی ها،: نعمت آالء  1

 پیدا: آشکار و نمایان.  2
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 آن  یابد، و دررو آنرا سورۀ حمد گویند چون به حمد آغاز میو ازین :سورة الحمد

حمد و ستایش است، و تعلیم دادنِ اینکه چگونه او را ثنا گوئیم، و بیان  فرمان برای

 اینکه او سزاوار ستایش است.

 :و اساس قرآن«..... »همه چیز را اساسی است»: گفت بن عباسعبداهلل  اساس القرآن 

 1«.فاتحه الکتاب است، و اساس فاتحه الکتاب بسم اهلل الرحمن الرحیم است

 :فاء در سوره فاتحه، هفتاد ش»این بر اساس حدیث پیامبر  است که گفت:  الشفاء

 « است.

 :وره ]و نماز بدونِ این س شودزیرا این سوره در هر نماز خوانده می سورة الصالة

ست، و این یا نماز به معنای ثناء و دعاء ا صالة. و همچنان گفته اند که درست نیاید[

 سوره نیز این دو را در خود دارد.

ا صدق ، سخنان زیادی آمده است. هرکه این آیات هفتگانه را بو در فضیلت این سوره

و این  ،کندهای هفتگانه نجات پیدا میداشت بخواند، از خطردهی و گرامیو اخالص و با ارج

 : کنیمرا به فارسی بیان می

عاقبت که بر کفر بُوَد یا بر مسلمانی، و خطر گور که نورانی بود یا ظلمانی،  خطرِ»

به  یاکه رویت   3که جواب به صواب گفتن توانی یا نتواتی، و خطر بعث  2و خطر سوال

ی یا درمانی، و خطر وزن اعمال سالمت یابو خطر حساب که   4رُخشانی،با سیاهی بود یا 

  5گرانی، و خطر دو راه که جهنمی شوی یا جنانی.به سبکی بود یا به  یاکه پلة طاعت 

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

 منظور سوال نکیر و منکر است.  2

 : برانگیختن، زنده شدن بعد از مرگ. بعث 3

 رخشانی: درخشندگی، نورانی. 4

 یعنی جنتی یا بهشتی. جنان: جمعِ جنت است. پس جنانی 5
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به فضل و رحمت وی چون این آیات را با تعظیم برخوانی، خویشتن را ازین خطرها 

1«برهانی.

﴿1﴾ِ

الَِمنَي 
َ
ع
ْ
ِبّ ال َ

ِ ر َ ُد لِلّ
ْ
م
َ
ح
ْ
 ال

 0انیراست پروردگار جهان یسپاس مر خدا

 [ ت:و آن را دو مفهوم اس]. این کالم پروردگار یکجا با تسمیه درنظر گرفته شود

 و همه مُلکِ  سرچشمه گرفتههستیِ همه چیزها از خدای عزوجل  ]یکی آنکه[ چون

 گوئیم. ثناءآغاز کنیم، و بر وی حمد و  او تعالیبا نام  [باید کهپس می]اوست، 

ات از که موصوف به رحمت است، و همه نعم کنیم[]آغاز می نام آن ذاتیبه ]و دوم،[ 

 .از برای همه نعماتش سپاس و ستایش او راست آنِ اوست، پس

 ِ َ ُد لِلّ
ْ
م
َ
ح
ْ
 : ال

 تواند:به چهار معنی بوده می« حمد»

وراست از برای همه افعالِ نیکویش. یعنی ستایش ا« ثناء و ستایش»نخست، به معنای 

، انگر نمودنتوو  تنگدست ساختنرآنچه انجام داده است، از میراندن و زنده کردن، از از برای ه

دهد انجام می از آزمایش و ابتال نمودن، وغیره. زیرا هرآنچه او، بخشیدن و خوار نمودن از عزت

 از روی عدل و حکمت است، و عاقبت آن نیک است.

گفت رضی اهلل عنهما  عباسابن است. چنانکه  و سپاس به معنای شکر« حمد»دوم، 

و  پس شکرانگی : شکر به خداوند از برای آنچه که به بندگانش آفریده است.که حمد یعنی

 ش را فراموشی نیست.انتاو راست که نعمتش را پایانی نیست و مِ سپاس

                                                            
 درصد متن اصلی ترجمه گردید. 30ازین بخش، تخمیناً حدود  1
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ش به معنی رضا و خشنودی است. یعنی به حکم و قضا و تقدیر و قسمت« حمد»سوم، 

 کند اعتراض نداریم. ضایت داده ایم، و برآنچه میر

فات صخداوند را از بابت به معنی مدح با بهترین صفات است. یعنی، « حمد»چهارم، 

ا، قدیر و ستائیم، اوست خداوند بخشایندۀ مهربان، بلندمرتبه و بزرگ، عزیز و داننیک او می

 قدیم، غنی و کریم.... تا تمام اسمای حسنای او.

ول آن را بر همۀ این چهار معانی مشمآورد و اغراق می« الحمد»و الم در  و الف

 بگوید:  بنده سازد، چنانکهمی

شمار ثنا خدای را سزد که هرچه کند حکمت است، شکر ورا واجب شود که از وی بی»

ت است، ستایش ورا باید که قضای وی باید که ورا انفاذ و مشینعمت است، رضا به 

ه دصفات وی سزای حمد و مدح است. ثنا گوی تا ثنا یابی! شکر گوی تا عطا یابی! رضا 

 «ا رضا یابی! و راست آی تا ورا یابی!ت

 های مختلف از الحمد هلل[]اندر خوانش

حمد و ثنای  که خداوند[ رحمه اهلل گفته است: احتمال دارد منصور ]ماتریدیابوامام 

ذاتش سزاوار ستایش است تا او را ثنا گویند، ویا هم  کهبفهماند  ا به مردمرا گفت ت خویش

]بگوئید که: « قولوا: الحمدُ هلل»باشد، یعنی بیان کرده امر و دستور  که این را بشکلاحتمال دارد 

 ستایش مر خدای راست[. 

رِ﴿و گفته اند که  َ ِّ ُدِللر
ْ
م
َ
ح
ْ
به شکل إضمار، هم به شکل إخبار، و هم به شکل  هم ﴾ال

  1تواند:شده می خواندهابتداء 

                                                            
های مختلف از آیتِ قرآن دارد که معنی و تفسیر آیت در هر یکی ازین متفاوت ها یا خوانشاشاره به برداشت 1

های مختلف به قرائتترتیب ها، اِعرابِ آیت نیز تغییر کند و بدینخواهد بود. ممکن است که در این خوانش

 )یادداشت از مترجم(هفتگانه ارتباط گیرد. 
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 رِ﴿اند که عضی گفتهب َ ِّ ُدِللر
ْ
م
َ
ح
ْ
د دهو فرمان میدستور یعنی، ]است  «ضماراِ»به شکل  ﴾ال

قولوا »شود که: میدر این صورت، چنین تفسیر  که مردم ثنا و سپاس گویند خداوند را[.

 « س خداوند راست!ثنا و سپا :بگوئید که » ، یعنی،«هللالحمدُ 

 رِ﴿اند که دیگران گفته َ ِّ ُدِللر
ْ
م
َ
ح
ْ
است ]تا به مردم تعلیم دهد که او  «خباراِ»به شکل  ﴾ال

ثنا و سپاس » ] که: شودچنین تفسیر می. و در این صورت، سزاوار ستایش است[

همه  گویان، ستایشِحمد و ثنای جمله ثنا»  ، یا مفصالً اینکه:[«خداوند را سزد!

نندگان آرندگان، و ذکرِ همه ذکرکستایندگان، و شکر و سپاسِ همه شکرگزاران و سپاس

 ،شاید و خدای را ،حمد خدای را باید»: و به فارسی چنین باشد که«  خداوند را سزد!

 «و جز او را نسزد. ،و خدای را سزد

  انب ست که: ثنا و ستایش از جخوانده شود، به این معنی ا« ابتداء»و اما اگر به شکل

چنانکه  2گوید[.می به خودش حمد و ثناخدای تعالی خداوند برای خودش ]یعنی، 

هیچ کسی بیشتر از اهلل متعال دوست ندارد که مدح کرده شود، »فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر اکرم 

رِ﴿فلهذا او خودش مدح خود را کرد و گفت:  َ ِّ ُدِللر
ْ
م
َ
ح
ْ
 «.﴾ال

و درک  مخلوقات را آفرید و پرورش داد، و سپس به ایشان فهمبدان که چون او تعالی 

ا ادا رعطا کرد، و به ایشان هدایت ارزانی نمود، بر مخلوقات الزم گشت که شکر او 

ور شاید طها از ادا کردن شکر او به حد کمال ]و به کنند. ولی او تعالی دانست که آن

 ثنا گفت.  رو، او خودش ذات خویش راو باید[ عاجز اند. ازین

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

ْ
م
َ
ح
ْ
ال

رِ َ ِّ که به شکل ، درحالی«سپاس مر خدای را....»کند: گونه ترجمه میرا که اگر بشکل ابتداء خوانده شود این ﴾للر

چنانکه در باال در اصلِ متن نیز ذکر گردید. )یادداشت « سپاس مر خدای را سزد....»اِخبار به این معنی است که: 

 از مترجم( 
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درودی که سزاوارش باشد فرستاده  ملسو هيلع هللا ىلصنبی کریم  بربه همین ترتیب، چون ما 

گوئیم: درود بفرستد، چنانکه می ملسو هيلع هللا ىلصطلبیم که او بر محمد توانیم، از خداوند مینمی

 اللّهم صَلِّ علی محمَّد.

دی همچنان، با ستودن خویش از جانب خود، او تعالی به بندگانش نشان داد که حم

ست سزاوارش است همان است که به حد کمال باشد، و این همان حمد و ثنایی که او

 فتهگکه او خودش بر خویش نموده است و نه حمد و ثنایی که کس دیگر آن را بر او 

این  ست و گاهی نیست، وحمد گوید گاهی ا تعالی باشد. زیرا هرکسی دیگر که بر او

د. کنیمها به خداوند تعالی دعا ختن آنهایی دارد که برای مرفوع ساخودش نیازمندی

رو، نتواند. از همیبوده نمی تعالی پس هیچگاه حمد و ثنای مخلوقات خالص برای او

 او تعالی در ازل بر خویش حمد و ثنا گفت، حمد و ثنای ازلی و حقیقی!  

 فرق میان حمد و شکر[اندر ]

 عالی. چنانکه او تگیردمی در عمل صورتشود، ولی شکر گویند که: حمد به گفتار می

 [، درحالیکه در مورد111]اإلسراء:  ﴾راست ستایش خداوندبگو ﴿: گویدمی در مورد حمد

 [.13]سبا:  ﴾ای خانوادۀ داؤد، به عمل آرید سپاسگزاری را﴿گوید: شکر می

 شود.شود، و شکر در قلب و دل میو گویند: حمد بر زبان می

ز او ااو خودش را هست؛ و شکر، ثنا است به آنچه  و گویند: حمد، ثنا است به آنچه

 بر ما است.

ست تر است، و شکر در لفظ عام اتر از شکر است اما در معنی عامحمد در لفظ خاص

  .ولی در معنی خاص است. و هر شکری حمد است، اما هر حمدی شکر نیست

ستایش همه ها، والشکر هلل منتبی  3راالحمد هلل، ستایشِ همه ستایندگان و»

 «ها.دارندگان ورا بر همه منتسپاس

                                                            
 «.او را » یا « وی را » ورا: مخففِ  3
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 های مختلف آن[]اندر قرائت

 .کنندمی قرائت سرِ المکو یعنی ضمِ دال[   4«رفع»]با « ءابتدا»آنرا بشکل عامۀ مردم 

قرائت  ]یعنی با فتحِ دال[  5«نصب»با  «إضمار» آن را به شکل یک تعداد معدودیکه درحالی

دَِ﴿ ، یعنیکرده اند
ْ
م
َ
ح
ْ
رِِال َ ِّ آن را با خفض ]یا کسرِ[ دال قرائت کرد تا با الم  حسن بصریو . ﴾للر

دِر﴿بعدی موافقت داشته باشد، یعنی 
ْ
م
َ
ح
ْ
رِِال َ ِّ  .﴾للر

الَِمنيَ 
َ
ع
ْ
ِبّ ال َ

 :  ر

وندگار، یعنی مالک و خدا« رب»اند که گفتهسخنان زیادی آمده است.[ « رب»]در معنای 

 )مالک یا صاحب خانه(. « رب الدار»چنانکه ]در عربی[ گویند 

نام  و کننده و کارساز.آورندۀ ]کارها[ و تدبیراصالحیعنی به« رب»اند همچنان گفته

، یعنی باشدمی در همین مفهوم ]که در قرآن برای علمای یهود به کار رفته است[« ربانیون»

 کنندگان و تدبیرکنندگان امور مردم اند.اصالح ماعل

است:  دهندۀ مخلوقات، چنانکه آمدهپرورش مُرَبّی و یعنی« رب»و نیز گفته اند که 

﴿ِ
َ
ِفرين رَِّك ب َ

ِنُر ِأَلَْم لريًداقَاَل
َ
ِو خود پرورش  انیدر م یما ترا در کودک ایآگفت: » [18]الشعراء:  ﴾ا

 «.م؟ینکرد

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

دُِ﴿شود. یعنی در گیرد، حرف آخر آن بشکل ضمه )پیش( تلفظ میرفع قرار می
ْ
م
َ
ح
ْ
رِِال َ ِّ مبتداء است « الحمدُ»، ﴾للر

خبر است. با ادای این آیت بشکل رفع، « لِلَّه»گیرد، و شود و ضمه میو حرف آخر آن )یعنی دال( رفع می

، که به این دو مسئله امام نسفی «اِخبار»بود یا به شکل خواهد « ابتداء»برداشت یا تفسیر این آیت یا به شکل 

 کمی پیشتر اشاره کرده بود. )یادداشت از مترجم(

گیرند آورد. حرف آخر کلماتی که در حالت نصب قرار میجمله را به شکل مفعولی درمی« نصب»در نحو،  5

دَِ﴿داشته باشند. از قرائتِ فتحه می
ْ
م
َ
ح
ْ
رِِال َ ِّ ( 1تواند صورت گیرد: )ا فتحِ دال( دو برداشت میب)در حالت نصب ِ﴾للر

، چنانکه امام نسفی هم به این مسئله اشاره «بگوئید که: ستایش خدای راست....»معنای اضمار یا امر، یعنی اینکه 

شود، و معنیِ آیت بشکل نصب چنین ( در نصب، اسم یا فاعل نامشخص بر فعل به فرض گرفته می2دارد. )

 )یادداشت از مترجم(«. گوئیمما خدا را ثنا می»یا « گویممن خد را ثنا می»خواهد بود که: 
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 6.ار باشدکه همیشه ثابت و استویعنی آن« رب»گفت:  و حسین بن فضل بَجَلی

ِيَِ﴿پس  الَمر َ
ع
ْ
ِال ِّ َبر

همه مُلک و هستی و  است، مالک همه مخلوقاتاهلل متعال  یعنیِ﴾ر

آورنده صالحاو به واجب است.او راست، و طاعتش بر همه از آنِ اوست، و آفرینش و فرمان 

های مؤمنان را با دهندۀ امور دنیا و آخرت، و دلاست، و سامان شامور مخلوقات و کارساز

ن را پذیرد، و گناهان شاها میسازد، طاعات شان را با وجود کوتاهیمعرفت خویش زنده می

 بخشد. با آنکه بسیار است می

ین ا که ،دهنده و پرورندۀ ظواهر است با ارزانی نعمات خویشبّی و پرورشاو مُرَ

 ارزانی رحمت خویش، که این پرورشِ و او پرورندۀ باطن است با  .ها استنفس پرورشِ

 هاست.دل

ِيَِ﴿، یعنی یکجا بکار رفته است« لمینعاال»با چون این اسم و  الَمر َ
ع
ْ
ِال ِّ َبر

، مفهوم عام ﴾ر

فت ساخت و گ« ها و زمین و هرآنچه میان آنهاستآسمان»دارد. سپس آنرا تنها مختص به 

﴿ِ
َ
او
َ
م
َ ِّ
ِالس ُ َبِّ ِّ

ااتِرر
َ
م
ُ َ
ْن
ْ
ي
َ
اِب
َ
م
َ
ِو َْرضر

ْ
اْل
َ
ِفَِ﴿« آسمان و زمین»یا مختص به  ،[65]مریم:  ﴾ِو اءر

َ
م
َ ِّ
ِالس ِّ َبر

ر
َ
و

ِ َْرضر
ْ
اْل
َ
ِ﴿« هاها و مغربمشرق»ساخت، یا مختص به [ 23]الذاریات:  ﴾و

َ
ِبرر َغارربر َ

م
ْ
ال
َ
ِو قر َشارر َ

م
ْ
ِال ِّ  ﴾بر

ِ﴿« دو مشرق و دو مغرب»، یا مختص به [40]المعارج:  ُ َبِّ
ِرر

ْ
ش

َ
م
ْ
ِرال

ْ
ِي
َ
ب ر
ْ
ْغ
َ
م
ْ
ِال ُ َبِّ

ر
َ
ِو ر

ْ
]الرحمن:  ﴾قَِي

برِ﴿« مشرق و مغرب»، یا مختص به [17 ر
ْ
ْغ
َ
م
ْ
ال
َ
ِو قر ر

ْ
ش

َ
م
ْ
ِال ُ َبِّ

، یا باز هم مختص به [28]الشعراء:  ﴾ر

ترِِ﴿ کعبهای از زمین یعنی گوشه
ْ
ي
َ
ب
ْ
َذاِال ِهَٰ َ َبِّ

 [ ساخت.3]قریش:  ﴾ر

ِ﴿« پروردگار مردم»یعنی  و نیز این اسم را برای مردم بکار برده است، ِّ بر َ
وُذِبرر ُ

ِأَع
ْ
قُل

ِ برِّكَِ﴿، سپس آنرا مختص به پیامبرش ساخت و گفت [1]الناس:  ﴾النَِّاسر َ
ر
َ
قسم به پروردگار » ﴾فَو

بُِّكُِ﴿، و سپس آن را مختص به امتش ساخت و گفت [92]الحجر: « تو َ
قَاَلِر

َ
ْبِو َجر

ت
ْ
ِأَس وّنر ُ

ع
ْ
ِاد
ُ
م

 .[60فر: ]غا« شما را اجابت کنم. [خواست]تا  د،یکن شیایمرا ن »و پروردگار شما گفت: » ﴾لَُكمِْ

                                                            
 یعنی از یک حال به دگر حال تغییر نکند. 6
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ِيَِ﴿در معنیِ  الَمر َ
ع
ْ
شده  آنچه آفریدهرحمه اهلل گفت که منظور همه  ، حسن بصری﴾ال

گفت که منظور جنیات و آدمیان و فرشتگان و شیاطین است. و دیگران  و قتادهباشد. است می

روح روی زمین است، زیرا آنها نیاز به پرورش ]و روزی گفتند که منظور همه جانوران ذی

 دادن[ دارند.

ر بدلیل  پدید آمدنِ آنها، و آفریدگار استموجودیتِ مخلوقات دلیل بر موجودیت 

م و حکمت دلیل بر عل، و نظم در آنها ستدلیل بر وحدانیت او ، و بقای آنهااوستقدیم بودنِ 

ات از ، و ناتوانی مخلوقو اجابت اوستدعای دعاکنندگان دلیل بر شنوایی  و پذیرش، اوست

گویان ]و به دروغ ، و مُهلت دادنستسرباز زدن از قضای او دلیل بر جالل و عظمت او

 .رحمت اوستشکیبایی[ و خداناباوران[ دلیل بر بردباری ]و 

دیتِ اوست آفریدگار و پروردگار و خداوندگار همه مخلوقات. و ربوبیت او بر موجو

نکه مخلوقی و پروردگار جهانیان[ بود پیش از آ]مخلوقات وابسته نیست، بلکه او رب العالمین 

 .باشداو رب العالمین می اگر همه از میان هم بروند بوده باشد، و

بود پیش از آنکه  پدیدآورندهبوده باشد،  ایآفریدهنکه او آفریدگار بود پیش از آ

بوده باشد، قادر بود پیش از آنکه مقدوری بوده باشد، قاهر بود پیش از آنکه مقهوری  ایپدیده

بود  [و بخشاینده]آمرزنده خواری بوده باشد، دهنده بود پیش آزنکه روزیبوده باشد، روزی

 بود پیش از آنکه ذاکری ]و نامی[ بوده باشد، مذکور [ایبخشوده یا]ای آمرزیده پیش از آنکه

 ای[دارندهداشته[ بود پیش از آنکه شاکری ]یا سپاس]و سپاس بوده باشد، مشکور ]یا ثناگویی[

ای ای بوده باشد، پرستیده بود پیش از آن پرستندهبوده باشد، ستوده بود پیش از آنکه ستاینده

ای بوده باشد، غنی ]و توانگر[ بود پیش بود پیش از آنکه دعاکنندهکنندۀ دعا اجابتبوده باشد، 

ای[ بوده از آنکه آسمان و زمینی بوده باشد، مالک ]و پادشاه[ بود پیش از آنکه مُلکی ]یا دارایی

باشد. و باقی ]و پاینده[ است پس از آنکه همه مخلوقاتش فنا ]و نیست[ گردند، و آندم است 
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خدا راست، . پس پاکی [16]غافر:  ﴾راست؟امروز پادشاهی کِ ﴿گوید هُ میکه خدای جلَّ جاللَ

 7اوست غالب آمرزگار.

﴿2﴾ِ

ِحِي 
َ ّ
َِٰن الر

ْ
ْح
َ ّ
 الر

 0[ بخشایندۀ مهربانوندِ]خدا

ميِر﴿تفسیر  حر َ ِّ
ِالر نر

َٰ
ْ
ْح
َ ِّ
 تسمیه ارائه گردید که بدانجا مراجعه شود.در بخش  ﴾الر

ميِر﴿حاال اگر پرسیده شود که چرا  حر َ ِّ
ِالر نر

َٰ
ْ
ْح
َ ِّ
برای بار دوم در سوره فاتحه به تکرار  ﴾الر

 :تواندای این پنج دلیل بوده میآمده است، باید گفت که بر

  ،سوره فاتحه نیست. باید دانسته شود که تسمیه جزوِنخست 

  ،کند، ق میدر سورۀ فاتحه[ بندگان را به ذکر خداوند بیشتر تشوی ]ذکر دوبارۀ آندوم

چون نشانۀ محبت به خدا دوست داشتنِ ذکر اوست، چنانکه در حدیث آمده است: 

 « کند.که چیزی را دوست داشته باشد، بیشتر آن را یاد میکسی»

  به تعقیب آن رو، ازیناست ﴾پروردگار جهانیان﴿سوم، چون پیش از آن آمد که او 

ميِر﴿ حر َ ِّ
ِالر نر

َٰ
ْ
ْح
َ ِّ
ست که در دنیا ایکه او تعالی بخشاینده شودذکر گردید تا روشن  ﴾الر

و رآمرزد، و از همین می ]گناهان را[ ست که که در آخرتو مهربانی بخشدروزی می

 . ﴾ستگار روز رستاخیزخداوند﴿گوید که: در آیت بعدی می

  ،ایش، پیش از آن از حمد و ثنا یادآوری گردید. و حمد و ست دلیل اینست کهچهارم

 رحمت الهی را به دنبال دارد. 

                                                            
 درصد متنِ اصلی ترجمه گردید. 30از تفسیر این آیت، تخمیناً حدود  7
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  و کند، بیم و ترس را ]در دِل بنده[ ایجاد می ﴾پروردگار جهانیان﴿پنجم، یادآوری از

بودنش رغبت و شوق را ]در دلِ بنده[ جا  ﴾بخشایندۀ مهربان﴿سپس یادآوری از 

ردمان را ، تا باشد که متعادل را ایجاد کردین رغبت و ترس دهد. پس با این کار، بمی

 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 

نِر﴿گوید: است که می  1عبدالکریم بن هوازن از امام قُشَیری
َٰ
ْ
ْح
َ ِّ
آن است که با عطا و  ﴾الر

ميِر﴿سازد، و خویش ]دلِ بنده را[ شاد و خرم می بخششِ حر َ ِّ
آن است که با انوار خویش  ﴾الر

نِر﴿سازد. تابان می]دلِ بنده را[ روشن و 
َٰ
ْ
ْح
َ ِّ
هایش[ است ها و نیکیبا نمایان نمودنِ ]خوبی ﴾الر

ميِر﴿و  حر َ ِّ
 2با لطف و به دوستی برگزیدنش است. ﴾الر

﴿3﴾ِ

يِن  ِم اِلّ
ْ
و
َ
الِِك ي

َ
 م

 0 روز رستاخیز خداوندگارِ

 های مختلف آن[]اندر شرح قرائت

  3شده است ]که از آن جمله[: روایتقرائت این آیت به هفت شیوه 

                                                            
هـ( عارف مشهور قرن پنجم هجری و نویسندۀ تفسیر  465)متوفای  ابوالقاسم عبدالکریم قشیری نیشاپوری 1

در « ب. مؤاخذ و منابع امام نسفی»است. برای معلومات بیشتر رجوع کنید به بخش « لطائف اإلشارات»عرفانی 

 رجم(در مقدمۀ مترجم در این کتاب. )یادداشت از مت«« التیسیر»: خصوصیات و جایگاه 2فصل »

 از تفسیر این آیت، تقریباً همه متنِ اصلی ترجمه شد. 2

ها، عالقمندان به اصل تفسیر در این ترجمه، تنها سه قرائت مشهور را نقل کردیم. برای شرح کامل سائر قرائت 3
 عربی مراجعه  نند. )یادداشت از مترجم(
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 «ِِ الركر
َ
، ملسو هيلع هللا ىلصکسرِ کاف(: از پیامبر خفض یا )با ]مدِ قصر بر[ الف و کسرِ الم و  «م

و تابعین روایت شده است.  و از گروهی از اصحاب )رضی اهلل عنهم(خلفای راشدین، 

 1 را اختیار کرده اند. قرائت ، و دیگران این، اعمش، کسائیعاصم

 «ِِ
َ
ِم روایت  ملسو هيلع هللا ىلصکسرِ کاف(: این هم از پیامبر خفض یا )]بدون الف[ با کسرِ الم و  «لركر

. روایت شده درداابو، زید بن ثابت، ابن عمر، و ، علیشده است، و همچنان از عثمان

 این قرائت را اختیار کرده اند. ، و ابن عامر، حمزه، ابوعمرو، ابن کثیر ]مکی[نافع

 «َِِالرك
َ
رضی اهلل عنه، عمر  هریرهابوفتحِ کاف(: از نصب یا )با الف و کسر الم و[  «ِم

این قرائت، زید بن علی آیات قبلی  درو  روایت شده است. ، و اعمشبن عبدالعزیز

دَِ﴿خواند جهت ادای مدح و ندا، یعنی: نیز با نَصب )فتحه( میرا 
ْ
م
َ
ح
ْ
رِِال َ ِّ َبَِِِّللر

ِر

ِيَِ الَمر َ
ع
ْ
١َِِِٰال

ْ
ْح
َ ِّ
ِالر

َ
ِِن

َ
مي حر َ ِّ

 ﴾الر

 شتر قرائت اول را ترجیح داده اند.بی و عامۀ مردم اما متأخرین

 «[مَلِک»و « مَالِک»]اندر شرحِ معنای 

مَالِکُ  »د تر است، چنانکه گوینجامع ]در مفهوم[«  مَالِک» لفظِ : که گفته اند گروهی

  «.لناس امَلِکُ  » توان گفتمیولیکن « مَلِکُ کلِّ شیءٍ  »گویند که اما نمی « کلِّ شیءٍ

                                                            
 : افراد ذیل اند هفتگانه شاملگانه هستند. قراء سبعه یا قاریان ها از جملۀ قاریان هفتاین 1

مکی  کثیر ابنهای قالون و ورش(، مدنی )به روایت نافعهای حفص و ابوبکر شعبه(، کوفی )به روایت عاصم

های روایت کوفی )به حمزههای دوری و ابوالحارث(، کوفی )به روایت کسائیهای قنبل و بزّی(، )به روایت

های ایتشامی )به رو ابن عامرهای دوری و سوسی(، و ه روایتبن عالء بصری )ب ابوعمروخلف و خالد(، 

 زبان بودند.هشام و ابن ذکوان(. پنج تن ازینها عجمی یا فارسی

گردند، که در آن جمله قرائت )یعنی نادر( محسوب می« شاذ » تعداد قاریان دیگر بحیث قرائت قرائت یک

 اشت از مترجم()یادد شامل اند. اَعمشو قرائتِ ابومحمد  حسن بصری
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آنست « مَلِک » )دارایی( در تصرفش باشد، و « مِلک » آنست که « مَالک » در واقع، 

توان ]چون پادشاهی را نیز نوعی از دارایی می  1)پادشاهی( در تصرفش باشد.« مُلک » که 

مالکُ المُلک » توان گفت که می یعنیتواند به هردو مفهوم داللت کند، مالِک میپس [ تلقی کرد

مَلِکُ المُلک » ند به هردو مفهوم داللت کند، و تنها تواولیکن مَلِک نمی«. مالکُ المِلک » و نیز « 

 درست نیاید.« مَلِکُ المِلک » درست آید و « 

وافق متر است و با سائر آیات قرآن جامع« مَلِک » ند که گروهی دیگر گفت برخالف،

ِ﴿است، چنانکه آمده است 
َ
ع
َ
قُِِّفَت َ

ح
ْ
لرُكِال َ

م
ْ
ِال
ُ َ ِّ
ِ﴿، یا [114طه: ] ﴾اََلِالل لركر

َ
ِم ، یا [2الناس: ] ﴾النَِّاسر

﴿ِ
ُ
ُوس ُقدِّ

ْ
لرُكِال َ

م
ْ
ِ﴿، یا [23الحشر: ] ﴾ال

َ
م
ْ
و
َ
ي
ْ
ُكِال

ْ
ل
ُ
م
ْ
ِال نر َ

 .[16غافر: ] ﴾لرِّم

و فرمانِ  این اسم قوتِ کامل، حکمرانیِ برحال، تصرفِ مطلق، ، معنیِدر نظر این گروه

ت، و جبروباشد. و او راست مِلک )دارایی( و مُلک )پادشاهی( و ملکوت، و عزت جاری می

 میرد.ست که هرگز نمیایو او زنده

ای مَلِک )پادشاه( اگر بنده ولی کاربرد این اسم برای بندگان، معنای مجازی دارد. زیرا

 و بر جسمگردد، مُلک و پادشاهی او را آغاز و پایانی، و حد و نهایتی است، و پادشاهی امی

ست نه بر اهر است نه بر باطن، بر حاضر نه بر عَرَض، بر نَفس است نه بر نَفَس، بر ظا است

 غائب، و بر زنده است نه بر مرده.

ست، و که مُلک و پادشاهی خدای عزوجل را آغاز و پایانی، و حد و نهایتی نیدرحالی

ها هاست، بر زندهها و فکرتست، بر فطرتبر همه نفوس و انفاس است، بر ظواهر و بر معانی

ها نابود خواهند ست که او را زوال و نابودی نیست. همه پادشاهیهاست، و او پادشاهی او مرده

شاهیِ او را از میان خواهند رفت جز دارایی او. نه پادها گشت جز پادشاهیِ او، و همه دارایی

 زوالی است و نه داراییِ او را انتقالی.

                                                            
ازینرو، در ترجمۀ «. فرمانروا»و « پادشاه»به معنای « مَلِک»است، و « صاحب»و « دارنده»به معنای « مالک»پس  1

نامۀ دهخدا. را برگزیدیم تا به هردو مفهوم داللت کند. بنگرید به لغت« خداوندگار»فارسی این آیت، لفظ 

 )یادداشت از مترجم(
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گوید: در این آیت توصیفِ پروردگار متعال اهلل علیه می رحمة منصور ماتریدیابوامام 

با مُلکی شده است که در حینِ توصیف وجود نداشته، یعنی روز قیامت. و این آیت ثابت 

شود  به آنچه که او سزاوار است بدان وصف – توصیفبرای  یِ او تعالیسزاوار که سازدمی

اوست آفریدگار زوال ناپذیر، . کنندآنچه که او را بدان وصف میذات خودش است نه از  از –

آمرزگار زوال ناپذیر، بخشندۀ زوال ناپذیر، و شنوندۀ زوال ناپذیر. او پروردگار همه اشیاء و 

اند[. که اشیاء حادث اند ]و از نو پدید آمدهخدایِ همه اشیاء از روز ازل بود و است، درحالی

 حادث نیست. پس این روز ،﴾ستخداوندگار روز رستاخیز﴿فرماید که و چون او تعالی می

يِن  ِم اِلّ
ْ
و
َ
 :ي

نسبت داده شده «  یَوْمِ الِدّینِ » بهدر این آیت، مُلک )پادشاهی( و مِلک )دارایی( خاصتاً 

ندان و توانگران نگریم که چون در این دنیا به مردمان پادشاهی و دارایی داده شده، ثروتماند. می

وا ر ستمهای زیر سلطۀ خود ظلم و پادشاهان در سرزمینورزند و در دارایی خود بُخل می

رفته گها از مالکان و صاحبان شان فرا رسد، همه دارایی ﴾روز رستاخیز﴿دارند. ولی چون می

ایی تنها به و ]در آن روز[ پادشاهی و دارشود، خواهد شد، و پادشاهی از پادشاهان ستانیده می

ش و عطا و پاید، بلکه ]در آن روز[ بخشند و نه ستمی میماماند ]و بس[. و نه بُخلی میاو می

ه دوستان فرما خواهد بود. و این وعد و وعید ]و بیم و مژدگانی[ است. و بعدل و انصاف حکم

ام به راییبخشم و به داام به شما عزت میمنم دارا و منم پادشاه! به پادشاهی»شود: گفته می

منم »شود: می به دشمنان گفته در آن روز و« !ای نیستدارندهشما توانگری. و درین کار، مرا باز

شوید، د رسانیده میاید، و حاال به کیفر کردار خوانجام دادهدارا و منم پادشاه! دانستم که شما چه 

 .«ای برای دفع عذاب خواهید یافتو شما را از آن نه گریزی است، و نه هم بازدارنده

ينِر﴿ تفسیرِدر   هفت گفتار آمده است: ﴾الرِّ
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 حساب»گفتند که به معنای  و مقاتل  1،، سُدِّی، حسن بصری، ابن مسعودابن عباس »

]اعمال  با بندگان حساب و شمار وند در روز رستاخیزاست. چون خدا« شمار»یا 

 دهد.شان را[ انجام می

 است. چون خدای عزوجل در « جزا » گفتند که به معنای   ، و قتاده، ضحاکمجاهد

 دهد.آن روز جزا و پاداش اعمال بندگان را می

 میان ر است، یعنی خداوند در آن روز د« قضاء » ند که به معنای اگروهی دیگر گفته

 کند.بندگانش قضاوت می

 گی است، چون در آن روز عزت و بزر« توحید»گفته است که به معنای  گروهی دیگر

 شود.به اهل توحید داده می

 است، زیرا در آن روز هیچ چیزی جز« طاعت»اند که به معنای بعضی دیگر گفته 

 طاعت و بندگی سودی ندارد.

 فروتنی و افتادگی( است،  «خضوع»ید که به معنای گومی حسین بن فضل بَجَلی(

 چون در آن روز مردمان همه فروتن خواهند گشت.

 گران است، زیرا در آن روز بر ستم« غلبه»و « قهر»گفته است: به معنای  گروهی دیگر

 2شود.خشم گرفته می

﴿4﴾ِ

ِعنُي 
َ
َاَك نَْست

ّ
ِإي
َ
ُد و

ُ
ب
ْ
َاَك نَع

ّ
 ِإي

 0میخواه یاریو از تو  م،یترا پرست

                                                            
هـ(، مشهور به سُدی کبیر، از جملۀ مفسرین  127عبدالرحمن سُدی کوفی )متوفای ابومحمد اسماعیل بن  1

 تابعین بود. )یادداشت از مترجم(

 درصد متن اصلی ترجمه گردید. 80از تفسیر این آیت، تخمیناً حدود  2
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َاَك﴾ِتفسیر 
ِّ
 2گردد:و معنی ارائه می  1در سه بخش یعنی لغوی، اِعراب﴿إري

اكَِ» گفته اند که این لفظ از  آن لغویِ تفسیرِدر 
َ
ي
ْ
و آوردم رتو، ]یعنی: پناه بردم به « ِإرو

« آواه»یا  ه او()پناه برد ب« آوی إلیه»به تو، متوسل شدم به تو[ گرفته شده است، چنانکه گویند 

َاَك﴾ِ)او را پناه داد(. در اینجا، 
ِّ
  «استعانت. وو رو آوردم به عبادت به ت» به این معنی است که: ﴿إري

بر و ، شودرده میبکار ب« نصب»که تنها در موضع  ضمیر است]خودش[ و این کلمه 

 تعمالحالتی که به شکل کنایی اسدر بجز توانند ]حروف زیادت یا ضمائر[ اضافه شده نمی  3آن

َاُكم »د، چنانکه در قرآن مجید نگرد
ِّ
ِ» و [ 31و اإلسراء:  24سباء: ]«  إري

َ
ي ـٰ َ ِّ
ِ» و [ 155]األعراف: «  إري

ُ
َاه
ِّ
 إري

 استفاده گردیده اند.[ 67]اإلسراء: « 

َاِ» گفته است:  خلیل بن احمداین کلمه،  اِعرابِ در موضوع
ِّ
از برای نشان دادن  «إري

خواهد «  كنعبدُِ» ، و اگر بعد از آن بیاید پیش از فعل آمدتعظیم است. و کافِ آن بشکل کنایی 

پس با تواند، اش تلفظ شده نمیآمده است به تنهاییپیش از فعل که  كاین حرف شد. و چون 

َاِ آن
ِّ
 .افزوده شد جهت اظهار تعظیمِإري

                                                            
آخر  اِعراب در لغت به معنی آشکار ساختن منظورِ کالم است. و در اصطالح علم نحو، بررسی تغییرات در 1

 باشد. )یادداشت از مترجم(کلمه می

پردازد اما در این ترجمه آنرا های مختلف این کلمه نیز میبرعالوۀ این سه موضوع، امام نسفی به شرح قرائت 2

 بازداشتیم. )یادداشت از مترجم(

َاِ» منظور  3
ِّ
 شرح این مسئله چنین آمده است: است. در تفسیر بیضاوی «إري

َاِ» و » 
ِّ
)به  یاءحروف بکار میرود، و چون «( نصب»ضمیر منفصل است که بشکل منصوب )یعنی در موضع  «إري

متکلم و  شوند، حروف زیادت اند که شخصمن( و کاف )به تو( و هاء )به او( با آن یکجا بکار برده می

« أرَیتَکَ»ء یا با حرف تا« أنتَ»مانند  ،جایی برای اعراب نیست سازند، و در آنمخاطب و غایب را مشخص می

« . لفظ عمده است  يَِّاإِرو  حرف یاء و کاف و هاء[ ضمائر اند یعنی]ها آنو گفته اند که  ...با حرف کاف.

  )یادداشت از مترجم(
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َاكَِ که ]کاربرد مچنان گفته شده استو ه
ِّ
دُِ پیش از إري

ُ
ب
ْ
 [ از برای گماشتن فعل بر اونَع

كَِ»است که گفته شود: باشد. یعنی برابر ]جهت تأکید[ می تعالی
َ
دِنَفس

ُ
ب
ْ
)ذات تو است که  «ِنَع

 پرستیم(.می

َا» در اضافه شدن لفظِ باید گفت که  از لحاظِ معنی
ِّ
. با نهفته است اسرار زیادی«  إري

» ، اما در بکارگیریِ گفت«  كنستعين» و «  كنعبدُِ»  جهت کوتاه داشتنِ کالم، شد کهآنکه می

َا
ِّ
ها یهسائر آآیت را[ با  آخرِپیش از نستعین،  ك]آوردن یکی آنکه : است فوائدی نهفته « كَِإري

آیت با اشاره  هنفی کند، و سوم آنکعبادت و استعانت را از غیرِ اهلل  دوم آنکه، سازدمیسازگار 

توجه از  این از برای آنست تا نظر و، و گرددد بدون آنکه ذاتِ او ذکر وبه خداوند آغاز ش

 خداوند متعال بسوی بنده باشد تا آنکه توجه از بنده بسوی اهلل متعال.

ُد 
ُ
ب
ْ
 :نَع

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

 «.بریمترا فرمان می»گفته است که یعنی  و حسن بصری« گوئیم.می

الی، عبادت یعنی مشغول داشتنِ قلب به معرفتِ او تع»بعضی از عارفان گفته اند: 

زبان به مدح  او، و گماردنِ بندگی و فرمانبریِمشاهدتِ او، واداشتنِ نفس به گماشتنِ روح به 

و « ت.داشتنِ نفس اسداشتِ پروردگار و خوار عبادت، بزرگ»بعضی دیگر گفته اند: « .ستاو

شکر و  وبه قضا است، و صبر و شکیبایی بر بال و مصیبت،  رضا دادنعبادت »نیز گفته اند: 

 «ها.سپاس بر نعمت

  گوئیم که:فرق میان عبادت )پرستش( و عبودیت )بندگی( میمورد در 

وقت است و آن کردنِ طاعت عبادت به دیت بنده بودن.عبادت بندگی کردن و عبو» 

 ]با[ معصیت است. راست گفتن عبادت است  1است و آن ماندنِ وقت بی است، و عبودیت

                                                            
 : رها کردن، ترک کردن. ماندن 1
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عبادت  و ایندروغ ناگفتن عبودیت است هیچ دروغ گفتن را.   1همت آوردن بر دونی،

عبودیت پسندیدنِ آنچه خدای کند. عبادت دادنِ مال به ]و[ کردن آنچه خدای پسندد، 

طریق زکات و صدقه، عبودیت خوش بودن به رفتنِ مال به غارت و سرقت، و ثوابِ این 

 «بیش از ثوابِ آن. 

ری، انگاری، روزه گرفتن بدونِ واگذاسهل نِبدو : نماز خواندنو پرستش عبادتپس 

اد ، آزخودنماییگذاری، حج کردن بدون ریاکاری، جهاد کردن بدون صدقه دادن بدونِ منت

ها بدون تنگی، و انجام دادن همه عبادتکردنِ بنده بدون آزاردهی، ذکر کردن بدون دل

 ست.رسانیآسیب

جویی، صبر نمودن بدون شِکوه و رضا دادن بدون ستیزه: عبودیت و بندگیولی 

نیکبخت شدن  ورزی،ورزی، حضور دل داشتن بدون غفلتمندی، یقین داشتن بدون شکگله

 ست.بدون روگردانی، و در وصال بودن بدون جدایی

حُب جنت  و گویند: حقیقتِ بندگی آنست که دنیا ترا بخود شیفته نسازد، و حُب دنیا و

  در قلبت جا نداشته باشند.

بندگی به چهار چیز است:[ ترکِ دنیا با اهلش، طلب آخرت »]گفت:   2]بلخی[ شقیق

ادن، و آمادگی به مرگ و به حقش، هوای نفس را زیر قضای خدای تعالی و خشنودی او نه

 « .روز رستاخیز

                                                            
صفتیِ نفس پا به دروغ گفتن دارد، ولی بر این دون صفت است و تمایل: با آنکه نفسِ انسان دون یعنی 1

 گذاشتن و همت ورزیدن به راست گفتن، عبادت است. )یادداشت از مترجم(

)شاگرد امام  وسفیابوامام  نزد یوابوعلی شقیق بن ابراهیم بلخی عارف معروف قرن دوم هجری است.  2

پرداخت و  اضتیبه ر سپس. او دیکوش یقرآن اتیآ یسال در فهم معان ستی، و بموختفقه آ (اعظم ابوحنیفه

در جنگ با ترکان در هـ  194در سال . بود ادهم میمصاحب ابراه قتی. در طرکعبه رفت ارتیبه ز ادهیپ

. )یادداشت از نقل شده است اریبس« االولیاءتذ رة »عرفانی بشمول  از اقوال او در کتب. دیقتل رسه ماوراءالنهر ب

 مترجم(
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زونی و گویند: نشانی بندگی آنست که رفعت در مقام تو جز در تواضع تو نیفزاید، و اف

 در مال و ثروت تو جز در سخاوتمندی تو نیفزاید، و طول عمرت جز در طاعت تو نیفزاید.

 باید گفت که[ این فرمانی است که خدای تعالی جن و عبادت و پرستشدر مورد ]

را مگر  جن و انس میدیافریو ن﴿فرماید: انس را برای انجام دادن آن آفریده است، چنانکه می

مر کرد و و سپس همه مردم را بشکل عام به آن ا ،[56الذاریات: ] ﴾پرستش کننداینکه مرا براى 

هایی تبه اماین فرمان را ، و سپس [21البقره: ] ﴾ای مردم، بپرستید پروردگار خویش را﴿ گفت:

 نیا اب] یرسول یدر هر امت گمانیو ب﴿: ه است محدود ساختکه به ایشان پیامبر فرستاده شد

 نیا﴿ فرماید:و در حق این امت می ،[36النحل: ] ﴾دیکه خدا را پرستش کن میفرستاد [فرمان

را ا و خد﴿، [92األنبیاء: ] ﴾مرا بپرستید . پسمیو من پروردگار شما کتا،ی تِشما مل است ملتِ

العنکبوت: ] ﴾دیگزار و به او سپاس دیاو را بپرست﴿ ،[36النساء: ] ﴾دیاریشرک م یو به و دیپرستب

      .[56العنکبوت: ] ﴾دیخاص مرا پرستش کنپس ﴿و ، [17

ِعنُي 
َ
َاَك نَْست

ّ
ِإي
َ
 :و

 گویدرضی اهلل عنهما می . ابن عباسبه خداوند متعالیطلب کمک است، و دعا کردن 

رحمه اهلل  ]بصری[ حسن« عبادت کردنِ تو.خواهیم در از تو یاری می»که معنایش اینست که: 

خواهیم ]در چیره شدن[ بر شیطان، آنکه ما را از پرستش کردنِ تو، از تو یاری می»گوید: می

خواهیم از تو یاری می»گوید: می قاتل بن سلیمانمو « دارد.که ما را برای آن آفریدی، باز می

 « ح آوری.به اصالدر کارهای ما، تا ما را در دین و دنیای ما 

جام دادن خواهیم تا در انها در تفسیر آن اینست که: از تو یاری میو فشردۀ همه کالم

ها، نیهایی که بر دوش ماست، در برپا داشتن فرائض، در تحمل کردنِ نابساماهمه مسؤولیت

 نیک و شایسته ما را کمک برسانی. یاختیار کردنِ کارهادر و 

 :گفتار متعددی آمده استاقوال و در معنای این آیت 
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 ﴿ُِد
ُ
ب
ْ
َاَكِنَع

ِّ
َعرِيُِ﴿گوئیم، و ترا توحید می ﴾إري

َاَكِنَْست
ِّ
از تو در ادای طاعات بعد از ِ﴾إري

 خواهیم.توحید یاری می

  ﴿ُِد
ُ
ب
ْ
َاَكِنَع

ِّ
َعرِيُِ﴿، و ماست توانِ این درما که پرستیم به ظواهر ترا می ﴾إري

َاَكِنَْست
ِّ
ِ﴾إري

گمان یبما را در حفاظت ]و مراقبت[ باطن ما کمک رسانی، خواهیم تا از تو یاری می

 .کنیدگرگون می ها راباطن که خواسته باشی ایگونهبه هر

 ﴿ُِد
ُ
ب
ْ
َاَكِنَع

ِّ
َعرِيُِ﴿بر شکر و سپاس آوردن است، و  ﴾إري

َاَكِنَْست
ِّ
بر صبر و شکیبایی ِ﴾إري

 نمودن است.

 َاَكِ﴿ِگفت: ابوبکر وراق
ِّ
دُِإري

ُ
ب
ْ
َعرِيُِ﴿یی، و چون تو ما را آفریده ﴾نَع

َاَكِنَْست
ِّ
چون ِ﴾إري

 .هدایتِ ما از آنِ توست

 ﴿ُِد
ُ
ب
ْ
َاَكِنَع

ِّ
َعرِيُِ﴿به فرمانِ تو، و  ﴾إري

َاَكِنَْست
ِّ
 به فضل و عطای تو.ِ﴾إري

دُِ﴿و در این دو کلمه، هم اظهار سرافرازی است و هم اظهار نیازمندی. 
ُ
ب
ْ
مایۀ  ﴾نَع

َعرِيُِ﴿ایم، و اش توفیق یافتهسرافرازی است که ما به بندگی
اظهار نیازمندی است به کمک ِ﴾نَْست

بناز و سر »گفته اند: ]در فارسی[ و یاریِ او، و احتیاج داشتن به توفیق و عصمت او. چنانکه 

 «بر هیچی.من  معونتِبی کهو سر فرود آر   1زارو بآر که بندۀ منی،  بر

که این دو کلمه از برای آنست تا تعلیم دهد که هر شخصی کوشا و  و گویند

اد و دآموزاند تا بنده بخاطر عطا و گیرد، و میورزنده مورد کرم و بخشش قرار میمجاهدت

 دهش خداوند به دعا بپردازد.

اوست کز کنیم و هماوست که وی را پرستش میچون برای بنده نمایان گردد که هم

ی خداجز  بندگی و چاکری به هیچ کسکه  یابداین نکته را نیز درمیئیم، جووی یاری می

 نباید کرد.درخواستِ کمک  از هیچ کس جز خداوندنباید کرد، و  عزوجل

 [داردبر بطالن عقائد جبریه و معتزله  داللت]این آیت 

                                                            
 : یعنی زاری کن. بزار 1
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دار شود، و آن اینکه فعل و کردر این دو کلمه مذهبِ اهل سنت و جماعت اثبات می

دهد. زیرا نمایش می ریه و معتزله رابَجَ بنده و توفیق از خداوند متعال ثابت اند. و این بطالنِ از

دُِ﴿ کنند، وفرقۀ جبریه ]اختیارِ[ فعل را از بنده نفی می
ُ
ب
ْ
َاَكِنَع

ِّ
رد بر حرف شان است. از  ﴾إري

َاَكِ﴿ وسوی دیگر، معتزله بر توفیق از جانب خداوند باورمند نیستند، 
ِّ
ِيُِإري َعر

بطالنِ حرف ِ﴾نَْست

 سازد. شان را ثابت می

ست، گویند که: فعل و اختیارِ فعل از جانب بنده اکه اهل سنت و جماعت میدرحالی

و این آیت  .باشدکند و بر این فعل اراده و مشیتِ او میو خداوند متعال این فعل را خلق می

 ن دو نکته دارد.یداللت بر ا

 گوید: ]ماتریدی[ رحمه اهلل می امام ابومنصور

دُِ﴿در  »
ُ
ب
ْ
َاَكِنَع

ِّ
بگوئید که ترا »وجه امر نهفته است، یعنی ]طوری باید تفسیر شود که[  ﴾إري

َعرِيُِ﴿ و در« .... پرستیم!می
َاَكِنَْست

ِّ
، زیرا در نزد ایشان استعانت و ابطالِ گفتار معتزله استِ﴾إري

 این باورند که:ها به کمک خواستن درست نیست. آن

ایم ]از قبل[ به بنده و تواناییِ انجام دادنِ آنچه به آن مکلف شده 1استطاعت

باشد  شده داده شده است، پس ممکن نیست که بنده ]برای طاعتی[ مکلف

]و به بنده  نزد خداوند باقی بماند درحالیکه استطاعت و تواناییِ انجام دادنِ آن

. در این صورت، کمک خواستن کتمانِ عطا و بخشش خداوند [داده نشده باشد

است. و این کفرانِ نعمت است، و چنان باشد که گویا خداوند به کفران نعمت 

 از او فرموده به کمک خواستنما را امر کرده باشد و برای انجام دادنِ تکالیف 

 2....ن چنین کفر ورزیدن به خداوند استباشد. باورهایی ای

                                                            
با  خود انجام دهد. اریرا بنده به اخت یتا عمل کندیکه خداوند در وجود بنده خلق م ییتوانایعنی « استطاعت» 1

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(

 تا اینجا آراء و اقوال معتزله را امام ماتریدی نقل قول کرده است. 2
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ته شود که استطاعت و توانایی را خداوند یکجا با تکالیفِ عبادات عطا پس اگر گف

نکرده است و ازینرو ]نظر به این آیت[ باید برای طلب آن از خداوند دعا کرد، این بطالنِ گفتار 

، زیرا ]به باور آنها[ ممکن نیست که آنچه که به انجام دادن آن بنده دهدمعتزله را نشان می

]استطاعت و توانایی انجام دادنِ آن[ به بنده عطا نگردیده باشد، یا بر  مکلف گردیده باشد

و به ما ]استطاعات »ماند که گویند خداوند الزم نباشد که عطا کند. و این گفتار شان به آن می

باشد، اسالم  چنین باور در مورد پروردگارش داشتههرآنکس که  پس«. تواناییِ آن[ داده نشود!

 1« در حقش حکم کند!

 کند[]لحن کالم در این آیت از غایب به مخاطب تغییر می

یت ، ولی در این آداشتبه شخص سوم یا غایب  اشارههای قبلی شیوۀ گفتار در آیت

زد عرب ن تغییر دادنِ نحوۀ کالم[ ]باید یادآور شد که. تغییر یافتبه شخص دوم یا مخاطب 

سورۀ  درکار پسندیده و معمول است، و این شیوه در قرآن نیز وارد گشته است. طور مثال، 

 ﴾ندنوشایاز شراب خالص م شانیپروردگارشان به ا﴿فرماید: خداوند متعال نخست میانسان، 
سوره ر . ویا د[21]اإلنسان:  ﴾شما یاست برا یپاداش نیحقا که ا﴿گوید: می و سپس [21اإلنسان: ]

 کهیدر صورت [و باز]ببخشد  امبریاگر خود را به پ یزن مسلمانو ﴿گوید: احزاب نخست می

تو  یخاص برا [حکم] نیا﴿فرماید: و سپس می[ 50]األحزاب:  ﴾بخواهد او را نکاح کند امبریپ

عداً به بتار نخست اشاره به غایب داشت، و ها، شیوۀ گفدر همۀ این مثال .[50]األحزاب:  ﴾است

ر سوره دیابد مخاطب به غایب تبدیل مخاطب تغییر کرد. و مثال برعکس آن که شیوۀ گفتار از 

 .[22یونس: ] ﴾ها[]با کشتی روان شدندایشان و  دیباشها در کشتیکه آنتا ﴿: یونس آمده است

 «[ هذا بَینی وبَینَ عَبدی نِصفَین»]شرح حدیث 

                                                            
 بود.« هتأویالت اهل السن»تا اینجا نقلِ قول از تفسیر امام ماتریدی  1
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 1«دو نصف استاین ]سوره[ بین من و بندۀ من »که  ملسو هيلع هللا ىلص حدیث پیامبر اکرم مورددر 

 کند: رحمه اهلل به دو نکته اشاره می امام ابومنصور

، مثاًل مشترک باشدتواند میپروردگار هر بخشی از این سوره بین بنده و نخست اینکه »

واستن ، و یاری خشودپروردگار متعال انجام میگیرد ولی برای بنده صورت می سویعبادت از 

  .گرددست ولی از بارگاه او تعالی طلب میفعلِ بنده ا

این حدیث در مورد همین آیت چهارم اشاره داشته باشد زیرا[  است که ]ممکندوم، 

یاری از سوی پروردگار به  شود، و برعکسجانب بنده برای پروردگار انجام میعبادت از 

خداوند  فرمود که ملسو هيلع هللا ىلصرسد. به همین ترتیب، در مورد مابقی این سوره پیامبر اکرم اش میبنده

«. ، و بندۀ مراست آنچه ]از من[ خواهدام هستاین از برای بنده»: گویدمتعال در جواب بنده می

 2«رسد، و نفعِ استعانت و یاری نیز متوجه بنده است.هدایت به بنده می زیرا نفعِ

یست، نسوره فاتحه داللت بر این دارد که تسمیه جزوِ سوره فاتحه  بندیِتقسیماین 

: ستگرفته ااین آیت در بین دو نصف قرار  خود سازد ونصف میدو زیرا این آیت سوره را 

ل سه آیت قبلی آن )بدون تسمیه( و نیم نخست این آیت نصفِ اول سوره فاتحه را تشکی

را تشکیل  آیت متباقی سوره فاتحه نصف بعدیِ سورهدهند، و نیم دوم این آیت همراه با سه می

  شود.دهند. و در مجموع هفت آیت میمی

دهد که تسمیه در این سوره بندی ]که در حدیث بیان شده است[ نشان میاین تقسیم

نظریه و این  گردد.آغاز می« الحمد هلل»مورد شمارش قرار نگرفته است، چون حدیث با ذکر 

های مدینه و بصره و فقهای کوفه است، و اخبار قاری سورۀ فاتحه[ روشِ]در مورد تسمیه و 

 3.تعالی عنهم در زمینه آمده اندو آثار دیگری نیز از اصحاب رضی اهلل 

                                                            
(. این حدیث قبالً هم در بخش معرفی سوره فاتحه به بحث گرفته 395بخشی از حدیث به روایت مسلم ) 1

 شده است.

 باشد.می« تأویالت اهل السنه»این نقل قولِ امام ماتریدی برگرفته از تفسیرش  2

 درصد متن اصلی ترجمه گردید. 60تخمیناً حدود از تفسیر این آیت،  3
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﴿5﴾ِ

 
َ
ِقي
َ
ْست
ُ
م
ْ
اَط ال

َ
ر ِدنَا الِصّ

ْ
 اه

 0راه راست را بربدار ما 

نَا﴿ در
ْ
دُِ﴿اش است، یعنی در امتداد آیت قبلی ﴾اه

ُ
ب
ْ
ِنَع َاَك

ِّ
اظهار توحید است ]از  ﴾إري

َعرِيُِ﴿جانب بنده به پروردگارش[، و 
َاَكِنَْست

ِّ
خواستنِ یاری و کمک پروردگار است، و سپس ِ﴾إري

نَا﴿ در
ْ
 یابند.ت تحقق نطلبِ ثبات و استواری در دین است، تا عبادت و استعا ﴾اه

 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» ، 

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

 «ما را بر راه راست آگاه ساز و واقف گردان.» 

در سه ه آن همدر قرآن مجید بکار رفته است، اما حاصلِ  وجهبر بیشتر از ده « هدایت»

 : شودنکته جمع می

اِ﴿گوید: یکی، بیان کردن ]و نشان دادنِ راه[ است، چنانکه خدای عزوجل می َ أَمِّ َ
ِو

ُ
ود
ُ
ثَم

اُهِْ
َ
ن
ْ
َدي
َ
 . [17]فصلت:  «و اما ثمود را بیان کردیم راه هدایت» ﴾فَه

ِ﴿دوم، به معنیِ ایجاد فعلِ هدایت در وجود بنده است، چنانکه 
ُ
نِيََشاء

َ
يِم در

ْ
َ
راه » ﴾َي

  .[142]البقره: « نماید هرکه را خواهد

وم دومی و سوم، اثبات بر هدایت بودن ]یا تائید بر راه راست بودن[ است، که با مفه

نَا﴿ر این سوره، یکسان است جز اینکه در اینجا تجدید و تائید را در خود دارد. د در
ْ
به  ﴾اه

 باشد.همین مفهوم سومی می
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( 1مختلف در قرآن به کار رفته است: ) به معناهای« هدایت»قبالً تذکر رفت،[ ]چنانکه 

نَا﴿مثالً در  کردن، تثبیت ]و تائید[ در
ْ
ِِاه

َ
مي َقر
ْست

ُ
م
ْ
اَطِال

َ
ر : دعوت ]و رهنمایی[ کردن( 2)ِ.﴾الصرِّ

ٍمَِهادٍِ﴿
ْ
ِقَو لرُكلرِّ

َ
ِ﴿: کردن داللت( 3. )[7]الرعد: « و برای هر قومی رهنمایی است» ﴾و ِّ َِبر

ٰىِر
َ
س
َ
ع

بريلِرِأَن َ ِّ
ِالس

َ
اء
َ
و
َ
نريِس

َ
ي در
ْ
َ
« که داللت کند مرا به راه راست شیاز پروردگار خو دوارمیام» ﴾َي

ِاَلِ﴿: کردن اصالح( 4. )[22القصص: ]
َ َ ِّ
ِالل َ أَنِّ َ

َخائرنرِيَِو
ْ
َدِال

ْ
يَِكي در

ْ
َ
و خداوند اصالح نسازد » ﴾َِي

َدىِٰ﴿: الهام نمودن( 5. )[52: یوسف]« نیرنگ خائنان را
َ
ِفَه

َ
ر َ يِقَدِّ ر َ اّلِّ

َ
که اندازه کرد و و آن» ﴾و

باز الهام ، و بندگان را و افعالِ روزیو  عُمرکرد  ریتقد هآنک، یعنی [3: األعلی]« آنگاه راه نمود.

 1.شانیمعاش و معاد ا مصالحِ شانینمود به ا

ن ، پیامبرا[32 ]سبأ:، توحید [13]الکهف: ، یقین [120]البقره: برای دین « ٰ ٰدیهُ »همچنان، لفظ 

رات ، و تو[23]النجم: ، قرآن [159]البقره:  ملسو هيلع هللا ىلص، خاص به محمد [38]البقره: های آسمانی و کتاب

 به کار رفته است.[ 2]اإلسراء: 

 شَیریاند. از جمله امام قُنکات نغزی را بیان داشته این لفظ  اهل تحقیق در شرح

 گوید: می

نَا﴿ در
ْ
خویش را گردان،  سویتروی ما را ، کشان ودیعنی: ما را بسوی خ ﴾اه

  .دلیل ما ساز، و راه ما را به کویت آسان ساز

زوی ما به آر، درخشیدهاز پرتو انوار  ما، دل بریدهدل ما از مشاهدۀ اغیار  چشمِ

ه و به ، سَیر ما از منزل استدالل گسستها گسیختهتمنای زشتیتو پیوسته و از 

دار قرب و وصال رسیده، و مرغ دل از آشیانِ امثال و اشکال رمیده و به دی

 جمال و جالل نشسته.

                                                            
 از تفسیر فارسیِ امام نسفی استفاده گردید. 1
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و ما را از وسواس  ...باطن ما را از ظلمات بزدای تا از انوار قُدس تو تابان گردد.

شیطان، هوای نفس، ضعفِ اراده، و طمعِ مال و جاه در حفظ و امان خود 

 1نگهدار.

معتزله گویند که مراد از هدایت همان »گوید: ]ماتریدی[ رحمه اهلل می امام ابومنصور

را ]در وجود بنده[ بیان کردن ]و نشان دادنِ راه است[، زیرا به باور آنها خداوند فعلِ هدایت 

کسانی که مورد ]با این گفتار شان[ آنها با کند. اگر این گفتار شان درست هم باشد، خلق نمی

آیند ]زیرا خداوند در وجود علیهم( و گمراهان )ضالون( برابر می وب)مغض اندخشم واقع شده

 «این دو گروه نیز فعلِ هدایت خلق نکرده است[.

اسراری نهفته است. نخست اینکه خداوند متعال بندگان را به و در این لفظ فوائد و 

دهد. سوم، اگر اجابتِ دعا کند. دوم، شیوه و کیفیت دعاء را به ما تعلیم میدعا و نیایش امر می

این از برای »که فرمود. و چون گفت ممکن نبود، خداوند هیچگاه بنده را به دعا کردن نمی

حقیقتِ محبت و قرب و نوازش را نشان   2،«چه ]از من[ خواهدام باشد، و بندۀ مراست آنبنده

جز از اهل محبت و مقربین و نواختگان، از دیگران  [به حقیقتش]دهد. و بدان که مناجات می

 متصور نیست. 

اَط 
َ
ر  :الِصّ

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

 گانه[ چون ابن کثیرکرد، و بعضی دیگر از قاریان ]هفتقرائت می« سین»رضی اهلل عنهما آنرا با 

لهجۀ مردم « صاد»تلفظ با  کردند.قرائت می« یزا»آنرا با تلفظ خفیف  کوفی[]]مکی[ و حمزه 

 لهجۀ بنی عُذره بود.« زای»و با  لهجۀ بنی قیس« سین»با و تلفظ  ،قریش است

                                                            
 «.لطائف اإلشارات»برگرفته شده از  1

 ( که قبالً هم چند بار به این پرداخته شده است.395بخشی از حدیث به روایت مسلم ) 2

 )بصری(. )یادداشت از مترجم( و ابوعمرو )کوفی( ی، کسائ)کوفی( عاصمیعنی  3
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اطَِ﴿
َ
ر « راه و روشِ درست»اند که به معنی ها گفتهاست. بعضی« راه»به معنای  ﴾الصرِّ

 است. 

ولی   2 ،1است،در اصل لغتِ رومی  گفته اند کهها بعضی]در مورد ریشۀ این کلمه،[ 

لی و «ای[ وجود ندارد.در قرآن جز زبان عربی ]لفظ بیگانه»میگوید که:  ]بن جراح[ ابوعبیده

 د.وشمیشامل زبان عربی  ]لفظ[ ی[ سخن گویند، آن]لفظ چون عرب بر ند:گفته ا همچنان

اطَِ﴿در مورد مراد از لفظِ 
َ
ر ، گفته اند که به اسالم، کتاب خدا، سنت رسول اهلل ﴾الصرِّ

 تواند. اشاره داشته می، راه و روش اصحاب کبار، یا شیوۀ حقیقی بندگی کردن  ملسو هيلع هللا ىلص

ت: در جواب گف« راه به خدا کدام است؟»از یکی از اهل کبار پرسیدند که:  شخصی

دنیا دوری  ر دَورِ اول، ازد: رسیمی [به وصل الهی] بگذرانی خمیدگیِ راه را پشت سرچون دو 

و طی شد، دچون این  .کَنیردل ب عقبا ]یعنی جنت[ ازر دَورِ دوم دو ، بجویی و آنرا ترک کنی

 رسی.[ میمقصود]به 

 3را هم به خود نسبت داده است و هم به بنده[« راه»و « هدایت»]خداوند 

ِإرنَِِّ﴿گوید: دهد و میرا به خود نسبت می« هدایت»خداوند 
ْ
َدىِٰقُل

ُ

ْ
ِاْل

َ
رُِهو َ  ﴾ُِهَدىِاللِّ

ِ﴿یا  [120البقره: ]« .تیخدا، همان است هدا تِ یهدا نهییهرآبگو ]ای محمد[: »
ْ
َدٰىُِهَدىِقُل

ُ

ْ
ِاْل َ ِإرنِّ

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

                                                            
به  –( درآورده شده است streetکه به زبان انگلیسی به شکل ) –( strataدر زبان التین، کلمۀ استراتا ) 1

( که به معنی راه و روش است نیز از همین stratégie/ strategy« )استراتیژی»معنی جاده و راه است. لفظِ 

 ادداشت از مترجم(کلمه اشتقاق یافته است. )ی

 کند. )یادداشت از مترجم(نقل می« النقاش»در تفسیرش از نیز این موضوع را  امام قرطبی2

در نسخۀ عربی، این بحث در اخیر تفسیر سوره فاتحه آمده است، اما چون ارتباط مستقیم به این آیت دارد )و  3

 آن را به اینجا انتقال داده ترجمه نمودیم. )یادداشت از مترجم(کند(، خود امام نسفی به این مسئله اشاره می
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هِْ﴿را به بندگان خود نسبت داد و فرمود:  َدر
ت
ْ
ِاق
ُ
َداُه

ُ ر
: نعاماأل]« پس به روش ایشان اقتدا کن» ﴾فَِب

90]  . 

أَنَِِّ﴿ نیز به خود نسبت داد و فرمود:را « راه»و  َ
يًماو َقر

ْست
ُ
اطريِم

َ
ر َذاِصر

 نستیا گمانیب» ﴾ِهَٰ

رِصِر﴿یا  [153: األنعام]« راست [یراه]راه من  َ ِاللِّ اطر
َ
. و سپس راه را به بندگان [53: الشوری] ﴾ر

اَطِ﴿گوید: دهد و میخود نسبت می
َ
ر ِصر

َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ِأَن

َ
ين ر َ مِِْاّلِّ لَْْير َ

که بر ایشان انعام راه کسانی» ﴾ع

رِأَفَِ﴿دهد: را نخست به خود نسبت می« دین». به عین ترتیب [6: الفاتحه]« ییکرده َ ِاللِّ ِدرينر َ
ْ
َغي

ِ
َ
ُغون

ْ
ب
َ
د ، و سپس آنرا به بندگان خو[83: آل عمران]« جز دین خداوند دینی می جویند؟!آیا » ﴾ي

ِ﴿فرماید: نسبت داده می
ْ
و
َ
ي
ْ
ِال

َ
ُكمِْم

َ
ُتِلَُكْمِدرين

ْ
ل
َ
م
ْ
« امروز برای شما دین شما را کامل نمودم» ﴾ِأَك

 .[3: المائده]

ن برای همۀ اینها از جانب خداوند شرع است و در آدر این کار، اسراری نهفته است. 

ک و روش ها برای ما سلوها خشنودی و ارادۀ خداوند رفته است، و اینما نفع است. و در این

ها را به بنده شود، و سپس چون اینها را به خود نسبت داد، مایۀ شگفتی بنده میاند. چون این

دهد، بت میها را به بنده نسشود. همچنان، زمانیکه ایندهد باعث آرامش قلبِ بنده مینسبت می

بلیس ادهد، طمع و آرزوی ها را به خود نسبت میداشتنِ اوست، ولی چون ایناز برای گرامی

 سازد.و او را نومید می قطع میکند هاآن را از

 
َ
ِقي
َ
ْست
ُ
م
ْ
 :ال

اشتباه  که سالک را به منزل و مقصودِ ستاین راهیگویند: «. درست»و « راست»یعنی 

آن است که استوار باشد، یعنی با برهان »گوید: ]ماتریدی[ رحمه اهلل می نبرد. امام ابومنصور

های آن هیچ چیزی آن را نابود نسازد، و هیچ فریب و ترفندی حجتکه ثابت شده باشد، راهی

 «را سُست نسازد.

ست[ که بر آن از کتاب و سنت دلیل و این راهی»]گوید: رحمه اهلل می امام قشیری

 « حجت وجود داشته باشد، و بدعتی در آن راه نداشته باشد.
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 آن نیفتاده باشد. بربدعت  غبارِو   1نکرت ست که تاریکیِآن راهیگوئیم که: و ما می

را راه ننماید. راهی که در آن ترس از   راهراهی که سالک و رَهرَو را به بیراهه نبَرَد، و تارکِ

راهی که  و یاری رساند. بدرقه کندو توفیق  با عصمترهزنی وجود نداشته باشد، و رهرو را 

ن رسیدنِ قاصدانِ راه است. و در رصدگاه و رسیدن به مقصد را آسان ساخته است، و هدفِ آ

  2نظرگاهِ آن، خداوند دیدبانِ راه است.

﴿6﴾ِ

مْ  لَْْيِ َ
 ع

َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
 أَن
َ
ين ِ اَط اّّلَ

َ
   ۙ   ِصر

 0یینوازش کرده شانیبر ا کهکسانیراه 

اطَِ﴿
َ
ر ِ الصرِّ

َ
ين ر َ ِ﴿آیت قبلی یعنی ِ﴾اّلِّ

ْ
ِاه

َ
مي َقر
ْست

ُ
م
ْ
اَطِال

َ
ر نَاِالصرِّ کند. به این را تفسیر می ﴾در

گویند، و باید که اینها در می« مترجم » یا « بَدَل » یا « اِتباع » یا « بیان  عطفِ» ها تآیگونه 

شوند،  إعراب از آیت قبلی خود پیروی کنند، یعنی اگر آیت قبلی خفض بود باید خفض قرائت

مٍيِ﴿نصب قرائت شوند. طور مثال در:  باید و اگر نصب بود َقر
ُْست اٍطِمِّ َ

ر ِصر يِإرََلٰ در
ْ
َ
إرنََِّكِلََت َ

ِو

رِ َ ِاللِّ اطر
َ
ر ةِر﴿ .[53-52الشوری: ] ِ﴾ صر

َ
ي َْسَفًعاِبرالنَِّاصر

ةٍِِِلَن
َ
ي ٍشِ﴿. [16-15العلق: ] ِ﴾نَاصر

ْ
ي
َ
ِقُر يََلفر ر ِلر

١ِِْ  .[2-1قریش: ] ِ﴾إريََلفرُهر

ْم  لَْْيِ َ
 ع

َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
 :أَن

رزانی شده ادر مورد اینکه این کسانی که بر ایشان نعمت «. منت نهادی بر ایشان»یعنی، 

 گردیده است: ائهار یآرای مختلفکه مورد انعام قرار گرفته اند کدام گروه اند، ها اند، و آنانیکی

                                                            
 . . ناشناختنمعرفت مقابلِنکرت:  1

 درصد متن اصلی ترجمه گردید. 70از تفسیر این آیت، تخمیناً حدود  2
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 ها پیغامبران و صدیقان و شهیدان و نیکمردان اند، د که اینگوی]بن سلیمان[ می مقاتل

پس آن ]جماعت[ در زمرۀ کسانی است که خداوند برایشان ﴿بر بنیاد آیت کریمۀ: 

 .[69: النساء] ﴾انعام کرده است، از پیامبران، صدیقان، شهیدان و راستکاران

  ها مؤمنان اند، و دلیل آن کالم گفتند: این ]بن جراح[ و وکیع  1و ابن جُرَیج ضحاک

و نعمتی را که خدا بشما ارزانی کرده بیاد آرید، ﴿فرماید: پروردگار متعال است که می

هنگامیکه شما دشمنان ]یکدیگر[ بودید و او میان دلهای شما الفت افگند، پس به 

 .[103: عمران آل] ﴾]برکت[ نعمت او برادر ]یکدیگر[ شدید.

 ا همه کسانی که خداوند بر ایشان هدایت و طاعت را اینهگفت:   2سعید بن مسیِّب

 باشند.ارزانی نموده می

 نگهداشت بر[ سنت نها کسانی اند که خداوند ایشان را با ای گفت:  3سهل تُستَری[

 مورد نوازش قرار داده است. 

 ها کسانی اند که خداوند بر ایشان ]تواناییِ[ شکر گفت: این حسین بن واقِد علی بن

 و مشکالت هاآسایش، و ]تواناییِ[ صبر و شکیبایی را در سختی حالتو سپاس را در 

 شود.بدون صبر نمودن تکمیل نمی کردن ارزانی نموده است، زیرا شکر

 ها چهار یار کبار اند. اینرحمه اهلل گفت:  ]بصری[ حسن 

 با ارزانی هدایت ایشان را اند که خداوند نها کسانیایگوید: رحمه اهلل می امام قشیری

 به راه مستقیم نواخته است، و آن انبیاء و دوستان برگزیدۀ خداوند است.

 این بود گفتار مفسران، و از جملۀ سخنان محققین:

 رضی اهلل عنه گفته است:  جعفر صادق﴿ِ
َ
ين ر َ مِْ اّلِّ لَْْير َ

ِع
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
بر حسب عطای علم ِ﴾أَن

 و فهم است.

                                                            
 هـ( از جملۀ محدیثین و فقها و مفسرین تبع تابعین بود. 150ابن جریج )متوفای  1

 های مشهور تابعیین بود.سعید بن مسیب از جملۀ فق 2

سهل بن عبداهلل تستری، از عرفای قرن سوم هجری است. از شاگردان ذوالنون مصری بود، و صاحب یکی از  3

 هـ درگذشت. )یادداشت از مترجم( 283است. وی در سال « تفسیر تُستری»اولین تفاسیر عرفانی به نام 
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 گفت: در آنها طبقات مختلف اند، عارفان را با عطای معرفت  عطاء ابوالعباس بن

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.

 مِْ﴿گفت:   1]نیشاپوری[ ابوالحسن وراق َلْْير َ
ِع

َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
با ارزانی نمودنِ استقامت و ِ﴾أَن

 پایداری بر ]رسمِ[ مناجات و نیایش است.

 .و گفتند: بر حسبِ ایمان، هدایت، توفیق، رعایت، مراقبت و محافظت است 

  :ر های باطن شان، و پاک ساختن روح شان به نوبا زائل نمودن تاریکیو گفتند

 جز او تعالی کس دگر را ننگریستند.اش است، و ایشان قدس

 ایشان را از خواصِ باطن شان پاک ساخت،  خداوند گفت: راه کسانی که و قشیری

که حین تجلیات و غلباتِ آنانی و. به کمک خودش به خودش رسیدندو ایشان 

، و احکام ننهادندحقیقت، شریعت را حفظ کردند و از حد علم خویش پا بیرون 

 شریعت را نادیده نگرفتند.

 با هدایت نواخت، و در این دنیا خویش و گفتند: کسانی که ایشان را در ازل با عنایت 

 نوازد.می خویش ، و در آخرت با حمایتخویش

یک  را نشاید که به هیچاز دیدگاه معتزله، خداوند »گوید: رحمه اهلل می امام ابومنصور

)مغضوب علیهم( و  اندکسانی که مورد خشم واقع شدهکه به را عطا کند از مؤمنان نعمتی 

و بیان ]و نشان گمراهان )ضالین( ارزانی نکرده باشد. زیرا نعمت پروردگار همانا اصالح دین 

دادنِ[ راهِ مورد خشنودیِ اوست. و این ]نعمت[ به همه کافران فراهم گردیده است. ]ولی این 

 2«سازد.را ثابت می آیت[ بطالن این سخن شان

                                                            
محمد بن سعد »به اشتباه گرفت. نام کامل او  -است  که مشهورتر -« ابوبکر وراق بلخی»نباید او را با  1

 هـ درگذشته است. از عرفا و مشایخ نیشاپور بود. )یادداشت از مترجم( 320است که در سال « ابوالحسن وراق

 درصد متن اصلی ترجمه گردید. 75از تفسیر این آیت، تخمیناً حدود  2
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﴿7﴾ِ

ََل 
َ
ْم و لَْْيِ َ

ُضوِب ع
ْ
غ
َ
م
ْ
ِ ال

ْ
النِّيَ  َغْي   الّضَ

 0گمراهان [راهِ]و نه  ،شد هخشم گرفت شانیکه بر اآنانی [راه]نه 

ِر﴿کلمۀ معنیِ 
ْ
، «[به غیر از»]یعنی  است «مغایرت»است: اول، به معنیِ  سه وجه برِ﴾َغي

ِ﴿فرماید: چنانکه خداوند متعال می  1شود،ترجمه می« جز » و به فارسی 
ُ
ه
َ
ْ
اَِغي

َ
ن
ْ
لَي
َ
ِع
َ
ي ََتر

ْ
ف
َ
ِ﴾لرت

 را بربندی.[ دیگرآن دروغ، دروغ  به غیر از]یعنی  .[73اإلسراء: ]« ما جز آن را تا دروغ بربندی بر»

شود، چنانکه خدای ترجمه می« نی » ، و به فارسی است )به عربی(« ال » معنیِ دوم، به 

ِ﴿فرماید: تعالی می
ْ
ِاض نر َ

ادٍِفَم
َ
اَلِع

َ
اٍغِو

َ
ِب
َ
ْ
َِغي

َ ِّ
فزونی  نهکه[ چون کسی ناچار شد، ]درصورتی»ِ﴾طُر

 . [173]البقره: « از حد درگذرد نهجوید و 

چنانکه   2شود،ترجمه می« مگر » فارسی )به عربی( است، و به « إال » سوم، به معنی 

ِ﴿فرماید: او تعالی می
َ
ْ
اَِغي

َ
نَاِفرْي

ْ
د
َ
ج
َ
اِو
َ
ِيَِفَم ْسلرمر ُ

م
ْ
ِال
َ
ن ٍتِمرِّ

ْ
ي
َ
یک خانه و نیافتیم در وی مگر »ِ﴾ِب

 یک خانه، چیزی در آنجا نیافتیم.[ استثنای )یا بدونِ(]یعنی به . [173]البقره: « از مسلمانان

 کنیم: این معانی تفسیر را به هر سه از« غیر » ، نیز آیتو جواز دارد که در این 

                                                            
، «جز » های فارسی در تفسیر خود ذکر نموده است، یعنی واژهرا خود امام نسفی به « غیر»های فارسی ترجمه 1

که در این پاراگراف و دو پاراگراف بعدی آمده است انتخاب خود امام « غیر » برای سه معنی « مگر » و « نی » 

 نسفی است. )یادداشت از مترجم(

از قرن پنجم هجری تا حال تغییر  در ادبیات فارسی« مگر » و « جز » های مفهوم و معنی و شیوۀ کاربرد واژه 2

در عربی( منظور « إال » )به معنای « غیر » زیادی نموده است. آنچه که امام نسفی در مورد مفهوم سومیِ واژۀ 

یعنی در مفهوم اولی که امام نسفی در نظر «. مگر » در فارسی نزدیک است تا « جز » دارد، بیشتر به کاربرد واژۀ 

ترجمه شود. « بدونِ » یا « جز » ترجمه شود، و در مفهوم سومی بشکل « به غیر از » شکل باید ب« غیر » دارد، 

 های اخیر استوار است.این برداشت بیشتر بر اکثریت آثار ادبیات فارسی طی سده
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  ،بدار ما »: خواهد بوداین چنین  این سه آیتمعنیِ اگر به مفهوم اولی در نظر گیریم

م گرفته کسانی که خش ]راه[ به غیر ازیی، را بر راه کسانی که بر ایشان انعام کرده

 «شد بر ایشان...

 ه کسانی که بدار ما را بر را»ت اینگونه خواهد بود: در مفهوم دومی، معنای این سه آی

 «]راه[ کسانی که مورد خشم واقع شدند. نهیی، بر ایشان انعام کرده

  :یشان انعام بدار ما را بر راه کسانی که بر ا»و در مفهوم سومی، اینگونه خواهد بود

 «]راه[ کسانی که مورد خشم قرار گرفتند. بدونِیی، کرده

ُضوِب 
ْ
غ
َ
م
ْ
ْم  ال لَْْيِ َ

 :ع

 ارادۀ گفته اند که: در آن بعضیغضب یا خشم، مقابلِ رضا یا خشنودی است. 

 اب است. [ تحقق یافتنِ وعدۀ عذبرای که: در آن ]هُشدار ندادیگران گفتهجویی است. انتقام

تواند. پس متعدی شده نمی« جر » یا حروف « صله » فعلی است که جز با « غضب»

صورت کاربرد آن بشکل مفعول، با حروف جر یا صله ]یعنی در اینصورت الزم است که در 

شود و افزوده می«( علی)»حاالت تثنیه، جمع و تأنیث تنها بر صله   1بکار برده شود.«[  عّلِٰ»

)برای مذکر مفرد(، « رجلٌ مغضوبٌ علیه»یعنی گفته میشود که: «(. مغصوب)»نه بر موصول 

نساءٌ »)برای مذکر جمع(، و « رجالٌ مغضوبٌ علیهم»مونث مفرد(،  )برای« امرأۀٌ مغضوبٌ علیها»

 )برای مونث جمع(.« مغضوبٌ علیهنَّ

مِْ﴿اینکه مراد از  لَْْير َ
ِع ُضوبر

ْ
غ
َ
م
ْ
کند که ها اند، عَدی بن حاتم طائی روایت میکی ﴾ال

مِْ﴿منظور از »فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  لَْْير َ
ِع ُضوبر

ْ
غ
َ
م
ْ
الرِِّيَِ﴿یهود است و از  ﴾ال َ   2«نصاری. ﴾الضِّ

گونه و ابن کیسان این آیت را به همین ، ابن جریج]خراسانی[ ، سدِّی، عطاء، مقاتلضحاک

                                                            
مغضوب »شود و  یمتعد«  یعل »با حرف جر  دیبا ی، در عربالزم است چون اسم مفعولِ« غضب»یعنی،  1

)یادداشت از  شود. یاستعمال م «مغضوب»به شکل  بدون حرف جر هم یدر فارس کنید، لگفته شو «هیعل

 مترجم(

 (.2954به روایت ترمذی ) 2
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را ذکر  هاآن« الضالین»در این مورد، سخنان زیادی است که بعد از تفسیر  تفسیر کرده اند.

 کنیم.می

ََل 
َ
النَِّي  و  :الّضَ

ْمِ»توانست که گفته شود صلۀ موکد است. می ﴾اَلِ﴿گفته اند که  لَْْير َ
ِع ُضوبر

ْ
غ
َ
م
ْ
ِال ر

ْ
َغي

الرِِّيَِ َ الضِّ َ
الرِِّيَِ﴿اضافه شد تا گمان بُرده نشود که  ﴾اَلِ﴿، ولیکن «و َ ِ﴿به آیت قبلی  ﴾الضِّ

َ
ين ر َ اّلِّ

مِْ لَْْير َ
ِع

َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
  معطوف است. ﴾أَن

ِر﴿به عینِ معنی  ﴾اَلِ﴿و نیز گفته شده است که 
ْ
توانست که گفته شود: است. و میِ﴾َغي

الرِِّيَِ» َ ِالضِّ ر
ْ
َغي

َ
ْمِو لَْْير َ

ِع ُضوبر
ْ
غ
َ
م
ْ
ِال ر

ْ
 اند.  های[ متناسب، زیرا هردو در نفی کردن ]واژه«َغي

الرِِّيَِا»نفی برای بار دوم برای گفته اند که  همچنان] َ اینکه گفته شود عنی بجای ی -« لضِّ

الرِِّيَِ» َ الضِّ َ
ْمِو لَْْير َ

ِع ُضوبر
ْ
غ
َ
م
ْ
ِال ر

ْ
ِ»گفته شد که « َغي

َ
ْمِو لَْْير َ

ِع ُضوبر
ْ
غ
َ
م
ْ
ِال ر

ْ
الرِِّيَِاَلَِغي َ زین سبب ا -« الضِّ

تفرق و مرا ]از اسم قبلی[ ست.... که برعالوۀ نفی، آنای بیشتر افائده ﴾اَلِ﴿است که[ در کلمۀ 

 گیرد.بیشتر در نفی صورت میسازد، و این چنین غلو جدا می

الرِِّيَِا﴿ َ به معنای ضاللت و گمراهی، و مقابلِ رُشد و هدایت، است. در قرآن مجید،  ﴾لضِّ

 این کلمه به مفاهیم ذیل استفاده شده است: 

 یاد  گمراه شدن: چنانکه خداوند متعال از سخنِ ابلیس و به بیراهه کشانیده شدن

مِْ﴿کند که گفت: می
ُ َ ِّ
لَِّْن َْلُضر

َ
 .[119]النساء:  ﴾و

  :َمَِّتِطَِّا﴿لغزیدن به خطا
لُِّوكََِْل ُضر

ْمِأَنِي
ُ
ْ
ْن ِمرِّ

ٌ
  1گروهی از ایشان که ترا به زَلّت»ِ﴾ئرَفة

 . [113]النساء: « افکنند

  :ُدِا﴿تباهی و خساره
ْ
َِكي ا

َ
م
َ
ََللٍِو

َ
ِض ِِفر َ ِإرالِّ َ

ين َكافررر
ْ
سازى کافران لهیح ستیو ن»ِ﴾ل

 .[25: غافر]« یمگر در تباه

                                                            
 . اءیزلت انب ندیادب استعمال کنند چنانکه گو قیلفظ را به طر نیلغزش و خطا، و ا:  زلت 1
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  :خطا و اشتباه: برادران یوسف صلوات اهلل علیهم آمده است﴿ِ َ ََلٍلِإرنِّ
َ
يِض ِلَفر انَا

َ
أَب

ُبرِيٍِ  .[8: یوسف]« آشکار است. یکه پدر ما در خطا گمانیب»ِ﴾مِّ

  :بريلِر﴿بطالن َ
نِس

َ
ِع ُوا دِّ َ

ص
َ
ِو وا

ُ
َِكَفر

َ
ين ر َ الَُُهِْاّلِّ

َ
م
ْ
ِأَع َ لِّ َ

ِأَض ر َ کافر شدند و  کهیآنان»ِ﴾ِاللِّ

 .[1: محمد]« .دیگردان عیضا را شانیاعمال ا [خداوند]از راه خدا باز داشتند،  [مردم را]

  :اِ﴿جهالت و نادانی: چنانکه موسی گفت
َ
َُت
ْ
ل
َ
الرِِّيَِفَع َ ِالضِّ َ

ن أَنَاِمر
َ
من این کار را »ِ﴾إرًذاِو

 .[20: الشعراء]« .در حال نادانی کردم

  :ا﴿فراموشی
َ
َداُهم

ْ
ِإرح َ لِّ  .[282: البقره]« ها فراموش کندزن آنتا اگر یکی از »ِ﴾أَنِتَضر

  :متالشی شدن، نیست و نابود شدن﴿ِ َْرضر
ْ
ِاْل َاِِفر

ن
ْ
لَل َ
گم  نیچون در زم ایآ»ِ﴾أَإرَذاِض

 .[10: السجده] «...میشو

الرِِّيَِا﴿ولی در این سوره،  َ در آیت که « ایمان»مقابلِ  ، و«گمراهی و کفر» به معنای ﴾لضِّ

 باشد.، میقبلی به آن اشاره شد

شکل ببر همه کفار بشکل عام بکار رفته است، ولی « ضالل»و « غضب»در قرآن مجید، 

 .اطالق گشته اندخاص به یهود و نصاری 

 ]چرا این آیت متوجه یهود و نصاری است؟[

گفت که خداوند ]لعنت و غضب خود را در مورد یهود[ رضی اهلل عنهما  ابن عباس

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

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

. یعنی، [89: البقره] ﴾خواستند بر کافرانپیش ازین نصرت می﴿ها کسانی اند که: . و این[60

که زمانی﴿داشتند، ولی برای محمد]ی که منتظر آن بودند[ تمنای نصرت بر مشرکان عرب را 

زیرا آنها منتظر بعثت  .[89: البقره] ﴾را منکر شدند بیامد، آندانستند به ایشان آنچه را که می

که به پیامبری  ملسو هيلع هللا ىلصکه محمد محمدی بودند از اوالدۀ اسحاق که آبای شان است باشد، درحالی

حسد ورزیدند و نافرمانی  تمبعوث شد از اوالدۀ اسماعیل است. پس ایشان به این مناسب

 پس ازانتقامی  ،، یعنی[90: البقره] ﴾پس خشمی باالی خشمی دیگر آنها را فرا گرفت﴿ .کردند
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دوم به  لعنتی ایشان را فرا گرفت، اول به نسبت کفرِ شان به عیسی، و لعنتی پس ازانتقامی، و 

 نسبتِ کفرشان به محمد علیهما السالم.

جویی نهفته است. است، زیرا در غضب ارادۀ انتقام« ضالل»بدتر از « غضب»و بدان که 

چون  د اند،مستحق این وعی و یهود به نسبتِ قباحتِ کفر شان و طغیانِ نافرمانی و دشمنی شان

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

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

و آنها  ها را در شش روز آفرید، سپس خسته و مانده شد و به روز شنبه استراحت کرد.آسمان

، و [61البقره: ] ﴾خدا را به ناحق کشتندپیامبران ﴿، و را به دشمنی گرفتندجبرئیل علیه السالم 

تهمت ﴿مریم  ایشان بر«. ما او را کشتیم»قصدِ کشتنِ عیسی علیه السالم را کردند و گفتند که 

 ملسو هيلع هللا ىلصد زدند، و تورات را تحریف کردند. آنها ]قبل از مبعوث گشتن محم[ 156]النساء: ﴾ بزرگی
را که  که به ایشان آنچه]ولی[ زمانیخواستند بر کافران، نصرت می﴿به پیامبری، برای وی[ 

، خداوند بر . پس به نسبتِ همۀ این کارهای شان[89: البقره] ﴾دانستند بیامد، آنرا منکر شدندمی

 ایشان خشم گرفت.

اه برای رگرایش از راه راست است. و نصاری بعد از آنکه یا گمراهی به معنیِ « ضالل»

ا به ریسی و محمد علیهم الصاله والسالم آنها شان روشن شد از آن عدول کردند. موسی، ع

حقیقت ا آنکه بتورات و انجیل و فرقان دعوت کردند. اما آنها در غایتِ گمراهیِ خود درافتادند 

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

: المائده] ﴾است میپسر مر یسیخداوند همانا ع﴿، و گفتند: [73: المائده] ﴾سه گانه است [انِیخدا]

ان را زنده بخشید، و مردگان ششان را شفا می بیماربه دعای خویش را دیدند که ، زیرا او [17

ین اای بود که از جانب خدای عزوجل به او عطا گردیده بود، و . و این معجزهنیدگردمی

آنها این همه افعال  را برایش داده بود. ولیکن هااین کارادن تواناییِ انجام د به اوخداوند بود که 

د که او را از خودِ عیسی دیدند، و او را به خدایی گرفتند و شرک ورزیدند، با آنکه دیدن

ه این درایت را نداشتند ککرد. آنها شد و استراحت مینوشید، و خسته میخورد و میمی

 چاره و بنده است، و نه معبود. عاجز و بیکه نیازمند است دانستند که کسیمی
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ی گیرند هرگز به خشنودی او تعالکه مورد خشم قرار می]باید بدانیم که[ کسانی

ت رسند. از همین سبب، یهود هیچگاهی مسلمان شدنی نیست. ولیکن گمراهان ممکن اسنمی

لیه در علوات اهلل که عیسی صکه هدایت گردند. ]در این رابطه،[ روایتی آمده است که زمانی

دعوت  ملسو هيلع هللا ىلصآید، نصاری را به ایمان آوردن به محمد آخرالزمان از آسمان به زمین فرود می

 رسند.شوند، و پس از گمراهی به هدایت میکند، و آنها مؤمن میمی

 [در نزد اهل تحقیق« ضالین» و« مغضوب علیهم»]تفسیر 

م( م واقع شدند )مغضوب علیهکه مورد خشاند که: آنانیگروهی از اهل تحقیق گفته

 اند. « مقلدین»اند، و گمراهان )ضالین( « کنندگانستیزه»

 یصل]و ا میکتاب را داد شانیبه ا کهیکسان﴿فرماید: کنندگان میخداوند در مورد ستیزه

 شانیاز ا یو حقا که گروه شناسند،یکه فرزندان خود را م شناسندیم یرا طور [وسلم هیاهلل عل

ها بر از آنو از روی ستمگاری و تک﴿فرماید: . یا می[146: البقره] ﴾کنندیآگاهانه حق را پنهان م

 .[14: النمل] ﴾انکار کردند، گرچه دل شان به آن گواهی میداد

د که از و برخی از ایشان مردم اُمیی ان﴿فرماید: و در حقِ مقلدین، خداوند عزوجل می

ی دیگری را نمیدانند، و جز گمان به چیزی دیگری متککتاب جز آرزوهای غلط خود چیز 

ای یقهبلکه میگویند: پدران خود را بر طر﴿فرماید: در جای دیگری می. [78: البقره] ﴾نیستند

ضعیفان به متکبران می ﴿فرماید: . یا می[22: الزخرف] ﴾یافتیم، و ما نیز بر نقش قدم شان رهیابیم

 ﴾ه هستید؟بودیم، پس آیا از ما چیزی از عذاب خدا را دفع کنندگویند: بیگمان ما پیرو شما 
 .[21: ابراهیم]

خداوند ، چنانکه گیرندقرار می)غضب( « خشم» کنندگان موردسرانجام، ستیزه پس

مِْ﴿فرماید: میمتعال 
ُ
َُت َ جِّ ُ

ِح
ُ
ِهَل

َ
يب ُجر

ت
ْ
ِاس ا

َ
ِم در

ْ
ع
َ
ِمرنِب ر َ ِاللِّ ِِفر َ

ُون اجِّ َ
ح
ُ
ِي
َ
ين ر َ اّلِّ

َ
ِِو

ٌ
َضة احر

َ
ْمِد ر رِّ

ِب
َ
ِر نَد عر

ْمَِغَضٌبِ لَْْير َ
ع
َ
کسانیکه در مورد خدا، بعد از آنکه ]دعوت[ او اجابت شده است، مجادله » ﴾و

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

 .[67: األحزاب]﴾ سرداران و بزرگان خود فرمان بردیم، ولی ایشان ما را گمراه ساختند

 [«ضالین»و « مغضوب علیهم»سخنان سلف و اهلِ معرفت در مورد ]

 در موردِ این دو کلمه، سخنان زیادی از سلف نقل شده است:

 گوید: می سهل تُستَری﴿ِ ُضوبر
ْ
غ
َ
م
ْ
ِال ر

ْ
مَِِْغي لَْْير َ

الرِِّيَِ﴿به سببِ بدعت،  ﴾ع َ اَلِالضِّ َ
به  ﴾و

 .]ترکِ[ سنت استسببِ 

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

 آورندگان اند.بدعت ،و دومی کافران اند؛ ،و گویند: اولی 

 های شتیجویی و طغیانِ ز]به سببِ ستیزه و گویند: اولی، افتادگان در چاهِ نابودی

 س؛ و دومی، روگردانندگان از راه هدایت به سببِ پیروی از هوای نفشان[نفس 

 .شان

 و به زبانِ اهل معرفت:

 ﴿ِْم لَْْير َ
ِع ُضوبر

ْ
غ
َ
م
ْ
ِال ر

ْ
الرِِّيَِ﴿، کردار ]بد شان[به سببِ  ﴾َغي َ اَلِالضِّ َ

تغییر دادن  به سببِ ﴾و

 .فرامین و احکام

  مِْ﴿گویند: و لَْْير َ
ِع ُضوبر

ْ
غ
َ
م
ْ
رِال
ْ
؛ های شان را به خود شان واگذار کردینفس کهآنانی ﴾َغي

الرِِّيَِ﴿ َ اَلِالضِّ َ
روش خود خود را از گناه دور نداشتند و بر این بخاطر تو که آنانی ﴾و

 .ادامه دادند

  :نَا﴿و گویند در
ْ
رفتند، یعنی، استوار دار ما را بر راه کسانی که مورد نوازش تو قرار گ ﴾اه

مِْ﴿و ]در مورد شان[ گفتی: 
ُ ُ ِّ
ِب حر

ُ
ِِي

ُ
ُونَه

ِّ
ب حر
ُ
ي
َ
خداوند[ ایشان را دوست میدارد و ایشان »] ﴾و

که بر ایشان خشم . و ما را دور بدار از راه کسانی[54]المائده: « نیز او را دوست میدارند

. [18المائده: ] ﴾ما فرزندان خداییم و دوستان وی﴿گرفتی و از راه گمراهانی که گفتند: 

 ردان، و از جملۀ دشمنانت مگردان.گرفتگانت بگما را از جملۀ به دوستی
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  :وشان، و تو از ایشان خشنود شدی که بنواختیاستوار دار ما را بر راه کسانیو گویند 

ایشان از تو خشنود شدند به سبب آنچه که از تو به ایشان رسیده است. و ما را از 

چون به سببِ اختیار نمودن کردار  ،جملۀ کسانی مگردان که بر ایشان خشمگین شدی

که از راه تو به گمراهه زشت مورد ناخشنودی تو قرار گرفتند، و نه هم از جملۀ کسانی

 ، و با آنکه میخواستند به راه تو روان شوند ولی به راه ]نادرست[ خود ادامه دادند.رفتند

، مانندمقصود باز می درگیر و مشغول گردند از رسیدن بهراه  ]جریانِ[ که درزیرا آنانی

به در راه روان شد  نه هرکه ،گمان. بیگردندمحروم می روان شدن در راهِ توو از 

راه یافت، و نه  رسید به قرببه سرمنزلِ مقصود نه هرکه ، و رسید سرمنزلِ مقصود

به گشت  انخاصاز جملۀ گشت، و نه هرکه  انخاصاز جملۀ  هرکه به قرب راه یافت

  .بقا پیوست

 :آمین
وایت ر این لغت به دو قرائتگفته شود. « آمین» تالوت این سوره،پس از تمام کردن 

دادن بر الف(.  با مد)« ین آمِ» )بدون مَد و با تالوت قصر(، و دیگری « اَمِین » شده است، یکی 

 قرائت ]سوره فاتحه[ است. جزوِو این 

اشتباه است، با آنکه )با تشدید بر میم( قرائت کرده اند، اما این « مِّین آ» ها آنرا بعضی

دهد معنا می« قصدکننده»با تشدید خوانده شود،  اند که هرگاهگفته و حسین بجلی جعفر صادق

ِ﴿چنانکه آمده است که 
َ
ِء

َ
ام
َ
ر
َ
ح
ْ
ِال

َ
ت
ْ
ي
َ
ب
ْ
َِيِال . در این [2]المائده: « قصدکنندگان بیت الحرام» ﴾آمرِّ

 شود: ما قصد کردیم با این دعاء، پس این را برما اجابت کن!صورت، تفسیرش چنین می

 فصیحِ اینها با فتحه ]بدون مَد و با تالوت قصر[ است.

گوید که میدر تفسیر این لفظ اقوال زیادی آمده است. ابن عباس رضی اهلل عنهما 

  1(.! )چنین بادا «كذلكِيكون»یعنی: « آمین»

                                                            
 ذکر گردیده است. و تفسیر ثعلبی این نظر ابن عباس در تفسیر ابولیث سمرقندی 1



 131 الفاتحه ةسور. 1

   1است.« همین»و نیز گفته اند که اصلِ این کلمه فارسی است، و معنایش 

گوید: آمین، ]اشاره به[ اسمی از اسماءاهلل ]دارد[، و معنایش اینست که: او می مجاهد

)ایمن( از عذابش است، و مُؤَتمِنٌ )امین( بر همه  دارنده( از نابودی است، و مَأمُونٌ آمِنٌ )ایمن

 است.  (اشیاء است، و مُهَیمِنٌ یعنی شهید )گواه

یم، اشاره به اسم اگر این لفظ را با فتحه ]یعنی با فتح بر نون: اَمینَ یا آمینَ[ قرائت کن

ع ]با فبشکل رگونه خواهد بود. ولی اگر آنرا داشته باشد و تفسیرش همینخداوند متعال می

 آید، و ندای دعا و زاری است.ضمه، یعنی: آمینُ[ ادا کنیم، به شکل نداء درمی

 دانند.داند، اما دیگران آنرا جزو سوره نمیرا جزوِ سوره فاتحه میآن مجاهد

جبرئیل برایش گفت سوره فاتحه را خواند،  ملسو هيلع هللا ىلصروایت شده است که چون رسول اهلل 

مُهرِ پروردگار جهانیان است بر بندگان  ،آمین»گفت:  –علیه السالم  –و او  2« بگو، آمین!» که: 

 3«اش.مومن

                                                            
)یکی « مُهیمِنٌ »در چاپ عربی این کتاب توسط داراللباب، مصحح )ماهر ادیب حبوش( به اشتباه این لفظ را  1

بنابر  –های خطی که ایشان مورد استفاده قرار داده اند، کاتبان از اسماء الحسنی( نوشته است. در واقع، در نسخه

که مترجم « دارالکتب القطریه»نوشته اند. اما در نسخۀ خطی « مُهیمن»را « همین» –م آشنایی با زبان فارسی عد

یا مصححِ فارسی به آن دسترسی پیدا کرده است و آقای ماهر ادیب حبوش ازین نسخه استفاده نکرده است، 

رسی خود )که به تصحیح دکتر عزیز اهلل نوشته است. همچنان، امام نسفی در تفسیرِ فا« همین»کاتب این لفظ را 

و در «  خواهیم همین!آمین، می» نویسد: جوینی در تهران به چاپ رسیده است( در اخیر سوره فاتحه می

با نظریۀ ابن عباس که پیش از آن ذکر گردید مطابق دارد. )یادداشت از «( همین»نهایت، این تفسیرِ آمین )یعنی 

 مترجم/ مصححِ فارسی(

 ( روایت کرده است.7961« )المصنف»شیبه این را در  ابن 2

( روایت کرده است. بعضی این را حدیث ضعیف خوانده اند. و سخنی از 219« )الدعاء»طبرانی این را در  3

 علی رضی اهلل عنه به همین الفاظ نیز نقل شده است.
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چند تن را دید که باهم ]در مورد اینکه در اخیر قرائت سوره  ملسو هيلع هللا ىلصو باری پیامبر اکرم 

آن را با ]گفتنِ[ آمین ختم »به ایشان گفت:  ملسو هيلع هللا ىلصفاتحه چه باید گویند[ بحث داشتند، و پیامبر 

 1«د.آنگاه از سوی خداوند[ بشارت ببینیکنید و ]

الرِِّيَِ﴿چون امام »فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلص [حضرت]و نیز آن  َ اَلِالضِّ َ
بگوئید. « آمین»گفت، شما  ﴾و

گویند، و هرکسی ]از شما[ که آمین گفتنش زیرا چون امام ]آمین[ بگوید، مالئک ]نیز آمین[ می

 2،3«تۀ او بخشیده میشود.با آمین گفتنِ مالئکه موافق آمد ]و یکجا شد[ گناهان گذش

 

                                                            
 (.938به روایت ابوداود ) 1

 (.410( و مسلم )6402به روایت بخاری ) 2

 درصد متن اصلی ترجمه گردید. 90از تفسیر آیت هفتم و تفسیر آمین، تخمیناً حدود  3
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 سورۀ فاتحه به فارسی[ تفسیر اجمالیِ]

ا ب، گونۀ اجمالی و مختصر[]بهتعوذ، تسمیه و سوره فاتحه را  [ترجمه و تفسیرِ]حاال 

 کنیم:بیان می به فارسی تا حاال در تفسیر آنها گفته شد، که درنظرداشت آنچه

 ِ وُذ بِالّلَ
ُ
  أَع

َ
طَانِ  ِمن

ْ
ي ِجيِ  الّشَ

َ ّ
 الر

و یاری  ،خواهمو امان می ،خواهمداشت میو نگاه ،خواهمو پناه می  1،اندُخسممی »

  ؛به خدای ،خواهمو فریاد می ،خواهممی

، و قدیم و کنندۀ اهلِ شوق استو واله ،خلق است  2و اندُخسوادۀ ،حق استکه معبود به

ها نارام است در ها حیران است در عظمتِ او، دلازلی است، و عظیم و علیّ است، و عقل

 ها محجوب است در دنیا از رؤیتِ او؛مشاهدۀ او، و دیده

با   5عُدوانِدرمان، با فرمانِ بیبیو  و هالکت مانده،  4رمیده و رانده، و در حرقت  3از دیوِ 

 « طغیان.

ِحيِ 
َ ّ
ِٰن الر

ْ
ْح
َ ّ
ِ الر  بِْسِم الّلَ

نده و ده، خوانده، دهندۀ آمرزنده، رهانندۀ رسانننامِ خدای بخشندۀ بخشاینکنم بهآغاز می »

 6« ده.خواهن

                                                            
 اندُخسیدن: پناه خواستن و پناه جستن. 1

 : پناه گاه و پناه دهنده. اندُخسواده 2

 : شیطان. دیو 3

 حرقت: سوزش، و آتش. 4

 : دشمنی. عدوان 5

 کنند.وی طلب می خوانند و ازخواننده: یعنی آنکه همه او را در دعا می 6

 صحح فارسی(دهد. )یادداشت از مانجام می« بخواهد»خواهنده: آنکه اراده و قدرت و توان دارد که هرچه 
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الَِمنَي  
َ
ع
ْ
ِبّ ال َ

ِ ر َ ُد لِلّ
ْ
م
َ
ح
ْ
 ﴾ 1﴿ال

 «را سپاس مر خدای»و   1داری.خبار چون اِ «سپاس و ستایش مر خدای را سزد :بگوئید» »

  مر معانیِ حمد را این بُوَد:و جامع  چون ابتدا داری.

حد و ها که بیورا بر همه نعمتسپاس خدای را که به همه ثناها سزاست، و شکر 

 ها همه ورا کهمنتهاست، و رضا به قضا]ی[ وی که حکم و پادشاهی وراست، و ستایشبی

، آفریدگار و پروردگار و سازندۀ کار همه جهانیان استو ثناست،  سزای مدحصفات او 

 «قدرت وی نشان است. و در هر چیزی بر الوهیت و ربوبیت و وحدانیت و 

ِحِي 
َ ّ
َِٰن الر

ْ
ْح
َ ّ
  ﴾2﴿الر

 « دهندۀ بندگان است، و بخشاینده بر عاصیان است.روزی »

يِن  ِم اِلّ
ْ
و
َ
الِِك ي

َ
  ﴾3﴿م

، موحدان وی حساب و جزا، و حکم و قضا، و کرامتِ که درپادشاهِ روز رستخیز است،  »

 « کافران است. جباران، و قهرِ قهاران، و جحودِ مطیعان، و خضوعِ  و نواختِ

ِعنُي 
َ
َاَك نَْست

ّ
ِإي
َ
ُد و

ُ
ب
ْ
َاَك نَع

ّ
  ﴾4﴿ِإي

 و ترا باشیم، و ترا پرستیم،ترا خوانیم، و ترا خواهیم،  و یمنترا دا» 

مخالفتِ شیطان، و کشیدنِ فرمان، و   2[نِ]ثبات بر ایمان، و گزاردو یاری از تو خواهیم، بر 

 «بار گران، و یکسان داشتنِ آشکارا و نهان. 

 
َ
ِقي
َ
ْست
ُ
م
ْ
اَط ال

َ
ر ِدنَا الِصّ

ْ
ْم  ﴾5﴿اه لَْْيِ َ

 ع
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
 أَن
َ
ين ِ اَط اّّلَ

َ
  ﴾6﴿ِصر

                                                            
رِ﴿خوانده گردد. توجه کنید به تفسیر کامل « اخبار»یعنی اگر به شکل  1 َ ِّ ُدِللر

ْ
م
َ
ح
ْ
امام نسفی  که در آنجا ﴾ال

دهد، و معنی و تفسیر مختلفی که در هر سه شکل خواندنِ این آیت را به شکل اخبار، ابتداء، یا اضمار شرح می

 کند. )یادداشت از مترجم/ مصحح فارسی( تواند استنباط گردد بیان میمی

 آمده است.« کرا ردِ فرمان » در نسخۀ ایران:  2
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یکوکاران، و نو همتِ بدار ما را بر راه ایمان، و موافقتِ فرمان، و متابعت انبیا و یاران، » 

راه جنت،  ش فرست ما را در، و ثقت و بیننتوفیق ده ما را بر طاعت، و بیفزای ما را بر یقی

 «و نگاه دار ما را بر طریق سنت. 

ََل 
َ
ْم و لَْْيِ َ

ُضوِب ع
ْ
غ
َ
م
ْ
ِ ال

ْ
النِّيَ  َغْي  ﴾7﴿ الّضَ

دگان و هواداران، رویگمراهان و ناگ و  1اننیراند و و ترسایانو دور دار ما را از جهودان » 

 و در  4کنندگان،و در رفتِ راه به راه بسنده  3نابینندگان،و منت   2ناآرندگان، و خدمت

  5کنندگان.کارِ کردگار ستیزه

 آمین، 

ا نی، و لف و خطای آنکه ترا خوفِ فنا نی، و در فعلِ تو جَور و جفا نی، و در قولِ تو خُ

 «کنندۀ دعا نی! ده که خواستیم، که جز تو اجابت در علمِ تو هیچ چیز را خفا نی، همین

 

                                                            
 اوار راندن.جمعِ راندنی: در خورِ راندن و سز 1

آرنده یعنی: در فارسی کهن، خدمت به معنی پرستش، طاعت، بندگی، و فرمانبری است. پس خدمت 2

 بردار.آورنده و فرمانطاعت

 یعنی ناشکران و ناسپاسان. 3

شوند و از ادامه دادن راه برای بینند، فریفته میهایی که در راه و مسیر خود میها و زیبایییعنی به جلوه 4

 ایستند.یدن به سرمنزلِ مقصود باز میرس

در کردِ کار به کار » ها ها این عبارت را نادرست نوشته اند که نافهم است، در بعضی نسخهکاتبان همۀ نسخه 5

آمده است. لهذا تصحیح قیاسی « کنندگان در کردار ستیزه» آمده است، و در بعضی دیگر « کنندگان بسنده

 مصحح فارسی(صورت گرفت. )یادداشت از 



 سوره نی)صل( در ارتباط با ا می ر یدر وصِف نب یدعا و گفتار 136

 

 در ارتباط با این سوره[ نبی کریم )صل(]دعا و گفتاری در وصفِ 

یش را ارزانی طلبیم تا به ]برکتِ[ این سوره بر ما فضل و کرم خواز بارگاه اهلل جلّ جالله می

 لطف خویش را بر ما تمام گرداند. ملسو هيلع هللا ىلصنماید، و از برای پیامبرش محمد 

رِ﴿در آغاز این سوره، فرمود که  َ ِّ ُدِللر
ْ
م
َ
ح
ْ
ِ﴿ ، و در حق پیامبرش فرموده است:﴾ال

ٌ
َد مِّ َ
ُح مِّ

رِ َ وُلِاللِّ
ُ
س
َ ِّ
 .[29]الفتح:  ﴾ر

ِيَِ﴿سپس در این سوره، فرمود که  الَمر َ
ع
ْ
ِال ِّ َبر

ِ﴿ ، و در حق پیامبرش فرموده است:﴾ر
ً
ة
َ

ْ
ْح
َ
ر

ِيَِ الَمر َ
ع
ْ
 .[107: األنبیاء] ﴾لرِّل

ميِر﴿سپس در این سوره، فرمود که  حر َ ِّ
ِالر نر

َٰ
ْ
ْح
َ ِّ
 ، و در حق پیامبرش فرموده است:﴾الر

ميٌِبرِ﴿ َحر ِّ
ِر

ٌ
وف

ُ
ء
َ
نرَِيِر مر

ْ
ؤ
ُ
م
ْ
 .[128: التوبه] ﴾ال

ينِر﴿سپس در این سوره، فرمود که  ِالرِّ مر
ْ
و
َ
ِي الركر

َ
 ، و در حق پیامبرش فرموده است:﴾م

ينِر﴿ َّلِالرِّ َ
ِع
ُ
ه
َ
ر هر
ْ
ظ
ُ
 .[33: التوبه] ﴾لري

ِيُِ﴿سپس در این سوره، فرمود که  َعر
َاَكِنَْست

ِّ
إري َ
ُدِو

ُ
ب
ْ
َاَكِنَع

ِّ
، و در حق پیامبرش فرموده ﴾إري

ِ﴿ است:
ْ
ِفَاع

َ َ ِّ
ِالل َلر

ِب ُكن
َ
ِو
ْ
د
ُ
ِب

َ
ين اكررر َ ِالشِّ َ

ن بلکه خدا را پرستش کن و باش از زمرۀ » ﴾مرِّ

 .[66: الزمر]« گزارانسپاس

ِ﴿سپس در این سوره، فرمود که 
َ
ر نَاِالصرِّ در

ْ
ِاه

َ
مي َقر
ْست

ُ
م
ْ
، و در حق پیامبرش فرموده ﴾اَطِال

ميٍِ﴿ است: َقر
ُْست اٍطِمِّ َ

ر ِصر يِإرََلٰ در
ْ
َ
إرنََِّكِلََت َ

: الشوری]« یکنیم تیو حقا که تو به راه راست هدا» ﴾و

52]. 

مِْ﴿سپس در این سوره، فرمود که  لَْْير َ
ِع

َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ِأَن

َ
ين ر َ ِاّلِّ اَط

َ
ر ، و در حق پیامبرش ﴾صر

كَِ﴿ فرموده است:
ْ
لَي
َ
ِع
ُ
ه
َ
ت
َ
م
ْ
ُِِّنرع ر
ت
ُ
ي
َ
 .[6: یوسف]« کندنعمت خویش را بر تو تمام میو  » ﴾و

ْمِ﴿سپس در این سوره، فرمود که  لَْْير َ
ِع ُضوبر

ْ
غ
َ
م
ْ
ِال ر
ْ
الرِِّيََِغي َ اَلِالضِّ َ

، و در حق پیامبرش ﴾و

ا﴿ فرموده است:
َ
ىِِٰم

َ
اَِغو

َ
م
َ
ُكْمِو

ُ
ب احر

َ
ِص َ لِّ َ

: النجم]« گمراه نشد یار شما و به بیراهه نرفت» ﴾ض

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

 هر پیامبران است.مُ ملسو هيلع هللا ىلصکه محمد مصطفی درحالی

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 دارد که در بخش قبلی نقل گردید.« آمین»اشاره به حدیثی در مورد  1
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 سورة البقرة
ِر َ ِاللِّ رْسمر ميِرب حر َ ِّ

ِالر نر
َٰ
ْ
ْح
َ ِّ
ِالر

 

گار لطف به نام خدای که فروفرستاد کتاب را بدون هیچ رَیب، رحمانی که بر مؤمنینِ پرهیز

 ارزانی نمود از غیب، و رحیمی که منت گذاشت بر خطاکاران با پوشاندنِ عیب.

 و موضوعات سوره بقره[ ]اندر شرح صفات

 هایی دارد:مشابهت بدان که سوره بقره با سوره فاتحه از هفت نگاه

لرَكِ﴿ا ب سورۀ بقره، و )مادر کتاب( نامیده شده است« اُم الکتاب» سورۀ فاتحهاول، 
َٰ
ذ

ِ
ُ
اب

َ
ت كر

ْ
 .گرددمیآغاز  ﴾ال

اولش  قرهب سوره ودوم، سورۀ فاتحه از دو بخش، یعنی ثناء و دعاء، تشکیل یافته است. 

 ثناء است و آخرش دعاء.

ال سوره فاتحه بیان الوهیت و ربوبیت و رحمت و پادشاهی خداوند متع آغازسوم، 

ر موردِ عبادت دسورۀ فاتحه گفتارِ بنده  وسطست. است، که در آن تعلیم توحید و معرفت الهی

حسبِ  و بندگی و استعانت از بارگاه متعال است، که این تعریفِ بندگی و روش و سلوک بر

ۀ فاتحه طلب ثبات و استواری بر این روش و دوری سور و آخرشریعت و حقیقت است. 

ر طلب دبنده بخاطر رجوع به پروردگارش  فهماندنِ که در اینجستن از مخالفت به آن است، 

 مصالح دنیا و عقباست.

یت ذکر ایمان و وحدان، سوره بقره همین سه موضوع را دربر دارد. عین ترتیببه 

 خداوند در سراسر این سوره آمده است. 

: ادا ذیل استمشتمل بر موضوعاتی  که در این سوره ذکر گردیدهتفصیل عبادت و 

ات کردن نماز، استقبال از قبله، داشتن خشوع در نماز، گرفتنِ روزه، و دادنِ زکات و سائر صدق
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وصیت کردن، و دادن مال با وجودِ ادای حج و عمره، جهاد کردن، به اعتکاف نشستن،  و نفقه؛

 .محبت به آن

در این سوره دربرگیرندۀ موارد ذیل است:  و عبودیت فصیل و توصیف بندگیو ت

شراب، وفا کردن به عهد و پیمان، ترک کردنِ  از پرهیزگاری، صبر نمودن، شکرگزاری، اجتناب

 ، نفقه دادن ]اهل و عیال[، عِدت[یا صیغه]حرام، پیروی از احکام قصاص، طالق، نکاح، مُتعه 

، [شیرخوارگی ]یارضاع [، به زنش پس از طالق ت ]و بازگشت مردرجع[، زنان ]پس از طالق

رَهن ]یا دهی[، گیری و قرضهقرضه ن ]یاخریدوفروش[، دیَ بیع ]یاحیض، والدت،   1ایالء،

 گِرَوی[، و سپردن امانت.

ای از جملۀ دعاهایی که در این سوره آمده است، دعای ]حضرت[ آدم در آغاز و دع

 ملسو هيلع هللا ىلصصطفی لیهما( در وسطِ سوره، و دعای مؤمنان پس از آن، و دعای مابراهیم )صلوات اهلل ع
 و اُمّتِ وی در آخر سوره ذکر گردیده اند.

که این سوره ها بود که فرستاده شد. زمانیسوره فاتحه از جملۀ اولین سورهچهارم، 

پرستانی بت آن را به مردم برخواند، مردم چهار گروه شدند. گروه اول، ملسو هيلع هللا ىلصنازل گردید و پیامبر 

بران گذشته بودند که به ظاهر و باطن ایمان آوردند. گروه دوم، اهلِ کتاب بودند که به پیام

ها نیز به ظاهر و باطن ایمان آوردند. گروه سوم، کفر ورزیدند و به ظاهر ایمان داشتند، و این

لی در وب کردند. گروه چهارم، از ترسِ شمشیر، به ظاهر ایمان آوردند و باطن آن را تکذی

 باطن کافر بودند.

ِيَِ﴿پس ذکر همۀ این چهار گروه در سورۀ بقره آمده است.  َقر تِّ ُ
م
ْ
ُِِِهًدىِلرِّل

َ
ين ر َ اّلِّ

بِر
ْ
َغي
ْ
رال ِب َ
ون
ُ
ن مر
ْ
ؤ
ُ
در مورد  [3-2بقره: ]« آرند به غیبایمان میکه . آنانیرهنماست به پرهیزگاران» ﴾ي

لركَِ﴿گروه اول آمده است. 
ْ
نِقَب َلِمر اِأُنزر َ

م
َ
َكِو

ْ
َلِإرلَي اِأُنزر َ

ِبرم َ
ون
ُ
ن مر
ْ
ؤ
ُ
ِي
َ
ين ر َ اّلِّ

َ
 مانیا کهیو آنان» ﴾و

                                                            
سوره بقره، مرد چهار  227و  226های : سوگند خوردنِ شوهر برای ترک زن. در این حال، بر بنیاد آیه ایالء 1

زن حق مراجعه به  ماه فرصت دارد که یا با پرداختن کفاره به زن رجعت کند یا او را طالق دهد. در غیر آن،

 حاکم یا قاضی را دارد. )یادداشت از مترجم(
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در مورد [ 4بقره: ]« از تو فرود آمده شی[ پیایبدانچه به تو فرود آمده و بدانچه ]به انب آرندیم

ِ﴿گروه دوم بیان شده است. 
َ
ين ر َ ِاّلِّ َ واإرنِّ

ُ
در مورد [ 6بقره: ]« کسانی که کفر ورزیدند...» ﴾... َكَفر

نرِيَِ﴿گروه سوم ذکر گردیده است. و  مر
ْ
ؤ
ُ
اُِهِبرم َ

م
َ
ِو رر خر

ْ
ِاْل مر

ْ
و
َ
ي
ْ
رال ب َ
و ِر َ نَِّاِبراللِّ َ

ُقوُلِآم
َ
نِي

َ
ِم ِالنَِّاسر َ

ن مر
َ
 ﴾و

و نیستند اینان  «ایمان آوردیم به خدا و به روز بازپسین»و از مردمان کسى هست که مى گوید »

 در مورد گروه چهارم آمده است.[ 8بقره: ]« منانمؤ

مایی، پنجم، حمد و ستایش، عبادت و پرستش، استعانت و یاری طلبیدن، هدایت و راهن

 و ضاللت و گمراهی در هردو سوره ذکر گردیده اند.

ر این فسیذکر شده است. و چنانکه در ت)جهانیان( « عالمین»ه ششم، در اولِ سورۀ فاتح

ها )بدون جمادیات( اشاره دارد، که مشتمل بر شش جانبه تمامی زنده« عالمین»لفظ گفته شد، 

شوند: فرشتگان، جنیات، انسان، شیاطین، چهارپایان، و پرندگان. و ذکر همۀ این شش گروه می

 گروه در سورۀ بقره صورت گرفته است.

ده آن در سورۀ بقره شرح ش هفتم، در سورۀ فاتحه هفت آیت است، و کلمات و آیات

 است:

دُِ﴿
ْ
م
َ
ح
ْ
كَِ﴿ : در سوره بقره آمده است:﴾ال در

ْ
م
َ
ِبرح ُ

ح
رِّ
ب
َ
ِنُس

ُ
ن
ْ
نَح

َ
 «کنیمما ترا به پاکی ستایش می» ﴾و

 .[30: البقره]

ِيَِ﴿ الَمر َ
ع
ْ
ِال ِّ َبر

ِيَِ﴿ : در سوره بقره آمده است:﴾ر الَمر َ
ع
ْ
ِال ِّ بر َ

ُتِلرر
ْ
لَم
ْ
به پروردگار جهانیان » ﴾أَس

 .[131: البقره] «تسلیم شدم

حِر﴿ َ ِّ
ِالر نر

َٰ
ْ
ْح
َ ِّ
ِ﴿ : در سوره بقره آمده است:﴾ميِرالر َ ِإرالِّ َ

َٰ
ِإرهل َ ِالِّ

ُ
مي حر َ ِّ

ِالر
ُ
َٰن
ْ
ْح
َ ِّ
ِالر

َ
 .[163: البقره] ﴾ُِهو

ينِر﴿ ِالرِّ مر
ْ
و
َ
ِي الركر

َ
ًماِ﴿ : در سوره بقره آمده است:﴾م

ْ
و
َ
اتَُِّقواِي َ

رِو َ ِإرََلِاللِّ ِفريهر َ
ون
ُ
ع
َ
و از روزی » ﴾تُْرج

 .[281: البقره]« در آن به سوی خداوند باز گردانیده میشویدبترسید که 

دُِ﴿
ُ
ب
ْ
َاَكِنَع

ِّ
ِ﴿ : در سوره بقره آمده است:﴾إري

ُ
بَُِّكم َ

ر ُدوِا
ُ
ب
ْ
: البقره]« بپرستید پروردگار خویش را» ﴾اع

21]. 
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ِيُِ﴿ َعر
َاَكِنَْست

ِّ
إري َ
عِر﴿ : در سوره بقره آمده است:﴾و َ

ت
ْ
اس
َ
ََلةرِو َ الصِّ َ

ِو ر
ْ
ّب َ ُواِبرالصِّ

و یاری خواهید به » ﴾ين

 .[45: البقره]« شکیبایی و نماز

﴿ِ
ْ
ِاه

َ
مي َقر
ْست

ُ
م
ْ
ِال اَط

َ
ر ِالصرِّ نَا اٍطِ﴿ : در سوره بقره آمده است:﴾در

َ
ر ِصر ِإرََلٰ ُ

ِيََشاء ن
َ
ِم ي در

ْ
َ
َِي

ُ َ ِّ
الل

َ
و

ميٍِ َقر
ُْست  .[213: البقره]« کندو خداوند هرکه را خواهد به راه راست هدایت می» ﴾مِّ

﴿ِ اَط
َ
ر ِصر

َ
ين ر َ مِْاّلِّ لَْْير َ

ِع
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ُتِ﴿ : در سوره بقره آمده است:﴾أَن

ْ
م
َ
ع
ْ
ِأَن ِالَِّتري

َ
تري َ
م
ْ
ِنرع وا

ُ
ُكر
ْ
اذ

ُكمِْ
ْ
لَي
َ
اء )صلوات و منظور از انبی .[40: البقره]« به یاد آرید نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم» ﴾ع

، باشد، که در سوره بقره از آدم، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسی، هاروناهلل علیهم( می

ات اهلل علیهم( یاد ، و عُزَیر )صلو[246]القره: ، اَشموئیل [243]البقره: داود، سلیمان، عیسی، حِزقیل 

 شده است.

﴿ِ ُضوبر
ْ
غ
َ
م
ْ
ِال ر

ْ
َِغي

َ
ْمِو لَْْير َ

الرِِّيَِِع َ  آمده است: شدگانگرفتهدر موردِ خشم : در سوره بقره﴾اَلِالضِّ
َِغَضبٍِ﴿ َّلٰ

َ
ُواِبرَغَضٍبِع

اء
َ
و  .[90: البقره]« آنها را فرا گرفت گرید یخشم یباال یپس خشم» ﴾فَب

َِكثريًا﴿در مورد گمراهان آمده است که:  ِبرهر ُ لِّ ُضر
 .[26: البقره]« کندبسیاری را گمراه می» ﴾ي

اند که چون در این سوره ذکر )گاو( گفته« البقره»گذاری این سوره به نامِ مورد نامدر 

)زنبور عسل( به « النحل»نامیده شده است، چنانکه سوره « البقره»رو قصۀ گاو رفته است، ازین

نبی  ]این سوره به این خاطر البقره نامیده شد که[ همین منوال است. اما نظر درست آنست که

  1«کوهانِ قرآن، سورۀ بقره است.»فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصکریم 

ًماِ﴿در مدینه نازل شده است، به جز آیت  سورهو این 
ْ
و
َ
اتَُِّقواِي َ

رِو َ ِإرََلِاللِّ ِفريهر َ
ون
ُ
ع
َ
 ﴾تُْرج

 .گشت ت قرآن است که نازلآخرین آیآن  و گشته،نازل  حجة الودا ، که در روز [281: البقره]

                                                            
 روایت کرده است. 5864به شمارۀ « الکبیر»طبرانی این را در  1



 ]اندر شرح صفات و موضوعات سوره بقره[ 142

 

سوره ]کاملی[ که در مکه  است، که اولیندر مکه هشتاد و پنج سوره فرستاده شده 

ها در مدینه و بقیه سوره  1باشند.می سورة المطففینو آخرین آن  سورة الفاتحهنازل گردیده 

سوره در مدینه نازل گردیده که اولین آن سورۀ البقره و  29. در مجموع، فرستاده شده اند

 2باشند.آخرین آن سورۀ المائده می

 285آیت، در نزد اهل مکه و مدینه  284زد مردم ]و قاریان[ شام تعداد آیات آن در ن

و این اختالف روی   3آیت است. 287آیت، و در نزد اهل بصره  286آیت، در نزد اهلِ کوفه 

 هاست.آغاز و ختم بعضی آیت

ترین آیتِ ]فقهی[ آمده است. این سوره طوالنی حُکم 105مثال و  15در این سوره، 

گنجانیده شده در آن حکم  20نزدیک به کلمه دارد و  130شامل است که  (282البقره: قرآن را )

 4است.

 

 

 

 

                                                            
که در آخر این « ها به ترتیب مُصحف و ترتیب نزولفهرست سوره»بنگرید به توضیحات داده شده در اخیر  1

 کتاب گنجانیده شده است.

که در آخر این « ها به ترتیب مُصحف و ترتیب نزولفهرست سوره»داده شده در اخیر بنگرید به توضیحات  2

 کتاب گنجانیده شده است.

آیت برای سوره بقره، به روایت حفص از قرائت عاصم، معیار قرار  286های امروزی قرآن مجید، در چاپ 3

 گرفته است.

 دید.درصد متنِ اصلی ترجمه گر 85از این بخش، تخمیناً حدود  4
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 [5 تا 1]آیات 

ّتَِقنيَ  ﴾1﴿ الم ُ
م
ْ
 ۛ فِيِه ۛ ُهًدى لِّل

َ
ب
ْ
ي
َ
 ََل ر

ُ
اب

َ
ِكت

ْ
لَِك ال

َٰ
ِب  ﴾2﴿ ذ

ْ
َغي
ْ
 بِال

َ
ون
ُ
ِمن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ين ِ اّّلَ

 
َ
اَلةَ و َ الّصَ

ون
ُ
ِقيم

ُ
ي
َ
 و

َ
نِفُقون

ُ
اُُهْ ي

َ
ن
ْ
ق
َ
ز
َ
ا ر ا أُنِزَل  ﴾3﴿ ِمّمَ

َ
م
َ
َك و

ْ
ا أُنِزَل ِإلَي

َ
 بِم
َ
ون
ُ
ِمن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ين ِ اّّلَ

َ
و

ةِ ُُهْ 
َ
ِخر

ْ
بِاْل

َ
ِلَك و

ْ
 ِمن قَب

َ
ون
ُ
وقِن
ُ
  ﴾4﴿ي

ُ
ئَِك ُُه

َٰ
أُول
َ
ْم ۖ و ِ ّ

ِِب
َ ّ
ن ر ََلٰ ُهًدى ِمّ َ

ئَِك ع
َٰ
أُول

 
َ
ون
ُ
ِلح

ْ
ف
ُ
م
ْ
  ﴾5﴿ال

رهنماست به این ]همان[ کتاب است که در آن هیچ شک نیست،  0الف الم میم

، و از آنچه نماز را دارندمیبرپا ، و به غیب آرندایمان می کهآنانی 0 پرهیزگاران

بدانچه  آرندایمان میکه و آنانی 0 کنندمی]در راه خدا[ خرج ایم شان گردانیدهروزی

باور  زنی مده، و به آخرتفرود آپیش از تو ]به انبیای[ و بدانچه به تو فرود آمده 

هایند مانهاز جانب پروردگار خویش اند، و ایشان  ]راستین[ بر هدایت هاآن 0 دارند

  0رستگار 

 ﴾1﴿ الم

 به اهلل فرستاد جبرئیل را«. »الوهیّت و لطف و مُلک مر مرا«. »منم خدای دانا»]گفت: 

 1«.[محمد مصطفی

وف سوره در قرآن با حر 29 ،آغاز این سوره با حروف مقطعات است، و همانند این

 ترینِ مهم ،آن میان نظریه آمده است ]که از 30حدود  ﴾الم﴿گردند. در مورد مقطعه آغاز می

 کنیم[:ها را ذکر میآن

                                                            
این را از تفسیرِ فارسیِ امام نسفی برگرفتیم که همینگونه به فارسی تفسیر کرده است. چنان که بعداً در این  1

ها را در زیر شرح تفسیر دیده خواهد شد، هر سه این نظریات از ابن عباس روایت گردیده اند که امام نسفی آن

 دهد. )یادداشت از مترجم(می



 [5 تا 1 اتی]آ 144

 

 هایش رضی اهلل تعالی عنه گفته است: خداوند تعالی را در همه کتاب ابوبکر صدیق

ها اسراری است، و اسرار او تعالی در قرآن در حروفی نهفته است که در آغاز سوره

 آمده اند.

 رضی اهلل عنهما گفته است: ]حروف مقطعات[ از جملۀ نکات پوشیده  ابن عباس

 ها را تفسیر کرد.توان آناست، که نمی

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

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

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

 (.، یا منم خدای دانادانمکه می

 محمد. یعنی: « میم»جبریل، « الم»اهلل، « الف»گفته است:  در روایت دیگر ابن عباس

 «اهلل فرستاد جبریل را بر محمد با کتاب.»

 گفته اند: این حروف را چون باهم یکجا ]کنار هم[  و سعید بن جُبیر ]بصری[ حسن

سازند، و ما بر تألیف این حروف آگاه نیستیم. و گذاریم، اسمای پروردگار را می

را که در آغاز سه سوره  ﴾ن﴿و  ﴾حم﴿و  ﴾رال﴿ازین میان یکی آنست که چون 

دهند، و این اسمی بزرگ از اسمای را تشکیل می« نالرْح»آمده اند باهم یکجا سازیم، 

 تبارک وتعالی است.

 اند که خداوند با آن کتاب خود  : حروف مقطعات ]الفاظ[ آغازینگفته است مجاهد

 کند. را افتتاح می

  :های اإلله، األحد، األول، األخر، و األمین حرف نخست اسم« الف»و گروهی گفته اند

های المَلِک، حرف نخست اسم« میم»حرف نخست اللطیف است، و « الم»است، 

 المجید، و المنان است.

  مِنّی » برای من(، میم یعنی مرا یا )« لِی » )من(، الم یعنی « اَنا » و گفته اند: الف یعنی

)از من(. گویا خداوند متعال گفته باشد که: من خدایم، من پادشاهم، من « 

یره. و مُلک و پادشاهی مراست، دارایی مراست، حکم و فرمان وغام، دهندهروزی
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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.

  :با اولیای خود با آن رمز گفت،  خداوند که سراری اندا حروف مقطعاتو گفته اند

چنانکه پیامبر موز و اشارات آن به خاصان است. عوام است و ر که ظاهر آن برای

خندید و زیادتر دانم شما ]نیز[ بدانید، کمتر میاگر آنچه من می»فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلص

 2دانست.یعنی از حقائق اسراری که او می  1«گریید.می

ّتَِقنيَ  ُ
م
ْ
 ۛ فِيِه ۛ ُهًدى لِّل

َ
ب
ْ
ي
َ
 ََل ر

ُ
اب

َ
ِكت

ْ
لَِك ال

َٰ
 ﴾2﴿ ذ

 0رهنماست به پرهیزگاران نیست،  در آن هیچ شک]همان[ کتاب است که این 

لركَِ﴿
َٰ
ضمیر اشاری است که در قرآن مجید به غائب و به حاضر هردو استفاده  ﴾ذ

 باشد.می«( این » )یعنی « هذا » گردیده است. معنای آن 

لركَِ﴿در تفسیر 
َٰ
ِ ذ

ُ
اب

َ
ت كر

ْ
معنایش این »، ابن عباس رضی اهلل عنهما فرموده است: ﴾ال

« کنم.یاین کتاب همانست که به تو خبر داده بودم، و ]اینک[ آن را به تو وحی ماست که: 

تو وعده  این همان کتاب است که برایت در روز میثاق ]اَلَستُ بِرَبِّکُم[ به»ها گفته اند: بعضی

یل ذکر این همان کتاب است که برایت در تورات و انج»بعضی دیگر گفته اند: « کرده بودم.

 «کرده بودم.

﴿ِ
ُ
اب

َ
ت كر

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

 رفته است:

  چنانکه آمده است: «فرض»به معنای ،﴿ِ
ُ
م
ْ
َّلِال

َ
ِع

ْ
ََلةََِكانَت َ ِالصِّ َ قُوتًاإرنِّ

ْ
و َ ابًاِمِّ َ

نرَِيِكرت مر
ْ
 ﴾ؤ

 .[103]النساء: « فرض است نینماز بر مسلمانان در اوقات مع گمانیب»

                                                            
 (.6485) به روایت صحیح بخاری 1

 درصد متنِ اصلی ترجمه شد. 50از تفسیر این آیت، تخمیناً حدود  2



 [5 تا 1 اتی]آ 146

 

  ابرُكمِْ﴿، چنانکه آمده است: «برهان»به معنای َ
تُواِبركرت

ْ
پس بیارید کتاب خویش » ﴾فَأ

 ، یعنی دلیل و برهان خویش را بیارید.[157]الصافات: « را

  ٍَةِإِر﴿، چنانکه آمده است: «اجل»به معنای
َاِمرنِقَْري

ن
ْ
لَك

ْ
اِأَه

َ
م
َ
لُومٌِو

ْ
ع َ اٌبِمِّ

َ
َاِكرت

َْل
َ
ِو َ  ﴾الِّ

الحجر: ]« شهری را مگر اینکه برای آن اجلی تعیین شده بودو هالک نکردیم ]اهل[ »

4]. 

  اٌبِ﴿، چنانکه آمده است: «مقدار»به معنای
َ
ٍلِكرت

َ
ِأَج هر کاری را وقتی است » ﴾لرُكلرِّ

 . [38الرعد: ]« مقدر شده

  ُكمِْ﴿، چنانکه آمده است: «قضاء»به معنای
ْ
لَي
َ
ع ِر َ ِاللِّ

َ
اب

َ
ها[ حکم خداست این]» ﴾كرت

 .[24النساء: ]« بر شما

  چنانکه آمده است: «لوح محفوظ»به معنای ،﴿ِ ابر
َ
ت كر

ْ
ِال
ِّ
ِأُمر ِِفر ُ

إرنَِّه َ
 .[4الزخرف: ] ﴾و

  النمل: « یسنامۀ سلیمان به بلق»، و [30]مریم: « انجیل» ،[87]البقره: « تورات»به معنای[

29]. 

  َكِ﴿، چنانکه آمده است: «قرآن»به معنای
ْ
ُِإرلَي

اه
َ
ن
ْ
ل
َ
اٌبِأَنز

َ
ِكرت

ٌ
ك
َ
ار
َ
ب
ُ
کتاب  این قرآن[»] ﴾م

 .[29]ص:  «میدیرا به تو نازل گردان است که آن یمبارک

  چنانکه آمده است: «امۀ اعمالن»به معنای ،﴿ِ
َ
ام
َ
ي قر
ْ
ِال
َ
م
ْ
و
َ
ِي
ُ
ِهَل
ُ
ج رر

ْ
نُخ

َ
نُشوًراو

َ
ِم
ُ
َقاه
ْ
ل
َ
ي ابًِا

َ
كرت  ﴾ةِر

 .[13اإلسراء: ]« یابدای که آن را گشاده میآریم برای او نامهبیرون می و روز رستاخیز»

  چنانکه آمده است: «ارواح»به معنای ،﴿ِ
َ
اب

َ
ِكرت َ ِإرنِّ َ ِيََِِكَلِّ

رِّ
لرِّي يِعر ِلَفر ارر َ

ر
ْ
َب
ْ
حقا که » ﴾اْل

ِ﴿و  [18المطففین: ]« کتاب نیکان در علیین است
ْ
ِال

َ
اب

َ
ِكرت َ ِإرنِّ َ ِيٍَِكَلِّ ِّ جر يِسر ِلَفر ارر َ  ﴾ُفجِّ

 .[7]المطففین: « حقا که کتاب بدان در علیین است»

، ، ضحاکاست که این نظر ابن عباس« قرآن»مراد از کتاب در آیت دوم سوره بقره ولی 

برای قرآن استفاده شده « کتاب»رو لفظ باشد. و در اینجا ازینجمهور ]مفسران[ می، و قتاده

 کرده شود: شود جمعاست تا بینِ معانی مختلفی که ازین کلمه برداشت می
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 ملسو هيلع هللا ىلصهای فرستاده شدۀ الهی جمع کرده شود، چنانکه رسول اهلل یکی آنکه میان کتاب
های[ ]سوره زبور،های[ مئین بجای برایم هفت ]سورۀ[ طوال بجای تورات، ]سوره»فرمود: 

 1«د.خشیدنفضیلت ب های[ مفصلبا ]سورهمثانی بجای انجیل داده شده است، و مرا 

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

قرآن بر ده وصف نازل شده »کند که فرمود: روایت می ملسو هيلع هللا ىلصرضی اهلل عنه از نبی کریم  علی

 حالل و حرام.دهنده، ناسخ و منسوخ، مُحکم و متشابه، پند و مثال، دهنده و بیماست: بشارت

های[ بیم آن بیم بدهید، به ناسخ آن عمل های[ بشارت آن بشارت بدهید و با ]پیام]پیامپس با 

کنید و به منسوخ آن ایمان داشته باشید، به آیات ُمحکم آن اقتصار ورزید و دانستنِ آیات متشابه 

 گیرید، آنچه راآن عبرت  ]و قصص[ مثال از پندِ آن پند گیرید و ازرا به علما واگذار کنید، 

ها ]که این حالل نموده است حالل پندارید و آنچه را حرام نموده است حرام بشمارید. و این

چنین کنند[ مؤمنانی اند که در درجات بلند با انبیاء و صدیقان و شهدا و صالحان قرار دارند، 

ها وارث من و وارث پیامبران گذشته اند، و از ضمانت خدای و چه نیکو همراهانی. و این

گیرد و سکینه به خوانند رحمت سراپای شان را فرا میمانند، و چون قرآن را میی باز نمیتعال

[ از زمرۀ ]دوستانِ[ من و تحت لوای من حشر رسد، و ]در روز رستاخیزهای[ شان می]قلب

 2«شوند.می

                                                            
 ها توضیح داده شده اند:هر چهار نوع سوره« التیسیر فی التفسیر»های در حاشیۀ یکی از نسخه 1

ال یکجا ألعراف، و األنفا، هفت سورۀ طوالنی قرآن است: البقره، آل عمران، النساء، المائده، األنعام، «هفت طوال»

، قرار «(نیمثا)»نام هفت سوره متوسط است که پس از هفت سورۀ نخست، در ردۀ دوم « مثانی» با التوبه.

نیز هفت « های مئین یا مئونسوره»گیرند.. گیرند. و این هفت سوره از یونس شروع شده تا النحل را دربر میمی

شوند چون هر یک امیده میا به این خاطر مئین یا مئون نهسوره اند از بنی اسرائیل )اإلسراء( الی المؤمنون. این

« مفصل»به معنی صد است[. و در نهایت، « مِئه » آیت دارند ]و در عربی  100ها کم و بیش حدود ازین سوره

 ها زیاد است.شود، که فصل فصل تعداد سورهق میهای متباقی اطالبه سوره
 ( روایت کرده است.203 /3)« نوادر األصول»ترمذی این حدیث را در  2
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آن را فرو  ملسو هيلع هللا ىلصسوم، خداوند وعدۀ این کتاب را در تورات داده بود، که بر محمد 

لركَِ﴿فرستاد، ولی یهود از آن رو گشتاندند. پس با گفتنِ 
َٰ
ِ ذ

ُ
اب

َ
ت كر

ْ
اشاره به همان کتاب  ﴾ال

 دارد.

صد در[ آغاز این کتاب، ]مقدمه در  قرآن را صد نام است.و نامید، « کتاب»پس این را 

برده است،  اسم را خداوند هم به ذات خود بکار 20نام قرآن را شمردیم. ]از آن جمله، حدود 

هم پیامبرش را با آن وصف کرده است، هم کتابش را با آن نامیده است، و هم مؤمنان را با آن 

ها عزت و شرف و کرامت و فضیلت بخشیده است:[ حق، نور، عزیز، کریم، عظیم، شهید، نام

دهنده(، مطهر، طیب، داعی مُبین، أعلی، هادی، حاکم، حکمت، رحمت، امر، نذیر )بیم

هایی اند کننده(، قائم )استوار(، صادق، خیر )بهترین(، احسن )نیکوترین(، و مبارک ]نام)دعوت

بکار برده  و نیز برای مؤمنان پیامبرش ها را برای خود، برای کتابش، برایکه خداوند این

 1است[.

 
َ
ب
ْ
ي
َ
 : فِيهِ  ََل ر

 ع خاصیریب، شکی است که با ترس یکجا باشد، و نو«. هیچ شک نیست در آن»یعنی 

 ریب نیستند. « شک ها»تواند، ولی همه شک بوده می« ریب ها»از شک است. یعنی همه 

ِفريهِر﴿پس 
َ
ب
ْ
ي
َ
ِر هیچ شکی در بودنِ آن نیست، این همان کتاب موعود »یعنی:  ﴾اَل

شکی در » و نیز گفته اند:« )رهنما( بودنِ آن نیست.« هدی»شکی در »بعضی گفته اند: «. است

 یچ چیزی، و هین و واضح استمُبَ همۀ آنآنچه که در این کتاب ذکر گردیده است نیست، زیرا 

 «مُبهم نیست. در آن

دانند، و ورزند و آن را کتاب خدا نمیاگر گفته شود که: کافران در این کتاب شک می

ورزند و چون بر ظاهر ]آیات متشابه[ آوران از اهل قبله در معنای آیات متشابه شک میبدعت

                                                            
، و مؤمنان بکار رفته است ملسو هيلع هللا ىلصاسم به خداوند، قرآن، محمد مصطفی  20امام نسفی همه آیاتی که در آنها این  1

سازی بحث در این ترجمه، از آوردن همۀ این آیات دهد. جهت اختصار و خالصهکند و توضیح مییادآوری می

  صرف نظر صورت گرفت. )یادداشت از مترجم( 
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گردند، و ]حتی[ علما در وجوه مختلف آیات شک دارند و روی یک وجه نگرند گمراه میمی

ورزند. پس فهمند و شک مینرسیده اند، و مردم عوام معنای آیاتش را نمی]خاص[ به توافق 

 در این آیت، نفیِ رَیب به چه معنی است؟

 دردر پاسخ به این پرسش سه نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه: این نفیِ شک 

مکِن که شک در آن مُت وصوف به صفاتی استمردم، و این کتاب م کتاب است نه نفیِ شک از

تواند، زیرا این کتاب حق است و راست است و معنایش معلوم است. پس اگر مردم وده نمیب

ورزند، این شک به کتاب راجع نیست، زیرا ]سخنِ[ راست در نفسِ خود راست است شک می

است رهرچند مردم آنرا دروغ بپندارند. و ]برخالف،[ دروغ دروغ است هرچند مردم آن را 

 تواند.میبدان رسیده نراه ندارد و هیچ عیبی  یه این کتاب ریب و شکبپندارند. بنابراین، ب

لم عدوم، نفیِ شک در این کتاب پس از تفکر و تفحص ]عینی[ ثابت است. اگر مردم 

بینانه[ دور از هرگونه دشمنی ]درست[ داشته باشند و در آن به تبحر و تجسس منصفانه ]و واقع

یابند و هیچ اعتراضی ، در آن هیچ تناقضی را نمی]و گرایش و مالحظات شخصی[ بپردازند

 داشته باشند. نمی

خدای  . طور مثال،و نفیِ صفت ]شک ورزیدن[ است است، سوم، این نفی در معنا

ِ﴿فرماید: تعالی می
ُ
اَلِفُس

َ
فََثِو

َ
ِفَََلِر

ِّ ر
ج
َ
ح
ْ
ِال َداَلِِفر اَلِجر َ

ِو
َ
در حج، آرمیدن ]با زنان[ و سخنان » ﴾وق

یست، زیرا نو این آیت به ظاهر آن متحقق  .[197البقره: ]« منازعه وجود نداردفحشاء، و فسق و 

وجود در ایام حج بینیم که مباشرت با زنان، سخنان فحشاء، فسق، و بحث و جدل و منازعه می

س آیت دوم به این اعمال در جریانِ حج است. پ« پرداختن»ولیکن هدفِ این آیت، نفیِ د. ندار

 همین منوال است.سوره بقره نیز به 

 در روزی پس ]حال ایشان[ چگونه خواهد بود؟!﴿ویا مثالً خداوند متعال فرموده است: 

با آنکه کافران ازین روز . [25: آل عمران] ﴾هیچ شکی نیستها را جمع کنیم که در آن آن که

( شکی در واقع شدن این روز وجود 1ورزند، اما )ورزند، و مشرکین در آن شک میانکار می

( شک و فریب و خدعه هیچ ]نقصانی[ در 2ست، )ندارد، و این روز به ذاتِ خود واقع شدنی
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، زیرا این ( نهی در این آیت نهی از شک ورزیدن به این روز است3سازند، و )آن وارد نمی

 روز واقع گردیدنی است.

 : ُهًدى

نَا﴿تفسیر این لفظ را در آیت  در
ْ
ِِاه

َ
مي قر َ
ْست

ُ
م
ْ
اَطِال

َ
ر بیان داشتیم. ]در سوره فاتحه[  ﴾الصرِّ

و هم  است[« هدایت»]که در این صورت، معنایش  تواندهم اسمِ مصدر بوده می ﴾ُهًدى﴿لفظِ 

های مصدر هم بگونۀ ]در زبان عربی،[ اسم. «[هدایت کننده»]یعنی  توانداسمِ فاعل بوده می

 ﴾ُهًدى﴿لمۀ در قرآن مجید، ک. شوندبکار برده میو هم به گونۀ مفعول  شوندبکار برده میفاعل 

 .تبکار رفته اس)هدایت کننده و رهنما( « هادی»یعنی[   آنبه معنای ]فاعلِمعموالً 

ِ﴿کنیم و[  توقف« فیه»که ]پیش از در صورتی قرائت کنیم، به معنای  ﴾ُهًدىفريهر

توقف کنیم و[ آن  «فیه»گردد ]یعنی: در این کتاب هدایت است[. و اگر ]پس از مصدرش برمی

ِيَُِِهًدى﴿یعنی  را به شکل فاعل َقر تِّ ُ
م
ْ
کننده[ ]و رهنما و هدایت« هادی»قرائت کنیم، به معنای  ﴾لرِّل

 خواهد بود.

نسبت داده  چرا هدایت به قرآن اول،تواند. پرسش در این مورد مطرح شده می دو 

« ینمتق»چرا هدایت را تنها به  دوم،تعال است؟ مکه هدایت از جانب خداوند شده است درحالی

داً در این برای کافۀ مردم آن را تعمیم نبخشید همانگونه که بع و )پرهیزگاران( اختصاص داد

 ؟ [185]البقره:  ﴾]قرآن[ رهنماست به ]همۀ[ مردمان﴿: سوره فرموده است

« تسبیب»در پاسخ به پرسش اول باید گفت که: نسبت دهیِ هدایت به قرآن بر وجه 

و حقا ﴿فرمود: [ ملسو هيلع هللا ىلص)سبب گردانیدن( است، چنانکه خداوند متعال ]در شأن محمد مصطفی 

. یا مثالً گمراهی را به فرعون نسبت داده [52: الشوری] ﴾یکنیم تیکه تو به راه راست هدا

ها . و در مورد بت[79: طه] ﴾و گمراه کرد فرعون قوم خود را و رهیاب نگردانید﴿فرمود: 

. [79: طه] ﴾پروردگارا، این بتان بسیاری از مردم را گمراه کردند﴿: ]ابراهیم علیه السالم[ فرمود

کند، کند و هرکه را خواهد هدایت میراه میکه این خداوند است که هرکه را خواهد گمدرحالی
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]آل عمران:  ﴾بگو ]ای محمد[: هرآیینه هدایت، همان هدایتِ خداست﴿چنانکه فرموده است: 

73]. 

یان بدر پاسخ به پرسش دوم باید گفت که: قرآن رهنماست به همۀ مردمان از بابتِ 

دن قرآن به پیشوا بو]حقیقت و رساندن پیام[، و هدایت است به پرهیزگاران از بابتِ ارشاد ]و 

گمان تو بی﴿فرمود: به گونۀ خاص  ملسو هيلع هللا ىلص[. چنانکه خداوند متعال در حقِ پیامبر اکرمش هاآن

ما نفرستادیم ﴿ام برایش فرمود: سپس بگونۀ ع .[45]النازعات:  ﴾که بیم پذیردی را یی کسدهندهبیم

. یعنی ابالغ پیامبر به همۀ مردمان [45]النازعات:  ﴾دهنده به همۀ مردمدهنده و بیمترا مگر مژده

ت هم به تنها کسانی از آن نفع گرفتند که پندپذیر و خداترس بودند. پس آن آی ولیکنبود، 

 همین منوال است.

ّتَِقنيَ لِّ  ُ
م
ْ
 : ل

است،  نگهداشتنگرفته شده است، که به معنای حفظ کردن و « وقایه»اصل این کلمه از 

 ]یا تقوا[ است.« تقوی»و اسمِ این کلمه «. از بدی و آفت پرهیز کردن»یعنی 

عنی خود است، ی« ایمان»دو نوع است: اساسی و فرعی. منظور از تقوای اساسی به  تقوا

  از گناه و عصیان است.پرهیز را از کفر نگه داشتن. و تقوای فرعی 

آمده است، که  در کتاب الهی در مورد متقیان و پرهیزگاران بالغ بر صد قول و گفتار

]از آن ایم. بیان داشته  1«علی نحو رسوم التذکیر بحر علوم التفسیر»ها را در کتاب ما به نام آن

 ستیآوردن ن یرو مجردِ یکمردین»فرماید که: سورۀ بقره می 177جمله[ خداوند متعال در آیۀ 

و به  امتیو به ق یتعال یمرد آنها اند که بگروند به خداکین بل ،مغرب ومشرق  یبه سو

 شانیو درو مانیتیو  شانیخو هب یو یو مال دهند بر دوست غمبران،یو پ بو به کتا شتگان،فر

دهند  اتدارند نماز را و زک یو برپاغالمانِ آزاد کرده شده،  واماندگان در راه و سائالن و و

و  تنگدستیدر  انیبایو شک ،[دگاریبا آفر]، و وفاکنندگان در عهدها که بسته اند [را ازیاهل ن]

                                                            
شناخته شده « األکمل األطول فی تفسیر القرآن»غالباً این همان تفسیر اولی امام نسفی است که بیشتر به نام  1

 «.و. آثار و تألیفاتش»، بخش 1است. رجوع کنید به مقدمۀ مترجم، فصل 
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 ﴾و ایشانند پرهیزگاران﴿فرماید: و در اخیر می .«انیند راستگوی، آنهاهنگام کارزارو  یماریب
 .[177]البقره: 

پس چنین شخصی ]که دارای اوصاف مذکور در آیۀ فوق باشد[ متقی و پرهیزگار مطلق 

در مورد است، که با حجت ]از کتاب الهی[ ثابت شده است و در آن هیچ شکی نیست. و 

که است ]بیان شده[ جملگی تقوا در این کالم پروردگار »فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصپیغامبر  چنین شخصی

انِر﴿: فرموده
َ
س
ْ
ح ر

ْ
اِل
َ
ِو لر

ْ
د
َ
ع
ْ
ِبرال ُ
ر
ُ
م
ْ
أ
َ
ِي
َ َ ِّ
ِالل َ  1«.[90النحل: ] ﴾...إرنِّ

که این اوصاف را به درستی در خود پیاده کند، پرهیزگار مطلق است چون به کسی

به سه نوع  فرمانِ قرآن برای تقوا و پرهیزگاری عمل کرده است. امر برای پرهیزگاری در قرآن

 : امر عام، امر خاص، و امر خاص الخاص.آمده است

ِ﴿است: « ترس داشتن از آتش دوزخ»برای تقوا همان  عامفرمان 
َ
ِالنَِّار اتَُِّقوا َ

و » ﴾و

« یامتقترس داشتن از روز »برای تقوا  خاصفرمان  .[131: آل عمران]« از آن آتش... دیبترس

ًماِ﴿است: 
ْ
و
َ
اتَُِّقواِي َ

رِو َ ِإرََلِاللِّ ِفريهر َ
ون
ُ
ع
َ
 به آنشما در  دنیکه بازگردان یاز روز دیو بترس» ﴾تُْرج

اوند خدخودِ ذات از  یدنترس» خاص الخاصو فرمان  .[281: البقره]« وَدبُ یتعال یخدا سوی

َِ﴿است: « متعال اتِّ َ
ِو ابر

َ
ب
ْ
َل
ْ
ِاْل

ر
اِأُوِل

َ
ِي  .[197: البقره]« خردمندان یا دیو از من بترس» ﴾ُقونر

ِتَُقاترهِرا﴿دربارۀ کالم خداوند که فرموده  ملسو هيلع هللا ىلصاز رسول اهلل  َ قِّ َ
ِح
َ َ ِّ
بترسید از خدا » ﴾تَُِّقواِالل

که چون  این کسی است»: پرسیدند، ]آن حضرت[ فرمود [102: آل عمران]« به حقِ ترسیدنِ از وی

ر اطاعت کرد سپس گناه نورزد، و چون ]خداوند را[ یاد کرد فراموشش نکند، و چون شک

  «ورزید پس ناسپاسی نکند.

 2«ذاکر باشی ناسی نی، شکر آر ناسپاسی ]نی[. مطیع باش عاصی نی،»و به فارسی: 

                                                            
ر کرده، ام شاوندانیو بخشش به خو یکوکاریخداوند به عدل، ن گمانیب»ترجمۀ کامل این آیت اینطور است:  1

 «.دیشو ریپندپذکه تا باشد  دهدی. شما را پند مکندیم یو ظلم نه دهیو از فحشاء، کار ناپسند

 کار.کننده، فراموش: فراموش ناسی 2



 153 بقرةال ةسور. 2

اولی است.  و جمع کردنِ حواس باطناست،  ظاهر نگهداشت جوارحو گویند: تقوا 

فایده، نگهداشتنِ مشاهدۀ بیچشم از  بازداشتنِ ،سخنان بیهوده نِ گوش ازبه معنای نگهداشت

دور شتنِ پای از رفتن بسوی اغیار، و حرام، نگهدا نانگویی، بازداشتنِ دهن از زبان از یاوه

 هاست.پلیدی داشتنِ نفس از

ها، ها، گسستن از عالیق و دلبستگیدومی به معنای جمع کردن خاطر از پراکندگی

نیدنِ کالم حق شش را به آراسته گردانیدن، گوباطن را با اخالص و ها، پاکی گزیدن از آلودگی

ه طلب عطای چشم را به دیدنِ حق واداشتن، زبان را به گفتنِ حق واداشتن، دست را ب واداشتن،

وح رن، و بسوی وادی صدق گام نهادن، و دل به مشاهدۀ حق مشغول بودن، و خدا بلند کرد

 و همه را از حق به حق دیدن است.در قربِ حق ]به پرواز[ بودن، 

 1و گویند: تفسیر تقوا و پرهیزگاری در آیت بعدی آمده است.

 
َ
اَلةَ و َ الّصَ

ون
ُ
ِقيم

ُ
ي
َ
ِب و

ْ
َغي
ْ
 بِال

َ
ون
ُ
ِمن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ين ِ ااّّلَ

َ
ن
ْ
ق
َ
ز
َ
ا ر  ِمّمَ

َ
نِفُقون

ُ
 ﴾3﴿ ُُهْ ي

شان دارند نماز را، و از آنچه روزیآرند به غیب، و برپا میکه ایمان میآنانی

 0 کنندایم ]در راه خدا[ خرج میگردانیده

﴿ِ
َ
ون
ُ
ن مر
ْ
ؤ
ُ
ِي
َ
ين ر َ « ایمان»وصفِ پرهیزگاران را ]که در آیت قبلی ذکر شد[ بیان میکند. و  ﴾اّلِّ

 .کندکسی که ایمان آورد، تصدیق میدر لغت به معنی تصدیق است. یعنی 

                                                            
 درصد متن اصلی ترجمه گردید. 50از تفسیر این آیت، تخمیناً حدود  1
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که:  گفتمی  1اصول در ماهیت ایمان اختالف نظر دارند. جهم ]بن صفوان[ دانمشندانِ

گفت: می  3رقاشی: ایمان تنها اقرار کردن است. که گفتندمی  2ایمان معرفت است. گروه کرامیه

 ایمان اقرار کردن است به شرط داشتنِ معرفت در قلب. 

امام ابومنصور « و اقرار به زبان است.ایمان تصدیق به قلب »: گویندمی اهلِ حقو 

گوید که ایمان تصدیق کردن است. و این [ که پیرو امام ابوحنیفه رحمه اهلل بود، می]ماتریدی

 نظر گروهی از علماست.

ایمان »گفته اند:   5ظواهرپیروان اهل حدیث، و   4،وزاعیاَ، ]بن انس[، شافعی و مالک

نیز همۀ  و ]ابوالحسن[ اشعری «تصدیق به قلب، اقرار به زبان، و عمل بر ارکانِ ]دین[ است.

 افزاید که بقا بر ایمان تنها تا ]دمِ[ مرگ است. ها را جزو ایمان پنداشته میاین

به های کالم های گمراه و دالیل و حجت اهلِ حق در این مورد در کتابشبهات گروه

ین سوره ا. در بقیۀ این آیت و در تفسیر آیاتی که در مورد منافقین در بحث گرفته شده اند

 کنیم انشاءاهلل تعالی.  آمده اند، تنها به سخنی که الزم باشد اکتفاء می

                                                            
نامیدند. کردند و قرآن را مخلوق میصفات الهی چون کالم را نفی می پیشوای گروه جهمیه بود. جهمیه 1

 )یادداشت از مترجم(

های مُجسمه و مُشبِهه را کرامیه کرامیه به عقیده تجسیم در مورد خداوند گرائیده بودند. آن گروه از فرقه 2

 نامیدند که در سیستان و هرات حضور داشتند. )یادداشت از مترجم(می
 ها او را قدریه نیز گفته اند.های معتزله در بصره بود. بعضیعیسی رقاشی، رئیسِ یکی از گروهفضل بن  3

عصر ابوحنیفه بود. برعالوۀ هـ( فقیه و محدث سرزمین شام و هم 157امام عبدالرحمن األوزاعی )متوفای  4

ر کوفه نیز صاحب مذهب فقهی خاص خود د چهار امام مشهور اهل سنت، اوزاعی در شام و سفیان ثوری

 بودند. اما پیروان مذاهب ایشان تنها تا قرن هشتم هجری وجود داشتند. )یادداشت از مترجم(

هـ(  270)متوفای « داود اصفهانی»گفته است، اما ممکن هدفش پیروان « اصحاب الظواهر»با آنکه امام نسفی  5

ها پیروان ظاهری را با مذهب حنابله و مذهب آثاری یکی یمشهور است. بعض« داود ظاهری»باشد که بنام 

های مشهور یکی هم ابن حزم، ها آنها را مذهب جداگانه پنداشته اند. از جملۀ ظاهریدانسته اند، و بعضی

 دانشمند مشهور اندلس، است. )یادداشت از مترجم(
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ِ﴿در مورد قرائت 
َ
ون
ُ
ن مر
ْ
ؤ
ُ
 اکثر قاریان ]هفتگانه[ همزه را تلفظ کرده اند، ولی ابوعمرو ،﴾ي

ِ﴿بن عالء ترک همزه کرده است ]یعنی 
ُ
ِوي

َ
ون
ُ
ن قرائت کرده[. و در مورد ادا یا ترک همزه  ﴾مر

  1های[ مختلف وجود دارد که تفصیل و جزئیات آن زیاد است.مذاهب ]و روش

 مؤمن[شخصِ های ]اندر خوی و خصلت

اش از آزار و مؤمن کسی است که همسایه»روایت است که فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصاز نبی کریم 

اینست که مؤمن اوصاف  –داند که خداوند متعال بهتر می –و معنایش   2«.اذیتش در امان باشد

 سازد. اهلِ ایمان را در خود تکمیل می

گیرد، و حیا میو انس  ،کندمی ]و دوستی[ مؤمن الفت»فرمود: [ ملسو هيلع هللا ىلصو نیز ]آن حضرت 

  3«دارد.

ات ایمان را در مقامو اهل حقیقت در تفسیر ایمان سخنان گفته اند که کمال حالِ مؤمن 

 کند:بیان می

 ایمان، تعظیمِ حقیقت در صیانت ]و محافظت[ »گفته است:   4]بن عیسی[ فارس

 « شریعت است.

  ]رنگ و زینت ترا نبرد، و اولین قدمِ ایمان آنست که »گفته است:   5واسطی]ابوبکر

  «بر تو آسایش و سختی یکسان باشد، زیرا در حقیقت فرقی میان این دو نیست.

                                                            
، و ابن کثیر را شرح داده است که از سپس امام نسفی روش ابوعمرو، کسائی، عاصم به روایت ابوبکر، حمزه 1

 ترجمۀ آن صرف نظر شد. )یادداشت از مترجم(

 (.46( و صحیح مسلم )6016به روایت صحیح بخاری ) 2

 (.59« )المستدرک»(، و حاکم نیشاپوری در 9198به روایت امام احمد در مسندش ) 3

خراسان آمد و از آنجا به سمرقند رفت و از بغداد به فارس بن عیسی بغدادی، از خلفای منصور حالج بود.  4

 . )یادداشت از مترجم(برفت ایاز دن هـ 235آنکه در سال  در آنجا اقامت کرد تا

را  یآنگاه که بمرو شد، مردم مرو بحکم لطافت طبع وبغدادی بود.  ابوبکر واسطی، یکی از اصحاب جُنید 5

 . )یادداشت از مترجم(بدانجا بگذاشت شیوبشنودند و او عمر خ یقبول کردند و سخن و
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 به  لی رادسختو ، ظلمت را در تو به نورایمان آنست که »گفته است:   1داود طائی

بدعت در تو جاگزین سازد، و باعث ایجاد تلذذ ی تبدیل کند، و سنت را بجای دلنرم

 « در عبادت گردد.

 ایمان چهار رکن دارد: توکل بر خدا، » رحمه اهلل گفته است: سهل بن عبداهلل تُستری

گزاری از نعمات تسلیم شدن به فرمان خدا، خشنودی به قضای الهی، و سپاس

خداوند. پرهیزگاری دروازۀ ایمان است، یقین قلبِ ایمان، صبر ستونِ ایمان، و 

 «اخالص کمالِ ایمان است.

چند وایمان شصت»کند که گفت: ایت میرو ملسو هيلع هللا ىلصرضی اهلل عنه از نبی کریم  و ابوهریره

ترین آن دور کردن ]اشیای[ هلل است و پستیا هفتادوچند دروازه دارد، بلندترین آن ال إله إال ا

 2«ای از ایمان است.آزاردهنده از سر راه است. و حیاء شاخه

م گوئیشمارند. ولی ما میایمان می را جزو[ اجزا اهل حدیث همۀ این ]شصت یا هفتاد

ها را با یک حدیث ها خوی و خصلت ]و تأثیرات[ ایمان است، و تعداد ]و انواع[ آنکه: این

ی مختلف برشمرده اند. بر منوالِ هاها را به شیوهکه اهلِ علم آن، درحالیدریافتتوان نمی

جتهاد اخودم نظر به ( خوی و خصلت ایمان را به ترتیبی که 79هفتاد و نه ) منهمین حدیث، 

 شود:بندی با تهلیل )ال إله إال اهلل گفتن( آغاز میرم. و این ترتیبشمام برمیمناسب یافته

حمد و ستایش گفتن )تحمید(، خدا را تکبیر گفتن، خدا را به پاکی یاد کردن )تسبیح(، 

از همه بُریدن و خاص خدا را دور از هرگونه خدا را با مجد و بزرگی یاد کردن )تمجید(، 

توبه کردن و بازگشتن به سوی )تفرید(،  پرستیدن)تجرید(، خدا را به یگانگی  تیدنعالیق پرس

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، 

پیوستن، بنده را آزاد کردن، قرآن خواندن، نیکوکاری و بخشش کردن، از گناه به جهاد و کارزا 

                                                            
داود طائی، از فقها و عرفای قرن دوم است. مصاحب ابراهیم ادهم و فضیل بن عیاض بود. او از جملۀ  1

 هـ درگذشت. )یادداشت از مترجم( 165شاگردان ابوحنیفه بود و علم فقه را نزد او آموخت. در سال 

 (.35به روایت صحیح مسلم ) 2
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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 

اشتن ]به خدا[، حیاء و شرم داشتن ]از خدا[، صدق و صفا آوردن، پند خدا[، حب و دوستی د

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 

بر و شکیبایی داشتن، به قضای الهی راضی و خشنود گزار بودن، در سختی صشاکر و سپاس

از سنت ]پیامبر[ پیروی کردن، با ]روش[ اصحاب موافق بودن، اهلِ بودن، آمادۀ مرگ بودن، 

شَیبه )کلیدداران و متولیان و خادمان خانۀ خدا( را گرامی داشتن، با کودکان عطوفت و مهربانی 

م مردم شفقت داشتن، به خاصان احترام داشتن، اقتداء کردن، بر عا  1داشتن، به علمای امت

]به راستی و درستکاری[ بازسپردن، پرهیزگار بودن، پیروانِ سنت را احترام کردن، امانت را 

را  صلۀ رحمطعام دادن ]مسکینان[ و داد و دهش داشتن، با یتیمان به نیکویی پیش آمدن، 

لیم بودن، عصمت و پاکی را در خود نگهداشتن، سالم برمال دادن، با صدق اسالم آوردن و تس

اختیار خویش موافقت پیاده کردن، در دنیا زهد را پیشه کردن، رغبت به عقبا داشتن، با صاحب

در طلبِ بهشت بودن، نگهداشتن، با هوای نفس مخالفت کردن، از آتش دوزخ حذر داشتن، 

اشتن، همواره از خدا جود و بخشش پیشه کردن، از حرام پرهیز کردن، با خدمتکاران احسان د

توفیق خواستن، ]در معرفت خدا[ به تفکر و تحقیق مشغول بودن، پاسِ آشنایی را حرمت 

 گذاشتن، و با زیردستان با نیکویی برخورد کردن.

ترین آن ]چنانکه در حدیث آمده است[ دور کردن اشیای آزاردهنده از سر راه و کم 

که همان  یمان تکمیل گشت، به وعدۀ خداوندهای ااین شُعبه پس در هرکس کهمردم است. 

خود را  مانیا ختندیامیآوردند و ن مانیکه ایکسان﴿: گرددنائل می است« در امان قرار گرفتن»

 .[82األنعام: ] ﴾افتگانیراه  شانندیو ا ،منىیراست ا شانیا ،کفربه 

بِ 
ْ
َغي
ْ
 : بِال

                                                            
 شود. )یادداشت از مترجم(به چهار امام پیشرو و مجتهدین پیشگام اطالق می« متعلمای ا» 1
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و ضدِ پیدا  نهان و پوشیده است، ست. ]در فارسی، غیب به معنیشهود ادر لغت، ضدِ 

 ب گویند.در غیابت از ما قرار دارد و به او غای آشکار است[. چون کسی از ما ناپدید باشد، او و

و غائب اآنست که بنده به آن رسیده نتواند جز به دلیل، و آن از حس و ادراک « غیب»

از اتفاق افتادن آن پس  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر یمان آورد. طور مثال آنچه که نماید تا بدان اباشد که الزم می

ت و دوزخ، خبر و بهش روز رستاخیزافتد چون از وی در دنیا و آنچه پس از مرگ اتفاق می

 .غیب اند داده است

ِ﴿»گوید: امام ابومنصور ]ماتریدی[ رحمه اهلل می
َ
ون
ُ
ن مر
ْ
ؤ
ُ
بِر ي

ْ
َغي
ْ
رال بر دو وجه است.  ﴾ب

های گذشته از پیامبران خود طلب کردند طلب نکند. طور اول، ایمان آوردن به اهلل و آنچه امت

که ببینیم خدا نهرگز باور نداریم تو را تا آ﴿مثال بنی اسرائیل به موسی علیه السالم گفتند که: 

 . [55]البقره:  ﴾را آشکارا

وعدۀ ثواب و  از آن به ما خبر داده است، مانندِدوم، ایمان آوردن به قرآن و آنچه قرآن 

ها ایمان به عذاب، امر و نهی، زنده شدن پس از مرگ، و بهشت و دوزخ. پس ایمان به این

 «باشد.غیب است. و آن عبارت از تصدیق کردنِ آنچه به ما خبر داده شده است می

ها و زمین آسمان . غیب به اسراربه معانیِ مختلف اشاره دارددر قرآن مجید، غیب 

یب غ[ بر ]تعلیمِ و نیست ]یار شما محمد[﴿، وحی الهی (78)مریم: ، لوح محفوظ (33)البقره: 

، عذاب الهی (73)األنعام: ، آنچه از ]علم و دید[ بندگان غائب است [24]التکویر:  ﴾کنندهبخیلی

 ،(52یوسف: )غیابت پادشاه  ،(22الکهف: )، گفتار شک آمیز (188)األعراف: ، زمان مرگ (50)األنعام: 

ه آنچه از ، و به هم(65)النمل: آنچه علمِ آن خاص از آن خداوند است ، (34)النساء: غیابت شوهر 

 انسان و جن پوشیده است، اشاره دارد. 

 شان شتندا ترسو ، (3)البقره: و خداوند مؤمنان را از بابتِ ایمان داشتن شان به غیب 

 ستوده است. (33، ق: 94)المائده: از غیب 
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اَلةَ  َ الّصَ
ون
ُ
ِقيم

ُ
ي
َ
 : و

ََلةَِ﴿»فرماید: رحمه اهلل می امام ابومنصور َ ِالصِّ َ
ون
ُ
يم قر

ُ
ي
َ
 بر دو وجه است: ﴾و

ارند نماز را با ادای رکوع و سجود دبرپا می ، یعنیاست بامعرفتیکی، به معنای نمازِ 

تواضع[ در آن، و با اخالص قلب، چنانکه در ، و داشتنِ خشوع و خضوع ]و فروتنی و آن

  1«.کنیدبنگرید که کی را مناجات می»حدیث آمده است: 

[ و مراد در اینجا اینست که ]حکمِدوم، به معنای حمد و ثنا گفتن بر خداوند است. 

  2«گردد.حمد و ثنای خداوند هیچگاهی در دنیا و در آخرت از ]گردنِ[ بنده رفع و برطرف نمی

ََلةَِ﴿و نزد اهلِ تفسیر،  َ ِالصِّ َ
ون
ُ
يم قر

ُ
ي
َ
دادن رکوع آن و سجود ادا کردن نماز با انجام  ﴾و

راعات کردن مو بعضی گفته اند: اقامتِ نماز . باشدمی واجب گشته است و آنچه در نماز آن

 شاملِ ز قبولی و شرائط جواز نماز. شرائط قبولی نمایعنی شرائط  است، حقوق و شرائط نماز

 باشد:می ط ظاهری و شش شرط باطنیشش شر

ل ( فروتنی و تواضع، چنانکه خداوند متعا1) نماز عبارت اند از: شرائط ظاهری

( تقوا و پرهیزگاری، چنانکه 2؛ )[2]المؤمنون:  ﴾دکه در نماز خویش فروتن انیآنان﴿فرماید: می

]المؤمنون:  ﴾کندقبول میشک خداوند ]عبادت را[ از پرهیزگاران بی﴿فرماید: خدای تعالی می

رکِ سستی ت (6؛ و )( ترک کاهلی و تنبلی5( ترکِ سخنان بیهوده؛ )4( ترکِ نان حرام؛ )3؛ )[2

 آهستگی.و 

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

خواندند و آواز خود بر مردمی داخل شد که نماز می ملسو هيلع هللا ىلصکه رسول اهلل زمانی»به روایت البیاضی اینگونه است: 

کند، پس باید بنگرد گمان، نمازگزار به پروردگار عزوجل مناجات میبی»را در قرائت بلند نموده بودند، گفت: 

اسناد این حدیث « « که بر کی مناجات دارد، و نباید که شما آواز تان را در قرائت قرآن باالی یکدیگر بلند کنید.

« المسند»یح است. حدیث مشابه دیگر نیز از ابن عمر با اسناد صحیح روایت است که امام احمد آن را در صح

 ( گنجانیده است.5439)

 (.374 /1« )التأویالت اهل السنۀ» مراجعه کنید به: 2
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، خود شرائط باطنی نماز عبارت اند از: اخالص، تفکر، خوف و بیم، رجا و امیدواری

 دن.ی[ مشاهده کررا ]در ادای نماز[ در تقصیر دیدن، و ]خود را در مقابل بارگاه اله

که در نماز خویش ینانهرآئینه رستگار شدند مؤمنان. آ﴿فرماید: : پروردگار متعال می

. و خشوع و فروتنی، سکوتِ ظاهری و باطنی است. یعنی اعضای [2-1 ]المؤمنون: ﴾فروتن اند

بدنش جز آنچه در سنت و روش نماز آمده است انجام ندهد، و در باطنش فکری جز قُرب 

کرد، مردی را دید در جریان نماز با ریش خود بازی می ملسو هيلع هللا ىلصکه نبی کریم پروردگار نباشد. زمانی

  1«سازد.های[ او را نیز خاشع میوارح ]و انداماگر قلب او خاشع ]و فروتن[ گردد، ج»گفت: 

ََلةَِ﴿ َ  در لغت اسمی برای دعاء و ثناء و قرائت و رحمت است:  ﴾الصِّ

  ْمِۖ﴿آنست که خداوند متعال فرمود:  ،«دعاء»به معنای لَْْير َ
ِع لرِّ َ

ص
َ
ِِو

ٌ
َكن

َ
ََلتََكِس

َ
ِص َ إرنِّ

 . [103: ]التوبه« آرامش است یۀما شانیا یتو برا یدعا کن، حقا که دعا شانیبه ا» ﴾لَُُِّهِْ

  آنست که خداوند متعال فرمود:  ،«درود و ثناء»به معنای﴿ِ
َ
ََلئرَكت َ

م
َ
ِو
َ َ ِّ
ِالل َ ِإرنِّ

َ
لُِّون َ

ص
ُ
ِي
ُ
ه

ِ
رِّ
َّلِالنَِّبري َ

 .[56: األحزاب]« خداوند و فرشتگانِ او بر پیامبر درود میفرستندهرآئینه » ﴾ع

  ََلتركَِ﴿آنست که خداوند متعال فرمود:  ،«قرائت»به معنای
َ
ْرِبرص َ

ه
ْ
اَلِتَج

َ
و بلند » ﴾و

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

  لَْْيِر﴿آنست که خداوند متعال فرمود:  ،«رحمت»به معنای َ
ِع ئرَك

َٰ
نِأُول ِمرِّ

ٌ
ات

َ
لَو َ
ِص ْم

مِْ ر رِّ
ِب
َ ِّ
 . [157: البقره]« شان است درودها از پروردگار شانیگروه، بر ا نیا» ﴾ر

ا صالت . آن راست« اذکار»و « افعال» عبادتی است که در آنآمده  شرعیتنمازی که در 

ستنِ آن ثناء و در قیام ایستادنِ آن قرائت است، و در قعده نش یا نماز به این خاطر نامیدند که

 آن رحمت است. ادا کنندۀدعاء است. و برای فاعل و 

                                                            
در (، و عسقالنی 7429« )الجامع الصغیر»(، سیوطی در 210 /3« )نوادر األصول»این حدیث را ترمذی در  1

 ( روایت کرده اند.194« )الکافی الشاف»
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نماز  که برما فرض گردد، یش از آنپدر یک شبانه روز پنج بار نماز فرض شده است. 

 آن اه بارپنجاه بار بود. در شب معراج به پنج بار در شبانه روز تخفیف یافت ولی ثواب پنج

 ثابت ماند.

آوری کردۀ عثمان بن ]یعنی مُصحف تهیه و جمع« مُصحفِ امام»بعضی با پیروی از 

لَِ﴿[، عفان َ لَِ﴿عثمان  نویسند. زیرا در مُصحفِمی« واو»را با  ﴾ةَِوِٰالصِّ َ و  ﴾ةَِوِٰزَِّكَِال﴿و  ﴾ةَِوِٰالصِّ

وِٰال﴿
َ
ي
َ
 نوشته شده اند.« واو»با  ﴾ةَِح

های مختلف برای ادا کردن نماز امر کرده است. با برپا خداوند متعال ما را به گونه

ََلةَِ﴿داشتنِ آن:  َ واِالصِّ ُ
أَقريم

َ
َّلِ﴿. با نگاه داشتنِ آن: [43: البقره]« برپا دارید نماز راو » ﴾و

َ
افرظُواِع َ

ح

اتِر
َ
لَو َ ُِهِْ﴿. با پیوسته بودن بر آن: [238: البقره]« نگاه دارید ]پنج وقت[ نمازها را» ﴾الصِّ

َ
ين ر َ ِِاّلِّ َّلٰ

َ
ع

ِ
َ
ون
ُ
ائرم َ
ْمِد ر ََلِتر َ

با ادا کردن آن  .[23: المعارج]« اند که بر نماز خویش همیشه باشندگانآنانی» ﴾ص

ِ﴿اوقات معین آن: در 
ُ
م
ْ
َّلِال

َ
ِع

ْ
ََلةََِكانَت َ ِالصِّ َ قُوتًاإرنِّ

ْ
و َ ابًاِمِّ َ

نرَِيِكرت مر
ْ
نماز بر مسلمانان  گمانیب» ﴾ؤ

ِيَِ﴿. با ادا کردن آن در جماعت: [103: النساء]« فرض است نیدر اوقات مع اكرعر َ ِّ
ِالر

َ
ع
َ
واِم

ُ
اْرَكع

َ
 ﴾و

 وع و فروتنی و تواضع در ادای آن:داشتنِ خش. و با [43: البقره]« کنندگان رکوع کنیدو با رکوع»

﴿ِ
َ
ين ر َ ِاّلِّ

َ
ون
ُ
ع اشر َ

ْمِخ ر ََلِتر َ
ِص ِِفر

  . [2: المؤمنون]« که در نماز خویش فروتن اندآنانی» ﴾ُهْ

 
َ
اُُهْ و

َ
ن
ْ
ق
َ
ز
َ
ا ر  : ِمّمَ

ظر وعیت روزی اختالفِ نرزق یا روزی، عطا و بخشش ]از جانب خداوند[ است. در ن

 وجود دارد:

  1تعریف کرده اند. «هر آنچه در تملک شخص قرار داشته باشد»بعضی آن را به  

                                                            
نامۀ کند. لغتنیز صدق می« روزی»کند، بلکه به واژۀ فارسی صدق می« رزق»این تعریف نه تنها به واژۀ عربی  1

را نه تنها خوراک روزانه یا غذا و طعام معنا کرده، بلکه وسیلۀ زندگی، ضروریات روزانه، و « روزی»دهخدا 

 ا کرده است. )یادداشت از مترجم(وجه معاش نیز معن
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  گفته  تعریف کرده اند، چنانکه در قرآن مجید «خوراک»بعضی دیگر آن را به معنای

 ﴾ای در زمین نیست مگر ]اینکه[ روزی آن بر خداستهیچ جنبنده﴿شده است: 
 یعنی، خوراک آن.  [6: هود]

  ه را به هرک یخدا روز﴿تعریف کرده اند:  «مال و دارایی»بعضی آن را به معنای

 . را یعنی، مال و دارایی [26: الرعد] ﴾سازدیفراخ م خواهدب

  َةِ﴿بکار رفته است: در قرآن نیز  «بخشش و عطیه»و رزق به معنای
َ
ْسم قر

ْ
ِال
َ
َضر

َ
إرَذاِح َ

و

ِ
َ
م
ْ
ال
َ
ِو ٰى

َ
ام
َ
ت
َ
ي
ْ
ال
َ
ِو ٰ

َ
ُقْرَب

ْ
ِال ِأُولُو

ُ
ه
ْ
ن ِمرِّ ُقُوُه

ِفَاْرز اكرُِي
َ
و اگر در وقت تقسیم ]میراث[، » ﴾س

« نوایان حاضر شوند، برای ایشان از آن چیزی بخشش کنیدخویشاوندان، یتیمان و بی

 .  [8: النساء]

]یعنی هرآنچه « تملیک»است، و در نزد معتزله « خوراک»ها[ روزی در نزد ما ]ماتریدی

ین نهایت روزی نیست، و ا« حرام»شخص مالک آن باشد[ است. در نزد ایشان، ]نان و داراییِ[ 

کند که یم، زیرا چنین موقفی کالمِ پروردگار متعال را رد گمراهی و از حد درگذری شان است

. در نزد [6: هود] ﴾یست مگر ]اینکه[ روزی آن بر خداستای در زمین نجنبنده هیچ﴿فرمود: 

مشروع[ آن کنندۀ ]و تصاحب ها مالکخورند، زیرا آنایشان حیوانات روزی از خداوند نمی

خورند حرام است ]زیرا با کشتن و شکار کردن و چور کردن و ربودن و نیستند، و آنچه می

 ها روزی از جانب خداوند نیستند.اینآورند[ و دزدیدن بدست می

اُهِْ﴿
َ
ن
ْ
ق
َ
ز
َ
ِر ا َ مِّ مر َ

را خداوند به صیغۀ جمع از جانب « ایمشان گردانیدهآنچه روزی» ﴾و

این نوع گفتار، شیوۀ که او یگانه و یکتاست و شریک و انبازی ندارد. خویش بیان کرد، درحالی

چون قرآن به  است. و  1و شاهنشاه ،پادشاهی صاحبِگفتار پادشاهان است، و خداوند متعال 

إرنَِّاِ﴿: شکل از جانب خویش سخن گفته است به همینخداوند زبان مردم عرب نازل شد، 

رِر
ْ
َقد
ْ
ال ََلِر

ْ
ِلَي ُِِفر

اه
َ
ن
ْ
ل
َ
اِنُوًحا﴿، [1: القدر] ﴾أَنز

َ
ن
ْ
ل
َ
ِإِر﴿، [1: نوح] ﴾... إرنَِّاِأَْرس

َ
ثَر
ْ
َكو

ْ
اَكِال

َ
ن
ْ
طَي
ْ
: الکوثر] ﴾نَِّاِأَع

                                                            
 شاهِ شاهان. شاهنشاه:1
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ُبرينًاإرنَِّاِفَِ﴿ ،[1 ًحاِمِّ
ْ
اِلََكِفَت

َ
ن
ْ
ح
َ
ِ﴿ و ،[1: الفتح] ﴾ت

َ
ان

َ
نس ر

ْ
اِاِل

َ
ن
ْ
لَق
َ
که همه به صیغۀ  [2: اإلنسان] ﴾إرنَِّاِخ

 باشند.جمع می

 
َ
نِفُقون

ُ
 : ي

]یعنی فقر و « فاقه»در قرآن مجید، باری به معنای دادنِ مال به نیازمند است.   1انفاق

ِ﴿تنگدستی[ نیز بکار رفته است: 
ْ
ِلَِّو لِرقُل

ْ
ِتَم

ْ
ُ
ِأَنت ِّ َِبر

ِر ةر
َ

ْ
ْح
َ
ِر
َ
َائرن

ز
َ
ِخ

َ
َُِِكون َ ِْلِّ َةِإرًذا

َ
ي
ْ
ش
َ
ِخ
ْ
ُ
ت
ْ
ك
َ
س
ْ
م

نَفاقِر ر

ْ
آنگاه ]نیز[ بخیلی  د،یبود یرحمت پروردگار من م یهابگو: اگر شما مالک خزانه» ﴾اِل

هزینه ». ولی مرجع هردو معنا، [100: اإلسراء]« کردید ]در مصرف کردن آن[ از ترسِ تنگدستیمی

 است.« به مصرف رسانیدن»و  «کردن

 نظریه آمده است:چندین  فظِ انفاق،در تفسیر ل

اُهِْ﴿رضی اهلل عنهما گفته است:  ابن عباس (1
َ
ن
ْ
ق
َ
ز
َ
اِر َ مِّ مر َ

ِِو
َ
ُقون نفر

ُ
به  که از مالی»یعنی،  ﴾ي

ز زیرا خداوند در چندین جا برپا داشتنِ نما«. پردازندایم، زکات آن را میایشان داده

نماز  (.55، المائده: 41، الحج: 162، النساء: 43)البقره: و دادنِ زکات را یکجا ذکر کرده است 

حقِ خدا است، و پرداخت زکات به مسکین حقِ بنده است. پس الزم است تا هردو 

 د. نمراعات گرد

 رضی اهلل عنه گفته است: به معنای نفقه کردن بر اهل و عیال است. ابن مسعود (2

های مختلف است، صدقه دادن از مال و دارایی به شیوهبه معنای گفته است:  ضحاک (3

انجامد. چنانکه خدای تعالی آن ]با دادنِ صدقه[ به خیر و نیکی می کردن خرج زیرا

ي﴿فرماید: می ر َ ِاّلِّ ا
َ ُ ِّ
ِأََي ا

َ
ِي

َ
ن ِلَُكمِمرِّ ا

َ
ن
ْ
ج
َ
ر
ْ
اِأَخ َ مِّ مر َ

ِو
ْ
ُ
ت
ْ
ب
َ
َِكس ا

َ
ِم اتر

َ
ب
رِّ
ِمرنِطَي ُقوا ِأَنفر ُوا

ن
َ
ِآم

َ
ن

ِ َْرضر
ْ
ما  که ییزهایو از چ دیکرده ا ییکما کهای زهیپاک یزهایمؤمنان، از چ یا» ﴾اْل

 .[267: البقره]« دیخرج کن میبرآورده ا نیشما از زم یبرا

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

ُقواِبرِ﴿: فرموده است
ْ
اَلِتُل

َ
و ِر َ ِاللِّ بريلر َ

ِس ُقواِِفر أَنفر َ
لَُكةِرو

ْ
َ يُكْمِإرََلِالَتِّ در

ْ
و خرج کنید » ﴾أَي

یعنی  .[190: البقره]« های خویش به هالکت نیندازیددر راه خدا، و خویشتن را با دست

بهره از حیات باقی که حاصل کردار شما در دنیای شهادت است خویشتن را بی

ِ﴿[ چنانکه فرموده است: زیرا روح به قوت و روزی نیاز دارد] ،نسازید
َ
ي
ْ
نَدِأَح اٌءِعر

ِ
َ
قُون

َ
ْرز
ُ
ْمِي ر رِّ
ِب
َ
: آل عمران]« شوند یداده م یزندگانند، روز یتعال ینزد خدا شانیا» ﴾ر

169]. 

اِ﴿ (5 َ مِّ مر َ
اُهِْو

َ
ن
ْ
ق
َ
ز
َ
ِِر

َ
ُقون نفر

ُ
که از جانب  [های ]ظاهری و معنویهر آن دارایی ، ازیعنی ﴾ي

ورزند. گردانیدنِ دیگران[ دریغ نمی مندعطا گردیده است، ]در بهره به ایشان خداوند

شان است، و انفاق ارباب حقیقت از حیث انفاق اهلِ شریعت از حیثِ اموال و دارایی

حبین قلب و روح عرفا و مُ بروتی که این نفقه دادن از قُاست. ] شانمعنوی احوال

که به ایشان کشف شده، و محبت  باشد، و آن عبارت از علم حقیقتمیرسیده است 

مستقید  معنوی، تا دیگران را ازین دو دارایی باشدالهی که به ایشان عطا گردیده می

 1[مند گردانند.و بهره

زکات  است و زکاتی ی رازکات دادن است. و هر چیزچنانکه گفته شد، مراد از انفاق، 

 کنیم[:]که به فارسی بیان می باشدش میاز نوع خود آن

، و زکاتِ عزّ تواضع و احسان است، و با درویشان است  2مال مواسات زکاتِ»

فرزندان نواختنِ یتیمان است، و زکاتِ خانه  زکاتِ شرف نصرتِ ضعیفان است، و زکاتِ

رهیز از گناهان آوردنِ مهمان است، و زکاتِ علم تعلیمِ دیگران است، و زکاتِ صحت پ

ت جهاد با کافران است، و زکاتِ آوازِ خوش خواندنِ قرآن است، و است، و زکاتِ قُوَّ

                                                            
ترجمۀ نسبتاً مفهومی از خالصۀ بحث عرفانی است که امام نسفی از دیگران نقل کرده است. موضوع  1

 سازی گردیده، چکیدۀ آن در یک جمله ترجمه گردید. )یادداشت از مترجم(ساده

 : غمخواری و یاری و مددکاری با مال. مواسات 2
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و زکاتِ چشم ناگفتنِ غیبت و بهتان است،   1زکاتِ تن ناکردنِ عصیان است، و زکاتِ زفان

داشتنِ فرمان است، و زکاتِ ایمان نگاه  2نانگریستن به بیگانگان است، و زکاتِ عبودیت

است، و زکاتِ اسالم مخالفتِ شیطان است، و زکاتِ زهد دُور بودن از   3خدمتِ ارکان

 امرِ یزدان است، و ر مراقبتِسلطان است، و زکاتِ دل تعظیمِ ایمان است، و زکاتِ سَ

زکاتِ  زکاتِ زندگانی فدا کردنِ جان است، و زکاتِ محبت یاد کردنِ رحمن است، و

 «مروت نواختنِ غریبان است.

پس در این آیت، نخست ایمان را یاد کرد که آن کار دل است، سپس نماز را یاد کرد 

شود. و این مجموع ل میکه آن کارِ اندام است، و سپس انفاق کردن را یاد کرد که آن با ما

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 

ت، و در انفاق قُربیت اس]به خدا[ عزت است، در نماز ]از خدا[ مال[ طهارت است. و در ایمان 

 4زیادت است.]در مال[ 

 
َ
ون
ُ
وقِن
ُ
ةِ ُُهْ ي

َ
ِخر

ْ
بِاْل

َ
ِلَك و

ْ
ا أُنِزَل ِمن قَب

َ
م
َ
َك و

ْ
ا أُنِزَل ِإلَي

َ
 بِم

َ
ون
ُ
ِمن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ين ِ اّّلَ

َ
 ﴾4﴿و

آرند بدانچه به تو فرود آمده و بدانچه ]به انبیای[ پیش از تو که ایمان میو آنانی

 0 دارندبه آخرت نیز باور فرود آمده، و 

﴿ِ
ْ
ؤ
ُ
ِي
َ
ين ر َ اّلِّ

َ
كَِو

ْ
َلِإرلَي اِأُنزر َ

ِبرم َ
ون
ُ
ن  یعنی آنچه به تو وحی شده است.  ﴾مر

                                                            
 : زبان زفان 1

 : بندگی. عبودیت 2

به معنای « خدمت ارکان»نیز آمده است. پس در اینجا، « عبادت کردن»به معنای « خدمت»در فارسی کهن،  3

 است.« انجام دادن ارکانِ عبادت»

 گردید.درصد متن اصلی ترجمه  65از تفسیر این آیت، تخمیناً حدود  4
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ر رفته است: معناهایی زیر به کابه در قرآن مجید یا نزول یافتن )فرود آمدن(  شدن نازل

، خلق (6)الزمر: دن ، عطا کر(5)الحج: ، بارانیدن (114)المائده: ارسال )فرو فرستادن( از باال به پائین 

 . (4)البقره: و وحی نمودن ، (25)الحدید: ، وضع کردن و شرع گردانیدن (25)الحدید: کردن 

كَِ﴿پس در این آیت، 
ْ
َلِإرلَي اِأُنزر َ

که  اییوحنیز شود و یعنی قرآنی که تالوت می ﴾م

 ها و آیات قرآن است، و آنچه که تالوتشود سورهشود. آنچه که تالوت میتالوت نمی

آن را به ما بیان  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر اکرم  ]در قرآن صریحاً نیامده اما[ شود همان مسائلی است کهنمی

نموده است، از قبیلِ تعداد رکعات نماز، نصابِ زکات، و حدود شرعی جنایات. در این باره 

ىِٰ﴿خداوند متعال فرموده است: 
َ
و
َ

ْ
ِاْل نر َ

ُقِع نطر
َ
اِي
َ
م
َ
ِِِٰو

َ
وح

ُ
ِي
ٌ ْ
ْح

َ
ِو َ ِإرالِّ َ

ُِهو
ْ
یار شما محمد[ »] ﴾إرن

. [4-3]النجم: « شود.مگر وحی که به وی رسانیده می نیست اینگوید. از هوای نفس سخن نمی

 1«گمان بر من قرآن و مِثل آن را دادند.بی»همچنان فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصو پیامبر اکرم 

ِلكَ 
ْ
ا أُنِزَل ِمن قَب

َ
م
َ
 : و

سائر انبیاء فرستاده شده است. هایی که پیش از تو بر آرند به کتابیعنی، ایمان می 

ها که متنافی یکدیگر های گذشته همراه با احکام آندر این جا، ایمان آوردن به تمامی کتاب

عالی نازل ها از جانب اهلل تبارک وتیکی، تصدیق کردن اینکه همۀ آن اند، به دو مفهوم است:

 یده باشند.آن احکامی که منسوخ نگرددوم، ایمان داشتن به و  گردیده اند.

و انفاق  مؤمنان از بابتِ پرهیزگاری، ایمان به غیب، نمازچون در دو آیت قبلِی آن، 

، و این ها برای ما گفته شده اندشان مورد توصیف قرار گرفتند، اهلِ کتاب گفتند که: این

آرند بدانچه به تو فرود آمده که ایمان میآنانی﴿اوصاف ماست. پس این آیت نازل گردید که 

د مصطفی به آنچه به محمنسبت تا کفر شان را  ﴾و بدانچه ]به انبیای[ پیش از تو فرود آمده

 نازل گردیده است ثابت سازد. ملسو هيلع هللا ىلص

 
َ
ون
ُ
وقِن
ُ
ةِ ُُهْ ي

َ
ِخر

ْ
بِاْل

َ
 : و

                                                            
 (.4604به روایت ابوداود ) 1
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ةرِ﴿بعضی گفته اند که 
َ
ر خر

ْ
براْل َ

، بعضی دیگر گفته اند )جهانِ آخرت( «دارِ آخرت»به  ﴾و

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

 اشاره دارد. ( 47، النجم: 20

، (20ت: )العنکبو ، زنده شدن پس از مرگ(27)إبراهیم: قبر کملۀ آخرت در قرآن مجید به 

 ت.به کار رفته اس (35)الزخرف: ، و بهشت (9)الزمر: ، آتش دوزخ (45)اإلسراء: روز قیامت 

﴿ِ
َ
ون
ُ
وقرن
ُ
 است. « شک»ضدِ « یقین».[ و باور دارند ]یعنی یقین دارند ﴾ُهِْي

 1است. زوالِ شک یقین و گفته اند که 

 الماءُ فی  یَقِنَ»گویند اصطالحات مردم عرب است که می از گفته اند که این و

 یقین باعث اطمینان قلب و سکون او )آب در حوض استقرار یافت(. پس« الحَوض

 شود.بر ]دانستن[ حقیقت می

 ِکسب و گفته اند: یقین، کسبِ علم جهت استدالل است، و اسبابِ یقین همان اسباب 

رو، هیچگاهی خداوند متعال را با داشتن یقین بر چیزی توصیف علم است. ازین

ازلی و قدیمش هست، نه با  عالم بر حقیقتِ اشیاء با علمِ توانیم، زیرا اوکرده نمی

 علمِ اکتسابی.

 ت. و گفته اند: یقین، تصدیق کردن چیزی پس از آگاه شدن و دانا شدن بر آن اس 

ِ﴿پس در تفسیر آن گفته اند که 
َ
ون
ُ
وقرن
ُ
و گفته اند: «. دانند بدون کدام شکیمی»یعنی  ﴾ي

ِ﴿و نیستند مانند کسانی که گفتند: «. کنندتصدیق می» ُ اإرنِنَِّظُنِّ
ً
ِظَنِّ َ نرِيَِِإرالِّ قر

ْ
ي
َ
ْست

ُ
ِبرم ُ
ن
ْ
اِنَح

َ
م
َ
 ﴾و

 .[32الجاثیه: ]« ا باوردارندهنیستیم مزنی، و کنیم مگر به گمانهگمان نمی»

تصدیق »به کار رفته است: یکی به معنای  چند معنادر قرآن مجید به « یقین»کلمۀ 

ِ﴿چنانکه آمده است: « حقیقت را بیان کردن»، به معنای دومکه در همین آیت است. « کردن
َ
م
َ
اِو

ينًا قر
َ
ِي
ُ
لُوه َ
است. « مرگ». دیگری، به معنای [157]النساء:  «به تحقیق که عیسی را نکشتند» ﴾قَت

                                                            
 گردد. )یادداشت از مترجم(که شک از میان رفت، یقین حاصل مییعنی زمانی 1
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بَِّكَِ﴿چنانکه آمده است:  َ
ِر
ْ
د
ُ
ب
ْ
اع
َ
ِيُِو قر

َ
ي
ْ
َكِال

َ
تري
ْ
أ
َ
َٰىِي تِّ َ

که و پروردگارت را پرستش کن تا وقتی» ﴾ِح

 . [157]النساء:  «فرا رسد مرگبه تو 

فسیرهای : علم الیقین، عین الیقین، و حق الیقین. و در این مورد تسه نوع استقین ی

 گوناگونی شده است:

  :معرفت « نعین الیقی»نان که هست، چآنخبر داشتن از چیزی « علم الیقین»گفته اند

 که هست.بودنِ آن چیز چنان« حق الیقین»چنان که هست، و از چیزی آن داشتن

  :ین الیقینع»آنست که در نتیجۀ خبر و استدالل حاصل شود، « الیقین علم»و گفته اند »

 ارد.دهردو را دربر « حق الیقین»آنست که در نتیجۀ معرفت و الهام بدست آید، و 

  :ز آنست، اخالص حاصله ا« عین الیقین»ظاهرِ شریعت است، « علم الیقین»و گفته اند

 مقام مشاهده در آنست.« حق الیقین»و 

اند که آن آمادگی برای آخرت است. و گفته« باور داشتن به آخرت»محصولِ  و ثمره و

( آخرت را پیش از آنکه 2، )که بمیری ترک گویی( آنکه دنیا را پیش از آن1چهار چیز است: )

به مرگ پیش از آنکه به سراغت رسد آمادگی داشته باشی، و ( 3در وی قدم نهی طلب کنی، )

 1نکه به لقا و دیدارش رسی خشنود باشی.( از پروردگارت پیش از آ4)

 
َ
ون
ُ
ِلح

ْ
ف
ُ
م
ْ
 ال
ُ
ئَِك ُُه

َٰ
أُول
َ
ْم ۖ و ِ ّ

ِِب
َ ّ
ن ر ََلٰ ُهًدى ِمّ َ

ئَِك ع
َٰ
  ﴾5﴿أُول

هایند رستگار همان از جانب پروردگار خویش اند، و ایشان ]راستین[ ها بر هدایتآن

0 

ئركَِ﴿
َٰ
ن به مؤمنان و پرهیزگاران اشاره دارد که اوصاف این گروه در آیات قبلی بیا ﴾أُول

 گردید. 

                                                            
 درصد متنِ اصلی ترجمه گردید. 60از تفسیر این آیت، تخمیناً حدود  1
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ُِهًدى﴿ َّلٰ
َ
و گفته اند: «. بر بیان و حجت»و گفته اند: یعنی «. بر راه راست»یعنی  ﴾ع

  1و این اثبات فعلِ بنده است.«. بر درستی و حق»یعنی 

مِْ﴿ ر رِّ
ِب
َ ِّ
نِر  بر آرای جبریه و معتزله، اثباتِ توفیق از جانب خداوند متعال است، که رد ﴾مرِّ

َاَكِ﴿اهل سنت و جماعت است. و این مانندِ کالم پروردگار است که فرمود:  و دلیل بر
ِّ
ُدِإري

ُ
ب
ْ
نَع

ِيُِ َعر
َاَكِنَْست

ِّ
إري َ
 ﴾.و

نامیده  ختلفهای مبا نامدین اسالم است. خداوند اسالم را  هاینامی از نام ﴾ىُِٰهدَِ﴿و 

اهلل،  را یکایک به ذات خود نسبت داده گفته است: هُدَیاز آنجمله چند اسم سپس است، و 

اهلل، که در آیات زیر ذکر گردیده  مة   لاهلل، دِینِ اهلل، نُورَ اهلل، حَبلِ اهلل،  ِصبغةاهلل،  ِفطرةصِراطَ اهلل، 

ِ﴿اند: 
ْ
رِقُل َ َدٰىُِهَدىِاللِّ

ُ

ْ
ِاْل َ ري﴿، [73 ]آل عمران: ﴾ِإرنِّ َ اّلِّ ِر َ ِاللِّ اطر

َ
ر ِر﴿، [53: الشوری] ﴾... صر َ َتِاللِّ

َ
ر
ْ
فرط

رِ﴿ ،[30: الروم] ﴾... الَِّتري َ ِاللِّ َغَة
ْ
ب ُخلُو﴿، [138: البقره] ﴾صر

ْ
د
َ
اًجاي

َ
و
ْ
ِأَف ر َ ِاللِّ ِدرينر ِِفر َ

، [2: النصر] ﴾ن

رِ﴿ َ ِاللِّ لر
ْ
ب
َ
واِبرح ُ

م َصر
ت
ْ
اع
َ
يُدو﴿، [103: آل عمران] ﴾و ُرر

ِأَنِي
َ
رِن َ ِاللِّ

َ
ُئواِنُور فر

ْ
ط
ُ
كَِ﴿، [32: التوبه] ﴾ي

َ
ِرو َ ُةِاللِّ

َ
لرم

ا
َ
ي
ْ
ل
ُ
ع
ْ
ِال
َ
ي  .[40: التوبه] ﴾هر

ئركَِ﴿
َٰ
ُِهًدىِأُول َّلٰ

َ
مِِْع ر رِّ

ِب
َ ِّ
نِر مدحِ مؤمنان است، زیرا این هدایت را به خود نسبت داد  ﴾مرِّ

چنان ]هماز جانب خداوند بر ایشان، و  ستیپس این فضل«. از سوی پروردگارشان»و فرمود 

الهی، تو خودت عطا »گفت:   2را گفته است. حبیب عجمی مدح و توصیف مؤمنان در اینجا[

 «.گوییکنی، و سپس تو خودت مدح و توصیف میو احسان می

 
َ
ون
ُ
ِلح

ْ
ف
ُ
م
ْ
 ال
ُ
ئَِك ُُه

َٰ
أُول
َ
 : و

                                                            
)یادداشت از در آیتِ پنجم سورۀ فاتحه و آیت دوم سوره بقره قبالً بیان گردید. ﴾ ُهًدى﴿تفسیر مفصل  1

 مترجم(

حبیب بن محمد عجمی بَصری، از عارفان و زاهدان مشهور بصره بود. با حسن بصری، بکر بن عبداهلل المزنی،  2

 و محمد بن سیرین صحبت داشته است.
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ئركَِ﴿
َٰ
ِ ﴿مبتدای جمله است،  ﴾أُول

ُ
کلمۀ تأکید است تا این گروه را جداگانه و  ﴾ُه

ِ﴿استوار و برجسته تشخیص داده تأکید بورزد، و 
َ
ون

ُ
لرح

ْ
ف
ُ
م
ْ
 خبرِ جمله است. ﴾ال

جات است. دریافتِ نیکویی، کامیابی و ن پیروزی،در لغت به معنای بقا یافتن، « فالح»

ز آتش اجات یافتگان اما در تفسیر آن در این آیت، نظریات زیادی داده شده است، همچون: ن

ز و دوزخ، پایندگان در جنت، نیکویی یابندگان، باشندگان در خوشی و شادکامی، و پیرو

 شدگان بر دشمن )یعنی نفس و شیطان(.چیره

 گردد:مجموع همه نظریات در سه نکته خالصه می

های خود غالب شده اند، و توانسته ها کسانی اند که بر نفسپیروزی و کامیابی: آن (1

ار دنیا دل و به نقش و نگپیروی نکنند، از دنیا دوری گزیده اند  که از هوای نفسند ا

 ه اند.نبسته اند، و با شیطان به مخالفت برخاسته اند و از وسواس وی پیروی نکرد

ها از کفر و گمراهی، بدعت و جهالت، غرور نفس، وسواس نجات و رهایی: آن (2

راط، رانگیختن در آخرت، لغزیدن از پل صوحشتِ قبر، ترس بشیطان، زوالِ ایمان، 

 عذاب دوزخ، و محرومیت از بهشت نجات و رهایی یافته اند.

ها در ملکِ ابدی و بهشتِ دائمی، که مُلکش را زوال نیست، نعماتش بقا و پایندگی: آن (3

ا پیری نیست، اش ررا غمگینی در پی نیست، جوانیاش را تمام نیست، خوشی

اش را بیماری نیست، و نعماتش را حساب و شمار ، تندرستیراحتش را پایانی نیست

 مانند.یمپیوندند و در آنجا پاینده نیست، می

کاران، و به قیامت رستگاران. به دنیا بر به دنیا راست» و خالصۀ این همه به فارسی:

 1«راهِ راست، و به قیامت با کارِ راست.

 

                                                            
 درصد متنِ اصلی اصلی ترجمه گردید. 50از تفسیر این آیت، تخمیناً حدود  1
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 [10تا  6]آیات 

 
َ
ون
ُ
ِمن
ْ
ؤ
ُ
ْم أَْم لَْم تُنِذْرُُهْ ََل ي

ُ َ
ْم أَأَنَذْرَت لَْْيِ َ

اٌء ع
َ
و
َ
وا س

ُ
 َكَفر

َ
ين ِ ََلٰ  ﴾٦﴿ِإّنَ اّّلَ

َ
 ع
ُ
 الّلَـه

َ َ
َت
َ
خ

ذَ 
َ
لَُِهْ ع

َ
 ۖ و
ٌ
ة
َ
اِرُِهْ ِغَشاو

َ
ص
ْ
ََلٰ أَب

َ
ع
َ
ِعِِهْ ۖ و

ْ
ََلٰ ََس

َ
ع
َ
ْم و ِظٌي قُلُوِِبِ

َ
ن  ﴾٧﴿اٌب ع

َ
 النَّاِس م

َ
ِمن

َ
و

ِمننَِي 
ْ
ؤ
ُ
ا ُُه بِم

َ
م
َ
ِخِر و

ْ
ِم اْل

ْ
و
َ
ي
ْ
بِال
َ
نَّا بِالّلَـِه و

َ
ُقوُل آم

َ
وا  ﴾٨﴿ي

ُ
ن
َ
 آم

َ
ين ِ اّّلَ

َ
 و
َ
َ اللَّـه

ون
ُ
َخاِدع

ُ
ي

 
َ
ون

ُ ُ
ُع
ْ
ا يَش

َ
م
َ
ُِهْ و

َ
 ِإَّلَ أَنُفس

َ
ون
ُ
َدع

ْ
خ
َ
ا ي
َ
م
َ
 الّلَـ ﴾٩﴿و

ُ
ُُه
َ
اد
َ
 فَز

ٌ
ض

َ
م ّمَر ًضا ۖ ِِف قُلُوِِبِ

َ
ر
َ
 م
ُ
ه

 
َ
ون
ُ
ِذب
ْ
ك
َ
ا َكانُوا ي

َ
َذاٌب أَلٌِي بِم

َ
لَُِهْ ع

َ
 ﴾١٠﴿و

یا  بیم دهیخواه ایشان را ر ورزیدند، یکسان است بر ایشان، فهرآینه کسانی که ک

، مُهر نهاد های شانهای شان و بر گوشبر دل خداوند 0آورند بیم ندهی، ایمان نمی

از مردمان  و 0 است ی بزرگعذاب را ایشانست، و ایچشمان شان پرده و بر

 نیستند ایشان []هان که و، «خرتروز آبه  گرویدیم به خدا و»گویند اند که میکسانی

قت[ ، و ]در حقیدهندرا ]به گمانِ خویش[ فریب میخدا و مؤمنان  0 دگاننگرو

های شان در دل 0کنند را، و]لی این را[ درک نمی فریبند مگر خویشتننمی

 دردناک عذابی ارو ایشان بیماری را، ]این[  بیفزودشانست، پس خداوند بیماری

  0گفتند که دروغ میبه سببِ آن است

 
َ
ون
ُ
ِمن
ْ
ؤ
ُ
ْم أَْم لَْم تُنِذْرُُهْ ََل ي

ُ َ
ْم أَأَنَذْرَت لَْْيِ َ

اٌء ع
َ
و
َ
وا س

ُ
 َكَفر

َ
ين ِ  ﴾٦﴿ ِإّنَ اّّلَ

یم بهرآینه کسانی که کفر ورزیدند، یکسان است بر ایشان، خواه ایشان را بیم دهی یا 

 0آورند ندهی، ایمان نمی

به معنای  در لغت« کافر»گرفته شده است. « پرده کردن»و « پوشانیدن»لغت از  در« کفر»

است.  «نآ پوشاندن نعمت با کفران نمودنِ»، و «شب کسی را در تاریکی پوشاندن و فروگرفتنِ»

 ناهان است. گنیز به معنای پوشاندن « کَفاره»به معنای پوشاندن حق با باطل است. و « مُنکِر»
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 ست: کار برده شده ابه چهار معنا به« کافر»در قرآن مجید، 

 به معنای متضادِ مؤمن؛  (1

که آمده ، چنانآن ایی و آگاهی برباوجود دان چیزی نندۀکبه معنای جاحد، یعنی انکار (2

ِ﴿است:  نر َ
ِع
ٌ
ِّ
َِغنري

َ َ ِّ
ِالل َ ِفَإرنِّ َ

نَِكَفر
َ
م
َ
ِِۚو

ً
بريَل َ

ِس هر
ْ
َطَاَعِإرلَي

ت
ْ
ِاس نر َ

ِم تر
ْ
ي
َ
ب
ْ
ِال ُ ِّ
ج ِحر َّلِالنَِّاسر َ

ع ِر َ ِّ للر َ
و

ِيَِ الَمر َ
ع
ْ
 و خدا راست بر مردمان حج خانۀ کعبه، هرکه توانِ رفتن بدانجا را دارد،» ﴾ال

 ،[97: آل عمران]« نیاز استاز همه جهانیان بیگمان خداوند و هرکه کافر شود پس بی

 «.هرکه وجوب حج را انکار کند»یعنی 

ونِر﴿ :به معنای متضادِ شاکر، چنانکه گفته شده است (3 ُ
ُفر
ْ
اَلِتَك

َ
ِو

ر
واِِل

ُ
ُكر

ْ
اش
َ
سپاس » ﴾و

 . [152]البقره: « گزارید و ناسپاسی نکنید

ِ﴿جوینده و بیزارشده، چنانکه آمده است: به معنای متبرا، یعنی بیزاری (4
َ
ام
َ
ي قر
ْ
ِال
َ
م
ْ
و
َ
ِي
َ ِّ
ُِث ةر

ٍضِ
ْ
ع
َ
ِبرب ُضُكم

ْ
ع
َ
ِب
ُ
ُفر
ْ
ك
َ
باز در روز قیامت بعضی شما از بعضی دیگر بیزاری » ﴾ي

 . [25: العنکبوت]« جوئیدمی

وا﴿پس در این آیت، 
ُ
َِكَفر

َ
ين ر َ ِاّلِّ َ ایمان را با کفر پوشانیدند، و  توحید  کسانی اند که ﴾إرنِّ

یامبری پیغامبر پرا با شرک، حق را با باطل، نعمت را با کفران، کالمِ خدا را با دروغ پنداشتن، 

 را با جحد و انکار، و امور قیامت را با رد کردن پوشانیدند. 

رضی اهلل عنهما  ها بوده، اختالف نظر است. ابن عباسکه منظور این آیت کیاین

اند  های احزابگوید که: منظور گروهمی ربیع بن انس .گوید که: منظور یهودان مدینه استمی

گوید که: منظور تمامیِ مشرکان از اهلِ می ]که در غزوۀ خندق با مسلمانان جنگیدند[. و طبری

 کتاب اند. 

مْ  لَْْيِ َ
اٌء ع

َ
و
َ
 : س

اءٌِ﴿یعنی در نزد شان بیم دادن و ندادنِ آن یکسان است. لفظ 
َ
و
َ
مصدر است، اما  ﴾س

» ، معنایش «رجلٌ عدلٌ » گویند که می. ]در زبان عربی،[ زمانیدهدرا میمعنای فاعل ]اکثراً[ 

 باشد. می« مرد عادل 
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اءٌِ﴿کلمۀ 
َ
و
َ
ل آ) رابری( عدل و ب1) مختلف بکار رفته است: در قرآن مجید به معانیِ ﴾س

که گویند ، چنانقصدِ راه یا آهنگِ راه کردن( 3، )(55الصافات: )( وسط و مابین 2، )(64عمران: 

ودن یا شریک ب( شریک 5، و )(136الشعراء: )( برابر و یکسان 4، )[22]القصص:  «سَوَاءَ السَّبِیل»

 .(28، الروم: 89، النساء: 25الحج: ) گشتن

اءٌِ﴿پس 
َ
و
َ
مِِْس لَْْير َ

بیم دادن و بیم ندادن در نزدِ ایشان یکسان  به این معنی است که: ﴾ع

« امرِ بالمعروف و نهی عن المنکر»آورند. و این مانند ها در هردو حالت ایمان نمیاست، زیرا آن

 کنند.ور شده اند عمل نمیمأم که به آنچهآنانی)فرمودن به نیکویی و بازداشتن از بدی( است، که 

 اعتنا اند.[تفاوت و بیمقابلِ پند دادن و ندادن، و بیم دادن و ندادن بیها در آنپس ]

تندرستی در و  ،اعتناییتفاوت و بیبیگناه کردن در جوانی و پیری در مقابلِ  کهتو  و

و در   ،دلیو بر دُور و نزدیکانت سخت ،روگردانی سختیدر آسایش و  و ،ناسپاسیو بیماری 

 [،اعتنا باقی بمانیتفاوت و بیبی گونهکه اگر این] ترسی، آیا نمیییتهنهان و آشکار به گناه آغش

باشد ]و برایت سودی یکسان ]نزد خدا[ اصرار ورزیدنت بر گناه  یاتوبه کردنت در پیری 

، و به باشدسکوت و خاموش بودنت یکسان  یا، و عذر و زاری حین جان کندن [نداشته باشد

کنندگان شفاعت کردنِ شفاعتو ، باشدیکسان  نیامدن شان یا زیارت آمدن صالحان بر سر قبرت

 1باشد؟!شفاعت نکردنِ شان یکسان  یادر حقت 

مْ 
ُ َ
 : أَأَنَذْرَت

در قرآن   2آمده است، «یالفِ استفهام»ین کلمه به شکلِ ای[ که در آغاز االف ]یا همزه

 است، یعنی)برابری( « تسویه»کاربرد الف جهت ، ]یکی از آن[کریم هشت کاربرد دارد.... 

در آغاز لفظ دوم بیاید، ]تسویه را میان آن دو « أم»در آغاز لفظ اول بیاید، و « الف»که هرزمانی

                                                            
 ن، بشکل مفهومی ترجمه گردید. )یادداشت از مترجم(این پاراگراف با کمی تفاوت از اصلِ مت 1

أَلَْسُتِ﴿است. مثالً در « أ » آورد در زبان عربی، یکی از اَدواتی که جمله را به شکل استفهامی یا پرسشی درمی 2

رُِّكمِْ ب َ
رر ، با آنکه الف اولی شبیه الف « أَأَنذَرْتَهُمْ  ». ولی در کلمۀ [172]األعراف: « آیا پروردگار شما نیستم؟» ﴾ب

 استفهامی یا پرسشی است، اما در اینجا برای تسویه بکار رفته است نه برای پرسش. )یادداشت از مترجم(
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ْمِأَأَنذَِ﴿دهد،[ چنانکه در همین آیت لفظ نشان می لَْْير َ
اٌءِع

َ
و
َ
ْرُهِْس ْمِأَْمِلَْمِتُنذر

ُ َ
و در آیتِ  ،﴾ْرِت

تُِ﴿
ْ
و
َ
ع
َ
ِأَد ُكْم

ْ
لَي
َ
ِع اٌء

َ
و
َ
ِس

ُ
ِم

َ
ون
ُ
ت امر

َ
ِص

ْ
ُ
ِأَنت ِأَْم یکسان است به شما که دعوت شان کنید یا » ﴾وُهْ

 آمده است. [193]األعراف: « خاموش بمانید

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

است، زیرا  ملسو هيلع هللا ىلصکریم است. و این آیت خطاب به نبی « اِعالم کردن عذاب»گفته اند: به معنیِ 

دهنده را نذیر و بیم شش کسگرفت. قرآن مجید، انذار و بیم دادن از جانب او صورت می

، (72)الصافات: ن ، انبیاء و پیغمبرا(119)البقره: ، قرآن (14)اللیل: : اهلل متعال یادآوری کرده است

ندۀ مرگ، زیرا پیری ترسان (37)فاطر: ، و پیری (122)التوبه: ، علما (45)األحزاب:  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد مصطفی 

 مرگ است. رسان مرگ، و خبردهندۀ فرارسیدنِپیام

 : أَمْ 

  در قرآن چهار کاربرد دارد: ﴾ِأَمِْ ﴿

اءِر﴿. مثالً آمده است که رودمیی بکار بجای الفِ استفهام (1
َ
م
َ ِّ
ِالس َنِِفر ِمِّ ُ

نت آیا » ﴾أَْمِأَمر

در اینجا « أم. ]»[17]الملک: « اش[ در آسمان است ایمن شده اید؟که ]پادشاهیاز کسی

اش همین عبارت با الف که در آیت قبلیبکار رفته است.[ درحالی« أ » بجای 

اءِر﴿استفهامی بکار رفته است: 
َ
م
َ ِّ
ِالس َنِِفر ِمِّ ُ

نت  .[16]الملک:  ﴾أَأَمر

كرِ﴿: رودمیبحیث یکی از ادوات استفهامی بکار  (2
ْ
ل
ُ
م
ْ
ِال
َ
ن يٌبِمرِّ ِنَصر

 ایشانآیا » ﴾أَْمِلَُُهْ

 .[53: النساء]« ؟را در پادشاهی سهمی است

ِ﴿، مثالً در رودمیبکار « بلکه » به معنیِ  (3
ٌ ْ
ي
َ
 .[52 ]الزخرف:« بلکه من بهترم» ﴾أَْمِأَنَاِخ

ْرُهِْ﴿، مثالً در همین آیت رودمیبکار « یا » به معنی  (4 ْمِأَْمِلَْمِتُنذر
ُ َ
بیم »، یعنی ﴾أَأَنَذْرِت

 «. دهی ایشان را یا بین ندهی ایشان را

 : لَمْ 
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« مَّا لَ» و « لَم » کلمۀ نفی است. و کلمات نفی ]در زبان عربی[ عبارت اند از:  ﴾ِمِْلَِ ﴿

ِ﴿یا گذشته مثالً در  زمانی ماضیبرای 
ْ
وَل
ُ
لَْمِي

َ
ِو
ْ
ِلر
َ
جاری،  برای زمان« لَیسَ » ، [3]اإلخالص:  ﴾لَْمِي

اند که در هرسه  نیز کلمات نفی« إن » و « ال » و « مَا » آینده. همچنان،  برای زمان« لَن » و 

 روند.حالت )گذشته، حال و آینده( بکار می

 
َ
ون
ُ
ِمن
ْ
ؤ
ُ
 : ََل ي

﴿ِ
َ
ون
ُ
ن مر
ْ
ؤ
ُ
وا﴿جواب برای  ﴾اَلِي

ُ
َِكَفر

َ
ين ر َ ِاّلِّ َ  است.  ﴾إرنِّ

ه ایشان ایمان آوردنی کاست، زیرا خبر داد  ملسو هيلع هللا ىلصای برای نبی کریم و این آیت معجزه

که اینگونه خبر دهد، بایست که از جانب خداوند متعال آگاه گردانیده شده نیستند. و کسی

ز جباشد، چون این یکی از مسائل غیب است و هیچ کسی از بشر را بر غیب آگاهی نیست، 

ِ﴿که خداوند متعال در حق شان فرمود:  را انبیاء و پیامبران
َ
ًداِع

َ
برهرِأَح

ْ
َِغي َّلٰ

َ
ِع
ُ
ر هر
ْ
ظ
ُ
ِفَََلِي بر

ْ
َغي
ْ
ِال
ُ
الرم

ِِ َ ولٍِإرالِّ
ُ
س
َ ِّ
ِاْرتََضٰىِمرنِر نر َ

 چکسیخود ه ]اسرار[ غیباست، پس بر  بیغ یدانا [او که»] ﴾... ِم

 .[27-26]الجن: « برگزینداز رسول را که  یمگر کس. سازدیرا آگاه نم

ه دسازد. در این آیت، اختیارِ فعل برای بنمیت چنان، این آیت فعلِ بندگان را ثابهم

، بلکه گفت «کنندها اطاعت نمیآن»اثبات گردیده و جبر و اکراه نفی شده است، زیرا نگفت که 

 «.آرندایمان نمی»

 فرماید: می امام قشیری

ه اهدۀ حق محجوب گشته اند. بند، از مشقرار دارکه از صفات خود در پوشش آنانی»

که ایشان کند، و سخنان کسیکه ایشان را به حق دعوت میست: سخنان کسیایشان هردو یکی

پیشه گر غلفت]سخنانِ[ دعوته رساند. بلکه ایشان برا در دریافتِ لذات ]دنیوی[ کمک می

 ورزند.... بیشتر میل دارند، و بسوی آن بیشتر رغبت می

که بردار نیست، از برای شقاوتیو گفته اند که کافر از گمراهی خود هیچگاهی دست

که در بندِ نفس خود قرار دارد از مشاهدۀ غیب و حقیقت در گونه کسیاز آنِ اوست. به همین
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چنان تواند. و همتواند و راه راست را پیموده نمیحجاب است، زیرا او راه درست را دیده نمی

های ابلهی خود باقی بماند، برایش پند و اندرزِ راهنمایان راستکار که در تاریکیسیگفته اند: ک

های خطاکاران یکسان است، زیرا خداوند از وجودش توانایی تفکیک میان این دو را و افسانه

 1«دهد.گرِ راهِ راست نما گوش فرا نمیبرداشته است. پس به سخنان دعوت

 والیتش نامه نوشت و به وی نصیحت کرد گفت:  حاکمبه که زمانی و ]ابوحامد[ غزالی

 أما بعد، »

که با تو دهد با تو یار نیست، و کسیبه تو پند می بدان که آنکه

 دهد.یار است به تو پند نمی

 2«والسالم.

 
ُ َ
 الّل

َ َ
َت
َ
ِظٌي خ

َ
َذاٌب ع

َ
لَُِهْ ع

َ
 ۖ و
ٌ
ة
َ
اِرُِهْ ِغَشاو

َ
ص
ْ
ََلٰ أَب

َ
ع
َ
ِعِِهْ ۖ و

ْ
ََلٰ ََس

َ
ع
َ
ْم و ََلٰ قُلُوِِبِ َ

 ﴾٧﴿ ع

ست، ایهای شان مُهر نهاد، و بر چشمان شان پردههای شان و بر گوشخداوند بر دل

 0 است و ایشان را عذابی بزرگ

                                                            
 درصد متنِ اصلی ترجمه گردید. 70از تفسیر این آیت، تخمیناً حدود  1

های خطی وجود ندارد. ئر نسخهاین سخن در مورد امام غزالی در حاشیۀ تنها یک نسخه آمده است، و در سا 2

، «التیسیر»رسد که این متن توسط خود کاتب در حاشیۀ این نسخه نوشته شده است. چون مصححین به نظر می

این را شامل اصلِ متنِ کتاب ساختند، ما هم این را در اصلِ متنِ ترجمه گنجانیدیم. به هرحال، با آنکه چنین 

و در هیچ یک از «( فضائل األنام من رسائل حجۀ األسالم)»کاتباتش یک سخنی از امام غزالی در مجموعۀ م

نویسی و نصیحت و اندرز امام غزالی به حکام و امرا منابع دیگر نقل نگردیده است، اما با روحیۀ مکاتبت و نامه

اش خبر نداشته باشد، سفی از امام غزالی و مکاتیبو وزرای وقت وفق دارد. و این هم بعید نیست که امام ن

هـ به  523را در سال « التیسیر فی التفسیر»هـ وفات کرد و امام نسفی نوشتنِ  505چون امام غزالی در سال 

پایان رساند. بدون شک، شهرت امام غزالی در آن زمان در سراسر خراسان و ماوراءالنهر رسیده بود. پس بعید 

باشد. « التیسیر»تن )نقل قول از امام غزالی( از آنِ خود امام نسفی و بخشی از متنِ اصلی نیست که این م

 )یادداشت از مترجم(
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پردازد، یمینجا به ذکر صفات آن گروه این آیت به امتداد آیت قبلی آمده است، که در ا

 کند.و عذاب الهی را برای شان بیان می

ِ﴿در تفسیر 
ُ َ ِّ
ِالل

َ َ
ت
َ
مِْخ ر ِقُلُوِبر َّلٰ َ

خداوند بر »رضی اهلل عنهما گفته است:  ، ابن عباس﴾ِع

آنست که ]تاریکی[ گناه همۀ قلب »گفت:  مجاهد«.  های شان مُهر زده تا سخن را نفهمنددل

های کند دلقفل می»گفت:   1و قُتَبِی«. گیرد تا آنکه هیچ جای ]سفید[ در آن نماندشان را فرا می

 «.توانندکنند و شنیده نمیشان را چنانکه هیچ کالم خیر را درک نمی

 ﴿ِ
َ َ
ت
َ
 در لغت به سه معنا آمده است:  ﴾خ

اشتقاق شان( ن)مُهر، نگین، یا « خَاتَم»زدن: که از آن اسم  و موم یا مُهر ،کردنمُهر  (1

 یافته است.

روردگار متعال پ یا مثالً«. ختمِ قرآن» گوئیممی: چنانکه رسیدن به آخرو  شدنتمام  (2

ِيَِ﴿فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصدر حقِ پیامبرش 
رِّ
ِالنَِّبري

َ
اََت
َ
خ
َ
و یعنی او آخرِ انبیاء . [40األحزاب: ] ﴾و

 کنندۀ سلسلۀ پیامبران است. تمام

ختم علی » یا  2)مُهر کرد بر کتاب(« ختم علی الکتاب» اِعالم کردن: چنانکه گویند (3

: آگاه گردانید ]که آن کتاب از آنِ خودش است ، یعنی)مُهر کرد بر شهادت( «ةالشهاد

 . و آن شهادت از آنِ خودش است[

ِ﴿ ،در این آیت
َ َ
ت
َ
معنای اولی،  به تواند.تفسیر شده می لغوی سه معنایبه هر  ﴾خ

و ایمان  های شان است بیرون نگردده در قلبکند تا کفری کهای شان را مُهر میخداوند دل

در آن داخل نشود. به معنای دومی، خداوند جحد و کفر و سرکشی شان را به تمام رسانیده 

                                                            
 استفاده کرده است. ابن قتیبه دِینَوَری مَروَزی )متوفای« ابن قُتیبه » را به « قُتَبِی » الدین مَقدِسی لقب شمس 1

و در تفسیر، نحو و لغت عربی، فقه، و حدیث آثار زیادی دارد. هـ( از جملۀ قاضیان دوران عباسیان بود،  276

 از آنِ اوست. )یادداشت از مترجم( « غریب القرآن»تفسیر 

کرد یا کرد، در اخیر آن دستخط )امضاء( میکه نویسندۀ کتابی نسخۀ خطی خود را تکمیل میدر سابق، زمانی 2

کردند از صحت و ثقه های دیگری را تهیه میخه، نسخهگذاشت تا کاتبانی که از روی آن نسمُهر خود را می

 بودن آن نسخه اطمینان حاصل نمایند. )یادداشت از مترجم(
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نای سومی، خداوند ازین حالت یابد. و به معاست، پس این حال شان تغییر و دگرگون نمی

 ها را نمایان کرد، تا با آن شناخته شوند و با آن توصیف گردند.]همه را[ آگاه ساخت و آن

 تقسیم گشته اند[ در این مسئله، مردم به سه مذهب کالمی]

ِ﴿و تفسیر 
َ َ
ت
َ
 گیرد:، به سه گروه متکلمین ارتباط میبه این سه معنا ﴾خ

ها را از اسالم و گفتند که: با این کار، خداوند آن بریهگروه ج]در یک سوی افراط[ 

گوید: می عالیتخدای  ، چنانکهبر کفر و انکار مجبوراً واداشته معرفت بازداشته است، و ایشان را

﴿ِ
َ
م
ْ
و
َ
ي
ْ
ِْال ُهر اهر

َ
و
ْ
ِأَف َّلٰ

َ
ِع
ُ ر
ت
ْ
و این بازداشتنِ  [65]یس: « های شاننهیم بر دهنامروز مُهر می» ﴾ِنَخ

 حقیقی است.

در  از دیدگاه ایشان بندگان زیراچنین سخنانی از مذهب فاسد شان برخاسته است، 

که حاجت جبر قرار دارند و اختیار فعل را ندارند. فساد و پوسیدگی سخنان شان واضح است ]

 به توضیح ندارد[.

ر داوند از آنچه دگفتند که: با این سخن، خ گروه معتزلهو ]در آن سوی تفریط[ 

ها را ها کافرند. پس آننتنها خبر داد، چنانکه به فرشتگان معلوم بود که ای های شان استقلب

ِ﴿. و ها دعای خیر نکردندو به آنلعنت کردند 
َ َ
ت
َ
نای گواهی دادن است، در اینجا به مع ﴾خ

بر آن مُهر ت و فالنی گواهی خود را نوش)« علیها مَتَشهادته و خَ فالنٌ بَتَکَ»چنانکه گویند: 

ر ایشان . پس معنای این آیت هم اینست که: خداوند بر کفش را ثابت ساخت(، یعنی شهادتکرد

 گواهی داد، و این به مالئک واضح و معلوم بود. 

ل و چنین سخنان نیز از مذهب فاسد این گروه برخاسته است، زیرا نزد ایشان افعا

گردند، و در قضا و تقدیر و مشیت و ارادۀ او ب خدای تعالی خلق نمیکردار بندگان از جان

 تعالی نیستند.

دهندۀ اثباتِ فعلِ کفر ]از کافران[ و گفتند: این آیت نشان اهل سنت و جماعتاما 

موجب این پس در نزد اهلِ حق، عذاب الهی  ایجاد و خلقت آن ]از جانب خداوند[ است.
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گردد. بلکه مقرر وادار می، و نه به کفر ناخواسته داشته شودیمان باز بنده جبراً از اگردد که نمی

گردانیدن عذاب بر ایشان از برای اختیار کردن کردار ناشایست از جانب شان و مداومت 

که فعلِ ایمان ها را از لطف خویش محروم ساخت، ذاتیورزیدن شان بر کفر است. پس آن

 ان ساخته است.آوردن و ترک گناه کردن را به همه آس

ز جانب ، و خلق و پیدایشِ آن اردار از جانب بندهپس عقیدۀ برحق آنست که: فعل و ک

 .متعال ثابت استخداوند 

 در قرآن مجید[ « ختم»]موارد کاربرد 

و «.  نانهکِ» و « طبع » ، «ختم » در قرآن مجید سه کلمه به عین معنا بکار رفته است: 

 کند:در هر سه مورد، خداوند متعال فعل خود و فعل بنده را ذکر می

  فرماید: که میدرحالی]که قبالً معنایش شرح داده شد[، « ختم»کملۀ برای﴿ِ
ُ َ ِّ
ِالل

َ َ
ت
َ
ِخ

مِْ ر ِقُلُوِبر َّلٰ َ
وا﴿فرماید: ، که در این اثباتِ فعلِ خداوند است، نیز می﴾ع

ُ
َِكَفر

َ
ين ر َ ِاّلِّ َ ، ﴾إرنِّ

 فعل برای بندگان است. این اثباتِکه در 

  فرماید: ]که همچنان به عینِ معنای مُهر کردن است[، می« طبع»برای کلمۀ﴿ِ
َ
ع
َ
ِطَب

ْ
ل
َ
ِب

ِْ هر رر
ْ
َاِبرُكف

لَْْي َ
ِع
ُ َ ِّ
]النساء: « هاد به سببِ کفر شاننهای شان مُهر بلکه خداوند بر دل» ﴾الل

ِ﴿در این آیت،  .[155
َ
ع
َ
ِِطَب

ُ َ ِّ
اِالل

َ
لَْْي َ
ِْ﴿و اثباتِ فعلِ خداوند است،  ﴾ع هر رر

ْ
 اثباتِ  ﴾برُكف

 فعل برای بندگان است.

  إرنَِّاِ﴿فرماید: که می]که به معنای پرده و پوشش است[، درحالی« نانهکِ»برای کلمۀ

ِ
َ
ن
ْ
ل
َ
ع
َ
ِج

ً
ْمِأَكرنَِّة ر ِقُلُوِبر َّلٰ َ

که در ، [57]کهف: « های شان پرده افگندیمهرآینه ما بر دل» ﴾اِع

َنِ﴿فرماید: می پیش از آن در عینِ آیتاین اثباتِ فعلِ خداوند است،  مِّ ِمر ُ
لَم
ْ
ِأَظ

ْ
ن
َ
م
َ
و

ا
َ
ْ
ْن
َ
ِع

َ
ض

َ

ْ
ِفَأَْع رِّهر ب َ

ِر اتر
َ
ِبرآي

َ
ر که ]چون[ به آیات و کیست ستمگارتر از کسی»، ﴾ُذكرِّ

 فعل باتِکه در این اث، [57]کهف: « ؟!پروردگارش پند داده شود و او از آن رو گرداند

 برای بندگان است.
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ِ﴿کلمۀ 
َ َ
ت
َ
 در قرآن مجید بر سه وجه بکار رفته است: ﴾خ

 جهت بیان نمودنِ عذاب خداوند، که در همین آیت است. (1

ِفَإرنِ﴿ و بخشش: چنانکه فرموده است:جهت اکرام  (2 بًاِۖ رَِكذر َ َّلِاللِّ
َ
ٰىِع

َ
ََت
ْ
ِاف
َ
ُقولُون

َ
أَْمِي

بركَِ
ْ
َّلِٰقَل

َ
ِع
ْ
تر
ْ
خ
َ
ِي
ُ َ ِّ
الل گویند که ]پیامبر[ بر خدا دروغی را افترا کرده است؟ آیا می» ﴾يََشإِر

یعنی، »]بن سلیمان[ گفت:  . مقاتل[24الشوری: ]« نهداگر خدا بخواهد، بر دلت مُهر می

و این « نهد تا دلت به تکذیب ایشان اندوهگین نگردد.خدا بر دلت مُهرِ صبر می

 جهت اکرام و بخشش.  ملسو هيلع هللا ىلصاوند بر پیامبر سهولتی باشد از جانب خد

 یردبازگاگر خدا  دینی، چه ب[محمد ای]بگو ﴿جهت پند دادن: چنانکه فرموده است:  (3

که  اهللآن معبود بجز  ستیکتان، های ، و مُهر نهد بر دلرا تان یهاها و چشمگوش

و اهلِ حق  باطل. این تنبیه و پند برای اهلِ [46األنعام: ] ﴾به شما؟!را  هانیباز آرد ا

 هردوست.

مْ  ََلٰ قُلُوِِبِ َ
 : ع

در [. «دل » هردو به عینِ معنا اند ]یعنی « فؤاد»و « قلب»جمعِ قلب است. « قلوب»

قلبِ »گوئیم چنانکه می]رود نیز بکار مییک چیز  و فشردۀ اصل و بُن مفهومِ اصطالح، قلب به

به معنای « منقلب گشتن»رو ازین ازل مهتاب است،چنان، قلب نامِ یکی از منهم. [«موضوع

 از همین معنای قلب گرفته شده است. ،«تحول یافتن»

ِ﴿گردد، چنانکه در قرآن مجید آمده است: دل ]مجازاً[ به عقل و فهم اطالق می ِِفر َ إرنِّ

ٌبِ
ْ
ِقَل
ُ
ِهَل
َ
نَِكان

َ
ٰىِلرم

َ
ر
ْ
ك لرَكَِّلر

َٰ
یعنی،  [37ق: ]« که دل داردبرای کسیگمان در این پند است بی» ﴾ذ

 که عقل دارد.کسی

ِعِِهْ 
ْ
ََلٰ ََس

َ
ع
َ
 : و
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باشد. ]به معنای شنوایی و شنیدن[ است که مصدر می« سَماع»در اصلِ لغت « سمع»

 . باشدنیز می]یعنی گوش[ « أُذُن»به معنای « سمع»

ه در قرآن چنانک [،است« دنگوش فرا دادن و فرمان بر»به معنای « سمع»چنان، هم]

ونِر﴿آمده است:  ُ
ع
َ

ْ
 «.از من فرمان برید»، یعنی [25]یس:  ﴾فَاَس

است،[ چنانکه نیز « پذیرفتن یا قبول و اجابت کردن»به معنای « سمع»، برعالوه]

یا ]مثالً چنانکه «. شوددعایی که اجابت نمی»یعنی   1،«دعاءٍ ال یُسمع»در حدیث آمده: 

را[ از  یا ثناء پذیرد ]دعامیخداوند »، یعنی «سَمِعَ اهللُ لِمَن حَمِده»گوئیم[ در نماز می

 «.گویدهرکه به او ثناء می

های شان را تا به است که: خداوند مُهر کرد گوش چنینآیت این پس معنیِ 

ار کردنِ اختیاز جهت که آن را نپذیرند. و این عذابی است  کالم خیر گوش فرا ندهند و

 چشند.عمل بد، و گرایش شان بسوی باطل، می

اِرُِهْ 
َ
ص
ْ
ََلٰ أَب

َ
ع
َ
 : و

 باشد. )چشم( می« عَین»است. بصر به معنای  «بصر»جمعِ « اَبصار»

[ ]حجت ، یعنی( استیا دیدۀ دل )بینایی دل« رؤیتِ قلب»به معنای « بصیرت»

ِ﴿روشن. چنانکه در قرآن آمده است: 
َ
نس ر

ْ
ِاِل َلر

ِب
ٌ
ة
َ
ي صر

َ
هرِب سر

ْ
ِنَف َّلٰ

َ
بلکه آدمی بر خویشتن » ﴾اُنِع

باشد که چه بر سرش . یعنی، در روز قیامت شاهد خویش می[14: القیامه]« حجتِ روشن است

 .به معنای یقین داشتن و باور کردن است« استبصار»و  آید.از بابت اعمالش می

داند، اینست: بر چشمانِ دل شان حجاب غفلت، و معنیِ این کلمه، که خداوند بهتر می

کنند توانند، و نه آن را قبول میها حق را دیده نمیپس آنو پردۀ شُبهت، و ابرِ ظلمات است. 

 کنند.و نه از آن پیروی می

                                                            
 (.13003بخشی از حدیث به روایت امام احمد در مسندش ) 1
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ٌ
ة
َ
 : ِغَشاو

 به معنای پرده و پوشش است.  «غشاء»یا  «غشاوه»

ِإرَذاِ﴿است، چنانکه گفته شده است:  پوشاندن و پرده افگندنبه معنای « تغشیه» لر
ْ
اللَِّي

َ
و

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

« یرندهفراگ»معنای  است. ]و مجازاً به« پوشِ زینِ اسبرو»در لغت به معنی « غاشیه»

رِ﴿[ در قرآن مجید آمده است: رود، چنانکهبکار می َ ِاللِّ َذابر
َ
ِع
ْ
ن ِمرِّ

ٌ
ة
َ
ي یعنی ، [107: یوسف] ﴾َغاشر

ةِرهَِ﴿عقوبت فراگیر. و در جای دیگر آمده است: 
َ
ي َغاشر

ْ
يُثِال در

َ
ِأَتَاَكِح

ْ
آیا به تو خبر غاشیه » ﴾ل

 که قیامت باشد.« مصیبتِ فراگیر»، یعنی [1: الغاشیه]« رسیده است؟

کسرِ غین، زیادت این کلمه با قرائت عام اما در قرائت این کلمه اختالف نظر است. 

ِ﴿آخر آن، یعنی  الف، و رفعِ
ٌ
ة
َ
َشاو ]بصری[ آن را با ضمِ غین همراه با  . حسنباشد، می﴾ِغر

ِغُِ﴿الف، یعنی 
ٌ
ة
َ
آن را با فتحِ   1رضی اهلل عنه کرد. و راویان عبداهلل ابن مسعود، قرائت می﴾َِشاو

ِغَِ﴿غین و بدون الف، یعنی 
ٌ
ة
َ
به روایت مُفضَّل  که قرائت عاصمدرحالی ، قرائت کرده اند.﴾َِشاو

ًِ﴿نصبِ آخر آن، یعنی  و با کسرِ غین همراه با الف ة
َ
َشاو  ، است.﴾ِغر

نِ آن ]از لحاظ معنا و تفسیر در این آیت[ همان قرائت یترها، درستاز میان این قرائت

ِ﴿اولی با کسرِ غین همراه با الف و رفع آخر آن است، یعنی: 
ٌ
ة
َ
َشاو  ﴾.ِغر

ِظيٌ 
َ
َذاٌب ع

َ
لَُِهْ ع

َ
 : و

 است.  (سزای گناه و بدیبه معنای عقوبت )« عذاب»

ضی گفته و بع بسیار و فراوان است.بعضی گفته اند که به معنیِ  .یعنی بزرگ« عظیم»و 

 اند که به معنیِ دائم و همیشه است. 

                                                            
 . )یادداشت از مترجم(کسائی، و ، عاصمقاریانی که از ابن مسعود روایت کرده اند عبارت اند از: حمزه 1
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تا اینجا، ذکر مؤمنان ظاهری و باطنی، و کافران ظاهری و باطنی بود. پس از این آیت، 

 1شود که به ظاهر ایمان دارند ولی در باطن خویش کافرند:ذکر منافقین می

 َ َ النّ
ِمن

َ
ِ  اِس و نَّا بِالّلَ

َ
ُقوُل آم

َ
ن ي

َ
ِمننَِي م

ْ
ؤ
ُ
ا ُُه بِم

َ
م
َ
ِخِر و

ْ
ِم اْل

ْ
و
َ
ي
ْ
بِال
َ
 ﴾٨﴿ و

، و ]هان که[ «دا و به روز آخرتگرویدیم به خ»گویند اند که میو از مردمان کسانی

 0ایشان نیستند گروندگان 

﴿ِ
َ
ن مر

َ
ِو است با آنکه از « انسان»[ این کلمه جمعِ .یعنی مردم« الناس]»:  ﴾النَِّاسر

 عین لفظ نیستند. 

ُقولُِ﴿
َ
نِي

َ
تواند. در اینجا برای استفاده شده می هردو برای مُفرد و جمع« َمن»:  ﴾م

اِهُِ﴿ را بعداً در این آیت می فرمایدزی جمع استفاده شده است
َ
م
َ
که اشاره به جمع  ﴾و

ُقولُِ﴿دارد. پس، 
َ
نِي

َ
اهلل بن عبارت از عبد این کسانو . «گویندمیکه کسانی»یعنی:  ﴾م

 زان منافقان بودند.أُبی ابن سَلُول، معتِّب بن قُشَیر، جَدّ بن قیس و دیگران اند، که پیشتا

گفته است: چهار آیت از آغاز سورۀ بقره در مورد مؤمنان است، دو آیت  مجاهد

ه گفت و مقاتل  3ر مورد منافقان است.آیت بعدی د 13در مورد کافران است، و   2بعدی

: دو آیت از آغاز سوره بقره در مورد مؤمنان مهاجر ]از مکه[ است، دو آیت بعدی است

آیت  13در مورد مؤمنان از اهل کتاب است، دو آیت بعدی در مورد کافران است، و 

 بعدی در مورد منافقان است.

ِبرا﴿ نَِّا َ
ِآم ر َ رِرللِّ خر

ْ
ِاْل مر

ْ
و
َ
ي
ْ
رال ب َ
]که گویا ایمان دارند[  کننداز دعوایی که ایشان می : ﴾و

نرِيَِ﴿فرماید: دهد. و سپس میخبر می مر
ْ
ؤ
ُ
اُِهِبرم َ

م
َ
، که این «نیستند ایشان مؤمنان»، یعنی ﴾و

                                                            
 درصد متنِ اصلی ترجمه گردید. 70از تفسیر این آیت، تخمیناً حدود  1

 .7و  6یعنی آیات  2

 سوره بقره. 20الی  8یعنی از آیت  3
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د. چنانکه خداوند متعال ی وجود ندارنفیِ ایمان شان است، زیرا در قلب شان ایمان

های شان ایمان نیاورده دل بر زبان خویش، و« ایمان آوردیم»که گفتند از آنانی﴿فرماید: می

، «ایمان آوردیم»نشینان عرب گفتند بادیه﴿فرماید: : . و در جای دیگر می[41]المائده:  ﴾است

سازند، . این آیات بطالن گفتار کرامیه را ثابت می[14: الحجرات] ﴾ایدبگو: ایمان نیاورده

که منافقان هم ]بر زبان[ د ایشان ایمان تنها اقرار کردن ]به زبان[ است، درحالیزیرا در نز

 کردند ولی خداوند تعالی ایمان را از ایشان نفی کرد.اقرار می

نرِيَِ﴿ مر
ْ
ؤ
ُ
 «مَا»برای تأکید بکار رفته است، چون قبل از آن « ب»لمه، : در این ک ﴾برم

اُِهِ﴿از جهت نفی آمده است: 
َ
نرِيَِم مر

ْ
ؤ
ُ
ٍِ﴿. همانند آیتِ: ﴾برم َِشاْعر لر

ْ
ِبرَقو َ

اُِهو
َ
م
َ
و نیست » ﴾و

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

َذاِبََشًا﴿ اِهَٰ
َ
 .[31 :یوسف]« این ]جوان[ بشر نیستگفتند:[ ]» ﴾م

داشتند است، زیرا آنان کفر خویش را پنهان می ملسو هيلع هللا ىلصدر این آیت، معجزۀ نبی کریم 

های شان بود خبر داد. از آنچه در دل ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  لیگفتند، وو به ظاهر خود را مؤمن می

 چکسیخود ه ]اسرار[ غیباست، پس بر  بیغ یدانا﴿و این از امور غیب است، و خداوند 

 1.[27-26]الجن:  ﴾برگزینداز رسول را که  یمگر کس. سازدیرا آگاه نم

 
َ َ
 الّل

َ
ون
ُ
َخاِدع

ُ
 ي

َ
ون

ُ ُ
ُع
ْ
ا يَش

َ
م
َ
ُِهْ و

َ
 ِإَّلَ أَنُفس

َ
ون
ُ
َدع

ْ
خ
َ
ا ي
َ
م
َ
وا و

ُ
ن
َ
 آم

َ
ين ِ اّّلَ

َ
 ﴾٩﴿ و

فریبند مگر ، و ]در حقیقت[ نمیدهندیم بی[ فرشیخدا و مؤمنان را ]به گمانِ خو

 (2) 0کنند خویشتن را، و]لی این را[ درک نمی

ِ﴿به معنای فریب و دَستان است. پس « خدعه»
َ َ ِّ
ِالل

َ
ون

ُ
َخادرع

ُ
به این معنی است  ﴾ي

از خود، و با پنهان  و مؤمنان را با نشان دادن ایمان ملسو هيلع هللا ىلصدهند رسول اهلل فریب می»که: 

                                                            
 درصد متن اصلی ترجمه گردید. 80از تفسیر این آیت، تخمیناً حدود  1

 «.کنند....خدای و با مؤمنان دَستان میبا رسول »تفسیر فارسی امام نسفی:  2
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تا اگر کسی  و مؤمنان را رفعت بخشید ملسو هيلع هللا ىلصخداوند درجۀ نبی  .«نمودن کفر خویش

ا خواسته است خدا را فریب دهد، و اگر کسی ایشان ایشان را فریب داده باشد که گوی

 .را آزار داده باشد گویا خواسته است خدا را آزرده سازد

پندارند که ها میآن«. دهندخدا را به گمان خویش فریب می»: گویند که یعنیو 

توانند، چنانکه گفته شده است دربارۀ شان: از خدای عزوجل چیزی را پنهان کرده می

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

]المجادله:  ﴾که ]خداوند[ به ایشان آواز دهد که: کجایند شریکان من؟روزی﴿شود: می

 را که به زغم خویش شریک من مقرر نموده بودید.، یعنی آنانی[18

ِأَِِ»پرسشی است، یعنی: این آیت به شکل استفهامی یا  و گویند که
َ َ ِّ
ِالل

َ
ون

ُ
َخادرع

ُ
ِي

و این مانند سخن ابراهیم علیه السالم است که گفت: « دهند؟آیا خدا را فریب می : 

﴿ِ ِّ َِبر
َذاِر َِِذاهَِٰأَِ» [، یعنی:78-76األنعام: ] ﴾هَٰ ِّ َِبر

 « ردگارم؟پرو ستینآیا ا:  ر

نمایانند و در باطن چیز دیگری را ها در ظاهر یک چیز را میو گویند که: آن

شود. ولی در حقیقت، آن هیچ پرورانند. پس این کار شان نوعی از خدعه پنداشته میمی

 کر قرار دارند. مها خود مورد فریب و دانند که آنتوانند، و نمیکسی را فریب داده نمی

وا﴿
ُ
ن
َ
ِآم

َ
ين ر َ اّلِّ

َ
دهند. این کار در حقیقت برای شان نی: مؤمنان را فریب مییع ﴾و

 . رسدفریب دادنِ مؤمنان میممکن است، زیرا وسعِ شان به 

 ده؟[خود تلقی کر به پیامبر را فریب به ]شرح نظریة اول: چرا خداوند فریب دادن

 ﴿ِ
َ َ ِّ
ِالل

َ
ون

ُ
َخادرع

ُ
 و نظرِ «. دهند رسول اهلل رافریب می»معنی است که:  به این ﴾ي

 کوشند. می ملسو هيلع هللا ىلص پیامبر فریب دادنِ ایشان بههمین است که  ]در تفسیر این آیت[ صحیح

پیامبر و قدر بخشیدن به وی، خداوند فریب  از جهتِ گرامی داشتنِدر واقع، 

دادن به پیامبر را فریب به خود تلقی کرده است، چنانکه نصرت بخشیدن به پیامبر را 
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ْرُكمِْإِر﴿: ه استنصرت بخشیدن به خود دانست
ُ
نص

َ
ِي
َ َ ِّ
واِالل

ُ
ر
ُ
اگر نصرت دهید خدا » ﴾نِتَنص

و «. دهید پیامبر خدا را... اگر نصرت»، یعنی [7]محمد: « دهدرا، خدا شما را نصرت می

ونَكَِ﴿بیعت کردن با پیامبر را بیعت کرد با خود تلقی کرده است: 
ُ
ايرع َ
ب
ُ
ِي
َ
ين ر َ ِاّلِّ َ اِإرنِّ

َ
ِإرنَِّم

ِ
َ َ ِّ
ِالل

َ
ون
ُ
ايرع َ
ب
ُ
« کنندکنند، ]در واقع[ با خدا بیعت میکه با تو بیعت میگمان آنانیبی» ﴾ي

وا﴿. و نیز فرموده است: [10: الفتح]
ُ
يع ولَِِأَطر

ُ
س
َ ِّ
واِالر

ُ
يع أَطر

َ
ِو
َ َ ِّ
فرمان برید از خدا و فرمان » ﴾الل

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

ُِهْ 
َ
 ِإَّلَ أَنُفس

َ
ون
ُ
َدع

ْ
خ
َ
ا ي
َ
م
َ
 : و

اِ﴿ با الف، یعنی این را ، و نافع، ابن کثیرابوعمرو
َ
م
َ
ِو

َ
ون

ُ
َخادرع

ُ
اند، در  ، قرائت کرده﴾ي

ِ﴿توافق با کلمۀ اولی: 
َ َ ِّ
ِالل

َ
ون

ُ
َخادرع

ُ
اِ﴿. ولی متباقی قاریان این را بدون الف به شکلِ ﴾ي

َ
م
َ
و

ِ
َ
ِي

َ
ون

ُ
َدع

ْ
 قرائت کرده اند. ﴾خ

فریبی « عَ ادَخَ»های مختلف این کلمه،[ بعضی از اهلِ لغت گفته اند: ]در رابطه با قرائت

ِ﴿رسد. ]یعنی فریبی است که به مراد می« دعَخَ»رسد، ولی است که به مراد نمی
َ َ ِّ
ِالل

َ
ون

ُ
َخادرع

ُ
 ﴾ي

اِ﴿، ولی اُفتدو کارگر نمی یابدشود تحقق نمیقرائت می« الف»که با 
َ
م
َ
ِو

َ
ِي

َ
ون

ُ
َدع

ْ
که بدون  ﴾خ

 .[ورده اندخو خودشان فریب خویش را  یابدشود تحقق میقرائت می« الف»

کنند، فریب شان پس تفسیر ]این لفظ[ این است که: چون منافقان قصدِ فریب دادن می

دهند. و فرجامِ فریب و دستان افتد، ولیکن ایشان خویشتن را فریب میهیچ وقتی کارگر نمی

یابد دسیسۀ حقق نمیت﴿فرماید: داوند متعال میگردد، چنانکه خشان پس به خود شان برمی

شکنی گمان به زیان خویش پیمانهرکه پیمان را بشکند، بی﴿، [43فاطر: ] ﴾زشت جز به اهلِ آن

با خود  هرکه بخل کند﴿، [23یونس: ] ﴾زیانِ بیراهی شما بر خود شماست﴿، [10الفتح: ] ﴾کندمی

 .[46: فصلت] ﴾زیانش[ بر خودش استهرکه بدی کند، ]﴿ و ،[38محمد: ] ﴾کندبخل می

 
َ
ون

ُ ُ
ُع
ْ
ا يَش

َ
م
َ
 : و
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ه معنای ب]یا اگر بشکل اسم در نظر گیریم،  درک کردن است دانستن وبه معنای « شِعر»

و م داشتن، به معنای اِعال« اِشعار». [است« شِعر»جمعِ « شعور». و دانایی، فهم، و بینش است

 .شودمی« شعائر»شانی است، که جمعِ آن به معنای عالمه و ن« شِعار»

 در تفسیر این لفظ در این آیت، اقوال مختلفی آمده است. گفته اند: 

 دهند.دانند که خویشتن را فریب مینمی 

 گردد.ر شان پس به خود شان برمیدانند که فرجام کانمی 

 دانند که خداوند متعال پیامرش را و مؤمنان را ازین خدعه و فریب شان آگاه نمی

 گردانیده است.

 اُفتند.فریب شان در حقِ خداوند کارگر نمیدانند که نمی 

 دانند که خداوند نیز با ایشان مکر خواهد کرد، یا جزای فریبکاری شان را براینمی 

 شان خواهد داد.

 آیا ﴿، چنانکه فرموده است: آگاهی کامل دارد دانند که خداوند بر کارهای شاننمی

]القره:  ﴾؟!دارندو آنچه آشکار میدارند داند آنچه پنهان میدانند که خداوند مینمی

77].1  

 
َ
ون
ُ
ِذب
ْ
ك
َ
ا َكانُوا ي

َ
َذاٌب أَلٌِي بِم

َ
لَُِهْ ع

َ
ًضا ۖ و

َ
ر
َ
 م
ُ َ
 الّل

ُ
ُُه
َ
اد
َ
 فَز

ٌ
ض

َ
م ّمَر  ﴾١٠﴿ِِف قُلُوِِبِ

این[ بیماری را، و ایشان را ]ست، پس خداوند بیفزودشان های شان بیماریدر دل

 0گفتند که دروغ میعذابی دردناک است به سببِ آن

ا از در لغت به معنای علت و بیماری است. و گفته اند: هرآنچه که انسان ر« مرض»

تاهی نفاق، یا کو بیرون سازد، چه از جنس علت باشد، یا صحتِ عقیدهجسم و  صحتِوضعیت 

 شود. در کاری، مرض یا بیماری گفته می

                                                            
 درصد متن اصلی ترجمه گردید. 60از تفسیر این آیت، تخمیناً حدود  1
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و  ]بن انس[ و ربیع رضی اهلل تعالی عنه و ابن عباس در تفسیر این آیت، ابن مسعود

است. مقاتل گفته است: « شک»رضی اهلل عنهم گفته اند: منظور از بیماری در این آیت،  قتاده

 است. « ظلمت»گفته است: منظور   1است. ابن انباری« نفاق»منظور 

در این آیت به معنای[ اضطراب « مرض]»گوید: ]ماتریدی[ رحمه اهلل می امام ابومنصور

به این خاطر بیماری گفته اند که: مؤمن زنده است و کافر مرده، ولی دد است. و نفاق را و تر

، همانگونه که بیمار میان بیمار استموافقت ظاهر و مخالفت باطن  از بابتِ تردد میان منافق

 باشد. زندگی و مرگ در تردد می

َِبرِ﴿رو، خداوند متعال فرمود: از همین َ ِّ
ِأَََتِالل

ْ
ن
َ
ِم َ لرميٍِإرالِّ

َ
ٍبِس

ْ
که نزد جز آن کسی» ﴾َقل

برخالف آن  . یعنی، دلی پاک از شک و شرک. و دلِ منافق[80]الشعراء: « خدا با قلب سلیم بیاید

 است، پس سالم نیست بلکه مریض است.

ًضا
َ
ر
َ
 م
ُ َ
 الّل

ُ
ُُه
َ
اد
َ
 : فَز

قوبتی ع، تا جزا و را بر شک شان افزوده استدر تفسیر آن گفته اند که: خداوند شک 

  جویی شان.باشد برای اصرار ورزیدن و ستیزه

دشمنیِ خداوند با ایشان بر بیماری شان افزوده رحمه اهلل گفته است: یعنی،  سُدِّی 

 .است

رحمه اهلل گفته است: یعنی، خداوند کفر را در اعتقاد شان  امام ابومنصور ماتریدی

 .افزون نموده است

 چنین سخنی« .رهانیده استیعنی، خداوند منافق را در نفاقش وا »ند: ه امعتزله گفتو 

و آن  شمرندخلقتِ خداوند نمیها کفر و گناه را از بابتِ فساد ]در عقیدۀ[ شان است، زیرا آن

                                                            
هـ( نحوی، لغوی، مفسر و محدث بغداد و کوفه بود. )یادداشت  328ابوبکر محمد بن قاسم انباری )متوفای  1

 از مترجم(
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. پس این آیت را جز به همین معنای واگذار کردن تفسیر کرده دانندنمیرا به اراده و مشیت او 

 انند.تونمی

افزوده شان ضعف را و در قوت شان سستی را گفته اند: خداوند در بینایی یو گروه

 .است

ناهان، گ در پس در این آیت، اثباتِ خلقتِ افعال از جانب خداوند تعالی، در طاعات و

ًضا﴿فرماید: است. چنانکه خداوند تعالی می
َ
ر
َ
ِم
ُ َ ِّ
ِالل

ُ
ُه
َ
اد
َ
ُهِْ﴿فرماید: و نیز می ﴾فَز

َ
اد
َ
 ﴾ُهًدىِز

 .[17محمد: ] «خداوند بر هدایت شان افزود»

ی شدن آیات و برهان و حجت و نصرت از جانب خداو گویند: بیماری شان با نازل 

ای نزول یابد بعضی از ایشان ]به و چون سوره﴿فرماید: گیرد، چنانکه میعزوجل افزونی می

ن کسانی پس به ایما« افزوده است؟این سوره به ایمان کدام یکی از شما »یکدیگر[ میگویند 

که در دلهای شان مرض افزوده است که ایمان آورده اند و ایشان خوشحال میشوند. ولی آنانی

]التوبه:  ﴾است، ]نزولِ سوره[ شکی را بر شک شان افزوده است، و ایشان در حال کفر مردند.

124-125] . 

های لد آشفتگی، و گرددمیبیشتر  نورانیآیات  ]شنیدنِ[ چه عجب که شک شان با

سازد، و ر را بیمارتر میحقا که نورِ آفتاب چشمِ بیما. شودتر میافزونشان با حجت و دلیل 

ها کسانی اند که ]با شنیدنِ[ قرآنی که شفا و سازد. و اینتر میآب سنگِ سخت را سخت

 گیرد.شان فزونی میها، بیماری و مریضیرحمت است بر دل

ذَ 
َ
لَُِهْ ع

َ
 : اٌب أَلِيٌ و

گفته اند: درد شان به تواند[. این عذاب در آخرت است، اما اولش در دنیا ]نیز بوده می

 کند. و گفته اند: عذابی شدید است که فروکش و توقف ندارد. های شان سرایت میقلب

 
َ
ون
ُ
ِذب
ْ
ك
َ
ا َكانُوا ي

َ
 : بِم

 که دروغگو بودند.یعنی، از سبب آن
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آینده در  ، حال، وگذشتهبرای « کانَ»است.[ و کلمۀ « بودن»ای در عربی به معن« کانَ ]»

 قرآن مجید بکار رفته است. 

تواند که ]داللت زمانی مشخص نداشته باشد[ و به هرسه می« کانَ »]در بعضی مواقع،[ 

يًما﴿زمان داللت کند، چنانکه آمده است:  حر
َ
نرَِيِر مر

ْ
ؤ
ُ
م
ْ
رال ِب َ

َكان
َ
بر  یعنی، همیشه. [43: ]األحزاب ﴾و

معنای « کانَ»، و در ابد )آینده(. همچنان، باشد، در ازل )گذشته(، حالو می ایشان رحیم بوده

قرِيَِ﴿دهد، چنانکه در این آیت آمده است: را نیز می« شدن»
َ

ْ
ْغ
ُ
م
ْ
ِال
َ
ن ِمر َ

پس شد از جملۀ » ﴾فََكان

  1.[43: هود]« غرق شدگان

ه نسبت ب و دروغ پنداشتن( )انکار کردن، «تکذیب»به معنی دروغ است. و « ذبکِ»

 کذب دارد. 

ِ﴿  2قاریان کوفه
َ
ون
ُ
ب ذر
ْ
ك
َ
گونه[ با تخفیف ]بر ذال[ ادا کرده اند، که به معنای را ]همین ﴾ي

آن را با تشدید ]بر ذال و ضمِ یاء و فتحِ   3گردد. ولی متباقی قاریان،برمی« گفتنددروغی که می»

ِ﴿کاف، به شکلِ 
ُ
ِذرِِّكَِي

َ
ون
ُ
نِ ایشان خدا و رسولش تکذیب کرد»معنای  اند، که[ قرائت کرده ﴾ب

 .دهدمی« را

بندند به سببِ شرکی که با او اما تفسیر آن اینست که گفته اند: بر خدا دروغ بر می

 آورند. می

اشتنِ آنچه دو گفته اند: به سببِ حالل داشتنِ آنچه را که خداوند حرام نموده، و حرام 

 را که حالل نموده است. 

                                                            
« کانَ»ران را بر همین دو وجهی که در باال در مورد سورۀ آل عم 110امام نسفی در تفسیر فارسی خود آیت  1

ةٍِ﴿ترجمه نموده است: «( شدن»شرح داد )یعنی داللت زمانی نداشتن و به معنی  َ َِأُمِّ
ْ
ي
َ
ِخ
ْ
ُ
بودید و »:  ﴾... ُِكنت

 )یادداشت از مترجم(« شدید و هستید بهترین امتی....

 .، و کسائی، حمزهقاریان کوفه عبارت اند از: عاصم 2

 شامی. )یادداشت از مترجم( بصری، و ابن عامر مدنی، ابوعمرو ، نافعیعنی: ابن کثیر مکی 3
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)از قبیلِ اقرار کردن به  ندرانکه بر زبان خویش میو گفته اند: به سبب آنکه آنچه را 

به خدا و روز آخرت که در آیات قبلی ذکر  یا اقرار کردن به ایمان ملسو هيلع هللا ىلصرسالت محمد مصطفی 

گوئیم که: ایمان تنها اقرار کردن به زبان ند. پس میکنهای خویش تصدیق نمی، به قلب(گردید

با آنکه به آن اقرار  ه گویا ایمان داشتندزیرا خدای عزوجل ادعای منافقان را کنیست، 

  1، زیرا ]زبان شان[ با قلب شان ناسازگار بود.تکذیب کرد ورزیدندمی

 

 

 

                                                            
 درصد متن اصلی ترجمه گردید. 85از تفسیر این آیت، تخمیناً حدود  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهضمائم و فهرست
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 به ترتیِب مُصحف و ترتیبِ نزول هافهرست سوره

 : در نظر داشتنکاتی که باید 

 هر سوره ترتیب یافته است.  آیت اولفهرست زیر به ترتیب نزول  (1

و قبل از تکمیل  .ش نازل گشته اندو بخش بخ ها به یکبارگی نازل نشده اندبسیاری سوره (2

های نازل شده ، با آنکه اولین آیهطور مثال شدن یک سوره، سورۀ دیگری نزول یافته است.

ای که تمامی ه، یعنی اولین سورقرآن سورۀ کاملاست، اما اولین  العلقسورة پنج آیت اولِ 

 است.  سورة الفاتحه ،آیاتش نازل گردید و تکمیل گشت

و در مواقع مختلف  های طوالنی را دربر گرفتهمدت هاکامل آنهای طوالنی که نزول در سوره (3

، با آنکه د. طور مثالنبا ترتیب نزول در فهرست زیر مطابقت ندار همه آیات آن، نازل گردیده

را  لمائدهسورة اهاست، و با آنکه سوره« آیتِ اول»امین سوره از لحاظ نزول  87سورۀ بقره، 

سورۀ  281آیت  یت،، در یک روانازل شدۀ قرآن آخرین آیتدانند، اما آخرین سورۀ قرآن می

 نازل گردیده است. حجة الودا است که در روز  البقره

 

 به ترتیب مُصحف
 به ترتیبِ نزول وحی

 ترتیب زمانی /

 ترتیب

 مصحف
 نام سوره

محل 

 نزول

ترتیب 

 نزول

 ترتیب

 نزول
 نام سوره

محل 

 نزول

ترتیب 

 مصحف

 96 مکه العلق 1 5 مکه الفاتحه 1
 68 مکه القلم 2 87 مدینه البقرة 2
 73 مکه الم مل 3 89 مدینه آل عمران 3
 74 مکه المدثر 4 92 مدینه النساء 4
 1 مکه )*(الفاتحه  5 114 مدینه المائده 5
 111 مکه المسد )تبت( 6 55 مکه األنعام 6
 81 مکه التکویر 7 39 مکه األعراف 7
 87 مکه األعلی 8 88 مدینه األنفال 8
یل 9 113 مدینه التوبه )براءة( 9  92 مکه الل 

 89 مکه الفجر 10 51 مکه یونس 10
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 93 مکه الضحی 11 52 مکه هود 11
 94 مکه اإلنشراح 12 53 مکه یوسف 12
 103 مکه العصر 13 96 مدینه الرعد 13
 100 مکه العادیات 14 72 مکه إبراهیم 14
 108 مکه الکوثر 15 54 مکه الِحجر 15
 102 مکه التکاثر 16 70 مکه النحل 16

17 
 اإلسراء
)بنی 

 إسرائیل(
 107 مکه الماعون 17 50 مکه

 109 مکه الکافرون 18 69 مکه الکهف 18
 105 مکه الِفیل 19 44 مکه مریم 19
 113 مکه الفلق 20 45 مکه طه 20
 114 مکه النا  21 73 مکه األنبیاء 21

 22 104 مدینه الحج 22
اإلخالص 
 )التوحید(

 112 مکه

 53 مکه النجم 23 74 مکه المؤمنون 23
 80 مکه عبس 24 103 مدینه النور 24
 97 مکه القدر 25 42 مکه الفرقان 25
 91 مکه الشمس 26 47 مکه الشعراء 26
 85 مکه البروج 27 48 مکه النمل 27
 95 مکه التین 28 49 مکه القصص 28
 106 مکه قریش 29 85 مکه العنکبوت 29
 101 مکه القارعة 30 84 مکه الروم 30
 75 مکه القیامة 31 57 مکه لقمان 31
م ه 32 75 مکه السجدة 32  104 مکه اله 
 77 مکه المرسالت 33 90 مدینه األح اب 33
 50 مکه ق 34 58 مکه سبأ 34

35 
فاطر 

 )المالئکة(
 90 مکه البلد 35 43 مکه

 36 مکه الطارق 36 41 مکه یس 36
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 54 مکه القمر 37 56 مکه الصافات 37
 38 مکه ص 38 38 مکه ص 38
 7 مکه األعراف 39 59 مکه ال مر 39

40 
غافر 

 )المؤمن(
 72 مکه الجن 40 60 مکه

41 
ت ِصل   ف 

 )حم سجده(
 36 مکه یس 41 61 مکه

 25 مکه الفرقان 42 62 مکه الشوری 42

خرف 43  43 63 مکه ال  
فاطر 

 )المالئکة(
 35 مکه

 19 مکه مریم 44 64 مکه الدخان 44
 20 مکه طه 45 65 مکه الجاثیة 45
 56 مکه الواقعة 46 66 مکه األحقاف 46
 26 مکه الشعراء 47 95 مدینه محمد 47
 27 مکه النمل 48 112 مدینه الفتح 48
 28 مکه القصص 49 107 مدینه الحجرات 49

 50 34 مکه ق 50
 اإلسراء

 )بنی إسرائیل(
 17 مکه

 10 مکه یونس 51 67 مکه الذاریات 51
 11 مکه هود 52 76 مکه الطور 52
 12 مکه یوسف 53 23 مکه النجم 53
 15 مکه الِحجر 54 37 مکه القمر 54
 6 مکه األنعام 55 97 مدینه الرحمن 55
 37 مکه الصافات 56 46 مکه الواقعة 56
 31 مکه لقمان 57 94 مدینه الحدید 57
بأ 58 106 مدینه المجادلة 58  34 مکه س 
مر 59 101 مدینه الحشر 59  39 مکه ال  

متحنة 60  60 91 مدینه الم 
غافر 

 )المؤمن(
 40 مکه

صلت 61 109 مدینه الصف 61  41 مکه ف 
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 )حم سجده(
 42 مکه الشوری 62 110 مدینه الجمعة 62
خرف 63 105 مدینه المنافقون 63  43 مکه ال  
 44 مکه الدخان 64 111 مدینه التغابن 64
 45 مکه الجاثیة 65 99 مدینه الطالق 65
 46 مکه األحقاف 66 108 مدینه التحریم 66
لع 67  51 مکه الذاریات 67 77 مکه الم 
 88 مکه الغاشیة 68 2 مکه القلم 68
 18 مکه الکهف 69 78 مکه الحاقة 69
 16 مکه النحل 70 79 مکه المعارج 70
 71 مکه نوح 71 71 مکه نوح 71
 14 مکه إبراهیم 72 40 مکه الجن 72
 21 مکه األنبیاء 73 3 مکه الم  مل 73
 23 مکه المؤمنون 74 4 مکه المدثر 74
 32 مکه السجدة 75 31 مکه القیامة 75

76 
اإلنسان 
 )الدهر(

 52 مکه الطور 76 98 مدینه

لع 77 33 مکه المرسالت 77  47 مکه الم 
 69 مکه الحاقة 78 80 مکه النبأ 78
 70 مکه المعارج 79 81 مکه النازعات 79
 78 مکه النبأ 80 24 مکه عبس 80
 79 مکه النازعات 81 7 مکه التکویر 81
 82 مکه اإلنفطار 82 82 مکه اإلنفطار 82
 84 مکه اإلنشقاق 83 86 مکه المطففین 83
 30 مکه الروم 84 83 مکه اإلنشقاق 84
 29 مکه العنکبوت 85 27 مکه البروج 85
 83 مکه المطففین 86 36 مکه الطارق 86
 2 مدینه )**(البقرة  87 8 مکه األعلی 87
 8 مدینه األنفال 88 68 مکه الغاشیة 88
 3 مدینه آل عمران 89 10 مکه الفجر 89



صحف و ترت ِب یها به ترتفهرست سوره  197 ن ول ِب یم 

 33 مدینه األح اب 90 35 مکه البلد 90
متحنة 91 26 مکه الشمس 91  60 مدینه الم 
یل 92  4 مدینه النساء 92 9 مکه الل 
 99 مدینه ال ل ال 93 11 مکه الضحی 93
 57 مدینه الحدید 94 12 مکه اإلنشراح 94
 47 مدینه محمد 95 28 مکه التین 95
 13 مدینه الرعد 96 1 مکه العلق 96
 55 مدینه الرحمن 97 25 مکه القدر 97

ینة 98  98 100 مدینه الب 
اإلنسان 
 )الدهر(

 76 مدینه

 65 مدینه الطالق 99 93 مدینه ال ل ال 99
ینة 100 14 مکه العادیات 100  98 مدینه الب 
 59 مدینه الحشر 101 30 مکه القارعة 101

 102 16 مکه التکاثر 102
النصر 
)***( 

 110 مدینه

 24 مدینه النور 103 13 مکه العصر 103
م  ه 104  22 مدینه الحج 104 32 مکه اله 
 63 مدینه المنافقون 105 19 مکه الِفیل 105
 58 مدینه المجادلة 106 29 مکه قریش 106
 49 مدینه الحجرات 107 17 مکه الماعون 107
 66 مدینه التحریم 108 15 مکه الکوثر 108
 61 مدینه الصف 109 18 مکه الکافرون 109
 62 مدینه الجمعه 110 102 مدینه النصر 110
 64 مدینه التغابن 111 6 مکه المسد )تبت( 111

112 
اإلخالص 
 )التوحید(

 48 مدینه الفتح 112 22 مکه

 )×( التوبة 113 20 مکه الفلق 113
 )براءة(

 9 مدینه

 5 مدینه )××( المائدة 114 21 مکه النا  114
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لدمیاطی، هک(، به تصحیِح ابوالفضل ا 794زر شی )متوفای د بن عبدالله بدرالدین محم، «البرهان فی علوم القرآن» منب :
 م. 2006دارالحدیث، قاهره: 

ورة فاتحه را زر شی نی  بنابر همین اختالف نظر، س بدرالدین در مورد سورة فاتحه اختالف وجود دارد. عالمه:  )*(
دهند  ه ما هم جایگاه پنجم قرار می معاصر، سورۀ فاتحه را بیشتر در اما در مناب ها نگنجانیده است. در ترتیب سوره

بارگی نازل در جدول فوق از همین رسم پیروی  ردیم. اما آنچه  ه مورد توافق است اینست  ه چهار سورۀ اول به یک
 است. سورۀ فاتحه قرآن اولین سورۀ  امل، و و بخش بخش نازل شده اند نگشته اند

ن آیت قرآن آخرییت، این در یع روا در حجة الودا  در ِمنا، در مکه، نازل گردیده است. سورة بقره 281)**(: آیت 
  ند.ائید میالدین نسفی نی  این روایت را تاست،  ه امام نجم مجید

ن مجید قرآ آخرین سورۀدر حجة الودا  در ِمنای مکه نازل گردیده است، و  سورة النصرت، روای *( : در یع*)*
فتح وِز )یا پس از( راین سوره در  ،عالمه زر شی و امام نسفی نی  با آن موافق اند ه  در روایت دیگر،اما . باشدمی

  نازل گردیده است.( ملسو هيلع هللا ىلصدر سال هشتم هجری )دو سال قبل از رحلت پیامبر ا رم  مکه

قرآن مجید  آخرین سورۀ  املسورة التوبة (، 1618( و صحیح مسلم )4364بنابر روایتی از صحیح بخاری ) : )×(
1دو آیت آخر این سوره آخرین آیات نازل شده قرآن اند.و در روایتی مشابه،  است. روایت  ملسو هيلع هللا ىلصاما حدیثی از رسول الله   

2«.سورة المائدة آخر قرآن است  ه نازل یافت»فرمود:  در روز حجة الودا  است  ه رسد  ه ممکن است به نظر می  
به همین لحاظ عالمه زر شی و امام  نازل گردیده باشند. سورة التوبةپس از ختم سورة المائدة های هبسیاری آی

 نسفی همین روایت دوم را ترجیح داده اند.

ْم از ﴿دة سورة المائ آیت سوِم بخش آخِر :  (××) ک  ْم ِدین  ک  ْلت  ل  ْ م  ْوم  أ  حجة  که در روز عرفات درم در﴾ تا آخر آیت اْلی 
 نازل گشته است. الودا 

 
 )ترتیب و تدوین از مترجم(

 

                                                            
 (.3296) «لمستدرکا»در  یشاپوریحاکم نبه روایتِ  1

 کرده اند. تی( روا3210« )المستدرک»در  یشاپوری( و حاکم ن11073) «یسنن کبر»در  یرا نسائ ثیحد نیا 2
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 هاها و سورهجدول ردیابی سپاره

 

 رهنمای جدول:

 های افقی قرار گرفته اند.ها در ردیفهای عمودی قرار گرفته اند، و سورهها در ستونسپاره 

 دهد.تقاطع میان ستونِ سپاره و ردیف سوره، انطباق سپاره و سوره را نشان می 

 باشد.ارقام داخل جدول شمارۀ آیت سورۀ مربوطه می 

 دهند. ها را نشان میزمینۀ سفید و شمارۀ آیت، آغاز سپارههای جدول با پسخانه 

 دهند.ها را نشان میزمینه تاریک و شمارۀ آیت به رنگ سفید، ختم سپارههای جدول با پسخانه 

  ،91سورۀ البقره آغاز شده و در آیت  253از آیت «( تلک الرسل)»در نمایۀ چپ، سپارۀ سوم طور مثال 

 یابد.رۀ آل عمران پایان میسو

  

 )جدول در صفحۀ بعدی(

 
 

 

٣

ل
رس
 ال
ک
تل

٢٥٣ البقرة ٢

٩١ آل عمران ٣
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١ الفاتحه ١

١٤١

١٤٢

٢٥٣ ٢٥٢

٩٢ ٩١ آل عمران ٣

٢٤ ٢٣

١٤٨ ١٤٧

٨٣ ٨٢ المائده ٥

١١١ ١١٠ األنعام ٦

٨٨ ٨٧ األعراف ٧

٤١ ٤٠ األنفال ٨

٩٤ ٩٣ التوبه )براءة( ٩

یونس ١٠

٦ ٥ هود ١١

٥٣ ٥٢ یوسف ١٢

الرعد ١٣

إبراهیم ١٤

٢ ١ الِحجر ١٥

١٢٨ النحل ١٦

١ اإلرساء )بنی إرسائیل( ١٧

٧٥ ٧٤ الکهف ١٨

مریم ١٩

١٣٥ طه ٢٠

١ األنبیاء ٢١

٧٨ الحج ٢٢

١ المؤمنون ٢٣

النور ٢٤

٢١ ٢٠ الفرقان ٢٥

الشعراء ٢٦

٦٠ ٥٩ النمل ٢٧

القصص ٢٨

البقرة

النساء

٢

٤
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٤٥ ٤٤ العنکبوت ٢٩

الروم ٣٠

لقمان ٣١

السجدة ٣٢

٣١ ٣٠ األحزاب ٣٣

سبأ ٣٤

فاطر )المالئکة( ٣٥

٢٢ ٢١ یس ٣٦

الصافات ٣٧

ص ٣٨

٣٢ ٣١ الزمر ٣٩

غافر )المؤمن( ٤٠

٤٧ ٤٦ ت )حم سجده(
َ
ِصل

ُ
ف ٤١

الشوری ٤٢

خرف الزُ ٤٣

الدخان ٤٤

٣٧ الجاثیة ٤٥

١ األحقاف ٤٦

محمد ٤٧

الفتح ٤٨

الحجرات ٤٩

ق ٥٠

٣١ ٣٠ الذاریات ٥١

الطور ٥٢

النجم ٥٣

القمر ٥٤

الرحمن ٥٥

الواقعة ٥٦

٢٩ الحدید ٥٧
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١ المجادلة ٥٨
الحشر ٥٩

الُممتحنة ٦٠

الصف ٦١

الجمعة ٦٢

المنافقون ٦٣

التغابن ٦٤

الطالق ٦٥

١٢ التحریم ٦٦

١ الُملک ٦٧

القلم ٦٨

الحاقة ٦٩

المعارج ٧٠

نوح ٧١

الجن ٧٢

الُمزمل ٧٣

المدثر ٧٤

القیامة ٧٥

اإلنسان )الدهر( ٧٦

٥٠ المرسالت ٧٧

١ النبأ ٧٨

النازعات ٧٩

عبس ٨٠

التکویر ٨١

اإلنفطار ٨٢
ی المطففی  ٨٣

اإلنشقاق ٨٤

وج التر ٨٥

الطارق ٨٦

األعیل ٨٧

الغاشیة ٨٨

الفجر ٨٩

البلد ٩٠
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ها با یکی دو آیت اختالف، پس یا پیش، ممالک عربی، بعضی سپاره های چاپافغانستان صورت گرفته است. در مُصحف بندیِ معمولِها بر حسبِ تقسیمترتیب سپاره یادداشت:

ها در جدول ترتیب سپاره یابد.آغاز می«( کل الطعام....)»این سوره  93آیت  از«( لن تنالو البر...)» سورۀ آل عمران 92گردند. طور مثال، سپارۀ چهارم بجای آیت آغاز و ختم می

  )ترتیب و تدوین از مترجم(. استفاده گردیده بود تهیه شده است( هـ ش 1315هـ ق /  1355 سال چاپحفِ چاپ کابل )بندیِ که در مُصفوق از روی تقسیم
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الشمس ٩١

یل
َ
الل ٩٢
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القدر ٩٧

ینة الَب ٩٨

الزلزال ٩٩

العادیات ١٠٠

القارعة ١٠١

التکاثر ١٠٢

العرص ١٠٣

الُهَمزه ١٠٤

الِفیل ١٠٥

قریش ١٠٦

الماعون ١٠٧

الکوثر ١٠٨

الکافرون ١٠٩

النرص ١١٠

المسد )تبت( ١١١

اإلخالص ١١٢

الفلق ١١٣

٦ الناس ١١٤
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 هاهای اشخاص و کتابعالِم نامفهرست راهنما: اِ

 ا

 109· ادهم  میابراه

 188·  یابن انبار

 67·  هیمیابن ت

 124, 121·  جیابن جر

 11, 10·  ابن رزاز

 5, 3·  ابن رشد

 8·  ابن صباغ

 41, 22, 16, 15·  یدمشق نیابن عابد

 190, 103· ابن عامر 

 ,89, 82, 77, 64, 63, 61, 40, 38·  ابن عباس

93 ,94 ,106 ,108 ,110 ,117 ,126 ,144 ,

146 ,163 ,172 ,177 ,188 

 39·  ابن فورک

 177·  بهیابن قت

 67·  هیالجوز میابن ق

 190, 186, 117, 103·  یمک ریابن کث

 41, 26·  ابن کمال پاشا

 83, 62· ابن مبارک 

, 163, 106, 76, 62, 40, 25·  ابن مسعود

182 ,188 

 17, 8·  یرازیابو اسحاق ش

 122· ابوالحسن وراق 

 122· ابوالعباس بن عطاء 

 30, 10·  یابوالقاسم اسحاق سمرقند

 11, 10·  انیابوالقاسم بن ب

 144, 75, 62·  قیابوبکر صد

 155·  یابوبکر واسط

 111, 83, 82· ابوبکر وراق 

 ,34, 33, 32, 26, 18, 8, 7, 5, 1·  فهیابوحن

40 ,67 ,82 ,83 ,109 

 76·  یابوذر غفار

 89·  هیابوعال

 118, 78·  بن جراح دهیابوعب

 11·  یحسن بن عبدالملک نسف یابوعل

 190, 186, 155, 103· ابوعمرو 

 130, 62, 40, 25, 10·  یسمرقند ثیابول

 156, 103, 88·  رهیابوهر

 109, 34, 33, 32, 25, 12, 5·  وسفیابو

 89, 40, 25· بن کعب  یاب

 73· احمد بن حنبل 

 83·  هیاحمد خضرو

 78, 40·  اخفش

 40·  اسباب النزول

 39·  ابو اسحاق ،ینیاسفرا

 68, 23, 8, 1· ابوالمظفر  ،ینیاسفرا
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 41, 22·  یبرسو یحق لیاسماع

 دیمحمد بن عبدالحم نیعالءالد ،یاسمند

 29, 14· ( ی)سمرقند

 154·  یاشعر

 12, 5·  یاصول بزدو

 103· اعمش 

 آ

 32·  یصفر یقلعه، علآق

 ا

 40·  طیالبس

 39·  هیالنجم التیالتأو

 35, 25·  اتیالخالف یف دیالتجر

 16, 9·  ریالمعجم الکب یف ریالتحب

 38, 21·  ریالتفس یف ریسیالت

 36, 34, 21, 19, 17, 16·  ریالجامع الصغ

 50·  الجامع ألحکام القرآن

 9·  ۀیطبقات الحنف یۀ فیالجواهر المض

 90· األسباب  انیب یالعجائب ف

 9·  الفوائد البهیۀ فی تراجم الحنفیۀ

 8·  میالقسطاس المستق

 36, 20, 13, 6·  القند

 39·  انیالکشف والب

 35, 7·  المبسوط

 32·  اتیمنظومۀ الخالف یف یالمصف

 5·  اتیالخالف یالمنظومه ف

 7·  المنقذ من الضالل

 20, 19, 15, 9, 5, 3·  هیالهدا

 5, 3·  زیالوج

 آ

 41, 22·  نیشهاب الد ،یآلوس

 ا

 40·  طیالوس

 154·  یاوزاع

 ب

 130, 106, 99, 79, 63, 40, 38·  یبجل

 62, 40·  بحر العلوم

 13·  بحر الکالم

 5, 3·  المجتهد ۀیبدا

 21, 16, 12, 8·  سریابوال ،یبزدو

 12, 11, 8, 5·  فخراالسالم ،یبزدو

 24·  ینیمیبصائر 

 8·  یبغو

 2·  یبهرام شاه غزنو

 28·  اعتقاد اهل سنت و جماعت انِیب
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 107, 88, 68, 18·  یضاویب

 8·  یهقیب

 ت

 68, 23, 1·  تاج التراجم

 13·  اإلسالم خیتار

 114, 113, 39·  اهل السنه التیتأو

 27, 13·  تبصرۀ األدله

 27·  هیشرح العقائد النسف ثیاحاد جیتخر

 109·  اءیتذکرۀ االول

 28, 26, 15, 5·  یتفتازان

 68, 50, 3·  ریابن کث ریتفس

 41, 22, 3·  ابن کمال پاشا ریتفس

 68, 50, 1·  یبغو ریتفس

 107, 88, 50, 41, 3, 2·  یضاویب ریتفس

, 88, 68, 41, 39, 38, 22, 2·  یثعلب ریتفس

130 

 41, 22, 3·  ینیحس ریتفس

 41, 2·  یزمخشر ریتفس

 22, 1·  یسمرقند ریتفس

 68, 23, 2·  یطبر ریتفس

 1·  یعثمان ریتفس

 88, 50·  یقرطب ریتفس

 39, 22, 3·  یریقش ریتفس

 1·  یکابل ریتفس

 88, 50, 41, 22, 2·  ریکب ریتفس

 88, 22, 3, 2·  یدیماتر ریتفس

 40·  مانیمقاتل بن سل ریتفس

 53, 51, 23·  ینسف ریتفس

 ث

 93, 90, 88, 39, 18·  یثعلب

 ج

 40·  القرآن یآ لیعن تأو انیجامع الب

 68· جصاص 

 130, 121, 84, 78, 70· جعفر صادق 

 155, 82·  دیجن

 24·  جواهر القرآن

 12·  مانیابوسل ،یجوزجان

 39, 8, 7·  ینیجو

 چ

 20· چارلز هملتون 

 ح

 ریتفس یزاده علخیش نیالدیمح هیحاش

 88, 41·  یضاویالب

 27·  یالیخ یۀحاش
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, 45, 40, 22, 18, 12, 4· ب یحبوش، ماهر اد

47 

, 108, 106, 100, 98, 87, 40·  یحسن بصر

110 ,121 ,144 ,182 

 76, 63·  یحسن بن عل

 8·  حسن صباح

 76·  یبن عل نیحس

 87·  یجُعف نیحس

 33·  حصر المسائل و قصر الدالئل

 190, 182, 117, 103·  یحمزه کوف

 خ

 83·  یخارجه بن مصعب سرخس

 24·  جم ویخد

 41·  یمصر نیشهاب الد ،یخفاج

 107, 79, 40·  بن احمد لیخل

 1·  اهلل لی، خلیلیخل

 29· خواجه پارسا 

 67, 6·  یخواجه عبداهلل انصار

 8, 7, 6·  الملکخواجه نظام

 30· محمد  ،یخوانسار

 27·  (یاحمد )روم نیشمس الد ،یالیخ

 د

 156·  یداود طائ

 17·  دی، ابوزیدبوس

 39·  دقاق

 ذ

 36, 18, 15, 13, 9·  یذهب

 ر

 68·  یراز

 88, 50, 41, 22·  نیفخرالد ،یراز

 188, 172, 89· بن انس  عیرب

 42, 22, 15·  رد المختار

 25·  قرائۀ القرآن یالخطأ ف یرساله ف

 88, 41, 22, 3·  انیروح الب

 41, 22, 3·  یمعانروح ال

 ز

 40·  زجاج

 25·  زلۀ القارئ

 18, 10, 8·  یزمخشر

 س

 188, 106·  یسد

 83, 35, 8, 7·  یسرخس
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 144, 83·  ریبن جب دیسع

 121·  بیبن مس دیسع

 12·  نیحسام الد ،یسغنان

 154, 83·  یثور انیسف

 30·  نیصالح الد ،یسلجوق

 53, 52·  راشد قی، محمد صدیسلجوق

 39·  یسلم

 17, 16, 15, 9, 8, 5·  یسمعان

 17, 7·  ابوالمظفر منصور ،یسمعان

 31, 28, 19, 14, 7, 6·  سنجر

 156, 129, 121·  یسهل تستر

 79, 78·  هیبویس

 9·  أعالم النبالء ریس

 39, 27, 9·  یوطیس

 ش

 154, 88, 85, 82, 73, 8, 1·  یشافع

 79·  ابوبکر ،یشافع

 27·  یدهلو زیشاه عبدالعز

 68, 53, 52·  یاهلل دهلو یلشاه و

 27·  یشرح عقائد النسف

 35· شرح مشکل اآلثار 

 109·  یبلخ قیشق

 41, 22·  یاحمد بغداد نیالدشمس

, 79, 36, 34, 33, 32, 19, 16, 12, 6·  یبانیش

85 

 ض

, 144, 124, 121, 106, 89, 83, 38·  ضحاک

146 ,163 

 ط

 172, 40·  یطبر

 9·  نیطبقات المفسر

 35, 26·  یطحاو

 35, 6·  طلبۀ الطلبۀ

 41·  نیشرف الد ،یبیط

 ظ

 21·  ی، ابوبکر بن احمد بلخریظه

 ع

 190, 182, 103· عاصم 

 161, 103, 76· عثمان بن عفان 

 90, 9·  یعسقالن

 124, 89·  یعطاء خراسان

 31, 30, 26, 13, 5·  یعقائد النسف

 26, 5, 3·  هیالطحاو دۀیعق

 41, 22, 12·  یبخار نیعالءالد

 8·  یمحمد بن احمد سمرقند نیعالءالد



 209 (هااشخاص و  تاب یهاِاعالِم نام) فهرست راهنما

 147, 103, 89, 76, 63·  طالب یبن اب یعل

 121, 89· بن واقد  نیبن حس یعل

 76· عمر بن خطاب 

 103·  زیعمر بن عبدالعز

 89·  لیعمرو بن شُرَحب

 7·  دالملکیعم

 یعل هیالحاش ،یالراض تیوالکفا یالقاض تیعنا

 41·  یضاویالب ریتفس

شرح منظومۀ  یوالمختلف ف ۀیعون الدرا

 14·  هیالنسف

 غ

 176, 67, 24, 19, 18, 8, 7, 5, 3·  یغزال

 ف

 40·  میابو ابراه ،یفاراب

 155·  یسیفارس بن ع

 52·  فتح الرحمن بترجمۀ القرآن

 یالکشاف الزمخشر یعل هیالحاش ب،یفتوح الغ

 ·41 

 40·  ایفراء، ابوزکر

 37·  متصوفه یهافرقه

 8·  نهیالباط حیفضا

 176· فضائل األنام من رسائل حجۀ األسالم 

 5, 3·  فقه اکبر

 30·  یسلجوق یفکر

 37·  نیمذهب متصوف انیب یف

 ق

 188, 146, 106, 100, 89, 38·  قتاده

·  (یبن عبداهلل )مغرب ی، ابوهارون موسیقحطان

20 

 35, 25, 19·  یقدور

 36, 9·  یقرش

 118, 93, 88, 68, 50·  یقرطب

, 121, 119, 116, 102, 39, 8, 7·  یریقش

122 ,175 

 79, 40·  قطرب

 10· مزارات سمرقند  انی، در بهیقند

 8·  هیقواصم الباطن

 41·  نیمحمد بن مصلح الد ،یقوجو

 ک

 36, 32, 27, 26, 9·  یکاتب چلب

 21, 9·  یکاسان

 ابوعبداهلل محمد بن حسن نی، برهان الدیکاسان

 ·20 

 41, 22, 3·  ن واعظیموالنا حس ،یکاشف

 25· کتاب اآلثار 

 35·  یکرخ
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 190, 182, 103, 73, 40·  یکسائ

, 22, 12·  یکشف األسرار شرح أصول البزدو

41 

 23·  کشف األسرار و عدۀ األبرار

 9·  کشف الظنون

 53, 52·  نی، صباح الدیکشکک

 1·  نیبرهان الد یمولو ،یکشکک

 12· کنز الوصول 

 67· ادت سع یایمیک

 ل

 9·  زانیلسان الم

 117, 102, 39·  لطائف اإلشارات

 19, 15, 12, 9·  یلکنو

 م

, 88, 68, 64, 39, 38, 13, 10, 5·  یدیماتر

95 ,105 ,112 ,114 ,117 ,119 ,122 ,

154 ,159 ,188 

 154, 85, 82· مالک بن انس 

, 144, 131, 106, 90, 81, 40, 38·  مجاهد

177 ,183 

 82·  یمحاسب

 82·  یترمذ یمحمد بن عل

 29·  یمحمد حافظ بخار

 89·  هیمحمد حنف

 88, 1·  لیو حقائق التأو لیمدارک التنز

, 30, 29, 28, 21, 19, 15, 9, 5, 3·  ینانیمرغ

31 

 82·  یمزن

·  (ی، ابوالعباس جعفر بن محمد )نسفیمستغفر

11 

 7·  مشکوۀ األنوار

 37·  مطلع النجوم و مجمع العلوم

 40·  األدب وانیمعجم د

 12·  معرفۀ الحجج الشریعۀ

 7·  قول الحق حیترج یالخلق ف ثیمغ

 50·  بیالغ حیمفات

, 110, 106, 89, 82, 38, 1·  مانیمقاتل بن سل

121 ,124 ,180 ,183 

 27·  یهرو یقار یمال عل

 40·  یمنصور بن نوح سامان

 36·  ریمنظومۀ الجامع الصغ

 34, 32, 17·  اتیالخالف یمنظومۀ ف

 41, 22, 3·  هیمواهب عل

 24·  یبدیم

 ن

 190, 186, 117, 103· نافع 

 39·  یکبر نیالدنجم

 88, 32, 1·  نیابوالبرکات حافظ الد ،ینسف
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 19, 10·  احمد بن عمر ثیابول ،ینسف

 27, 13, 8, 5·  نیابومع ،ینسف

 77· ( یل بن محمد )نسفی، اسماعینوح

 16, 11·  (یبن محمد )نسف لیاسماع ،ینوح

 1·  یالحق غزنو انیب ،یشاپورین

, 1·  (یابوعالء )غزنو نیالد نی، معیشاپورین

24 

 و

 90, 76, 40, 39, 18·  یواحد

 90· ورقه بن نوفل 

 37·  طالب یبن اب یلعل یالنب ۀیوص

 121, 83· بن جراح  عیوک

 ی

 9·  یحمو اقوتی

 52·  ، عبداهللیعلوسفی

 

 

 

 


