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چکیده
کتاب معانی کتاب اهلل تعالی و تف سیره المنیر ،تف سیری ارز شمند از آثار ابون صر حدادی (متوفّی
پس از 400ق) استتتب بتاز ی نستتخه ای که از ای کتاب بدستتت آمده که از نظر تاریخی که در
انتهای آن برای کتابتش ضبط شده ،چهارمی نسخة فارسی و قدیمیتری نسخة مترجَم قرآن استب
یکی از ویژ یهای مهم ای نسخه را باید حرکت ذاری کلمات در آن دانستب ضبط حرکات واژه ها
و نیز ا ستفاده از کلمات قدیمی و ا صیل فار سی ،اهمیت ای ن سخه از کتاب را در مطالعات زبانی و
ستتبکی بیشتتتر میکندب در ای مقاله قصتتد داریم به بیان اعاعات و نکات نویافته ای دربارة زند ی،
مشتترب کامی و آثار ابونصتتر حدادی و بویژه تفستتیر بستتیار مهمش به فارستتی ،معانی کتاب اهلل و
تفستیره المنیر ،برردازیم و ستبک زبانی و تفستیری آن را نشتان دهیمب در ای میان ،کشت هویت
«خواجة امام» شخصیت ناشناختة مذکور در برخی تفاسیر فارسی و نیز اثبات اینکه متونی که تحت
عنوان «تفستتیر قرآن پا » و «چند برگ تفستتیر قرآن عاهر» به عبع رستتیده اند ،بخشتتهای دیگر
کتاب معانی کتاب اهلل و تفسیره المنیر هستند ،از دیگر بخشهای ای مقاله استب
کلمات کلیدی :ابون صر حدادی ،معانی کتاب اهلل و تف سیره المنیر ،تف سیر قرآن پا  ،چند برگ
تفسیر قرآن عاهر ،سبک ،خواجة امام

 -1این مقاله از رساله دکتری سرکار خانم مرضیه مسیحی پور استخراج شده است.
 -2استاد بازنشستة گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
 -3دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی ()mmasihpoor@yahoo.com
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 -1مقدمه
شنا سایی ن سخة خطی جلد ه شتم کتاب معانیکتاباهللتعالی و تف سیرهالمنیر (نخ ستی بار
چاپ صتتفحهای از آن بستتال  1992در کتاب  Islâm kültür MirâsƖدر ترکیه) و بعداً چاپ
تصویر نسخة خطی (نسخهبر ردان /فاکسیمیله) آن بسال  1390توسط کتابخانه ،موزه و مرکز
استتتناد م لس شتتتورای استتتامی با مقدمة ستتتید محمد عمادی حا ری در تاریخ ادبیات و
نسخه شناسی فارسی اهمیت و ارزش فراوانی داردب ای نسخه که بشمارة  209در بخش خزینة
امانت کتابخانة کاخموزة توپقاپی استتتانبول نگهداری میشتتود ،در ستتال 484ق کتابت شتتده و
قدیمیتری نستتتخة مترجم قرآن استتتت که تاریخی مشتتتخق دارد (مقدمة عمادی حا ری بر
معانیکتاباهلل و تفسیرهالمنیر ،ص)9ب همچنی ای نسخه پس از نسخههای األبنیة ع حقایق
األدویة مورخ 447ق (کتابخانة ملّی اتریش) ،شرح التعرّف لمذهب الت صوف مورخ 473ق (موزة
ملّی کراچی) و هدایةالمتعلّمی فی الطّب مورخ 478ق (کتابخانة بادلیان آکستتفورد) ،چهارمی
نستتخة تاریخدار فارستتی از نظر قدمت استتت (همان ،ص)10ب نستتخة مورد بحر را عثمان ب
حسی وراق غزنوی بشیوة ممتاز و زیبایی کتابت و تذهیب کرده استب
 -2روش و ضرورت پژوهش
نگارند ان ای سطور با ا ستق صا در منابع مختل و با توجه به م شرب کامی و روش تف سیر
حدادی به نکات مهمی دست یافتهاند که در ادامه خواهد آمدب همچنی ضم تحلیلهای آماری
مت ِ کتاب و مقای سة آن با مت دو تف سیر قرآن پا و چند برگ تف سیر قرآن عاهر به برر سی
ویژ یهای ستتبکی کتاب پرداخته خواهد شتتدب مستتلّماً با توجه به اهمیت و قدمت ای کتاب،
هر ونه اعاع و تحلیل تازهای درای خصوص اهمیت بسیاری خواهد داشتب
 -3پیشینة پژوهش
پیش از ای ستتت ید مح مد ع مادی حا ری در م قد مة ای ک تاب ( )1390به ب یان ن کاتی
درخصتتوص ویژ یهای کتابت و مستتا ل هنری ای نستتخه و همچنی زند ی و مشتترب فکری
نویستتندة آن پرداخته استتتب عمادی حا ری در ای مقدمه اشتتاره میکند که از م لدات دیگر
تف سیر حدادی تاکنون ن سخهای و ن شانی یافت ن شده ا ست؛ اما بنظر او تف سیری که تنها 46
برگ از آن به د ست آمده و به تف سیر قرآن پا شهرت دارد ،بخ شی از م لد نخ ست تف سیر
حدادی با شدب تف سیر قرآن پا هم از نظر مت و هم از نظر ن سخه با دو ن سخه تف سیر حدادی
مشتتتابهت دارد؛ بویژه در نقل ستتتترده از فردی که از وی به نام خواجة امام یاد میشتتتودب ای
مطالب دراصل نسخة اصاح شدة مقالهای است که او در سال  1389با عنوان «کهنتری نسخة
مترجم قرآن» نوشتتته استتتب همو در ستتال  1391مقالهای با نام «یافتههای دیگری از ابونصتتر
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حدادی و بر ی از م صحفی دیگر به خامة عثمان وراق» به عبع ر سانده که در آن نکات دیگری
دربارة ای شخصیت (ازجمله وجود آرامگاه او و فرزندش محمد در غزنه) ارا ه میکندب
جال متینی هم در مقدمة تفسیری بر عشری از قرآن ( صفحات ه ده تا بی ستودو) پارهای
از مشابهتهای متنی میان تفسیر قرآن پا و تفسیری بر عشری از قرآن را نشان داده استب
در ای بی  ،مطالب مربوط به ستتفرها و تحصتتیات حدادی ،زند ی فرزندان او ،اکثر تالیفات
او ،شناسایی هویت خواجة امام ،اثبات یکی بودن سه کتاب معانیکتاباهلل و تفسیرهالمنیر ،چند
برگ تف سیر قرآن عاهر و تف سیر قرآن پا  ،و نیز برر سی سبک معانیکتاباهلل و بد ست دادن
کلمات و تلفظهای خاص م ضبوط در کتاب از نکاتی ا ست که برای نخ ستی بار در ای پژوهش
مطرح میشودب

 -4دربارة ابونصر حدّادی
 -1-4نام و نسب و تولد حدّادی
نام ،کنیه ،نستتب و القاب نویستتندة مورد بحر در کتابش چنی آمده استتت« :الشتتیخاألمام و
رک االستتتام و ستتتی الستتت نّة أبی نصتتتر اح مد ب مح مد ب ح مدان ب مح مد الحدادی»
(معانیکتاباهللتعالی و تف سیرهالمنیر ،ص)2ب جز در ای کتاب ،قدیمیتری منبعی که در آن نام
و ن سب وی م شاهده شد ،کتاب القند فی ذکر علماء سمرقند نو شتة ن مالدی ن سفی (تالی
ب سال  ،537ص )77ا ست« :ابون صر احمد ب محمد القر شی ال سمرقندی»ب اب جزری (متوفّی
833ق) در غایةالنهایه فی عبقاتالقرّاء (ج ،1ص )97نام و ن سب حدادی را چنی آورده ا ست:
«احمد ب محمد ب احمد ابون صر ال سمرقندی یُعرف بالحدادی»ب بخ شهای مختل ای کتاب،
پس از نوشتتتة خود حدادی ،مهمتری و کاملتری منبع موجود برای شتتناخت ابونصتتر حدادی
ا ستب اب جزری در جایی (همان ،ص )156به منبعی ا شاره میکند که احوال حدادی را از آن ا
نقل کرده استتتت؛ اما متاستتتفانه از آن نامی نمیبردب ای اشتتتارة او ،اهمیت و اعتبار اعاعات
مستخرج از کتاب وی را بیشتر میکندب
برا ساس آنچه از کاتب ن سخة معانی ،القند و غایةالنهایه نقل کردیم ،نام نوی سنده احمد ،نام
پدرش محمد ،کنیهاش ابونصر و نسبش حدادی استب اما در ای میان اب جزری و کاتب نسخه
(علی ب حستتی وراق غزنوی) بر ستتر نام پدربزرگ ابونصتتر اختاف دارند :اب جزری نام او را
«احمد» و علی ب ح سی «حمدان» ضبط کردهاندب با توجه به قرابت زمانی عثمان ب ح سی
وراق غزنوی (زنده در  )484و ابونصر حدادی ،به نظر میرسد ضبط کاتب نسخه درستتر باشدب
سال تولد او م شخق نی ست؛ اما ازآن اکه میدانیم او در حدود سال  360ه ری شروع به
آموخت قرا ت نزد ابی سعید سختیانی کرد (غایة النهایة فی عبقاتالقرّاء ،ج ،1ص )180و فرد
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پیش از آموخت علم قرا ت باید علوم مختلفی را بیاموزد (ارشتتتادالمبتدی و تذکرةالمنتهی فی
القرا ات العشتتر ،ص)45ب بنابرای او باید در حدود ستتال  330تا 340ق بدنیا آمده باشتتدب محل
تولد او نیز م شخق نی ست؛ اما با توجه به اینکه او را به سمرقند من سوب کردهاند ،احتماالً در
ای شهر متولد شده استب

 -2-4تحصیالت
مطابق زارش اب جزری ،ابون صر حدادی بی ست سال در سمرقند مازم ابویحیی خیاط ،از
قاریان ستتمرقندی بود (غایةالنهایة فی عبقاتالقرّاء ،ج ،2ص)132ب دربارة تحصتتیل مقدمات و
علومی که ابونصتتر حدادی آموخته استتت هیی نمیدانیم جز اینکه وی قرا ت را نزد بستتیاری از
قاریان بزرگ آموخته و از آنان روایت کرده استتت؛ ازجمله :ابویحیی محمد ب ستتلیمان الخیاط،
ابوالقا سم محمد ب محمد الف سطاعی ،ابو سعید جعفر ب محمد س ستانی ،ابوحفق کتانی،
ابونصتتر ب زاذان ،ابوالقاستتم الضتتریر(غایةالنهایه فی عبقاتالقرّاء ،ج ،1ص)97ب فتنی استتت
اعاعات درخور توجهی دربارة ای ا ستادان ،که هریک از بزر ان قرا ت مح سوب می شدهاند ،در
دست داریم که بدلیل رعایت اختصار از ذکر آنها در این ا اجتناب میکنیمب
الزم ا ست به ای نکته توجه شود که هر فردی قبل از آنکه به آموخت قرا ات قرآن برردازد،
باید ادب عربی را تا اندازة استتتتادی بیاموزدب همچنی حدادی چند کتاب دربارة تفستتتیر قرآن
داردب ک سی که به تف سیر قرآن د ست میزند ،باید سالها به آموخت زبان عربی پرداخته با شد و
معنای دقیق کلمات را در کند (ر  :مقدمة تفستتیر راغب اصتتفهانی ،ص)97-93ب از ستتوی
دیگر ،حدادی خواجة امام است در مذهب حنفیب کسی که به مقامی امامی در مذهبی میرسد،
اصتتول ،فقه ،کام ،حدیر و تفستتیر را نیز خوانده استتتب دربارة حدیر خواندن ابونصتتر بهتری
منبع ،تلخیقالدرر حاکمی (ص )424استتتت که میگوید «محمد» فرزند کوچکتر حدادی از
پدرش نقل حدیر کرده استتتتب از ای موارد به ای نتی ه میرستتتیم که حدادی ،علوم عربی و
قرآنی و مقدمات را تا درجة استتتادی خوانده استتتب ای نتی ه از مت ستته کتاب موجود وی
(المدخل ،معانی کتاباهلل و نیز الموضح) مستفاد میشودب
 -3-4سفرهای حدّادی
مطابق آنچه اب جزری آورده است حدادی سفرهای بسیاری رفته است و نزد مشایخ بسیاری
قرا ت را آموخته استتتت (غایةالنهایة فی عبقاتالقرّاء ،ج ،1ص)97ب ای ستتتخ را اب جزری از
کتاب غنیهالقرا ات ابونصتتر حدادی نقل میکندب هاهراً ای کتاب را اب جزری در ستتفر عوالنیی
که به باد استتامی شتترقی داشتتته دیده استتت و در آن ا حدادی مشتتایخ خود و ستتفرهایش را
برشمرده است (همان ،ج ،2ص)219ب اب جزری در فحاوی ترجمة ابوبکر شذا ی ،به سفر ابونصر
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به ب صره ا شاره میکند که وی در آن سفر ،از ابوبکر شذا ی ب صری ا ستماع روایت کرده ا ست
(همان ،ج ،2ص)131ب ستتتفر دیگر ابونصتتتر حدادی به بوداد بوده استتتت؛ زیرا از ترجمة حال
ابوحفق کتانی بودادی و براساس فتة خطیب بودادی (تاریخ بوداد ،ج ،11ص )267درمییابیم
وی در مستتت د خود در بوداد به قرا ت قرآن میررداخته و همان ا به دیگران قرا ت میآموخته
ا ستب نی شابور احتما ًال یکی دیگر از مق صدهای ابون صر حدادی برای آموخت قرا ت بوده ا ست؛
چراکه شیخ وی ابوبکر احمد ب ح سی ا صفهانی در نی شابور سکونت دا شته و حدادی به نزد
وی سفر کرده استب

 -4-4درگذشت حدّادی
اب جزری (غایةالنهایة فی عبقاتالقرّاء ،ج ،1ص )98دربارة مدت حیات ابونصتتتر حدادی می
وید« :بقی الی بعد االربعما ه»ب ا ر حدس ما دربارة تولد حدادی در حدود سال  330تا 340ق
صحیح باشد ،او حداقل شصت تا هفتاد سال زیسته استب آرامگاه او را در کنار آرامگاه فرزندش
محمد در جنوب شهر غزنی و جنوب شرقی بقعة حکیم سنایی غزنوی نشان دادهاند (یافتههای
دیگری دربارة ابونصر حدادی ،عمادی حا ری ،ص)122ب
 -5-4فرزندان حدّادی
با استتتفاده از منابع موجود میتوان دریافت که ابونصتتر حدادی دو فرزند داشتتته استتت :یکی
«ابوالفتح نصر» نام داشته که علم قرا ت را نزد پدر آموخته ،از شا ردان علی ب محمد جوهری
بوده ،از ابوبکر محمد ب محمد ب احمد الطرازی بودادی نیز قرا ت را آموخت و درنهایت شیخ
قاریان ستتمرقند شتتده استتت (غایةالنهایه فی عبقاتالقرّاء ،ج ،1ص 98و ج ،2ص 208و )292ب
دومی فرزند او «محمد» بوده که حدادی در مقدمة کتاب دیگرش ،المدخل لعلم کتاباهللتعالی
(ص ،)29تصریح میکند که کتاب را برای او تالی کرده استب همچنی حاکمی در پایان کتاب
تلخیقالدرر (تالی در 514ق ،ص )423دربارة ستتلستتلة روایات مندرج در کتاب مینویستتد:
«وهذا بیان األستتناد للکتب التی التقطت منه ال واهر وضتتمنتها فی کتابی المستتمی بتلخیق
الدرر ببب أخبرنی به ال شیخ اإلمام شیخ اإل سام نا صحالدی منبه ب محمد المخل صی ع ال شیخ
اإلمام الزاهد محمد ب أحمد الحدادی ع والده مصتتن الکتاب الشتتیخ اإلمام الزاهد أبی نصتتر
أحمد ب محمد الحدادی الفریومی غفر اهلل لهم جمیعاًببب»ب از ای مت  ،ستتته نکته دربارة فرزند
ابونصر حدادی دریافت میشود:
ال ) محمد مانند برادر بزر ترش از شا ردان پدر خود بوده استب
ب) محمد همچون پدر و برادرش مقام علمی واالیی داشته استب
پ) محمد از پدرش اجازة روایت حدیر داشته استب
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 -5آثار حدّادی
 )1معانیکتاباهلل تعالی و تفسیره المنیر :دربارة ای کتاب ،در بخشی دیگر به تفصیل خواهیم
نوشتب
 )2الونیه فی القرا ات :از ای کتاب ،در حال حاضر جز نام و محتوای آن هیی نشانی در دست
نداریمب مطابق آنچه اب جزری میگوید ،ابونصر حدادی برای تالی و کامل کردن ای اثر
سفرهای بسیاری به باد اسامی از جمله بوداد و بصره کرده و از مشایخ بسیاری استماع
قرآن کرده است (غایةالنهایة فی عبقاتالقرّاء ،ج ،1ص)97ب
 3و  )4المدخل لعلم تفسیر کتاباهللتعالی و الموضح لعلم القرآن :عدنان داودی ،مصحح عرب،
ای دو کتاب را به ابونصر حدادی منسوب کرده؛ اما محمد اجمل ایوب اصاحی در مقالهای
برآن است که کتاب الموضح لعلم القرآن (مندرج در بر های  229تا  241نسخة شمارة
 3883کتابخانة چستربیتی) رسالهای است از م موعه رسایلی که در آن فقط شعرها و
شواهد موجود در کتاب الموضح حدادی استخراج شده است؛ زیرا در پایان ای نسخه چنی
آمده« :تمت االشعار و الشواهد فی التفسیر الموضح الحدادی»ب حالآنکه عدنان داودی ای
نسخه را اثری اصیل از ابونصر حدادی قلمداد کرده و بر آن نام «الموضح لعلم القرآن» نهاده
استب اصاحی بر اساس همی نسخه حدس زده است که عنوان اصلی آنچه داودی با نام
«المدخل» چاپ کرده است «تحفة الولد» و منتخب بامیانی نیز خاصهای از آن باشد؛
چراکه خود حدادی نیز در مقدمه میگوید« :صنّفتُ کتابی هذا تحفة لولدی» (ر  :کتاب
الموضح لعلم القرآن للحدادی ،محمد اجمل ایوب اصاحی ،ص)12-1ب
حدادی کتاب المدخل لعلم التفسیر را قبل از معانیکتاباهلل نوشته است؛ به دو دلیل1 :ب در
مقدمة المدخل از دو کتاب قبلی خود نام میبرد اما از معانی نامی نمیبردب دوم ،کتاب المدخل
که مؤلفش در آن مقدماتی را که فرد مفسر برای تفسیر قرآن به آنها نیاز دارد ،بتفصیل آورده
است ،درواقع دروازهای است برای ورود به علم تفسیرب
 )5بستان المذکری  :از ای اثر حدادی در کتاب خالصة الحقایق فی التصوف (ص )5نوشتة
احمد ب محمود فاریابی (تالی بسال 797ق) نام برده شده و چند نقل قول از آن آمده
استب ای تنها اعاعی است که از ای کتاب بدست آوردهایمب
 )6فردوسالمواعظ :در تفسیر زادالمذکری (ص )30اثر محمد ب الحسی الفضل الواعظ
(تالی در  618ق) از ابونصر حداد غزنوی و کتابش فردوسالمواعظ نام میبردب نسخهای از
ای کتاب شناخته نشده استب
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 )7مونس ناصر :نویسندة تفسیر زادالمذکری (ص )56کتاب دیگری هم به نام «مونس ناصر»
به ابونصر حدادی نسبت میدهدب نسخهای از ای اثر در دست نیستب ازآن اکه حدادی کتاب
المدخل را برای فرزند کوچکترش ،محمد ،نوشت و نیز میدانیم که نام فرزند بزر تر وی
«نصر» بوده است ،ممک است نام درست ای اثر «مونس نصر» یا نامی شبیه آن باشد؛
شاید حدادی غیر از محمد و نصر ،فرزند دیگری به نام «ناصر» داشته و ای اثر را برای او
نوشته باشدب

 -6رد پای حدّادی و تفسیرش در دیگر آثار
چنانکه پیش از ای فته شد ،ابونصر حدادی در سمرقند مقامی بلند داشته و چند اثر به
فارسی و عربی در علوم اسامی نوشته است؛ ازاینرو عبیعی است که به او و آثارش اشارههایی
شده باشدب در زیر کهنتری ای اشارات را ،البته براساس یافتههای خود ،بترتیب تاریخی ذکر
میکنیم:
 )1قدیمیتری جایی که از ابونصر حدادی یاد شده ،در تلخیقالدرر حاکمی (نگاشتهشده در
514ق) است که پیش از ای به آن اشاره کردیمب
 )2معی الدی محمد ب محمود نیشابوری در تفسیر بصا ر یمینی (تالی در 534ق ،ص)81
است از ابونصر حدادی چنی یاد میکند« :خواجة امام حدادی رحمه اللّه که مصن [مت :
منص !] تفسیر منیر است وید سبحان اللّه رحمت ایزدی بر عاصیان در زندان عدل او
چندیست تا بر مطیعان اوب»
 )3حسی ب علی کاشفی (در ذشته بسال  910ق) در کتاب مواهب علیه (ص )84از ابونصر
حدادی بصورت «امام ابونصر حدادی» یاد میکندب ای مسئله نشان میدهد که حدادی تا
آن زمان هنوز شناختهشده بود و یا اینکه کاشفی نسخهای از تفسیر حدادی را در دست
داشته و از آن نقل کرده استب کاشفی مینویسد« :در تفسیر امام حدادى مذکور است که
اسلحة جالوت هزار رعل آه بودهب»
 )4حسی ب علی کاشفی (متوفّی 910ق) در جواهرالتفسیر هم در دو مورد از ابونصر حدادی
نقل قول میکند؛ یکبار با عنوان «امام ابونصر حدادی» و بار دیگر با ذکر نام تفسیرش «تفسیر
حدادی»« :بقول امام ابونصر حدادى در قرآن چهاردههزار مد است( ».جواهرالتفسیر،
ص)221ب «بیست و پن م ،سورة الثنا ،ای نام در تفسیر حدادى آورده و فته که ثنا ستایش
بود» (همان ،ص)443ب البته با توجه به ناقق بودن و یا در دسترس نبودن آثارش مشخق
نیست که ای جمات از کدامیک از آثار حدادی نقل شده استب
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 -1-6خواجة امام؛ شخصیت برجستة مذکور در معانیکتاباهلل
در معانیکتاباهللتعالی و تفسیرهالمنیر و در دو بخش دیگر ای کتاب (معروف و چاپشده
تحت عنوان «تفسیر قرآن پا » و «چند برگ تفسیر قرآن عاهر») و نیز در کتاب دیگر حدادی
المدخل لعلم التفسیر کتاب اللّه تعالی ،شخصی با نام «خواجة امام» نقش پررنگی دارد و روایتهای
مختلفی از او نقل میشودب بااینحال ،در ای کتابها اعاع دیگری از او ارا ه نشده و هویتش در
هالهای از ابهام قرار داردب دکتر متینی در مقدمة تفسیری بر عشری از قرآن (صفحة ه ده) بحثی
مختصر دربارة هویت خواجة امام کرده است که خاصة آن چنی است« :در تفسیرهای موجود
فارسی تا آن ا که بنده دیده است فقط در تفسیر قرآن پا و تفسیر حاضر از شخصی به نام
خواجة امام مطالبی نقل شده استب مان بنده آنست که ای شخق کسی جز ماتریدی است
که برخی پنداشتهاند؛ زیرا در قرآن پا عاوه بر خواجة امام از بامنصور ماتریدی نیز مطالبی
آمده است»ب دکتر متینی در نهایت نظری نهایی دربارة خواجة امام نداده است و به آوردن نام
کسانی چون «خواجة امام محمد غزالی ،خواجة امام مستملی بخاری ،خواجة امام ابوبکر صابونی،
خواجة امام حس سمرقندی» که در متون مختل از آنها به نام خواجة امام یاد شده است بسنده
کرده استب یکی از کسانی که دکتر متینی نام میبرد خواجة امام مفسر احمد حدادی است به
نقل از تفسیر بصا ر یمینی (همان)ب
دربارة هویت خواجة امام ،عمادی حا ری نیز بحثی کرده استب وی با اشاره به اینکه ممک
است ابونصر حدادی ،از پیروان محمد ب کرام بوده باشد (کهنتری نسخة مترجم قرآن ،عمادی
حا ری ،ص ) 17دو احتمال را بیان میکند :یکی آنکه خواجة امام ،ابوعبداهلل محمد ب کرام
س ستانی نیشابوری (پیشوای کرامیان) باشد (همان ،ص)18ب دوم آنکه خواجة امام مفسر
سرخسی باشد که نویسندة تاجالقصق از او نقل میکند (همان ،ص)19ب
در متون تاریخی و تراجم در دسترس هم اعاعی از او در دست نیستب از آن اکه ابونصر
حدادی بر مذهب ماتریدیان بوده است و امام بزرگ ماتریدیان هم ابومنصور ماتریدی است ،و از
ای ابومنصور ماتریدی تفسیر قرآنی بزرگ در یازده جلد به نام «تاویات اهل السنه» باقی مانده
که از بخت خوش تمامی آن نیز به چاپ رسیده استب بر همی اساس اولی حدس و مان
منطقی آن بود که خواجة امام ،ابومنصور ماتریدی استب اما پس از بررسیهای الزم مشخق شد
چنی نیست و ای خواجة امام ،ابومنصور ماتریدی نیستب درنهایت پس از استقصای فراوان
دریافتیم که نیمی از اقوال نسبتدادهشده به خواجة امام در معانیکتاباهللتعالی در کتاب
«بحرالعلوم یا تفسیر سمرقندی» اثر ابواللیر نصر ب محمد سمرقندی آمده استب بنابرای ای
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خواجة امام همی ابواللیر سمرقندی استب برای نمونه در زیر دو نمونه از ای مطابقتها را در
زیر ذکر میکنیم:
 « فت خواجة امام رضی اللّه عنه اندر علم آمدست کی ماذر وی را دختری آمد و از آن دخترپسری آمد؛ پیوامبر شت علیهالسام و بعضی فتند از نسل ایشان هفتاد بیوامبر پدید آمدب»
(معانیکتاباللّهتعالی و تفسیرهالمنیر ،ص )21ای قول خواجه در تفسیر بحرالعلوم آمده است:
«فولدت امرأته جاریة فتزوجها نبی م األنبیاء ،فهدى اللّه على یده أمة م األمم» (بحرالعلوم،
ج ،2ص)359ب
 فت خواجة امام رضی اللّه عنه در خبر بما چنان رسیدست که چون دوزخیان و بدبختان بهدوزخ اندر بمانند و بهشتیان به بهشت اندر آرام یرند ،مرگ را بیارند میان بهشت و دوزخ
بمانند شنی از وسرندان سیاهسریدب پس منادی ندا کند یا اهل بهشت ،همه سرها
برآرندب»(معانیکتاباللّهتعالی و تفسیرهالمنیر ،ص)97-96ب اصل سخ خواجه امام در
کتابش«:حی یؤمر بالعبد إلى النار ،و قال مقاتل :إذا ذبح الموت بی ال نة و النار ،فیام أهل
ال نة م الموت و یفزع أهل النار ،فیفزعون حی أیسوا م الموتب و قال الکلبی ،و سعید ب
جبیر ،و الضحا  :إنه حی وضع الطبق على النار بعد ما أخرج منها م أخرج ،فیفزعون لذلک
فزعا لم یفزعوا لشیء قط ،و ذلک الفزع األکبرب » (بحرالعلوم ،ج ،2ص)443ب
ای ابواللیر سمرقندی یا به تعبیر دقیقتر «ابواللیر نصر ب محمد ب احمد ب ابراهیم
الخطاب السمرقندی التوزی البلخی» معروف به «امامالهدی» (عبقاتالمفسری  ،ج ،2ص346؛)
بر مذهب امام ابوحنیفه بود (الوافی بالوفیات ،ج ،27ص)54ب او نزد ابوجعفر هندوانی فقه آموخت
و نزد ابوالقاسم صفار ،نصیر ب یحیی ،محمد ب سماعه و ابویوس علمآموزی کرد
(ال واهرالمضیئه فی الطبقات الحنفیه ،ج ،3ص)544ب وی از محمد ب الفضل ب أنی البخاری
روایت کرده و ابوبکر محمد ب عبدالرحم الترمذی هم از ابواللیر سمرقندی روایت کرده استب
آثار ابواللیر سمرقندی عبارت است از :تفسیر القرآن (مسمی به بحرالعلوم) ،خزانةالفقه،
بستانالعارفی  ،تنبیهالوافلی  ،عیونالمسا ل ،النوازل فیالفروع ،الفتاوی ،حصر المسا ل فیالفروع،
مقدمة الصاة و تاسیس النظا رب بدلیل رعایت اختصار توضیح بیشتر دربارة آثار و زند ی ابواللیر
را به مقالة دیگری موکول میکنیم (دربارة آثار او ر  :ال واهرالمضیئه فی الطبقات الحنفیه ،ج،3
ص)545ب

 -2-6ابونصر حدّادی و مشرب ماتریدیه
مکتب ماتریدیه در پایه و عقاید بسیار به اصول معتزله نزدیک است اما ابومنصور ماتریدی نیز
مانند اشعری در پی پاسخگویی به معتزلیان بودب در ای میان آنچه میان ای دو فاصله میانداخت
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ای بود که اشعری مکتب کامی خود را بر اساس مذهب حنبلی و ماتریدی مکتبش را براساس
مذهب حنفی رایج در باد شرقی پایهریزی کردب ماتریدی در میان حنفیان بسرعت پذیرفته شدب
با پذیرش مذهب حنفی از سوی ترکان نومسلمان آسیای مرکزی ،ای مذهب نیز پایگاهی سیاسی
یافت و باعر نیرومندتر شدن آن ردید (مکتبها و فرقههای اسامی در سدههای میانه ،مادلونگ،
ص)61ب اغلب محققان مسا ل مورد اختاف اشاعره و ماتریدیان را سیزده مورد میدانند که
مهمتری آنها «حس و قبح عقلی و ذاتی اشیاء»« ،تکلی ماالیطاق»« ،عدل الهی»« ،ایمان و
میزان آن» و «صفات خداوند» هستند (فرهنگ فرق اسامی ،مشکور ،ص)380ب در زیر به برخی
از ای موارد اشاره میکنیم و شواهدی از ماتریدی بودن حدادی بدست میدهیم:

 -1-2-6عدل الهی
ماتریدیان ا رچه حس و قبح را امری عقلی میدانند ،توجه چندانی به مقولة عدل نمیکنند و
تنها با اشارهای به لزوم اتصاف خداوند به عدل و تنزه مقام ربوبیت خداوند از هلم و ستم بسنده
کردهاند (البدایة م الکفایة ،ص)106ب ابونصر حدادی آورده است:
«خدای را عزّوجل نررسند از هرچ کند براستای بند انب معنی هیچکس را نرسد که ویرا بررسد
کی چرا چنی کردی و چرا نکردیب و هم یسئلونب اما خلقان را بررسند از آنی کردند و
نکردندب معنی ای کلمات و بیان آن چنان باشد کی بنده را نرسد کی خداوند را وید چرا چنی
کردی و خداوند راست تعالی کی بنده را بررسند کی چرا چنی کردیب» (معانیکتاباهلل،
ص)284ب
 -2-2-6رؤیت
ماتریدی با استناد به حدیر رؤیت ماه تاش کرده است ثابت کند که رؤیت خداوند مستلزم
متصور شدن جسمانیت برای خداوند نیستب یکی از نکات مهمی که ابومنصور ماتریدی در بحر
رؤیت مطرح کرده است تمایزی است که وی میان «ادرا » و «رؤیت» قا ل شده استب ماتریدی
معتقد است ای رؤیت تنها در آخرت و برای مؤمنان رخ میدهد و کافران از دیدن پرورد ار
محروم خواهند بود (ر  :کتابالتوحید ،ص)77ب ابونصر حدادی نیز در تفسیر کلمة «لقاء»
حقیقت بودن آن را میرذیرد و آن را نیز خاص مؤمنان میداندب وی در شرح کیفیت و کمیت ای
لقاء هیی چیزی نمیگوید و مانند ماتریدی که آن را محتمل می داند ،لقاء را امری محتمل میداند
و دست به تاویل آن نمیزند« :محتمل بود کی «لقا» حقیقت هم لقاست یعنی هر دیدار خداوند
تعالی امید دارد کار باخاص باید کرد» (معانیکتاباهلل ،ص)51ب
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 -3-2-6بهشت و دوزخ
بهشت و جهنم از مهمتری مسا ل معادشناسی مسلمانان است و در قرآن و سنت دربارة
ویژ یهای ای دو فراوان فته شده استب از نظر ماتریدیان بهشت و دوزخ هماکنون ،یعنی پیش
از برپایی قیامت ،خلق شدهاند و برای اثبات ای نظر خود به آیاتی چون آیات  131تا 133
آلعمران استناد میکنند و میگویند چون خداوند در ای آیات از لفظ «أعدت» در وص بهشت
و دوزخ استفاده شده است ،نشانة وجود آنان در زمان نزول قرآن است (اصولالدی  ،ص)165ب
ماتریدیان بر پایة آیات فراوانی که از خلود و جاودانگی بهشت و دوزخ و اهل آن میگویند ،معتقدند
بهشت و جهنم ابدی و فناناپذیرند و اهل بهشت نیز تا ابد در نعمتهای بهشتی مستورقاند و اهل
عذاب نیز در آتش مخلّدندب ا رچه عدهای از اهل عذاب که مؤم هستند سران ام از عذاب رهایی
مییابند (تاویات اهل السنه ،ج ،1ص)27ب ابونصر حدادی درای باره مینویسد « :فت خواجة امام
رضی اللّه عنه آن بهشت کی نخواهند هر ز کی از آن ا بیرون آیند ،امید دارم کی آن کسها را
باشد کی نخواهند هر ز کی از مسلمانی بیرون آیندب هر که را امروز از مسلمانی بیرون آمدن
آرزو نباشد ،فردا اندر آن بهشت هر ز آرزوی بیرون آمدن نباشد» (معانیکتاباهلل ،ص)48ب
همچنی « :امید داریم کی فردا به قیامت مؤم را در بهشت همی بود چنانک در آیت است:
کلوا و اشربوا هنیئاًب بخورید از ای ثمار و بیاشامید از ای انهار و چشم روش کنید به دیدن
جبار» (معانیکتاباهلل ،ص)82ب
 -4-2-6استواء رحمان بر عرش
اصل اساسی ماتریدیان در خداشناسی ،تنزیه و نفی هر ونه نقق و تشبیه و ت سیم از خداوند
استب از ای رو ،ماتریدیان ذات خداوند را از هر صفتی که مستلزم نقق ،جسمانیت و حدوث
باشد ،به دور میدانندب در حقیقت ماتریدیان با نفی صفات سلبی به معنی سلب نقق از خداوند،
ساحت خداوند را به کمال وص میکنندب ابومنصور ماتریدی دربارة آیة «الرّحم على العرش
استوى» (عه )5/چنی مینویسد« :ما به آیة الرّحم على العرش استوى به آن صورت که
نازل شده است قا ل میشویم و معنای آن را به عور قطعی به چیزی تاویل نمیکنیم؛ زیرا احتمال
دارد که معنای دیگری غیر از آنچه ما تاویل کردهایم داشته باشدببب و ما به آن چیزی که خداوند
از آن اراده کرده است ،ایمان داریم و نیز در هر آنچه که آیه نازل شده است مانند رؤیت و امثال
آن ،نفی مشابهت از خدا و ایمان به آنچه او اراده کرده است ،الزم است» (کتابالتوحید ،ص)47ب
ابونصر حدادی نیز در تفسیر آیة مذکور از ابومنصور ماتریدی پیروی کرده است و ضم آوردن
نظر حس بصری و مالک انس ،به تاویل لفظ «عرش» پرداخته است ،و پس از آن بدون آنکه
تاویل کردن آنان را رد کند ،نظر ابواللیر سمرقندی را میآورد که وی نیز مانند ابومنصور ماتریدی،
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از تاویل کردن آیه خودداری کرده است و فته است بهتر است که ما بدان ایمان بیاوریم که
خداوند بر عرش استوا دارد:
«رحمان آن خداییست کی عظمت اوی بر بریة خلق اوی مستویستب فت خواجة امام رضی
اللّه عنه سامتتری عریقها آنست کی بنده بداند کی مر خدای را سبحانه و تعالی بر عرش
استواهست چنانک فت و چگونگی آن ندانیم از آنی نگفتب» (معانیکتاباهلل ،ص)170ب

 -5-2-6خلق و کسب
در اینکه ماتریدیان انسان را در افعال خود مختار و تاثیر ذار میدانند ،تردیدی نیستب ابومنصور
ماتریدی برای استناد فعل به انسان استداللهای فراوانی ارا ه کرده است (ر  :کتابالتوحید،
ص)225ب ابومعی نسفی نیز در ابطال مذهب جبر رایان ،که برای انسان هیی نقشی در افعال
خود قا ل نیستند ،چهار دلیل اقامه کرده که همگی بر نقش و تاثیر و اختیار انسان در افعال او
داللت دارند (التمهید لقواعد التوحید ،ص)278ب ماتریدیان نه جبر را میرذیرند و نه قدر و تفویض
را ،بلکه به مقامی میان ای دو که معروف به «امر بی االمری » است ،قا لندب ابونصر حدادی در
ای باره چنی مینویسد« :ما از تو آن نخواهیم کی به کسب مشوول ردی از عاعت ما تا بدان
کسب بر خود نفقه کنی و عیاالن را نفقه دهیب نح نرزقکب روزی تو و آن قوم تو ما میدهیمب
پس فت آخر کار مر پرهیزکاران را بود ای کی بهشت مر پرهیزکاران را خواهد بودب»
(معانیکتاباهلل ،ص)266ب «بعضی میگویند معنی ای سخون آن باشد کی ا ر کسی چنان مان
میبرد کی خدای عزوجلّ او را روزی نخواهد داد و خود جهد میکند به روزی جست ب و حیلتی
کی خواهی بک و خود را مثل برس خفه ک تا به جهد خویش توانی رسیدن به چیزی کی
خدای عزّوجلّ ترا روزی نکردستب» (همان ،ص)297ب
 -7سبک نثر در معانیکتاباهلل و ویژگیهای زبانی جالب توجه
قدمت و اصالت کتاب مورد بحر و نسخة آن باعر میشود بتوان آ اهیهای ونا ونی درمورد
تاریخ زبان فارسی و سبک ای کتاب از نظر زبانی بدست آوردب ای مت مربوط به دورة نخست
نثر فارسی است و مختصات کهنی داردب در زیر به مهمتری موارد اشاره میکنیم:
 -1-7تلفظ کلمات
نسخهای که اخیراً از ای کتاب بدست آمده ،مشکول است؛ یعنی حرکات مت ضبط شده
استب در این ا صرفاً به تلفظ چند کلمة مهم اشاره میشودب از نظر تلفظ ،واژ ان ای کتاب به دو
دسته تقسیم میشوند:

آ اهیهای تازه دربارة ابونصر حدادی و تفسیر معانیکتاباهللتعالی و تفسیرهالمنیر13/

ال ) واژ انی که تلفظ آنها با تلفظ امروزیشان تفاوت دارد :آهِ رِیْزَه (ص)39 ،33؛ رِش
(ص)151؛ اَفسِرْدَه (ص)134؛ اُستُوار نَادَارِندَه (ص)270؛ دَانِندَه (ص)54؛ چُگُونَه (ص48؛ )78؛
کَنْگُره(ص)150؛ مُسْوَا (ص)129؛ اِمرُوزِسْت (ص)95؛
ب) واژ انی که تلفظ آنها در فرهنگها نیامده است:
 بَنک« :چهَارم بَنک بُود و پَن ُم رَا همیشَه تَب دَاشتی» (ص)18ب -نُهُوبَست« :اَ َرْنِی ایشَان از بَانگُ و نُهوبَست آن ُردونِ آفتَاب هَا شَوَندِی» (ص)35ب

 -2-7کلمات و ترکیبات نویافته
کاربرد کلمات و ترکیباتی که خود آنها یا معنی آنها در فرهنگهای فارسی ضبط نشده یا برای
آنها شاهدی نیامده است:
ال ) کلماتی که خود آنها در فرهنگها ضبط نشدهاند:
 عهورجای :مستراح ،عهارت اه« :ای هَمه بُخورَد یَک آرُوغ خُوش کی اَزُو بیَایَد ای هَمه بَر وَیبُگوَارَد حَاجتش نیَایَد به آبخانَه و عهوُرجَای رَفْتَ » (همان ،ص)126ب
 برکار کردن :بکار رفت  ،مشوول کردن« :هَر ِ ای کَلمَاتها بگُویَد کرامَالکاتِبی رَا بَر کَار کَرْدَهبَاشَد بنِیکی نبشتَ » (همان ،ص)143ب
ب) کلماتی که در آن معنی که در معانیکتاباهلل آمدهاند ،در فرهنگها ضبط نشدهاند:
 ُمبود ِی :مراهی« :هَرْ وَی اندَر ُمبود ِی و جاهِلی و کَافرِیست» (همان ،ص)139ب فرود :غیر از ،ب زُ « :فت ای مشْرکَان مَر بُتَان رَا فرود خُداوَندتعالی بخُدایی رِفتَهاند» (همان،ص)147ب
ج) کلماتی که در فرهنگها بدون شاهد ضبط شدهاند:
 هَرکارَه :کسی که هر کاری میتواند ان ام بدهد« :قَیْ بلوَتِ عَرَب پِیشَوَری بُوَد هَرکارَه کِی بدیروسْتَاهَا شَوَد رُویگَری کُنَد و آهِنگَرِی کُنَد و دُرود َرِی کُنَد وَ از هَرْ چیزی چِیزَکی بِدَانَد»
(همان ،ص)144ب
 روانیدن :حرکت دادن« :و برَوَانیم پیَادَه مَر مُ رمَان و مُشرِکان رَا بسُوی دُوزَخ» (همان،ص)149ب
 -3-7نحو جمالت
نحو جمات را در معانیکتاباهلل و تفسیرهالمنیر میتوان به دو دستة کلی تقسیم کرد:
ال ) جماتی که در ترجمة آیات یا هنگام نقل قول از راویان آورده میشوند :در ای جمات
چینش کلمات عموماً تحت تاثیر نحو عربی و جملة مبدأ استب برای مثال:
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 «الَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَ ْمَعَ اَلْبَحْرَیْ ِ (که  :)60/بازنباشم از رفت تا برسم بدانجای کی دو دریابهم آید» (همان ،ص)5ب
 «وَ اُذْکُرْ فِی اَلْکِتَابِ إِبْرَاهِیمَ (مریم :)41/یاد ک اندر قرآن قصة ابراهیم علیهالسام» (همان،ص)100ب
ب) جماتی که در بخش تفسیری آورده میشوند :ای روه از جمات ،بسیار کوتاه و مطابق
با نحو جمات فارسی هستندب در آنها فعل و فاعل در جای خود میآیند و بندرت ای قاعده بهم
میریزد:
 « چون وید کی دنیا فانیست صدق آن ب ای آردب دل بر آن نبندد و بتر آن بگوید» (همان،ص )107ب
 «ملکالموت ویرا دوست رفت از خداوند تعالی دستوری خواست تا بزیارت وی آیدب خداوندتعالی ویرا دستوری داد» (همان ،ص )114ب

 -4-7عدم استفاده از آرایههای ادبی
در تمام مت کتاب معانیکتاباهلل حتی از یک آرایة ادبی استفاده نشده استب علت ای امر
نیز شخصیت علمی و دینی خود ابونصر حدادی میتواند باشدب پیش از ای نوشتیم که ابونصر
حدادی ،خواجة امام ،قاری بزرگ سمرقند و نیز مفسر قرآن بوده استب
 -8اشتراکات معانیکتاباهلل ،تفسیر قرآن پاک و چند برگ تفسیر قرآن طاهر
در زیر به اشتراکات مختل در تعبیرات ونا ون و روش تفسیری اشاره میشودب ای نمونهها
از اشتراکات ثابت میکند ای سه عنوان ،بخشهای ونا ون از کتابی واحدند که همان
معانیکتاباهلل و تفسیرهالمنیر باشدب
 -1-8اشتراکات واژگانی
در مت معانیکتاباهلل و تفسیرهالمنیر ،و تفسیر قرآن پا واژهها و ترکیبات مشتر فراوانی
آمده است که نشانگر یکسانی آنهاست؛ ترکیباتی مانند:
 مبوده« :هرکسى که او ایمان را به کفر عوض کند کفر را بر ایمان بر زیند ببب م بوده کردهباشد مر راه راست را و رها کرده دی مسلمانى را» (تفسیر قرآن پا  ،ص)64؛ «واهلل که ما
مبوده مردمانیم اندر دنیا» (چند برگ تفسیر قرآن عاهر ،ص)26؛ «پس فت ای هارون چون
دیدی کی ایشان مبوده شتند چرا پس م نیامدی؟» (معانیکتاباهلل ،ص)237ب
 بیراه شدن« :ای عمار بیراه شده است و دی پدران یله کرده است تو چه ویى باری؟» (تفسیرقرآن پا  ،ص)66؛ « فتندی ما همچنان شعرها میگوییم که محمد میگوید آن راویان بیراه
رد ایشان اندر آمدندی» (چند برگ تفسیر قرآن عاهر ،ص)52؛ «معنی ای سخون چنان

آ اهیهای تازه دربارة ابونصر حدادی و تفسیر معانیکتاباهللتعالی و تفسیرهالمنیر15/

باز شتند» (معانیکتاباهلل،

باشد کی باز سر در بیراهی و بفاژ ونگی نهادند هم بسوی شر
ص)316ب
ت دروغزن کردن« :پیوامبرى آید که آن شریعت او با شریعت شما موافق نیاید و با شما به مراد
شما کار نکند ایشان را کشت یرید ،و دروغزنکردن یرید» (تفسیر قرآن پا  ،ص)30؛
«خدای عزوجل کافران را دروغزن کرد» (چند برگ تفسیر قرآن عاهر ،ص)45؛ «او را ویند
ای عذاب تو بالفودة دستهای توست ای کی بکافریهای تو و دروغزن کردن تو» (معانیکتاباهلل،
ص)390ب
ت زلیف  « :فت مژد اندهنده فرستیدیم ترا مر روید ان را به بهشت و به زلیف کردن
فرستیدیم مر ترا مر نا روید ان را به دوژخ» (تفسیر قرآن پا )80 ،؛ «هرآینه سران ام بدانید
که با شما چه خواهم کرد از عقوبت پس مر ایشان را زلیفنهای کرد (چند برگ تفسیر قرآن
عاهر ،ص)14؛ « ویند ای کافران مر ترا یا محمد کی خواهد بود ای زلیفنهای تو مر ما را»
(معانیکتاباهلل ،ص)299ب

 -2-8اشتراک در ترکیبات و عبارات
در جدول زیر ،که اعاعات مندرج در آن پس از بررسی آماری و دقیق از سه کتاب مورد بحر
استخراج شده ،مشاهده میشود که ترکیبات و عبارات مشتر در ای سه کتاب فراوان است و
ای خود دلیلی است برای اثبات یکی بودن ای سه:
ترکیب یا عبارت

معانی پا

ترکیب یا عبارت

عاهر

معانی پا

عاهر

معنی ای سخون
چنان باشد

7

2

2

هفت آسمان و
زمی

11

4

2

و آن چنان بود کی

5

2

1

محتمل بود کی
ویی

9

2

2

هفت آسمان و
هفت زمی

4

1

2

اندر آن وقت کی

9

3

1

ای سخون چنان
باشد کی

7

2

2

9

1

1

تو بدان جایگاه
است کی

3

1

1

آن کسها را کی

9

4

5

معنی ای سخون
آن باشد

3

1

1

ای سخون چنان
باشد

8

2

1

فت آن کسها کی
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ازپس ایشان قومی
چنان روند

3

1

1

و بعضی فتند کی

8

5

3

فت رضیاهللعنه
کی بیوامبر فت

3

1

1

مر خدای را تعالی

8

2

4

کس است کی
خدای را

3

1

1

معنی ای سخون
چنان

7

3

2

به ما چنان رسید
کی

3

1

1

و آن چنان بود

6

4

1

روایت کرد از
پیوامبر صلی اهلل
علیه

2

1

1

فت معنی ای
سخون

4

1

1

مر ایشان را

54

49

37

بعضی فتند

70

4

8

و بعضی فتند

43

34

28

آواز دادن

11

7

1

آن است کی

35

23

17

آیت آمدن

17

4

1

اب عباس فت
رضیاهللعنه

29

13

7

بدو بگرویدند

4

2

1

خدای را تعالی

18

11

10

اژدهایی شت

1

1

3

معنی ای سخون

17

2

3

امتان خویش

1

1

1

آن روز کی

17

9

11

ایشان آمد

2

5

3

خدای را عزوجل

17

10

8

آتش دوزخ

11

3

1

محتمل بود کی

12

1

2

آفتاب برآمدن

5

3

1

بعضی فتند کی

11

4

7

آمد بهنزد

2

2

3

اندر آن وقت

11

5

3

آیت آمد

8

4

1

بود کی ویی

9

2

1

بازبودن از

3

1

1

چنان بود کی

9

3

1

بدادیم مر

2

1

1

ای سخون چنان

9

2

3

بدیدند فتند

1

1

1

معنی چنان باشد

8

2

3

بدیشان رسید

6

2

3

معنی ای آیت

8

3

3

بدیشان نمود

1

1

1
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همچنان است کی

7

2

4

بزرگمنشی

2

1

1

و به روایت

7

2

2

بند ان خویش

3

2

1

تا بدانید کی

7

2

2

بهشت جاودان

2

3

1

فرمان داد تا

6

2

3

بهنزد تو

3

2

2

خداوندتعالی فت
چون

6

3

1

بیرون آمدند

2

2

1

جواب داد فت

6

3

3

بیرون آمد

7

4

2

 -3-8روش تفسیر مشترک
ابونصر حدادی در تفسیر هر سوره روش مشخصی دارد که در زیر آن را در بخشهایی بسیار
کوتاه میآوریم و عدم همسانی یا همسانی تفسیر قرآن پا و چند برگ تفسیر قرآن عاهر را با
آن نشان میدهیم:
 -1-3-8آغاز و پایان سورهها
حدادی ابتدا نام سوره و تعداد آیات را ذکر میکند و پس از آن به مکی بودن یا مدنی بودن
سوره اشاره میکند و در پایان سوره نیز روایاتی را از پیامبر (ص) در فضیلت قرا ت سوره میآوردب
ازآن اکه تفسیر قرآن پا بخشی از میانة سورة بقره است ،ای ویژ ی معانیکتاباهلل را در آن
نمیتوانیم ببینیم ،اما ای ویژ یها را در چند برگ تفسیر قرآن عاهر در پایان سورة الشعراء و آغاز
سورة النمل مشاهده میکنیم:
 معانیکتاباهلل ،در آغاز سورة عه (ص« :)167سورت عه مکّیست و صد و سی و پنج آیتستبقول کوفیان و صد و سی و چهار آیتست بقول مدینیان و صد و سی و دو آیتست بقول
بصریان»ب در پایان سورة عه (ص« :)269پیوامبر فت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هر سورت
عه برخواند بدهد خدای عزّوجل مرو را ثواب مهاجران و انصاریان»ب
 چند برگ تفسیر قرآن عاهر ،در آغاز سورة نمل (ص« :)57سوره النمل مکّی است و نود وچهار آیت است به قول بصریان نود و سه به قول کوفیان و نود و پنج آیت است به قول
مدینیان»ب در پایان سورة الشعراء (ص« :)56پیامبر فت صلی اهلل علیه و سلّم هرکه سورة
الشعرا برخواند به عدد هر بندهای که نوح را و هود را و صالح را و شعیب را و ابراهیم را و لوط
را و اسحاق را و یعقوب را و موسی را و عیسی را و محمد مصطفی را علیهم السام راستگوی
داشتند و آن کسها که دروغزن کردند به عدد هر یکی ،ده نیکی نویسد مر ای کس را»ب
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 -2-3-8در متن تفسیر
پس از ورود ابونصر حدادی به بخش تفسیر آیات ،وی آیات را به بخشهای مختل تقسیم و
هر بخش را جدا انه ترجمه میکند که ای ترجمه اکثراً ترجمهای تفسیری است اما ای بخش
تفسیری اغلب بسیار کوتاه استب ما ای ویژ ی را در دو اثر دیگر نیز میبینیم:
 معانی کتاباهلل (ص« :)258قالَ اِهْبِطا مِنْها جَمِیعاً :آنگاه فت فرو روید ای آدم و حوا ازیبهشت بسوی زمی ب بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ :شما دشم ابلیس و مار باشید تا ابلیس و مار دشم
شما باشندب فَإِما یَاْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدىً :هر باری کی از م که خداوندم بسوی شما یا فرزندان
آدم کتابی آید یا رسولی آید بگروید بدان کتاب و متابع شوید مر آن رسول راب»
 تفسیر قرآن پا (ص :)33وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ فمهما قیل للیهود آمِنُوا صدقوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ تعالىم القرآن على محمد صلّى اللّه علیه و سلّم فت یا جهودان بگروید بدینچه ما فروفرستادیم
قالُوا نُؤْمِ ُ بِما أُنْزِلَ عَلَیْنا فتند ما بدی کتاب رویدیم که به نزد پیوامبر ما فرود آمد و آن
توریت استب»
 چند برگ تفسیر قرآن عاهر (ص« :)62-61وَ أَلْقِ عَصا َ آن عصا از دست بیفک ای که چونعصا از دست بیفکند اژدهای شت برپایایستاده و صخرهها را و درختان را به دهان اندر
رفت و خرد میخایید چنانکه آواز دندانهاش تا دوری شنیده میآمد خداوندتعالی فت فَلَما
رَآها تَهْتَزُّ کَاَنَّها جَانٌّ چون بدید مر آن عصا را چون اژدهای شته به بزر ی و پس یکی برجست
و از هر جانبی میدوید فتی یکی مار خرد خمیدهاستی وَلّى مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ موسی بگریخت
چنانک بازننگریست و همیدوید یا مُوسى ال تَخَ ْ ای موسی مترسب»
 -4-8خواجة امام
چنانکه پیش از ای آوردیم ،در سه مت مورد بحر ما از خواجة امام ،ابواللیر سمرقندی نقل
قولهایی آورده شده استب نشانی تعدادی از اقوال خواجة امام موجود در معانیکتاباهلل را در
تفسیر بحرالعلوم بدست دادیمب در ای میان ،چند روایت منقول از خواجة امام در تفسیر قرآن
پا و چند برگ تفسیر قرآن عاهر را هم در تفسیر بحرالعلوم خواجة امام ابواللیر سمرقندی
مشاهده کردهایمب در این ا برای رعایت اختصار ،به ای منابع ارجاع میدهیم (ر  :تفسیر قرآن
پا  ،ص 37و تفسیر بحرالعلوم ،ج ،1ص74؛ تفسیر قرآن پا  ،ص 55و تفسیر بحرالعلوم ،ج،1
ص80؛ چند برگ تفسیر قرآن عاهر ،ص 24و تفسیر بحرالعلوم ،ج ،2ص599؛ چند برگ تفسیر
قرآن عاهر ،ص 27و تفسیر بحرالعلوم ،ج ،2ص)598ب
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 -9نتیجهگیری
در ای مقاله برای نخستی بار به ذکر نکاتی مهم و نویافته درخصوص زند ی ،تحصیات ،آثار،
مشرب کامی و فرزندان ابونصر حدادی پرداختیمب او احتماالً در حدود 340-330ق و شاید در
سمرقند بدنیا آمده ،استادان مختلفی بویژه در علم قرا ت داشته ،سفرهای بسیار از جمله به
نیشابور ،بوداد و بصره داشته و سران ام پس از سال 400ق در ذشته و در غزنی بخا سررده
شده استب در ای پژوهش ،با استفاده از منابع قدیم ،دو فرزند او را ،که هردو اهل علم بودهاند،
شناسایی کردهایمب به حدادی عاوهبر معانیکتاباهلل ،شش کتاب دیگر (بزبان عربی) منسوب
شده که برخی از آنها در دست نیستندب در قسمت دیگری از مقاله ،با استناد به عقاید کامی
ماتریدیه و بدست دادن شواهدی از مت معانیکتاباهلل ثابت کردهایم که ابونصر حدادی بر مشرب
ماتریدیان بوده استب پس از ای  ،به معرفی شخصیتی پرداختیم که در کتاب مورد بحر و دو
مت دیگر تفسیری از او با عنوان «خواجة امام» یاد شده است و تاکنون هویتش ناشناخته بودب
بزعم ما ای شخق کسی نیست جز ابواللیر نصر ب محمد سمرقندیب
کتاب معانیکتاب اهلل ،بخصوص به دلیل نسخة قدیمی و ارجمندی که از آن موجود است ،در
مطالعات سبکی و زبانی فارسی اهمیت ویژهای داردب در ای نسخه ،تلفظ کلمات ضبط شده که
در مواردی با آنچه در فرهنگها ضبط شده ،متفاوت استب همچنی کلمات و تعبیرات خاصی در
ای مت بچشم میخورد که در مقاله به بعضی از آنها اشاره کردیمب نحو جمات در ای کتاب در
بخشهایی متاثر از آیات قرآن و در بخش دیگری کاماً مطابق با نحو زبان فارسی استب همچنی
با توجه به جایگاه دینی مؤل کتاب ،صنایع و آرایههای ادبی در مت دیده نمیشودب در بخش
پایانی مقاله هم با استناد به تکرار کلمات ،ترکیبات و تعبیرات خاص در سه کتاب معانیکتاباهلل،
تفسیر قرآن پا و چند برگ تفسیر قرآن عاهر و نیز با توجه به روش تفسیر مشتر آنها و نقل
قول از «خواجة امام» در هر سه ،نشان دادیم که ای سه مت  ،بخشهای مختلفی از متنی واحد
و تالی ابونصر حدادی هستندب
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