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ای كهن از این كتاب بدستتت آمده كه از نظر تاریخی كه در ق( استتت. بتازگی نستتخه 400پس از 

انتهای آن برای كتابتش ضبط شده، چهارمین نسخة فارسی و قدیمیترین نسخة مترجَم قرآن است. 
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سخه از كتاب را در مطالعات زبانی و  سی، اهمیت این ن صیل فار ستفاده از كلمات قدیمی و ا و نیز ا

ای دربارة زندگی، به بیان اطالعات و نکات نویافته  در این مقاله قصتتد داریم ستتبکی بیشتتتر میکند.

فستتیر بستتیار مهمش به فارستتی، معانی كتاب اهلل و مشتترب كالمی و آثار ابونصتتر حدّادی و بویژه ت

المنیر، بپردازیم و ستبک زبانی و تفستیری آن را نشتان دهیم. در این میان، كشتی هویت تفستیره 

شخصیت ناشناختة مذكور در برخی تفاسیر فارسی و نیز اثبات اینکه متونی كه تحت « خواجة امام»

به طبع رستتیده اند، بخشتتهای دیگر « آن طاهرگ تفستتیر قرچند بر»و « تفستتیر قرآن پا »عنوان 

 المنیر هستند، از دیگر بخشهای این مقاله است.كتاب معانی كتاب اهلل و تفسیره 

سیره  کلمات کلیدی: صر حدّادی، معانی كتاب اهلل و تف سیر قرآن پا ، ابون چند برگ المنیر، تف

 تفسیر قرآن طاهر، سبک، خواجة امام
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 مقدمه -1
شتم كتاب معانی سخة خطی جلد ه سایی ن سیرهاهللكتابشنا ستینتعالی و تف بار المنیر )نخ

( و بعداً چاپ در تركیه Islâm kültür MirâsƖدر كتاب  1992ای از آن بستتال چاپ صتتفحه

توسط كتابخانه، موزه و مركز  1390برگردان/ فاكسیمیله( آن بسال تصویر نسخة خطی )نسخه

استتتالمی با مقدمة ستتتید محمد عمادی حا ری در تاریخ ادبیات و  استتتناد مجلس شتتتورای

در بخش خزینة  209شناسی فارسی اهمیت و ارزش فراوانی دارد. این نسخه كه بشمارة نسخه

ق كتابت شتتده و 484موزة توپقاپی استتتانبول نگهداری میشتتود، در ستتال امانت كتابخانة كاخ

مشتتتخا دارد )مقدمة عمادی حا ری بر قدیمیترین نستتتخة مترجم قرآن استتتت كه تاریخی 

های األبنیة عن حقایق (. همچنین این نسخه پس از نسخه9المنیر، صاهلل و تفسیرهكتابمعانی

صوف مورّخ 447األدویة مورّخ  شرح التعرّف لمذهب الت ق )موزة 473ق )كتابخانة ملّی اتریش(، 

بخانة بادلیان آكستتفورد(، چهارمین ق )كتا478ملّی كراچی( و هدایةالمتعلّمین فی الطّب مورّخ 

(. نستتخة مورد بحر را عثمان بن 10نستتخة تاریخدار فارستتی از نظر قدمت استتت )همان، ص

 حسین ورّاق غزنوی بشیوة ممتاز و زیبایی كتابت و تذهیب كرده است. 

 روش و ضرورت پژوهش -2
شرب كال صا در منابع مختلی و با توجه به م ستق سطور با ا سیر نگارندگان این  می و روش تف

اند كه در ادامه خواهد آمد. همچنین ضمن تحلیلهای آماری حدّادی به نکات مهمی دست یافته

سی  سیر قرآن طاهر به برر سیر قرآن پا  و چند برگ تف سة آن با متن دو تف متنِ كتاب و مقای

ب، ویژگیهای ستتبکی كتاب پرداخته خواهد شتتد. مستتلّماً با توجه به اهمیت و قدمت این كتا

 خصوص اهمیت بسیاری خواهد داشت. ای دراینهرگونه اطالع و تحلیل تازه

 پیشینۀ پژوهش -3
تاب ) مة این ك قد حا ری در م مادی  ید محمد ع کاتی 1390پیش از این ستتت یان ن به ب  )

درخصتتوص ویژگیهای كتابت و مستتا ل هنری این نستتخه و همچنین زندگی و مشتترب فکری 

 یگرمجلدات د حا ری در این مقدمه اشتتاره میکند كه از نویستتندة آن پرداخته استتت. عمادی

برگ  46كه تنها  یریتفسبنظر او نشده است؛ اما  یافت یو نشان یاتاكنون نسخه یحدّاد یرتفس

 یحدّاد یراز مجلد نخست تفس یقرآن پا  شهرت دارد، بخش یراز آن به دست آمده و به تفس

مشابهت  یحدّاد یرتفس هقرآن پا  هم از نظر متن و هم از نظر نسخه با دو نسخ یرباشد. تفس

شود. این مطالب دراصل می یادبه نام خواجة امام  یكه از و یدر نقل گسترده از فرد یژهدارد؛ بو

« كهنترین نسخة مترجم قرآن»با عنوان  1389ای است كه او در سال شدة مقالهنسخة اصالح

صر حدّادی و برگی از یافته»ای با نام مقاله 1391در سال نوشته است. همو  های دیگری از ابون
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به طبع رستتتانده كه در آن نکات دیگری دربارة این « مصتتتحفی دیگر به خامة عثمان ورّاق

 شخصیت )ازجمله وجود آرامگاه او و فرزندش محمد در غزنه( ارا ه میکند.
 یاودو( پارهیستب تا جدهه )صفحات قرآناز  یبر عشر یریتفس ةمقدمهم در  ینیمتجالل 

 را نشان داده است.از قرآن  یبر عشر یریقرآن پا  و تفس یرتفس یانم یمتن یاز مشابهتها
در این بین، مطالب مربوط به ستتفرها و تحصتتیالت حدّادی، زندگی فرزندان او، اكثر تالیفات 

المنیر، چند اهلل و تفسیرهكتابمعانیاو، شناسایی هویت خواجة امام، اثبات یکی بودن سه كتاب 

سبک معانی سی  سیر قرآن پا ، و نیز برر سیر قرآن طاهر و تف ست دادن كتاببرگ تف اهلل و بد

ست كه برای نخستین بار در این پژوهش  ضبوط در كتاب از نکاتی ا كلمات و تلفظهای خاص م

 مطرح میشود.

 دربارة ابونصر حدّادی -4

 حدّادینام و نسب و تولد  -1-4
األمام و لشتتیخا»نام، كنیه، نستتب و القاب نویستتندة مورد بحر در كتابش چنین آمده استتت: 

حدّادة أبینّالستتتّ االستتتالم و ستتتییركن « ینصتتتر احمد بن محمد بن حمدان بن محمد ال

سیرهاهللكتاب)معانی (. جز در این كتاب، قدیمیترین منبعی كه در آن نام 2المنیر، صتعالی و تف

سب شتة نجم و ن سمرقند نو شد، كتاب القند فی ذكر علماء  شاهده  سفی )تالیی وی م الدین ن

سال  ست: 77، ص537ب سمرقندی»( ا شیّ ال صر احمد بن محمد القر جزری )متوفّی ابن«. ابون

( نام و نستب حدّادی را چنین آورده استت: 97، ص1القرّاء )جالنهایه فی طبقاتق( در غایة833

سمرقندی یُعرف بالحدّادیاحمد بن محمد بن اح» صر ال شهای مختلی این كتاب، «. مد ابون بخ

پس از نوشتتتة خود حدّادی، مهمترین و كاملترین منبع موجود برای شتتناخت ابونصتتر حدّادی 

( به منبعی اشتاره میکند كه احوال حدّادی را از آنجا 156جزری در جایی )همان، صاستت. ابن

نامی نمیبرد. این اشتتتارة او، اهمیت و اعتبار اطالعات نقل كرده استتتت؛ اما متاستتتفانه از آن 

 مستخرج از كتاب وی را بیشتر میکند. 
النهایه نقل كردیم، نام نویستنده احمد، نام براستا  آنچه از كاتب نستخة معانی، القند و غایة

جزری و كاتب نسخه اش ابونصر و نسبش حدّادی است. اما در این میان ابنپدرش محمد، كنیه

جزری نام او را )علی بن حستتین وراق غزنوی( بر ستتر نام پدربزرگ ابونصتتر اختالف دارند: ابن

اند. با توجه به قرابت زمانی عثمان بن حسین ضبط كرده« حمدان»و علی بن حسین « احمد»

 تر باشد.( و ابونصر حدّادی، به نظر میرسد ضبط كاتب نسخه درست484وراق غزنوی )زنده در 
ست؛ امّا ازآنجاكه میدانیم او در سال تولد ا شخا نی سال و م شروع به  یهجر 360حدود 

و فرد  (180، ص1القرّاء، جغایة النهایة فی طبقاتكرد ) یانیسخت سعیدیآموختن قرا ت نزد اب
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ارشتتتادالمبتدی و تذكرةالمنتهی فی )پیش از آموختن علم قرا ت باید علوم مختلفی را بیاموزد 

ق بدنیا آمده باشتتد. محل 340تا  330. بنابراین او باید در حدود ستتال (45القرا ات العشتتر، ص

سوب كرده سمرقند من ست؛ امّا با توجه به اینکه او را به  شخا نی اند، احتماالً در تولد او نیز م

 این شهر متولد شده است.

 تحصیالت -2-4
سمرقند مالزم ابومطابق گزارش ابن سال در  ست  صر حدّادی بی یحیی خیاط، از جزری، ابون

(. دربارة تحصتتیل مقدمات و 132، ص2القرّاء، جالنهایة فی طبقاتقاریان ستتمرقندی بود )غایة

علومی كه ابونصتتر حدّادی آموخته استتت هیی نمیدانیم جز اینکه وی قرا ت را نزد بستتیاری از 

الخیاط،  یحیی محمد بن ستتلیمانقاریان بزرگ آموخته و از آنان روایت كرده استتت؛ ازجمله: ابو

سطاطی، ابوابو سم محمد بن محمد الف ستانی، ابوالقا سج حفا كتانی، سعید جعفر بن محمد 

(. گفتنی استتت 97، ص1القرّاء، جالنهایه فی طبقاتالقاستتم الضتتریر)غایةنصتتر بن زاذان، ابوابو

شده ستادان، كه هریک از بزرگان قرا ت محسوب می در  اند،اطالعات درخور توجهی دربارة این ا

 دست داریم كه بدلیل رعایت اختصار از ذكر آنها در اینجا اجتناب میکنیم.
شود كه هر فردی قبل از آنکه به آموختن قرا ات قرآن بپردازد،  ست به این نکته توجه  الزم ا

تفستتتیر قرآن  باید ادب عربی را تا اندازة استتتتادی بیاموزد. همچنین حدّادی چند كتاب دربارة

سی كه به شد و  دارد. ك سالها به آموختن زبان عربی پرداخته با ست میزند، باید  سیر قرآن د تف

(. از ستتوی 97-93معنای دقیق كلمات را در  كند )ر : مقدمة تفستتیر راغب اصتتفهانی، ص

دیگر، حدّادی خواجة امام است در مذهب حنفی. كسی كه به مقامی امامی در مذهبی میرسد، 

نیز خوانده استتت. دربارة حدیر خواندن ابونصتتر بهترین  اصتتول، فقه، كالم، حدیر و تفستتیر را

لدرر حاكمی )صمنبع، تلخیا فرزند كوچکتر حدّادی از « محمد»( استتتت كه میگوید 424ا

پدرش نقل حدیر كرده استتتت. از این موارد به این نتیجه میرستتتیم كه حدّادی، علوم عربی و 

یجه از متن ستته كتاب موجود وی قرآنی و مقدمات را تا درجة استتتادی خوانده استتت. این نت

 اهلل و نیز الموضح( مستفاد میشود.)المدخل، معانی كتاب

 سفرهای حدّادی -3-4
جزری آورده است حدّادی سفرهای بسیاری رفته است و نزد مشایخ بسیاری مطابق آنچه ابن

جزری از (. این ستتتخن را ابن97، ص1القرّاء، جالنهایة فی طبقاتقرا ت را آموخته استتتت )غایة

جزری در ستتفر طوالنیی القرا ات ابونصتتر حدّادی نقل میکند. ظاهراً این كتاب را ابنكتاب غنیه

كه به بالد استتالمی شتترقی داشتتته دیده استتت و در آنجا حدّادی مشتتایخ خود و ستتفرهایش را 

جزری در فحاوی ترجمة ابوبکر شذا ی، به سفر ابونصر (. ابن219، ص2برشمرده است )همان، ج
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ست ب ستماع روایت كرده ا صری ا شذا ی ب سفر، از ابوبکر  شاره میکند كه وی در آن  صره ا ه ب

(. ستتتفر دیگر ابونصتتتر حدّادی به بغداد بوده استتتت؛ زیرا از ترجمة حال 131، ص2)همان، ج

( درمییابیم 267، ص11ابوحفا كتانی بغدادی و براسا  گفتة خطیب بغدادی )تاریخ بغداد، ج

آموخته بغداد به قرا ت قرآن میپرداخته و همانجا به دیگران قرا ت میوی در مستتتجد خود در 

ست؛  صر حدّادی برای آموختن قرا ت بوده ا صدهای ابون شابور احتماالً یکی دیگر از مق ست. نی ا

شته و حدّادی به نزد  سکونت دا شابور  صفهانی در نی سین ا شیخ وی ابوبکر احمد بن ح چراكه 

 وی سفر كرده است.

 ت حدّادیدرگذش -4-4
( دربارة مدت حیات ابونصتتتر حدّادی می 98، ص1القرّاء، جالنهایة فی طبقاتجزری )غایةابن

ق 340تا  330اگر حد  ما دربارة تولد حدّادی در حدود سال «. بقی الی بعد االربعما ه»گوید: 

فرزندش صحیح باشد، او حداقل شصت تا هفتاد سال زیسته است. آرامگاه او را در كنار آرامگاه 

های اند )یافتهمحمد در جنوب شهر غزنین و جنوب شرقی بقعة حکیم سنایی غزنوی نشان داده

 (.122دیگری دربارة ابونصر حدّادی، عمادی حا ری، ص

 فرزندان حدّادی -5-4
با استتتفاده از منابع موجود میتوان دریافت كه ابونصتتر حدّادی دو فرزند داشتتته استتت: یکی 

داشته كه علم قرا ت را نزد پدر آموخته، از شاگردان علی بن محمد جوهری  نام« ابوالفتح نصر»

شیخ  بوده، از ابوبکر محمد بن محمد بن احمد الطرازی بغدادی نیز قرا ت را آموخت و درنهایت 

(. 292و  208، ص2و ج 98، ص1القرّاء، جالنهایه فی طبقاتقاریان ستتمرقند شتتده استتت )غایة

تعالی اهللبوده كه حدّادی در مقدمة كتاب دیگرش، المدخل لعلم كتاب« محمد»دومین فرزند او 

(، تصریح میکند كه كتاب را برای او تالیی كرده است. همچنین حاكمی در پایان كتاب 29)ص

( دربارة ستتلستتلة روایات مندرج در كتاب مینویستتد: 423ق، ص514الدرر )تالیی در تلخیا

طت منه الجواهر وضتتمّنتها فی كتابی المستتمّی بتلخیا وهذا بیان األستتناد للکتب التی التق»

صح...  الدرر شیخ اإلسالم نا شیخ اإلمام  شیخ أخبرنی به ال صی عن ال الدین منبه بن محمد المخل

اإلمام الزاهد محمد بن أحمد الحدّادی عن والده مصتتنی الکتاب الشتتیخ اإلمام الزاهد أبی نصتتر 

از این متن، ستتته نکته دربارة فرزند «. ... لهم جمیعاًأحمد بن محمد الحدّادی الفریومی غفر اهلل

 ابونصر حدّادی دریافت میشود:
 الی( محمد مانند برادر بزرگترش از شاگردان پدر خود بوده است.

 ب( محمد همچون پدر و برادرش مقام علمی واالیی داشته است.

 پ( محمد از پدرش اجازة روایت حدیر داشته است.
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 آثار حدّادی -5
اهلل تعالی و تفسیره المنیر: دربارة این كتاب، در بخشی دیگر به تفصیل خواهیم كتابمعانی( 1

 نوشت.

( الغنیه فی القرا ات: از این كتاب، در حال حاضر جز نام و محتوای آن هیی نشانی در دست 2

جزری میگوید، ابونصر حدّادی برای تالیی و كامل كردن این اثر نداریم. مطابق آنچه ابن

سفرهای بسیاری به بالد اسالمی از جمله بغداد و بصره كرده و از مشایخ بسیاری استماع 

 (.97، ص1القرّاء، جالنهایة فی طبقاتقرآن كرده است )غایة

تعالی و الموضح لعلم القرآن: عدنان داودی، مصحح عرب، اهلل( المدخل لعلم تفسیر كتاب4و  3

ای سوب كرده؛ اما محمد اجمل ایوب اصالحی در مقالهاین دو كتاب را به ابونصر حدّادی من

نسخة شمارة  241تا  229برآن است كه كتاب الموضح لعلم القرآن )مندرج در برگهای 

ای است از مجموعه رسایلی كه در آن فقط شعرها و كتابخانة چستربیتی( رساله 3883

پایان این نسخه چنین  شواهد موجود در كتاب الموضح حدّادی استخراج شده است؛ زیرا در

آنکه عدنان داودی این حال«. تمت االشعار و الشواهد فی التفسیر الموضح الحدّادی»آمده: 

نهاده « الموضح لعلم القرآن»نسخه را اثری اصیل از ابونصر حدّادی قلمداد كرده و بر آن نام 

با نام  است. اصالحی بر اسا  همین نسخه حد  زده است كه عنوان اصلی آنچه داودی

ای از آن باشد؛ و منتخب بامیانی نیز خالصه« تحفة الولد»چاپ كرده است « المدخل»

)ر : كتاب « صنّفتُ كتابی هذا تحفة لولدی»چراكه خود حدّادی نیز در مقدمه میگوید: 

 (. 12-1الموضح لعلم القرآن للحدّادی، محمد اجمل ایوب اصالحی، ص

در . 1: یلبه دو دل ؛نوشته است اهللكتابیا قبل از معانر یرالمدخل لعلم التفسحدّادی كتاب 

كتاب المدخل  ،. دومبردنمی ینام یاما از معان بردخود نام می یالمدخل از دو كتاب قبل ةمقدم

آورده  یلدارد، بتفص یازقرآن به آنها ن یرتفس یرا كه فرد مفسر برا یدر آن مقدماتمؤلفش كه 

 یر.ورود به علم تفس یاست برا یادروازه، درواقع است

( نوشتة 5( بستان المذكرین: از این اثر حدّادی در كتاب خالصة الحقایق فی التصوف )ص5

ق( نام برده شده و چند نقل قول از آن آمده 797احمد بن محمود فاریابی )تالیی بسال 

 ایم.است. این تنها اطالعی است كه از این كتاب بدست آورده

( اثر محمد بن الحسین الفضل الواعظ 30تفسیر زادالمذكرین )صالمواعظ: در ( فردو 6

ای از المواعظ نام میبرد. نسخهق( از ابونصر حدّاد غزنوی و كتابش فردو  618)تالیی در 

 این كتاب شناخته نشده است.
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« مونس ناصر»( كتاب دیگری هم به نام 56( مونس ناصر: نویسندة تفسیر زادالمذكرین )ص7

ای از این اثر در دست نیست. ازآنجاكه حدّادی كتاب ادی نسبت میدهد. نسخهبه ابونصر حدّ

المدخل را برای فرزند كوچکترش، محمد، نوشت و نیز میدانیم كه نام فرزند بزرگتر وی 

یا نامی شبیه آن باشد؛ « مونس نصر»بوده است، ممکن است نام درست این اثر « نصر»

داشته و این اثر را برای او « ناصر»زند دیگری به نام شاید حدّادی غیر از محمد و نصر، فر

 نوشته باشد.

 رد پای حدّادی و تفسیرش در دیگر آثار  -6
چنانکه پیش از این گفته شد، ابونصر حدّادی در سمرقند مقامی بلند داشته و چند اثر به 

هایی ش اشارهفارسی و عربی در علوم اسالمی نوشته است؛ ازاینرو طبیعی است كه به او و آثار

های خود، بترتیب تاریخی ذكر شده باشد. در زیر كهنترین این اشارات را، البته براسا  یافته

 میکنیم: 
شده در الدرر حاكمی )نگاشته( قدیمیترین جایی كه از ابونصر حدّادی یاد شده، در تلخیا1

 ق( است كه پیش از این به آن اشاره كردیم. 514

 (81ق، ص534محمود نیشابوری در تفسیر بصا ر یمینی )تالیی در  الدین محمد بن( معین2

خواجة امام حدّادی رحمه اللّه كه مصنی ]متن: »است از ابونصر حدّادی چنین یاد میکند: 

منصی![ تفسیر منیر است گوید سبحان اللّه رحمت ایزدی بر عاصیان در زندان عدل او 

 « چندیست تا بر مطیعان او.

( از ابونصر 84ق( در كتاب مواهب علیه )ص 910كاشفی )درگذشته بسال  ( حسین بن علی3

یاد میکند. این مسئله نشان میدهد كه حدّادی تا « امام ابونصر حدّادی»حدّادی بصورت 

ای از تفسیر حدّادی را در دست شده بود و یا اینکه كاشفی نسخهآن زمان هنوز شناخته

مذكور است كه  در تفسیر امام حدّادى»ینویسد: داشته و از آن نقل كرده است. كاشفی م

 «اسلحة جالوت هزار رطل آهن بوده.

ق( در جواهرالتفسیر هم در دو مورد از ابونصر حدّادی 910( حسین بن علی كاشفی )متوفّی 4

تفسیر »و بار دیگر با ذكر نام تفسیرش « امام ابونصر حدّادی»نقل قول میکند؛ یکبار با عنوان 

)جواهرالتفسیر، « .هزار مدّ استابونصر حدّادى در قرآن چهارده بقول امام«: »حدّادی

بیست و پنجم، سورة الثنا، این نام در تفسیر حدّادى آورده و گفته كه ثنا ستایش (. »221ص

(. البته با توجه به ناقا بودن و یا در دستر  نبودن آثارش مشخا 443)همان، ص« بود

 كدامیک از آثار حدّادی نقل شده است.نیست كه این جمالت از 
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 اهللکتابخواجۀ امام؛ شخصیت برجستۀ مذکور در معانی -1-6

شده المنیر و در دو بخش دیگر این كتاب )معروف و چاپتعالی و تفسیرهاهللكتابدر معانی

 و نیز در كتاب دیگر حدّادی«( چند برگ تفسیر قرآن طاهر»و « تفسیر قرآن پا »تحت عنوان 

نقش پررنگی دارد و روایتهای « خواجة امام»المدخل لعلم التفسیر كتاب اللّه تعالی، شخصی با نام 

مختلفی از او نقل میشود. بااینحال، در این كتابها اطالع دیگری از او ارا ه نشده و هویتش در 

هجده( بحثی ای از ابهام قرار دارد. دكتر متینی در مقدمة تفسیری بر عشری از قرآن )صفحة هاله

در تفسیرهای موجود »مختصر دربارة هویت خواجة امام كرده است كه خالصة آن چنین است: 

فارسی تا آنجا كه بنده دیده است فقط در تفسیر قرآن پا  و تفسیر حاضر از شخصی به نام 

خواجة امام مطالبی نقل شده است. گمان بنده آنست كه این شخا كسی جز ماتریدی است 

اند؛ زیرا در قرآن پا  عالوه بر خواجة امام از بامنصور ماتریدی نیز مطالبی نداشتهكه برخی پ

دكتر متینی در نهایت نظری نهایی دربارة خواجة امام نداده است و به آوردن نام «. آمده است

خواجة امام محمد غزالی، خواجة امام مستملی بخاری، خواجة امام ابوبکر صابونی، »كسانی چون 

كه در متون مختلی از آنها به نام خواجة امام یاد شده است بسنده « مام حسن سمرقندیخواجة ا

كرده است. یکی از كسانی كه دكتر متینی نام میبرد خواجة امام مفسر احمد حدّادی است به 

 نقل از تفسیر بصا ر یمینی )همان(.

اره به اینکه ممکن دربارة هویت خواجة امام، عمادی حا ری نیز بحثی كرده است. وی با اش

است ابونصر حدّادی، از پیروان محمد بن كرام بوده باشد )كهنترین نسخة مترجم قرآن، عمادی 

( دو احتمال را بیان میکند: یکی آنکه خواجة امام، ابوعبداهلل محمد بن كرام 17حا ری، ص

مفسر (. دوم آنکه خواجة امام 18سجستانی نیشابوری )پیشوای كرامیان( باشد )همان، ص

 (. 19القصا از او نقل میکند )همان، صسرخسی باشد كه نویسندة تاج

در متون تاریخی و تراجم در دستر  هم اطالعی از او در دست نیست. از آنجاكه ابونصر 

حدّادی بر مذهب ماتریدیان بوده است و امام بزرگ ماتریدیان هم ابومنصور ماتریدی است، و از 

باقی مانده « تاویالت اهل السنه»ر قرآنی بزرگ در یازده جلد به نام این ابومنصور ماتریدی تفسی

كه از بخت خوش تمامی آن نیز به چاپ رسیده است. بر همین اسا  اولین حد  و گمان 

منطقی آن بود كه خواجة امام، ابومنصور ماتریدی است. اما پس از بررسیهای الزم مشخا شد 

ر ماتریدی نیست. درنهایت پس از استقصای فراوان چنین نیست و این خواجة امام، ابومنصو

تعالی در كتاب اهللكتابشده به خواجة امام در معانیدادهدریافتیم كه نیمی از اقوال نسبت

اثر ابواللیر نصر بن محمّد سمرقندی آمده است. بنابراین این « بحرالعلوم یا تفسیر سمرقندی»
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برای نمونه در زیر دو نمونه از این مطابقتها را در خواجة امام همین ابواللیر سمرقندی است. 

 زیر ذكر میکنیم:

ن دختر آ عنه اندر علم آمدست كی ماذر وی را دختری آمد و از اللّه امام رضی ةفت خواجگ» -

 «آمد. پدید بیغامبر هفتاد ایشان نسل از گفتند بعضی و السالمعلیه گشت پیغامبر آمد؛ی رسپ

است:  این قول خواجه در تفسیر بحرالعلوم آمده( 21صالمنیر، تعالی و تفسیرهاللّهكتاب)معانی

 )بحرالعلوم،« فولدت امرأته جاریة فتزوجها نبی من األنبیاء، فهدى اللّه على یده أمة من األمم»

 .(359، ص2ج

ه ان و بدبختان بون دوزخیه چنان رسیدست كچاللّه عنه در خبر بما  امام رضی ةفت خواجگ -

را بیارند میان بهشت و دوزخ  گمر ،یرندگبهشت اندر آرام ه دوزخ اندر بمانند و بهشتیان ب

سرها  ههم ،س منادی ندا كند یا اهل بهشتپ .سپیدندان سیاهپوسگشنی از گبمانند 

(. اصل سخن خواجه امام در 97-96المنیر، صتعالی و تفسیرهاللّهكتابمعانی«)ند.ررآب

حین یؤمر بالعبد إلى النار، و قال مقاتل: إذا ذبح الموت بین الجنة و النار، فیامن أهل »بش:كتا

الجنة من الموت و یفزع أهل النار، فیفزعون حین أیسوا من الموت. و قال الکلبی، و سعید بن 

جبیر، و الضحا : إنه حین وضع الطبق على النار بعد ما أخرج منها من أخرج، فیفزعون لذلک 

 .(443، ص2، جبحرالعلوم) «ء قط، و ذلک الفزع األكبر. زعا لم یفزعوا لشیف

ابواللیر نصر بن محمد بن احمد بن ابراهیم »این ابواللیر سمرقندی یا به تعبیر دقیقتر 

؛( 346، ص2المفسرین، ج)طبقات« الهدیامام»معروف به « الخطاب السمرقندی التوزی البلخی

(. او نزد ابوجعفر هندوانی فقه آموخت 54، ص27ود )الوافی بالوفیات، جبر مذهب امام ابوحنیفه ب

آموزی كرد و نزد ابوالقاسم صفار، نصیر بن یحیی، محمد بن سماعه و ابویوسی علم

(. وی از محمد بن الفضل بن أنیی البخاری 544، ص3)الجواهرالمضیئه فی الطبقات الحنفیه، ج

 حمن الترمذی هم از ابواللیر سمرقندی روایت كرده است.روایت كرده و ابوبکر محمد بن عبدالر

الفقه، آثار ابواللیر سمرقندی عبارت است از: تفسیر القرآن )مسمّی به بحرالعلوم(، خزانة

الفروع، الفروع، الفتاوی، حصر المسا ل فیالمسا ل، النوازل فیالغافلین، عیونالعارفین، تنبیهبستان

ظا ر. بدلیل رعایت اختصار توضیح بیشتر دربارة آثار و زندگی ابواللیر مقدمة الصالة و تاسیس الن

، 3را به مقالة دیگری موكول میکنیم )دربارة آثار او ر : الجواهرالمضیئه فی الطبقات الحنفیه، ج

 (.545ص

 ابونصر حدّادی و مشرب ماتریدیه -2-6
مکتب ماتریدیه در پایه و عقاید بسیار به اصول معتزله نزدیک است اما ابومنصور ماتریدی نیز 

انداخت مانند اشعری در پی پاسخگویی به معتزلیان بود. در این میان آنچه میان این دو فاصله می
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این بود كه اشعری مکتب كالمی خود را بر اسا  مذهب حنبلی و ماتریدی مکتبش را براسا  

ریزی كرد. ماتریدی در میان حنفیان بسرعت پذیرفته شد. ذهب حنفی رایج در بالد شرقی پایهم

با پذیرش مذهب حنفی از سوی تركان نومسلمان آسیای مركزی، این مذهب نیز پایگاهی سیاسی 

های میانه، مادلونگ، های اسالمی در سدهیافت و باعر نیرومندتر شدن آن گردید )مکتبها و فرقه

. اغلب محققان مسا ل مورد اختالف اشاعره و ماتریدیان را سیزده مورد میدانند كه (61ص

ایمان و »، «عدل الهی» ،«تکلیی ماالیطاق» ،«حسن و قبح عقلی و ذاتی اشیاء»مهمترین آنها 

(. در زیر به برخی 380هستند )فرهنگ فرق اسالمی، مشکور، ص« صفات خداوند»و « میزان آن

 اره میکنیم و شواهدی از ماتریدی بودن حدّادی بدست میدهیم:از این موارد اش

 عدل الهی -1-2-6
ماتریدیان اگرچه حسن و قبح را امری عقلی میدانند، توجه چندانی به مقولة عدل نمیکنند و 

ای به لزوم اتصاف خداوند به عدل و تنزه مقام ربوبیت خداوند از ظلم و ستم بسنده تنها با اشاره

 (. ابونصر حدّادی آورده است:106لبدایة من الکفایة، صاند )اكرده
رسد پکس را نرسد كه ویرا بچمعنی هی .انگكند براستای بند چرسند از هرپخدای را عزّوجل ن»

 .كردند و نکردند ینآ رسند ازپامّا خلقان را ب .یسئلون هم و .را نکردیچنین كردی و چرا چكی 

نین كردی چرا چوید گنان باشد كی بنده را نرسد كی خداوند را چمعنی این كلمات و بیان آن 

 (.284اهلل، صكتاب)معانی «.نین كردیچرا چرسند كی پو خداوند راست تعالی كی بنده را ب

 رؤیت -2-2-6
ماتریدی با استناد به حدیر رؤیت ماه تالش كرده است ثابت كند كه رؤیت خداوند مستلزم 

متصور شدن جسمانیت برای خداوند نیست. یکی از نکات مهمی كه ابومنصور ماتریدی در بحر 

قا ل شده است. ماتریدی « رؤیت»و « ادرا »رؤیت مطرح كرده است تمایزی است كه وی میان 

یت تنها در آخرت و برای مؤمنان رخ میدهد و كافران از دیدن پروردگار معتقد است این رؤ

« لقاء»(. ابونصر حدّادی نیز در تفسیر كلمة 77التوحید، صمحروم خواهند بود )ر : كتاب

حقیقت بودن آن را میپذیرد و آن را نیز خاص مؤمنان میداند. وی در شرح كیفیت و كمیت این 

ند ماتریدی كه آن را محتمل می داند، لقاء را امری محتمل میداند لقاء هیی چیزی نمیگوید و مان

 خداوند دیدار هر  یعنی تحقیقت هم لقاس« لقا»محتمل بود كی »و دست به تاویل آن نمیزند: 

 .(51اهلل، صكتابمعانی) «كرد باید باخالصید دارد كار ام تعالی

 

 

 بهشت و دوزخ -3-2-6
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معادشناسی مسلمانان است و در قرآن و سنت دربارة جهنم از مهمترین مسا ل بهشت و 

اكنون، یعنی پیش ویژگیهای این دو فراوان گفته شده است. از نظر ماتریدیان بهشت و دوزخ هم

 133تا  131اند و برای اثبات این نظر خود به آیاتی چون آیات از برپایی قیامت، خلق شده

در وصی بهشت  «أعدّت»د در این آیات از لفظ عمران استناد میکنند و میگویند چون خداونآل

(. 165الدین، صو دوزخ استفاده شده است، نشانة وجود آنان در زمان نزول قرآن است )اصول

ماتریدیان بر پایة آیات فراوانی كه از خلود و جاودانگی بهشت و دوزخ و اهل آن میگویند، معتقدند 

اند و اهل نیز تا ابد در نعمتهای بهشتی مستغرقبهشت و جهنم ابدی و فناناپذیرند و اهل بهشت 

ای از اهل عذاب كه مؤمن هستند سرانجام از عذاب رهایی عذاب نیز در آتش مخلّدند. اگرچه عده

 امام ةفت خواجگ»باره مینویسد: (. ابونصر حدّادی دراین27، ص1مییابند )تاویالت اهل السنه، ج

 را آن كسها كی دارم امید آیند، بیرون از آنجا كی زهرگ نخواهند كی بهشت آن عنه رضی اللّه

 آمدن بیرون مسلمانی از امروز كه را هر آیند. بیرون لمانیز كی از مسگباشد كی نخواهند هر

. (48اهلل، صكتابمعانی) «نباشد آمدن بیرون آرزوی هرگز بهشت اندر آن فردا نباشد، آرزو

 :ستا یتآنانک در چمن را در بهشت همین بود ؤقیامت مه امید داریم كی فردا ب»همچنین: 

دیدن ه شم روشن كنید بچین انهار و ا شامید ازبیا و ثمار از این یدبخور .كلوا و اشربوا هنیئاً

 .(82اهلل، صكتابمعانی)« جبّار

 استواء رحمان بر عرش -4-2-6
تجسیم از خداوند اصل اساسی ماتریدیان در خداشناسی، تنزیه و نفی هرگونه نقا و تشبیه و 

است. از این رو، ماتریدیان ذات خداوند را از هر صفتی كه مستلزم نقا، جسمانیت و حدوث 

باشد، به دور میدانند. در حقیقت ماتریدیان با نفی صفات سلبی به معنی سلب نقا از خداوند، 

 العرش ىعل نالرّحم»ساحت خداوند را به كمال وصی میکنند. ابومنصور ماتریدی دربارة آیة 
به آن صورت كه نازل  استوى العرش على نالرّحم ما به آیة»چنین مینویسد:  (5)طه/« استوى

شده است قا ل میشویم و معنای آن را به طور قطعی به چیزی تاویل نمیکنیم؛ زیرا احتمال دارد 

اوند از ایم داشته باشد... و ما به آن چیزی كه خدكه معنای دیگری غیر از آنچه ما تاویل كرده

است، ایمان داریم و نیز در هر آنچه كه آیه نازل شده است مانند رؤیت و امثال  آن اراده كرده

 (.47التوحید، ص)كتاب« آن، نفی مشابهت از خدا و ایمان به آنچه او اراده كرده است، الزم است
و ضمن آوردن ابونصر حدّادی نیز در تفسیر آیة مذكور از ابومنصور ماتریدی پیروی كرده است 

پرداخته است، و پس از آن بدون آنکه « عرش»نظر حسن بصری و مالک انس، به تاویل لفظ 

تاویل كردن آنان را رد كند، نظر ابواللیر سمرقندی را میآورد كه وی نیز مانند ابومنصور ماتریدی، 
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اوریم كه از تاویل كردن آیه خودداری كرده است و گفته است بهتر است كه ما بدان ایمان بی

 خداوند بر عرش استوا دارد:
 امام رضی ةفت خواجمستویست. گ اوی خلق بریة بر اوی عظمت كی ترحمان آن خداییس»

 عرش بر تعالی و سبحانه را خدای مر كی بداند بنده كی آنست یقهااللّه عنه سالمتترین طر

 (.170اهلل، صكتاب)معانی «نگفت. آنی از می آن ندانیگونچگت و گف چنانک استواهست

 خلق و کسب -5-2-6
در اینکه ماتریدیان انسان را در افعال خود مختار و تاثیرگذار میدانند، تردیدی نیست. ابومنصور 

التوحید، ماتریدی برای استناد فعل به انسان استداللهای فراوانی ارا ه كرده است )ر : كتاب

جبرگرایان، كه برای انسان هیی نقشی در افعال (. ابومعین نسفی نیز در ابطال مذهب 225ص

خود قا ل نیستند، چهار دلیل اقامه كرده كه همگی بر نقش و تاثیر و اختیار انسان در افعال او 

(. ماتریدیان نه جبر را میپذیرند و نه قدر و تفویض 278داللت دارند )التمهید لقواعد التوحید، ص

ابونصر حدّادی در  .است، قا لند« امر بین االمرین»روف به را، بلکه به مقامی میان این دو كه مع

ردی از طاعت ما تا بدان گكسب مشغول  هما از تو آن نخواهیم كی ب»این باره چنین مینویسد: 

. روزی تو و آن قوم تو ما میدهیم .نحن نرزقک .كسب بر خود نفقه كنی و عیاالن را نفقه دهی

« .بود خواهد را پرهیزكاران مر بهشت كی ای ودب را پرهیزكاران مر كارفت آخر گس پ

ان گمنان چر كسی گویند معنی این سخون آن باشد كی اگبعضی می(. »266اهلل، صكتاب)معانی

حیلتی  گو .روزی جستنه میبرد كی خدای عزوجلّ او را روزی نخواهد داد و خود جهد میکند ب

 كی زییه چخویش توانی رسیدن بجهد ه كی خواهی بکن و خود را مثل برسن خفه كن تا ب

 .(297)همان، ص« .دای عزّوجلّ ترا روزی نکردستخ

 اهلل و ویژگیهای زبانی جالب توجهکتابسبک نثر در معانی -7
قدمت و اصالت كتاب مورد بحر و نسخة آن باعر میشود بتوان آگاهیهای گوناگونی درمورد 

ست آورد. این متن مربوط به دورة نخست تاریخ زبان فارسی و سبک این كتاب از نظر زبانی بد

 نثر فارسی است و مختصات كهنی دارد. در زیر به مهمترین موارد اشاره میکنیم:

 تلفظ کلمات -1-7
ای كه اخیراً از این كتاب بدست آمده، مشکول است؛ یعنی حركات متن ضبط شده نسخه

نظر تلفظ، واژگان این كتاب به دو است. در اینجا صرفاً به تلفظ چند كلمة مهم اشاره میشود. از 

 دسته تقسیم میشوند:
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 رِش؛ (39 ،33ص) زَهرِیْآهِنالی( واژگانی كه تلفظ آنها با تلفظ امروزیشان تفاوت دارد: 

؛ (78؛ 48ه )صونَگُ؛ چُ(54دَانِندَه )ص(؛ 270اُستُوار نَادَارِندَه )ص؛ (134اَفسِرْدَه )ص؛ (151)ص

 ؛(95اِمرُوزِسْت )ص؛ (129مُسْوَا  )ص؛ (150ره)صگُكَنْ
 ب( واژگانی كه تلفظ آنها در فرهنگها نیامده است:

 (.18)ص «نجُم رَا همیشَه تَب دَاشتیپَهَارم بَنک بُود و چ»بَنک:  -

 (.35)ص« ردونِ آفتَاب هاَل  شَوَندِیگُ و نُهوبَست آن گُرْنِی ایشَان از بَانگَاَ» نُهُوبَست: -

 نویافتهکلمات و ترکیبات  -2-7
كاربرد كلمات و تركیباتی كه خود آنها یا معنی آنها در فرهنگهای فارسی ضبط نشده یا برای 

 آنها شاهدی نیامده است:
 اند:الی( كلماتی كه خود آنها در فرهنگها ضبط نشده

وَی  این هَمه بُخورَد یَک آرُوغ خُوش كی اَزُو بیَایَد این هَمه بَر»: گاهطهورجای: مستراح، طهارت -

 .(126همان، ص) «خانَه و طهوُرجَای رَفْتَنوَارَد حَاجتش نیَایَد به آبگبُ

الکاتِبین رَا بَر كَار كَرْدَه ویَد كرامَگُهَر ِ این كَلمَاتها ب»: بركار كردن: بکار گرفتن، مشغول كردن -

 .(143همان، ص) «بَاشَد بنِیکی نبشتَن

 اند:اند، در فرهنگها ضبط نشدهاهلل آمدهكتابمعانیب( كلماتی كه در آن معنی كه در 

 .(139همان، ص) «كَافرِیست و جاهِلی و بودگِیگُمهَرْ  وَی اندَر »: : گمراهیبودگِیگُم -

همان، ) «اندگرِفتَهفت این مشْركَان مَر بُتَان رَا فرود خُداوَندتعالی بخُدایی گُ»: فرود: غیر از، بجز -

 .(147ص

 اند:كه در فرهنگها بدون شاهد ضبط شدهج( كلماتی 

 بدین كِی هَركارَه بُوَد رییشَوَپِ قَیْن بلغَتِ عَرَب »: هَركارَه: كسی كه هر كاری میتواند انجام بدهد -

 «بِدَانَد چِیزَكی چیزی هَرْ  از وَ  كُنَد دُرودگَرِی و كُنَد آهِنگَرِی و كُنَد رُویگَری شَوَد روسْتَاهَا

 .(144همان، ص)

همان، ) «دُوزَخ بسُوی رَا مُشرِكان و مُجرمَان مَر پیَادَه یمو برَوَان»: روانیدن: حركت دادن -

 .(149ص

 نحو جمالت -3-7

 المنیر میتوان به دو دستة كلی تقسیم كرد:اهلل و تفسیرهكتابنحو جمالت را در معانی

میشوند: در این جمالت  الی( جمالتی كه در ترجمة آیات یا هنگام نقل قول از راویان آورده

 چینش كلمات عموماً تحت تاثیر نحو عربی و جملة مبدأ است. برای مثال:
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جای كی دو دریا بازنباشم از رفتن تا برسم بدان (:60اَلْبَحْرَیْنِ )كهی/ مَجْمَعَ أَبْلُغَ  حَتَّى أَبْرَحُ الَ» -

 (.5)همان، ص« بهم آید

)همان، « الساّلم(: یاد كن اندر قرآن قصة ابراهیم علیه41اهِیمَ )مریم/إِبْرَ اَلْکِتَابِ  فِی اُذْكُرْ وَ» -

 (.100ص

ب( جمالتی كه در بخش تفسیری آورده میشوند: این گروه از جمالت، بسیار كوتاه و مطابق 

آیند و بندرت این قاعده بهم با نحو جمالت فارسی هستند. در آنها فعل و فاعل در جای خود می

 میریزد:

)همان، « گوید كی دنیا فانیست صدق آن بجای آرد. دل بر آن نبندد و بتر  آن بگویدچون » -

 (.107ص 

الموت ویرا دوست گرفت از خداوند تعالی دستوری خواست تا بزیارت وی آید. خداوند ملک» -

 (.114)همان، ص « تعالی ویرا دستوری داد

 های ادبیعدم استفاده از آرایه -4-7
اهلل حتی از یک آرایة ادبی استفاده نشده است. علت این امر كتابمعانیدر تمام متن كتاب 

نیز شخصیت علمی و دینی خود ابونصر حدّادی میتواند باشد. پیش از این نوشتیم كه ابونصر 

 حدّادی، خواجة امام، قاری بزرگ سمرقند و نیز مفسّر قرآن بوده است. 

 ک و چند برگ تفسیر قرآن طاهراهلل، تفسیر قرآن پاکتاباشتراکات معانی -8
ها در زیر به اشتراكات مختلی در تعبیرات گوناگون و روش تفسیری اشاره میشود. این نمونه

از اشتراكات ثابت میکند این سه عنوان، بخشهای گوناگون از كتابی واحدند كه همان 

 المنیر باشد.اهلل و تفسیرهكتابمعانی

 اشتراکات واژگانی -1-8
ها و تركیبات مشتر  فراوانی المنیر، و تفسیر قرآن پا  واژهاهلل و تفسیرهكتابمعانیدر متن 

 آمده است كه نشانگر یکسانی آنهاست؛ تركیباتی مانند:
كرده  بوده هركسى كه او ایمان را به كفر عوض كند كفر را بر ایمان برگزیند ...گم»گمبوده:  -

واهلل كه ما »(؛ 64)تفسیر قرآن پا ، ص« مسلمانى راباشد مر راه راست را و رها كرده دین 

ون چفت ای هارون گس پ»(؛ 26)چند برگ تفسیر قرآن طاهر، ص« بوده مردمانیم اندر دنیاگم

 .(237اهلل، صكتابمعانی) «نیامدی؟ من پس چرا گشتند گمبودهدیدی كی ایشان 

)تفسیر  «كرده است تو چه گویى باری؟شده است و دین پدران یله  این عمار بیراه»بیراه شدن:  -

گفتندی ما همچنان شعرها میگوییم كه محمد میگوید آن راویان بیراه »(؛ 66قرآن پا ، ص

نان چمعنی این سخون »(؛ 52)چند برگ تفسیر قرآن طاهر، ص« گرد ایشان اندر آمدندی
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اهلل، كتابمعانی) «شتندگی نهادند هم بسوی شر  بازگونژگباشد كی باز سر در بیراهی و بفا

 .(316ص

او با شریعت شما موافق نیاید و با شما به مراد  پیغامبرى آید كه آن شریعت»ت دروغزن كردن: 

(؛ 30)تفسیر قرآن پا ، ص «كردن گیریدشما كار نکند ایشان را كشتن گیرید، و دروغزن

ویند گو را ا»(؛ 45)چند برگ تفسیر قرآن طاهر، ص« خدای عزوجل كافران را دروغزن كرد»

اهلل، كتاب)معانی «دستهای توست ای كی بکافریهای تو و دروغزن كردن تو ةاین عذاب تو بالفغد

 .(390ص

 كردندهنده فرستیدیم ترا مر گرویدگان را به بهشت و به زلیفنگفت مژدگان»ت زلیفن: 

هرآینه سرانجام بدانید »؛ (80)تفسیر قرآن پا ،  «فرستیدیم مر ترا مر ناگرویدگان را به دوژخ

كه با شما چه خواهم كرد از عقوبت پس مر ایشان را زلیفنهای كرد )چند برگ تفسیر قرآن 

 «ویند این كافران مر ترا یا محمّد كی خواهد بود این زلیفنهای تو مر ما راگ»(؛ 14طاهر، ص

 .(299اهلل، صكتاب)معانی

 اشتراک در ترکیبات و عبارات -2-8
، كه اطالعات مندرج در آن پس از بررسی آماری و دقیق از سه كتاب مورد بحر در جدول زیر

استخراج شده، مشاهده میشود كه تركیبات و عبارات مشتر  در این سه كتاب فراوان است و 

 این خود دلیلی است برای اثبات یکی بودن این سه:

 تركیب یا عبارت معانی پا  طاهر تركیب یا عبارت معانی پا  طاهر

هفت آسمان و  11 4 2

 زمین 

معنی این سخون  7 2 2

 چنان باشد
محتمل بود كی  9 2 2

 گویی

 و آن چنان بود كی  5 2 1

هفت آسمان و  4 1 2 اندر آن وقت كی  9 3 1

 هفت زمین 

این سخون چنان  7 2 2 گفت آن كسها كی  9 1 1

 باشد كی 

تو بدان جایگاه  3 1 1 آن كسها را كی  9 4 5

 كیاست 

این سخون چنان  8 2 1

 باشد 

معنی این سخون  3 1 1

 آن باشد
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ازپس ایشان قومی  3 1 1 و بعضی گفتند كی  8 5 3

 چنان روند 

عنه اهللگفت رضی 3 1 1 مر خدای را تعالی  8 2 4

 كی بیغامبر گفت 

معنی این سخون  7 3 2

 چنان

كس است كی  3 1 1

 خدای را 

به ما چنان رسید  3 1 1 و آن چنان بود  6 4 1

 كی 

گفت معنی این  4 1 1
 سخون

روایت كرد از  2 1 1
پیغامبر صلی اهلل 

 علیه

 مر ایشان را  54 49 37 بعضی گفتند 70 4 8

 و بعضی گفتند  43 34 28 آواز دادن 11 7 1

 آن است كی  35 23 17 آیت آمدن 17 4 1

عبا  گفت ابن 29 13 7 بدو بگرویدند 4 2 1

 عنهاهللرضی

 خدای را تعالی 18 11 10 اژدهایی گشت 1 1 3

 معنی این سخون  17 2 3 امتان خویش 1 1 1

 آن روز كی  17 9 11 ایشان آمد 2 5 3

 خدای را عزوجل  17 10 8 آتش دوزخ 11 3 1

 محتمل بود كی  12 1 2 آفتاب برآمدن 5 3 1

 بعضی گفتند كی 11 4 7 نزدآمد به 2 2 3

 اندر آن وقت  11 5 3 آیت آمد 8 4 1

 بود كی گویی 9 2 1 بازبودن از 3 1 1

 چنان بود كی  9 3 1 بدادیم مر 2 1 1

 این سخون چنان  9 2 3 بدیدند گفتند 1 1 1

 معنی چنان باشد  8 2 3 بدیشان رسید 6 2 3

 معنی این آیت  8 3 3 بدیشان نمود 1 1 1

 همچنان است كی  7 2 4 منشیبزرگ 2 1 1

 و به روایت  7 2 2 بندگان خویش 3 2 1
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 تا بدانید كی  7 2 2 بهشت جاودان 2 3 1

 فرمان داد تا  6 2 3 نزد توبه 3 2 2

خداوندتعالی گفت  6 3 1 بیرون آمدند 2 2 1

 چون 

 جواب داد گفت  6 3 3 بیرون آمد 7 4 2

 روش تفسیر مشترک -3-8
هر سوره روش مشخصی دارد كه در زیر آن را در بخشهایی بسیار ابونصر حدّادی در تفسیر 

آوریم و عدم همسانی یا همسانی تفسیر قرآن پا  و چند برگ تفسیر قرآن طاهر را با كوتاه می

 آن نشان میدهیم:

 هاآغاز و پایان سوره -1-3-8
یا مدنی بودن حدّادی ابتدا نام سوره و تعداد آیات را ذكر میکند و پس از آن به مکی بودن 

آورد. سوره اشاره میکند و در پایان سوره نیز روایاتی را از پیامبر )ص( در فضیلت قرا ت سوره می

اهلل را در آن كتابازآنجاكه تفسیر قرآن پا  بخشی از میانة سورة بقره است، این ویژگی معانی

در پایان سورة الشعراء و آغاز نمیتوانیم ببینیم، اما این ویژگیها را در چند برگ تفسیر قرآن طاهر 

 سورة النمل مشاهده میکنیم:
سورت طه مکّیست و صد و سی و پنج آیتست (: »167اهلل، در آغاز سورة طه )صكتابمعانی -

بقول كوفیان و صد و سی و چهار آیتست بقول مدینیان و صد و سی و دو آیتست بقول 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هر  سورت  پیغامبر گفت»(: 269در پایان سورة طه )ص. «بصریان

 .«طه برخواند بدهد خدای عزّوجل مرو را ثواب مهاجران و انصاریان

سوره النمل مکّی است و نود و »(: 57چند برگ تفسیر قرآن طاهر، در آغاز سورة نمل )ص -

چهار آیت است به قول بصریان نود و سه به قول كوفیان و نود و پنج آیت است به قول 

پیامبر گفت صلی اهلل علیه و سلّم هركه سورة (: »56سورة الشعراء )صدر پایان «. مدینیان

را و ابراهیم را و لوط  ای كه نوح را و هود را و صالح را و شعیبالشعرا برخواند به عدد هر بنده

را و اسحاق را و یعقوب را و موسی را و عیسی را و محمد مصطفی را علیهم السالم راستگوی 

 «.داشتند و آن كسها كه دروغزن كردند به عدد هر یکی، ده نیکی نویسد مر این كس را

 

 در متن تفسیر -2-3-8
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ا به بخشهای مختلی تقسیم و پس از ورود ابونصر حدّادی به بخش تفسیر آیات، وی آیات ر

ای تفسیری است امّا این بخش هر بخش را جداگانه ترجمه میکند كه این ترجمه اكثراً ترجمه

 تفسیری اغلب بسیار كوتاه است. ما این ویژگی را در دو اثر دیگر نیز میبینیم:

روید ای آدم و حوا ازین آنگاه گفت فرو  جَمِیعاً: مِنْها اِهْبِطا قالَ(: »258اهلل )صمعانی كتاب -

عَدُوٌّ: شما دشمن ابلیس و مار باشید تا ابلیس و مار دشمن  لِبَعْضٍ بهشت بسوی زمین. بَعْضُکُمْ

هر باری كی از من كه خداوندم بسوی شما یا فرزندان  هُدىً: مِنِّی یَاْتِیَنَّکُمْ شما باشند. فَإِمّا

 «و متابع شوید مر آن رسول را.آدم كتابی آید یا رسولی آید بگروید بدان كتاب 
تعالى  فمهما قیل للیهود آمِنُوا صدّقوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ  (: وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ 33تفسیر قرآن پا  )ص -

 من القرآن على محمّد صلّى اللّه علیه و سلّم گفت یا جهودان بگروید بدینچه ما فروفرستادیم

یْنا گفتند ما بدین كتاب گرویدیم كه به نزد پیغامبر ما فرود آمد و آن قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَ 

 .«توریت است

كه چون  یا یفکنآن عصا از دست ب عَصا َ أَلْقِ  وَ(: »62-61چند برگ تفسیر قرآن طاهر )ص -

ها را و درختان را به دهان اندر و صخره یستادهایپاگشت بر یاژدها یفکندعصا از دست ب

 فَلَمّا گفت یآمد خداوندتعالیم نیدهش یش تا دورهاچنانکه آواز دندان خاییدد میگرفت و خر
برجست  یکیو پس  یگشته به بزرگ یمر آن عصا را چون اژدها یددب چون جَانٌّ كَاَنَّها تَهْتَزُّ رَآها

 یختبگر موسی یُعَقِّبْ لَمْ وَ مُدْبِراً ی وَلّىاستیدهمار خرد خم یکی یگفت یدمیدو یو از هر جانب

 «.متر  یموس ای تَخَیْ ال مُوسى ید یادویو هم یستچنانک بازننگر

 خواجۀ امام -4-8
چنانکه پیش از این آوردیم، در سه متن مورد بحر ما از خواجة امام، ابواللیر سمرقندی نقل 

را در اهلل كتابقولهایی آورده شده است. نشانی تعدادی از اقوال خواجة امام موجود در معانی

تفسیر بحرالعلوم بدست دادیم. در این میان، چند روایت منقول از خواجة امام در تفسیر قرآن 

پا  و چند برگ تفسیر قرآن طاهر را هم در تفسیر بحرالعلوم خواجة امام ابواللیر سمرقندی 

قرآن ایم. در اینجا برای رعایت اختصار، به این منابع ارجاع میدهیم )ر : تفسیر مشاهده كرده

، 1و تفسیر بحرالعلوم، ج 55؛ تفسیر قرآن پا ، ص74، ص1و تفسیر بحرالعلوم، ج 37پا ، ص

؛ چند برگ تفسیر 599، ص2و تفسیر بحرالعلوم، ج 24؛ چند برگ تفسیر قرآن طاهر، ص80ص

 (.598، ص2و تفسیر بحرالعلوم، ج 27قرآن طاهر، ص

 

 

 گیرینتیجه -9
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كر نکاتی مهم و نویافته درخصوص زندگی، تحصیالت، آثار، در این مقاله برای نخستین بار به ذ

ق و شاید در 340-330مشرب كالمی و فرزندان ابونصر حدّادی پرداختیم. او احتماالً در حدود 

سمرقند بدنیا آمده، استادان مختلفی بویژه در علم قرا ت داشته، سفرهای بسیار از جمله به 

ق درگذشته و در غزنین بخا  سپرده 400م پس از سال نیشابور، بغداد و بصره داشته و سرانجا

اند، شده است. در این پژوهش، با استفاده از منابع قدیم، دو فرزند او را، كه هردو اهل علم بوده

اهلل، شش كتاب دیگر )بزبان عربی( منسوب كتاببر معانیایم. به حدّادی عالوهشناسایی كرده

د. در قسمت دیگری از مقاله، با استناد به عقاید كالمی شده كه برخی از آنها در دست نیستن

ایم كه ابونصر حدّادی بر مشرب اهلل ثابت كردهكتابماتریدیه و بدست دادن شواهدی از متن معانی

ماتریدیان بوده است. پس از این، به معرفی شخصیتی پرداختیم كه در كتاب مورد بحر و دو 

یاد شده است و تاكنون هویتش ناشناخته بود. « واجة امامخ»متن دیگر تفسیری از او با عنوان 

 بزعم ما این شخا كسی نیست جز ابواللیر نصر بن محمد سمرقندی. 
اهلل، بخصوص به دلیل نسخة قدیمی و ارجمندی كه از آن موجود است، در كتابكتاب معانی

كلمات ضبط شده  كه ای دارد. در این نسخه، تلفظ مطالعات سبکی و زبانی فارسی اهمیت ویژه

در مواردی با آنچه در فرهنگها ضبط شده، متفاوت است. همچنین كلمات و تعبیرات خاصی در 

این متن بچشم میخورد كه در مقاله به بعضی از آنها اشاره كردیم. نحو جمالت در این كتاب در 

ی است. همچنین بخشهایی متاثر از آیات قرآن و در بخش دیگری كامالً مطابق با نحو زبان فارس

های ادبی در متن دیده نمیشود. در بخش با توجه به جایگاه دینی مؤلی كتاب، صنایع و آرایه

اهلل، كتابپایانی مقاله هم با استناد به تکرار كلمات، تركیبات و تعبیرات خاص در سه كتاب معانی

ر مشتر  آنها و نقل تفسیر قرآن پا  و چند برگ تفسیر قرآن طاهر و نیز با توجه به روش تفسی

در هر سه، نشان دادیم كه این سه متن، بخشهای مختلفی از متنی واحد « خواجة امام»قول از 

 و تالیی ابونصر حدادی هستند. 
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