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Abstract
The writing of mystical texts in Persian literature started from the second half of the
fifth century. Although a good deal of this kind of interpretation of Quranic verses and
sayings come sporadically, but, in the meantime, the first mystical interpretation of
Quranic verses, and prophetic sayings on Persian mystical literature are not well known.
According to the documents which had been handed down to us, it seems from the sixth
century that traditional Persian interpretations of some philosophers and mystics have
grown substantially due to their mystical worldview and with an emphasis on Quranic
verses that prophetic traditions have attempted to interpret them. Among the rare
samples in this area which are available to us are two treatises on the interpretation of
verses and hadiths that have been written separately and independently and are
presented in the writings of Salim Agha and Süleymaniye Library. One of these
treatises was corrected by Forouzanfar under the title of "Interpretation of Sura
Muhammad and al-Fatah" as a single manuscript, but the other treatise regarding the
translation and interpretation of hadiths has still remain unknown. This paper analyzes
the formation and historical development of Persian mystical interpretations of the
Quran and sayings of the Prophet's mystical interpretation and describes one of the
oldest examples that we have discussed.
Keywords: Prophetic Sayings, Persian Interpretations, Mystical Interpretation, Written
Manuscript
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چکیده
گمان میرود نگارش متون عرفانی در ادب فارسی از نیمة دوم قرن پنجم هجری آغاز شده است .در این آثار بسییاری از
آیات قرآن کریم و احادیث بهطور پراکنده شرح و تفسیر میشود؛ البته اطالعات دقیقیی از نسسیتین تفسییرهای عرفیانی
قرآن کریم و احادیث به زبان فارسی و شیوة بیان آنها در جمعهای علمیی و عرفیانی در دسیت نیسیت .از قیرن ش یم
تفسیرهای سنتی فارسی رشد بسیاری یافت .برپایة اسناد و متون موجود به نظر میرسد برخی از حکیمیان و عارفیان بیا
جهان بینی عرفانی و با تأکید بر جنبه های معرفتی آیات و احادیث به تفسیر روی آوردند .اکنون دو رساله در تفسیر آیات
و احادیث موجود است که از نسستین نمونههای کم یاب در این زمینه است .این دو رساله با نگارش مستقل و مجیاا در
مجموعة دستنوشتههای سلیمآغا و کتابسانة سلیمانیه نگهداری میشود .فروزانفیر یکیی از ایین دو رسیاله را بیا عنیوان
تفسیر سورة محمد و سورة فتح بهصورت تک نسسه تصحیح کرد؛ اما رسالة ترجمه و تفسیر احادیث همچنیان ناشیناخته
باقی مانده است .در این جستار شیوة شکل گیری و دگرگونی تاریسی تفسیرهای عرفانی فارسیی قیرآن کیریم تحلییل و
یکی از کهنترین نمونههای تفسیر عرفانی احادیث نبوی نیا معرفی و بررسی میشود.
واژههای کلیدی
احادیث نبوی؛ تفسیرهای فارسی؛ تفسیرهای عرفانی؛ نسسة خطی
1ـ مقدمه
متون تفسیری فارسی قرآن کریم از مهمترین ذخیرههای معنوی فرهنگ و ادب فارسی است .بیتردید در آغاز اسیالم بیه
سبب نیاز ملی در فهم متون دینی ،بهویژه فهم معانی ژرف قرآن کریم ،ترجمه و تفسیر قرآن به زبان فارسیی در مجیال
برخی از علما و دان مندان فارسیزبان بهطور غیررسمی رایج بود .برخی با تأمل به این موضوع بر آنانید کیه ترجمیه و
تفسیر فارسی آیات قرآن کریم به زبان فارسی در قرن های اول هجری رواج داشته (ر.ک :اسیفراینی 2 :5731 ،و )8؛ امیا
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متون مستند و مکتوبی از این دوره برای تأیید این سسن بیه دسیت میا نرسییده اسیت .برپاییة اسیناد نوشیتاری موجیود
کهنترین متن تفسیری فارسی ،ترجمه و تفسیر موزون از دو جاء قرآن مجید است که در اواخر قرن سوم و اواییل قیرن
چهارم نوشته شده است (ر.ک :پلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی)73 :5717 ،؛ اما بنیابر سیسن نویسیندگان کتیاب
ترجمة تفسیر طبری به نظر میرسد ترجمه و تفسیر قرآن کریم به زبان فارسی به طور رسمی در قرن چهارم و بیا اجیازة
علمای دین در آن روزگار انجام گرفت (ترجمة تفسیر طبری .)0/5:با آغاز سینت تفسیرنویسیی در ادب فارسیی ،تفسییر
قرآن کریم از قرن چهارم با تأکید بر توضیح و تبیین علوم و معارف آن گسترش یافت و تفسییرهای بسییاری باتوجیهبیه
گرایش های گوناگون مذهبی به نگارش درآمد؛ چنانکه تفسیر قرآن پاک ،لسانالتّنایل ،تفسیر سورآبادی ،تاجالتیراجم و...
از نمونههای م هور و معروف اینگونه تفاسیر هستند.
محمدجعفر یاحقی مسئلة چگونگی کاملشدن و رواج تدریجی ترجمه و تفسیر فارسی آییات قیرآن را از روی اسیناد و
متون تاریسیِ بهجامانده بررسی کرده است .در این جریانشناسی ،آثار تفسیری فارسی کمابیش از زمان پیامبر(ص) و روزگیار
سلمان فارسی شروع میشود و تا دورة صفویه و روزگار معاصر ادامه مییابد (ر.ک :یاحقی 730 :5780 ،ی .)787
از نسستین تفسیرهای سنتی فارسی اطالعات کموبیش مستند و درخور توجهی در مآخذ کتابشناسی اسالمی وجود
دارد؛ اما از تاریخ رواج تفاسیر عرفانی آیات قرآن کریم به زبان فارسیی اطالعیات دقیقیی در دسیت نیسیت .بیا وجیود
مطالعات انجامشده در این باب ،بهیقین نظریهای عقالنی نمی توان ارائه داد؛ امیا تنهیا آگیاهی میا در ایین بیاب بیه میتن
مستندی محدود میشود که در یکی از بسشهای سهگانة کتاب ک فاالسرار ،النوبةالثالثه ،آمده است؛ البته هنوز هیم آرا
و دیدگاه های پژوه گران دربارة نویسنده و زمان نگارش آن با شیک و تردیید همیراه اسیت (ر.ک :معیین)08 :5728 ،؛
(محیط طباطبایی.)211 :5728 ،
پی تر بیان شد متون عرفانی در ادب فارسی کمابیش از نیمة دوم قرن پنجم به نگیارش درآمید؛ ک یفالمحجیوب و

شرح کتاب التعرف کالباذی از این جمله است .در این متون به طور پراکنده مقدار درخور توجهی از آییات قیرآن کیریم
شرح و تفسیر شده است؛ اما از نسستین تفسیرهای عرفانی آیات قرآن کریم به زبان فارسی و شییوة آنهیا در جمیعهیای
علمی و عرفانی اسناد دقیقی موجود نیست .تفسیر عرفانی آیات قرآن کریم به زبان عربی کمابیش از نیمیة اول قیرن دوم
هجری آغاز شده است .به نظر می رسد از قرن ش م ،رشد تفسیرهای سنتی فارسیی بسییار شید؛ برخیی از حکیمیان بیا
جهان بینی عرفانی و با تأکید بر موضوعات مهم معرفتی آیات قرآن و یافتن مفاهیم ژرف آنهیا ،آییات قیرآن کیریم را بیه
فارسی تفسیر کردند .برپایة مآخذ کتابشناسی بسش سوم از تفسیر ک فاالسرار میبدی بیا عنیوان النوبیةالثالثیه ،تفسییر
عرفانی قرآن کریم  ،نسستین متن کهنی است که تاکنون از این گونه متون بیه دسیت رسییده اسیت؛ البتیه برخیی از ایین
تفسیرهای عرفانی آیات با ذکر نام خواجه انصاری (فوت  )185به او منسوب شده اسیت .اثیر دیگیر ،رسیالهای مسیتقل
است که در مجموعه دستنوشتههایی در کتابسانة سلیمآغای استانبول به شمارة  103و کتابسانة قونییه بیه شیمارة 2523
موجود است .گمان می رود که این رساله بس ی از تفسیر بارگ عرفانی اسیت کیه در جمیعهیا و جلسیههیای عرفیانی
خانوادة موالنا بیان میشد و فقط تفسیر دو سورة محمد(ص) و فتح از آن بهجا مانده است.
برپایة متون تفسیری که در مجموعة دستنوشته های عرفانی آمده است ،به نظر میرسد که ترجمه و تفسییر عرفیانی
احادیث نیا همراه با تفسیر عرفانی آیات قرآن کریم در جمعهای عرفانی وجود داشته است؛ امیا در سینت تفسیرنویسیی
فارسی اطالعات کتابشناختی دربارة ترجمه و تفسیر احادیث بهگونهای دیگر است .گفتنی اسیت کیه تیا عصیر جیامی
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اطالعات درخور اعتماد و دقیقی در باب چگونگی نگارش ایین متیون بیه دسیت میا نرسییده اسیت و آثیار گسیترده و
منسجمی از نسستین متون یا رسایل در ترجمه و تفسیر احادیث در عرفان و ادب فارسی در دست نیست .آثار کیمییابی
که در این زمینه وجود دارد ،مجموع بیاناتی است که در حلقههای درس م یایخ بیارگ عرفیان گیردآوری شیده اسیت.

برپایة اطالعات موجود ،کهنترین متنی که در این زمینه به دست ما رسیده است ،کتاب ترجمه و تفسییر چهیل حیدیث
جامی است که در سیال  880هجیری بیهصیورت شیعر نگیارش یافیت (جیامی .)21 :5735 ،در پیژوهشهیای جدیید
نسسهشناسی ،متن تازهای شناسایی شده است که شاید بنابر دالیلی در اواخر قرن ش م و اوایل قیرن هفیتم بیه نگیارش
درآمده باشد .این اثر ،رسالهای کمابیش گستردهای در ترجمه و شرح و تفسیر احادیث نبوی است که گویا به دست یکی
از اعضای خانوادة عرفانی مولوی تنظیم یا تألیف شده است .برپایة گاارشهای کتابشناسی نسسههیای خطیی فارسیی،
این اثر تاکنون ناشناخته بوده است و نامی از این رساله در آثار کتیابشناسیی اسیالمی و مجموعیههیای خطیی عرفیانی
موجود نیست.
گمان میرود که این رسایل از نگاشتههای مهم عرفانی فارسی در سدههای ش م و هفتم هجری باشند؛ ازنظر سیبک
و شیوة بیان مانند بسیاری از متون عرفانی فارسی که در این سدهها نوشته شدهاند« ،در نهایت سادگی و زیبایی و رسیایی
و حسن تأثیر و صرف و نحو کامل و دارای لغات فارسی لطیف ...و حاوی مجموعیهای از اصیطالحات مسصیوص»انید
(بهار ،5737 ،ج .)17 :2به همین سبب در این قسمت برای مطالعة ویژگیهای سبکشناختی این آثیار و بیرای پرهییا از
طوالنیشدن کالم به کتاب سبکشناسی بهار ارجاع داده میشود .البته بررسیی ایین رسیایل ازنظیر مطالعیات اسیالمی و
عرفانی و زبانی برای عالقهمندان به فرهنگ و ادب فارسی مفید است؛ بیه همیین سیبب دنبیالکیردن سییر و دگرگیونی
تاریسی و چگونگی گردآوری تفاسیر عرفانی آیات قرآن کریم و احادیث ،ضروری و الزم است .در این نوشته افیاونبیر
جریانشناسی و تحلیل تاریسی کهنترین تفسیرهای عرفانی در ادب فارسی ،کهنتیرین دسیتنوشیتة ترجمیه و تفسییر
احادیث نیا معرفی و بررسی میشود.

2ـ کهنترین تفسیرهای عرفانی فارسی قرآن کریم
حکما و عرفای مسلمان با تأمل در معارف و مفاهیم عمیق آیات قرآن ،گفتارهایی را از خود به یادگار گذاشتهانید کیه بیا
گذشت زمانی اندک ،بنیان اساسیترین آرا و اندی ههای عرفانی برپایة آنها شکل گرفت .با شکلگییری تفاسییر عرفیانی
آیات قرآن کریم ،عارفان افکار ناب عرفانی را در ساختاری منسجم و منظم در جمعهای عرفانی مطیرح کردنید .علمیای
عرفان اسالمی نیا در هر دورهای برپایة تجربة روحانی و جهانبینی عرفانی خود دامنة این نوع تفسیر را گسیترش دادنید
و زمینة تألیف و گردآوری مهمتیرین تفسییرهای عرفیانی را بیهصیورت آثیار مسیتقل فیراهم کردنید .برپاییة تحقیقیات
انجامگرفته به نظر میرسد تفسیر عرفانی آیات قرآن کریم به زبان عربی کمابیش از نیمة اول قرن دوم هجری آغاز شیده
است .تفسیر منسوب به امام جعفر صادق علیهالسّالم (شهادت  518ق) از کهنترین تفسیرهای عرفانی قرآن کریم اسیت
که به صورت الگوی بسیار معتبر در تفسیر عرفانی ،سرم ق عارفان بوده است .این تفسییر در شیکلگییری اصیطالحات
ویژة عرفانی نیا بسیار تأثیر داشت (نویا .)571 :5737 ،تفسیرهایی به همین شیوه به م ایخ دیگر در دورههیای نسسیتین
عرفان نسبت داده شده است؛ م ایسی مانند سفیان ثوری (وفات  )505سهل تستری (وفات  )287منصور حالج (وفیات
 :)753و ابنعطا (وفات  .) 753این تفسیرها در آغاز به صورت سسنان و مقاالت پراکنده بیود و بعیدها ابیو عبیدالرحمن
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سلمی (وفات  )152آنها را در مجموعهای به نام حقایقالتفسیر گردآوری کرد .ذهبی در سیر اعالم النبالء ،از سُلَمی (721
  )152با عنوان شیخ خراسان یاد میکند (ذهبی ،بیتا ،ج 213 :53ی  .)212ابوسعید ابیالسیر (وفیات  )115و ابوالقاسیمق یری (وفات  )101از شاگردان م هور و برجستة ایین شییخ خراسیانانید (سیلمی 23 :5303 ،ی  .)20خواجیه عبیدا
انصاری نیا طبقاتالصوفیة او را به زبان فارسی ترجمه و امالء کرد .عبدالرحمن سیلمی در تفسییر خیود ،حیدود دوازده
هاار مدخل از تفسیرهای عرفانی قرآن کیریم را آورده اسیت .در تفسییر او بی یتر آییات قرآنیی برپاییة نظیم و ترتییب
واقعیشان از قرآن انتساب شدهاند .به نظر میرسد در این تفسیر از بیش از صد عارف زاهد در قرن سیوم و چهیارم ییاد
میشود که نام ان همراه با تفسیرشان از آیة خاص قرآنی بیان شده است .این اثر نمونههای خوبی از تفاسییر عرفیانی را
در بر دارد که نام و ن ان مفسران آنها نامعلوم است .به نظر میرسد این تفسیر در جلسههای عرفانی بین همگان پذیرش
یافته بود و نسلهای بعدی نیا به آن توجه داشتند؛ چنانکه ق یری (وفات  )101شاگرد سلمی ،به پیروی از اسیتاد خیود

تفسیر لطائفاالشارات را نوشت .روزبهان بقلی (وفات  )050نییا در تفسییر عرفیانی عیرائ البییان فیی حقیایق القیرآن
نکتههای درخور توجهی از حقایقالتفسیر سلمی را بیان میکند.
همچنانکه پی تر بیان شد ،ترجمه و تفسیر قرآن کریم در فرهنگ و ادب فارسی از اوایل قیرن چهیارم هجیری راییج
بوده است و ترجمة تفسیر طبری ،تفسیر قرآن پاک ،لسانالتّنایل و تفسیر سورآبادی از نمونههای م هور و معیروف ایین
گونه تفاسیرند؛ اما دان مندان ایرانی بی ترِ تفسیرهای مهم عرفانی را به زبان عربی نگاشتهاند؛ بیه همیین سیبب در بیاب
چگونگی نسستین نگارش های تفاسیر عرفانی به زبان فارسی و شییوة بییان و تنظییم ایین آثیار در جلسیههیای عرفیانی

اطالعات دقیقی وجود ندارد .به نظر میرسید در ایین بیاب ییک نمونیة کیمییابی وجیود دارد کیه در مجموعیة تفسییر
ک فاالسرار میبدی ،تألیفشده در سال  ،125موجود است .النوبةالثالثه در تفسیر ک یفاالسیرار ،وییژة تفسییر عرفیانی
آیات قرآن کریم است .این بسش از ک فاالسرار لحنی عاطفی و شعرگونه دارد و به زبان فارسی ساده و شییوا نگیارش
یافته است؛ همچنین به خواجه عبدا انصاری (وفات  )185منسوب است و میبدی در برخی از قسمتهیا بیا ذکیر نیام
انصاری با عنوان شیخ االسالم انصاری ،انتساب آن گفتارها را به او محکم کرده است؛ نکتة درخیور توجیه آن اسیت کیه
گفتارهایی که از خواجه عبدا انصاری در این تفسیر بهصورت مسجع و موزون بهجا مانده است ،گاهی ترجمة فارسیی
گفتارهای حقایقالتفسیر سلمی و لطائفاالشارات ق یری است .نمونههای زیر آشکارکنندة این نکته است:
«الم ( )1ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدًی لِلْمُتََّقِینَ (»)2
حقایقالتفسیر« :قیل :اِنَّ االلفَ الفُ الوحدانیة وَ الالمَ المُ اللطفِ وَ المیمَ میمُ الملک؛ و قیل الم سرُّ الحقِ اِلی حَبیبهِ
وَ ال یَعلم سرَّ الحبیبِ ا ال تَراه یَقولُ «لو تعلمون ما اعلم» ای من حقائق سرّ الحق و هو الحروف المفیردة فیی الکتیاب؛ و
قیل الم معناه انا ا اعلم؛ و قیل معنی االلف ای افرده سرَّک لی؛ و الالم لین جوارحک لعبادتی ،و المیم اتم معی بحیور
شوقک و صفاتک اذبتک بصفات االن

بی و لم اهدة آیاتی و القرب منی .االلف هو اهلل و الالم جبریل و المیم محمـد

(ص)؛ و قیل االلف الف الوحدانیة و الالم الم اللهیة و المیم میم المهیمنة» (سلمی.)10 :2555 ،
شیوة ق یری در تفسیر لطایفاالشارات اینگونه است که او گاهی مضمون مطالب حقایق را میگیرد و با زبیان حیال
خود آن را شرح میدهد .گاهی نیا بهصورت شیرح ماجیی مطلیب را مییپرورانید؛ یعنیی نسسیت عیین عبیارات را از
حقایقالتفسیر میآورد و سپ

آن عبارات را با بیان نکتههای عرفانی و اخالقی و ابیات عربی شرح میدهد.

لطائفاالشارات« :عند قوم انها مفاتح اسمائه فااللف من اسم ا و الالم یدل علی اسمه اللطییف و المییم ییدل علیی

نسستین و کهنترین تفسیرهای عرفانی آیات قرآن کریم و احادیث نبوی در ادب فارسی

555 /

اسمه المجید و الملک؛ و قییل االلف تدل علی اسم اهلل و الالم تدل علی اسم الجبریل و المیم تـدل علـی اسـم محمـد
(ص) .االلف من بین سائر الحروف انفرد عن اشکالها بانها التتصل بحرف فی السط و سائر الحروف یتصل بهیا اال حیروف
یسیرة فینتبه العبد عند تامل هذه الصفة الی احتیاج السلق بجملتهم الیه ،و استغنائه عن الجمیع ...علی سنة االحباب فیی سیتر
الحال و اخفاء االمر علی االجنبی من القصة :قلت لها قفی قالت قاف؛ و ثقال تکثر العبارات للعمیوم و الرمیوز و االشیارات
للسصوص اسمع موسی کالمه فی الف موطن و قال لنبینا محمد (ص) الِف( »...ق یری 50 :2555 ،ی .)53
میبدی در ک فاالسرار از حقایقالتفسیر و لطائفاالشارات سسنان فراوانی را بیان کرده است؛ اما در دیباچة کتیاب بیه ایین
نکته اشاره میکند که تفسیرش شرح سسنان خواجه عبدا انصاری است و گاهی گفتارهای ذوقی و عرفانی خود را نیا بیر آن
افاوده است (میبدی ،5705 ،ج .)5 :5به نظر میرسد شیوة میبدی در النوبةالثالثة بهصورت التقاطی است؛ یعنی نسسیت مطیالبی
را از لطایفاالشارات ق یری و حقایقالتفسیر بیان میکند؛ سپ

با آوردن عین عبارت عربی یا ترجمة فارسیی آنهیا ،مطلیب را

شرح و توضیح میدهد .میبدی گاهی نیا فقط به این بسنده نمیکند و در بیین مطالیب تفسییری ،در بییان گفتارهیای خواجیه
عبدا انصاری ،مطالبی را نیا به پیروی از روش خواجه بهصورت مسجع و موزون بر آن مطالب میافااید.
کشف االسرار« :الم ،التساطب بالحروف المفردة سنة االحباب فی سنن المحاب فهو سرّ الحبیب میع الحبییب بحییث
الیطلع علیه الرقیب .تا با موسی با هااران لغت برفت با محمد (صلعم) در خلوت اَو اَدنی بر بساط انبساط این راز برفت
که الف ،قلت لها قفی قالت قاف .آن هااران کلمه با موسی برفت و حجاب در میان و این راز بیا محمید مییبرفیت در
وقت عیان .گفته اند الم نواختی است به زبان اشارت که با مهتر عالم رفت یعنی افردهُ سرَّک لِی ،وَ الالمُ لیِّن جَوارحَـک
لِخدمَتی وُ اَقم مَعی یَمحو رسومک تَقرَّب مِنَّی.
«و گفتهاند :الف اشارت که انا؛ الم ،لی؛ میم ،منَّی .انا منم که خداوندم .لی هرچه بود و هرچیه خواهید بیود همیه
ملک و ملک من .منّی ،هرچه آمد از قدرت من آمد؛ هرچه رفت از علم من رفیت؛ هرچیه بیود از حکیم مین بیود .پییر
طریقت و جمال اهل حقیقت شیخاالسالم انصاری گفت :الف امام حروف است؛ در میان حروف معروف است؛ الف به
دیگر ح روف پیوند ندارد؛ دیگر حروف به الف پیوند دارد؛ الف از همه حروف بی نیاز است؛ همه حروف را به الف نیاز
است؛ الف راست است اول یکی و آخر یکی؛ یک رنگ و سیسن هیا رنگارنیگ .الیف علیت شیناخت از راسیتی علیت
نپذیرفت تاآنجاکه او جای گرفت هیچ حرف جای نگرفت» (میبدی 11 :5705 ،ی .)10
همانطورکه در این نمونهها م اهده می شود ،این نوع تفسیرها ازنظر محتوایی نکات م ترک بسیاری دارند .نادیکیی
محتوایی و روش شناختی این تفاسیر بهاندازهای است که بی ترِ مطالب النوبةالثالثة ک فاالسرار را هماهنگ و م یابه بیا
سسنان نقلشدة حقایقالتفسیر و لطایفاالشارات ق یری میتوان دانست و یا حتی بیتردید آنها را ترجمة قسیمتهیایی
از این متون می تیوان بیه شیمار آورد .البتیه بیا ایین مقایسیة ف یرده چنیین میینمایید کیه دو کتیاب حقیایقالتفسییر و
لطایفاالشارات ق یری از منابع مهم و درجة اول در شکلگیری تفسیر ک فاالسرار و تفاسییر دیگیر عرفیانی بیه زبیان
فارسی بودهاند.

3ـ رسالة کهن تفسیر عرفانی سورة محمد(ص) و سورة فتح
به نظر میرسد بعد از تفسیر منسوب به خواجه عبدا انصاری ،کهنترین نوع تفسیر عرفانی به زبان فارسی ییک رسیالة
عرفانی است که در ادامه معرفی میشود؛ این اثر بهصورت مستقل و مجاا به نگارش درآمده است .ایین رسیالة عرفیانی،
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ویژة تفسیرآیات قرآن کریم است .فروزانفر آن را همراه با کتاب معارف برهیانالیدین محقیق ترمیذی ی معلیم روحیانی
مولوی ی (فوت  )078برپایة نسسههای خطی موجود در مجموعة شمارة  103کتابسانة سلیمآغا و مجموعیة  2523قونییه
تصحیح و چاپ کرده است .این رساله در مجموعة دستنوشتههای سلیمآغا وجود ندارد؛ به همین سبب فروزانفیر آن را
برپایة موزة قونیه بهصورت تکنسسه تصحیح کرد .مجموعة موزة قونیه همچنانکه فروزانفر اشاره مییکنید ،در کتابسانیة
قونیه نگهداری می شود و درمجموع ،سی و هفت برگ یا هفتاد و دو صفحه است (محقق ترمذی :5733 ،د) .ویژگیهای
کامل کتاب معارف ،یعنی نام نویسنده و تاریخ نگارش آن در این مجموعه بهطور دقیق آمده است؛ امیا اطالعیات دقیقیی
در باب نام مؤلف و تاریخ نگارش رساله بیان ن ده است .به بیان دیگر در انجام کار ،نسسه بدون ترقیمیه و بییان تیاریخ
نگارش پایان یافته است.
فروزانفر باتوجهبه این قرینه که رسالة تفسیر آیات قرآن کریم در این نسسهها همراه با کتاب معارف است ،این رساله
را از برهانالدین می داند .او برای اثبات این موضوع از دالیل سبکشناختی نیا بهره میبرد؛ اما باز نسیبت بیه مسیئله بیه
دیدة تردید مینگرد (همان :کد -که) .همچنین این گمان ضعیفتر را نیا ارائه میدهید کیه شیاید ایین ،تفسییر سیسنان
مولوی از روی حقایقالتفسیر باشد (همان :کو) .او بر آن است که عباراتی در متن تفسیر آمده است که شیوة کالم موالنیا
را در فیهمافیه یادآوری می کند؛ این نکته گمان فروزانفر را دربارة نسبتیافتن این تفسیر به موالنا قوت میبس د .عبارت
چنین است« :قَولُهُ تَعالی أنّما الحیوةُ الدّنیا لَعِبٌ و لهوٌ قسم اول را چندانکه ماه را میبینند ،زیان را هم بینند؛ چنانکه ماة
دنیا میجستند ،خالص جویند از ماة دنیا و طلب ماة آخرت که نبرَّد عشـق را جـز عشـق دی ـر» (همیان 35 :ی .)32
عبارت «نبرّد ع ق را جا ع ق دیگر» مصرع بیتی از منظومة وی ورامین است:
نبـــرد عشـــق را جـــز عشـــق دی ـــر

چــــرا یــــاری ن یــــری زو نکــــوتر
(اسعد گرگانی)262 :1311 ،

این مصراع در کالم موالنا در فیهمافیه به همین شیوه به کار رفته است« :حسامالدین ارزنجانی پیش از آنکه به خدمت
فقرا رسد و با ای ان صحبت کند ،بحاثی عظیم بود .هرجا که رفتی و ن ستی بهجد بحث و مناظره کردی؛ خوش گفیت؛
اما چون با دروی ان مجالست کرد ،آن بر دل او سرد شد .نبرَّد عشق را جز عشق دی ر» (مولوی .)558 :5737 ،از سوی
دیگر برپایة شواهد موجود در مناقبالعارفین افالکی و همچنین در برخی از نسسههای خطی آثار موالنا میتوان دریافت
که مولوی با تفاسیر عرفانی بهویژه حقایقالتفسیر سلمی آشنایی داشته و از آنها استفاده کیرده اسیت (ر.ک :مولیوی)71 :؛
(افالکی ،5703 ،ج .)051 :2این شواهد گمان نسبتیافتن این تفسیر به مولوی را بی تر میکند.
باتوجهبه اینکه فروزانفر این رساله را برپایة نسسههای یادشده تصحیح کرده است ،در اینجا تنها به معرفیی و بررسیی
روش تفسیری آن بسنده میشود.
نویسندة این تفسیر افکار زاهدانه و عارفانیه ای دارد؛ گوییا در مینش و شییوة تفسییر خیود بیا نظرداشیتن بیه کتیاب
حقایقالتفسیر سلمی از آن تأثیر پذیرفته است .درحقیقت محتوای این اثر ،تفسیر عرفانی سورههای فتح و محمد اسیت و
بنابر گفتة فروزانفر بهنوعی امالء یا ترجمة فارسی این سورهها از حقایقالتفسیر است (ر.ک :محقق ترمیذی :5733 ،کیو)؛
اما بنابر نمونه هایی که در اینجا از این تفسیر و حقایقالتفسیر برای مقایسه ارائه میشود ،م اهده خواهد شد که ایین اثیر
ترجمة لفظبهلفظ و تقلید یا تنها بیان گفتارها از حقایقالتفسیر نیست؛ زیرا نسبت به آن ،هم گستردهتر است و هیم در آن
نوآوریهایی ازنظر ذوقی و تفکر عرفانی دیده میشود.
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نویسنده در این تفسیر با ترجمة دقیق و لفظبهلفظ آیات با احتیاط از معنای ظاهر آنها میگذرد و به معیانی و مفیاهیم
عمیق معرفتی آیات توجه میکند .درحقیقت این تفسیر از نمونههای آشکار تفاسیر عرفانی فارسی است که در چارچوبی

م سص و بهصورت مستقل نوشته شده است .نویسنده در آن میکوشد تا با حفیظ معنیی و مفهیوم اصیلی آییات قیرآن
کریم ،آن را بهطور گسترده و با توضیحات بی تر باتوجهبه سلیقة اهل عرفان تفسیر کند .رساله ازنظر شیوة بیان به فارسی
ساده و روان نگارش یافته است .جمالت ،کوتاه و بدون قرینهاند و واژههای فنی و ترکیبهای پیچییده وکیمییاب در آن
بسیار اندک است.
از محتوای مطالب تفسیر چنین دریافت میشود که نویسنده در زمینة فقه و فلسفه و کالم و عرفان ،اطالعات بسیاری
داشته است .در شرح و تفسیر آیات ،مسائل کالمی و عرفانی مانند قضا و قدر الهی ،وعد و وعید ،فقیر ،شیناخت نفی ،
حجاب و موانع راه سلوک ،مجاهده با نف  ،حقیقت ایمان و ع ق الهی نیا توضیح داده میشود .در ادامه قسیمتهیایی
از این تفسیر در مقایسه با حقایقالتفسیر آمده است تا تفاوت روش تفسیری آنها آشکار شود:
رسالة فارسی:
«الََّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدَُّوا عَنْ سَبِیلِ اللََّهِ أَضَلََّ أَعْمَالَهُمْ (محمد .)1 /آنها که کافر شدند و دیگران را نیا ره زدند عملهیای
ای ان باطل خدای تعالی .سهل میفرماید رضیا عنه که «مراد از این کافران آنهااند که منکر توحیدانید؛ یعنیی خیدای را
شریک میگویند» و بعضی میگویند« :مراد از این کافران منکران نیستند؛ بلکه آنهااند که کافرنعمتی کردنید؛ یعنیی شیکر
نعمت نکردند و نعمتهای خدای را منکر شدند و به دعویکردن م غول شدند؛ دعوی کردند چیاها را کیه از حقیقیت
آن واقف نبودند» .آن ک

که خدای را همباز گوید ،او کافر مطلق است؛ یعنی او را کافر شاید گفتن؛ بلکه کافر با قرینیه

چنانکه گویی کافر نعمت چنان که آب مطلق است و آب مقیّد ،آب مطلق همچو آب جو و چ یمه و آب مقیّید همچیو
آب چ م و آب رو؛ زیرا چون آب گویی مردم آب رو و آب چ م فهم نکنند .کسی که تو را خدمت کنید و ثنیا گویید
گلسن تاب را و روّاس را بلکه گربه و سگ را همان خدمت و همان ثنیا گویید و از آن بی یتر آن ثنیای او را پییش تیو
قدری نباشد و باطل شود که اضلَّ اَعمالَهُم و آن ک
ک

نیا بر قول دوم که مراد کافر مطلق نیسیت کیافر نعمیت اسیت .آن

که شاگردی تو ک ند و از تو فایده گیرد موجب مهر تو باشد و چون با دیگران گوید که «این از خود بیرون مییآرم و

بر من منّت کسی نیست»  ،آن مهر نماند تو را که اضلَّ اَعمالَهُم و هرگا تو او را برابر نکنی با آن ک

کی گوید کی «ایین

از ارشاد فالن است اگرنه ما که باشیم این سسن را گفتن» .هرگا آن ناسپاس را با اینها بنن انی و بیاقی اسیرار کیه بیا آن
مقبالن گویی با این ناسپاس نگویی که اضلَّ اَعمالَهُم» (محقق ترمذی 33 :5733 ،ی .)38
تفسیر آیة نسست سورة محمد(ص) در حقایقالتفسیر با این عبارات کوتاه به پایان میرسد« :قال سهل :کفروا بتوحییده
و صدوا عن سبیل ا بطل اعمالهم .قال بعضهم :من جحد نعم ا علیه عنده و سلک مسلک المدّعی ینفی اطیالق القیول
بالحقیقة ضل به عن سنن المتحققین» (سلمی.)210 :2555 ،
نمونهای دی ر از رسالة فارسی:
«قَولُهُ تَعالی وَ اللََّهُ الْغَنِیَُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ (محمد .)33 /سهل میگوید« :سرّ خدای تعالی همه در دروی یی اسیت»؛ پی
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خدای تعالی داند فقر را و آن ک

که خدای تعالی بنمایدش نه آن کش که تفسیر و احوال فقر را از کتیب فقیرا مطالعیه

کند؛ زیرا او محتاج کتاب بود و فقیر از غیر خدا مستغنی است در ادراک علم دین نه از کسیش حاجت آید بیه آمیوختن
از مطالعة کتب که الرّحمنُ عَلَّمَ القرآن.
«مـــرد عاقـــل اگـــر بیابـــانی اســـت

جـــان او لـــور ســـرَّ ربـــانی اســـت

«بعضی گویند« :فقیر محتاج بود؛ یعنی اگر آن غنی که او بدو محتاج است غنی راستین بود ،فقیر غنی راستین را فقییر
راستین بود و اگر محتاج است به غنی فانی دروغی آن فقیر نیا هم دروغین است» .حسین بن سمعون گوید« :هر چیای
را فقری است یعنی که هر چیای را محتاج است و نیازمند بدان چیای که بایست اوست» ... .حق تعالی عقیل را از نیور
عقل و حکمت آفریده است و کل شیءٍ یرجع الی اصله و جنسهِ و چون محتاج شیود همّیت مین کیه شیاخی اسیت از
شاخها ی درخت عقل وجد خواهد؛ یعنی یافتن دردی خواهد؛ زیرا درد مقدمة درمان است هرچه اوّل درد آن را داشیتی
آنگه آن را یافتی؛ روح را درد قالب بود سلیم تا آنچه می خواهد به آلت تن به جا آورد و اگر انش یاد نیست کیی چیون
طالب قالب بود این ساعت در هر پی ه که هست اوّل درد طلب آن پی ه کند بود و هر هیم نفسیش کیی هسیت اول در
طلب او بود آنگه یافتن او و شرح این دراز است و چون وجد یافت ،یعنی درد یافت صرتُ حُراً آزاد شیدم از دردهیای
دیگر چنانکه حکیم فرمود:
«آن جهان و این جهانت را به یـک دم درکشـد

گـر نهنــر درد دیـن ناگــاه ب شـاید دهــن

« حاجت الیق بندگان است هرکه را لباس حاجت پوشیده دیدی دان که وی غالمانه پوشیده است؛ بیه خیدا مگییرش
اگر آفتاب است محتاج است به آسمان و به م رق و به مغرب و در وقت کسوف محتاج است به صییقل کیه روی او را
باداید و صد هاار حاجت دیگر آفتاب را در هر دمی هست که آن احتیاج از اینجا پییدا نباشید چنیانکیه پادشیاهی دنییا
ابلهان او را مستغنیتر دانند از دیگران و عاقالن دانند که از همه محتاجتر او است. ...
«گــر عــدل کنــی تــو نــام نیکــو ببــری

ور تــو نکنــی آنکـــه کنــد او ببـــرد»...
(محقق ترمذی 22 :1311 ،ـ .)22

حقایقالتفسیر:
«وَاللََّهُ الْغَنِیَُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ :قال سهل :معرفة علم السرّ کلّه فی الفقر و هو سرّ ا و علم الفقیر الیی ا و هیو تصیحیح علیم
الغنی با  .وسئل بعضهم :من الفقر؟ قال :الفقراء الی ا فإن الفقیر علی الحقیقة من یفتقر إلی غنی ال من یفتقر إالی دنی مثلیه
أو فقیر مثله .قال ابوالحسن بن سمعون :لکل شیء فقر فأضرها فقر النف

و القلب و أشرفها فقراً الهیم و العقیل ن نفسیی

إذا افتقر طلبت دنیا فیأسر العدو من اول قدم و إذا افتقر قلبی طلب ملکاً فحجبنی و إذا افتقر عقلی طلیب علمیاً و حکمیاً إن
وجدهما شربت فی الملک وحدی و إذا افتقر همی وجداً و وداً إن وجدت صرت حراً» (سلمی ،2555 ،ج.)210 :5
همچنانکه در نمونههای باال م اهده می شود ،نویسندة تفسیر فارسی از سطح ترجمة ساده فراتر رفته است .نویسینده
بس ی از گفتار سهل تستری و ابوالحسن سمعون را از حقایقالتفسیر ترجمه یا نقل به مضمون کرده است؛ اما در تفسییر
خود بهطور کامل به متن حقایق وابسته نیست .نویسنده در هر مدخل نسست آیهای از آیات سورة محمد را با ترجمیهای
رسا و کوتاه و لفظبهلفظ می آورد و سپ

به شرح و تفسیر عرفیانی آن مییپیردازد؛ همچنیین سیسنان و حکاییاتی را از

م ایخ بارگ عرفان با ذکر نام ان بیان میکند .گاهی نیا به همین بسنده نمیکنید و نمونیههیایی را بیه زبیان اشیارت و

نسستین و کهنترین تفسیرهای عرفانی آیات قرآن کریم و احادیث نبوی در ادب فارسی
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برپایة برداشتهای ذوقی و عرفانی خود بر مطالب تفسیر میافااید .او با آوردن تمثیالت جذاب و شیوا در پی اثبیات آن
مطالب است .گفتنی است که نویسنده در جای جای تفسیر ،کالم خود را با آوردن ابیاتی از دیوان اشعار و حدیقة سینایی
غانوی مستند و دلن ین میکند و گاهی نیا با بیان احادیث و تفسیر ذوقی آنها ،بر قدرت و تأثیر کالم خود میافااید.
تفسیرهایی که از سورة فتح آمده است نیا از این نوع است است:
«جَعَلَ الََّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْحَمِیََّةَ (فتح)26 /؛ یعنی متابعت نف

کنند در آزار مؤمنان از حسد ایمان ای ان کیه

ما را میکنند از عیش خویش و ما را یاد میدهند از عاقبت و ندانند کی ای ان منغص نمیکنند عیش را بلکه میخواهنید
تا این عیش را با آن عیش پیوسته کنند؛ چنانکه شسصی از کسی جاهل گندم بستاند بستم و بکارد از بهیر او تیا منقطیع
ن ود قوت او و او فریاد می کند چه ظلم است .حالوت در قال نیست حالوت در حال است؛ هرکه در قال ماند صحبت
خلق طلبد و به طریقی و سیرتی کوشد که خلقان گرد شوند .بردار ز کیام خیویش ییکبیار دو گیام ...خیدای عاَّوجَیلَّ
میفرماید إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .ایمان را همچون جان می دان و بقای جان را احتراز از زهر شرط است ...من
امروز هیچ مذهب شافعی نگفتم و قول ابوحنیفه بیان نکردم؛ حقتعالی ابوحنیفه را صاحب مذهب کیرده بیود در احکیام
یجوز و الیجوز و اصحاب مذهب کرده است .در احکام ع ق اکنون کدام قویتر باشد یجوز و الیجیوز خلیق ییا ع یق
حق؟ بیا تا بازرگانی کنیم خاکی دهیم و پاکی بستانیم؛ چون وقت آید پاک به پاک رود و خاک به خاک تو از هوا احتراز
کن؛ همچنانکه هوای تن را مضر است هوای نف

دین را مضرّ است هرچند از دنیا و هوا احتراز میکنی و نفی میکنیی

از آن عالم نور بیش یابی و این است معنی ال اله اال ا » (محقق ترمذی 1 :5733 ،ی .)555
در حقایقالتفسیر در تفسیر آیة باال غیر از این عبارات بسیار کوتاه سسن دیگیری نیامیده اسیت« :متابعیة للینف

فیی

االنتقام من البرئ .و قال جعفر الحمیة المذمومة النسطی من الحدود الی الت فی» (سلمی ،2555 ،ج.)213 :5
باتوجهبه آنچه بیان شد ،به نظر میرسد که این تفسیر فارسی مجموعة سسنانی است که مفسر آن را در مجل

وعیظ

و تذکیر برای مساطبان خود ارائه داده است و عبارات «من امروز هیچ مذهب شافعی نگفتم و قول ابوحنیفه بیان نکیردم؛
حق تعالی ابوحنیفه را صاحب مذهب کرده بود در احکام یجوز و الیجوز و اصحاب مذهب کرده است .در احکام ع یق
اکنون کدام قویتر باشد یجوز و الیجوز خلق یا ع ق حق؟» (محقق ترمذی )555 :5733 ،تأییدکنندة ایین نکتیه اسیت.
همچنین نثر رساله کمابیش ن انة ذوق نویسندگی و رواننویسی نویسنده است؛ چنانکه مباحث آن پسته و استوار اسیت
و بهصورت منظم و دقیق بیان شده است .گاهی نیا شیوة بیانش بهگونهای است که شیوة بیان بهاءولد ،پیدر موالنیا را بیه
یاد میآورد .نمونة زیر از این جمله است:
«قَولُهُ تَعالی أنَّما الحیوةُ الدّنیا لَعِبٌ و لهوٌ (حدید)22 /؛ بعضی گفتهاند که ما اهل دنیا را بر چهار قسم ییافتیم؛ ییک
به غفلت ماههای دنیا میجویند و میگیرند و قوم دیگر از اهل دنیا از صحّت در علّیت و بیمیاری درمییآینید از غاییت
جهل و بعضی خود از بستر مرگ و رنجوری در گور میروند؛ قسم چهارم از گور به عذاب نقل میکنند؛ از چهار حالت
خالی نباشد؛ اهل دنیا مگر کی عنایت دررسد .قسم اول را چندانکه ماه را میبینند زیان را هم بینند؛ چنیانکیه میاة دنییا
میجستند خالص جویند از ماة دنیا و طلب ماة آخرت که نبرَّد عشق را جز عشق دی ر (همان 35 :ی .)32
اکنون جمالت و عبارات باال با این عبارات معارف بهاءولد مقایسه شود« :تو چرا نومیدی آخر تو را وقت بلوغ جنگ
و جدال نفرمودند و تکلیف نکردند تا ماها برداشتی و ن ان از ماة آخرت یافتی؛ اکنون که بالغ شدی تکلیف که عین جنگ
است و جهاد است با طبع و نف

ترا فرمودند تا به ماة آخرت هم برسی تو همه مر دوستی ا را باش تا همة حرکات تیو
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پسندیده شود؛ چون ع ق آمد و محبت آمد حرکات تیو میوزون شیود (بهاءولید ،5782،ج« .)551 :5دخیل میاه در دل
ورزیدن همچنان باشد که اگر تسم ماة دینی کارد در دل ،اللّه او را ماة دینی دهد و اگر تسم ماة دنیاوی کارد در دل ،اللّه او
را ماة دنیاوی دهد .اکنون تسم ماة دین من در دلم آنست که اللّه مرا جذب میکند و من در وی محیو مییشیوم» (همیان،
« .)505اگرچه همة جهان مملوک تو است ،به اندازه و ذوق خود بیش ماه نتوانی گرفتن؛ اکنون در هر جاو این جهیانی و
آن جهانی که نظر کنی نیک نیک نظر کن تا ماة آن به تو راه یابد و هر ساعتی اللّه ترا نور روی دیگیر و قیدّ و قامیت دیگیر
میدهد» (همان.)585 :
از امتیازهای دیگر این رساله آن است که مفسر گاهی بسشهایی از تفسیرهای م ایخ بارگ عرفان را بیان میکند که
در حقایقالتفسیر موجود نیست .نمونههای زیر از این نوع است:
«قوله تعالی الََّذِینَ کَفَرُوا وَصَدَُّوا عَنْ سَبِیلِ اللََّهِ أَضَلََّ أَعْمَالَهُمْ (محمد)1/؛ سهل میفرماید رضیا عنه کیه میراد از
این کافران آنهااند که منکر توحیداند؛ یعنی خدای را شریک میگویند و بعضی گفتنید کیه میراد از ایین کیافران منکیران
نیستند؛ بلکه آنهااند که کافر نعمتی کردند؛ یعنی شکر نعمت نکردند و نعمتهای خدای را منکیر شیدند؛ دعیوی کردنید
چیاها را که از حقیقت آن واقف نبودند» (محقق ترمذی.)33 :5733 ،
«قوله تعالی ذلک بِأنَّ الََّذِینَ کَفَرُوا اتََّبَعُوا الباطِلَ (محمد)3 /؛ جعفر میگوید عمل ای ان و صدقات ای یان از بهیر آن
باطل شد که نیّت اساس و بنیاد دیوار عمل است و چون بنیاد دیوار محکم ننهی که آن دیوار به تمام رسد» (همان)33 :
«إن تَنصُرُوا اهللَ یَنصُرکُم وَ یُثَبَِّت اَقدامَکُم (محمد)22 /؛ ترمذی میفرماید معنی این اسیت کیه اگیر شیما خیدای را
یاری دهید خدا شما را یاری دهد .گفت خدا مناه از یاری کسی معنی این آن است کی اگیر ییاری دهیید اولییای میرا و
انبیای مرا شما را یاری دهم؛ ای ان را عایا دارید شما را عایا کنم چنانکه حوارییان را بیه ییاری عیسیی عاییا کیرد و
صحابه را به یاری پیغامبر علیهالسالم عایا کرد و تا دور قیامت ثنای ای ان بر منبرها و محفلها باقی داشیت و آنیان کیه
پیغامبر ما را از بهر عات نف

خود خوار داشتند ،همچون ابوجهل و ابولهب لعنت ای ان را باقی داشت؛ چنانکه پادشیاه

خاینی را بر دار بلند بیاویاد سالها تا همه او را بینند» (همان.)85 :
همچنانکه بیان شد حقایقالتفسیر مجموعهای از تفاسیر م ایخ بارگ عرفان است که گاه نیام مفسیر بیه همیراه میتن
تفسیرش بیان می شود و گاه نیا نام گوینده نیامده است .البته بسشهای ذکرشده نمونههایی از تفاسیر کهن عرفانیاند کیه
در حقایقالتفسیر نیامدهاند و این رساله آنها را بهصورت ترجمه از مأخذی دیگر در خود حفظ کرده است .گفتنیی اسیت
در حقایقالتفسیر یک متن مهم و درجة اول در تفسیر عرفانی آیات حفظ شده اسیت کیه در بییانهیای تفاسییر عرفیانی
سرم ق م ایخ عرفان بوده است .از دید برخی از پژوه گران این متن مهم تفسیری ،منسوب بیه حضیرت امیام جعفیر
صادق(ع) (شهادت  )518است که در شکل گیری تفسیرهای عرفانی دیگر تأثیر بسیاری داشته است و عرفا با ایین تفسییر
«نحوة نوی را در خواندن قرآن» فراگرفتهاند (نویا 571 :5737 ،و  .)577پل نویا تفسیر منسوب به امام جعفر صیادق(ع) و
تفاسیر عرفانی برخی دیگر از عارفان را از متن حقایقالتفسیر استسراج کرده اسیت و آنهیا را بیهطیور مسیتقل بیه چیاپ
(ع)

رسانیده است (ر.ک :پورجوادی 25 :5703 ،به بعد) .تصحیح و ویرایش جدید تفسیر منسوب بیه امیام جعفیر صیادق

بهتازگی برپایة نسخ تازهشناساییشده به سعی و اهتمام دکتر تدین و دکتر میرباقریفرد انجام گرفته اسیت .مصیححان در
طی یک مقدمة سودمند نکات درخوری را دربارة نسسه های خطی ،اهمیت و اصالت ایین تفسییر بییان کیردهانید (ر.ک:
تفسیر منسوب به امام جعفر صادق(ع) 1 :5731 ،ی .)52
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2ـ کهنترین تفسیر عرفانی احادیث نبوی
رسالهای که در این بسش معرفی و بررسی میشود ،از دستنوشتههای موجود در کتابسانة سلیمانیة استانبول است .ایین
رساله به خط نسخ کهن و در مجموعهای به شمارة  2523آمده است .به نظر مییرسید ایین مجموعیه غییر از مجموعیة
شمارة  2523موزة قونیه است که فروزانفر در تصحیح معارف برهانالدین به آن دسترسی داشیت؛ چیون ایین مجموعیه
چنانکه ای ان بیان داشتهاند درمجموع هفتاد و دو صفحه و هر صفحه چهارده سطر دارد (محقق ترمیذی :5733 ،د)؛ امیا
مجموعة کتابسانة سلیمانیه صد و نود و پنج صفحه و هریک از صفحات آن بهجا صفحات رسالة تفسیر احادیث ،هفیده
سطر دارد .در مجموعة کتابسانة سلیمانیه ،نسست رسالة تفسیر عرفانی سورة محمید و فیتح آمیده اسیت؛ سیپ

کتیاب

معارف برهانالدین محقق ترمذی (فوت  )078و سرانجام رسالة ترجمه و تفسییر احادییث نبیوی بییان شیده اسیت کیه
درمجموع  85صفحه و هر صفحه باتوجهبه خط درشت احادیث سیاده و گاهی چهارده سطر است.
در این مجموعه نیا تاریخ نگارش کتاب معارف برهانالدین برپایة ترقیمیة آن ،سیال  083اسیت« :تمیت نسیخ هیذا
الکتاب فی تاریخ السام

محرم سنة ثمانین و ستمائة حمداً

وَ مصلیاً علی نبیه»؛ اما رسیالة ترجمیه و تفسییر احادییث

نبوی هیچ مقدمه و ترقیمه ای ندارد و به همین سبب نویسنده و تاریخ گردآوری و نگارش آن بهطور دقیق روشن نیست.
فروزانفر در زمان تصحیح کتاب معارف و تفسیر عرفانی آیات از مجموعة  2523موجود در کتابسانة سیلیمانیة اسیتانبول
اطالعی نداشته است؛ به همین سبب در مباحث نسسهشناسی خود به این رساله هیچ اشارهای نمیکنید و ایین رسیاله در
مطالعات نسسهشناسی و عرفانپژوهی فراموش میشود.
این نسسة تازهشناساییشده به یک نسسة خطی محدود میشود و هیچ اطالعی از نسسههیای دیگیر آن در مجموعیة
فهرستهای نسخ خطی فارسی نیامده است .از ساختار کلی این رساله چنین دریافت میشود که احادیث در چهیار بیاب
و به ترتیب حروف الفبایی تنظیم شده است .البته برخی از اوراق آن افتاده است؛ چنانکه برگهای اول و آخر آن افتیاده
است و عنوان های باب اول و باب دوم نیا در آن نیست؛ باب چهارم قبل از باب سوم قرار گرفته و نظم و ترتییب اوراق
و ابواب آن پری ان است.
2ـ 1ویژگیهای خاص نسخه
همچنانکه گفته شد ،رسالة ترجمه و تفسیر احادیث نبوی در بسش پاییانی مجموعیة موجیود در کتابسانیه سیلیمانه
نگارش شده است .در این مجموعه ،برگ های نسستین این رساله افتاده است؛ نسستین صفحة آن بدون تذهیب و تیایین
خاص آغاز می شود و هر صفحه پاناده سطر است .برخی از کلمات در ورقهای نسستین به سبب آبدیدگی و کهنگیی
ناخواناست .احادیثی که در آغاز هر مدخل آمده به خط درشت و ترجمه و تفسیر به قلم ریاتر نوشته شده است .تفسییر
به صورت ماجی است؛ پایان کالم با استفاده از عالمت دایره و با گذاشتن نقطهای در وسط آن م سص شده است و این
همان شیوهای است که در بی تر تفاسیر کهن فارسیِ نگارششده در سدههای پنجم و ش یم رعاییت شیده اسیت (ر.ک:
بس ی از تفسیری کهن به پارسی .)1 :5731 ،گاهی مؤلف یا کاتب رساله با اشاره به غلطهیا و کاسیتیهیای موجیود در
متن ،آنها را در حاشیه تصحیح میکند .از ویژگیهای دیگر و مهم این رساله آن است کیه برخیی از واژههیا بیهصیورت
م کول یعنی با اعراب نگارش شده است که این تلفظ یا گویش ویژة مؤلف یا کاتب را در روزگار نگارش نسسه ن یان

میدهد؛ این نیا از شیوههایی است که در نگارش متون کهن سدههای پنجم و ش م رایج بوده است (ر.ک :تفسییری بیر
ع ری از قرآن مجید .)57 :5712 ،بهطورکلی نوع کاغذ ضسیم به رنگ نسودی مات ،خط نسخ کهین ،شییوة نگیارش و
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حفظ صورت اصیل واژهها و شیوة تلفظ آنها ،از ویژگیهای بیمانند این نسخ است .با چنین ویژگیهایی به نظر میرسد
این نسسه جاو متونی است که در اواخر قرن ش م یا اوایل قرن هفتم به نگارش درآمدهاند.
در این رساله کهنترین شکل کلمات ازنظر گوی ی و دستوری و شیوة نگارش ی که از ویژگیهای متیون قیرن ش یم و
هفتم است ی حفظ شده است؛ چنانکه حروف «د ،چ ،پ ،گ» بهصورت «ذ ،ج ،ب ،ک» و کلمات «بدانچیه ،آنیچ ،زیراکیه،
که ،چه» بهصورت «بدانچ ،آنچ ،زیراک ،کی ،چی» نوشته شده است؛ مانند« :از حق فرزند بر بذر آنسیت کیه میادر وی را از
جای بدست آرذ که ویرا ننکی نباشذ و او را نام نیکوا بنهذ و بی ة لطیف درآموزد .بدانچ داری قناعت کن تا شیکرکاارترین
مردمان باشی و مردمان را دوست دار آنچ خود را دوست داری ...ابیوتراب نس یبی را برسییذند کیه تیو دریین بادییه چیه
میسوری گفت آنچ در مطبخ ملوک باشد گفت .حقّ گوا و اگر چی تلیخ باشید» .همچنیین ن یانة میدّ در کلمیات پی

از

حروف اضافة «از»« ،بر» و «در» حذف شده است و کلمة «است» با واژههای قبل از خود سرهم نوشیتن شیده اسیت؛ ماننید:
«وانچ ازان توا است بک

ندهند و ازان ک

نیا بتوا ندهند»« .چون مرد طلب معی ت کند از وجه حیالل او را بیران ثیواب

دهند این خبر را معنی دیگر محتملست و آن آنست که خوی تن را از سؤال و حاجت خواستن از خلق عفیف دار».
در رساله افاونبر این ویژگیهای یادشده ،نوعی الف در پایان واژهای مستوم به مصوت «واو» به کار رفتیه اسیت .ایین
الف بی تر در آخر کلماتی است که بهصورت اسم و صفت و ضمیر و پی وندهای فعل هستند؛ مانند« :بپردازید از غیمهیای
دنیا چندانکه بتوانید غم خوردن چیای که بیش از توا بر ک

نماند پ

از توا به ک

نماند»؛ «گفت هرکیه بیر قیومی فرواآیید

روزة تطوع ندارد اال بدستوری ای ان»؛ «دروغ خیانت زبانست و خیانت فعل اسیت و بیاز گفتیهانید کیه هیردوا یکیی اسیت»؛
«بدانک دوستی نه آنست که بسبب روی نیکوا یا خوی نیکوا یا شجاعت و هنرمندی دیگر باشد» .از این نوع الف کیه در متیون
کهن برای اشباع تلفظ «واو» به کار رفته ،با عنوان الف اشباع یاد میشود .این نوع الف در متون کهن آمیده اسیت؛ متیونی ماننید
ترجمهای آهنگین از دو جاء قرآن کریم که از کهنترین تفاسیر فارسی به شکل موزون است و در اواخر قیرن سیوم ییا اواییل
قرن چهارم نگارش یافته است .تصحیحکنندة متن در مقدمة تفسیر یادشده از این نوع الف با عنوان «الف اشباع واو» یاد میکنید

که از ویژگیهای گوی ی و دستوری متونی است که در قرن چهارم نگارش یافتهاند (ر.ک :پلی میان شیعر هجیایی و عروضیی
فارسی 73 :5717 ،و  .)83درحقیقت کاربرد این نوع الف در رسالة ترجمه و تفسیر احادیث ،دلیل دیگری بیر کهینبیودن میتن
است و با این وجه اشتراک میتوان آن را جاو متونی دانست که تا پایان سدة ش م نوشته شدهاند.
2ـ 2روش تفسیر رساله و رواج آن در خانوادة عرفانی مولوی
این رساله با این ویژگیها ،یکی از کهنترین نمونههای تفسیر احادیث نبوی به زبان فارسی است که با بییان سیاده و بیا
افکار زاهدانه و به سلیقة اهل عرفان نگارش یافته است؛ چنانکه در میان مطالب آن به بیتی از حدیقة سنایی استناد میشیود.
همچنین ضمن ذکر نام برخی از م ایخ بارگ عرفان گفتارهایی از آنان نیا بیان شده است .نویسیندة رسیاله در ایین تفسییر
میکوشد تا نسست ترجمة دقیق و لفظبهلفظ حدیث را در جمالتی کوتاه و استوار بیان کنید؛ سیپ

بیا توضییح برخیی از

مفردات و واژهها به تفسیر احادیث پردازد .او در تفسیر احادیث بی تر به جنبههای اخالقی و عرفانی و معرفتی آنهیا توجیه
میکند .نویسنده در این باب بهطور گسترده سسن میگوید و برای اثبات درستی دیدگاههای خود ،از آیات قرآن و احادییث
نبوی استفاده میکند .همچنین بنابر تفسیری که از حدیث «مَنْ انْتَهَرَ صَیاحِبَ بِدععَیةم مَلَیأَ اللَّیهُ قَلْبَیهُ أَمعنًیا وَ إِیمَانًیا و »...ارائیه
میدهد ،به نظر میرسد که از اهل سنت و جماعت بوده است؛ او احادیث را به شیوة این فرقه تفسیر میکند.
در پایان رساله بعد از ذکر دعای کمابیش طوالنی ،بیتی از یک غال مولوی آمده که با خطی شبیه به خط متن نگارش
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شده است؛ این ن ان میدهد که زمانی ،موالنا یا اطرافیان او از این نسسه استفاده کردهاند؛ چنانکه برخی از احیادیثی کیه
در مثنوی مولوی به آنها استناد کرده ،در این نسسه نیا با همان مضمون آمده است .در ادامه به نمونیههیایی از ایین نیوع
احادیث اشاره میشود:
«اِلْتَمِسُوا الرِّزْقَ فِی خَبایاء االَرضِ :طلب کنید روزی را در پوشیدن زمین ،حثّ میکند در ک اورزی از تسمکاری و
درختن انی؛ زیرا که روزی طلبکردن در آن حاللتر و پاکتر باشد و از حیل و خیانت دورتر باشد و نیا آن کی

کیه

بدین صنعت م غول باشد امید وی به حق سبحانه و تعالی باشد پیوسته و همگی وی به رحمت حقّ متعلق باشد»...
فروزانفر در کتاب احادیث مثنوی ،مضمون این حدیث را با این ابیات مثنوی هماهنگی میداند (فروزانفر.)508 :5737 ،
گفـــت روبـــه جســـتن رزق حـــالل

فــــرض باشــــد از بــــرای امتثــــال

عـــالم اســـباب و چیـــزی بـــیســـبب

مـ ـینیایـــد مـ ـ

مهـــم باشـــد طلـــب

و ابتغـــوا مـــن فضـــل اهلل اســـت امـــر

تــا نبایــد صــبکــردن هم ــو نمــر

گفـــت میغمبـــر کـــه بـــر رزق ای فتـــا

در فروبســـته اســـت بـــر در قفـــلهـــا

و آمدشـــد مـــا و اکتســـاب

هســت مفتــاحی بــر آن قفــل و حجــاب

جنـــب

(مولوی)326 :1332 ،

«جفَّ القلمُ بما اَنتَ القٍ :گفت قلم رفت به آنچه توا خواهی دیدن .بدان که هرآنچه آمدنی است در حقّ هیر کسیی
جداگانه نب ته آمد .پ

هرکه بدین ایمان درست دارد ،دلش از همه م غله ایمن شید و خیالی و چنید خصیلت در وی

پیدا شد از حلم و شجاعت و سسا و علی بن ابیطالب رضیا عنه گوید اگر مردمان را به قَدَر ایمان بودی چنان که میرا
است همه جهان به شجاعت و سسا چون من بودی».
مولوی نیا در مثنوی این حدیث را از قول حضرت علی(ع) در خطاب به دشمن چنین بیان میکند:
ســـرن ون گـــردد علـــم

مـــن همـــیگـــویم بـــرو جَــفَّ القَلـــم

زان قلـــم بــ

هم نـــین تأویـــل قـــد جَـــفَّ القَلـــم

بهــر تحــریت اســت و بــر شُــغل اَهــم

قلــم بنوشــت کــه هــر کــار را

الیــــق آن هســــت تــــأخیر و جــــزا

معنـــی جَـ ـفَّ القَلـــم کـــی ایـــن بـــود

کـــه جفاهـــا بـــا وفـــا یکســـان شـــود

بـــا جفـــا را هـــم جفـــا جَـ ـفَّ القَلـــم

و آن وفـــا را هـــم وفـــا جَـــفَّ القَلـــم

(همان)162 :
مــ

(همان)361 :

«حُفََّتِ الْجَنََّةُ بِالْمَکَارِهِ وَ حُفََّتِ النََّارُ بِالشََّهَوَاتِ :پیرامن به ت اندر رنجهاست و پیرامن دوزخ اندر آرزوهاسیت؛ در
خبر است که چون خدای تعالی به ت را بیافرید و به انهیار و اشیجار و حیور و قصیور و غلمیان و ولیدان بیاراسیت،
فری تگان گفتند :بار خداوندا این را چه کنی .گفت :از بهر خلقان آفریدم .فری تگان گفتند :خنکی ساکنان ایین سیرای را
هیچ ک

نبود که صفت این ب نود اال بدین رغبت کنند.»...
حُفََّــــــتِ الْجَنََّــــــةُ مَکرُوهاتِهــــــا

حُفََّــــتِ النیــــران مِــــن شَــــهواتِنا
(همان)223 :
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حُفََّــتِ الْجَنََّــةُ بــه چــه محفــوف گشــت

بالمکـــاره کـــه از او افـــزود کَشـــت
(همان)121 :

حُفََّــــتِ الْجَنََّــــةُ مکــــاره را رســــید

حُفََّـــتِ النََّـــارُ از هـــوا آمـــد مدیـــد
(همان)222 :

«زُر بّاً تَزدَد حُبّاً :زیارت روز میانه کن تا دوسیتی باییادت باشید و ایین خبیر را سیببی اسیت و آن ،آن اسیت کیه
ابوهریره به زیارت پیغامبر علیهالسالم حریص بودی و گاهبیگاه آمیدی؛ پی

پیغیامبر علییهالسیالم ایین خبیر بگفیت...

ابوهریره از این معنی دلتنگ شد .پیغامبر علیهالسالم گفت وا مَامَلَلنیاهُ و القَلَلنیاهُ وَ لکِین اَدنبنیاهُ وا کیه از وی میالل
نگرفتیم و لکن ادبش کردیم».
نیســــت زُر بّــ ـاً وظیفــــة عاشــــقان
نیســــت زُر بّــــاً وظیفــــة ماهیــــان

ســخت مستســقی اســت جــان صــادقان
زان کــه بــیدریــا ندارنــد اُنــ جــان

بـــر یکـــی اشـــتر بـــود ایـــن دو درا

چــه زُر بّــاً ب نجــد ایــن دو را

هــیک کــ

بــا خویشــتن زُر بّــاً نمــود

مــ

هــیک ک ـ

بــا خــود بــه نوبــت یــار بــود
(همان)1221 :

«سَافِرُوْا تَصِحُّوا وَ تَغْنَمُوا :سفر کنیذ تا تن [درست] شوید که در سفر فواید است که در حضر نیست .اگیر بیه سیفر
تجارت رود از فایده خالی نباشد و اگر حجّ کند یا به زیارت م ایخ رود هم فایدة دینی حاصل آید .چون میرد بیر سیفر
بود پیوسته به حقّ سبحانه محتاج بود؛ اما در سفر طاهرتن باشد چه هر ساعتی تازهتر بیود دل حاضیرتر بیود خاصیه بیه
استجالب منافع و استدفاع مضارّ و بنده را حضور دل غنیمت بارگ است».
شــــادمانه ســــوی صــــحرا راندنــــد
کـــز ســـفرها مـــاه کیخســـرو شـــود

سَــــافِرُوْا کَــــی تَغْنَمُــــوا برخواندنــــد
بــی ســفرها مــاه کــی خســرو شــود

از ســــفر بیــــدق شــــود فــــرزین راد

وز ســـفر یابیـــد یوســـف صـــد مـــراد
(همان)362 :

«قَیِّدهَا وَ تَوَکَّل :بندش کن آنگه توکل کن .این خبر را [سببی] است و آن ،آن است که پیغامبر علییهالسیالم ...گفیت:
شتر چه کردی .گفت توکل بر خدای کردم؛ یعنی بند می رها کردم .پیغامبر علیهالسالم گفت :بندش کن ،آنگه توکل کین
و پیغامبر علیهالسالم دانست که توکل بیعالقه بهتر باشد؛ لیکن کدخدای آموخت که آنچه در غیب قضا کیردهانید خیود
باشد؛ اما آنچه به تو تعلق دارد از روی سبب به جای آر».
گفـــت آری گـــر توکـــل رهبـــر اســـت

ایــن ســبب هــم ســنت میغمبــر اســت

گفــــت میغمبــــر بــــه آواز بلنــــد

بــــا توکــــل زانــــوی اشــــتر ببنــــد

رمــــز الکاســــب حبیــــب اهلل شــــنو

از توکــــل در ســــبب افــــل مشــــو
(همان)22 :

«طُوبَی لِمَنْ ذَلََّ فِی نَفْسِهِ ،وَطَابَ کَسْبُهُ :...طوبی آن را که در نف

خویش ذلییل باشید؛ یعنیی خوی یتن را ذلییل و

حقیر داند و از کبر و صلف دور باشد؛ چنانکه عروه بن زبیر گفت پسر خویش را به عرفات که ای پسر به حق خداونید
این کعبه که در این اهل عرفات بتر از توا خدای را بنده نیست و ک

را بتر از نف

خویش نمیدانم.»...

نسستین و کهنترین تفسیرهای عرفانی آیات قرآن کریم و احادیث نبوی در ادب فارسی
ای خنـــک آن را کـــه ذَلََّ فِـــی نَفْسِـــهِ

وای آن کـــ

ای خنـــک آن را کـــه ذَلََّ فِـــی نَفْسِـــهُ

وای آنکــه از سرکشــی شــد چــون کُــه او
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را کـــه یُـــردی رَفسُـــهُ
(همان)223 :
(همان)662 :

«طُوْبَی لِمَنْ شَغَلَهُ عَیْبُهُ عَنْ عُیُوْبِ النَّاسِ :...خنک آن را که عیب او م غول دارد از عیبهای مردمان و نفقه کنید از
مالی که دارد نه از معصیت و صحبت وی با فقیهان و حکیمان باشد و پرهیا کند از مردمان فرومایه و اهل فسق».
فروزانفر مضمون این حدیث را با ابیات زیر هماهنگ میداند (فروزانفر:)553 :5735 ،
ای ندانســــته تــــو شــــرَّ و خیــــر را

امتحـــان خـــود را کـــن آن ـــه یـــر را

امتحــان خــود چـــو کــردی ای فـــالن

فــــار آیــــی ز امتحــــانِ دی ــــران
(مولوی)263 :1332 ،

«کادَ الفَقرُ اَن یَکُونَ کُفراً و کادَ الحَسدُ أنْ یغلِبَ القَدَرَ :گفت خواست که دروی ی که کفر شیود و حسید خواسیت
که قدر را چیره شود .ظاهر خبر ذم دروی ی است و باطن وی ستایش وی است؛ ظاهرش این است که فقر خواست کیه
کفر باشد؛ یعنی چندان صفات نامحمود دنیاوی در فقر جمع شد که خواست که کفر گردد و باطنش سیتایش اسیت کیه
گف ت که خواست که کفر گردد و نگ ت و درست شد کی فقر نه کفر است؛ ضدّ کفر است و ضد کفر ایمان باشد؛ پی
به حقیقت ستایش است»...
صــــوفیان تقصــــیر بودنــــد و فقیــــر

کــــاد فقــــر أن یعــــی کفــــرا یُبیــــر
(همان)221 :

این رساله ازنظر قدمت و بهرهجویی در مطالعات اسالمی و عرفانی و زبان و ادب فارسی بسیار اهمیت دارد؛ بیه همیین
سبب در ادامه قسمتهایی از متن دستنوشتة آن که هنوز بهصورت تکنسسه است ،برای نمونه به شیوة نگارش امیروزی
تصحیح و بیان میشود:
«تَبنُونَ مَا ال تَسکُنونُ وَ تَجمَعُون مَا ال تَأکُلونَ وَ تَأملُونَ مَا ال تُدرِکُون کَم مِن مُسیتَقبِلم یَومیاً الیَسیتکمِلُهُ وَ مُنتَظِیرم غَیداً
الیُبلِغُهُ :بناها می کنید که در وی آرام نسواهید گرفتن و مال جمع میکنیید کیه نسواهیید خیوردن و امیید مییداریید بیه
زندگانی در آنکه نسواهید رسیدن؛ بسیار کسانی که روزش پیش آمد و به آخر آن روز نرسید و فردا را چ م داشت و به
فردا نرسید؛ پندی است که پیغامبر علیهالسالم امت خویش را داده است ،ن ان داد از ناپایندی دنییا و بییوفیایی وی کیه
بسیار ک

بناها ساختند و دیگری ن ست و مال جمع کرد و دیگری بسورد و به چیاهیا دل دربسیت و بیدان نرسیید و

بسیار ک

بامداد شادمانه بود و شبانگاه غمناک و شبانگاه خرم بود و بامداد دژم .این است آیین و رسیم جهیان فیانی و

احوال مردم در وی؛ فرزانه و خردمنید دل در وی نبنیدد و عاقیل بیر وی اعتمیاد نکنید و زییرک بیدان ننیازد و رسیول
علیهالسالم میگوید که شب معراج حق تعالی مرا گفت :یا محمد التعقد الدّنیا فانّی لَماَخلقکَ لها دل در دنیا مبند کیه تیو
را نه از بهر وی آفریدم؛ پ

هر ک

از خدای تعالی غافلتر ،به دنیا م غولتر و هرکه به خیدای تعیالی آشیناتر ،از دنییا

گریاانتر .مردی حکیم پرسید که مرا می باید که دنیا بعد از من چگونه باشد؛ گفت :همچنانکه بعید آن کی

اسیت کیه

پیش از تو رفت.
«حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالْمَکَارِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ بِال َّهَوَاتِ :پیرامن به ت اندر رنجهاسیت و پییرامن دوزخ انیدر آرزوهاسیت .در
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خبر است که چون خدای تعالی به ت را بیافرید و به انهیار و اشیجار و حیور و قصیور و غلمیان و ولیدان بیاراسیت،
فری تگان گفتند :بار خداوندا! این را چه کنی؟ گفت از بهر خلقان آفریدم .فری تگان گفتند :خنکی ساکنان این سیرای را
هیچ ک

نبود که صفت این ب نود اال بدین رغبت کنند و درآید .ایاد تعالی راه گذر به ت بر بیال نهیاد؛ آنگیه دوزخ را

بیافرید با سالسل و اغالل و انکال و الوان عذاب بیاراست .مالیکه گفتند :بار خیدایا! ایین کیه را باشید گفیت :خلیق را.
گفتند :یا رب هیچ ک

نبود که صفت این ب نود یا بیند اال که بگریاد چنانکه ایین خلیوت بمانید اییاد تعیالی ره گیذر

دوزخ را بر نعمت و شهوتها نهاده است.
«خُصَّ الْبَالءُ بِمَنْ عَرَفَ النَّاسَ وَ عَاشَ فِیهِمع مَنْ لَمع یَععرِفْهُمع :گفت بیال مسصیوص اسیت بیر آن کی
شناخت و بایست و آسایش یافت آن ک
همه رنج است و آسان آن ک

کیه مردمیان را

که ن ناخت ای ان را؛ بنمود پیغامبر علیهالسالم که مسالطه و صحبت با خلیق

زید که با ای ان نیامیاد و آن بال که گفت آن است که چمن مردم شناسی اگر خواهی که

ای ان خوی توا گیرند عیش تباه شود که نگیرند و توا در رنج بمانی و اگر توا به خوی ای ان روی دین تباه شیود و تیوا
نکوهیده بمانی .هارونالرشید ،عبدالرزاق صنعانی را گفت :کسی بنگر که با ما صحبت کند و ما را نصیحت کند .صینعانی
گفت :مردم از دو نوعاند یا طالب دنیااند یا طالب آخرت؛ آنکه طالب دنیا اسیت تیو را نصییحت نکنید و آنکیه جوینیدة
آخرت است با توا صحبت نکند.
«طُوَبی لِمَن عَمِلَ بَعَمَلِهِ :خنک آن را که به علم کار کند؛ یعنی بدان چه گوید کار بندد عبیدالوتر عیدنی گویید :سیی
سال است که این مرید من از بهر خدای تعالی روزه میدارد و من از قبل وی روزه میدارم .گفتند :یا شییخ چیه معنیی؟
گفت :او را فرمودم که پیوسته روزه می دار؛ چون وی روزه داشت من از حق سبحانه و تعالی شرم داشتم که به گفتار من
روزه دارد و من به روز طعام خورم و روزه ندارم.
«کـــار کـــن کـــار ب ـــذر از گفتـــار

کانــــدر ایــــن راه ،کــــار دارد کــــار

«طُوبَی لِمَنْ ذَلَّ فِی نَفْسِهِ وَطَابَ کَسعبُهُ وَ حَسُنَتع خَلِیقَتُهُ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمعسَکَ الْفَضْیلَ مِینْ قَولِیهِ وَ وسیعته
السّنّة وَ لَم یَعُدهَا إلی البِدعةم :طوبی آن را که در نف

خویش ذلیل باشد؛ یعنی خوی تن را ذلیل و حقیر داند و از کبیر و

صلف دور باشد؛ چنان که عروه بن زبیر گفت پسر خویش را به عرفات که ای پسر به حق خداوند این کعبه کیه در ایین
اهل عرفات بتر از توا خدای را بنده نیست و ک

را بتر از نف

خویش نمییدانیم و آنچیه گفیت و حَسُینَتع خَلِیقَتُیهُ و

خوی وی خوش باشد خوش خوی نه خندیدن است و نه خندانیدن؛ لکن احتمال اذی است و تحمل رنج و عفیوکردن و
پوشیدن عیب و آنچه گفت وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ و هاینه کند زیادتی مال خویش ،معنی این است که هرآنچیه از قیوت
وی و قوت عیال وی زیادت باشد ،به صدقه بدهد و ذخیره نکند و فردا را غم نسورد و آنچه گفت وَ أَمعسَکَ الْفَضْلَ مِینْ
قَولِهِ ،آنچه از گفتار وی زیادت باشد بازگیرد ،یعنی آن گوید که از آنش ناگایر باشید؛ آنچیه از نیاگایر خیوردنی باشید،
بدهد و آنچه ناگفتنی باشد نگوید و آنچه گفت وسعته السّنّة وَ لَم یَعُدهَا إلی البِدعةم و سنت خیویش را فیراخ گییرد و از
بدعت دور باشد؛ یعنی هرچه کند به سنت کند و بدان م غول بود.
«طُوعبَی لِمَنْ شَغَلَهُ عَیعبُهُ عَنْ عُیُوعبِ النَّاسِ وَ أنْفَقَ مِنْ مَالم اِکْتَسَبَهُ مِنْ غَیعرِ مَععصِیَةم وَ خَالَطَ أهعلَ الفِقْهِ وَ الحِکْمَةِ وَ جَانَیبَ
أهعلَ الذُّلِّ وَ المَععصِیَةِ :خنک آن را که عیب او م غول دارد از عیبهای مردمان و نفقه کند از مالی که دارد نه از معصییت
و صحبت وی با فقیهان و حکیمان باشد و پرهیا کند از مردمان فرومایه و اهل فسق؛ اما آنچه گفت طوبی ،معانی بسییار
دارد این لفظ؛ بعضی گفتهاند طوبی تأنیث اطیب است و اشتقاقش از طیب است و بعضی گفتهاند کیه درختیی اسیت در
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به ت و بعضی گفتهاند طوبی نام به ت است و خُلد وی و آنچه گفت عیب وی او را از عییب دیگیران م یغول دارد.
ابوالحسین النوری هر بامداد به آینه نگرستی؛ گفتی میترسم که از شومی گناه من روی من سیاه شده باشد.
«طوبی لِمَن طابَ کَسعبُهُ و صَلُحَتع سَریرَتُهُ وَ کَرُمَت عالنِیَتُهُ و عَاَلَ عَنِ النّاسِ شَرَّهُ :خنک آن را که کسیب وی حیالل
و سر وی به صالح باشد و عالنیت او ستوده باشد و شرّ خویش از مردم دور داشته باشد و الفیا نبیوی علییهالسیالم و
الصلوة محکم و متقن و ترتیب بود .نسست گفت خنک آن را که کسب وی حالل بود و آنگه گفت سرّ وی بصالح بود
یعنی که سرّ بصالح از لقمة حالل بود آنگه گفت ظاهر وی پسندیده بود که الظاهر عنوان الباطن؛ ادب ظاهر عنیوان ادب
باطن است؛ آنگه آن کسی که چنین بود رنج وی از مردمان دور داشته بود آنگه طوبی او را بود.
«قُلِ الْحَقَّ وَ إِنْ کَانَ مُرّاً :گفت حقّ گوا و اگر چی تلخ باشد .بعضیی از م یایخ را پرسییدند میردی چیسیت؟ گفیت
حق گفتن هرکه را که باشد و حقپذیرفتن از هرکه باشد .عمرو بن عبید پیش هارونالرشید رفت .رشید گفیت :ییا شییخ!
کار ما چون میبینی؟ عمرو گفت :مردی می بینم که به نانی سیر شود و به ده گا کرباس پوشیده شود و بیر نمیدی دوا ال
بسسبد؛ کار و شغل عالم به گردن پذیرفته است و مال بندگان خدای میستاند؛ بیه نیاحق و هاینیه مییکنید بیه رضیای
خویش که این همه م غله او را از مرگ نرهاند و به قیامت پ یمانی بازآرد هارونالرشیید بگریسیت و گفیت :ای شییخ!
چاره چیست؟ عمر گفت :از دوزخ گریستن و طلب به ت کردن و گوشة مسجدی گایدن و بیر ایین پادشیاهی اختییار
کردن که مرگ چون دررسد نادیک خردمند چه تابوت و چه تست.
«قوله عَلَیه السنالم اسعمَحع یُسعمَحع لکَ :گفت سساوت کن و عطا ده تا تو را نییا مکافیات کننید .بیدان کیه مکافیات در
طبیعت واجب هست و در خبر است کَمَا تَدِینُ تُدَانُ وَ کَمَا تَاْرَعُ تَحعصُدُ؛ چنانکه جاا دهی تو را نیا جاا دهنید و چنیان
که بکاری بدروی .ابوالحسن واسطی گوید به جوانی از واسط سوی کوفه می رفتم دوا تا نان با خوی تن داشتم و قیدری
گوشت بریان؛ چون فرسنگی چند از واسط رفته بودم زنی مرا پیش آمد و گفت :ای شیخ! از این جایگاه تا به شهر چنید
مانده است؟ گفتم :چهار فرسنگ .گفت :وای بر من که عورتم و نان ندارم و گرسنهام؛ این مسافت راه چگونه روم؟ شیخ
گفت :آن دوا تا نان و گوشت به وی دادم .بعد از سی سال از کوفه به واسط همیآمدم و نان نداشتم و بیهغاییت گرسینه
گ تم؛ چون بدان جایگاه رسیدم که زن را آن نان داده بودم ،سواری از واسیط میرا پییش آمید و گفیت :ای شییخ! هییچ
خوردهای؟ گفتم که دوا روز است که نسوردهام .دست در خریطه کرد و دوا تا نان به من داد و پارهای گوشت بسیتدم و
بکار بردم و بسفتم .آن پیر زن را به خواب دیدم که گفتی مرا حق توا به توا رسید .گفتم :بلی .چیون بیه واسیط آمیدم و
تجس

کردم آن سوار بر آن پیر زن بود که من دوا تا نان و گوشت به وی داده بودم.

«کادَ الفَقرُ اَن یَکُونَ کُفراً وَ کادَ الحَسدُ أنْ یغلِبَ القَدَرَ :گفت خواست که دروی ی که کفر شود و حسد خواسیت کیه
قدر را چیره شود .ظاهر خبر ذم دروی ی است و باطن وی ستایش وی است .ظاهرش این است کیه فقیر خواسیت کیه
کفر باشد؛ یعنی چندان صفات نامحمود دنیاوی در فقر جمع شد که خواست که کفر گردد و باطنش سیتایش اسیت کیه
گفت که خواست که کفر گردد و نگ ت و درست شد کی فقر نه کفر است؛ ضدّ کفر است و ضد کفر ایمان باشد .پی
به حقیقت ستایش است و اما آنچه گفت کادَ الحَسدُ أنْ یغلِبَ القَدَرَ یعنی حسود را حسد به جایی ک د که تمنا کنید کیه
کاشکی که مرا طاعت بودی که آن خیر کی محسود مرا تقدیر کردهاند ،من از وی بگردانیدمی.
«کَما تَکُونُون یُوّلَّی عَلَیکُم :چنان که شما باشید والیان بر شما باشند؛ یعنی اگر کرداتر شما نیک باشد کاردان شما نییک
باشد و جای دیگر گفت عُمّالُکُمع اَععمالُکُمع ان حَسُنَت اَعمالُکُم صَلُحَت عُمّالُکُم؛ گفت که کردار شما کیاردار شیما اسیت،
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اگر کار شما نیکوا باشد ،کاردار شما نیا به صالح باشد .حسن بصری رحمها علیه گوید که اگر من به شب خطیا کینم،
بامداد در خوی اسب من ظاهر باشد.
«مَنْ انْتَهَرَ صَاحِبَ بِدععَةم مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَمعنًا وَ إِیمَانًا و مَن أهانَ صَاحِبَ بِدععَیةم آمنیهُ ا یَیوعمَ الْفَیاَعِ الْیأَکْبَرِ :گفیت هرکیه
مبتدعی را از پیش براند ،خدای عاّ وجلّ دل او از امن و ایمان پر گرداند و هرکی مبتدعی را خوار دارد ،خیدای عاّوجیلّ
او را روزیی فاع بارگ ایمن گرداند .بدان که در اسالم به هفتاد و سه فرقت شدهاند یک فرقت اهل حیقانید و آن اهیل
سنت و جماعتاند و عبدالرزاق صنعانی گویید کیه روزی صیاحب بیدعتی را بانیگ بیر سیر زدم .آن شیب پیغیامبر را
علیهالسالم به خواب دیدم که هفت بوسه بر پی انی من داد و مرا گفت رضی ا عنک کما رضیت عنیک گفیت خیدای
تعالی از تو راضی باد چنان که من از تو راضیم.
« بسم ا الرحمن الرحیم بسم ا توکلت علی ا و ینصرک نصراً عایااً الّلهم احفیظ هیذه السییل مین کیلِّ آفیات و
عاهات و البلیّات بحقّ اسمائک العظیم انَّکَ عَلی کلِّ شیءٍ قدیر و ان یکاد الذین کفروا لیالقونک بِابصیارهم لمیا سیمعوا
الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو اال ذکر للعالمین و ال حول و ال قوة اال با العلی العظییم ال الیه ال ا الملیک الحیق
المبین محمد رسول ا صادق الوعد االمین .یا ربّ بحق هذه االسماء العظام احفظ هذه السیل من کیلِّ آفیات و عاهیات
باللیل و النهار و هو سمیع العلیم و فی البر و البحر و الطرق و المقام و المقابلة االعیداء مین القطیوع و الوقیوع و وصیل
العین و السنام من کل ان

و جنّ انه سمیع الدعاء انه علی کل شیء قدیر و لو انّ قرانا سییرت بیه الجبیال و قطعیت بیه

االرض و کلّم به الموتی بل لِلّه االمر جمیعا  5...انه من سبحان و انه بسم ا الرحمن الرحیم و ال حول و ال قیوة اال بیا
العلی العظیم و ننال من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و ال حول و ال قوة اال با العلی العظیم.
بیزار گردند از شهی شاهان اگر بویی برند

زان بــادههــا کــه عاشــقان در مجلــ

دل

میخورند

2ـ نتیجهگیری
در این جستار تالش شد تا تاریخ نسستین نگارشهای تفسیر عرفانی آیات و احادییث بییان شیود؛ امیا همچنیانکیه در
معرفی نسسههای خطی آنها بیان شد ،این رسالهها ،اصیل و قدیمی به نظر میرسند؛ اما ناقصاند و تعییین هویّیت دقییق
آنها به این صورت دشوار است .هنوز از متن تفسیر عرفیانی آییات قیرآن کیریم تصیحیح انتقیادیِ درسیت و درخیوری
صورت نگرفته است و فروزانفر آن را بهصورت تکنسسه برپایة نسسه  2523قونیه تصحیح کرده است .به نظر میرسید
متن در اختیار فروزانفر بس ی از تفسیر بارگی بوده است که بهطور کامل به دست ما نرسیده است.
از سوی دیگر رسالة تفسیر احادیث به همراه تفسیر آیات قرآن در مجموعة  2523موجود در کتابسانة سلیمانیه آمیده
است؛ اما رابطة این دو رساله هنوز برای ما م سص نیست .گفتنی است که در هر دو رسیاله بیه اشیعار سینایی آشیکارا
استناد شده است؛ همچنین نام برخی از م ایخ بارگ عرفانی نیا آمده است .درحقیقت متن نهایی رسایل منظور هنوز در
اختیار ما نیست .باید نسسههای دیگری از این تفسیرها شناسایی و نقصها و افتادگیهای آنها تصیحیح شیود تیا دربیارة
چگونگی پیدایش تفسیرهای عرفانی و ارتباط تفسیر عرفانی آیات با متن تفسیر احادیث بتوان دقیقتر سسن گفت.
بهطورکلی با بررسی این رسالهها چنین دریافت میشود که ترجمه و تفسیر عرفانی آیات و احادیث در ادب فارسیی
نسبت به تفسیرهای سنتی با اندکی تأخیر صورت گرفته است؛ اما به نظر میرسد حکما و عرفای فارسیزبیان بنیابر نییاز
مساطبان در جلسه های وعظ و تذکیر بر آن شدهاند تا به گردآوری تفاسیر باتوجهبه سلیقة اهل عرفان برآیند و اینگونیه،
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سنتی را در تفسیرنویسی عرفانی پیریای کردند که سرانجام به گردآوری تفسیرهای بارگ و ارزشمندی در ادب فارسی

انجامید؛ الستین الجامع للطائف البساتین احمد زید طوسی و حدائق الحقائق معینالدین فراهیی (وفیات  )358و جیواهر
التفسیر و مواهب علّیه از حسن واعظ کاشفی سباواری ( )355از جملة این تفسیرهاست.
مینوشت
 .5در متن روی عبارت قلم ک یدهاند و ناخواناست.

منابع
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و رامین ،مقدمه و تصحیح و تح یه محمد روشن ،تهران :صدای معاصر.
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دارالکتب العلمیه.
 -53سنایی ،ابوالمجد مجدود بن آدم ( .)5718حدیقة الحقیقة ،به کوشش محمیدتقی میدرس رضیوی ،تهیران :دان یگاه
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 -20نویا ،پل ( .)5737تفسیر قرآنی و زبان عرفانی ،ترجمة اسماعیل سعادت ،تهران :مرکا ن ر دان گاهی.
 -23یاحقی ،محمدجعفر (« .)5780تفسیر در ادب فارسی» ،دان ینامة زبیان و ادبییات فارسیی ،جلید دوم ،تهیران :ناشیر
فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

نسستین و کهنترین تفسیرهای عرفانی آیات قرآن کریم و احادیث نبوی در ادب فارسی

(برگهای  2و  52آ از تفسیر عرفانی آیات قرآن کریم)
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(برگهای  38ب و  88آ از تفسیر احادیث)

