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مه. ۱
ّ

مقد

اگـر بـه . اندشرح و تفسـیر ننگاشـتهقرآندربارۀ هیچ کتابی به اندازۀ تاریخ ایران و اسالم، در

نـون، )۳۸۵یـا ۳۸۰.د(ندیم ابنالفهرستهایی چون نامهکتاب
ُّ

خلیفـهحـاجیکشـف الظ

ریعةیا ) ۱۰۶۷.د(
َّ
نظری بیندازیم، با انبوهی از تفاسیر، ) ۱۳۴۸-۱۲۵۵(آقابزرگ تهرانی الذ

قرون نگاشـتهجلدی، مواجه میگاه چندین تفسـیر ١.اندشویم که دانشمندان اسالمی در طّی

و از نسلی بـه نسـل ماندها میشد و در سینهشفاهی آموخته میبه صورتدر آغاز کار، تنها 

نخسـتین، وضـع . گردیددیگر منتقل می در تمام عهد رسالت و دورۀ صحابه و عصـر تابعـاِن

تابعان، رفتهتفسیر بر همین منوال بود تا این هایی ثبـت رفته در دفاتر و لوحکه در دورۀ تابعاِن

ر آن، تـدوین های قرن دوم که تـدوین حـدیث رواج یافـت، در کنـاگونه در نیمهشد و به این

هـا شاید بتوان گفت که نخستین کسی کـه تفسـیر را در دفترهـا و لوح. تفسیر هم آغاز گردید

ّراء، به نـام . بود) ق۱۰۱.د(نوشت، ُمجاهد بن َجبر 
َ
، اّولـین معـاِنی القـرآنهمچنین تفسیر ف

اسـت؛ در را به ترتیب، تفسیر کرده و دامنۀ تفسیر آیـه را گسـترده قرآنتفسیری است که آیات 

انـد و شـامل رداختهو تنها به تفسیر آیات مشـکل و مـبهم پکه تفاسیر گذشته، ناپیوستهحالی

هـایی را هـم کـه شیوه). ۱۰-۲/۹: ۱۳۷۹معرفت، (پی در پی نیستند به صورتهمۀ آیات و 

انـد، برحسـب روش خـود برگزیـدهعنوانبـهانـد و پیمـودهقرآنمفّسران در مقام تفسیر آیات 

های مختلـف علـوم و های خود در زمینههای آنان و نیز استعدادها و اندوختهسلیقهاختالف

مـأثور، تفسیِر
ِ

... اجتهـادی، کالمـی، بالغـی، عرفـانی، صـوفیانه ومعارف، متفاوت، و نوع

نیـۀماتفسـیر ثشـده،نگاشـتهجـامعرویکـردیبـاکـهیک نمونـه از ایـن تفسـیرها. است

خ فرقۀ نقشبندیه، است که در ادامۀ این گفتار بـه بحـث دربـارۀ محّمد پارسا، از مشایخواجه

. پردازیموی و اثرش می

:نکها، ین کوششای از اآشنایی با مجموعهبرای. ١
الکریمـ  القرآِن مصنَّفاِت بعة األولی، ریاض٤، علی شواخ اسحاق، معجُم

َّ
فاعی، : ج، الط . م١٩٨٤/ه١٤٠٤الّدار الرِّ

الکریمـ  القرآِن تفسیِر مصنَّفاِت بعة األولـی، المدینـة المنـّورة: إعداد. فهرسُت
َّ

رآنّیة، الط
ُ

مجمـُع: مرکز الّدراسات الق

هد
َ
ریف، الَمِلک ف

ّ
الش الُمصَحِف .م٢٠٠٣/ه١٤٢٤ِلِطباعِة



٢٠١/...معّرفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه محّمد پارسا و

پیشینۀ پژوهش. ۲

تفصیل معّرفـی شـده اسـت، و تنهـا بهو نهچاپ نه محّمد پارسا تاکنون خواجهتفسیر ثمانیۀ

خواجهقرآننسخۀ تفسیر «حسن انصاری در یادداشتی کوتاه با عنوان 
ّ

محّمد پارسـا بـه خـط

حمان جامی جـامی را معّرفـی و بـه اهّمّیـت ، به»عبدالرَّ
ّ

اجمال و در چند سطر، نسخۀ خـط

؛ بنـابراین، مقالـۀ حاضـر نخسـتین )۱۳۹۲انصـاری، (چاپ فاکسیمیلۀ آن اشاره کرده است 

. معرفی تفصیلی از این متن مهم است

بحث و بررسی. ۳
محّمد پارسانامۀ خواجهگذری بر زندگی. ۳-۱

الُبخـاری محّمد  : ۱۳۹۰پ؛ جـامی، ۲حـافظی بخـاری، (بن محّمد بن محمود الحـافظّی

نامـدار عصـر ، معروف به خواجه)۳۹۷ محّمد پارسا، از َمشـایخ فرقـۀ نقشـبندیه و صـوفیاِن

کـه چنانُکنیۀ او، . است) ق۷۹۱.د(َبهاءالّدین محّمد نقشبند تیموری و از جانشینان خواجه 

او ). ۶۶: ۱۳۵۴حـافظی بخـاری، (اسـت » أبوالفتح«گفته، الکتابتفسیر فاتحة در مقّدمۀ 

او را هنگـام است؛ ولی از آنای نشده به زادروز او در منابع اشاره. زادۀ بخاراست جاکـه سـّن

به دنیا . ق۷۴۹باید حدود سال اند، مینوشته. ق۸۲۲سال و درگذشت وی را سال ۷۳وفات 

یار میاند که نسبش به عبگفته١.آمده باشد
َ

ه بن جعفر ط
ّ
و ) ۴/۴: ۱۳۸۰خواندمیر، (رسد دالل

را » پارسـا«لقـب . اند که از پیشروان نقشبندیه بوده استگفته» خواجه«و به آن سبب به وی 

.)۱۳۷۸:۴/۴۸۲صفا، (َبهاءالّدین نقشبند، به وی داده بود نیز پیر و مرشدش، خواجه

ه بیمار شد و سـرانجام روز محّمد پارسا در میان سفر داند که خواجهنوشته
ّ
وم خود به مک

و . در بازگشت از مکه و هنگام اقامت در مدینه درگذشـت. ق۸۲۲محّرم سال ۲۴پنجشنبه، 

ِلب به خاک سپرده شد همان
َّ

ّبۀ عّباس بن عبدالُمط
ُ
). ۳۹۹: ۱۳۹۰جامی، (جا در جوار ق

محّمد پارساآثار خواجه. ۳-۲

ها چـاپ شـده و شماری از آن. استألیف شناسایی شدهمحّمد پارسا حدود سی تاز خواجه

فات خواجه هما. استنویس باقی مانده دستبه صورتتعدادی هنوز 
ّ
:هاستاینمؤل

د او را، بهبرخی. ١
ّ
.)١٣٧٨:٤/٤٨٢صفا، . مثال نک(اند نوشتهق٧٥٦خطا، از معاصران تول
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رات)الف
َ

ِفی الُمحاض األحباِب ِلَوصِل الِخطاِب
ُ

صل
َ
تـرین ترین، مشهوراین کتاب مهم:ف

حافظی بخـاری، . این کتاب، نکبرای معّرفی تفصیلی(پارساست ترین اثر خواجۀ و مفّصل

).هفتادـ ودوسی: ۱۳۸۱

دسیه) ب
ُ
دسیه مجموعه:ق

ُ
در «بهاءالـّدین نقشـبند کـه ای است از سخنان خواجهرسالۀ ق

دسیه«و خواجه آن گذشتهبر زبان او می» مجالس صحبت
ُ
ایـن اثـر . نوشترا می» کلمات ق

هوری 
َ

صحیح و تعلیق احمد طـاهری چـاپ با مقّدمه و ت) ۱۳۵۴چاپ اّول، (را انتشارات ط

های مقدّمۀ مصّحح یکی از بهترین منابع برای شناخت خواجه و آثـار و اندیشـه. استکرده 

.اوست

ای است بـه فارسـی در موضـوعات مختلـف از عرفـان و رساله:پارساکلمات خواجه) ج

ی شـدهکم دو نسـخه شناسـایتاکنون چاپ نشده و از آن دسِتکهتصوف و حدیث و تفسیر

.۱۸۲یکی نسخۀ کتابخانۀ موزۀ بریتانیا و دیگر نسخۀ کتابخانۀ َمِلک، به شمارۀ : است

ة السالکین)د
ّ

البین و ُعد
ّ

. از این رساله دو تحریر مختصر و مفّصل در دسـت اسـت:انیس الط

اّمـا بنـا،الّدین یوسف حافظی بخاری و صالح بن مبارک نیز منسوب شـدهاین اثر اگرچه به حسام

).۱۹- ۱۰: ۱۳۹۲ها، یلمهوآقاحسینی (پارساست خواجۀ ، از نظر برخی پژوهشگرانبر

وقوع مزارات برخی پیـامبران و رساله:َمزارات) ه
ّ

ای کوتاه دربارة آداب زیارت و نیز محل

نسخ، موّرخ . مشایخ است
ّ

در کتابخانۀ سلیمانیه، ق۸۷۷از این رساله تنها یک نسخه به خط

.)۱۷۱-۱۵۰: ۲۰۱۱نوشاهی، (ۀ استانبول، شناسایی و چاپ شده است گنجینۀ حمیدی

از ایـن . ای موِجز در برخی موضوعات عرفانی و دسـتورهای سـلوکیرساله:محبوبیه) و

با مقابلۀ سه نسخه، تصحیح و چاپ محبوبیه. رساله تاکنون پنج نسخه شناسایی شده است

).۲۰-۱: ۱۳۹۸مؤمنی، وُسها صدوقی(شده است 

حات صوفیه)ز
َ
ایـن رسـاله را . انهاصطالح صوفی۱۶۰ای مختصر در شرح رساله:مصطل

به زبان اردو م۱۹۵۷الی بیاضی یافت و در سال در البه) ۲۰۰۵-۱۹۱۲(خان غالم مصطفی

توان بـه میپارسا از دیگر آثار خواجۀ ). ۸۷-۷۷: ۱۳۹۵خان، مصطفی. نک(به چاپ رساند 

هـر دو رسـاله در موضـوع تصـّوف و بـه زبـان (رسالۀ کشـفّیه،اتتحقیق:این موارد اشاره کرد



٢٠٣/...معّرفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه محّمد پارسا و

،)فارسی
ً
رَبعون حدیثا

َ
قطاب،َمناِسک الَحج،األ

َ
صول،رمز األ

ُ
ـّتالف ،)در حـدیث(ةالسِّ

ُ
مسـئلة

فعال
َ
األ لِق

َ
ـواد األعظـمتحریری تازه از (عقاید،خ گویـا ). حکـیم ابوالقاسـم سـمرقندیالسَّ

.اندن چاپ نشدهکنویک از آثار اخیر تاهیچ

اند از سَور َمِلک و َنَبأ، که عبارتوشتهپارسا بر چند سوره تفسیر نخواجۀ : تفسیر قرآن)ح

خلیفـه حاجی. »مانیهتفسیر ث«ام، مسّمی به فاتحة الکتاب، و تفسیر هشت سوره از جزء سی

خواجه«: دربارۀ تفسیر خواجه چنین نوشته است ـتفسیُر
َّ

محّمد پارسـا، هـو الش
ُ

الفاِضـل یُخ

فسـیٌر
َ
و هـو ت ماَنِماَئـٍة

َ
و ث و ِعشریَن اثَنَتیِن

َ
ی َسَنة

َّ
الُمَتَوف الُبخاریُّ الحافظیُّ محموِد ابُن محّمُد

َبأ الُملک و النَّ ِمن ُجزَئِی فی ُسَوٍر برخـی گمـان .١)۱/۴۴۷ج: تـاخلیفه، بـیحاجی(» فاِرسیٌّ

،ای از زمان تحریر شده استست و در برههاند که این تفاسیر در یک مجموعۀ پیوسته اکرده

محّمد تفسیر خواجه«از جمله تفاسیر عرفانی این زمان، : الله صفا نوشته استکه ذبیحچنان

ایـن کتـاب ... . ، از مشاهیر مشایخ نقشبندی است)شیخ محّمد بن محمود بخاری(»پارسا

: ۱۳۷۸صـفا، (هم آمده اسـت های قرآن به روش متداول عارفان فرادر تفسیر بعضی از سوره

که هریک، جداگانه تـألیف شـده و مـا مسـتندی نـداریم کـه ایـن تفاسـیر درحالی؛)۴/۸۹

.ای بوده باشدمجموعۀ پیوسته

ثمانیهدربارۀ تفسیر. ۳-۳

در تا ُهَمـزه،یعنیـام قرآنجزء سیپارسا در این کتاب بر هشت سوره ازخواجۀ چون
َ
ـ از ق

، اّمـا در هـیچ)۷۱: ۱۳۵۴بخـارایی، (اند نهادهمانیهتفسیر ث، نام آن را تفسیری نگاشته است

یک از ُنَسخی که مورد استفادۀ ما در تصحیح این کتـاب بـوده اسـت، چنـین عنـوانی دیـده 

بـر ترقیمـۀ همچنـین بنـا. شـودیاد می» محّمد پارساتفسیر خواجه«شود و تنها از آن با نمی

سعد اف
َ
نسخۀ کتابخانۀ ا پارسـا کم دو سال پـیش از مـرگ خواجـۀ ِندی، این اثر دستنخسِت

.شده استوشتهن) ق۸۲۲(

جامی را ندیده، تفسیر ثمانیۀنسخۀ که طاهری عراقی جااز آن. ١
ّ

خواجه به خط
ً
که آن نسخه همان گمان کردهاشتباها

).٧١: ١٣٥٤طاهری عراقی، .کن(ام است نهم و سیوبیستءتفسیر دو جز
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، تفسیری ترکیبی و جامع است، به این معنی که یکسره صبغۀ نقلی، صوفیانه تفسیر ثمانیه

،از ایـن حیــث. ســتهاهمـۀ اینترکیبــی از بلکـهنــدارد، غیـرههــادی وتو عارفانـه و یـا اج

در نوبت خود،در تفسیرمیبدیتر نیز پیش. میبدی نیستألسراراکشفشباهت با تفسیر بی

معانی، قرائت، اسـباب ،در نوبت دومو و معنای ظاهری آیهه نخست، به ترجم به بیان وجوِه

حکام، روایات و اقوال صحابه و تابعان، و در نوبت سوم به بیان رمزها، اشـارات 
َ
نزول، بیان ا

هـای از تفاسیر عرفـانی و دیـدگاهنیزپارساخواجۀ .اخته بودپردو تأویالت عرفانی و صوفیانه 

والّنون مصری، بایزید بسـطامی و ُع
ُ
سَتری، ذ

ُ
ه سهل ت

ّ
نکـات دیگـرانرفایی همچون ابوعبدالل

توضـیحاتی دربـارۀ او در تفسیر هریک از هشت سورۀ مذکور، نخسـت . بسیاری آورده است

ی و مدنی بودن، شمار آیـات و
ّ
خـواِصّسَور، مانند مک

ً
. آوردسـَور مـیکلمـات آن و احیانـا

«سپس دربارۀ 
ّ
ـیری » هبسم الل

َ
ش

ُ
و برخـی صـحابه و ) لطـائف اإلشـاراتدر تفسـیر (از قول ق

راند و در ادامه، به شرح لغات و بیان برخی نکات صـرفی ای سخن میُعَرفا، گاه چند صفحه

ه ِترِمـذی. پردازدو نحوی می
ّ
اإلسـالم غّزالـی، ُمسـَتملی ، حّجـةهمچنین به نقل از ابوعبدالل

و شماری از صحابه، تابعان ) بدون ذکر نام سه تن اخیر(عربی، عّزالّدین کاشانی بخاری، ابن

تـأویالتاز ایشـّمهآورد و در پایان برخی مفاهیم کلیدی ُسَور میرۀو صوفیه، سخنانی دربا

.کندرا نقل میعبدالّرّزاق کاشانی 

۳-۴ .
ّ
ف در تألیف تفسیر ثمانیهمنابع اصلی مؤل

از شماری از منابع عربی و متـون فارسـی بهـره گرفتـه تفسیر ثمانیهپارسا در نگارش خواجۀ 

کنـد و در مـیرا ذکـرۀ مـورد ازجـاع خـوداو در مواضع متعّددی نام کتاب یا نویسند. است

امـرایـن . وردآاشاره به نام کتاب یا نویسنده، مطـالبی را از دیگـر مآخـذ مـیهم بیدیموار

قبحی که امروز دارد، در گذشته نداشـته و شیوه
ً
ای رایج در میان پیشینیان بوده است، و ظاهرا

کشـفتفسـیر معـروف «بـرای نمونـه . اندنویسندگان آن را مصداق انتحال و سرقت ندانسته

رونویسی ا"النوبة الثانیة"اش یعنی میبدی، در بخش اساسی و عمدهاألسرار
ً
ز کتاب آن، عینا

علبی است با مقدار زیادی حذف و تلخیصالکشف و البیان
َ
کـه در سراسـر آنمیبدی بی... ث

کتـاب "الّنوبـة الثانیـة"ثعلبی ببرد، در الکشف و البیاناین تفسیر ده جلدی خویش نامی از 



٢٠٥/...معّرفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه محّمد پارسا و

عین مطالب و عین عبـارات ثعلبـی را نقـل کـرده ـترین بخش آن استکه گستردهـ خویش 

همچنـین . )۱۳۱و ۱۲۶: ۱۳۹۴، همـو. نیز نک؛ ۳۶و۳۳: ۱۳۹۲عی کدکنی، شفی(» است

الثة"بخش «
ّ
میبدی هم انتحال از یک کتـاب فارسـی اسـت بـه نـام األسرارکشف"الّنوبة الث

: ۱۳۹۴، همـو. نیـز نـک؛ ۳۴: ۱۳۹۲، همـو. نـک(» تألیف َسمعانی مـروزیَروح األرواح

سفاریژهویا مالصدرا در آثار مختلف خود، به). ۱۲۶
َ
، مطالبی از دیگران آورده و از اشاره به ا

).۲۶: ۱۳۹۰اسالمی، . نک(ها پرهیز کرده است منابع اصلی آن

هـای گردد که در نگاه نخست، شماری از گـزارهموجب مینکته اینبهتوّجهیبیباری،

ر وجـو دبـا جسـتکـه،حـال آن،خواجه پنداشته شودشخص این تفسیر، دیدگاه و تأّمالت 

ص میغیره منابع تفسیری، صوفیانه و
ّ

شود که این دسته از مطالب هم از کـالم دیگـران مشخ

او . کنـیمکمتر با آرای خواجه برخورد میثمانیه گفتنی است که در تفسیر. اقتباس شده است

سخنان دیگران است با این حال، به دلیل مطالعـات فراوانـی کـه در.در این اثر، اغلب راوِی

بابی از سخنان مفّسران و عارفان را در تفسـیر المی داشته، به مناسبتآثار اس
ُ
های گوناگون، ل

به شماری از منابع، اتگونه ارجاعکه در دیگر تفاسیر به ایندر صورتی،آورده استخویش

.یمخورمیکمتر بر

عـین سـخن دیگـران را نقـل دربارۀ شیوۀ اقتباس خواجۀ 
ً
پارسا باید گفت کـه او معمـوال

ـف(اّما گاهی چندین جمله از آثار دیگران ،کندمی
ّ
کـه در ) و اغلـب بـدون نـام منبـع و مؤل

پارسـا در ۀ ترین منابعی که خواجـاز مهم. کندآمده است، تلفیق میهایشانکتابجایجای

:دبررا نامتوان این آثاراین تفسیر از آن استفاده کرده است، می

منابع عربی. ۳-۵

صحیح بخاری، صحیح مسـلم، ُسـَنن ِترِمـذی، (ُسَننو ِصحاح: دیثیمنابع ح. ۳-۵-۱

بی
َ
َنسایی، ُسَنن ا َنسُسَنِن

َ
أ مالک بن ا

َّ
شـرح از حکـیم ِترِمـذی، نَـوادر األصـول، )داود، ُمَوط

ّنة وی، السُّ
َ

... .اثیر، واز ابناألصولجامعَبغ

علبـی، الکشف و الَبیان: منابع تفسیری. ۳-۵-۲
َ
فسـیر اث ـاففخـر رازی، لکبیـرالتَّ

ّ
الَکش

ری، 
َ

یری، لطائف اإلشاراتَزَمخش
َ

ش
ُ
نُزول القرآنق تـأویالت واحدی، تفسیر الَوجیزو اسباِب



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٦

ّنه ریدی، أهل السُّ
ُ
بی، الجامع ِألحکام القرآناز مات

ُ
رط

ُ
از نیشـابوری، تفسیر بصائر یمینـیاز ق

یســیر، حــدائق الحقــائق از ابوالقاســم تفســیر ِاحقــاق، الــّدین َنَســفیاز نجــمالکــافیو التَّ

... . وتفسیر ُتسَتریاز سجاوندی، َعین الَمعانیسمرقندی، 

المقصـد ، همچنـین إحیـاء العلـومویژه به(آثار غّزالی : منابع عارفانه و صـوفیانه. ۳-۵-۳

صول الّدین، و البّتـه نـامی از ایـن آثـار در مـتن، جواهر القرآن و ُدَرره، األسَنی
ُ
األربعین فی ا

توحات المّکّیه، )تفسیر برده نشده است
ُ
از قوت القلـوبعربی، آثار حکیم ِترِمذی، از ابنالف

ی، 
ّ
ـاز خواجـهمنازل الّسائرینابوطالب مک

ّ
تـأویالته انصـاری و برخـی شـروح آن، عبدالل

فســیرعبـدالّرزاق کاشــانی،  می، حقــائق التَّ
َ
حمان ُســل روزَبهــانعــرائس البیــاناز ابوعبـدالرَّ

... . وَبقلی

غة و ِصحاح العربّیة(ِصحاح: منابع لغوی. ۳-۵-۴
ُّ
أسـاس الَبالغـۀاز جوهری، ) تاج الل

.زمخشری

منابع فارسی. ۳-۶

ف در ضمن 
ّ
از این سه اثر بهره گرفته استتفسیر ثمانیهمؤل

ً
غّزالی، کیمیای سعادت: صراحتا

ف ِلَمذَهب الّتصّوِف َعرُّ الـّدین شـهابِفَعـواِرف الَمعـارترجمـةُمسَتملی بخاری، شرح التَّ

مرصـاد از ِعّزالـّدین کاشـانی و ةِمصباح الِهدایـاز دو کتاب همچنین، . ابوَحفص ُسهروردی

.مطالبی نقل کرده استتصریحنیز بینجم رازیالعباد

تأثیر تفسیر ثمانیه بر دیگر تفاسیر. ۳-۷

بـر رّدی زیرشده، در دو تفسیرپارسا نگاشته در شماری از تفاسیری که پس از عصر خواجۀ 

:شودمطالب تفسیر خواجه یافت می

فسیرـ  ).ق۹۱۰متّوفای(علی کاشفی از حسینجواهر التَّ

).ق۹۸۸متّوفای (الله کاشانی از فتحَمنَهج الّصادقینـ 

کـم در چهـار موضـع از او دسـِت. بـودکاشفی خود از معتقدان بـه طریقـت نقشـبندیه 

). ۴۵۱، ۳۴۸، ۲۷۵، ۱۴۲: ۱۳۳۶کاشفی، (گرفته است فسیر ثمانیهتاز خود مطالبیتفسیر

دیگر، شباهت شماری از منـابع ایـن دو تفسـیرنامه اسـتۀنکت هـر دو . مهّم
ً
از مفّسـرمـثال

ایـن انـد؛و نام برده و اقتباس کرده، ...وتفسیر ِاحقاق، تفسیر بصائر، عین الَمعانیهایکتاب



٢٠٧/...معّرفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه محّمد پارسا و

. انـدهـا تـأثیر پذیرفتهتـب یـاد کـرده و از آنرت از این ُکنددرحالی است که دیگر تفاسیر به

،»پارسـا مـذکور اسـتدر تفسیر خواجـۀ «، با عبارت َمنَهج الّصادقینکاشانی در ،همچنین

). ۷/۳۴۱: ۱۳۳۶کاشانی، (نقل کرده است آن مطلبی از

های زبانی و سبکی تفسیر ثمانیهویژگی. ۴

ف کمهای سبکویژگی
ّ
قـان وبیش شنثر مؤل

ّ
از بیه دیگر متون نثر دورۀ تیموری است که محق

هـا، توّجـه کمتـر بـه لهجـۀ کهـن پارسـی، آوردن تر شدن متن کتابساده: اندسخن گفتهآن

جای مفردات موجود، عمل کردن به دسـتورهای صـرفی و نحـوی های بلند و کوتاه بهترکیب

ِاطنـاب در بیـان مقصـود عربی در مورد مفردات فارسی خاصه در تطابق صفت و موصوف، 

از سـویی دیگـر، زبـاِن). ۴۶۷-۴/۴۶۶: ۱۳۷۸؛ صـفا، ۲۱۰-۳/۲۰۸: ۱۳۸۴بهار، ... (و

سوم آن فارسی است و از این انـدازه هـم عربی و کمتر از یکتفسیر ثمانیهای از بخش عمده

هـاامثـال اینوةِمصباح الهدایـ، کیمیای سعادت، شرح تعّرفبخشی از متونی فارسی چون 

ف. فته شده استگر
ّ
ت کوشیده. کندها اشاره میبه این اقتباسنه همه جامؤل

ّ
ایم به همین عل

.گفتۀ نویسنده باشدفقطرا از سخنانی بیرون بکشیم کهثمانیههای سبکی که ویژگی

ین ویژگیمهم :های زبانی و سبکی تفسیر ثمانیهتر

های زبانیویژگی) الف

:هیماطناب در توضیح برخی مفا. ۱
ً
را نقل واحدروایت از یک حدیثگاه چندین،مثال

ها جمله از صحابه، تابعان و ده،...رضا و، چون اخالص،کند یا دربارۀ برخی مفاهیممی
.آوردصوفیان می

): ربیـ عفارسی(جمالت ملّمع . ۲

آن است که نوزده حرف که مکتوب است در تسمیه امان است از نوزده زبانیۀ دوزخ، اشارت بهـ

الفاِنَیة سبب حجاب است َعِن ۀِ و الَعالِئِق یَّ نَیِو الدُّ موِر
ُ
األ ِبها ِمَن ُق

َّ
ق به این عوالم و ما َیَتَعل

ّ
تعل

اإلحِتراِق و ناُر الِفراِق و ُهما ناُر
ً
ة و صوریَّ

ً
عالی و موجب دخول است در نار، معنویة

َ
ت ِه

ّ
الل
.١)ر۱۶- پ۱۶(

.است)جامی(جابراساس نسخۀارجاعات.١



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٨

:کوتاهی جمالت. ۳
ک دو روز بگذرد با آن عادت کنند و در دل ایشان سبک شود و هرکس به کار خود ـ چون ی

پیشۀ خود بازروند و چهل سال بر آن بگذرد  .)ر۴۵(بازگردند و بر سِر
س تنگ شد و پیوسته و چشم در راه افتاد و زبان از سخن بازایستاد و دیرزمان 

َ
ـ از کار بماند و َنف

ردان کرد و گفتو زباْنهمچنان بود با خویشتن بازآمد 
َ
.)پ۴۶... (:گ

:برای غیر جاندار» او«کاربرد ضمیر . ۴
تو بَود قدِر او دانی، شِب .)ر۱۴(ـ هر شبی که قدِر

.)پ۴۳] (یعنی زمین[چه کرده است بر او ـ گواهی دهد بر هر مردی و زنی به آن

:عربیۀواو حالیه به شیو . ۵
نیکوگمانی به خداوند  رویی و بال ِگرد اندر و دیگر خوش: .... دو چیزستـتعالیـ ـ عالمِت

.)ر۳۴(ِگرد گرفته، و رحم کردن بر مبتال و وی در ِمحَنت افتاده 

:کاربرد نی به جای نه. ۶
.)ر۳۴(ـ بر نیست غم نبَود و بر هست ِمهر نی 

.)ر۴۵(ـ هیچ جای یک جنبنده نی 

:»به«به معنی » با«کاربرد . ۷
.)ر۲(ای وصل کند سورهای باـ سوره

:در معانی مختلف» ی«کاربرد . ۸
زات فرستادی، فرمودیـ

َ
).ماضی استمراری(فرمودفرستاد، میمی:)پ۶۲... (هرکجا لشکر به غ

بنهد، در هم : )پ۶۲(های او در هم شکستی ـ نزدیک آمد که شکم بر زمین نهادی و استخوان
).مضارع التزامی(شکند 

).شدمی(بود می: )پ۲۵(بودی یا خوک بودی یا خاک بودی ـ کاشکی وی سگی

: تطابق صفت و موصوف به شیوۀ عربی. ۹
، )ر۱۶(، حّجت ظاهره )ر۴(، لیلۀ مبارکه )پ۱(، صفات مختلفه )پ۱(ـ عبادت تاّمۀ جامعه 

ره )ر۱۶(اخالق فاضله  ، )پ۶۵(، درجات َعلّیه )پ۲۰(، زکاة مفروضه )پ۱۷(، ُصُحف مطهَّ
.)ر۶۵(، اخالق ذمیمه )پ۶۵(میده اخالق ح

:نما با غیر مفعولآوردن رای نقش. ۱۰
.)ر۴۳:... (ـ مرا گفت

مال را سخت بخیل است ـ به دوستِی .)ر۶۴(درستی آدمی از بهِر
.)ر۵۰(ـ تا نموده شوند جزای اعمال ایشان را 



٢٠٩/...معّرفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه محّمد پارسا و

:به شیوۀ متون کهن فارسی» را... مر «کاربرد . ۱۱

.)پ۳۰(ی با مزه مر درکشندگان را اهاست از میـ جوی
ـ های پروردگار خود را ـ آدمی مر نیکوی

َّ
و َجل حقـَعزَّ بع ناسپاِس

َّ
ناشناس است هرآینه ِبالط

.)پ۶۴(

.)پ۶۶(دارنده است مر دنیا را ـ او بس دوست
.)پ۶۷(ـ در این که بیان کردیم َوعظ و تذکیر است مر آن را که مر او را دلی پندپذیرست 

: تکرار ضمیر یا فعل. ۱۲

َبس نداند این آدمی که هرآینه پروردگار 
ُ
ـ ایشانـ ا

َّ
و َجل ایشانهای و به همۀ حالایشانبهـَعزَّ

داند و جزا دادن بر مقادیر در آن روز هرآینه آگاه و داناست؟ جزای هریک میایشانو افعال 

عمال 
َ
)پ۸۶(.تواندمیایشانا

)پ۲۵(بودییا خاک بودییا خوک یبودـ کاشکی وی سگی 

ینه و بی. ۱۳ ینهحذف فعل با قر :قر

لق و 
َ

خود را در َمعاصی و اولیای خود را در خ ِط
َ

ـ رضای خود را در طاعت پوشیده کرده و َسخ

ه را  َمرُجوَّ سما و ساعِت
َ
وات و ِاجابت را در َدَعوات و اسم اعظم را در ا

َ
ُوسطی را در َصل َصالِة

آد .)ر۱۴(ینه و قبول خود در توبه در روِز
باست 

َ
عنهـ ـ ُمنِذر بن َعمرو انصاری را که یکی از ُنق ُه

ّ
الل بر ایشان امیر گردانیده و ـَرِضَی

.)۶۲ر(فرموده بود 

.)ر۶۴- پ۶۴(ـ در طاعت سست و در معصیت ُچست 
ناسزا تَبّرا نموده بدـ ظاهر شد که ایشان از این صفاِت .)پ۶۶(پاک گشته اند و از این اخالِق

حقیقی غافل است و به حرص و بخل و جهل مایل  دین و سعادِت .)پ۶۶(ـ از کاِر

:هالغات کهن، کاربرد قدیمی و گویشی برخی واژه. ۱۴

، اشتران )پ۶۲(، هرآینه )پ۳۴(، اندر )ر۱۹(، ُجهود )پ۸(، نبشته )پ۶(١ـ اندخسیدن

)ر۶۲(
ُ
پ، به معنی صاحب، در ترکیبات ۶۲(داوند ، خ)ر۹۳(، َمغ )پ، به معنی آیا۸۶(، ا

ندخسیدن«هایی چون این فعل به صورت. ١
َ
ندخساندن/ا

َ
ندخشاییدن/ا

َ
در » نـاه ُجسـتنپ/ نپناه بـرد«و در معنای » ا

قرآن، به تفاسیر فارسِی
ً
«: کار رفته استبرخی متون کهن، خصوصا

ُ
عوذ

َ
ل أ

ُ
ِق﴿ق

َ
ل

َ
الف ق[﴾ِبَربِّ

َ
ل

َ
بگو یا محّمـد ]: ١/ف

ُع«). ٢/١١٩٨: ١٣٧٦نسفی، (» دماندخسم به خداوند سفیدهکه می
َ

ال َینف ِمن ِعلٍم ِه
ّ
ِبالل

ُ
بـه خـدای : فرمـود. َنعوذ

ی، ٣٢: ١٣٨١، و میرشمسـیرواقـی. نـکهمچنـین . ()١٢٧: ١٣٨٥قالنسـی، (» از علم ناسـودمنداندخسممی
ّ

؛ یـاحق

١/١٩٥: ١٣٧٢(.



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢١٠

اسبان: اضافی مانند وهفتم جای بیستهفتم به، بیست)ر۱۱(جای سوم ، سُیم به)خداونداِن

.)پ۱۶(جای هجده ، هژده به)پ۱۴(

:شماری از ترکیبات جالب. ۱۵

، )پ۶۲(ناک ، سنگ)ر۴۳(خواب ، جای)ر۲۹(باشندگان ، جاودان)ر۲۹(جا نشستـ

.)پ۶۷(، بسیارشّر)پ۶۷(خیر ، اندک)پ۶۲(طبعآتش

):های لفظی و معنویآرایه(های ادبی ویژگی) ب

ینه. ۱ : سازیسجع، موازنه و قر

.)پ۱(ـ قرآن کریم و فرقان عظیم 

باِهِر ظاهر و ُمعِجِز .)پ۱۷(ـ دلیِل

ُکبراست  ِت
ّ

ذ
َ
ُعظمی و ل .)ر۲۹(ـ نعمِت

ِجنان، نه در پستاِن .)پ۳۰(َحَیوان ـ در ُبستاِن

ِقَسم است  جَزِل
َ
ِنَعم و أ

ّ
ذ

َ
ل
َ
.)پ۳۰(ـ این أ

.)ر۶۴- پ۶۴(سست و در معصیت ُچست ـ در طاعْت

: تشبیه.۲

دسّیه 
ُ
کلمات ق .)ر۱(ـ ِمشکاِت

وسوسۀ نفس  .)پ۲(ـ تخِم

ایشان به ُکدورت َمشوب نشود ـ نعمِت .)پ۳۰(یاد گناهان بر دل ایشان نگذرد تا َمشَرِب

.)ر۴۳(ای با خود بیار َمشعلهای تاریکم، از ذکْرخانه:... گویدوز گور با آدمی سخن میـ هر ر

: استشهاد به اشعار فارسی و عربی. ۳

ف در این اثر، برخالف کتاب
ّ
دسّیههای دیگرش چونمؤل

ُ
، از اشعار فارسی و عربی بسیار ق

:کتابهای مصاریع و ابیات فارسی از نمونه. کم استفاده کرده است
.)ر۶۵(گونه کس که من دانم مرا نداند از اینـ 

یک خاُمش این همه فریاد ـ  یک خاک/ بهِر .)پ۱۹۷(توده این همه باد بهِر

ف خوریمبرمیها و ابیات عربی برخی مصراع، به همچنین
ّ
را از همان منابع هاآنکه مؤل

مستقیمو نه،تفسیری
ً
: ای از مصاریع و ابیات عربیهنمون. استگرفته ،از دواوین شاعرانا

ـ 
ٌ

باِطل َه
ّ
الل

َ
ال

َ
ما خ یٍء

َ
ش

ُّ
ال ُکل

َ
.)پ۴۱(أ

یـ
َ

ش الَموُت یسِبُق ری الَموَت
َ
قیرا/ ٌءال أ

َ
ا الِغَنی و الف

َ
ذ الَموُت َص

َّ
.)پ۴۴(َنغ



٢١١/...معّرفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه محّمد پارسا و

هانویسمعّرفی دست. ۵

شناسـایی کـرده و شوند، در ترکیه نگهداری میهمهکه ،تاکنون چهار نسخهتفسیر ثمانیهاز 

:ایمها بهره گرفتهدر تصحیح خویش از آن

»جا«نسخۀ. ۵-۱

حمان جـامی و بـه تـاریخ بودهنسخۀ اساس ما کمابیشاین نسخه که  عبـدالرَّ
ّ

است، به خط

ی ترکیـه، ۷۲است و بـه شـمارۀ نگاشته شده. ق۸۴۸ربیع األّول سال 
ّ

در کتابخانـۀ مـرادمال

در کتابخانـۀ دانشـگاه تهـران ۱۴۹ز این نسـخه بـه شـمارۀ میکروفیلمی ا. شودنگهداری می

مضـبوط و بـدون افتـادگی این دسـت). ۸/۵۳۸: ۱۳۹۱درایتی، (موجود است 
ً
نویس کـامال

الی خطوط یا در هامش متذّکر شده و در برخی موارد، کاتب خطاهای خود را در البه. است

.اصالح کرده است

نستعلیق کتابتی،این دست
ّ

سـطر، ۲۱هـر صـفحه ،صـفحه۳۸۹شـاملنویس، به خط

:نویس چنین استو انجامۀ دستاست؛بدون ترنج، تذهیب، تزیین، شمسه و جدول
َزماِنِه، خواجـه محّمـد پارسـا الُبخـاری دَوُة

ُ
ق ذی أفاَدُه

َّ
ال فسیِر ا التَّ

َ
هذ ِمن ِکتاَبِة

ُ
الِفراغ َع

َ
َوق
ُهـ  ِسرَّ ُه

ّ
الل َس دَّ

َ
ـق

َ
األفق الَعبِد الجامّیَعلی یِد أحمِد بِن حماِن الرَّ ِر، َعبِد

َ
األحق ، ِبَمحروَسِةِر

ِماَئٍةَهراَة، َی ماِن
َ
و ث رَبعیَن

َ
و أ ماٍن

َ
ث

َ
َسَنة ِل األوَّ

ِ
ِمن َربیع األَحِد، الّراِبَع . وَم

ِ
اغِفر ِلَجمیـع ُهمَّ

ّ
الل

یبیَن، آمیَن
َّ

الط بی و آِلِه ی النَّ
َ
َعل

ِّ
و َصل و الُمؤِمناِت .الُمؤِمنیَن

:توان این موارد را برشمردهای این نسخه، میاز ویژگی

نا«در این نسخه و دیگر ُنَسخ، 
َ
ث ؛ در ١نوشـته شـده اسـت» ح«به صـورت، رمزی و »َحدَّ

نوشته شـده اسـت؛ معـدودی از » األستاد«، »األستاذ«به جاي جا برخالف دیگر نسخ، همه

اند؛ یاهای نکره در تر نوشته شدهخطی درشتو آیات با... اللهها مشکول و ُمعَربند؛ بسمواژه

، به شیوۀ بسیاری از ُنَسخ قـدیم، »ایقطره«است، » های بیان حرکت«هایی که مختوم به واژه

فایـت، حقـایق به صورت، هاامثال اینکلماتی چون فائت، حقائق واند؛ضبط شده» قطرۀ«

بـدون سـرکش اسـت؛ گ، و بـا یـک نقطـهچو پدر اغلب موارد .نگاشته شده است... و

بـه شـکل ... و» کـهچنان«، »کـهآن«اغلب به کلمات پیش از خود چسبیده اسـت؛ » است«

موز و اإلشاراتکتاب . ١ ها به ، از محّمدرضا ماَمقانی، بهترین منبع برای دانستن رموزی است که در نسخهمعجم الرُّ
).١٩٢-٩٢: ١٤١١ماَمقانی، .کن(رفته است میکار



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢١٢

ها مّتصل گشـتهوجه استمراری و ِاخباری به واژه» می«نوشته شده است؛ ... آنک، چنانک و

کتابـتصـلوة، مشـکوة به صورتهای چون صالت، مشکاة است؛ در عبارات فارسی، واژه

.شده است

»عد«نسخۀ . ۵-۲

سعد افنـدی ترکیـه نگهـداری می۸۴که به شمارۀ ق۱۰۵۹نسخۀ موّرخ 
َ
. شـوددر کتابخانۀ ا

این نسخه، کتاب را از روی نسخه شـاید یکـی از مریـدان (ای استنساخ کرده که کسی کاتِب

پارسا به بیاض آورده و سـپس عبـاراتیاز روی مسَوّدۀ خواجۀ ق۸۲۰در سال ) پارساخواجۀ 

ف افزوده استؤو جمالتی دعایی به پایان نسخۀ م» القطب األقطاب«چون 
ّ
نسخۀ مذکور . ل

خواناست و 
ً
شمار است و در آن برخی جمالت نیز محو شـدههای آن اندکافتادگینیز نسبتا

نستعلیق کتابتی عثمانی، در این دست. است
ّ

صفحه اسـت ۵۱۷برگ و ۲۶۰نویس، به خط

نویس بدون ترنج، تذهیب، تزیین، شمسـه و جـدول و این دست. ردسطر دا۱۵و هر صفحه 

:انجامۀ آن چنین است
ـَر، آمـیَن

َ
و ِلَمـن َنظ

َ
َرأ

َ
و ِلَمن ق و ِلباِعِثِه و ِلواِلَدیِه اغِفر و ارَحم ِلکاِتِبِه ُهَم

ّ
َنـا الُمـذِنُب. الل

َ
و أ

رَم
ُ
األ َبکٍر حاجّی بُن َرّبی، أحمُد ِهِذِه. ویُّالخاِطی الّراجی إلی َرحَمِة َعن ِکتاَبِة َیُدُه

َ
َرغ

َ
د ف

َ
ق

فـی  ـمَّ
َ
و ألـٍف، ت مسیَن

َ
و خ

ٍ
ِتسع ِسَنِة عَدِة

َ
ِذی الق و ِعشریَن

ٍ
ربع

َ
أ نَبِة

َّ
الش َیوَم ِة

َ
ریف

َّ
الش ِة

َ
سخ النُّ

واَن .َبلَدِة

:گونه استپارسا نوشته شده، اینای که در زمان حیات خواجۀ همچنین انجامۀ اصل نسخه
د َو

َ
قطـاِب، خواجـهق

َ
األ طـِب

ُ
الق ـِف

َّ
الُمَؤل فسیِر التَّ هِذِه سویِد

َ
ِمن ت

ُ
راغ

َ
الف َع

َ
محّمـد، نبیـرۀ ق

ُهـ بخاری پارسای 
ّ
الل هـِذِهأداَم َبیَن اآلدمیِّ َحیاُة ما ُیمِکُن دَر

َ
ق َحیاِتِه ی َبَرکاِت

َ
عال

َ
و ت بارَک

َ
ت

و آِل بیِّ ِة، ِبالنَّ مَّ
ُ
َربَّـاأل میَنِه، آمیَن

َ
ـحَوِةـ العال

َّ
الض ـراِء، َیـوَم، َوقـَت

َ
ق

ُ
الف الُکبـری فـی داِر

ِماَئٍة ماِن
َ
و ث ِعشریَن

َ
ِم، ِسَنة الُمَحرَّ الُمباَرِک هِر

َ
ُبخارا ِمن ش فی َبلَدِة .األرَبعاِء

ی وهای رسماز ویژگی
ّ

:توان این موارد را برشمرداین نسخه، می... الخط

ی الله َع«برخی جمالت دعایی چون 
َّ
مصل

َّ
یه و َسـل

َ
ـالم«و » ل یـه السَّ

َ
یـه/ َعل

َ
و َعل الَصـالُة

ـنگرف نگاشـته آمده است؛ نام سوره» عم«و » َصلَعم«به صورترمزی و » الّسالم
َ

هـا بـا ش

به هر دو گونـۀ گسسـته » است«اند؛ گذاری شدهجز آیات، کمتر اعرابها، بهشده است؛ واژه

سه نقطه پ؛ ».عیب نادیدنست«، »رفته است«شود، مانند و پیوسته به کلمۀ پیشین دیده می



٢١٣/...معّرفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه محّمد پارسا و

با یک نقطه آمده است چبدون سرکش، و گاست، اّما 
ً
، »اکر«مانند (گاه با سه نقطه و بعضا

وجه استمراری و ِاخباری بـه دو صـورت » می«؛ )»آنچه«، »جهارم«، »جون«، »کارانکناه«

(مّتصل و منفصل نوشته شده است 
ً
، بـه دو »تـر«ت تفضـیلی ؛ پسـوند صـف)»بایدمی«مثال

بـه واژۀ پـیش از خـود » را«نمـای صورت پیوسته و گسسته نگاشته شده اسـت؛ گـاهی نقش

).»ویرا«مانند (چسبیده است 

»فذ«نسخۀ . ۵-۳

شناخته
ِ

قَدم ُنَسخ
َ
۷۳است و به شـمارۀ ق۸۲۳است، موّرخ ثمانیهشدۀ تفسیر این نسخه که ا

خوانا و مضـبوط اسـت؛ اّمـا دست. استدر کتابخانۀ نافذ پاشای ترکیه موجود
ً
نویس کامال

در تا بّینه است
َ
ق ت همین نقص، مـا نسـخۀ جـامی را . متأّسفانه تنها شامل تفسیر ُسَوِر

ّ
به عل

خود قرار دادیم لث، در این دست. نسخۀ اساِس
ُ
نسخ کتابتی مایل به ث

ّ
برگ ۵۱نویس، به خط

تـرنج، تـذهیب، تـزیین، شمسـه و ن بـدو،سـطر دارد۲۲صفحه است و هر صـفحه ۱۰۲و 

:و انجامۀ آن چنین است،جدول
دِر

َ
ِبق

ُ
ة

َ
و الُمعاَرض

ُ
ة

َ
الُمقاَبل ِت مَّ

َ
، ت

ِ
ی اللـُهـ الُوسع

َ
َمـَعأعل ـَرُه

َ
و َحش ّیـیَن

ّ
فـی ِعل ِفـِه

ّ
مؤل َدَرَج

و الصِّ بییَن َهـالنَّ
ُّ

و الش و الّصالـّدیقیَن و َحُسَنـداِء کـأولئحیَن
ً
ـِةِذی۴فـی ، ـ َرفیقا الِحجَّ

ِماَئٍة ماِن
َ
و ث و ِعشریَن الٍث

َ
و الُحسَنی. ث یِر

َ
اخِتم ِبالخ .َربِّ

:کرداشارهموارداینبهتوانمینسخه،اینهایویژگیاز

هـای عربـی مشـکول و ُمعـَرب اسـت؛ تـای برخـی کلمـات چـون شمار فراوانی از واژه

و آیات بـا خطـی » ...اللهِبسِم«ت؛ اس) ة(در جمالت فارسی مربوطه » هیئت«و » صورت«

اسـت » هـای بیـان حرکـت«مختوم بـه هاِیتر نوشته شده است؛ یاهای نکره در واژهدرشت

» مرتبـۀ«و » قطرۀ«به صورت،به شیوۀ بسیاری از ُنَسخ قدیم،)»ایمرتبه«، »ایقطره«مانند (

هـایی ؛ واژه)»بطریـق«مثـل (آمده است » های بیان حرکت«ها بدون »به«ضبط شده است؛ 

اسـت؛ نوشـته شـدهسـوال وسؤال در جمالت فارسی، گـاه بـه شـکل مـومنوچون مؤمن

کلمـاتی چـون نوشـته شـده اسـت؛... و» دریـن«به گونۀ ... و»در این«هایی چون صورت

ها بدون سرکش اسـت، گافنگاشته شده است؛ ... فایت، ایمه وبه صورت، ...فائت، ائمه و



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢١٤

، »جنانـک«، »بزرکـوارتر«گاه سه نقطه و گاه یک نقطه اسـت، ماننـد پبا یک نقطه، اّما چ

اند؛ قواعد دال و ذال قدیم گاهی رعایت شده نقطهها بی؛ شماری از واژه».پنهان«، »اکرجه«

، »دلسـت«اغلب به کلمات پیش از خود چسـبیده اسـت، ماننـد » است«است و گاهی نه؛ 

» مـی«نوشـته شـده اسـت؛ ... ل آنچ، چنانـک وبه شک... که و؛ آنچه، چنان».در اثر است«

در .»شدمی«، »میکوید«وجه استمراری و ِاخباری گاه مّتصل و گاه منفصل است، همچون 

کتابـت... صـلوة، مشـکاة وبه شـکل...های چون صالت، مشکات وعبارات فارسی، واژه

اداء«ماننـدت،اسـآمدهتغییربیشدناضافههنگامَممدودکلماتپایانیهمزۀشده است؛

ماء«،»فرائض
َ
.»دینُعل

»شا«نسخۀ . ۵-۴

و کاغذ، ،این نسخه تاریخ ندارد
ّ

پـیش از سـدۀ کتابت آن نباید بـه ولی بنابر قراینی چون خط

پاشـای ترکیـه نگهـداری مـیدر کتابخانۀ شهیدعلی۱۱۳به شمارۀ »شا«نسخۀ . برگردددهم 

شـود ها کمتر است و اغالطی در آن دیده مییسنودر مقایسه با دیگر دستآن،اعتبار . شود

تی که نشان از بی
ّ
نسـخ کتـابتی، ،نویساین دست. مایگی کاتب داردکمیادق

ّ
شـاملبه خط

تـرنج، تـذهیب، تـزیین، شمسـه و و بـدون،سـطر و دارای رکابـه۱۹برگ و هر صفحه ۲۹۴

:نویس چنین استانجامۀ دست. استجدول 
ِبَعوِن الِکتاُب ِت مَّ

َ
ٍرت

َّ
ف

َ
ُمظ بِن عباَن

َ
حیِف، ش النَّ عیِف

َّ
الض َعبِد َعن َیِد الَوّهاِب ...الَمِلِک

:برشمردراذیلمواردتوانمینسخه،اینهایویژگیاز

ایـن ویژگـی در . اندمشکول شده» حرف«و»مذهب«، »در«برخی از کلمات آشنا چون 

هنگـام اضـافه شـدن بـه » رضـاء«لمۀ ک. شودکمتر دیده میار ، بسیتفسیر ثمانیهدیگر ُنَسخ 

اغلـب بـه » اسـت«نوشـته شـده اسـت؛ ) رضا(همزۀ پایانی دون ، ب»القلب«ای چون کلمه

کـه در، »سـوم«؛ عـدد »برابرسـت«، »خبرست«کلمات پیش از خود چسبیده است، مانند 

در »نکـرهیـاء«نوشته شـده اسـت؛ » سیوم«، شدهثبت» سُیم«به شکلها نویسدیگر دست

، بـه شـیوۀ بسـیاری از ُنَسـخ قـدیم، »سـوره«، چـون »های بیان حرکت«های مختوم به واژه

آمده است، ماننـد » های بیان حرکت«بدون »ه+ب«حرف اضافۀ شده است؛ ضبط» سورۀ«



٢١٥/...معّرفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه محّمد پارسا و

تصـحیح شـده اسـت؛ » اصـّح«؛ برخی کلمات در حاشیۀ نسخه با لفـظ »بنظر«، »بهفت«

و » شـوید«بـه جـای » مپنـداریت«و» شـویت«هـای گویشـی چـون وجود برخـی ویژگـی

هم در اغلب مواضع سه نقطه دارد، ماننـد پوچها بدون سرکش است، ؛ گاف١»مپندارید«

. »آنجه«، »پس«، »کذردمی«

گیرینتیجه. ۷

معاصر که در بحث از آثار خواجۀ  انـد، او اشاره کردهقرآنپارسا به تفسیر برخی پژوهشگراِن

انـد آن را بـهنتوانسـتهنه فقـط ، اندرا ندیدهتفسیر ثمانیهجمله آنتفسیرهای خواجه و ازچون

ت معّرفی کنند درستی و به
ّ
بـا در تحقیـق حاضـر،.اندگاه به نتایج نادرسـتی رسـیدهبلکهدق

ان آشکار و تصحیح گردید، برخی لغزشثمانیهبررسی دقیق تفسیر
ّ

تـاکنون گویا . های محقق

ثمانیهیس مشهورنوکه دستهشدر میچنین تصّو
ّ

جـامی در کتابخانـۀ محّمـدمال
ّ

،به خـط

های نویسدر فهارس دستماوجوی بیشترو جستاّما با بررسی ،یگانه نسخۀ این اثر است

اقدم بر نسخۀ جامی نیز کتابخانه
ً
ص شد که چند نسخۀ معتبر دیگر و بعضا

ّ
های ترکیه، مشخ

ها بهره گرفت و فقـط بـه نسـخۀ جـامی از آنباید تفسیر ثمانیهشود که در تصحیح یافت می

برخـی از همچنـین،. گاه ضبط دیگر نسخ بـر نسـخۀ جـامی ُرجحـان دارد، زیرابسنده نکرد

نامـۀلغتدر )...نـاک واکخ(لغات و ترکیبات فارسی و عربی که در این مـتن آمـده اسـت

فسیر به دلیل ِاحتـوا شود؛ به همین سبب، این تهای فارسی دیده نمینامهدیگر لغتودهخدا

فرهنگ جامع زبـان تدوین دراست کهکاربرد، منبع ناشناخته و خوبی های کمبر برخی واژه

دو جلد از آن را منتشر کرده استفارسی
ً
، به آن توّجه که فرهنگستان زبان و ادب فارسی فعال

.شود

نی معتقد است شفیعی کدک. توان دیدنیز می... و) شدید(، شدیت )بودید(های مشابه این تبدیل را در بودیت نمونه.١
ظ شرق ایران و بهکه این ِابدال از ویژگی

ّ
شده و ویژه ماوراءالّنهر بوده است و در اغلب متون تألیفهای کتابت و تلف

/ ١: ١٣٨٨؛ همـو، ٢/١٣٩٩: ١٣٩٨شفیعی کدکنی، . نک(توان دیدشده در ماوراءالّنهر، این تبدیل را مییا کتابت
).چهاروـ دویستسهودویست



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢١٦

»عد«صفحۀ پایانی نسخۀ



٢١٧/...معّرفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه محّمد پارسا و

»جا«صفحۀ نخست نسخۀ



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢١٨

»فذ«خۀن نسصفحۀ آغازی



٢١٩/...معّرفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه محّمد پارسا و

»شا«خۀصفحۀ پایانی نس



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٢٠

منابع
مهو احمدرضاآقاحسینی، حسینـ

َ
ة الّسـالکین از کیسـت؟«). ۱۳۹۲(هاَیل البین و ُعدَّ

ّ
. »انیس الط

.۱۷-۵: ۱۷ش،، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه کاشانمطالعات عرفانی

،پـژوهشآینـۀ. »هادفاعیـهبازسـنجی: انتحالمعضلومالصدرا«). ۱۳۹۰(سّیدحسناسالمی،ـ

.۳۶-۲۲: ۵، ش ۲۷س 

حمان لیف خواجهأنسخۀ تفسیر قـرآن تـ). ۱۳۹۲(انصاری، حسن ـ  محّمـد پارسـا بـه خـط عبـدالرَّ

).۶/۶/۱۳۹۴:تاریخ دسترسی(http://ansari.kateban.com/post/1992: در.جامی

.امیرکبیر: اپ هشتم، تهرانچ). تاریخ تطّور نثر فارسی(شناسی سبک). ۱۳۸۴(ـ بهار، محّمدتقی 

نس). ۱۳۹۰(ـ جامی، عبدالّرحمان 
ُ
حات األ

َ
. با مقدمه، تصـحیح و تعلیقـات محمـود عابـدی. نَف

.سخن: ، تهران)دوم سخن(چاپ ششم 

با مقدمه، تصحیح و تعلیقات جلیـل . فصل الِخطاب). ۱۳۸۱(ـ حافظی بخاری، محّمد بن محمد 

.دانشگاهیمرکز نشر: چاپ اّول، تهران. مسگرنژاد

دسیه). ۱۳۵۴. (ـ ــــــــــــــ 
ُ
بـا مقدمـه، تصـحیح و تعلیقـات ). کلمات َبهاءالـّدین نقشـبند(ق

هوری: چاپ اّول، تهران. احمد طاهری عراقی
َ

.ط

نخـا(های خّطـی ایـرانفهرستگان نسخه). ۱۳۹۱(ـ درایتی، مصطفی 
َ
: چـاپ اّول، تهـران. ۸، ج )ف

ّ
سناد و کتابخانۀ مل

َ
.ی ایرانسازمان ا

.هرمس: تهران. های فارسیذیل فرهنگ). ۱۳۸۱(مریم میرشمسی و ـ َرواقی، علی 

بـه کوشـش سـّید . اوراق عتیـق: در. »میبـدی/ ثعلبـی«). ۱۳۹۲(نی، محمدرضـا ـشـفیعی کدکــ 

.کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی: دفتر سوم، تهران. محّمدحسین حکیم

). از میراث عرفـانی خواجـه عبداللـه انصـاری(در هرگز و همیشۀ انسان). ۱۳۹۴(ـ ــــــــــــــ 

.سخن: تهران

.عطار نیشابوری←تعلیقات . ـ ــــــــــــــ 

.میهنی←مقدمه . ـ ــــــــــــــ 

ار نیشابوری، محّمد 
ّ

بـا مقدمـه، تصـحیح و تعلیقـات محّمدرضـا . تـذکرة األولیـاء). ۱۳۹۸(ـ عط

.سخن: پ اّول، تهرانچا. شفیعی کدکنی

. »محّمـد پارسـاتصحیح رسالۀ محبوبیۀ خواجه«). ۱۳۹۸(سها، منوچهر و مهدی مؤمنی ـ صدوقی

.۲۰-۱: ۲، ش ۴، س نامۀ مفاخرحکمت

ه ـ صفا، ذبیح
ّ
.انتشارات فردوس: چاپ هشتم، تهران. ج۸، تاریخ ادبیات در ایران). ۱۳۷۸(الل



٢٢١/...معّرفی و بررسی تفسیر ثمانیۀ خواجه محّمد پارسا و

بـا . ارشـاد در معرفـت و وعـظ و اخـالق). ۱۳۸۵(بکـر ابیـ قالنسی نسفی، عبدالله بن محمد بن 

.مرکز پژوهشی میراث مکتوب: تهران. مقدمه و تصحیح و تعلیقات عارف نوشاهی

حات عین الحیاة فی مناقب مشایخ الّطریقة الّنقشـبندیة). ۱۳۵۶(ـ کاشفی، حسین بن علی 
َ

بـا . َرش

بنیــاد نیکوکــاری : ، تهــراناّولچــاپ. ج۲، اصــغر معینیـانمقّدمـه، تصــحیح و تعلیقــات علی

.نوریانی

موز و اإلشارات). ۱۴۱۱(ـ ماَمقانی، محّمدرضا  .مهر: قم. معجم الرُّ

ران). ۱۳۷۹(ـ معرفت، محّمد هادی  چـاپ اّول، . ترجمۀ علی خیاط و علی نصـیری. تفسیر و مفسِّ

مهید: قم .مؤّسسۀ فرهنگی التَّ

یخ أبی سعیدأسرار). ۱۳۸۸(ـ میهنی، محمد بن منّور 
ّ

با مقّدمه، تصـحیح . الّتوحید فی مقامات الش

گاه: چاپ نهم، تهران. و تعلیقات محّمدرضا شفیعی کدکنی .آ

.سروش: تهران. ج۲. جوینیعزیزاللهتصحیحبه. نسفیتفسیر. )۱۳۷۶(محمد بنعمرنسفی،ـ 

ــألیف خواجه. »رســالۀ مــزارات«). ۲۰۱۱(ـــ نوشــاهی، عــارف  ــۀ تصــّوفمج. محّمــد پارســات
ّ
،ل

].استانبول[

۱۴۲فرهنگ برابرهای فارسـی قـرآن بـر اسـاس (فرهنگنامۀ قرآنی ). ۱۳۷۲(ـ یاحقی، محّمدجعفر 

ـی کهـن محفـوظ در کتابخانـۀ مرکـزی آسـتان قـدس رضـوی
ّ

بنیـاد : مشـهد. ج۵. نسـخۀ خط

.های اسالمی آستان قدس رضویپژوهش

منابع خطی

ـی شـمارۀ . مانیـهتفسـیر ث. )ق۸۲۳(ـ حافظی بخاری، محّمد بـن محمـد 
ّ

: ترکیـه. ۷۳نسـخۀ خط

.کتابخانۀ نافذ پاشا

ــی شــمارۀ . تفســیر ثمانیــه. ـــ ــــــــــــــــ 
ّ

کتابخانــۀ : ترکیــه). ق۸۴۸: کتابــت(۷۲نســخۀ خط

. محّمدمراد

ی شمارۀ. تفسیر ثمانیه. ـ ــــــــــــــ 
ّ

کتابخانـۀ اسـعد :ترکیـه).ق۱۰۵۹: کتابت(۸۴نسخۀ خط

.افندی

ی شمارۀ . تفسیر ثمانیه.ــــــــــــــ ـ 
ّ

.کتابخانۀ سلیمانیه: ترکیه). تابی(۱۱۳نسخۀ خط




