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  چکیده
اي اسـتفاده کـرده    ترجمه قرآن کریم، هر مترجم در برگردان بسمله از یک عبـارت ثابـت و کلیشـه    سنتدر 

ره حمـد بـه شـرح و    است. از سوي دیگر مفسران شیعه و اهل سنت در اکثر قریب به اتفاق تفاسیر، تنها در بسمله سـو 
ند ذیل بسمله دیگر سور چیزي ذکر کنند. در این میان از بین تفاسیر سنتی، ا ه، نیازي ندید تبیین این آیه مبادرت ورزیده

لطائف االشارات قشیري و کشف االسرار میبدي استثناء هستند که ذیل هر بسمله، توضیحات منحصـر بـه فـردي ذکـر     
کشف االسرار که به ترجمه اختصـاص دارد، چهـار    اول تاست. افزون بر این، در نوب اند که با دیگر سور متفاوت کرده

همتاست. این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافتـه، بـه دنبـال پاسـخ بـه       نوع برگردان مختلف آمده که بی
تفسـیر آیـه    112و  ترجمـه  113چرایی عملکرد ناهمگون رشیدالدین میبدي در ترجمه و تفسیر است؛ پس از تحلیل 

مایه سور در ارتباط است  و تفسیرها با درون  تسمیت در کشف االسرار، این نتیجه به دست آمد که گرچه برخی ترجمه
اما در اکثر موارد، با نوعی ذوق وجدانی مبتنی بر ادراکات درونی و اشراقی مواجهیم. در هـر حـال رفتـار رشـیدالدین     

دانسته است؛ دیدگاهی که به شیعه امامیه بسیار  سمله را مخصوص به همان سوره میمیبدي نشانگر آن است که او هر ب
  نزدیک است.

 
  .بسمله، آیه تسمیت، ترجمه، تفسیر، تأویل، کشف االسرار، رشیدالدین میبدي ها: کلید واژه
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  و بیان مسألهمقدمه  .1

انـد کـه از    سـته دان» اهللا الـرحمن الـرحیم    بسـم «جعلی یا منحـوت از   مصدررا » بسمله«
). این آیه بسـیار  13/108یافته است (ازهري،   ساخت» اهللا بسم«اي از حروف  آیی پاره باهم

هاي فراوانی درباره شـرح   نگاري محل بحث و نظر بوده است؛ افزون بر تفاسیر ترتیبی، تک
: الهـی  ـ اثـر در ایـن رابطـه، نکـ     23و بسط این آیه برجاي مانده است (تنها براي معرفـی  

). همه فرق اسالمی در اینکه بسمله سوره حمد، جزء آیـات ایـن سـوره    49-48خراسانی، 
هاسـت. در ایـن زمینـه،     نظر دارند اما بحث پردامنه، وضعیت بسمله دیگر سـوره  است اتفاق

قاریان و فقیهان بصره، مدینه، شام و همچنین ابوحنیفـه و مالـک بـن انـس، بسـمله آغـاز       
مار نیاورده و آن را صرفاً نشانگر پایان سوره قبل و آغاز سـوره  ش ها را آیه مستقل به سوره

کردند. در مقابل قاریان و فقیهان مکـه و کوفـه، آن را    بعد دانسته، به قصد تبرك تالوت می
  ).  1/1اند (زمخشري،  اي جداگانه در آغاز هر سوره در نظر گرفته آیه

ـ اخیردیدگاه  ت تـا بسـمله هـر سـوره را     ، مستمسک برخی از عرفا و صوفیه قرار گرف
مرتبط با خصوص همان سوره دانسته و معنایی مجزا براي آن در نظر گیرنـد. بـراي نمونـه    

ق) در لطائف االشارات، معتقد است بسـمله عبـارتی    465عبدالکریم بن هوازن قشیري (د 
). این دیدگاه، طرفدارانی 1/44تکراري نیست و در هر سوره، معنایی خاص دارد (قشیري، 

 غرضـى  اى سـوره  هر«ز میان معاصران نیز دارد؛ براي نمونه عالمه طباطبایی معتقد است: ا

نشـود، آن غـرض نیـز     تمام سوره تا که را غرضى کند. ایفا مى را مخصوصى معناى و خاص
گـردد کـه در    ها، به غـرض واحـدى بـازمی    اهللا هر یک از سوره شود. بنابراین بسم تمام نمى

). عالمه طباطبایی تنهـا در سـوره   1/16(طباطبایی، » ده استخصوص آن سوره، تعقیب ش
اند. آیت اهللا  اي بدان نکرده ها، هیچ اشاره حمد متذکر این نکته شده اما در بسمله دیگر سوره

اند از آنجا که از سویی، نام اهللا در بسمله، اسم جامع و اعظـم   جوادي آملی نیز بر این عقیده
حسناي الهـی را زیـر پوشـش دارد، و از سـوي دیگـر       خداي سبحان است و سایر اسماي
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کنـد؛   گیرد، در هر مظهري با اسمی خاص ظهور می دربرمی رارحمت رحمانیه، همه صفات 
و در سـوري کـه مضـامینی    » جمـال «هایی که محتوایی مهرآمیز دارد، در چهـره   در سوره

، بـه اخـتالف   ...»اهللا بسـم «کند. بنـابراین تفسـیر    تجلی می» جالل«قهرآمیز دارد، در چهره 
  ).  1/291ها متفاوت است (جوادي آملی،  سوره

توان گفت این رویکرد مورد تأیید مفسرانی است که قائل بـه تکـرار    با توضیح فوق، می
پندارند؛ از جمله این افراد بایـد   در قرآن نیستند و تکرار الفاظ را به مفهوم تکرار معانی نمی

ق) 530ن احمد بن مهریزد، معروف به رشیدالدین میبدي (د به ابوالفضل احمد بن ابی سعد ب
اشاره کرد که به چنین دیدگاهی باور داشته است. او به صراحت در اثر خویش، چنین گفته 

در هـر سـر     بسم اهللا الـرحمن الـرحیم    آن است که  حدیث  و اصحاب  شافعى  مذهب«است: 
» خوانـده  $و آورده و بـر مصـطفى  سورتى، آیتى است از آن سوره، جبرئیل از آسمان فر

). در موضعی دیگر، تکراري نبودن هر بسمله را این چنین تبیین کـرده اسـت:   6/5(میبدي، 
. و این آیـت بـه خـالف دیگـر      بسم اهللا الرحمن الرحیمها نظم آیتى است:  و بر سر سورت«

د و یک بار وحـى آمـده اسـت و ایـن آیـت، صـ        هر آیتى  آیات است از آنکه آیات قرآن،
چهارده بار وحى آمده؛ هر حرفى از این آیت، ظرفى است شراب رحیـق را؛ و هـر کلمـه،    

ست  و کوکبی است آسمان هدایت را و نجم رجمى اى از صدفى است در تحقیق را؛ هر نقطه
  ).7/217(میبدي، » مر اصحاب غوایت را

گ آغـاز  سـال پـیش از مـر    10در کشف االسرار که نگارش آن را  دیدگاهبازتاب این 
کرد، نمایان است. بنابراین یکی از مباحث قابل توجه و منحصر به فرد در کشـف االسـرار،   

است که این نوشتار بدان اختصاص نسبت به دیگر تفاسیر تفاوت در ترجمه و تفسیر بسمله 
در ترجمه بسمله  هاي مشهود که تفاوت ؛شود ها در ترجمه بررسیده می دارد؛ نخست تفاوت

ن کرد، از این قرار است: میبدي ترجمه بسـمله را در چهـار نـوع آورده اسـت:     توان بیا می
 ببخشـایندگی  پـرور  دشـمن  جهانـدار  خداونـد  بنام«، »مهربان بخشایش فراخ خداوند بنام«

 بـزرگ  خداونـد  بنـام «، »مهربـان  خداونـد بخشـاینده   بنـام «، »مهربـانی  به بخشاي دوست
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ه کرده کـه بـا یکـدیگر متفـاوت     مطالب اشار در بخش تفسیر نیز به این ».مهربان بخشایش
 رحمـت  و دشـمنان  جملـه  از همگان به عام رحمت جمله از الهی اوصاف به اشاره«است: 
 بـا  نیاز و راز«، »بال و امتحان سنت به اشاره«، »آخرت در جزا و بالء« ،»مؤمنان به خاص
رار گرفتـه اسـت تـا    در کانون توجه قبنابراین عملکرد مفسر در ترجمه و تفسیر ». خداوند

  .١مفسر به دست داداین اقدام بتوان تحلیلی از 
  

  جایگاه و اهمیت بسمله نزد میبدي. 2
توان از جوانب مختلف نشان داد. نخست آنکه او بسـمله   بسمله نزد میبدي را می اهمیت

میبدي، (ترین نام به اسم اعظم دانسته است  را اولین نوشته خداوند بر لوح محفوظ و نزدیک
، جـا (همان» هـیچ نـام و ذکـر، عزیزتـر از آیـت تسـمیت نیسـت       «). او که معتقد است 2/4 

بسـمله ایـن چنـین    ، گفتگوي عاشقانه بنده و خدا را با گفـتن  )، در عبارتی عرفانی10/78
ه گوید: بنده من، مـرا  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِچون بنده گوید «تصویرسازي کرده است:  ، اللَّ

ه، معناه بدأت هاد و بهنام ن مِ اللَّ س ه فابدؤا. می  نام نیکو خواند؛ چون بنده گوید: بِ گوید،  بسم اللَّ
نـام   نام خویش؛ درگیرید به نام خویش و آغاز کردم به نام خویش؛ در پیوستم به در گرفتم به

  ).  4-1/3 ، جا(همان» نام من نام من، آغاز کنید به من، در پیوندید به
یاد کرده است؛ براي نمونـه در  آثار بسمله جاي تفسیر خویش، بسیار از  يجا درمفسر 

). او دربـاره  5/230، جـا سوره ابراهیم از هیبت، فناء و قرب الهـی یـاد کـرده اسـت (همان    

                                                                                                                                        
 انـد، اشـاره کـرد؛ از جملـه     درباره پیشینه پژوهش، نخست باید به آثاري که به صورت کلی درباره بسمله پرداخته.  1
و ذکر ما یتعّلق بها اثر سـید    ةالبـسملتفسیر آیۀ «، »از برهان الدین ابراهیم بن محمد قباقبی  البـسملةفـی االسئلة «

زهرا حـدادنژاد  ». لدي المدرستین نوشته سید مرتضی عسکري  البـسملة«، »محمد حـسین بـن شـمس الدین نسابه
ها پیرامون تفسیر بسمله را از تعـدادي تفاسـیر، گـرد آورده     ، دیدگاه»بررسی جامع تفسیر بسمله«نامه خود  در پایان

تبویب و تحلیل تفسـیر اثـري بسـمله در منـابع حـدیثی و      «پور با نام  یگر از محمد جعفرياي د نامه است. در پایان
، بسمله تنها در تفاسیر روایی و کتب حدیثی مورد اهتمام بوده اسـت. افـزون بـر ایـن، بسـمله در کشـف       »تفسیري

هیم قیصـري و شـاهرخ   هاي فاکر میبـدي، ابـرا   االسرار نیز مورد توجه تعدادي از پژوهشگران بوده است؛ اما تالش
ها و تفاسیر میبدي بوده است و تحلیل خاصی در پی نـدارد (بـراي    آوري ترجمه محمد بیگی بیشتر معطوف به جمع

  . کوشد افزون بر توصیف، به تحلیل و چرایی نیز بپردازد اما این نوشتار می : منابع و مأخذ)ـ عناوین این مقاالت، نک
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ـه  « نویسد: قرآن میمقایسه با دیگر یادکردهاي خداوند در جایگاه اهللا در بسمله در  مِ اللَّ س بِ
یمِ ح حمنِ الرَّ ـه اسـت. در     الرَّ در جمله قرآن دو هزار و پانصد و شصت و سه جایگه نـام اللَّ

هیچ جاى آن چندان آثار کرم و دالیل فضل و رحمت و تعبیه لطف، نیست که در این آیـت  
  ).  10/120 ، جاتسمیت (همان
اهمیت ذکـر مـداوم بسـمله    میبدي خواننده تفسیر خود را به دفعات، متذکر  رشیدالدین
) و آثــار 3/4 ، جــاهاســت (همان جملــه آنکــه شــفاي بــر تمــامی بیمــاري کــرده اســت؛ از

ترین احوال بندگان چهـار حالـت اسـت یکـى      بدانکه صعب«شناختی فراوانی دارد:  آخرت
سکرات مرگ و جان کندن. دیگر در چهار دیوار لحد جواب منکـر و نکیـر بصـواب دادن.    

وزخ پـل صـراط بازگذاشـتن    سدیگر برستاخیز از خاك حسرت برخاستن. چهارم بر سر د
بنده مؤمن در حال نزع بگوید، سکرات مرگ برو آسان شود. در ظلمت لحد بگوید، خـاك  
برو روضه رضوان شود. در قیامت و رستاخیز بگوید، رویش چون ماه دو هفته تابان شـود.  

). در ایـن بـاره   9/215، جـا (همان» قدم بر پل صراط نهد، آتش دوزخ از وى گریزان شـود 
آن عزیـزى  «ز نقل خواب که عرفا بسیار بدان عالقه دارند نیز دریـغ نکـرده اسـت:    حتی ا

پیوسته در همه حال به همه اوقات این نام همى گفت، بعد از وفـات او بخـواب دیدنـد کـه     
ـه الـرحمن     کـة حالت چیست، گفت: نجوت من الجحیم و وصلت الى دار النعیم ببر بسـم اللَّ

م از جحیم. رسی ستَ 9/374 ، جا(همان»  دم بدار النعیم از برکات این نام عظیمالرحیم. ر.(  
در بزرگداشت و تعظیم بسمله نیز راه یافته است؛ براي نمونه او معتقد اسـت   اهمیتاین 

تسبیح موجودات با بسمله آغاز شـد و هرگـاه مـؤمنی بـدین جملـه آغـاز نمایـد، دیگـر         
تـوان در   . فضیلت تعظیم بسمله را می)2/403 ، جاگشایند (همان موجودات نیز لب به ذکر می

اى کاغذ مشتمل بر بسمله بیابید و از زمـین بـردارد،    این جمله سراغ گرفت که هرکس پاره
کند تا گناهان صغائر و کبـائر او را محـو نمایـد     خداوند متعال به فرشته سمت چپ امر می

  ).8/166 ، جا(همان 
پرسـتان رایـج بـوده و نـام      در میان بـت » اهللا«میبدي با اشاره به آیاتی، معتقد است نام 
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به ترتیب در میان یهودیان و مسیحیان رواج داشته اسـت؛ از ایـن رو   » رحیم«و » رحمن«
اي از نـام خداونـد در آن    داند که هر سه دین بزرگ ابراهیمی، نماینـده  بسمله را ترکیبی می

بینـد؛ ابتـدا    زمان مـی ). حکمت چینش این اسامی را نیز به ترتیب 29-1/28دارد (میبدي، 
» رحـیم «و آنگاه آمرزش الهـی در آخـرت   » رحمن«، سپس دوام نعمت »اهللا«قدرت الهی 

  ).1/29، جایابد (همان ظهور و بروز می
اشاره کرد؛ افزون بر آنچه در بخش مقدمـه  نگاه مستقل میبدي به بسمله باید به و باالخره 

کند که نشانگر باور راسـخ   نی را نقل میگذشت، خواجه رشید ذیل بسمله سوره ممتحنه، داستا
در آثار مأثور است که یکى از اهل توفیق هر روزى «او به جزئیت بسمله در هر سوره است: 

بسم اللَّه بگفتى هزار بار سورة االخالص برخواندى، پس از آنکه بعالم آخرت رسـیده   آنکه  بى
للَّه با تو چه کرد؟ حالت چونست؟ کارت بود، او را در خواب دیدند، گفتند: ما فعل اللَّه بک؟ ا

خوانده بودم، ثـواب آن را در بهشـت از   » قل هو اللَّه احد«بچه رسید؟ گفت: بهر بارى سوره 
پسندم که ناقص است. گفتنـد: آن نقصـان    بهر ما کوشکى بنا کرده بودند، و اکنون که بدیدم نمى

از سـر  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الـرَّحیمِ  ف بگوى تا از چیست؟ گفتا: از آن بودست که ما در دنیا شر
رسد این نگاه مستقل به بسمله، ناشی از  ). به نظر می10/79(میبدي، » سورتها فرونهاده بودیم

اى از کلمـات   در هـر کلمـه  «دانسـت:   نگاه عرفانی او باشد که هر بسمله را حاوي اسرار مـی 
در حجب عزّت متوارى است تا سمع هر ناسـزایى  اسرار ازل و ابد تعبیه است؛ اما » بسم اللَّه«

  ).  10/633، جابدو نرسد و هر نامحرمى راه بدو نبرد (همان
  

  هاي بسمله  ترجمه .3
بر پایه روایتی، پیشینه اولین ترجمه بسـمله بـه خواسـته ایرانیـان از سـلمان فارسـی در       

آزار  ترجمـه کـرد (بـى   » هبه نام یزدان بخشاوند«گردد. او بسمله را  برگردان سوره حمد بازمی
 »به نام خـداي مهربـان بخشـاینده   «). بعد از او در ترجمه تفسیر طبري، عبارت 49شیرازى، 

بـه نـام خداونـد    «که گویـا ترجمـه مشـهور امـروزین ـ       ) 1/10آمده (ترجمه تفسیر طبري، 
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ي آن ـ از این کتاب برگرفته شده است. مدتی بعد مفسر شیعی ابوالفتـوح راز » بخشنده مهربان
  ).  1/62ترجمه کرد (ابوالفتوح رازي، » به نام خداي بخشاینده بخشایشگر«را به صورت 
در ترجمه، روشی ابداعی در پیش گرفته و چهار معادل مختلف به کـار بـرده    اما میبدي

  است. این موارد از این قرار است:
ته که تقریبا مختلف را باید تحلیل نمود؛ خصوصا در عطف توجه به این نک عملکرداین 

اند. برخـی حتـی بـه     تمامی مترجمان، تنها یک ترجمه را براي برگردان بسمله انتخاب کرده
اند کـه متـرجم قـرآن نبایـد الفـاظ و ترکیبـات و        عنوان قاعده، بر این نکته پافشاري نموده

اي ناهمسان و چه بسـا متخـالف ترجمـه     کننده به گونه هاي مشابه را بدون دلیل قانع ساخت
بینند که مشابهات قرآن، از آنجا که در اصل  داري را در این می د. این گروه اقتضاي امانتکن

). حتـی  10نیـا،   قرآن یکسانند، در برگردان نیز باید حداکثر شباهت را واجد باشند (کریمی
بـه عنـوان   » هـا  حفظ وحدت و برابر نهاده«برخی از مترجمان در ترجمه قرآن خویش، به 

  ، اصل پنجم). 645اند (خرمشاهی،  کرده ره مبناي خویش اشا
گردانی مـواجهیم؟ یعنـی مفسـر     شد که آیا صرفا با نوعی ذوق و عبارت جویاپس باید 

هاي  آور دانسته و خواسته است با عبارت تکرار یک مضمون را براي مخاطب خویش مالل
آید میبدي  برمی مختلف عالقه مخاطب را به خواندن تفسیر خود بیشتر کند؟ چنانکه از آمار

انتخاب کرده و در » ترجمه مبنا«را به عنوان » بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان«عبارت 
ها را مورد مداقه قرار  بسیاري از موارد، آن را به کار بسته است. پس بایست دیگر برگردان

  ایم: دارد. در ادامه ترجمه هر یک را بررسی کرده
  
  بخشایش و بخشاینده  به فراخ» رحمن«تحلیل و نقد ترجمه  .3-1

» بنام خداوند فـراخ بخشـایش مهربـان   «سوره از قرآن کریم از ترجمه  103میبدي در 
هـاي آل   درصد. در سـوره  90از  فراتراستفاده کرده است؛ یعنی بیشترین ترجمه با حجمی 

ده اسـتفاده کـر  » بنام خداوند بخشـاینده مهربـان  «عمران، اعراف، نحل و حج نیز از ترجمه 
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اي نزدیک به مورد قبل اسـت. در ایـن دو نـوع ترجمـه، او رحمـان را بـه        است که ترجمه
ترجمه کرده است تا فراگیري نعمت خداوند بر همه آفریـدگان  » بخشایش/ بخشاینده فراخ«

را بازتاب دهد؛ اما با استفاده از واژه مهربان، رحمت خاص خداوند بر مؤمنان را نشان داده 
و در تفاسیر نیز از آن سخن به میـان آمـده اسـت     1ر روایات به ثبت آمدهاست. این مبنا د

  ).  1/99؛ ثعلبی، 1/19(فارسی، 
  

  بدون بحث از عذاب   فرضیه اول: تماما اشاره به نعمت. 3-1-1
دهد در برخی مـوارد، نعمـت عـام و     ها نشان می مروري بر محتواي این دسته از سوره

رفته است؛ لذا ترجمه فوق با متن سوره سازگار اسـت؛  خاص خداوند در متن سوره به کار 
براي نمونه در سوره قریش از نعمت الفت گرفتن قریش با تصریح به سـفرهاي زمسـتانی و   
تابستانی و سیري از گرسنگی و همچنین نعمت امنیت سخن به میان آمده است (براي تبیین 

ر اثر). در سوره کوثر نیز که ؛ سحاب، سراس3983-6/3982: سید قطب، ـ ها، نک این نعمت
بنـام خداونـد   «، از ترجمـه  2سـخن رفتـه   $از نعمت ویژه خداونـد بـه حضـرت محمـد    

هـاي   استفاده شده است. عملکرد مفسـر در ترجمـه بسـمله سـوره    » بخشایش مهربان فراخ
عمت و رحمـت خـداي   ضحی و انشراح نیز این چنین است؛ چرا که سراسر این دو سوره، ن

هاي طـرح شـبهه عـدم پشـتداري      گوشزد شده است. توجه به گزارش $رمتعال بر پیامب
  سازد. ، مهربانی خداوند را بیشتر نمایان می3خداوند از رسولش

هایی وجود دارد کـه نعمـت و    ها نمود دارد، اما سوره گرچه فرضیه فوق در برخی سوره
ابتـدا از نعمـت    اند. براي نمونه در سوره سجده گرچـه در  عذاب، هر دو کنار همدیگر آمده

                                                                                                                                        
1. »نِ سب اللَّه دب نْ ععع اللَّه دب ا ع ب ت أَ الَ: سأَلْ انٍ قَ یمِ -نَ ح منِ الرَّ ح یرِ بِسمِ اللَّه الرَّ نْ تَفْسینُ    -ع السـ و ه اء اللـَّ هب اء ب الَ الْ قَ

ک اللَّه و اللَّه إِلَه کُلِّ شَی لْ م یم م عضُهم الْ ى بو ر و اللَّه دج م یم م اء اللَّه و الْ نَ ینَ  س ن م مؤْ الْ یم بِ ح لْقه و الرَّ یعِ خَ م ج منُ بِ ح ء الرَّ
  ).  1/114(کلینی، » خَاصَّة

  .531-5/529یه آندلسی، ط؛ ابن ع838-10/835: طبرسی، ـبراي تفاسیر این سوره از منظر شیعه و اهل سنت، نک .2
3. »ما و :هلو ام، فی قَ لَ الس لَیه رٍ ع عفَ بِی ج لىعنْ أَ ک و ما قَ ب ر ک ع یلَ: « د ئ رَ ب نَّ ج ک أَ ذَل و ولِ اللَّه سلَى ر طَأَ عب نَّه  $أَ و أَ

لَ  و ت أَ انَ تسُورَةٍ کَ زَلَ َلقَ  نَ ک الَّذي خَ ب مِ راس رَأْ بِ ت   اقْ الَ لَیه، فَقَ طَأَ عب لَخَدِیجَةُثُم أَ ک، فَ کَ رَ ک قَد تَ ب لَّ رع یـک.  : لَ ا یرْسلُ إِلَ
لى ک و ما قَ ب ر ک ع دالَى: ما و ع ارك و تَ ب لَ اللَّه تَ زَ نْ   ).2/428(قمی، »  فَأَ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 24

https://pnmag.ir/article-1-1591-fa.html


  13///  تحلیلی بر ترجمه و تفسیر بسمله در کشف األسرار میبدي

سخن به میان آمده اما از آیه دهم به بعد از کافران و مجرمان سخن رفته است. همچنین در 
به  26سوره مدثر گرچه بخش ابتدایی سوره به رحمت مطلق خداوند اشاره دارد اما از آیه 

  گوید. بعد، از وحشت عذاب بر کافران سخن می
  
  انیت عام و رحیمیت خاص فرضیه دوم: اشاره همزمان به رحم. 3-1-2

در تأیید این فرضیه باید به سوره اسراء با ترجمه فوق اشاره کرد که افـزون بـر نعمـت    
و فاسقان سـخن رفتـه اسـت:     کافرانهاي عام باریتعالی به  خاص به مؤمنان، حتی از نعمت

مـا کَـانَ    مد هؤُالء وهؤُالء منْ عطَاء ربِّک وعجلْنَا لَه فیها ما نَشَاء ...کُال نُجِلَةَ منْ کَانَ یرِید الْعا«
). اما این فرضیه نیز همه جا صـادق نیسـت؛ بـراي    20-18سراء/ ال(ا »عطَاء ربِّک محظُورا

نمونه در سوره همزه که سراسر انذار و هشدار است و اصال درباره رحیمیت خاص خداوند 
از بـراي  » بخشـایش مهربـان    بنام خداوند فـراخ «ترجمه سخن به میان نیامده است، باز از 
هـایی وجـود دارنـد کـه      ). در نقطه مقابل سوره10/608بسمله استفاده شده است (میبدي، 

تماما به رحیمیت الهی اشاره دارد و باز از همین ترجمه استفاده شـده اسـت (بـراي نمونـه     
  ).10/646، جا: همانـ سوره نصر، نک

  

  ارتباط با آیه نخست یا رکوع نخستین سوره فرضیه سوم: .3-1-3
فرضیه بعدي آن است که ترجمه منتخب، در ارتباط با آیه نخسـت یـا رکـوع نخسـتین     

هـایی مثـل فـتح ایـن فرضـیه       سوره باشد. درباره این فرضیه هم باید گفت گرچه در سوره
راي نمونه در برد. ب هایی وجود دارد که کلیت آن را زیر سؤال می صادق است اما مثال نقض

سوره مسد، از ابتدا تا انتها به عذاب ابولهب و همسرش اختصاص یافتـه و دقیقـا از همـین    
  ).  10/656، جاترجمه سود جسته شده است (همان

  
  بخشایش به بزرگ» رحمن«تحلیل و نقد ترجمه . 3-2

را تنها در سـوره  » بنام خداوند بزرگ بخشایش مهربان«رشیدالدین میبدي تک ترجمه 
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ؤمنون به کار بسته است؛ احتماال بدان دلیل که در این سوره، اوصـاف مـؤمنین برشـمردن    م
» بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الـرَّحیمِ «شده و در آیه اول، بر پیروزي و فالح مؤمنان اشاره شده است: 

گرویدگان  ) جاوید پیروز آمد1» (قَد أَفْلَح الْمؤْمنُونَ«بنام خداوند بزرگ بخشایش مهربان. 
  ).  6/413، جا(همان

درباره این ترجمه منحصر به فرد، باید واکاوي بیشتري نمود؛ باید سـؤال کـرد کـه چـه     
وجـود دارد. کلمـه   » بخشـاینده «و » بخشـایش  فـراخ «و » بخشـایش  بزرگ«تفاوتی میان 

ـ یعنی حالت بدون مضاف و صورت بدون صفت ـ رهـا و مطلـق اسـت؛ امـا      » بخشاینده«
، بخشایندگی را مؤکد و تشدید کرده است. در گذر از ایـن تفـاوت   »گ یا فراخبزر«صفت 

» فـراخ «با » بزرگ«میان وجود و عدم صفت، آنچه بیش از همه نیاز به تأمل دارد، تفاوت 
  به تفاوت این دو اشاره کرد. 1شناسی است که باید با ریشه

)؛ شـعر  3/1444، اسـت (برهـان قـاطع   » پهناور، گسترده و عریض«به معناي » فراخ«
رس«نامه فارسی پس از اسالم یعنی  موجود در نخستین واژه نیز همین معنا را تأیید » لغت فُ

» / تو با نشاط و راحت با رنـج و درد اعـدا  ایدت باد چندانک اندر جهان فراخاش«کند:  می
 ahuva*و » فـرا «). واژه فراخ که قدمت فراوانی دارد، از ترکیب پیشوند 14(اسدي طوسی، 

  ).  3/1997دوست،  است (حسن» بودن«به معناي  -ahاز ریشه 
اسـت  » معظّم، جلیل، کبیر، شریف و رئیس؛ در مقابـل خـرد  «به معناي » بزرگ«اما واژه 

)؛ داعـی االسـالم ایـن وصـف را بـراي      274؛ نیز نک: هرن و هوبشـمان،  3/4702(دهخدا، 
باشـد (داعـی االسـالم،     داند که صاحب جثه یـا درجـه عظـیم و کـالن     شخص یا چیزي می

رسان است، توجه بـه معنـاي اصـلی ریشـه اسـت؛ واژه       ). آنچه در اینجا بسیار یاري1/689
)، از ریشـه  198شده اسـت (مکنـزي،    تلفظ می Wuzurgبزرگ که در زبان پهلوي به صورت 

vaz- این واژه مشـتق از هنـد و   1/474، تدوس به معناي قوي و نیرومند بودن است (حسن .(
هـایی   است که ظهور آن را در دیگر زبـان » جوان بودن و قوي بودن«به معناي  ṷeĝ*ایی اروپ

                                                                                                                                        
1. Etymology.  
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بـه معنـاي    vegēreتوان سراغ گرفت؛ براي نمونه در زبان التـین بـه صـورت     اروپایی نیز می
  است (همانجا).  » شجاع و نجیب«به معناي  waccharو در آلمانی کهن » سرزنده بودن«

بـر وسـعت و دامنـه،    » فراخ بخشایش«ن چنین نتیجه گرفت که توا هاي فوق می از داده
داللت دارد؛ یعنی از حیث اشتمال و فراگیري بخشش، افراد گوناگون و شرایط مختلفـی را  

بر کیفیت و نفوذ این صـفت داللـت دارد؛ یعنـی از آن    » بزرگ بخشایش«گیرد؛ اما  دربرمی
براین در سوره مؤمنـون کـه بـر    ها خواهد بود که حتمی و پرقدرت است. بنا جنس بخشش

جانبداري ویژه خداوند نسبت به پارسایان و متدینان اشاره رفته و اتفاقا در آیه نخست بـه  
فالح و رستگاري آنان اشاره شده است، میبدي را واداشته تا از این برگردان خاص استفاده 

قیقـا بـا ریشـه    د» آمد گرویـدگان  پیروزجاوید «کند. ترجمه میبدي از آیه اول به صورت 
کند که میبدي از  بزرگ یعنی قوي و نیرومند بودن، همخوان است و این فرضیه را تقویت می

  واژه بزرگ، براي تأکید بر اثر و قدرت بخشش، استفاده کرده است.  
  
  پرور ببخشایندگی به جهاندار دشمن» رحمن«تحلیل و نقد ترجمه . 3-3

رحمت واسعه خداوند، رحمن را بـه عنایـت    میبدي گاه در تفسیر خود براي نشان دادن
رحمـن اسـت   «خداوند به دشمنان گره زده است. براي نمونه در سـوره قمـر آمـده اسـت:     

پرور، خالق خیر و شر... رحیم است او که ایمـان دهـد و قلـب سـلیم،      گمار و دشمن روزى
هـاي   ره). میبدي به صـورت ویـژه در سـو   9/397میبدي، » (مؤمنان را رهاند از نار جحیم

ترجمـه  » پـرور ببخشـایندگى   جهاندار دشمن«حمد، قلم، حاقه، معارج و نوح، رحمن را به 
رسد این گزینش، متناسب با محتواي سوره بوده است تـا رحمـت    کرده است که به نظر می

عام و خاص خداوند را بیشتر نمایان سازد. براي نمونه در آیه دوم سوره حمـد، در تعلیـل   
ربوبیت عام او بر تمامی موجودات مستند شده اسـت. در آیـه سـوم بـه     ستایش خداوند به 

ها یعنی  آیات پایانی نیز به اقسام سه گانه انسان . در1ره رفته استرحمت عام و خاص اشا
                                                                                                                                        

؛ 1/64) و سـنی (ابـن عطیـه آندلسـى،     1/28؛ گنابـادي،  1/30در منابع مختلف تفسیر شیعی (کاشانی،  دیدگاهاین  .1
  شود. ) دیده می1/31 ابوحیان،
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اشـاره رفتـه اسـت؛    » گمراهان«و » مورد غضب قرار گرفته شدگان«، »شدگان نعمت داده«
 بخشد. ر سه نعمت میدهد خداوند متعال به ه اي که نشان می آیه

ترین جنبـه تخـویفی ایـن     در سوره قلم نیز در کنار اشاره به گمراهان و کافران و عظیم
)، در مقابل به مؤمنان و حمایـت الهـی از   45-44 /قلمالسوره یعنی سنت امال و استدراج (

) بحث به میـان آمـده اسـت.درباره    50-48قلم/ ال( %نجات حضرت یونساهل حق بویژه 
) به عذاب اقوام ستمگر اشـاره شـده   10-4قه نیز باید گفت در آیات ابتدایی (آیه سوره حا

گیرند اشـاره   به مؤمنانی که نامه اعمال خود را به دست راست می 24الی  19ولی در آیات 
نیز قابل مشاهده است (آیه ابتـدایی و انتهـایی در مقابـل     کند. این تقابل در سوره معارج می

 ).  35تا  22آیات 

هاي فوق قابل دفاع هستند، اما باید بررسـی   ر نقد این ترجمه باید گفت گرچه انتخابد
هایی با مضامین مشابه نیز از همین ترجمه استفاده شده است؟ بـه عبـارت    کرد آیا در سوره

هـا تسـري یافتـه اسـت؟ در بررسـی اجمـالی بـه         دیگر آیا همین شیوه کار در همه سـوره 
خوریم که به کافران و معاندان اشاره شـده امـا هـیچ     سد برمیهاي کافرون، حاقه و م سوره

شـود. بنـابراین در    در ترجمـه مشـاهده نمـی   » دشمن پرور ببخشـایندگی «نمودي به شکل 
ها قابـل دفـاع هسـتند امـا      برآیندي کلی از عملکرد مترجم باید گفت گرچه برخی ترجمه

  توان از آن قاعده کلی استخراج کرد. نمی
  
  ویل بسمله تفسیر و تأ. 4

: نکـ تفسیر خود ـ که به تأویل و مباحث عرفانی اختصاص دارد ( سوم  تمیبدي در نوب
ـ 269پور،  قاسم ها ذکـر کـرده اسـت. نکتـه      نوبت، توضیحاتی براي بسمله سوره 112در  ) 

آیه در هر بخش، تنها  35تا  15شایان دقت آنکه رشیدالدین میبدي در نوبت سوم، از میان 
را براي تفسیر عرفانی برگزیده اسـت؛ گرچـه او معیـار روشـنی بـراي توجیـه       آیه  5تا  3

، »خواسـت درونـی  «هاي خود ذکر نکرده اما احتمال داده شده است عواملی نظیـر   گزینش
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، »اهمیـت مطلـب از نظـر مخاطبـان    «، »تـوان تفسـیرپذیري آیـه   «، »مقتضیات تفسـیري «
 انتخاب، دخیل بوده باشد (جبـري، در این » مشرب عرفانی میبدي«و » هاي کالمی جدال«

مرتبـه   113اي کـه   ). عطف توجه به توان تفسیرپذیري آیه، آن هم در مورد بسمله48-49
دهـد ایـن آیـه از منظـر خواسـت درونـی و        در قرآن کریم عیناً تکرار شده است، نشان می

ه مرتبه، خـود را موظـف دیـد    112مشرب عرفانی، براي میبدي حائز اهمیت بوده است که 
  است آن را شرح و بسط دهد.

این توضیحات که حجم آنها، غالبا دو بند تا نصف صفحه و به نـدرت بـه یـک صـفحه     
شـود. البتـه    رسد، منحصر به فرد بوده و در هیچ مورد، توضیحات تکراري مشاهده نمـی  می

شود؛ طبیعی است سوره توبه به دلیـل   باید گفت که این بخش تنها در دو سوره مشاهده نمی
عدم اشتمال بر بسمله، تفسیري هم برایش ذکر نشده باشد؛ امـا دانسـته نیسـت بـراي چـه      
بسمله سوره بقره، بدون هیچ توضیحی رها شده است؟ احتمال اینکه این بخش از کتاب در 

  گذر اعصار و قرون، دچار سقط و افتادگی شده باشد، وجود دارد. 
مثابه عبارتی همسان و تکرارشـونده   له بهدر هر حال میبدي به دنبال این هدف بود که بسم

کـارکرد  «در آغاز سور، فارغ از اینکه باید آن را جزء سـوره پنداشـت و قرائـت نمـود، چـه      
دارد؟ تأکید میبدي بر اینکه آیات قرآن یک بار نازل شده اما بسـمله، هـر   » معنایی یا تفسیري

  همین مسأله است.   )، شاهدي صریح بر7/217بار به صورت مجزا وحی شده (میبدي، 
ف «و » مشارع شرایع«، »منابع دقائق«، »معادن حقائق«اینکه او هر کلمه بسمله را  د ص

خواند (همانجا)، شایان دقت است؛ چرا که صدف با آنکه در دل خود مرواریـد   می» تحقیق
. پس مفسر در پی این مقصود است کـه بسـمله همچـون    ١دارد، اما نماد سربسته بودن است

است که باید آن را شکافت تا به مروارید معانی آن، دست یافـت. در پایـان، عمـق    صدفی 
در فضیلت آیت تسـمیت  «توان در این جمله سراغ گرفت:  معناداري بسمله نزد مفسر را می

که گفت: اگر آدمى و پرى همه بهم آیند، چهار هزار سال تا تفسیر  $اند از مصطفى آورده
                                                                                                                                        

در نمادشناسی جهانی آمده است اگر صدف، نماد اندام درك سماعی و درك ذهنی است، مرواریـد نشـانه سـخن و     .1
  ). 4/150: شوالیه و گربران، ـ کالم اهللا است (نک

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 24

https://pnmag.ir/article-1-1591-fa.html


 1401 پاییز و زمستان 31نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 18

شـرى      و فضیلت آن بدانند، چهار هز ار سال به آخـر برسـد و از فضـل آن و تفسـیر آن، ع
  ).6/5(میبدي، » ندانسته باشند

  
  مروري بر محتواي توضیحات میبدي . 4-1

شـود تـا    در میان عرفا و صوفیه، براي کشف حقیقت بیشتر بر ذوق و اشراق اعتماد مـی 
نـامبردار  » 1یالهیـات عرفـان  «شناسی به  ). امري که در دین9عقل و استدالل (زرین کوب، 

ـ متکی بر تعبـد  » 3الهیات جزمی«ـ متمرکز بر عقل ـ و  » 2الهیات طبیعی«است و در برابر 
شود، در شـرح و   رو کشف االسرار که تفسیري عرفانی قلمداد می ونقل ـ قرار دارد. ازهمین 

الدین زرکشـی آن   بسمله نیز تفسیري ذوقی و اشراقی ارائه کرده است؛ همان که برهانبسط 
دانـد (زرکشـی،    هـاي درونـی عـارف مـی     هاي باطنی و اسـتنباط  اي از دریافت را مجموعه

شمرد که بر مقـدمات   ) و یا محمدهادي معرفت، آن را برآمده از اشراقات نوري می2/170
ل نویا معتقـد  380ر نیست (معرفت، هاي منطقی استوا علمی و برهان مستشرق فرانسوي پ .(

تفسـیر و تأویـل، بلکـه     است برخی صـوفیان عملکـرد خـود در برداشـت از قـرآن را نـه      
). دقیقا این اصطالح از سوي رشیدالدین میبدي نیـز بـه کـار    27اند (نویا،  نامیده» استنباط«

ر به دست استنباط جواهر آن صاحب الهام و صاحب معرفت یکى در بحر ت«رفته است:  فکّ
). همچنـین او بـا نقـل قـول از     5/192(میبـدي،  » آرد معانى از آیات و اخبار بیـرون مـى  

تدبر حقیقت «ترین آن،  ابوعثمان مغربی، معتقد است تدبر در قرآن بر سه نوع است که عالی
  ).  613-2/612، جااست که تنها مختص عارفان است (همان» و مکاشفه

کـه متکـی بـر     4خواند» وحی دل«یحات میبدي ذیل بسمله را باید نوعی بنابراین توض
کـه ناشـی از   » زبان کشف«ها و کشفیات درونی اوست. او خود از زبان عارفان به  استنباط

رو ذیل بسمله، بسیار بـا   ). از همین3/294همانجا، است، تعبیر نموده است (» عنایت الهی«

                                                                                                                                        
1. Mystical Theology 
2. Natural Theology 
3. Dogmatic Theology 

  . 141پور،  ـ : قاسم. براي این اصطالح، نک4
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جمــ). تبیـین اسـامی     7/284  ؛ ج5/652  نمونـه: ج  راز و نیاز با خداوند مواجهیم (بـراي 
دهنده بسمله یعنـی اهللا، رحمـان و رحـیم، بسـیار مشـاهده       خداوند از جمله کلمات تشکیل

). اشاره به فواید سماع نام اهللا نیز بارها تکـرار  3/555 ؛ ج2/415 شود (براي نمونه: ج می
  ).  9/374  ؛ ج8/546 : جـ شده است (نک

هـا تبیـین    وند بویژه رحمت واسعه الهی به دفعات ذیل بسـمله سـوره  معرفی صفات خدا
شود،  ، جمـ). آنچه در توضیحات بسمله به عیان دیده می8/166  شده است (براي نمونه: ج

غلبه رویکرد تبشیري مفسر است؛ به عبارت دیگر بیشتر مخاطبان خـود را بـه عطوفـت و    
 ؛ ج9/153  دهـد (ج  ران، التفـات مـی  بخشندگی خداوند حتی نسبت به مجرمان و گناهکـا 

  ).7/496 : جـ ) و به ندرت از عذاب نسبت به کافران سخن رفته است (نک10/106
دهنده بسمله یعنی باء، سین و میم ارزش زیادي قائل شده و  میبدي براي حروف تشکیل

له هر یک را نشانگر یکی از مظاهر افعال و صفات الهی دانسته است. براي نمونه ذیل بسـم 
سرّ خـدا    باء برّ خدا است با پیغامبران بالهام نبوت و رسالت. سین«نویسد:  سوره اعراف می

است با عارفان بالهام انس و قربت. میم منت خدا است بر مریدان بدوام نظر رحمـت. الـف   
). امـا در  3/555(ج» آالء اوست. الم اول لطف او. الم دوم لقاء او. هـاء تنبیـه و ارشـاد او   

ـه علـى   «شمرد:  ریم، وجوه دیگري برمیسوره م ین، سالم اللَّ ه رب العالمین. الس الباء، بقاء اللَّ
ه بعباده التائبین و المتّطهرین محبـة المؤمنین. المیم،  ). در این میـان بـراي بـاء    6/16(ج»  اللَّ

ت قرآن است؛ قرآ«بسمله ارزش فراوانی قائل شده است:  ه، درگاه عزّ مِ اللَّ س ن کـه  این باء بِ
ه داد مِ اللَّ س ). میبدي به سان بسـیاري از عرفـا،   10/90(ج» خالیق را بار داد از درگاه باء بِ

کـه در تحـت     آن نقطه«رو معتقد است:  بیند. از این می نقطه باء را حائز اهمیتی شایان توجه 
ه«باء  ن است، اگر چه در نظر بشـریت اختصـارى و اقتصـارى دارد. آن در آسـما    » بسم اللَّ

). 10/537جقرآن بر مثال زهره کمال است و بر رخسار حقیقت بر مثال خال جمال است (
هر چه در صـورت بـاء   «ذیل بسمله سوره عصر نیز نقطه باء را این گونه تبیین کرده است: 

اند: نظم قرآن بر مثال عرش آمد و نقطه بـاء بـر مثـال     است در صرّه نقطه وى است؛ و گفته
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رّ بگشا در صور و در سور نظر کن، نهایت عظمت در قـرآن و در عـرش   ذره؛ اکنون دیده س
 ).  10/606(ج» ببین و نشان قدرت در ذره و در نقطه ببین

نکته درخور توجه دیگر آنکه گاه رسوب باورهاي ایرانـی مفسـر در توضـیح بسـمله،     
که عناصر  بدان«نمایان است؛ از جمله عناصر اربعه این چنین به بسمله پیوند خورده است: 

عالم چهار است: باد و آتش و آب و خاك. و این چهار عنصر، وجـود کـه یافتنـد در بـدو     
نسیمى و شمیمى بـود از عـالم     .بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِآفرینش، ازین چهار کلمت یافتند: 

دور اول  جالل و جمال این کلمات که وزید، تا این چهار عنصر در عالم پیدا آمد. آن گه در
تا عهد آخر این چهار عنصر قوت طبیعت داشتند و عالم از ترکیـب اجـزاء ایشـان، منـتظم     

 ).  9/280 (ج» همى بود بر وفق تقدیر الهى

نکته پایانی آنکه بسیاري از عبارات میبدي در توضیح بسمله، چه عینا بـه عربـی و یـا    
ري است؛ براي نمونـه توضـیح   اش به پارسی، دقیقا برگرفته از لطائف االشارات قشی ترجمه

؛ قس: میبدي، 3/604مندرج در سوره تحریم در دو سوره، شبیه به همدیگر است (قشیري، 
ها متفاوت است؛ یعنی گـویی رشـیدالدین    ). اما در اکثر عبارات همسان، نام سوره10/164 

اي میبدي، عامدانه توضیح قشیري را اخذ کرده و در سوره دیگري به کـار بـرده اسـت. بـر    
هاي غافر، تین، واقعه و منافقون، بـه ترتیـب در کشـف     نمونه شرح بسمله قشیري در سوره

: قشـیري،  ـ شـود (نکـ   هاي شوري، نجم، جمعـه و طـالق مشـاهده مـی     االسرار ذیل سوره
ــدي، 3/587، 3/516، 3/745، 3/294 ــس: میب ). 10/148 ، 10/106 ، 9/374 ، 9/14 ؛ ق

یاري از موارد، عبارات مجمل و خالصه قشـیري را شـرح و   البته ناگفته نماند میبدي در بس
بسط داده است. براي نمونه با آنکه بخشی از عبارت قشیري در شرح بسمله سـوره ملـک   
در سوره ابراهیم کشف االسرار آمده است، اما توضیحات بسیار بیشتري را از میبدي شـاهد  

  ).5/230؛ قس: میبدي، 396/ 1 : قشیري، ـ هستیم (نک
ضمن رشیدالدین میبدي گاه در مضامین تفسیري و تأویلی خـود دربـاره بسـمله، از    در 

سخنان اقطاب صوفیه سود جسته و از آنها نام برده اسـت. از آن جملـه بایـد بـه جنیـد و      

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            16 / 24

https://pnmag.ir/article-1-1591-fa.html


  21///  تحلیلی بر ترجمه و تفسیر بسمله در کشف األسرار میبدي

بـا   1) و بویژه خواجه عبـداهللا انصـاري  2/10 یحیى بن معاذ (ج )،3/555منصور حالج (ج
  ) یاد کرد. 10/78، 3/294(ج» آن پیر طریقت«تعبیر 
  

  تحلیل عملکرد میبدي در تفسیر و تأویل بسمله . 4-2
در تحلیل توضیحات میبدي ذیل بسمله که بیشتر باید آن را تأویل و نه تفسیر نامید، دو 
فرضیه اصلی دنبال شد؛ نخست اینکه این فقرات با محور اصلی سـوره، در ارتبـاط باشـد؛    

وره درج کرده که متناسب محتواي اصـلی همـان   یعنی میبدي توضیحاتی براي بسمله هر س
سوره باشد. همچنین ارتباط توضیحات میبدي با فواتح سور، به عنـوان فرضـیه دوم مـورد    

  واکاوي قرار گرفت.  
مجموعـه  «رو براي آزمون فرضیه اول، محورهاي موضوعی هر سوره از کتاب  از همین

استخراج شـده و بـا نکـات اصـلی      گر اثر محمد خامه» هاي قران کریم کامل ساختار سوره
مورد اشاره در کشف االسرار مقایسه شد. همچنین ارتباط سخنان قشیري با فواتح سوره که 

هـا   شد. در هر دو مورد، ارتباط  ممکن است مورد توجه میبدي بوده باشد، به محک گذاشته
صـل سـوم). در   پور، ف : رجبیـ بندي شد (نک دسته» تباین«و » تضاد«، »تطابق«گونه  در سه

  شود:   اینجا تنها به سه نمونه از انواع رابطه، اشاره می
  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الـرَّحیمِ «در تفسیر بسمله سوره محمد آمده است: نمونه اول/ تطابق: 

بنام خداوندى قادر و قاهر و دیان، واحد و وحید در نام و در نشان، یکى یگانه یکتا از ازل 
من است دارنده جهان و پروراننده جهانیان، دوستان و دشمنان. رحیم اسـت  تا جاودان، رح

بمؤمنان و نوازنده ایشان در دو جهان، بنگاشت از کل صورت انسان و برگزید او را بر همـه  
همه را هست کرد در این سراى بال و امتحان. پس بحکمت اختالف او کند میـان   آفریدگان.

یکى شادان یکى با غـم و احـزان، یکـى نواختـه فضـل،      ایشان، یکى گریان، یکى خندان، 
                                                                                                                                        

ـ استاد و مرشد میبدي ـ در کشف االسرار سبب شـده اسـت برخـی از محققـان،       از خواجه عبداهللا انصاري نقل قول. 1
این در حالی است که برخی با تحقیـق آمـاري،    ).30(گرجی،  نددانبمولف کشف االسرار را خواجه عبداهللا انصاري 

    ).1اند (بصیري،  ل کتاب دانستههاي خواجه عبداهللا در کشف االسرار را یک پنجاه و سوم ک نسبت نقل قول
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آراسته معرفت و ایمان، یکى خسته عدل آلوده کفر و طغیان، فردا برستاخیز همـه را جمـع   
کند. آدمیان و پریان همه را جزا دهد بکردار ایشان، مؤمنان را احسان و رضـوان و غفـران،   

در ابتداء این سوره هر دو گروه را یاد  کافران را انکال و اغالل، زقوم و قطران. رب العالمین
  .)9/185 (میبدي، » کرد و مآل و مرجع ایشان پیدا کرد

محورهاي مورد اشاره 
  میبدي

برآیند   محور اصلی سوره
  مقایسه

ارتباط با 
  فاتحه سوره

) اشاره به اوصاف الهی از 1
جمله رحمت عام به 
همگان از جمله دشمنان و 
  رحمت خاص به مؤمنان؛

ره به سنت امتحان، ) اشا2
  بالء و جزا در آخرت؛

  محور اصلی: اهداف جهاد با دشمنان دین
) مقابله با دشمنان دین 1محورهاي فرعی: 

مند شدن مومنان از حمایت و  ) بهره2خدا؛ 
افشاي اقدامات و ماهیت  -3پاداش الهی؛ 

تشویق مومنان به جهاد در راه  -4منافقان؛ 
  )62گر،  خدا (خامه

تطابق 
بط با (مرت

  محور دوم)

مرتبط با آیه 
  اول و دوم

  

ـه     «نویسـد:   میبدي در سوره حاقه چنین مـی نمونه دوم/ تباین:  ـمِ اللَّ س قولـه تعـالى: بِ
یمِ ح حمنِ الرَّ ه روح للرّوح و شفاء للقلب المجـروح. طـوبى لمـن یغـدو بـذکره و        الرَّ بسم اللَّ

وندا بنشـانت بیننـدگانیم، بنامـت زنـدگانیم،     یروح فالرّب علیه مطّلع و الباب له مفتوح. خدا
  بفضلت شادانیم، بمهرت نازانیم. مست مهر از جام تو مائیم، صید عشق در دام تو مائیم:

   الم دل ماستـم او غـر ز نسیــعنب  تــاســـر معنبر تو دام دل مـــزنجی
  »  گویى که همه جهان بکام دل ماست  در عشق تو چون خطى بنام دل ماست

  )10/219، جا(همان
محورهاي مورد 
  اشاره میبدي

برآیند   محور اصلی سوره
  مقایسه

ارتباط با 
  فاتحه سوره

) آثار بسمله بر 1
روح و قلب 

  ها؛ انسان
) راز و نیاز با 2

  خداوند
  

محور اصلی: تاثیر اعتقاد به قیامت در 
  سرنوشت انسان

) اثر انکار قیامت در 1محورهاي فرعی: 
عتقاد به قیامت در ) اثر ا2زندگی دنیوي؛ 

) حقانیت تعالیم قرآن 3حیات اخروي؛ 
  ).84گر،  درباره قیامت (خامه

  غیر مرتبط  تباین
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بِسـمِ اللَّـه   قولـه تعـالى:   «نویسد:  میبدي در تفسیر سوره کافرون میتضاد: / نمونه سوم
ـا    اسم عزیز ما استنارت الظّواهر الّا بآثار توفیقه و مـا اس   الرَّحمنِ الرَّحیمِ ـرائر الّ تضـاءت الس

بانوار تحقیقه، فبتوفیقه وصل العابـدون الـى مجاهـدتهم و بتحقیقـه وجـد العـارفون کمـال        
مشاهدتهم، و بتمام مجاهدتهم وجدوا آجل مثوبتهم، و بدوام مشاهدتهم نالوا عاجل قـربتهم.  

و ثنـاء  نام خداوندى که نثار دل دوستان امید دیدار او، بهار جان درویشان در مرغزار ذکـر  
او. هرکس را بهارى و بهار مؤمنان یاد وصال او. هر کجا راستى است، آن راسـتى بنـام او.   
هر کجا شادى است، آن شادى بصحبت او. هر کجا عیشى است، آن عیش بیاد او. هر کجـا  
سوزى است، آن سوز بمهر او. ملک امروز یاد و شناخت او، ملک فردا دیدار و رضـاى او.  

  ).  10/644، جا(همان» زلت، اینت سعادت و جاللت!اینت کرامت و من
محورهاي مورد اشاره 

  میبدي
برآیند   محور اصلی سوره

  مقایسه
ارتباط با 
  فاتحه سوره

) عنایت و دستگیري خدا 1
  نسبت به عابدان و عارفان؛ 

) اشاره به اهمیت وصال و 3
  قرب الهی براي عارفان.

  

محور اصلی: متفاوت بودن عقیده و شریعت 
  با آیین کافران  $یامبرپ

) تفاوت معبود پیامبر و 1محورهاي فرعی: 
) تفاوت شریعت پیـامبر بـا آیـین    2کافران؛ 

  ).124، گر کافران (خامه

  غیرمرتبط  تضاد

  

ها، نسبت توضیحات میبدي با محور موضوعی سور از ایـن   پس از بررسی تمامی سوره
    .، فصل سوم)1400پور،  : رجبیـ قرار است (نک

  

  ردیف رابطه عناوین سوره  تعداد  صددر
  
  
  

2/81% 

  
  
  
91  

آل عمران / اعراف / نساء/ مائـده/ انعـام/ انفـال/ یـونس/     
هود/ رعد/ ابراهیم/ اسراء/ کهف/ نور/ فرقان/ شعراء/ نمل/ 
عنکبوت/ لقمان /طه / احـزاب/ سـبأ/ فـاطر/ یـس/ ص/     
غافر/ حج/ فصلت / زخرف/ دخان/ جاثیه/ احقاف/ فـتح/  

/ ذاریات/ طور/ نجم/ الرحمن/ واقعه/ حدیـد/  حجرات/ ق
مجادله/ حشر/ ممتحنه / صـف/ حاقـه / نـوح / مؤمنـون/     
جمعه/ منافقون / تغابن/ طالق/ تحریم/ جن/ مزمل/ مـدثر/  

  
  
  
  
 تباین
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قیامت/ انسان/ مرسـالت/ نبـأ/ نازعـات/ عـبس/ تکـویر/      
انفطار/ مطففین/ بروج/ طارق/ اعلی/ غاشـیه/ فجـر/ بلـد/    

/ تین/ علق/ قدر/ بینه/ عادیات/ شمس/ لیل/ ضحی/ شرح
قارعه/ تکاثر/ همزه/ فیل/ قریش/ ماعون/ کوثر / کافرون/ 

  نصر/ مسد/ فلق/ ناس  
 2 تضاد حجر/ قمر/ زلزال/ قلم   4 5/3%
حمد/ یوسف/ مریم/ انبیاء/ قصص/ روم/ سجده/ صـافات/    17 1/15%

ص/ نحل/ زمر/ شوري/ محمد/ ملک/ انشقاق/ عصر/ اخال
 معارج

 3 تطابق

  

  همچنین در بررسی دیگر، نسبت توضیحات میبدي با فـواتح سـور از ایـن قـرار اسـت      
  فصل سوم): همانجا،: ـ (نک

  

  ردیف رابطه  عناوین سوره  تعداد  درصد

  
  
  

46/54% 

  
  
  
61  

جاثیه/ محمد/ قمر/ ذاریات/ حجرات/ ص/ نحل/ زمـر/  
ائـده/ الـرحمن/   نمل/ م /روم /احزاب/ نساء /انفال/ غافر

ماعون/ قارعه/  نکبوت/ قلم// یس / ممتحنه/ طه/مجادله
طارق/ انفطـار دهر/مرسـالت/ نبـأ/     /بروج بینه/ غاشیه/

نازعات/ عبس/ جن /مطففین/ فجر/ بلد/ شـمس/ لیـل/   
ضحی/ شرح/ مزمل/ تین/ علق/ زلزال/ تکـاثر/ مـدثر/   

 /نور/ حج /عصر/ همزه/ فیل/ قریش/ کوثر/ مسد/ فلق 
 فصلت/ قون /تحریم / انبیاءمناف

 1 تباین

سجده/طور /نجم/ طالق/ الحاقـه/   /یونس/ معارج/ هود  14 5/12%
 / کافرون مةقیا نوح/ عادیات/ انشقاق/ تکویر/

 2 تضاد

حمد/ آل عمران/ انعام /اعراف/ یوسف/ رعـد/ ابـراهیم/     37 33%
حجر/ اسرا / کهـف/ مـریم/ مومنـون/ فرقـان / شـعراء/      

شوري/ قصص/ لقمـان/ سـبا/ زخـرف/     فاطر/ صافات/
احقاف/ دخان / فتح/ ق/ واقعه/ حشر/ ملـک/ حدیـد/   

 صف/ ناس/ تغابن/ جمعه / اعلی/ قدر/ اخالص / نصر/

 3 تطابق
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ارتبـاط  هـا دنبـال کـرد،     توان در برخی سوره نادر می صورتفرضیه سومی که البته به 
تـوان   سـوره یـونس، دقیقـا مـی    ه توضیحات میبدي با نام سوره است. براي نمونه در بسمل

بِسمِ اللَّـه  «ارتباط توضیحات را با سرگذشت پیامبري که سوره به نام اوست، مشاهده کرد: 
ـه اسـت    الرَّحمنِ الرَّحیمِ اللَّه ر القلوب، الرحمن کاشف الکروب، الرحیم غافر الذّنوب. اللَّ منو

رگـان. رحـیم اسـت آمرزنـده گنـاه      افروزنده دل دوستان. رحمن است باز برنده اندوه بیچا
حیم یغفر الذّنب بغیر عتاب ... رحیم است که گناه ظالمان بعفـو خـود شـوید     عاصیان ... الرّ

  ).  4/254 (میبدي، 
  

  نتایج مقاله
هاي جالب توجه تفسیر کشف االسرار که آن را از عمده تفاسیر پیش  ) یکی از ویژگی1

یژه او به بسمله اسـت. رشـیدالدین میبـدي در    و حتی پس از خود متمایز ساخته، اعتناي و
گونه مختلف ترجمه کـرده   4سوره را به  113نوبه اولی که به ترجمه آیات پرداخته، بسمله 

براي » بخشاي به مهربانی پرور ببخشایندگی دوست بنام خداوند جهاندار دشمن«است: الف) 
» خداوند بخشـاینده مهربـان  بنام «%)؛ ب) 4,38هاي حمد، قلم، حاقه، معارج و نوح ( سوره

بخشـایش    بنام خداوند بزرگ«%)؛ ج) 3,50عمران، اعراف، نحل و حج ( هاي آل براي سوره
» بنام خداوند فراخ بخشـایش مهربـان  «%)؛ د) و 0,87براي بسمله سوره مؤمنون (» مهربان

  %).90,35براي باقی سور (
بنـام  «حاقه، معارج و نوح که به  هاي حمد، قلم، رسد مفسر، بسمله را در سوره ) به نظر می2

ترجمه کرده، متناسـب بـا   » بخشاى به مهربانى پرور ببخشایندگى، دوست خداوند جهاندار دشمن
محتواي سوره بوده است تا رحمت عام و خاص خداوند را بیشتر نمایان سازد. دقیقا مروري بـر  

افران و ظالمـانی سـخن رفتـه    دهد در کنار مؤمنان، از دشمنان و ک ها نشان می محتواي این سوره
که خداوند متعال نسبت به هر دو گروه، نعمت شامل و فراگیر خود را ارزانـی داشـته اسـت؛ بـه     

سـوره فـوق، از    4پرور اشاره کرده است. شایان ذکر است در سه سـوره از   همین دلیل به دشمن
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هاي فـوق،   انتخاب سبق رحمت خداوند اشاره رفته است. اما در نقد این ترجمه باید گفت گرچه
هایی با مضامین مشابه وجود دارند که این ترجمـه در آنهـا اسـتفاده     قابل دفاع هستند؛ اما سوره

هاي کافرون، حاقه و مسد به کافران و معاندان اشـاره شـده امـا     نشده است. براي نمونه در سوره
 شود. در ترجمه مشاهده نمی» پرور ببخشایندگی دشمن«هیچ نمودي به شکل 

که تنها در سوره مؤمنون آمده » بخشایش مهربان  بنام خداوند بزرگ«) درباره ترجمه 3
کـه بـراي اکثـر    » بنام خداوند فـراخ بخشـایش مهربـان   «است خصوصا در مقام مقایسه با 

بر وسعت و دامنه، داللت دارد؛ یعنی » فراخ بخشایش«ها به کار رفته است باید گفت:  سوره
گیـرد؛ امـا    بخشش، افراد گوناگون و شرایط مختلفی را دربرمی از حیث اشتمال و فراگیري

بر کیفیت و نفوذ این صفت داللت دارد. بنابراین در سوره مؤمنون که بر » بزرگ بخشایش«
جانبداري ویژه خداوند نسبت به پارسایان و متدینان اشاره رفته و اتفاقا در آیه نخست بـر  

بدي را واداشته تا از این برگردان خاص استفاده فالح و رستگاري آنان اشاره شده است، می
  کند و نفوذ بخشایش خداوند به مؤمنان را نشان دهد. 

) ابوالفضل میبدي در تفسیر بسمله نیز عملکرد خاص خود را در پیش گرفته است؛ او 4
اي درج  براي هر سوره ـ بجز سوره بقره و البته سوره توبه که بسمله ندارد ـ توضـیح ویـژه    

اند؛ مهمترین محورهاي مورد اشاره مفسر کشف االسرار از ایـن   که با همدیگر متفاوت کرده
، »تفسـیر و تأویـل اسـماء الهـی    «، »مناجات با خداونـد « ،»مدح و ثناي الهی«قرار است: 

  ».  اشاره به عظمت سماع نام اهللا«، »تفسیر و تأویل حروف در آیه تسمیت«
دي درباره بسمله، دو فرضیه اصلی دنبـال شـد؛ الـف)    ) براي دستیابی به تحلیل تفاسیر میب5

ارتباط توضیحات میبدي با فواتح سور؛ ب) ارتباط توضیحات میبدي با محور اصـلی سـور. در   
بندي شـد. بیشـترین فراوانـی از     دسته» تطابق، تضاد و تباین«گونه  ها در سه هر دو مورد، ارتباط

هاي میبدي بیش از همه، ریشه در مسـائل ذوقـی   دهد برداشت آنِ رابطه تباین است که نشان می
و تأویالت عرفانی او داشته است و ربط چندانی به محور اصلی سوره و آیات نخسـتین نـدارد.   

دهد او بسمله را جزئـی از سـوره در نظـر گرفتـه و هـر       با وجود این، عملکرد میبدي نشان می
  دانسته است.   بسمله را منحصر و مخصوص هر سوره و حاوي پیام مجزایی می
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