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زمستان ١٣٩٩

)تأملی بر سیر تاریخی مطالعات تفسیری شبه قاره ی هند به 
زبـان عربی )قرن اول تا دوازدهم هجری

                                                                 
                                                                            هادی سلیمانی ابهری1 

چکیده:

ــام بخــش بســیاری از  ــع اله ــوان منب ــه عن ــن مســلمین و ب ــرآن در بی ــگاه واالی ق ــم جای علی رغ

تمدن هــای شــکل گرفتــه بعــد از ظهــور اســالم، بررســی ســیر تاریخــی تفســیر در شــبه قاره ی هنــد، 

ــر، در  ــل از دوره ی معاص ــژه قب ــه وی ــرزمین ب ــیر نگاری در آن س ــخ تفس ــه تاری ــد ک ــان می ده نش

ــا ضــرورت رفــع ایــن خــالء پژوهشــی،  پژوهش هــای قرآنــی بســیار مغفــول واقــع شــده اســت. ب

جســتار کنونــی بــا بهره گیــری از مطالعــات بین رشــته ای، و بــه شــیوه ی توصیفــی  تحلیلــی و اســتناد 

تاریخــی، تفاســیر تدویــن یافتــه ی شــبه قــاره را مــورد تبییــن قــرار داده اســت. پژوهــش حاضــر در 

ابتــدا ایــن تفاســیر را بــا گرایشــات عرفانــی، کالمــی و فلســفی در مرحلــه ی تکویــِن تفســیر معرفــی 

ــه ویــژه  ــا گرایشــات اخالقــی و عقلــی ب ــد و در دوره ی توســعه ی تفســیر، تفاســیر ب و تبییــن می کن

ــا  ــی تفاســیر آنه ــی مفســرین و ویژگ ــل شــرایط اجتماع ــا تحلی ــه روش »ســاختاری« را ب تفاســیر ب

ــیری  ــار تفس ــی آث ــیر تاریخ ــت س ــا محوری ــاره، ب ــبه ق ــی ش ــادی از قرآن پژوه ــرده و ابع ــی ک بررس

مکتــوب بــه زبــان عربــی را از ورود تمــدن اســالمی بــه آن دیــار تــا قــرن دواز دهــم مــورد تحلیــل 

ــد. ــرار می ده ق

واژه گان کلیــدی: مطالعــات قرآنــی، شــبه قــاره ی هنــد، زبــان عربــی، روش هــای تفســیری، تفســیر 

ســاختاری.

1. دکترای تاریخ اسالم، عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان.

Hadi.soleimani@znu.ac.ir 

تأملی بر سیر تاریخی مطالعات تفسیری شبه قاره ی  
هند به زبـان عربی )قرن اول تا دوازدهم هجری(
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مقدمه

ــع الهــام بخــش  ــوان منب ــه عن ــرآن در بیــن مســلمین و ب ــان ق ــگاه واالی زب ــه جای ــا عنایــت ب ب

بســیاری از تمدن هــای شــکل گرفتــه بعــد از ظهــور اســالم، و بــا توجــه بــه انــدک بــودن پژوهش های 

صــورت گرفتــه در زمینــه ی رونــد تاریخــی قرآن پژوهــی در قــرون اول تــا دواز دهــم هجــری در شــبه 

ــی و  ــا شــیوه ی توصیفــی  تحلیل ــن رشــته ای و ب ــری از مطالعــات بی ــا بهره گی ــن جســتار، ب ــاره، ای  ق

ــا  ــد، ب ــاره ی هن ــبه ق ــی در ش ــای قرآن ــی پژوهش ه ــد تاریخ ــه ی رون ــه مطالع ــی، ب ــتناد تاریخ اس

ــان  ــق و بی ــل از طــرح مســئله ی تحقی ــردازد. قب ــی می پ ــان عرب ــه زب ــوب ب ــت تفاســیر مکت محوری

اهــداف آن و ورود بــه مبحــث اصلــی، ذکــر چنــد نکتــه ضــروری اســت:

ــته ای  ــت و در نوش ــی اس ــات قرآن ــوزه ی مطالع ــی در ح ــترده و کل ــی گس ــی مفهوم 1- قرآن پژوه

محــدود، نمی تــوان همــه ی مصادیــق آن را مــورد بحــث و بررســی قــرار داد. از آنجــا کــه مطالعــات 

ــز  ــد و نی ــمار می رون ــه ش ــی ب ــق قرآن پژوه ــن مصادی ــه ی مهمتری ــه مثاب ــیر ب ــی و تفس ــوم قرآن عل

بســیاری از مباحــث علــوم قرآنــی در مقدمــه ی اکثــر تفاســیر مطــرح می شــود، در ایــن مقالــه، رونــد 

تاریخــی قرآن پژوهــی در شــبه قــاره ی هنــد فقــط از ُبعــد تفســیرنگاری مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد.

ــد«  ــه »هن ــد« از کلم ــبه قاره هن ــارت »ش ــای عب ــه ج ــق ب ــه ی تحقی ــار، در ادام ــت اختص 2- جه

اســتفاده می شــود.

ــد،  ــت تفســیر( در هن ــا محوری ــی )ب ــات قرآن ــر مراحــل مطالع ــظ انســجام در ذک ــت حف 3- جه

ابتــدا و در مجمــوع، رونــد تاریخــی تفســیرنگاری بــه هــر دو زبــان عربــی و فارســی در هنــد لحــاظ 

ــی و  ــرایط اجتماع ــر ش ــده و ذک ــاد ش ــات ی ــی از مطالع ــار عرب ــی آث ــر ویژگ ــز ب ــا تمرک ــده و ب گردی

تاریخــی نویســندگان آنهــا و اجتنــاب از توضیحــات مرتبــط بــا آثــار فارســی زبــان، مراحــل مختلــف 

پژوهش هــای تفســیری توضیــح داده می شــود.

4- بــا عنایــت بــه کثــرت منابــع و مکتوبــات پیرامــون مطالعــات قرآنــی هنــد در ســه قــرن اخیــر 

بــه ویــژه از پایــان حاکمیــت گورکانیــان تــا دوران معاصــر، و بــا توجــه بــه کمبــود آثــار در حــوزه ی 

ــت  ــان حکوم ــا پای ــد ت ــالم در هن ــور اس ــی ظه ــاره در دوران تاریخ ــبه ق ــی ش ــراث قرآن ــی می بررس

ــورد  ــوع م ــه موض ــری ب ــم هج ــا دواز ده ــرن اول ت ــی ق ــاز ه ی زمان ــتار در ب ــن جس ــان، ای گورکانی

پژوهــش می پــرداز د.

5- عبــارت »تفســیر ســاختاری« در ایــن نوشــتار بــه مفهــوم روش تفســیری مبتنــی بــر محوریــت 

ــات و ســوره ها می باشــد. بحــث نظــم و پیوســتگی آی
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پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

مسئله ی تحقیق:

مسئله ی این تحقیق، مبتنی بر چند فرضیه صورت یافته  است: 

1- قرآن پژوهــی هنــد، ابتــدا بــه زبــان فارســی بــه ویــژه در تفســیرنگاری و علــوم قرآنــی و بعضــی 

مــوارد آمــوزش متــون تفســیری بــه زبــان عربــی در مراکــز آموزشــی، مرحلــه ی تکویــن و پیدایــش 

خــود را از آغــاز ورود اســالم، تــا قــرن ششــم هجــری طــی می کنــد و از قــرن هفتــم تــا دواز دهــم، 

مرحلــه ی توســعه را در دو دوره ی کالســیک اول و دوم )قبــل و بعــد از حاکمیــت گورکانیــان در هنــد( 

بــه هــر دو زبــان عربــی و فارســی پشــت ســر می نهــد. 

ــر از شــرایط تاریخــی  ــه ی توســعه ی خــود را متأث ــدا مرحل ــد، ابت ــات تفســیری در هن  2- مطالع

ــه، بــه  ــا گرایشــات عقلــی کالمــی و فلســفی، تجربــه می کنــد و در ادامــه ی ایــن مرحل اجتماعــی، ب

روش هــای شــهودی و اجتهــادی بــا وجــه غالــب گرایشــات اخالقــی، عرفانــی و عقلــی در شــبه قــاره ی 

هنــد محقــق می گــردد. در ایــن دوره مفســرانی چــون شوشــتری و مهائمــی در ایجــاد تحــول کیفــی 

در تفســیر نــگاری بــه شــکل تفســیر موضوعــی و یــا طــرح مبحــث »نظــم قــرآن و تفســیر بــه روش 

ســاختاری« نقــش آفرینــی می کننــد و بــا تحــول کمــی در آثــار تفســیری بــه شــکل حاشیه نویســی 

بــر تفاســیر معتبــر )بــه ویــژه بــه زبــان عربــی( دوره ی توســعه ی تفســیر را بــه دوره ی نوگرایــی شــبه 

ــد. ــد می زن ــاره پیون ق

بــر اســاس فرضیــات فــوق الذکــر، پژوهــش حاضــر، در صــدد پاســخ بــه ســؤاالتی اســت کــه در 

ــد: ــی می آین پ

ــا قــرن دواز دهــم آن  ــد، از ظهوراســالم ت ــاره ی هن ــد تاریخــی قرآن پژوهــی در شــبه ق الــف( رون

دیــار چگونــه بــوده اســت؟

ب( چــه شــرایط اجتماعــی و تاریخــی در مطالعــات قرآنــی و تفســیرنگاری )بــا محوریــت زبــان 

عربــی( بــه ویــژه در قــرون تاریــخ میانــه ی شــبه قــاره )قــرن هفتــم تــا دواز دهــم هجــری( تأثیر گــذار 

بوده انــد؟

ج( مفســرین شــبه قاره بــا چــه ویژگی هــای شــخصیتی، بــر تفســیرنگاری تأثیــر نهادنــد و روش، 

ســبک و گرایــش تفســیری آنــان بــه ویــژه در آثــار مکتــوب بــه زبــان عربــی چــه بــوده اســت؟

هــدف اصلــی ایــن تحقیــق، بررســی رونــد تاریخــی مطالعــات قرآنــی بــه ویــژه تفســیر در هنــد 

از آغــاز ورود اســالم بــه آن تــا قــرن دواز دهــم بــا محوریــت بررســی و تحلیــل تفاســیر مکتــوب بــه 

زبــان عربــی می باشــد. بــا محقــق شــدن ایــن هــدف، دسترســی بــه پاســخ ســؤاالت شــماره  2 و3 
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در قســمت »مســئله ی تحقیــق«، از اهــداف فرعــی ایــن نوشــتار خواهنــد بــود.

مراحل تاریخی تفسیر در شبه قاره:

تاریــخ تفســیر هنــد، دارای دو مرحلــه ی کلــی تکویــن و توســعه بــوده اســت. مرحلــه ی توســعه، 

ــی  ــد. و دوره ی کالســیک، خــود در دو گســتره ی زمان ــا دو دوره ی کالســیک و نوگــرا تــداوم می یاب ب

قبــل و بعــد از شــروع حکومت هــای گورکانیــان هنــد قابــل بررســی اســت.

ــرن ششــم هجــری  ــان ق ــا پای ــرن اول ت ــد )ق ــم در هن ــرآن  کری ــِن تفســیر ق ــه ی اول تکوی مرحل

ــا ترویــج احادیــث در منابــع روایــی  شــامل تکویــن و شــکل گیری( در قالــب آمــوزش، نــگارش و ی

ــه کتــب تفســیری مســتقل  ــوز ب ــی بیــان می گردیــد و هن و حدیثــی و بعضــی مــوارد متــون عرفان

از حدیــث، تبدیــل نشــده بــود. در ایــن دوره تفســیر قــرآن بــه ویــژه تبییــن آیــات اخالقــی آن، در 

قالــب ترویــِج احادیــث نبــوی صــورت می گیــرد و مباحــث عرفانــی در قالــب اولیــن تفســیر از آیــات 

ــد. ــور می یاب ــاب »کشــف المحجــوب« تبل ــری و در کت ــی توســط هجوی قرآن

قرن اول تا سوم هجری:

همــان گونــه کــه علــم تفســیر در بــالد اســالمی در مرحلــه ی اول، مســتقل از علــم حدیــث نبــود، 

بلکــه در متــون روایــی، تبییــن آیــات قــرآن طــرح می شــد، همیــن مســیر نیــز در مراحــل نخســتین 

ــت  ــل در ایال ــوده شــد. »شــهرهای منصــوره و دیب ــا ســوم پیم ــرن اول ت ــد از ق قرآن پژوهــی در هن

ــع از پیشــتاز  ــع ابــن صبی ــه نخســتین مراکــز نشــر و تعالیــم حدیثــی تبدیــل شــدند و ربی ســند، ب

ــدوی، 1956، 73(  ــت.« )ن ــتغال داش ــز اش ــیر نی ــه تفس ــی ب ــث حدیث ــز در مباح ــا تمرک ــند ب ان س

»نخســتین ترجمــه ی قــرآن بــه زبــان ســندی، در دوره ی حکومــت بنی هبــار، بــه درخواســت مهــروک 

شــاه از حاکــم منصــوره، در اواخــر قــرن ســوم هجــری در ســند صــورت گرفــت.« )شــیمل، 1368، 61 

ویــاری، 1388 ،46( و »طبــق روایتــی در ســفرنامه ای بــه زبــان عربــی بــه نــام »عجایــب الهنــد«، ایــن 

ترجمــه ی تفســیری توســط یــک عالــم عراقــی االصــل بــه زبــان هنــدی نوشــته شــد. بنــا بــه گفتــه ی 

بــزرگ بــن شــهریار، ایــن اثــر اولیــن تفســیر در هنــد می باشــد کــه جــزو تاریــخ تفسیرنویســی قــرار 

گرفــت.« )صــدر االفاضــل، 1365، 14( 

قرن چهارم تا ششم هجری:

رجــاء ســندی )م 321ق( معــروف بــه اســفراینی در اوایــل قــرن چهــارم و شــیخ اســماعیل بخــاری 

الهــوری )م 448 ق( در اواخــر قــرن چهــارم و نیمــه ی اول قــرن پنجــم آمــوزش تفســیر در هنــد را 

در قالــب بیــان روایــات ادامــه دادنــد. )مقدســی، 1361،ج2، 122( در نیمــه ی قــرن پنجــم، در پنجــاب، 
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شــیخ علــی ابــن عثمــان هجویــری مشــهور بــه »دانــا گنــج بخــش« بــه دلیــل اســتفاده ی فــراوان از 

آیــات قرآنــی در کتــب خــود از جملــه کشــف  المحجــوب جــزو مهم تریــن مفســران قــرآن بــا گرایــش 

عرفانــِی ایــن قــرن بــه شــمار مــی رود. در قــرن ششــم، صنعانــی الهــوری )م 650 ق( در کتــاب خــود، 

مشــارق االنــوار، بــه آیــات احــکام و همچنیــن بــه ذکــر روایــات تفســیر کننــده ی آیــات قرآنی و نیز شــأن 

نــزول و بحث هایــی از علــوم قرآنــی از جملــه ناســخ و منســوخ در الهــور پرداخــت. )نقــوی، 2014، 27(

مرحله ی توسعه ی تفسیر:

ایــن مرحلــه بــا ویژگــی اســتقالل علــِم تفســیر از منابــع حدیثــی، خــود بــه دو دوره ی کالســیک و 

نوگرایــی قابــل تقســیم اســت. دوره ی کالســیک نیــز در دو بــازه ی زمانــی قبــل از حاکمیــت گورکانیــان 

هنــد و بعــد از ســلطه ی آنــان تــا قــرون معاصــر، قابــل بررســی اســت. قبــل از گورکانیــان، مرحلــه ی 

ــود  ــاز می ش ــری آغ ــم هج ــرن هفت ــی، از ق ــع روای ــیری از مناب ــب تفس ــتقالل کت ــا اس ــیک، ب کالس

ــود  ــعه ی خ ــه توس ــرا ب ــی و عقل گ ــیر عرفان ــب تفاس ــم، در قال ــا ده ــت ت ــرون هش ــای ق و در اثن

ادامــه می دهــد، کــه موجــب شــکل گیری تفاســیری بــه روش »ســاختاری«؛ یکــی از ابعــاد تفاســیر 

عقل گــرا می باشــد. بعــد از زوال گورکانیــان، مرحلــه ی نوگرایــی اســالمی در برخــورد بــا اندیشــه های 

غربــی پدیــدار گشــت کــه محــدوده ی زمانــی نوشــته ی حاضــر بــه ایــن دوره تعلــق نمی گیــرد.

دوره ی اول کالسیک از مرحله ی توسعه ی تفسیر )قبل از گورکانیان هند قرن هفتم تا 
دهم(

قرن هفتم هجری:

در ایــن قــرن بــا تشــکیل حکومــت اســالمی در دهلــی از یــک طــرف، و آغــاز تهاجــم خانمــان ســوز 

مغــوالن بــه ایــران از دیگــر ســو، مهاجــرت بســیاری از دانشــمندان از مناطــق افغانســتان، خراســان و 

مــاوراء النهــر بــه هنــد آغــاز شــد. آنــان بیشــتر در کالم، منطــق، اصــول و مباحــث عقالنــی مهــارت 

داشــتند و ایــن علــوم را نیــز بــه آن ســرزمین انتقــال دادنــد. بــا حاکمیــت ممالیــک بــر هنــد و در دوران 

ســلطنت غیــاث الدیــن بلبــن مملوکــی، »عالمــه نجــم الدیــن دمشــقی«  یکــی از شــاگردان فخــر رازی 

کــه مــورد توجــه و احتــرام ســلطان بــود، در دهلــی اقــدام بــه نشــر آراء تفســیری اســتاد خــود نمــود.

در ایــن قــرن عــالوه بــر راه یابــی تفســیر فخــر رازی بــه حــوزه ی قرآن شناســی هند، تفســیر کشــاف 

زمخشــری و انــوار التنزیــل بیضــاوی نیــز بــه عنــوان کتــب تفســیری مســتقل از کتــب حدیــث وارد 

ــن دوره، اســتقالل حــوزه ی  ــوان گفــت از ای ــن اســاس می ت ــر ای ــد شــدند. ب حوزه هــای درســی هن

ــود در  ــه ب ــش گرفت ــود را در پی ــالمی راه خ ــالد اس ــل در ب ــی قب ــه مدت ــث؛ ک ــم حدی ــیر از عل تفس
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هنــد بــه شــکل ترویــج کتــب مهــم تفســیری کشــاف، انــوار التنزیــل و مفاتیــح الغیــب راه خــود را 

ادامــه می دهــد. هرچنــد هنــوز کســانی ماننــد برهــان  الدیــن بلخــی )م 687( بــا اســتفاده از نشــر 

احادیــث و تعلیــم منابــع روایــی در پیرامــون تفســیر، بــه گســترش معــارف قرآنــی در هنــد یــاری 

ــان، 28(  ــاندند. )هم می رس

در این سده روند تفسیر قرآن در دو قالب آموزش و نگارش، قابل بررسی است:

1- آمــوزش تفســیر: بــا شــروع ایــن دوره، تفاســیر فلســفی و کالمــی قــرآن، بــه منابــع آموزشــی در 

حوزه هــای درســی تبدیــل شــدند. »دانش آمــوزان کالس هــای تفســیر بایــد از »کشــاف« زمخشــری 

)م 538 ق( اســتفاده می کردنــد. امــا بعضــی رهبــران صوفــی ماننــد بهــاء الدیــن زکریــای مولتانــی، 

ایــن تفســیر معتزلــی را قبــول نداشــتند و چنــدی بعــد تفســیر بیضــاوی )م 685 ق( را پذیرفتنــد.« 

)شــیمل، 1368 ،69(

2- نــگارش تفســیر: تفاســیر قــرآن در هنــد نیمــه ی اول قــرن هفتــم بــا گرایــش فلســفی-  کالمــی 

و نیمــه ی دوم ایــن ســده بــا گرایــش عرفانــی پدیــدار گشــتند.

بــه دلیــل فارســی بــودن برخــی از تفاســیِر ایــن دوره، تحلیــل و بررســی آنهــا خــارج از حیطــه ی 

ــا منتشــر  ــی، ی ــان عرب ــه زب ــز علی رغــم تألیــف ب ــوده و برخــی نی ــن پژوهــش ب ــی ای موضــوع اصل

نشــده و در دســترس نیســتند و یــا منابــع کمتــری در مــورد آنهــا بحــث کرده انــد. بــه همیــن ســبب 

فقــط بــه معرفــی اجمالــی آنــان بــه شــرح ذیــل اکتفــا می گــردد:

ــف( شــیخ نظــام الدیــن حســن بــن محمــد نیشــابوری )نیمــه ی اول قــرن هفتــم(: صاحــب  ال

ــع آن »کشــاف«  ــد اســت و بیشــتر مناب ــن تفســیر فارســی در هن ــه اولی ــرآن« ک تفســیر»غرائب الق

زمخشــری و »تفســیرکبیر« فخــر رازی بــوده و بــه تفســیر طبــری پهلــو مــی زد. )حســینی، 1401 ،36 و 

ــوی، 1392، ج7، 222( موس

 ب( محمــد ابــن احمــد شــریحی ماریکلــی: )مشــهور بــه کمــال  الدیــن زاهــد( صاحــب تفســیر 

ــا گرایــش عرفانــی اســت و  ــان عربــی و ب ــه زب »کاشــف الحقایــق و قامــوس الدقایــق«: کتــاب او ب

منتشــر نشــده اســت. )نقــوی، 2014 ،35( 

ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه عــالوه بــر تفســیر کمــال  الدیــن زاهــد شــریحی، رونــد تفاســیر 

ــا در  ــی توســط عرف ــب عرفان ــدن مطال ــوب و گنجان ــار مکت ــا آث ــب موعظــه ی ــه در قال ــی )البت عرفان

ــروان کســانی چــون خواجــه  ــان و پی ــرش صوفی ــورد پذی ــط م ــه فق ــه شــکلی ک ــات(، ب تفســیر آی

معیــن چشــتی در اجمیــر و خواجــه نظــام الدیــن اولیــاء در دهلــی بــود بــه ســان ســده های گذشــته 

همچنــان ادامــه داشــت، بــه گونــه ای کــه در قــرون بعــدی نیــز شــاهد رشــد تفاســیری عرفانــی از 
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عرفایــی ماننــد مهایمــی، ســید محمــد حســینی )خواجــه گیســو دراز( و میــر ســید علــی همدانــی 

هســتیم.

قرن هشتم هجری:

در قــرن هشــتم، در حالــی  کــه در ممالــک اســالمی، مفســران قــرآن بــا تأثیرپذیــری از مفســرانی 

چــون فخــر رازی بــه گســترش رویکردهــای فلســفی و کالمــی در حــوزه ی تفســیری اقــدام می نمودند، 

تفاســیر عرفانــی در شــبه قاره بــه ویــژه دکــن و کشــمیر، رواج و رونــق خاصــی را تجربــه می کــرد. در 

ایــن ســده از چنــد اثــر تفســیری می تــوان نــام بــرد کــه یکــی از آن هــا بــه »ابــن تــاج« و دیگــری 

بــه مفســر عــارف »ســیدمحمد حســینی« )خواجــه گیســو دراز( تعلــق دارد.

مفسران قرن هشتم:

ــد ابوالحســن  ــی 736 ق(: وی فرزن ــاج« )متوف ــه »ابن ت ــروف ب ــر اســحاق، مع ــف( شــیخ ابوبک ال

تــاج الدیــن علــی بــن  ابی بکــر اســت کــه تفســیر»جواهر القــرآن« را بــا الگــو قــرار دادن تفســیر امــام 

غزالــی عرضــه کــرد. شــیوه ی او در ایــن تفســیر، ابتــدا شــرح فضایــل ســوره و بعــد توضیــح مفــردات 

و بیــان معانــی مشــکل کلمــات و ســپس توضیــح آیــات اســت. )نقــوی، 2014 ،39( ایــن کتــاب از 

دیــد بروکلمــان، یــک نــوع کتــاب فرهنــگ کوتــاه کلمــات دشــوار قــرآن مجیــد بــه فارســی اســت. 

)نوشــاهی،1372، ج2، 261( 

ب( سید محمد حسینی یا خواجه گیسو دراز )721 -825 ق( صاحب تفسیر عربی »ملتقط«:

تذکــره نــگاران بیــش از صــد و پنــج اثــر بــه او نســبت داده انــد کــه کتــاب »تفســیر ملتقــط« از 

جملــه ی آنهاســت. ایــن تفســیر کــه بــه ســبک عرفانــی و بــه زبــان عربــی اســت، در کتابخانــه ی ایندیــا 

ــوارد  ــی م ــه در برخ ــود. البت ــداری می ش ــو نگه ــری لکنه ــه ی ناص ــتان و در کتابخان ــس در انگلس آفی

مطالــب آن بــا شــرح فارســی نیــز دیــده می شــود. )نقــوی، 2014، 40( پــس از آن فرزنــد ســید محمــد 

بــر ایــن تفســیر شــرحی نگاشــت کــه اینــک در دو جلــد در کتابخانــه ی ایندیــا آفیــس موجــود اســت. 

جلــد اول مشــتمل بــر تفســیر ســوره ی فاتحــه تــا کهــف و جلــد دوم از ســوره ی مریــم تــا آخــر قــرآن 

اســت. در آخــر جلــد دوم ایــن جملــه نگاشــته شــده اســت: »تفســیر ملتقــط، نصــف آخــر، تصنیــف 

ســید محمــد حســینی گیســو دراز«. همچنیــن تفســیر دیگــری از وی بــه ســبک کشــاف در تذکره هــا 

یــاد شــده اســت کــه در حــال حاضــر هیــچ نســخه ای از آن دیــده نشــده اســت. »از بیــن عرفــای هند، 

گیســو دراز اولیــن کســی اســت کــه بــه تدویــن یــک کتــاب مســتقل تفســیر اقــدام نمــود.« )همــو( 
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مفسران قرن نهم:

الــف( مخــدوم علــی مهایمــی )776  835 ق( صاحــب تفســیر عربــی »تبصیــر الرحمــان«: کتــاب 

تفســیری مهائمــی »تبصیرالرحمــان« کــه بــه تفســیر رحمانــی و نیــز تفســیر مهائمــی مشهوراســت، در 

دو جلــد و بــه زبــان عربــی اســت. تفســیر دیگــری بــه نــام »الــم« بــه وی منســوب اســت کــه برخــی 

منابــع از آن یادکــرده اند.)صالحــی شــهیدی، 1381 ،176؛ مهــدوی راد، 1375 ،10( البتــه تفســیر اصلــی 

او همــان »تبصیــر الرحمــن« و عنــوان اصلــی ایــن تفســیر »تبصیــر الرحمــان و تیســیر المنــان لبعــض 

مــا اشــیر الــی اعجــاز القــرآن« می باشــد. نســخه هایی از ایــن تفســیر بــا عنــوان »تفســیرالقرآن« در 

دانشــگاه االزهــر مصــر و نیــز در دانشــگاه ام  القــری مکــه موجــود اســت.

برخــی؛ مهم تریــن ویژگــی ایــن تفســیر را تأکیــد بــر تناســب آیــات و ربــط بیــن کلمــات و داشــتن 

نــگاه بالغــی بــه تفســیرآیات بــرای نشــان دادن اعجــاز قرآنــی می داننــد )مهــدوی راد، 1375، 78( 

و ایــن ارتبــاط و پیونــد موجــب می شــود بتــوان بــدون احســاس رنــج و خســتگی تمــام مجلــدات 

ــتگی را در  ــاط و پیوس ــن ارتب ــی ای ــی حت ــوی، 2014 ،41( مهائم ــرد. )نق ــذت ب ــد و ل ــیر را خوان تفس

ــان  ــی نش ــه خوب ــه«، »روم« و »ص« ب ــد »ط ــوره هایی مانن ــل س ــه در اوای ــروف مقطع ــیر ح تفس

ــه خصوصیــت  ــاد شــده ب ــار ویژگــی ی می دهــد. )ن.ک. مهائمــی، 1413،ج2، 14( برخــی دیگــر در کن

اشــاری بــودن آن بــه شــیوه ی عرفــا انگشــت می نهنــد. )ایــازی، 1378 ،60( ویژگی هــای دیگــر ایــن 

تفســیر عبارتنــد از:

 - بیــان موضــوع اصلــی و کلیــدی در ابتــدای تفســیر هــر ســوره و ســپس بیــان ارتبــاط ســایر 

مطالــب بــا موضــوع اصلــی همــان ســوره؛

- تذکر نکات جدیدی در تفسیر آیه ی بسم اهلل در آغاز هر سوره؛

- بها دادن به روایات همراه با دقت در عدم ذکر اسرائیلیات؛

- بیان شأن نزول آیات و سوره ها )ن.ک. مهائمی،1403، ج 1و2،  444(؛

- استناد به اقوال حکما و فالسفه در حدود شریعت؛

- ورود بــه مباحثــی چــون ظاهــر و باطــن، و علــوم مــورد نیــاز مفســر در مقدمــه ی ایــن تفســیر 

)نقــوی، 2014 ،45(.

روش تفســیری مهائمــی: روش تفســیری هــر مفســر بــا منابــع و اســتنادات او رابطــه دارد. مهائمی 

بــرای دو منبــع حدیــث و عقــل، اعتبــاری واال در تفســیر قائــل اســت. وی همچنیــن دریافــت روابــط 

ــات  ــی و توفیق ــات ربان ــی از الهام ــا را ناش ــوی آنه ــط معن ــف رواب ــی و کش ــات قرآن ــوره ها و آی س
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پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

ــی و  ــی، نقل ــی، روش عقل ــذا مهائم ــی ، 1403( ل ــه مهائم ــد. )ن.ک. مقدم ــداد می کن ــبحانی قلم س

شــهودی را در تفســیرش برگزیــده اســت. او بــا نــگارش ایــن تفســیر روش فلســفی و عرفانــی را در 

می آمیــزد. البتــه نقــوی معتقــد اســت روش او مشــابه تفاســیر شــیعی اســت. از آن جهــت کــه از 

یــک ســو تفســیر بــه رأی را محکــوم می داننــد از دیگــر ســو تفســیر عقالنــی را بــا رعایــت ضوابــط 

ــان( ــد. )هم ــل می پذیرن تأوی

ــات  ــر گرایش ــی ب ــرایط اجتماع ــر ش ــی و تأثی ــیر مهائم ــی در تفس ــان عمل ــالق و عرف ــگاه اخ جای

ــی وی: اخالق

 مهائمــی شــهود را کــه حاصــل تهذیــب نفــس مفســر از رذایــل اخالقــی اســت، بــه عنــوان منبــع 

دیگــر شــناخت و فهــم کالم وحیانــی، عطیــه ی رحمانــی تلقــی می کنــد و راه درســت تدبــر در قــرآن 

ــاس  ــن اس ــد. برای ــه درون می دان ــهودی را تزکی ــای ش ــرای دریافت ه ــر ب ــازی روح مفس و آماده س

و بــرای نمونــه، از منظــر مهائمــی، قناعــت بــه عنــوان صفتــی کــه هــم خــود فــی نفســه فضیلــت 

ــس  ــزت نف ــون ع ــری همچ ــی دیگ ــل اخالق ــه فضای ــر ب ــم منج ــود و ه ــوب می ش ــی محس اخالق

می گــردد، می توانــد بــه عنــوان عامــل مهمــی در دوری از رذایلــی چــون حــرص و اســراف، بــه شــمار 

آیــد. )مهائمــی، 1403، ج2،  418( از آنجــا کــه یکــی از مهمتریــن ویژگــی فرهنگــی و از شــاخص  ترین 

ــه ی قناعــت می باشــد، ایــن کــه مهائمــی  ــاره، داشــتن روحی خصایــص اجتماعــی مردمــان شــبه  ق

در تفســیر خــود بــر اخالقیــات و ترویــج ارزش هایــی چــون قناعــت و تــوکل تأکیــد دارد از یــک ســو 

بــه روش تفســیری )بــه همــان مفهــوم منابــع و اســتنادات تفســیری( او مبتنــی اســت و از طــرف 

ــرد  ــن رویک ــد در ای ــودن او از فضــای فرهنگــی اجتماعــی هن ــر ب ــد نشــانه ای از متأث ــر، می توان دیگ

تفســیری بــه شــمار آیــد.

ــی»بحر  ــب تفسیرفارس ــری ق( صاح ــادی )850-810 هج ــت آب ــن دول ــهاب الدی ــی ش ب( قاض

المــواج«: تفســیر بحــر المــواج مشــتمل بــر ســه جلــد و دارای زبــان و بیــان خاصــی اســت کــه از 

آغازیــن تفاســیر قــرآن بــه زبــان فارســی در هنــد بــه حســاب می آیــد و عنــوان اصلــی آن »البحــر 

ــو چــاپ  ــواج در 1297 در لکهن ــرآن« می باشــد. بحــر الم ــی تفســیر الق ــواج و الســراج الوهــاج ف الم

و منتشــر شــد، ولــی اکنــون نایــاب اســت )عبدالحــق، 1332، 179( وبــه دلیــل عــدم نــگارش آن بــه 

ــود. ــاده می ش ــی آن فرونه ــل و بررس ــل تحلی ــی، تفصی ــان عرب زب

ویژگی تفاسیر در دوره ی اول از مرحله ی کالسیک روند توسعه ی تفسیر هند:

در دوره ی اول از مرحلــه ی کالســیک، رونــد مذکــور در قالــب اســتقالل منابــع تفســیری از متــون 
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ــرآن و  ــج روش تفســیر موضوعــی ق ــه تروی ــی و ایجــاد تحــول کیفــی در تفســیرنگاری، از جمل روای

ــی خــود را نشــان می دهــد. ــی و عرفان ــا ویژگــی گرایشــات عقل گســترش تفاســیر ب

ــم  ــث »نظ ــه مبح ــب ورود ب ــی، در قال ــول کیف ــد تح ــیک، رون ــه ی دوم از دوره ی کالس در مرحل

ــیرنگاری  ــت تفس ــارک و تقوی ــیخ مب ــی و ش ــط مهائم ــاختاری( توس ــه روش س ــیر ب ــرآن« )تفس ق

ــز، در  ــی نی ــی تفاســیر قرآن ــان توســعه ی کّم ــان می شــود و جری ــی توســط شوشــتری نمای موضوع

قالــب حاشــیه نــگاری بــر تفاســیر متقدمیــن تبلــور می یابــد. در میــان مفســران شــبه قــاره در قــرون 

10 الــی 12، حاشیه نویســانی بــر تفســیر بیضــاوی می تــوان برشــمرد کــه برخــی از آنــان ماننــد شــاه 

طاهــر در عرصــه ی سیاســت و مناصــب دولتــی بــه ویــژه قضــاوت ایفــای نقــش نموده انــد. عــالوه 

بــر حاشــیه ی شــاه طاهــر چنــد حاشــیه ی دیگــر بــر تفســیر بیضــاوی عبارت انــد از: حاشــیه ی ســید 

رضــی  الدیــن همدانــی )952-900(، حاشــیه ی شــیخ غالمعلــی نقشــبند )1051 ق-1126 ق( بــر تفســیر 

ســوره ی اعــراف بیضــاوی )البتــه تفســیر »انوارالقــرآن« او نیــز بــه گونــه ای شــرح تفســیر بیضــاوی 

اســت(، حاشــیه ی حافــظ امــان اهلل )زنــده در قــرن 11 و 12ق( و دو حاشــیه ی صغیــر و کبیــر از قاضــی 

ــوراهلل شوشــتری. )956 - 1019 ق( ن

 مفسران قرن دهم:

بــه دلیــل فارســی بــودن برخــی آثــار قــرن دهــم کــه شــرح و بســط آنهــا خــارج از موضــوع ایــن 

پژوهــش اســت، ابتــدا فقــط بــه ذکــر نــام مفســرین و یــا معرفــی اثــر تفســیری بــه زبــان فارســی 

و توضیــح انــدک از آنهــا اکتفــا می شــود و ســپس آثــار عربــی از تفاســیر قرآنــی ایــن قــرن مــورد 

ــرد: ــی قرارمی گی ــه و بررس مداق

الــف( مخــدوم نــوح: ایــن اثــر کــه بــه شــکل ترجمــه ی فارســی بــه قلــم مخــدوم نــوح )متوفــای 

998( اســت نخســتین ترجمــه ی قــرآن در هنــد اســت کــه حــدود دویســت ســال پیــش از ترجمــه ی 

شــاه ولــی اهلل دهلــوی صــورت گرفتــه اســت و از ویژگی هــای آن معنــای متفــاوت بســم اهلل در اول 

هرســوره اســت. )ن.ک. تتــوی، 1957، 347(

ب( بهــاء الدیــن محمــد بــن شــیخ علــی شــریف الهیجــی )م1086 ق( صاحــب تفســیر شــریف 

فیــاض الهیجــی: ایــن تفســیر توســط ایــن دانشــور شــیعی در هنــد و ایــران بــه ســال 1086 قمــری 

بــه ســبکی ســاده وروان بــه فارســی نگاشــته شــده اســت. )ن.ک. ایــازی، 1378، 177 و توضیحــات 

ارمــوی در مقدمــه تفســیر شــریف الهیجــی1363( 

ج( شــیخ احمــد یعقــوب صرفــی )908-1003ق( صاحــب تفســیر فارســی »مقاتــل الطالبیــن«: ایــن 
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تفســیر تقریبــا کامــل اســت و نســخه ی خطــی آن در کتابخانــه  دانشــگاه پنجــاب الهــور نگهــداری 

می شــود.

د( شــاه طاهــر حســینی )880-952 هجــری( صاحــب شــرحی برتفســیر بیضــاوی: وی بــه عنــوان 

وزیــر برهــان نظــام شــاه، بــرای اعــالم رســمیت مذهــب شــیعه دســتور داد خطبــه ای بــه نــام ائمــه ی 

اثنــی عشــریه در نمازهــا خوانــده شــود. شــاه طاهــر دارای آثــار زیــادی از جملــه »حاشــیه برتفســیر 

بیضــاوی« بــوده کــه در کتابخانه هــا موجــود نیســت ولــی نامــه ی وی بــه شــاه طهماســب صفــوی 

ــر »فتح نامــه« و »منشــآت« از  ــع می ســازد. اینــک دو اث ــگارش چنیــن اثــری از وی مطل ــه ن مــا را ب

وی باقــی مانــده اســت. )نوایــی، 1368، 67(

ه( سیدر ضی  الدین همدانی )952-900( صاحب حاشیه بر تفسیر بیضاوی.

و( خواجگــی شــیرازی )988(: محمــد بــن احمــد خواجگــی، اســتاد فلســفه و کالم در عهــد نظــام 

شــاه بــه هنــد هجــرت و در بیجاپــور ســکنی گزیــد. وی مجمــع البیــان را تلخیــص و بــا نــام تفســیر 

ــا زبــدة  ــام »بحرالمعانــی ی ــا ن قطــب شــاهی بــه ســلطان قطــب شــاه اتحــاف نمــود. تفســیر او ب

المعانــی« نیــز در تذکره هــا و برخــی آثــار مطــرح شــده اســت. )صــدر االفاضــل، 1365 ،11( 

بــا مــرور برآثــار فارســی از مفســران قــرن دهــم کــه بــه دلیــل قــرار داشــتن در رونــد قرآن پژوهــِی 

هنــد ناگزیــر بــه اشــاره ی مختصــر بــه آنهــا شــدیم، اینــک بــه ذکــر آثــار عربــی از تفاســیر ایــن قــرن 

می پردازیــم:

الــف( شــیخ مبــارک ناگــوری )911-1002ق( صاحــب اثــری تفســیری بــه عربــی )منبــع المعانــی و 

مطلــع شــموس المثانــی(: مبــارک بــه ســال 911 ق در ناگــور هنــد دیــده بــه جهــان گشــود. بعــد از 

تحصیــالت ابتدایــی، بــه مــدارس عالــی در احمدآبــاد گجــرات راه یافــت. در ایــن مــدارس بــا آثــار 

ابــن  عربــی، صــدر الدیــن قونــوی و ابــن  فــارض آشــنا گردیــد. )عالمــی، 203، ج3، 1385( باهجــرت 

بــه آگــره بیــش از 30 ســال یکتــا مرجــع علمــی مــدارس آگــره گردیــد و ایــن موجبــات جلــب توجــه 

ــی و  ــی گری و اموردیوان ــرای منش ــز ب ــه اش نی ــران فرزان ــر دو پس ــم آورد. ه ــه او را فراه ــاه ب اکبرش

علمــی بــه دربــار راه یافتنــد و بــه قــدری نفــوذ آنــان در اکبــر شــاه فزونــی یافــت کــه عالمــان دربــاری  

مخالــف بــا شــیخ مبــارک، از نــزد شــاه و امــور و مناصــب حکومتــی طــرد شــدند و درســت در هفتــاد 

ــد.  ــد تشــکیل گردی ــن جدی ــرای اعــالم دی ــر ب ــه محضــر مشــهور اکب ــود ک ــارک ب ســالگی شــیخ مب

ــی، 1379، ج3، 7( )بدایون

ــالی  ــا ام ــود ب ــته ب ــا گش ــه وی نابین ــی ک ــری و زمان ــارک در اوان پی ــیخ مب ــیری ش ــاب تفس کت

ــع  ــی و مطل ــع المعان ــه »منب ــه بعــد از اتمــام ب ــد نوشــته می شــود ک ــان در ســه جل او توســط کاتب



34

ــان نظــم  ــد. مهمتریــن ویژگــی ایــن تفســیر تــالش مفســر در بی ــی« شــهرت می یاب شــموس المثان

ــا می باشــد. شــیوه ی مفســر در  ــات آنه ــی در ســوره ها و آی ــاط معنای ــات و ارتب ــب آی ــرآن و ترتی ق

ــان می  شــود و بعــد نظــم  آغــاز هــر ســوره چنیــن اســت کــه ابتــدا محــور و موضوعــات ســوره بی

و ترتیــب ســوره و رابطــه ی آن بــا ســوره ی پیشــین و پســین بــه بحــث گذاشــته می شــود. شــیخ 

مبــارک در مقدمــه ی ایــن تفســیر، هــدف اصلــی خــود از نــگارش ایــن اثــر را تــالش بــرای بیــان نظــم 

قــرآن، ارتبــاط آیــات، قرائــت عشــره و انــواع وقــوف؛ ذکرکــرده اســت. )نقــوی،2014، 63(

ــه  ــیرمحمدی« ب ــب »تفس ــی )923-982ق( صاح ــادی گجرات ــد آب ــد احم ــن محم ــیخ حس ب( ش

ــه پیوســتگی و انســجام آیــات در ســوره و  ــی: از ویژگی هــای مهــم ایــن تفســیر توجــه ب ــان عرب زب

نیــز ارتبــاط هــر ســوره بــا ســوره ی قبــل و بعــد خــود می باشــد. اســتنباط احــکام و قواعــد کلــی از 

آیــات، ویژگــی دیگــر آن اســت. هم چنیــن وی در بیــان احــکام قــرآن نظــر ائمــه ی مختلــف را ذکــر 

ــان( ــروی نمی کند.)هم ــی پی ــب خاص ــد و از مذه می کن

مفسران قرن یازدهم:

ــام«  ــو الفیــض  فیضــی )956-1004ق( صاحــب تفســیر بی نقطــه ی »ســواطع  االله ــف( شــیخ  اب ال

ــی  ــان عرب ــه زب ــر ب ــی بی نظی ــک شــاهکار ادب ــه در جــای خــود ی ــن تفســیر ک ــی: ای ــان عرب ــه زب ب

ــارک و صاحــب تفســیر  ــد شــیخ مب ــوده اســت. وی فرزن ــورد توجــه بســیاری از فضــال ب اســت، م

بی نقطــه ی »ســواطع  االلهــام« اســت کــه بــه همــراه بــرادر خــود ابوالفضــل فیضــی از شــهرت علمــی 

ــاری در دوره ی اکبر شــاه گورکانــی برخــوردار بودنــد. فیضــی علی رغــم قــرار گرفتــن در  و منصــب درب

ــرده اســت.  ــروی ک ــد ســنتی پی صــف روشــنفکران عصــر خــود در تفســیر »ســواطع  االلهام« از عقای

ــار، از  ــه درب ــا ورود وی ب ــه ب ــای اهــل ســنت، ک ــن برخــی علم ــل دشــمنان او از بی ــن دلی ــه همی ب

نــزد شــاه طــرد شــدند، وقتــی نتوانســتند ایــراد محتوایــی بــه تفســیر مذکــور بگیرنــد، شــخصیت 

ــی مــورخ معاصــر او می نویســد: »تفســیر بی نقطــه،  ــد. بدایون ــرار دادن او را آمــاج حمــالت خــود ق

بــرای شســتن بدنامــی اســت کــه تــا روز جــزا، بــه صــد آب دریــا پــاک نگــردد. نــگارش آن در حــال 

مســتی بــوده اســت و ســگان از هــر ســوی آن را پایمــال می کرده انــد. )بدایونــی، 1379، ج2، 300( 

ــه ســواطع  ــوراهلل شوشــتری و شــیخ یعقــوب صرفــی، ب و بالعکــس، امــان اهلل ابن غــازی و قاضــی ن

ــه ی دوران  ــمند فرهیخت ــی دانش ــبلی نعمان ــه ش ــول عالم ــه ق ــته اند. ب ــظ نوش ــی تقری ــاِم فیض االله

معاصــر، بــا ایــن کــه ایــن تفســیر بعــد از ماجــرای معــروف »محضــر و اعــالم دیــن الهــی جدیــد« 

توســط اکبرشــاه )کــه قطعــا فیضــی هــم در تشــکیل آن دخالــت داشــت(، نوشــته شــده  اســت ولــی 
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در آن چیــزی کــه مخالــف عقایــد مســلمانان و خــالف مواضــع عقیدتــی و کالمــی فقهــی باشــد، ابــراز 

نشــده اســت. )نعمانــی، 192،1929( نقــوی اتهــام نوشــتن ایــن تفســیر در حــال مســتی مؤلــف را از آن 

جهــت قابــل قبــول نمی دانــد کــه کســی مثــل شــیخ احمــد ســرهندی در ایــام نــگارش ایــن تفســیر 

بــا وی رابطــه داشــته اســت. )نقــوی، 2014، 75(

ــه  ــیری ب ــار تفس ــب آث ــتری )956 - 1019 ق( صاح ــور اهلل شوش ــی ن ــن قاض ــاء الدی ــید ضی ب( س

عربــی: قاضــی نــوراهلل شوشــتری در شوشــتر متولــد شــد و بــه ســال 979ق بــه خراســان رفــت و بعــد 

از مدتــی در ســال 993 ق عــازم هندوســتان شــد. وی بــا وســاطت ابوالفتــح مســیح الدیــن گیالنــی؛ 

ــالوه  ــه ع ــظ تقی ــا حف ــه ب ــور اهلل شوشــتری ک ــی،1379، 93( قاضــی ن ــالزم اکبرشــاه شــد. )بدائون م

بــرآرای فقهــی شــیعه بــه آراء ائمــه ی چهــار مذهــب فقهــی اهــل ســنت نیــز در تدریــس درس فقــه 

اشــاره می کــرد، باعــث جلــب نظــر اکبــر شــاه گورکانــی هنــد شــد و منصــب قضــاوت بــه او پیشــنهاد 

گردیــد. )ارمــوی،1327 مقدمــه( شوشــتری بعــد از چنــد ســال قضــاوت در الهــور بــه آگــره بازگشــت و 

در همــان نقطــه از هندوســتان شــهيد و بــه خــاك ســپرده شــد. )ن.ک .امینــی، 1352، 439(

ــل  ــاب محف ــی کت ــتری یعن ــات شوش ــام حی ــه ای ــبت ب ــی نس ــع تاریخ ــن منب در نزدیک تری

الفــردوس کــه توســط فرزنــش عــالء الملــک نگاشــته شــده از تألیفــات قاضــی نــوراهلل تــا 140 اثــر 

نــام بــرده شــده اســت کــه تفاســیر آیــات قرآنــی او بــه زبــان عربــی اســت. )شوشــتری، 1378، 34( 

آثــار تفســيری شوشــتری شــامل مجموعــه ای از آيــات قــرآن  كريــم در موضوعــات عديــده اســت كــه 

مفســر؛ در مناســبات مختلــف و بــه جهــات خــاص بــه تفســير و تأويــل ايــن آيــات پرداختــه اســت. 

ــْن  ــُجُدوا ِلَدم ...« )بقــره: 34(؛ آيــه ی » َفَم ــِة اْس ــا ِلْلَمالِئَك ــد از: آيــه ی »َو ِإْذ ُقْلن ایــن آیــات..« عبارتن

َمــا اْلُمْشــِرُكوَن َنَجــس …« )توبــه:  ذيــَن آَمُنــوا ِإنَّ َهــا الَّ ُيــِرِد اهَّلُل َأْن َيْهِدَيــه .« )انعــام: 125(؛ آيــه ی »يــا َأيُّ

ذيــَن َكَفــُروا  ــی َأرى  َســْبَع َبَقــرات ...« )يوســف: 43(؛ آيــه ی »ِإْذ َأْخَرَجــُه الَّ 28(؛ آيــه ی »َو قــاَل اْلَمِلــُك ِإنِّ

ثاِنــَي اْثَنْيــِن ِإْذ ُهمــا ِفــی اْلغــار« )توبــه: 40(. 

همچنیــن تفســيرهای دیگــری از شــهيد قاضــی نــور اهلل شوشــتری يــاد كرده انــد كــه عبارتنــد از 

حاشــيه ی صغیــر و کبیــر بــر تفســير بيضــاوی؛ الحاشــية علــی كنزالعرفــان، کــه حواشــی و تعليقاتــی 

اســت بــر تفســير كنــز العرفــان؛ انــس الوحيــد فــی تفســير ســورة التوحيــد، در بيــان و شــرح ســوره 

توحيد)بــه شــيوه کالمــی(؛ مونــس الوحيــد فــی تفســير آيــة العــدل و التوحيــد،1 در شــرح و بحــث 

ــور اهلل  ــرآن قاضــی ن ــران: 18(؛ تفســير الق ــو...« )آل عم ــَه ِإالَّ ُه ــُه ال ِإل ــِهَد اهَّلُل َأنَّ ــه »َش ــه آي راجــع ب

1. وی در این تفسیر اعتراضات تفتازانی را بر زمخشری رد كرده و می گويد: همانا مراد از اولوا العلم علمای عدل و 

توحيد هستند كه در شهادت به عدل و توحيد پروردگار با مالئكه مشاركت دارند.



36

ْجــَس  مــا ُيريــُد اهَّلُل ِلُيْذِهــَب َعْنُكــُم الرِّ تســتری؛ التنويــر فــی آيــة التطهيــر کــه در آن آيــه ی تطهيــر »ِإنَّ

َرُكــْم َتْطهيــرا« )احــزاب: 33( مــورد شــرح و بســط قــرار گرفتــه اســت؛ الســحاب  َأْهــَل اْلَبْيــِت َو ُيَطهِّ

المطيــر فــی تفســير آيــة التطهيــر کــه در ایــن کتــاب آيــات قرآنــی را در دو ســبک تفســیر ترتیبــی 

ــا روح  ــه ب ــا روش كالمــی آمیخت ــر تفســیر بیضــاوی( و تفســیر موضوعــی ب ــا نوشــتن حاشــیه ب )ب

عرفانــی تفســير و تأويــل نمــوده اســت. )ن.ک. شوشــتری 1368، مقدمــه و شوشــتری 1378 مقدمــه( 

 ج( شــیخ غــالم نقشــبند گهوســوی لکنهــوی )زنــده در نیمــه قــرن یازدهــم( صاحــب چنــد اثــر 

ــه ســال 1051 ق،  ــد شــهر گهوســوی ب ــی نقشــبند متول ــی: شــیخ غالمعل ــه عرب ــی و تفســیری ب قرآن

عالمــی برجســته در فقــه، تفســیر، حدیــث و حتــی حکمــت و فلســفه بــود. وی در تصــوف نیــز ســیر 

و ســلوک پیمــود »او بــه عنــوان راهنمــای طریقــت بــه ســجاده نشــینی بــه معنــای ریاســت یــک 

ــی، 1976 ، ج1، 215(  ــت.« )ازاد بلگرام ــت یاف ــد و مرجعی ــل ش ــت نائ ــله ی طریق ــاه و سرسلس خانق

شــیخ غالمعلــی بــه علــوم قرآنــی بســیار عالقــه داشــت هرچنــد تفســیر کاملــی از قــرآن ننوشــت امــا 

چندیــن کتــاب در علــوم قــرآن و تفســیر بــر جــای گذاشــت کــه از جملــه ی آن تفســیر انــوار القــرآن 

بــه عربــی و مربــوط بــه تفســیر ربــع قــرآن اســت. همچنیــن از وی حاشــیه ای بــر ســوره ی اعــراف از 

ــدن نگــه داری می شــود( و تفســیر  ــا آفیــس لن تفســیر بیضــاوی )کــه نســخه ی خطــی آن در ایندی

دیگــری بــه نام هــای تفســیر آیــات مشــکله و فرقــان االنــوار باقــی مانــده  اســت. )نقــوی، 2014 ،79( 

ویژگــی مهــم تفســیر عربــی انــوار القــرآن ورود بــه مباحــث نظــم قــرآن و تفســیر بــه روش ســاختاری 

اســت کــه در ایــن روش ارتبــاط ســوره و آیــات قــرآن بــا هــم نشــان داده می شــود. )همــان(

د( میرســید محمــد گالپــوی )زنــده در نیمــه ی قــرن 11 و متوفــی 1071( مفسرســوره ی فاتحــه بــه 

ــد و ارشــاد  ــق روح و اســرار توحی ــد از رســاله ی تحقی ــوده و عبارتن ــی ب ــه عرب ــات او ب ــی: مصنف عرب

الســالکین و رســاله اتقیــاء و عقایــد صوفیــا. ظاهــرًا و بنــا بــه قــول وجیــه الدیــن اشــرف وی »تفســیر 

ســوره فاتحــه بســیار داشــت«. )اشــرف، 1391 ،258( 

ــدی(:  ــیر احم ــکام )تفس ــات االح ــی از آی ــیری عرب ــب تفس ــد 1047 ق( صاح ــوان )متول ه( مالجی

احمــد ابــن ابــی ســعید معــروف بــه مالجیــوان متولــد بــه ســال 1047 هجــری در بمبئــی و از روســتای 

ــگ  ــران دوره »اورن ــی و مفّس ــای حنف ــه علم ــی،1976، 216( وی از جمل ــت. )ازاد بلگرام ــی اس امیته

ــی،  ــاد شــده اســت. )زرکل ــی و محــدث ی ــه، اصول ــن فقی ــا عناوی ــع از وی ب ــوده و در مناب ــب« ب زی

1966، 233( مالجیــوان در نوجوانــی بــه تألیــف و نــگارش کتــاب پرداخــت. او کتــاب آداب احمــدی 

)آداب االحمدیــه فــی بیــان اوراد المشــایخین و الصوفیــه( را در علــم ســیر و ســلوک در ســیزده ســالگی 

نوشــت و در شــانزده ســالگی، نگارش»تفســیراحمدی« را آغــاز کــرد و ایــن نمــودار نبــوغ وی اســت. او 
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پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

از مرشــدان طریقــت »نقشــبندی«، »چشــتیه«، و »قــادری« رمــوز تّصــوف آموخــت و خــود در بیســت 

و دو ســالگی، مرکــز علمــی بزرگــی در شــهرک »امیتهــی« برقــرار نمــود. ماّلجیــوان در الهــور، همــراه 

شــاه عالــم بهــادر شــاه بــوده، پــس از درگذشــت شــاه عالــم، ماّلجیــوان بــه دهلــی آمــده و همــراه 

بــا شــاه فــرخ ســیر بــود. وی در هشــتاد ســالگی در دهلــی در گذشــت. مهم تریــن آثــاروی »تفســیر 

احمــدی« اســت. )نقــوی، 2014 ،83( نــام کامــل ایــن تفســیر کــه بــه زبــان عربــی اســت و فقــط در 

قلمــرو آیــات االحــکام اســت »التفســیرات الحمدیــه فــی بیــان اآلیــات الشــرعیه«، می باشــد و بــه 

ــه از  ــرآن، 273 آی ــوان در شــصت و یــک ســوره ی ق ــز معــروف اســت. مالجی »تفســیر احمــدی« نی

آیــات فقهــی را برگزیــده و شــرح داده اســت. )جیــوان، 1846، 42( وی در شــرح آیــات، ابتــدا، شــأن 

نــزول را بیــان کــرده و ریشــه ی لغــوی آیــات و مباحــث فقهــی و کالمــی را در ضمــن تفســیر مطــرح 

ــان، 1391، 354-352(  ــد. )ناصحی می کن

ــارن  ــوان مق ــود: دوران مالجی ــر خ ــی معاص ــی اجتماع ــرایط تاریخ ــوان از ش ــری مالجی تأثیر پذی

بــا اواخــر حکومــت آخریــن امپراتــور گورکانــی هنــد؛ ســلطان محمــد عالمگیــر بــوده اســت. در ایــن 

عصــر علــوم فقهــی، فلســفی و اخالقــی جایــگاه واالیــی داشــتند و برخــالف نظــر برخــی نویســندگان 

)همــو( بایــد گفــت علــم حدیــث هنــوز جایــگاه خــود را در زمــان مالجیــوان نیافتــه بــود »چــون، 

ــی، از  ــورهای عرب ــرد و در کش ــدا ک ــت پی ــی اهلل« اهمی ــاه ول ــس از دوره ی »ش ــد پ ــث در هن حدی

پیــروان »ابــن تیمیــه«؛ ابــن عبدالّوهــاب آن را یگانــه تکیــه گاه قــرار داده بــود.« )نقــوی، 2014، 83( 

ایــن کــه مالجیــوان در مآخــذش، بــه هیــچ متــن حدیــث اشــاره نــدارد نمایانگــر تأثیرپذیــری او از 

شــرایط علمــی، فرهنگــی و ترجیحــات و گرایشــات حوزه هــای آن زمــان اســت. )همــان( مالجیــوان 

در تفســیر قــرآن کریــم؛ بــا اینکــه دارای وجهــه ی غالــب فقهــی اســت، متأثــر از جــو اجتماعــی دوران 

خــود در نقــد آراء صوفیــه مبتنــی بــر مؤمــن بــودن فرعــون بــه مباحــث کالمــی و گرایشــات عقیدتــی 

)بحــث شــفاعت مؤمنــان، تعریــف امامــت و عــدم شــرطیت عصمــت در امــام، عــدم عــزل وی بــا 

وجــود فســق، نقدهایــی بــر معتزلــه بــه خصــوص نظریــه ی وجــوب اصلــح بــر خــدا، حقیقــت حشــر 

و حقانیــت پــل صــراط( دامــن می زنــد. یکــی از شــاخصه های عصــر مالجیــوان، مخالفــت ســلطان 

حاکــم »اورنــگ زیــب« بــا آزادی ادیــان و حتــی برخــی جنبش هــای صوفــی اســت تــا جایــی کــه 

بــر هنــدوان جزیــه بســت و معابدشــان را ویــران نمــود.

مالجیــوان متأثــر از فضــای سیاســی اجتماعــی یــاد شــده از یــک ســو و میــراث خــواری فقیهــان 

و مفســران و اصولییــن برجســته ی حنفــی از دیگــر ســو بــا تعصــب شــدید کــه گاه وی را بــه تأویــل 

ناصــواب کشــانده، مذهــب حنفــی خــود را حــق بــه جانــب تصــور کــرده اســت و در مســائل کالمــی 
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نیــز در تفســیر خــود )التفســیرات االحمدیــه( بــا اینکــه بــه مناقــب اهــل بیــت؟مهع؟ بــه ویــژه علــی؟ع؟ 

اذعــان دارد، بــه دلیــل حاکمیــت جــو تعصــب آمیــز ســنی گری بــه اثبــات حقانیت شــیخین می پــردازد. 

ــق  ــه در ح ــت ک ــدی اس ــه ح ــب ب ــی غال ــه مذهب ــی و اندیش ــو اجتماع ــری او از ج ــزان تأثیر پذی می

حضــرت زهــرا؟اهع؟ کوتاهــی و عایشــه را افضــل از ایشــان معرفــی می کنــد. )ناصحیــان، 1391، 356(

ــم  ــرای تحکی ــالش ب ــپ اســت، در ت ــگ زی ــت اورن ــداوم حاکمی ــی ت ــه شــدت حام وی چــون ب

قــدرت او، بــا اســتناد بــه ســیره ی صحابــه در تقلیــد از معاویــه )بــا وجــود علــم آن هــا بــه حقانیــت 

علــی؟ع؟( خــروج علیــه حاکمیــت جائــر را مــردود می دانــد و در اشــاعه ی ایــن طــرز فکــر بــه اســتناد 

بــه ســیره ی صحابــه اکتفــا نمی کنــد و در ســیره ی تابعیــن نیــز بــه پیــروی از آنــان در قبــول حاکمیــت 

حجــاج بــن یوســف تاکیــد دارد. )همــان و جیــوان، 1846 ،468(

مفسرین قرن دوازدهم:

در ایــن قــرن شــاهد ظهــور تفاســیری از مفســران بــزرگ هســتیم کــه بــه دلیــل نــگارش اکثــر آنهــا 

بــه زبــان فارســی، فقــط بــه معرفــی مختصــر آنهــا اکتفــا می شــود:

الف( شـاه ولی اهلل دهلوی )1114-1176 ق( صاحب ترجمـه ی فارسی قـرآن همراه با حاشیـه ی تفسیری؛

ب( نعمت خان عالی )م 1121ق( صاحب تفسیر »نعمت عظمی« به فارسی؛

ج( صفی قزوینی )م1113ق( صاحب تفسیر »زیب التفاسیر« به فارسی؛

د(عبدالعزیز دهلوی )1159- 1239ق( صاحب تفسیر »فتح العزیز«.

برخی آثار تفسیری )به زبان عربی( این قرن عبارتند از: 

1( »تقریب االفهـام فی تفسیر آیـات االحکام« اثر سیـد محمد قلی موسـوی نوه میـر حامد حسین؛ 

2( تفسیر سوره ی یوسف اثر میرزا ارجمند )1133ق(.

ویژگی تفاسیر دوره دوم از مرحله کالسیک:

دوره ی دوم از مرحلــه ی کالســیک، رونــد تحــول کیفــی جریــان توســعه ی تفســیر، در قالــب ورود 

بــه مبحــث »نظــم قــرآن« )تفســیر بــه روش ســاختاری( توســط مهائمــی و شــیخ مبــارک و تقویــت 

تفســیرنگاری موضوعــی توســط شوشــتری نمایــان می شــود. همچنیــن در ایــن دوره جریــان 

توســعه ی کمــی تفاســیر قرآنــی، در قالــب حاشــیه نــگاری بــر تفاســیر متقدمیــن ظهــور می یابــد و 

بســان بــالد اســالمی حاشیه نویســی بــر تفاســیر معتبــر، بــه ویــژه تفســیر بیضــاوی از خصوصیــات 

ــه شــمار مــی رود.  ــاره ب ــا 13 هجــری در شــبه ق ــگاری دوره ی کالســیک در ســده های 10 ت تفســیر ن

در ایــن برهــه ی زمانــی شــرح های فــراوان برتفســیر بیضــاوی در دیگــر مناطــق نگاشــته شــده بــود 
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پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

کــه بیــش از 40 کتــاب را می تــوان شــمارش کــرد ولــی در شــبه قــاره، مشــهورترین حاشیه نویســی 

بــر تفاســیر متقدمیــن توســط شــاه طاهــر و ســید رضــی الدیــن و چنــد مفســر دیگــر از جملــه خــود 

شوشــتری پدیــدار گشــت.

نتیجه گیری:

ــی در شــبه  ــد از مراحــل تاریخــی ســیر مطالعــات قرآن ــن پژوهــش، تقســیمی جدی براســاس ای

ــل اســت: ــه شــرح ذی ــه ب ــد ک ــه دســت می آی ــاره ب ق

1- تاریــخ مطالعــات قرآنــی بــه ویــژه تفســیر در شــبه قــاره، بامرحلــه تکویــن )قــرن اول تــا ششــم( 

ــز متــون بســیار عمیــق  ــار روایــی و نی ــا تدویــن آث ــه شــکل نشــر معــارف قرآنــی در آمــوزش ی و ب

عرفانــی، آغــاز می شــود. در قــرن هفتــم هجــری، قرآن پژوهــی بــا مصــداق بــارز تفســیرنگاری ایــن 

ــه ی توســعه ب خــود می گــردد. ــار وارد مرحل دی

2- در ایــن نوشــتار، مرحلــه ب توســعه )اســتقالل تفســیر از منابــع حدیثــی(، از قــرن هفتــم آغــاز و 

بــه دو دوره ی کالســیک و نوگرایــی تقســیم می شــود و دوره ی کالســیک، خــود، در دو مرحلــه ی قبــل 

از گورکانیــان و بعــد از شــروع حاکمیــت آنــان در شــبه قــاره ی هنــد مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

ــه ی  ــیر دوره ی میان ــی در تفاس ــی و کم ــوالت کیف ــدن تح ــن ش ــق روش ــن تحقی ــتاورد ای دس

تاریــخ هنــد و میــزان تأثیرگــذاری شــرایط محیطــی بــر ســبک و گرایــش مفســرین بــه شــکل ذیــل 

می باشــد:

ــاره،  ــی شــبه  ق ــت تفســیرنگاری عرب ــا محوری ــور ب ــد مذک ــه ی اول کالســیک، رون ــف( در مرحل ال

ــیرنگاری، از  ــی در تفس ــول کیف ــاد تح ــی و ایج ــون روای ــیری از مت ــع تفس ــتقالل مناب ــب اس در قال

ــی،  ــی و عرفان ــا گرایشــات عقل ــرآن و گســترش تفاســیر ب ــج روش تفســیر موضوعــی ق ــه تروی جمل

خــود را نشــان می دهــد. در مرحلــه ی دوم از دوره ی کالســیک، رونــد تحــول کیفــی، در قالــب ورود 

ــارک ایجــاد  ــه روش ســاختاری( توســط مهائمــی و شــیخ مب ــه مبحــث »نظــم قــرآن« )تفســیر ب ب

ــن در  ــرد. همچنی ــورت می پذی ــتری ص ــط شوش ــی توس ــیرنگاری موضوع ــت تفس ــود و تقوی می ش

ایــن دوره جریــان توســعه ی کمیــت تفاســیر قرآنــی، در قالــب حاشــیه نــگاری بــر تفاســیر متقدمیــن 

ــد. ــور می یاب ــن تبل توســط شــاه طاهــر و ســید رضــی الدی

ــگارش و گرایــش تفســیری مفســرانی از  ــر ســبک ن ب( شــرایط اجتماعــی فرهنگــی هــر دوره، ب

ــد از: ــذاری عبارتن ــن تأثیرگ ــی از ای ــت. نمونه های ــوده اس ــذار ب ــد تأثیرگ هن

- در قــرون میانــه ی هنــد، مهاجــرت عرفایــی از ایــران بــه هنــد و نیــز هجــرت علمایــی از خراســان 
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ــر  ــالوه ب ــی ع ــفی و اصول ــی، فلس ــث کالم ــی در مباح ــا توانمدی های ــار ب ــه آن دی ــر ب و ماوراءالنه

انتقــال ایــن علــوم بــه هنــد؛ در پیدایــش تفاســیری بــا گرایشــات عرفانــی و یــا عقلــی تأثیــر نهادنــد. 

)نظــام اعــرج نیشــابوری و قاضــی نــوراهلل شوشــتری و...(

- در شــرایط اجتماعــی و سیاســی حاکــم برعصــر مالجیــوان بــه ویــژه مخالفــت بــا آزادی مذهبــی 

ــه و تعصــب  ــی گرایان ــوی دگماتیســم حنف ــگ و ب ــا رن ــوان ب ــب، تفســیر مالجی ــگ زی توســط اورن

ــرد. ــکل می گی ــی ش مذهب

- ایــن کــه مهائمــی در تفســیر خــود بــر اخالقیــات و ترویــج ارزش هایــی چــون قناعــت و تــوکل 

تأکیــد دارد از یکســو بــه شــخصیت فــردی و روش تفســیری )بــه همــان مفهــوم منابــع و اســتنادات 

ــای  ــودن او از فض ــر ب ــانه ای از متأث ــد نش ــر، می توان ــرف دیگ ــت و از ط ــی اس ــیری( او مبتن تفس

فرهنگــی اجتماعــی شــبه  قــاره )نهادینــه بــودن روحیــه ی قناعــت در ملــت هنــد( در ایــن رویکــرد 

تفســیری بــه شــمار آیــد. 



41

ی(
جر

ه
م 

ه
زد

وا
 د

تا
ل 

او
ن 

قر
( 

ی
رب

 ع
ن

ـا
زب

ه 
د ب

هن
ی 

ره 
قا

به 
ش

ی 
یر

س
تف

ت 
عا

طال
 م

ی
خ

ری
تا

ر 
سی

ر 
ی ب

مل
تأ

سال اول

شماره دوم

پیاپی: ٢

زمستان ١٣٩٩

کتابنامه

ارمــوی، جــالل الدیــن)1327(، فیض االلــه فــی ترجمــه قاضــی نــوراهلل مقدمــه ای برکتــاب الصــوارم المهرقــه، 	 
ــا. ــران: بی ن ته

ــه تصحیــح و 	  ــار هندوســتان، ب ازاد بلگرامــی، غالمعلــی بــن  محمــد نــوح)1976(، ســبحه  المرجــان فــی آث
مقدمــه محمــد فضــل الرحمــن نــدوی، بمبئــی: پوتــه.

  ----------)1954(، مآثرالکرام، دفتراول آگرا: مفید عام پریس. 	 

ــز نشــرتحقیقات 	  ــی مرک ــوی، دهل ــح آذر میدخــت صف ــه تصحی ــار، ب ــن)1391(، بحرزخ ــه الدی اشــرف، وجی
ــی ج ا ا. فارس

امینی، عبدالحسین)1352(، شهداءالفضیله، قم: مکتبه الطباطبایی.	 

ایازی، محمدعلی)1378(، شناخت نامه تفاسیر، رشت: کتاب مبین.	 

ــار 	  ــی صاحــب، تهــران: انجمــن آث ــه تصحیــح احمــد عل ــادر)1379(، منتخــب التواریــخ، ب ــی عبدالق بدائون
ومفاخــر فرهنگــی.

تتوی، میرعلی شیرقانع)1957(، تذکره مقاالت الشعرا، پاکستان: سندهی ادبی بورد.	 

جیوان، احمد)1846(، تفسیراحمدی، کلکته: انجمن آسیایی بنگال.	 

حســنی نــدوی، عبدالحــی)1402(، نزهــة  الخواطــر و بهجــه  المســامع و النواظــر، ج6، حیــدر آبــاد دکــن: دایــرة 	 
ــارف العثمانیه.  المع

حسینی، محمد زاهد)1401(، تذکره المفسرین، الهور.	 

رحمان علی، محمد بن عبد الشکور)1332ق(، تذکره علمای هند، لکنهو: نول کشور.	 

زرکلی، خیرالدین)1966(، االعالم، ج1 بیروت: دارالعلم للمالیین.	 

شوشــتری، عالءالملــک)1378(، محفــل الفــردوس بــه تصحیــح ارمــوی، ج 1، تهــران: انجمــن آثــار و مفاخــر 	 
فرهنگــی.

شوشتری، نوراهلل)1367(، احقاق الحق واذهاق الباطل، قم: کتابخانه آیت اهلل مرعشی.	 

شهیدی صالحی، عبدالحسین)1381(، تفسیر و تفاسیر شیعه، قزوین: نشر حدیث امروز.	 

شــیمل، آنــه مــاری)1368(، ظهــور و دوام اســالم در هنــد، مترجــم حســین الهوتی،»کیهــان فرهنگــی شــماره 	 
.» 23

ــم 	  ــم هاش ــتان، مترج ــد و پاکس ــرآن در هن ــير ق ــيوه های تفس ــی)1365(، ش ــيد مرتض ــل، س ــدر االفاض ص
ــکوۀ ش10«. ــد، »مش محم

---------)1365(، تفاسیرعلماء امامیه در شبه قاره هند، مترجم هاشم محمد، »مشکوة شماره 11«.	 

عبد الحق، ابن سیف الدین)1332ق(، اخباراالخیار، دهلی: مطبع مجتبایی.	 

عالمــی، ابوالفضــل)1385(، اکبرنامــه، تاریــخ گورکانیــان هنــد، ج 1، بــه کوشــش طباطبایــی مجــد، تهــران: 	 
انجمــن آثــار مفاخــر فرهنگــی.

الهیجی، محمدعلی)1363(، تفسیرشریف الهیجی، با مقدمه ارموی، تهران: علمی.	 

محمــد، عابدحســین)1388(، قندپارســی، ش 47 و 48، دهلــی نــو: مرکزتحقیقــات فارســی رایزنــی فرهنگــی 	 
ج ا ا. 

ــزوی، ج2 	  ــی من ــه علینق ــة  االقالیم،ترجم ــی معرف ــیم ف ــن  التقاس ــد)1361(، احس ــی، محمدابن احم مقدس
ــان. ــان و مترجم ــرکت مؤلف ــران: ش ته

موسوی، محمد باقر)1411(، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ج 7 و 8 بیروت: داراالسالمی.	 



42

مهائمی، علی بن احمد ابراهیم)1403(، تبصیر الرحمن و تیسیر المنان، ج1و2، بیروت: بی نا.	 

مهدوی راد، محمدعلی)1375(، سیرنگارش های قرآنی، »بینات، شماره 10« 	 

ندوی، عبدالحی)1956(، یاد ایام، اعظم گره: بی نا.	 

نعمانی، شبلی)1929(، شعر العجم، ج3، اعظم گره: معارف پریس.	 

نقوی، علی محمد)2014(، تفسیر و مفسران در هند، دهلی نو: رایزنی فرهنگی ج ا ا.	 

نوایــی، عبدالحســین)1341(، اســناد و مکاتبــات تاریخــی ایــران از تیمــور تــا شــاه اســماعیل، تهــران: بنــگاه 	 
نشــر و ترجمــه کتــاب.

ــران: 	  ــی، ته ــحاق ملتان ــر اس ــل ابوبک ــالمی، ج 5، مدخ ــزرگ اس ــارف ب ــارف)1372(، دائرۀ المع ــاهی، ع نوش
بی نــا.

نیازمند، محمدصدیق)1365(، سهم کشمیر در ترویج زبان وادبیات فارسی،» ایران شناسی ش 50«.	 


