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محسن دیمه کار گراب

چکیده

روایت «أنا نقطة تحت الباء» روایتی منسوب به امام علی

عرفانی نقل شده که گاه در میرا

1

است که در آثاری با رویکهرد

عرفانی و فلسفی شر داده شده و گاه تکنگاریهایی

متعددی در بارۀ آن نگاشته شده است .این امر بر ضهرورت ارزیهابی ایهن روایهت مهیافزایهد

که در این نوشتار به آن میپردازیم .بررسیها نشان میدهد که اولین بار ابن طلحة شافعی

در قرن هفتم در الدر المنظم فی السر األعظم ،گوینده این عبارت را امام علی

دانسهته،

لههیکن او و قههایالن انتسههاب آن بههه حضههرت پههس از وی ،سههندی بههرای آن ذکههر نکههردهانههد .از
سهوی دیگهر ،افهرادی چهون عهین القضهات همهدانی ،سهمعانی ،ابهن عربهی و سهعید الههدین

فرغههانی گوینههده آن را شههبلی صهههوفی دانسههتهانههد؛ در حههالی کهههه تهههذیباالسههرار ابههو سهههعد
خرگوشی ،الرسالة القشهیریة ابوالقاسهم قشهیری ،إحیهاء العلهوم غزالهی و تهذکرة األولیهاء عطهار

نیشابوری گویای انتسهاب آن بهه شخصهی ناشهناخته از معاصهران شهبلی اسهت .افهزون بهر

این ،فقدان نقطه در خه عربهی در صهدر اسهالم ،تهاریخ نقطههگهذاری در مصهاحف و درج

نقطه در مصاحف با کارکرد إعراب ،مصاحف بدون نقطه منسهوب بهه معصهومان (علهل)
در قرن اول ،عهدم اسهتعمال نقطهه بهه معنهای اصهطالحی آن در روایهات ،و ضهعف و قصهور
داللههی مؤیههدات روایههی آن مو،ههب تردیههد در انتسههاب ایههن روایههت بههه امیههر المههؤمنین
میشود که در این نوشتار مورد بررسی قرار میگیرد.

واژگانکلیدی :امام علی

 .1استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن مشهد.

 ،شبلی ،مأثورات عرفانی ،نقطة تحت الباء.
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طرح مسئله
یکی از روایات قابل تأمل در میرا

المههؤمنین

عرفانی ،روایت «أنا نقطهة تحهت البهاء» منسهوب بهه امیهر

اسههت کههه در کتههب و بههه و یههژه در تفاسههیری کههه گههرایش عرفههانی و یهها گههرایش فلسههفی

دارنههد ،از ،ایگههاه و یههژهای برخههوردار شههده و ت هکنگههاریهههای متعههددی از دیربههاز در شههر روایههت
مذکور نگاشته شده است .این امور بر اهمیت این روایت افهزوده اسهت .بهر ایهن اسهاس ،بررسهی

اعتبار این روایت ضهروری مهینمایهد؛ لهیکن پهیش از پهرداختن بهه ایهن موضهو  ،بهه ،ایگهاه ایهن
تفسیری و عرفانی امامیه اشاره میکنیم:

روایت در میرا

 .1جایگاه روایت در آثار إمامیه
سههید حیههدر آملههی در تفسههیر المحههی األعظههم 2و در آثههار دیگههرش بارههها ایههن روایههت را از امیههر

المؤمنین

نقل کرده اسهت 3.در مهنهج الصهادقین 4و تفاسهیر متهأخر نیهز ایهن روایهت نقهل شهده

است 5.در آثار غیر تفسیری ،ر،ب برسی (م813ق) ایهن روایهت را بهه صهورت «أنها النقطهة التهی
تحههت البههاء المبس هوطة» از امیههر المههؤمنین

نقههل کههرده اسههت .میردامههاد روایههت مههذکور را از آن

حضرت نقل کرده 6و مالصدرا نیز این حدیث را شر داده است .در آثار دیگری ایهن روایهت بهه
7

امیر المؤمنین

منسوب شده است.

8

 .2تکنگاری در شرح روایت مذکور
در شر این روایت آثار متعددی نگاشته شده است؛ مانند کتب و رسالههای زیر:

 -سههر النقطههة التههی تحههت بههاء البسههملة ،نوشههته عههالء الههدین سههمنانی (م736ق) مو،ههود در

کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،به شماره .3/96
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 . 2ر : .تفسیر المحی األعظم ،ج ،1ص 211و 214؛ ج ،2ص 408 ،370و .413
 .3المقدمات من نص النصوص ،ص310؛ ،امع األسرار ،ص 411و 563؛ نقد النقود ،ص 695و .700
 .4تفسیر منهج الصادقین ،ج ،1ص.23
 .5ر : .تفسهیر رو البیهان ،ج ،1ص7؛ تفسهیر الصهراط المسهتقیم ،ج ،3ص157 ،118 ،117؛ حجهة التفاسهیر ،ج ،1ص42؛
تفسیر القرآن الکریم ،ج ،1ص 171 ،169 ،161و 175؛ تفسیر أم الکتاب ،ص 117و 207؛ مقتنیات الدرر ،ج ،1ص.9
، . 6ذوات و مواقیت ،ص.190 - 189
 . 7الحکمة المتعالیة ،ج ،7ص34 – 32؛ مفاتی الغیب ،ص.24 - 21
 .8ر : .شر توحید الصدوق ،ج ،1ص636؛ ج ،2ص 132و 662؛ ج ،3ص309؛ البراهین القاطعة ،ج ،3ص288؛ أسرار
الحکم ،ص654؛ هادی المضلین ،ص 20و 122؛ شر األسماء الحسنی ،ص.52

الرسالة القدسیة فی أسرار النقطة الحسیة است.

10

 رسالة نقطة فی شر أنا النقطة التی تحت الباء ،نوشته صا ن الدین ترکه (م835ق). -سر النقطة ،نوشته صدرالمتألهین شیرازی (م1050ق).

11

12

 -تقسیم البحور ،و الخاتمة فی شر حدیث أنا النقطة تحت الباء ،نوشته مظفهر علهی شهاه

نعمة اللهی کرمانی.

13

و نیز شر حدیث أنا النقطة ،نوشته محمد تقی مامقانی (م1312ق).

روایت «أنا نقطة تحت الباء» در ترازوی نقد

 -أسرار النقطة ،نوشته میر سید علی بن شههاب الهدین همهدانی (م786ق) 9.نهام دیگهر آن

14

با تو،ه تکنگاریهایی که در خصوص ایهن روایهت نگاشهته شهده ،مهیتهوان نیمهه اول قهرن

هشتم را آغهاز تو،هه اساسهی بهه ایهن روایهت دانسهت .از سهوی دیگهر ،در همهین قهرن فرقهه حروفیهه

پدید آمد و سپس نقطویان از میان آنها پدید آمدند که یکی از مستندات آنها روایهت مهذکور بهوده
است.

 .3ادله عدم انتساب به امیر المؤمنین
ادله گوناگونی و،ود دارد که گویای عهدم صهدور ایهن سهخن بهه امیهر المهؤمنین

بدانها اشاره میشود:

اسهت کهه

 .1 - 3ارسال و تعلیق در سند

قههدیمیتههرین منبعههی کههه ایههن روایههت را از امیههر المههؤمنین

نقههل کههرده ،ابههن طلحههه شههافعی

(م652ق) در الدر المنظم فی السر األعظم است که عبارت «أنا النقطة التی هی تحت البهاء» را

به عنهوان سهخن حضهرت علهی

در ادامهه عبهارت «بهدان کهه همهه أسهرار اهلل در کتهب آسهمانی

است ،و همه آنچه در کتب آسمانی است ،در قهرآن اسهت و همهه آنچهه در قهرآن اسهت ،در سهوره

فاتحهه اسهت ،و همههه آنچهه در سهوره فاتحههه مهیباشههد ،در بسهمله اسهت ،و همههه آنچهه در بسههمله

و،ههود دارد ،در بههاء بسههمله مههیباشههد و همههه آنچههه در بههاء بسههملهة و،ههود دارد ،در نقطههه ز یههر بههاء
 .9الذریعة إلی تصانیف الشیعة ،ج ،2ص56؛ ج ،7ص.72
 . 10همان ،ج ،11ص.222 - 221
 . 11همان ،ج ،8ص.53
 . 12همان ،ج ،12ص.170
 .13همان ،ج ،20ص.21
 . 14همان ،ج ،13ص.189
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است» ذکهر کهرده اسهت؛ 15امها سهندی بهرای آن ارا هه نکهرده اسهت .بنها بهر ایهن ،ابهن طلحهه اولهین
کسی است که این عبارت را منسوب به امام علی

دانسته است.

قیصری (م751ق) نیز این عبارت را در بندی از خطبه امیر المؤمنین

نقل کرده است:

أنا نقطة باسم اهلل ،أنا جنة الذی فرطمت فیه ،و أنا العرش ،و أنا الکریس...

16

و نیز در شر فصوص الحکم عبارت «انا نقطة باء بسم اهلل ،انا ،نباهلل الذی فرطتم فیهه ،و

انا القلم ،و انا اللو المحفوظ »..را سخن آن امام همام دانسته است.

17

پهس از وی سهید حیهدر آملهی آن را در کتهب گونهاگونش از حضهرت علهی

نقهل کهرده کهه در

خطبه افتخاریه در ،معی از اعیان ،اشراف و مها،ران و انصار در کوفه ایراد شده است.

18

در پاسخ به این ادعا باید گفت :اول ،این که اگر ایهن خطبهه در ،مهع عمهوم مهردم ،اشهراف،

مهها،ران و انصههار و در مسههجد کوفهه بههوده ،یعنههی و،هود نقطههه تحههت بهاء امههری مرسههوم و عههادی و

قابهل فههم بهرای مهردم بههوده ،لکهن ایهن امهر بها تههاریخ نقطههگهذاری در مصهحف و معنهای ابتههدایی

نقطه  -که به منظور حرکات إعرابی کلمات بوده  -منافات دارد .دوم ،ر،ب برسی از معاصران
سید حیدر آملی در کتابش این خطبه را نقل کرده و در ایهن خطبهه طهوالنی عبهارت مهذکور دیهده

نمیشود 19.سوم ،این که ابن شهر آشوب در خطب معروف امیهر المهؤمنین

عنوان خطبة افتخار یاد کرده 20و دو عبارت کوتاه از آن چنین است:
و

أنا کسرت األصنام ،أنا رفعت األعَلم ،أنا بنیت اإلسَلم.
أنا أذان اهلل یف الدنیا و مؤذنه یف اآلخرة.

از ایهن خطبهه بهه

21

22

بررسههی تطبیقههی نشههان مههیدهههد کههه هههیچ کههدام از ایههن دو عبههارت در نسههخه خطبههه افتخههار

ر،ب برسی نیست .چهارم ،با تو،ه به خل ها و عدم ضب وی در نقل روایت ،گویا روایات را
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 .15الدر المنظم فی السر األعظم ،نسخهخطی ،ص.23
 .16شر القیصری علی تا یة ابن الفارض الکبری ،ص.66
 .17شر فصوص الحکم ،ص.118
 .18تفسیر المحی األعظم ،ج ،2ص.409 – 408
 .19ر : .مشارق أنوار الیقین ،ص.262 – 260
 .20المناقب ،ج ،2ص.47
 .21همان ،ج ،2ص.136
 .22همان ،ج ،3ص.236

األنوار و األلفین را مشتمل بر خله و اشهتباه دانسهته ،بهه متفهردات او در کتهب یهاد شهده ،اعتمهاد

نکرده و بر آن است که روایاتی را از او نقل کند که مواف اخبار برگرفته از اصول معتبر باشد.

23

افزون بر این ،به گفته عالمه مجلسی خطبة البیان در کتهب غهالت و امثهال آنهها ذکهر شهده و

برخههی چههون عالمههه عسههکری و سههید ،عفههر مرتضههی بههر ،علههی و بیسههند بههودن و سرشههار از غلههو و

غل بودن آن تصری کردهاند.

24

روایت «أنا نقطة تحت الباء» در ترازوی نقد

با دخل و تصرف و با ترکیب آنها در یکدیگر نقل مهیکنهد؛ چهه ایهن کهه عالمهه مجلسهی مشهارق

ر،ب برسی ( 813ق) نیز در مشارق األنوار ،در مبحث «أسرار علم الحروف» این روایت را

از أمیر المؤمنین

این گونه نقل کرده است:

أنا النقطة الیت حتت الباء املبسوطة.

25

ابن ابی ،مهور نیز در المجلی ،گوینده آن را حضهرت علهی

دانسهته و گو یهد ایهن روایهت را

بزرگانی از صحابه همچون سلمان ،ابوذر و کمیل از آن حضرت نقل کردهاند؛ اما سندی بهرای
26

آن ذکر نکرده است.

 .2 - 3انتساب به دیگران

بررسههی می هرا

عرفههانی حکایههت از آن دارد کههه ایههن سههخن گههاه بههه شههبلی صههوفی و گههاه بههه

شخصی ناشناخته از معاصران شبلی نسبت داده شده است:
 .1 - 2 - 3انتساب به شبلی

ب ههر پای ههه تتب ههع نگارن ههده در کت ههب که ههن اس ههالمی ب ههه و ی ههژه می ههرا

عرف ههانی متق ههدم ،کت ههاب

«تمهیههدات» نوشههته عههین القضههات همههدانی (525ق) قههدیمیتههرین مصههدری اسههت کههه در آن
گوینههده عبههارت «أنهها نقطههة بههاء بسههم اهلل» شههبلی ذکههر شههده اسههت .عههین القضههات در کتههابش

مینویسد« :در این مقام شبلی را معذور داری آنجا که گفت« :أنا نقطة باء بسهم اهلل» گفتنهد وی

را ک هه تههو کیسههتی؟ گفههت :مههن نقطههه بههای «بسههم اهلل» ام ،و نقطههه «بسههم اهلل» از اصههل «بسههم اهلل»

نیست ،و غیر «بسم اهلل» نیست؛ اصل بسم اهلل را به نقطه با حا،هت باشهد کهه اظههار بسهم بهدان

 .23بحار األنوار ،ج ،1ص.10
 .24همههان ،ج 25ص348؛ نقههش ا مههه در احیههای دیههن ،ج ،1ص581 - 580؛ بیههان األ مههة و خطبههة البیههان فههی المیههزان،
ص 43به بعد.
 .25مشارق األنوار ،ص.31
 .26المجلی ،ص.409
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باشد ،اما نقطه «ب» بیاسم ببین چه باشد».

27

احمد بن ابیالمظفر سمعانی (م534ق) نیز ذیل حکهایتی در کتهاب «رو األروا » گوینهده

عبارت مذکور را شبلی دانسته است« :روزی در آن و،د خود برون آمده بود ،یکی گفت :شبلی

کیست؟ گفت« :انا النقطة التی تحت الباء» بسم اهلل بنویسی و در ز یهر بها نقطهه بزنهی ،شهبلی آن

نقطه است».

28

پس از وی ابنعربی (م638ق) در فتوحات مکیة ،عبارت «أنا نقطه تحت البهاء» را سهخن
شههبلی دانسههته اسههت .وی در بههاب معرفههة أسههرار ِب ْسه ِهم اهلل و فاتحههة ذیههل عنههوان «رمز یههة البههاء»
مینویسد« :به شبلی گفته شد ،تو شبلی هستی؟ گفت :أنها النقطهة التهی تحهتالبهاء» 29وی در

،ای دیگری در قالب شعر به این مطلب اشاره کرده است:

الباء للعارف الشبیل معتبر و یف نقیطُتا للقلب مدکر؛

30

باء منسوب به شبلی معتبر است و در نقطه آن برای قلب تذکری و،ود دارد.

گفتنی است ابنعربی این ما،را از شبلی را در «رسالة الباء» نیز نقل کرده است.

بهیگمههان ا گهر ابههنعر بهی ایههن عبههارت را از امیهر المههؤمنین علهی

31

مههیدانسهت ،انگیههزهای بههر

پوشاندن آن نداشته زیرا وی در آثارش روایات بسیاری از آن امام با لف امیر المهؤمنین

نقهل

کرده و نیز حتی روایات محبت آل محمد را نیز نقل کرده است .افزون بر این که بیگمان اگر بهه

روایههت امیههر المههؤمنین

اسههتناد نمایههد قههوت سههخنش بیشههتر اسههت از ایههن کههه بههه کههالم شههبلی

اشاره نماید .لذا اگر او این عبارت را از آن حضرت میدانست ،به آن اشاره مینمهود .ابهنعر بهی

در تفسیرش  34مرتبه از حضرت بها عنهوان امیهر المهؤمنین

یهاد کهرده کهه در ایهن تعهداد حهدود

سی روایت از حضرت نقل کرده ،البته گاه با عنوان امیر المؤمنین علی
قال علی

روایت نقل کرده است.

و دو مرتبه به صورت

32

پس از وی سعیدالدین فرغانی (م691ق) در شرحش بر قصیده تا یه ابنفهارض (م632ق)
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 . 27تمهیدات ،ص.114
 .28رو األروا  ،ص.334
 . 29الفتوحات المکیة ،ج ،1ص.102
 .30همان ،ج ،1ص.73
 .31رسالة الباء (مشاهد االسرار القدسیة) ،ص122؛ مجموعه رسا ل ابن عربی ،کتاب الباء ،ج ،1ص458
 . 32ر : .تفسیر ابن عربی ،ج ،1ص52؛ همان ،ج ،1ص.307

النقطة التی تحتالباء».

34

عبدالرزاق کاشانی (م730ق) و عبدالکریم ،یلی (م832ق) نیهز عبهارت «أنها النقطهة التهی

تحت الباء» را به شبلی نسبت دادهاند 35.در میان متأخران نیهز آلوسهی(د1270ق) ایهن عبهارت
را منسوب به شبلی دانسته و همان حکایت از فتوحاتمکیة و همهان شهعر از ابهنعر بهی را ذیهل

تفسیر سوره حمد ،نقل کرده است 36.شاید به مرور زمان شبلی به علی
نوشتاری در کتب ،تصحیف شده است.

در مقام نقهل ز بهانی و

روایت «أنا نقطة تحت الباء» در ترازوی نقد

این سخن را منسوب به شبلی دانسهته اسهت و از ابهنفهارض 33نقهل مهیکنهد :شهبلی فرمهود« :أنها

 .2 - 2 - 3انتساب به فردی ناشناخته از معاصران شبلی

بررسهی بیشههتر در کتههب متقههدم بههر عههین القضههات ،سههمعانی و ابههن عر بههی نشههان مههیدهههد کههه

انتسهاب ایهن عبههارت بهه شههبلی نیهز مههورد تردیهد اسهت؛ ز یههرا ابهو سههعد خرگوشهی (م407ق)  -کههه

نسبت به افراد مذکور ،به عصر شهبلی (م334ق) نزدیهکتر بهوده  -در تههذیب االسهرار فهی أصهول
التصوف ،در بابی در بارۀ مقام تواضع و فنا مینویسد:

جاء رجل إیل الشبیل فقال له :ما أنت؟ و کان هذا دأبه ،فقال :أنا النقط ة ال یت حت ت الب اء،
37
فقال له الشبیل :أباد اهلل تعایل شاهدک أو جحتعل لنفسک مکانا؟

بهر پایههه ایههن سههند متقههدم« ،أنهها النقطههة التههی تحههت البههاء» منسههوب بههه شههبلی نیسههت ،بلکههه

سخن مخاطب شهبلی اسهت کهه نهامش ذکهر نشهده و شهبلی بها ایهن سهخن بهه شهدت مخالفهت
کرده که چرا آن شخص برای خویش چنین ،ایگاهی قایل شده است.

پههس از وی ،ابوالقاسههم قشههیری (م465ق) نیههز حکایههت مههذکور را در بههاره شههبلی نقههل کههرده

است.

38

غزالههی (م505ق) در إحیههاء العلههوم ،در بههاب «بیههان فضههیلة التواضههع» همههین حکایههت را (بهها

 . 33دیوان ابن فارض ،ص.33
 .34مشارق الدراری ،ص.257

 . 35کشف الو،وه الغر لمعانی نظم الدر ،ص71؛ شر الکهف و الرقیم ،ص.238
 . 36رو المعانی ،ج ،1ص.54
 « .37مردی نزد شبلی آمد و به او گفت :تو چیسهتی؟ و ایهن دأب شهبلی بهود .آن مهرد گفهت« :أنها النقطهة التهی تحهت البهاء»
شبلی به او گفت :خداوند شاهدت را نابود کند که حتی چنهین ،ایگهاهی بهرای خهویش در نظهر مهیگیهری؟» (تههذیب
االسرار فی أصول التصوف ،ص.)423
 .38الرسالة القشیریة ،ص.243
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همههان الفههاظ ابههو سههعد خرگوشههی) نقههل کههرده اسههت 39.بههر ایههن اسههاس ،غزالههی نیههز ایههن سههخن را

منسوب به حضرت علی

ندانسته است؛ زیرا اگر این سخن گفته آن امام همام بود و غزالهی

از آن آ گاه بود ،انگیزهای بر پوشاندن این مطلب نداشت و این عبارت را بهه نقهل از آن امهام نقهل
میکرد .مؤید این مطلب این است که وی در کتابش چنین روایت کرده است:
خ
سبعی بعیرا من تفسیر فاحتة الکتاب.
لو شئت ألوقرت

40

لذا او که ایهن روایهت را نقهل کهرده ،بعیهد اسهت کهه بهر عبهارت «انها النقطهه» سهرپوش گذاشهته

باشد.

عط ههار نیش ههابوری (م627ق) نی ههز در ت ههذکرة األولی ههاء ،ذی ههل اح ههواالت «إب ههراهیم قرمیس ههینی»

مینویسد:

از إبراهیم قرمیسینی نقل شده اسهت کهه گو یهد« :روزی داخهل حمهام شهدم و شهرو

کردم به ریخهتن آب بهر بهدنم کهه ناگههان ،هوان زیبهایی ماننهد مهاه شهب چههارده از

گوشه حمام آمد و بر من فریاد زد :چقدر آب بر ظاهرت میریزی؟! یکبار هم آب بر
باطنت بریز .گفتم :تو بها ایهن زیبهایی ،هن هسهتی یها انسهان؟ گفهت :نهه ،بلکهه «أنها

النقطة التی تحت الباء من بسم اهلل» ،من نقطه زیر باء بسم اهلل هستم .گفتم :ایهن

مملکت از آن تو است؟ گفت :ای ابراهیم ،از انیت خویش بیرون آی تا مملکتی را
ببینی که مانند آن را ندیده باشی».

41

گفتنی است کهه میبهدی در تفسهیرش حهدود پنجهاه بهار از شهبلی (م334ق) و ما،راههای او

یاد کرده 42،لکن ،ای تعجب است که ذیل بسمله اشارهای به شبلی نکهرده اسهت .ایهن مؤ یهد
دیگری است که این کالم ،سخن شبلی نیست.

 .3 - 3جایگاه نقطه در مصاحف صدر اسالم

شههرو نقطهههگههذاری در مصههاحف صههدر اسههالم نیههز مو،ههب تردیههد ،ههدی در انتسههاب سههخن

مذکور به امیر المؤمنین

88

میشود:

 .39إحیاء علوم الدین ،ج ،11ص.16
 . 40همان ،ج ،3ص.525
 .41تذکرة األولیاء ،ص.676
 .42به عنوان نمونه ،ر : .کشف األسرار ،ج ،1ص447 ،405 ،329 ،56؛ ج ،3ص425؛ ج ،5ص637؛ ج ،6ص.235

در خصههوص اولههین شخصههی کههه شههرو بههه نقطهههگههذاری در مصههحف نمههود ،اخههتالف نظههر

اسههت .برخههی أبواألسههود 43،برخههی یحیههی بههن یعمههر (م پههیش از 90ق) 44و برخههی نصههر بههن عاصههم
(م90ق) 45را اولین نقطهگذار در مصاحف دانستهاند.

بنا بر گزارش ابهن نهدیم از ابهو عبیهدة معمهر بهن مثنهی ،ابواألسهود در زمهان امهارت ز یهاد بهن أبیهه
ْ
(45ق 53 -ق) 46،با تو،ه به این که دیهد مهردم در قرا هت آیهه « ...أن اهلل بهری ّء ِمهن ال ُم ْش ِهرکین و
ُ
ر ُسههول ُه 47»..دچههار اشههتباه هسههتند ،بههه امههر ز یههاد بههن ابیههه نقطهههگههذاری در مصههحف را آغههاز نمههود.

روایت «أنا نقطة تحت الباء» در ترازوی نقد

 .1 - 3 - 3شروع نقطهگذاری در مصاحف و کارکرد آن

ابواالسود به کاتب گفت :وقتی دیدی دهانم را باز میکنم نقطه بر روی حرف بگذار و ا گهر دههانم

را بستم نقطه در ،لوی حرف بگذار ،و اگر پایین آوردم ،نقطهای زیر حهرف قهرار بهده .ایهن همهان

نقطهگذاری ابواالسود بود 48.ناگفته پیدا است که نقطههههای ابواألسهود بهه معنهای نقطهه کنهونی
نبوده ،بلکه نقطه بها کهارکرد إعهراب و شهکل کلمهات بهوده اسهت 49.نقطههگهذاری شهاگردان وی،

یحیهی بههن یعمهر (م پههیش از 90ق) و نصهر بههن عاصهم (م90ق) نیههز بهه طر یه اولهی سههالهها پههس از
شهادت امیر المؤمنین (40ق) بوده است .این امر مو،ب تردیهد در انتسهاب عبهارت «أنها نقطهة

تحتالباء» به امیر المؤمنین

میشود.

روایات «،ردوا المصاحف» و «،ردوا القرآن» نیز نشان میدهد که مصهاحف دارای نقطهه
50

نب ههوده اس ههت .ای ههن مطل ههب ب هها ب ههاور برخ ههی ک ههه روای ههات « ،ههردوا المص ههاحف» را ن ههاظر ب ههه ع ههدم

نقطهگذاری در مصحف میدانند 51،منافات دارد؛ زیرا اگر خ عربی دارای نقطهه بهود ،تجر یهد

 .43الفاضه ههل ،ص6؛ األغه ههانی ،ج ،12ص482؛ األوا ه ههل ،ص372؛ المنه ههتظم ،ج ،6ص97 - 96؛ معجه ههم األدبه ههاء ،ج،5
ص2141؛ الجامع ألحکام القرآن ،ج ،1ص63؛ اإلصابة ،ج ،3ص.456 – 455
 .44کتهاب المصههاحف ،ص324؛ تهههذیب الکمههال ،ج ،32ص54؛ تهاریخ اإلسههالم ،ج ،6ص503؛ البدایههة و النهایههة ،ج،9
ص73؛ رو المعانی ،ج ،7ص.98
 .45المحکم فی نق المصاحف ،ص7 - 6؛ المحرر الو،یز ،ج ،1ص50؛ البرهان ،ج ،1ص.251
 .46وی پس از صل امام حسن از سوی معاویه در سال45ق ،به امارت بصره گماشته شد .پس از مر مغیرة بن شعبه
در سال48ق ،با حف سمت ،امیر کوفه شد (ر : .االستیعاب ،ج ،2ص524؛ الکامل ،ج ،3ص.)447
 . 47سوره توبه ،آیه .3
 .48ر : .الفهرست (ابن الندیم) ،ص45؛ تاریخ مدینة دمشه  ،ج ،25ص189؛ المنهتظم ،ج ،6ص 96و 97؛ إنبهاه الهرواة،
ج ،1ص40؛ معجم األدباء ،ج ،4ص1466؛ وفیات األعیان ،ج ،2ص537؛ تاریخ اإلسالم ،ج ،5ص.279 – 278
 . 49ر : .صب األعشی ،ج ،1ص.478
 .50بههه عنههوان نمونههه ،ر : .المصههنف (صههنعانی) ،ج ،4ص 324 – 321و ج ،11ص325 - 324؛ الطبقههات الکبههری ،ج،6
ص87؛ المصنف ،ج ،2ص 381 - 380و ج ،7ص.199 – 198
 .51ر : .غر یههب الحههدیث ،ج ،4ص 49 - 47؛ الفهها فههی غر یههب الحههدیث ،ج ،1ص179؛ الدرایههة فههی تخههریج أحادیههث
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مصاحف از نقطه معنایی نداشت؛ زیرا نقطة ،زء اصول خه و نوشهتار عر بهی بهوده و دسهتور بهه

کتابهت قههرآن از ناحیههةه رسهولخههدا

اقتضهها مههیکهرد کتابههت کاتبههان وحهی بههر اسههاس اصههول و

قواعد خ عربی باشد.
ُ
52
ُ
ْ
برخی از قراءات نیز حاکی از عدم نقطهگذاری در مصاحف بهوده اسهت؛ ماننهد «نن ِشهزها»
ْ
ً
ُ
ظام کیف ُن ْن ِش ُزها  53»...که «ننشرها» نیز قرا ت شهده اسهت 54.و « ُب ْشهرا»
ع
ال
در آیه « ...و ْانظ ْر ِإلی
ِ
ِ
ْ ُ
ً
ً
ُ
الر یا ُب ْشرا بین یدی ر ْحم ِت ِه  55»...که «نشرا» نیهز قرا هت شهده 56اسهت.
در آیه «و هو ال ِذی یر ِسل ِ
از آنجا که یکی از مال های پذیرش قرا ت ،موافقت بها رسهمالمصهاحف عثمهانی بهوده اسهت،
این دسته از قراءات بیانگر آن است کهه مصهاحف عثمهانی فاقهد نقطهه بهوده اسهت؛در غیهر ایهن
صورت ،این دسته از قراءات پذیرفته نمیشد.

بهه گفتهه زرقهانی علمها در صهدر اول ،بهه دلیهل محافظهت بهر رسهم مصهحف و تهرس از ایهن کهه

منجههر بههه تغییههر در مصههحف شههود ،نسههبت بههه گذاشههتن نقطههه و اعههراب در مصههحف کراهههت

داشتند؛ لیکن زمهان گذشهت و مسهلمانان بهه دلیهل محافظهت از قهرآن و ایهن کهه تجهرد از نقطهه و
إعراب منجر به تغییر در مصحف نشود ،به ناچار مجبور به گذاشتن نقطه و اعراب در مصحف
شدند.

57

به هر روی ،در فرایند توسعه خ عربی ،نقطه و اعراب در زمان خلیهل شهکل متمهایز خهود را

یافت .نقطهگذاری قرآن ،برای رفع اشتباه حروف متشابه ،با همان مرکب و رنگهی کهه قهرآن را بها

آن مینوشتند ،نوشهته مهیشهد .نصهر بهن عاصهم ،و یحیهی بهن یعمهر آن را متحمهل شهدند و تمهام

قرآن را برای اولین بار نقطهگذاری کردنهد 58.افهزون بهر ایهن ،خه عر بهی در اوا هل ،شهکل و اعرابهی

نداشههت و اعههراب و عالمههتگههذاری در اسههالم بههه و،ههود آمههده و مبتک هر آن ،ابههو االسههود اسههت ک هه

نقطهها را عوض حرکات استعمال کرد تا این کهه خلیهل بهن احمهد نقطهه را بهه حرکهات (ضهمه،
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الهدایة ،ج ،2ص.237
 .52ر : .البیان ،ص.164
 .53سوره بقره ،آیه .259
 .54التبیان ،ج ،2ص320؛ مجمع البیان ،ج ،2ص.637
 .55سوره اعراف ،آیه .57
، .56امع البیان ،ج ،8ص148؛ مجمع البیان ،ج ،4ص.663
 .57مناهل العرفان ،ج ،1ص.402 – 401
 .58تاریخ و علوم قرآن ،ص.165

کهارکرد اعهراب داشهت .سهپس بهرای ،هدا کهردن حهروف متشهابه ،نقطه گهذاری حهروف بهه شههکل

امروزی آن انجام شد که نصهر بهن عاصهم و یحیهی بهن یعمهر وضهع کننهدۀ نقطهههها بودنهد .سهپس

خلیل بن احمد ،اعراب مصحفها را به شکل امروزی در آورد.
در قرناول

 .2 - 3 - 3مصاحف منسوب به اهلبیت

روایت «أنا نقطة تحت الباء» در ترازوی نقد

فتحه و کسره) تبدیل نمود 59.بنها بهر ایهن ،ابواالسهود شهرو کننهدۀ اعهراب بهود؛ بها نقطههههایی کهه

مصاحف منسوب به معصومان (علل) نیز حکایت از این دارد که مصاحف در ابتدا بدون

نقطه بوده است .سید محسن امین مصحفی از ابتدای سوره هود تا آخهر سهوره کههف در آسهتان
قدس رضوی منسوب به امیر المؤمنین

را گزارش نموده که نقطههای قرمزی بر روی آن بوده

که گو یها از تهاریخ کتابهت تهأخر زمهانی داشهته و آن نقطهههها عالمهات اعهراب کلمهات بهوده اسهت؛
کسره با نقطهای در زیر حرف ،فتحه با نقطهای باالی حرف ،ضمه بها نقطههای مقابهل حهرف .او

سهپس بههه گهزارش ابههن نهدیم اشههاره نمههوده و در تصهری نمههوده کهه مصههاحف ابتهدا نقطههه و إعههراب
نداشته و اولین شخصی که مصهحف را نقطههگهذاری کهرد ،ابواألسهود در زمهان امهارت ز یهاد بهود و

نقطههای او برای إعراب کلمات بود و در ادامه تصری کرده که مصاحف منسوبی که مشهاهده

نمهوده ،بهه همهان شهیوه نقطهههگهذاری ابواألسهود بهوده اسهت 60.سههپس از نسهخهای بهه خه کههوفی
منسوب به امام حسن مجتبی

یاد کرده که ویژگیههای آن شهبیه نسهخهههای مهذکور اسهت.

نیز از نسخهای به خ کوفی منسهوب بهه امهام ز یهنالعابهدین
إعجههام بههه رنه

یهاد کهرده ،کهه دارای نقطههههای

سههیاه و دارای نقطههههههای قرمههز بههرای إعههراب کلمههات بههوده اسههت .لههذا بررسههی
61

تههاریخی مصههاحف منسههوب گو یههای سههیر تههدریجی تکامههل خ ه کههوفی در مصههاحف آن دوران

اسههت .ا گههر چههه انتسههاب ایههن مصههاحف بههه معصههومان

قطعههی نیسههت ،امهها ایههن مصههاحف

حداقل بیانگر تعل به آن دوره و یا نوشته شده بر اساس الگوگیری از مصاحف آن دوره است.
 .3 - 4استعمال واژه نقطه در روایات إمامیه و اهلسنت

استعمال واژه نقطه در روایات بیانگر این است که این واژه به معنای اصهطالحی آن (نقطهه

برای رفع إعجام از حروف) ،ز در دو مورد در روایات فریقین به کار نرفته است که اعتبهار آن دو را

بررسی میکنیم:

 .59مفصل فی تاریخ عرب قبل از اسالم ،ج ،8ص .190
 .60أعیان الشیعة ،ج ،1ص.89
 .61همان ،ج ،1ص.90
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 .1 - 3 - 4روایت «أنا النقطة أنا الخط»

یکهی از روایهاتی کهه نههاظر بهه نقطهه بهه معنههای اصهطالحی آن اسهت و بهه نههوعی مهیتوانهد مؤ یههد

انتساب عبهارت «أنها نقطهة تحهتالبهاء» بهه امیهر المهؤمنین
(م588ق) است که از امیر المؤمنین

باشهد ،روایتهی از ابهن شههر آشهوب

در المناقب نقل کرده است:

احلط ،أنا النقطة ،أنا النقطة و خ
احلط ،أنا خ
أنا النقطة ،أنا خ
احلط.

62

این روایت را اولین بار ابن شههر آشهوب (م588ق) نقهل کهرده و سهپس دیگهران همچهون ابهن

،بههر ،نبههاطی بیاضههی و عالمههه مجلسههی از او اقتبههاس کههردهانههد .لههذا ابههن شهههر آشههوب در نقههل آن
متفههرد اسههت؛ افههزون بههر ایههن کههه سههندی بههرای آن ذکههر نکههرده ،کههه ایههن امههر بررسههی سههند روایههت را

غیرممکن میسازد و مو،ب ضعف سندی آن میشود .البته بخشی از ایهن روایهت بهه صهورت

«أنهها النقطههة و الخطههة» در نسههخه دوم از «خطبههة البیههان» ،در الههزام الناصههب ،چنههین نقههل شههده

است:

 ...أنا وارث العلوم ،أنا هیویل النجوم ،أنا النقطة و خ
احلطة ،أنا باب احلطة ...

63

وی سند این نسخه از خطبة البیهان را ذکهر نکهرده اسهت 64،امها بهرای نسهخه اول ایهن خطبهة

سندی مقطو  ،مجهول و مرسل ذکر کرده است؛ عالوه بر این کهه عبهارت «أنها النقطهة و الخطهة»

در نسخه اول و،ود ندارد.

65

گفتنههی اسههت عالمههه مجلسههی خطبههة البیههان و روایههات نظیههر آن را مو،ههود در کتههب غههالت و

امثال آنها دانسته است 66.عالمهه عسهکری نیهز ایهن خطبهه را خطبههای ،علهی و مملهو از غله و

غلههو و بههیسههند دانسههته و انتسههاب آن بههه امیههر المههؤمنین

را نادرسههت برشههمرده و سههبب نشههر

عقیده غلو دانسته است 67.سید ،عفر مرتضی نیز کتهابی بها عنهوان بیهان األ مهة و خطبهة البیهان

فههی المیههزان در رد و ،علههی بههودن خطبههه مههذکور نگاشههته و عههالوه بههر نقههد سههندی خطبههه ،از ابعههاد
گوناگونی سه متن باقی مانده از آن را نقد محتوایی کرده است.
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 . 62المناقب ،ج ،2ص.49
 .63إلزام الناصب ،ج ،2ص.180
 .64ر : .همان ،ج ،2ص.174
 .65ر : .همان ج ،2ص.174 – 148
 .66بحار األنوار ،ج ،25ص.348
 .67نقش ا مه در احیای دین ،ج ،1ص.581 – 580
 . 68ر : .بیان األ مة و خطبة البیان فی المیزان ،ص 43به بعد.

68

یکی از قدیمیترین منابعی که این سخن را از امیر المؤمنین

نقل کرده ،تفسیر ابن عر بهی

اسههت؛ 69البتههه سههندی بههرای آن ذکههر نکههرده اسههت .پههس از وی ،ابههنطلحههة شههافعی آن را در الههدر
المنظم فی السر األعظم ،بدون سند ،بدین صورت از امام علی

نقل کرده است:

احل اهلون ،و األ ل ف واح دة عرفه ا الراس خون ،و الب اء م دة قطعه ا
العل م نقط ة کثره ا ج
70
احلمی حفرة تأهلها الواصلون ،و الدال درجة قدسها الصادقون.
العارفون ،و ج

روایت «أنا نقطة تحت الباء» در ترازوی نقد

 .2 - 3 - 4روایت «العلم نقطة کثرها الجاهلون»

افزون بر این که سبک عرفانی عبهارات آن متمهایز از عبهارات معصهومان (علهل) اسهت؛ چهه

این که عبارات مذکور به سهخنان عرفها شهباهت بیشهتری دارد تها بهه سهخنان گوهربهار اههلبیهت
(علل).

سید حیدر آملی این سخن را به صورت «العلم نقطة کثرها ،هل الجهال»« 71،العلم نقطهة

کثرها الجهال» 72و «العلم نقطة کثرها ،هل الجهالء» 73نقل کرده و سندی برای این روایت ذکهر

نکرده است .دیگران نیز سندی برای آن ذکر نکردهاند 74.عجلهونی (م1162ق) نیهز آن را حهدیث

نمیداند.
ْ ً
ُْ
ْ
به لحاظ بررسی محتوایی این روایت با آیهه « ...و قهل ر ِب ِزدنهی ِعلمها» در تعهارض اسهت؛
زیرا خداوند در این آیه کسی است که علم را بیشتر میکند و نیز در تعارض با آیه « ...قال ِإن اهلل
ْ ْ ْ
ُ
ً
77
ْاصط ُ
فاه علیک ْم و زاد ُه ب ْسطة ِفی ال ِعل ِم و ال ِج ْس ِم .»...
75

76

 .3 - 5بر رسی روایات مؤید صدور آن
 .1 - 3 - 5روایت «لو شئت ألوقرت سبعین بعیرا من تفسیر فاتحة الکتاب»

یکی از قدیمیترین منابعی که ایهن روایهت را از امیهر المهؤمنین

نقهل کهرده ،قهوت القلهوب،

 .69تفسیر ابن عربی ،ج ،2ص.324
 . 70ینابیع المودة لذوی القربی ،ج ،3ص.212
 .71تفسیر المحی األعظم ،ج ،1ص.53
 .72همان ،ج ،2ص414؛ ،امع األسرار ،ص.564 – 563
 . 73نقد النقود ،ص 695 - 694و .700
 .74ر : .مجموعههه رسهها ل و مصههنفات کاشههانی ،ص665؛ مصههبا األنههس ،ص54 - 53؛ عههوالی الآل لههی ،ج ،4ص129؛
رسا ل الشهید الثانی ،ج ،2ص.749
 . 75کشف الخفاء ،ج ،2ص.67
 . 76سوره طه ،آیه .114
 . 77سوره بقره ،آیه .247
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نوشههته ابوطالههب مکههی (م386ق) اسههت 78.ایههن روایههت در منههابع بعههدی نیههز بسههیار نقههل شههده
ً
اسههت؛ بههه عنههوان نمونههه غزالههی و میبههدی آن را بههه صههورت «لههو شههئت الوقههرت سههبعین بعیههرا مههن

تفسیر سورة الفاتحة» نقل کردهاند.

79

ابههن شهههر آشههوب در المناقههب ،ابههن طلحههة در مطالههب السههؤول ،آن را بههه صههورت «لههو شههئت
ً
ْ ْ
80
هیر فا ِتحه ِهة
ألوقههرت بعیههرا مههن تفسههیر بسههم اهلل الههرحمن الههرحیم» نقههل کههردهانههد .گو یهها « ِمههن تف ِسه ِ
ْ
اب» به «من تفسیر بسم اهلل الرحمن الرحیم» تغییر یافته است .پهس از وی ،اربلهی نیهز متهأثر
ال ِکت ِ
ً
بعیرا مهن تفسهیر ب ْسهم ِ ْ
من الهر ِح ِیم» نقهل
از ابن طلحه ،آن را به صورت «لو شئت ألوقرت
ِ ِ
اهلل الهرح ِ
کرده است.

81

سید حیدر آملی در تفسیرش این روایت را گاه همانند قوت القلوب 82و گاه به صورت «و اهلل
ً
اهلل لو شئت ألوقرت سبعین بعیرا من باء بسم اهلل الرحمن الرحیم» نقهل کهرده اسهت 83.ابهن ابهی
،مهههور نیههز متههأثر از سههید حیههدر ،ایههن روایههت را بهها تصههرف در عبههارات آن بههه صههورت «لههو شههئت
ً
بعیرا مهن بهاء ب ْسهم ِ ْ
من الهر ِح ِیم» نقهل کهرده اسهت 84.ر،هب برسهی نیهز بها
ألوقرت سبعین
ِ ِ
اهلل الهرح ِ
ً
85
اندکی تغییر به صورت «لو شئت ألوقرت أربعین بعیرا من شر بسماهلل» نقل کرده است.
سیر نقل این روایت از قرنچهارم تا قرون بعدی به خوبی بیانگر تغییر در عبارات آن است.

افرادی چون ابن طلحة ،سید حیدر آملی ،ر،ب برسی و ابن ابهی ،مههور کهه عبهارت «أنها نقطهة

نسبت دادهاند ،همان کسانی هستند کهه روایهت «لهو شهئت

تحت الباء» را به امیر المؤمنین
ً
ألوقرت سبعین بعیرا من تفسهیر فاتحهة الکتهاب» را بها تغییهر بهه صهورت «مهن تفسهیر بسهم اهلل» یها
اهلل» و یا «من شر بسم اهلل» نقل کردهاند .در واقهع ،ایهن افهراد روایهت مهذکور از قهوت
«من باء ِب ْس ِم ِ
القلهوب را بها تغییهری متناسهب بها دیهدگاه خهویش در بهاره انتسهاب «أنها نقطهة تحهتالبهاء» بههه آن

امام ،نقل کردهاند که این روایت مؤیدی بر آن دیدگاه باشهد ،در حهالی کهه عبهارت قهوت القلهوب

نسخه قدیمی و مال

94

در نقد و بررسی آن به شمار میآید .البته ابوطالب مکی طری خهویش را

 . 78قوت القلوب ،ج ،1ص.93
 . 79إحیاء علوم الدین ،ج ،3ص 515و 525؛ کشف األسرار ،ج ،10ص.686
 .80المناقب ج ،2ص43؛ مطالب السؤول ،ص.111
 .81کشف الغمة ،ج ،1ص.130
 .82تفسیر المحی األعظم ،ج ،2ص.326
 .83همان ،ج ،1ص482؛ ج ،2ص371؛ ج ،2ص401؛ المقدمات من نص النصوص ،ص 201 ،151 ،72و .310
 .84عوالی الآل لی ،ج ،4ص.102
 . 85مشارق أنوار الیقین ،ص 125 - 124و .348

منابع بعدی نیز آن را به صورت مرسل نقهل کهردهانهد .بهه لحهاظ داللهی نیهز داللهت بهر صهدور

روایت نقطه از امیر المؤمنین

از امیههر المههؤمنین

ندارد .بنا بر این ،این روایت نیز به دلیل عدم اثبهات صهدور آن

و قصههور داللههی آن نمههیتوانههد مؤ یههدی بهر انتسههاب عبههارت «أنهها نقطههة تحههت

الباء» به امیر المؤمنین

باشد.

روایت «أنا نقطة تحت الباء» در ترازوی نقد

به این روایت ذکر نکرده ،لذا بررسی سندی آن غیرممکن است.

 .2 - 3 - 5روایت ابنعباس از امیر المؤمنین

سید هاشم بحرانی (م1107ق) در غایة المرام ،روایتی را از «محمد بهن علهی حکهیم ترمهذی»

از عارفان عامه (حدود320ق) از ابن عباس این گونه نقل میکند که علی بهنأبهی طالهب

در

شبی نقطه زیر باء بسم اهلل را برای ما شر می داد تا این که سپیده فجر پیهدا شهد و ایشهان هنهوز

از باء بسم اهلل فارغ نشده بود .آن گاه خویشتن را در برابر آن حضرت بسهان برکهه کهوچکی در کنهار

دریایی بزر دیدم 86.بحرانی طری ترمذی را به این روایت (در صهورت و،هود) ذکهر نکهرده؛ لهذا
بررسی سندی غیرممکن است.

ابن طاووس (م664ق) نیهز آن را بهه تفصهیل از ابهو عمهر زاههد (م345ق) نقهل کهرده اسهت؛ بها

این تفاوت که در آن سخن از تفسیر الف ،الم و دال در «الحمد» است ،نه نقطه بسهم اهلل 87.وی

در ادامه این روایت را از ابوبکر نقاش (م351ق) نیز نقل کرده است.

88

عههدم ذکههر سههند ،بررسههی ر،ههال آن را غیههرممکن مههیسههازد .بههه لحههاظ محتههوایی نیههز نههاظر بههه

تفسیر م د است و در آن هیچ اشارهای به تفسیر و شر باء ذکهر نشهده اسهت .میبهدی نیهز ایهن
روایت را از ابن عباس نقل کرده است و در انتها چنین آورده که از این ،ا گفت علی
خ
سبعی بعیرا من تفسیر سورة الفاحتة.
لو شئت الوقرت

:

89

او نیز سندی برای این روایت ذکر نکرده است .به لحاظ محتوایی نیز ناظر به تفسیر حهروف

الحمد است .ابن طلحةه شافعی ،این روایت را بدون ذکر سند نقل میکند:
امهام علههی

دسههتم را گرفههت و مههرا بهه بقیههع آورد و فرمههود :ای ابههنعبههاس ،بخههوان،

خواندم :بسم اهلل الرحمنالرحیم .سپس حضرت تا طلهو فجهر در خصهوص اسهرار
 .86غایة المرام ،ج ،5ص.207
 .87سعد السعود ،ص 284و 285؛ بحار األنوار ،ج ،89ص.104
 .88سعد السعود ،ص286؛ بحار األنوار ،ج ،89ص.106 – 105
 . 89کشف األسرار ،ج ،10ص.686
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باء سخن میگفت.

90

گویا ابن طلحه همان روایت تفسیر الحمد از ابو عمر زاهد و تفسیر نقاش را با دخل و تصرف

در عبارات آن و به صورت نقل به معنا نقل کرده؛ در حالی که در آن دو روایت اشهارهای بهه اسهرار

باء نشده است .عالمه حلی (م726ق) نیز روایت ابنعباس را بهیسهند در بهارۀ تفسهیر بهاء بسهم

اهلل نقل میکند.

91

ر،ب برسی (م813ق) نیز آن را بیسند در شر باء بسم اهلل نقل کرده و سپس میافزاید:
خ
أربعی بعیرا من شرح بسماهلل.
لو شئت ألوقرت

92

این روایت به این شکل تنها در مشارق األنوار آمده و در واقع از متفردات روایی ر،هب برسهی

است .گفتنی است عالمه مجلسی به متفردات او در مشارق األنوار و األلفین اعتمهاد نکهرده؛ بهه

دلیل این که این دو کتاب مشتمل بر خل و اشتباه است.

93

گویا این روایت برگرفته از روایت حکیم ترمذی ،ابوعمر زاهد و نقاش باشهد کهه ر،هب برسهی

آن را با دخل و تصرف به صورت نقل به معنا نقل کهرده و احتمهاال در نقهل ایهن روایهت از عبهارت

ابن طلحة متأثر باشد .ر،ب برسی روایت «لو شئت ألوقرت أربعهین بعیهرا مهن شهر بسهماهلل» را

در ادامه آن ذکر کرده و حال آن که این بخش را ابوطالب مکی در قوت القلوب به صورت مجزا و
بدون اشاره به بخش فراگیری تفسیر در نیمه شب ،نقل کرده است 94.به هر روی ،با صرف نظهر

از ض ههعف سهههندی ،ب ههه لحهههاظ محت ههوایی نهایهههت دالل ههت ایهههن روای ههت ایهههن اس ههت کهههه امیهههر
المؤمنین

در شبی نقطة باء بسمله و یا حروف الحمهد را بهرای ابهن عبهاس شهر داده اسهت،

لیکن سندی مبنی بر این که عبارت «أنها نقطهة تحهتالبهاء» را ابهن عبهاس از امیهر المهؤمنین

نقل کرده باشد ،در دسهت نیسهت .لهذا ایهن روایهت نیهز نمهیتوانهد مؤ یهدی بهر صهدور عبهارت «أنها
نقطة تحت الباء» از امیر المؤمنین

باشد.

نتیجه
روایت «أنا نقطة تحتالباء» روایتهی منسهوب بهه امهامعلهی
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بهه کتهاب الهدر

داشتهاند ،مورد تو،ه بوده است .آغاز انتسهاب ایهن روایهت بهه امیهر المهؤمنین

المنظم فی السر األعظم نوشته ابنطلحه شافعی در قهرن هفهتم بهر مهیگهردد؛ در حهالی کهه او و نیهز
قایالن انتساب آن به حضرت ،هیچ سندی برای آن ذکر نکردهاند .از سویدیگهر ،برخهی از عرفها

در قهرن ششههم و هفهتم هجههری ،همچهون عههین القضهات همههدانی در تمهیهدات و احمههد بهن ابههی

المظفر سمعانی در رو األروا  ،ابن عربی در فتوحهات مکیهة و سهعید الهدین فرغهانی در مشهارق

روایت «أنا نقطة تحت الباء» در ترازوی نقد

است که در آثار علمی برخی از علما و مفسران إمامی که بیشتر گرایشههای عرفهانی و یها فلسهفی

الدراری گوینده این عبارت را عارف شهبلی دانسهتهانهد .از سهوی دیگهر ،تههذیباالسهرار ابوسهعد

خرگوشههی ،الرس ههالة القشههیریة ابوالقاس ههم قش ههیری ،إحیههاء العل ههوم غزال ههی و تههذکرة األولی ههاء عط ههار
نیشابوری گویای انتساب آن به شخصی ناشناخته از معاصران شبلی است .افزون بر ایهن کهه،

فقههدان نقطههه در خ ه عر بههی در صههدر اسههالم ،تههاریخ نقطهههگههذاری در مصههاحف و درج نقطههه در
مصاحف با کارکرد إعراب ،مصاحف بدون نقطة منسوب به معصومان

در قهرن اول ،عهدم

اسههتعمال نقطههة بههه معنههی اصههطالحی آن در روایههات ،ضههعف و قصههور داللههی مؤ یههدات روایههی آن
همچون روایت «لو شئت ألوقرت سبعین بعیرا من تفسیر فاتحة الکتاب» و روایهت آن حضهرت

به ابنعباس در شر بسملة ،مو،ب تردید بیشتر در انتسهاب ایهن روایهت بهه امیهر المهؤمنین
میشود که این امر نمونهای از راهیابی مأثورات عرفانی به عرصه حدیث قلمداد میگردد.

کتابنامه
_ إحیاء علوم الدین ،ابو حامهد غزالهی ،تحقیه  :عبهدالرحیم بهن حسهین حهاف عراقهی ،بیهروت،
دار الکتاب العربی ،بیتا.

_ االس ههتیعاب ف ههی معرف ههة األص ههحاب ،اب ههنعب ههدالبر ،تحقیه ه  :عل ههی محم ههد بج ههاوی ،بی ههروت،
دارالجیل1412 ،ق.

_ اس ههرار الحکه هم ،محقه ه س ههبزواری ،مقدمهههه :اس ههتاد ص ههدوقی ،تصهههحی :کریم فیض ههی ،قهههم:
مطبوعات دینی1383 ،ش.

_ اإلصهابة فهی تمییهز الصهحابة ،ابهن حجههر عسهقالنی ،تحقیه  :عهادل احمهد عبهدالمو،ود ،علههی
محمد معوض ،بیروت ،دار الکتب العلمیة1415 ،ق.

_ أعیان الشیعة ،سید محسن امین ،بیروت ،دار التعارف للمطبوعات1406 ،ق.
_ األغانی ،ابو الفرج اصفهانی ،بیروت ،دار احیاء الترا

_ إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغا هب

العربی1415 ،ق.

 ،علهی حها ری یهزدی ،تحقیه  :سهیدعلی عاشهور،
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بیروت ،مؤسسة األعلمی1422 ،ق.

_ إنباه الرواة علی أنباه النحاة ،علی بن یوسف قفطی ،بیروت ،مکتبهعنصریه1424 ،ق.
_ األوا ل ،ابو هاللعسکری ،طنطا ،دارالبشیر1408 ،ق.

_ بحار األنوار ،محمد باقر مجلسی ،بیروت ،مؤسسة الوفاء1404 ،ق.

_ البدایة و النهایة ،اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی ،بیروت ،دار الفکر1407 ،ق.

_ البهراهین القاطعهة فهی شهر تجر یهد العقا ههد السهاطعة ،محمهد ،عفهر اسهترآبادی ،تحقیه  :مرکهز
مطالعات و تحقیقات اسالمی ،قم :مکتب األعالم اإلسالمی1382 ،ش.

_ البرهان فی علوم القرآن ،برهان الهدین زرکشهی ،تحقیه  :محمهد ابوالفضهل إبهراهیم ،قهاهره ،دار
إحیاء الکتب العربیة1376 ،ق.

_ بیان األ مة و خطبة البیان فی المیزان ،سید ،عفهر مرتضهی عهاملی ،بیهروت ،المرکهز االسهالمی
للدراسات1424 ،ق.

_ البیان فی تفسیر القرآن ،سید ابوالقاسم خویی ،قم :موسسة احیاء آثار االمام الخو ی ،بیتا.

_ تاریخ االسالم ،شهمس الهدین ذهبهی ،تحقیه  :عمهر عبدالسهالم تهدمری ،بیهروت ،دار الکتهاب
العربی1413 ،ق.

_ تاریخ مدینة دمش  ،ابن عسا کر دمشقی ،بیروت ،دار الفکر1415 ،ق.

_ ت ههاریخ و عل ههوم ق ههرآن ،س ههید ابوالفض ههل میرمحم ههدی زرن ههدی ،ق ههم :دفت ههر انتش ههارات اس ههالمی،
1377ش.

_ التبیههان فههی تفسههیر القههرآن ،تحقی ه  :احمههد قصههیر عههاملی ،بیههروت ،دار احیههاء التههرا
بیتا.

العر بههی،

_ تذکرة األولیاء ،فرید الدین عطار نیشابوری ،تر،مه :محمد اصیلی وسطانی ،تحقیه  :محمهد
ادیب الجادر ،دمش  ،دار المکتبی1430 ،ق.

_ تفسیر ابن عربی ،ابن عربی ،تحقی  :سمیر مصطفی رباب ،بیروت ،دار احیاء الترا
1422ق.

العربی،

_ تفسیر ام الکتاب ،سید حسن میر،هانی ،تهران ،انتشارات صدر ،بیتا.
_ تفسیر رو البیان ،حقی بروسوی اسماعیل ،بیروت ،دار الفکر ،بیتا.

_ تفسیر الصراط المستقیم ،سهید حسهین برو،هردی ،تحقیه  :غالمرضها برو،هردی ،قهم :موسسهه
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انصاریان1416 ،ق.

_ تفسیر القرآن الکریم ،سید مصطفی خمینی ،تهران ،موسسه تنظیم و نشر آثهار امهامخمینهی ،

_ تفسههیر المحههی األعظههم و البحههر الخضههم ،سههید حیههدر آملههی ،تحقی ه  :سههید محسههن موسههوی
تبریزی ،تهران ،وزارت ارشاد اسالمی1422 ،ق.

_ تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخهالفین ،مهال فهت اهلل کاشهانی ،تههران ،کتابفروشهی محمهد
حسن علمی1336 ،ش.

_ تمهی ههدات ،ع ههین القض ههات هم ههدانی ،تحقیه ه  :عفی ههف عس ههیران ،ته ههران ،دانش ههگاه ته ههران،

روایت «أنا نقطة تحت الباء» در ترازوی نقد

1418ق.

1341ش.

_ تهههذیب االسههرار فههی أصههول التصههوف ،ابههو سههعد عبههدالملک بههن محمههد خرکوشههی نیشههابوری،
تحقی  :امام سید محمد علی ،بیروت :دار الکتب العلمیة1427 ،ق.

_ تهههذیب الکمههال ،یوسههف بههن عبههدالرحمن مههزی ،تحقیه  :دکتههور بشههار عههواد معههروف ،بیههروت،
مؤسسة الرسالة1413 ،ق.

_ ،هامع األسهرار و منبههع األنهوار ،سهید حیههدر آملهی ،انتشهارات علمههی و فرهنگهی وزارت فرهنه
آموزش عالی1368 ،ش.

و

_ ،امع البیان فی تفسیر القرآن ،محمد بن ،ریر طبری ،بیروت ،دار المعرفه1412 ،ق.

_ الجامع ألحکام القرآن ،محمد بن احمد قرطبی ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو1364 ،ش.
_ ،ذوات و مواقیت ،محمد باقر میهر دامهاد ،بهه کوشهش :علهی او،بهی ،تههران ،میهرا
1380ش.

مکتهوب،

_ حجة التفاسیر ،سید عبدالحجت بالغی ،قم :انتشارات حکمت1386 ،ق.

_ الحکمههة المتعالیههة فههی االسههفار العقلیههة االربعههة ،صههدر الههدین شههیرازی ،بیههروت ،دار احی ههاء
الترا 1981 ،م.

_ الههدر المههنظم فههی السههر األعظههم ،کمههال الههدین محمههد بههن طلحههة عههدوی شههافعی ،مخطههوط،
مخطوطات ،امعة ملک سعود.

_ الدرایة فی تخریج أحادیث الهدایة ،ابن حجهر عسهقالنی ،تحقیه  :سهید عبهداهلل هاشهم یمهانی
مدنی ،بیروت ،دار المعرفة ،بیتا.

_ دیهوان ابههن فههارض ،عمههر بههن علههی بهن فههارض ،شههار  :مهههدی محمههد ناصههرالدین ،بیههروت ،دار
الکتب العلمیه1410 ،ق.

_ الذریعة إلی تصانیف الشیعة ،آقا بزر تهرانی ،قهم :اسهماعیلیان و تههران ،کتابخانهه اسهالمیه،
1408ق.
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_ رسا ل الشهید الثانی ،زینالدین بن علی عاملی ،تحقیه  :رضها مختهاری و حسهین شهفیعی،
قم :انتشارات دفتر تبلیغاتاسالمی حوزه علمیه قم1421 ،ق.

_ الرسهالة القشهیریة ،عبهدالکریم بههن ههوازن قشهیری ،تحقیه  :عبههدالحلیم محمهود و محمهود بههن
شریف ،قم :انتشارات بیدار1374 ،ش.

_ رو األروا فی شر أسماء الملهک الفتها  ،احمهد بهن ابهی المظفهر منصهور سهمعانی ،تحقیه :
نجیب مایل هروی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی1384 ،ش.

_ رو المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،سید محمود آلوسی ،تحقیه  :علهی عبهدالباری عطیهة،
بیروت :دار الکتب العلمیه1415 ،ق.

_ سعد السعود للنفوس منضود ،سید علی بن طاووس ،بی،ا ،محمد کاظم الکتبی ،بیتا.

_ ش ههر األس ههماء الحس ههنی ،محقه ه س ههبزواری ،تحقیه ه  :نجفقل ههی حبیب ههی ،ته ههران :انتش ههارات
دانشگاه تهران1372 ،ش.

_ شر توحید الصدوق ،قاضی سعید قمی ،تحقی  :نجفقلی حبیبی ،تهران :وزارت فرهنه
ارشاد اسالمی1415 ،ق.

و

_ شههر فصههوص الحک هم ،داود قیصههری ،تحقی ه  :سههید ،ههالل الههدین آشههتیانی ،تهههران :شههرکت
انتشارات علمی و فرهنگی1375 ،ش.

_ شر القیصری علی تا یة ابهنالفهارض الکبهری ،داود قیصهری ،تحقیه  :احمهد فر یهد المز یهدی،
بیروت :دار الکتب العلمیة1425 ،ق.

_ صب األعشی فی صناعة اإلنشاء ،احمد بن عبداهلل قلقشندی ،بیهروت :دار الکتهب العلمیهة،
بیتا.

_ الصراط المسهتقیم إلهی مسهتحقی التقهدیم ،علهی بهن یهونس نبهاطی بیاضهی ،نجهف :کتابخانهه
حیدریه1384 ،ق.

_ الطبقات الکبری ،محمد بن سعد هاشمی بصری ،تحقی  :محمهد عبهدالقادر عطها ،بیهروت:
دار الکتب العلمیة1410 ،ق.

_ عوالی الآللی ،ابن ابی ،مهور احسایی ،قم :انتشارات سیدالشهداء

1405 ،ق.

_ غایة المرام و حجة الخصام فی تعیین اإلمام مهن طر یه الخهاص و العهام ،سهید هاشهم بحرانهی،
تحقی  :سید علی عاشور ،بیروت :مؤسسة التأریخ العربی1422 ،ق.
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_ غریب الحدیث ،قاسم بن سالم ،تحقی  :محمد عبدالمعید خان ،حیدر آبهاد :مجلهس دا هرة
المعارف العثمانیة و بیروت :دار الکتابالعربی1384 ،ق.

دار الکتب العلمیة1417 ،ق.

_ الفاضل ،ابوالعباس محمد بن یزید المبرد ،قاهره :مدار الکتب المصریه1421 ،ق.
_ الفتوحات المکیة ،محیی الدین بن عربی ،بیروت :دار صادر ،بیتا.

_ فرهن

فرق اسالمی ،محمد ،واد مشکور ،مشهد :آستان قدس رضوی1372 ،ش.

_ فهرست ابن الندیم ،ابن ندیم بغدادی ،تحقی  :رضا تجدد ،تهران :بینا1350 ،ش.

روایت «أنا نقطة تحت الباء» در ترازوی نقد

_ الفا فی غریب الحدیث ،محمود بن عمر زمخشری ،تحقی  :ابراهیم شمس الدین ،بیروت:

_ قههوت القلههوب فههی معاملههة المحبههوب ،محمههد بههن علههی بههن عطیههه ،ابوطالههب مک هی ،بیههروت:
دارالکتب العلمیة1417 ،ق.

_ الکامل فی التاریخ ،ابن اثیر ،بیروت :دار صادر -دار بیروت1385 ،ق.

_ کتاب المصاحف ،ابهن ابهی داوود سجسهتانی ،بهه کوشهش :محمهد بهن عبهده ،قهاهرة :الفهاروق
الحدیثه1423 ،ق.

_ کشف األسرار و عدة األبرار ،رشید الدین احمد میبدی ،تحقی  :علهی اصهغر حکمهت ،تههران:
انتشارات امیرکبیر1371 ،ش.

_ کشف الخفاء ،عجلونی ،بیروت ،دار الکتبالعلمیة1408 ،ق.

_ کشههف الغمههة فههی معرفههة األ مههة (عههل) ،علههی بههن عیسههی إربلههی ،تبر یههز :مکتبههة بنههی هاشههمی،
1381ق.

_ کشههف الو،ههوه الغههر لمعههانی نظههم الههدر ،عبههدالرزاق کاشههانی ،تحقی ه  :احمههد فر یههد المز یههدی،
بیروت :دار الکتب العلمیة1426 ،ق.

_ کشف الیقین فی فضا ل أمیر المؤمنین
ارشاد1411 ،ق.

 ،حسن بهن یوسهف حلهی ،تههران :وزارت فرهنه

و

_ الکهف و الرقیم فی شر بسم اهلل الرحمن الرحیم ،عبدالکریم ،یلی ،تحقیه  :قاسهم طهرانهی،
بیروت :دار و مکتبة الهالل2008 ،م.

_ مجمع البیان فیتفسیر القرآن ،فضل بن حسن طبرسی ،تحقیه  :محمهد ،هواد بالغهی ،تههران:
انتشارات ناصرخسرو1372 ،ش.

_ مجموعه رسا ل ابن عربی ،محیی الدین بن عربی ،بیروت :دار المحجة البیضاء1421 ،ق.

_ مجموعه رسا ل و مصنفات کاشانی ،عبد الرزاق کاشانی ،تحقیه  :مجیهد ههادی زاده ،تههران:
میرا

مکتوب1380 ،ش.

_ المحرر الو،یز فی تفسیر الکتابالعزیز ،ابن عطیهه اندلسهی ،تحقیه  :عبدالسهالم عبهد الشهافی
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محمد ،بیروت :دار الکتب العلمیه1422 ،ق.

_ المحکم فی نق المصهاحف ،ابهوعمرو عثمهان بهن سهعید دانهی ،بیهروت :دار الکتهب العلمیهة،
بیتا.

_ مشاهد االسرار القدسیة و مطالع االنوار االلهیهة ،محیهی الهدین بهن عر بهی ،تحقیه  :سهعید عبهد
الفتا  ،بیروت :دار الکتب العلمیة1426 ،ق.

_ مشهارق أنهوار الیقهین فهی أسهرار أمیهر المهؤمنین
بیروت :مؤسسة األعلمی1422 ،ق.

 ،ر،هب برسهی ،تحقیه  :سهیدعلی عاشههوری،

_ مشارق الدراری (شر تا یه ابنفارض) ،سعید الدین سعید فرغهانی ،بهه کوشهش :سهید ،هالل
الدین آشتیانی ،قم :مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی1379 ،ش.

_ مصبا األنس (شر مفتا الغیب) ،محمهد بهن حمهزه فنهاری ،تصهحی  :محمهد خوا،هوی،
تهران :انتشارات مولی1374 ،ش.

_ المصنف ،ابن أبی شیبة الکوفی ،تحقی  :سعید اللحام ،بیروت :دار الفکر1409 ،ق.

_ المصههنف ،عبههد الههرزاق صههنعانی ،تحقی ه  :حبیههب الههرحمن األعظمههی ،منشههورات المجلههس
العلمی ،بیتا.

_ مطالب السؤول فهی مناقهب آل الرسهول
مؤسسه بالغ1419 ،ق.

 ،کمهال الهدین محمهد بهن طلحهة شهافعی ،بیهروت:

_ معجم األدباء ،یاقوت بنعبد اهلل حموی ،بیروت :دار الغرب اإلسالمی1414 ،ق.

_ مفاتی الغیب ،صدر الهدین شهیرازی ،تحقیه  :محمهد خوا،هوی ،تههران :موسسهه تحقیقهات
فرهنگی1363 ،ش.

_ المفصههل فههی تههاریخ العههرب قبههل االسههالم، ،ههواد علههی ،بیههروت :انتشههارات دارا لعلههم و بغههداد:
مکتبة النهضة ،بیتا.

_ مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر ،میر سید علی حا ری تهرانی ،تهران :دار الکتهب االسهالمیه،
1377ش.

_ المقدمات من کتاب نص النصوص ،سید حیدر آملی ،تهران :انتشارات توس1367 ،ش.

_ مناقب آل أبی طالب

 ،ابن شهر آشوب مازندرانی ،قم :مؤسسه انتشارات عالمه1379 ،ق.

_ مناهل العرفان فی علوم القرآن ،محمد عبد العظیم زرقانی ،بیروت :دار احیاء التهرا
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بیتا.

العر بهی،

_ المنتظم فی تاریخ األمم و الملو  ،ابو الفرج ابن ،وزی ،تحقی  :محمد و مصطفی عبد القادر

_ منهاج الکرامة فی معرفة اإلمامة ،حسن بن یوسف حلی ،مشهد :مؤسسة عاشورا1379 ،ش.
_ نقههد النق ههود فههی معرف ههة الو،ههود ،س ههید حیههدر آمل ههی ،تهههران :وزارت فرهنه ه
1368ش.

و آمههوزش ع ههالی،

_ نقههش ا مههه در احیههای دیههن ،سههید مرتضههی عس هکری ،تهههران :مرک هز فرهنگههی انتشههارات منیههر،
1382ش.

روایت «أنا نقطة تحت الباء» در ترازوی نقد

عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیة1412 ،ق.

_ نهج الح و کشف الصدق ،حسن بن یوسف حلی ،قم :مؤسسه دار الهجرة1407 ،ق.

_ وفیات األعیان و أنباء أبنهاء الزمهان ،ابهن خلکهان ،تحقیه  :إحسهان عبهاس ،لبنهان :دارالثقافهة،
بیتا.

_ هادی المضلین ،محق سبزواری ،تهران :انجمنآثار و مفاخر فرهنگی1383 ،ش.

_ ینابیع المهودة لهذوی القر بهی ،قنهدوزی ،تحقیه  :سهید علهی ،مهال اشهرف الحسهینی ،قهم :دار
األسوة1416 ،ق.
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