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قرآن مترجَم زعفرانی مورخ 546 هجری در ری: 
کهن ترین نسخۀ قرآنی کامل، تاریخ دار و حاوی ترجمۀ فارسی 

-----------------------------------

مرتضی کریمی نیا

          چکیده
این مقاله به معرفی و تحلیل نسخه ای از قرآن همراه با ترجمۀ فارسی می پردازد که در ربیع اآلخر سال 

آثار  سایر  با  قیاس  در  است.  شده  کتابت  ری  در  احتماال  زعفرانی  ابوالفخر  دست  به  هجری   546

یخ دار و مترَجم فارسی دانست که اکنون به دست  ین قرآن کامل، تار مشابه، این نسخه را باید کهن تر

ما رسیده است. این نسخه اکنون در موزۀ رضا عباسی در تهران نگهداری می شود، اما نسخه ای دیگر 

خ جمادی االخر سال 548 هجری در ری( در کتابخانۀ سازمان دیانت ترکیه  به کتابت همین فرد )مورَّ

)آنکارا( نگهداری می شود که شباهت های بسیاری با نسخۀ تهران دارد. متن قرآن )نسخۀ تهران( به 

یز در میان سطرها قرار گرفته است. این ترجمه  سخ کهن کتابت شده و ترجمۀ آیات با حروف ر
َ
قلم ن

ّرامی 
َ
ک مفّسر  تألیف  تفسیر سورآبادی،  در  قرآن  آیات  فارسی  ترجمۀ  از  ویرایشی  و  اساس گزینش  بر 

خراسان، ابوبکر محمد بن عتیق نیشابوری )م 494 ق( انجام گرفته است. ترجمۀ فارسی زعفرانی تا 

یادی لفظ به لفظ، و حاوی بسیاری از واژه ها و تعابیر کهن فارسی است که برخی از آنها تنها  حد ز

از خاندان زعفرانی های   
ً
ابوالفخر زعفرانی که احتماال این همه،  با  تفسیر سورآبادی آمده است.  در 

تفسیر سورآبادی  از  رونویسی صرف  به  پدرانش،  و  تمایالت معتزلی خود  به سبب  بوده است،  ری 

مباحث  برخی  در  و  داده،  تغییر  خود  اختیار  به  را  جمالت  فارسی  ساختار  و  واژه ها  بلکه  نپرداخته، 

با مرور  ترجیح داده است. مقالۀ حاضر  بر نگرش کّرامی سورآبادی  را  کالمی، دیدگاه معتزلی خود 

ین داده های کالمی معتزلی، و نیز فهرستی از  زبان و گویش فارسی در این ترجمه، به جدولی از مهم تر

ین موارد اختالف قرائات در متن و ترجمۀ فارسی آیات اشاره می کند. مهم تر

            کلیدواژه ها:
ترجمه های کهن قرآن؛ تفسیر سورآبادی؛ قرآن زعفرانی؛ موزۀ رضا عباسی )تهران(؛ ابوالفخر زعفرانی؛ 

کالم معتزلی؛ کرامیه؛ ری؛ اختالف قرائت در ترجمۀ فارسی قرآن.
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مقدمه: پیشینه و اهمیت1
تاریخ  در  هم  کهن،  اسناد  ارزشمندترین  کریم،  قرآن  از  کهن  فارسی  ترجمه های 
ادبیات قرآنی، و هم در تاریخ زبان فارسی اند. در این آثار مهم قرآنی، انبوهی نکته های 
و  فهم  تاریخ  تذهیب،  و  قرائات، خوشنویسی  رسم،  قرآن،  کتابت  تاریخ  درباب  مهم 
تفسیر قرآن در ایران کهن، تاریخ اندیشگی، تاریخ فرهنگ و تاریخ اجتماعی می توان 
و  فهم  در  کهن  فارسی  ترجمه های  اهمیت  به  باید  این ها  تمامی  صدر  در  اما  یافت، 
گویش های  شناسی،  ریشه  کهن،  لغات  )شامل  فارسی  ادبیات  و  زبان  از  ما  شناخت 

محلی، امال و کتابت واژگان فارسی، و دستور زبان فارسی( اشاره کرد.
از اواخر دهۀ 1330 شمسی با انتشار ترجمۀ تفسیر طبری به همت مرحوم حبیب 
مورد  کریم  قرآن  از  فارسی  تفاسیر کهن  و  ترجمه ها  بی نظیر  غنای  و  اهمیت  یغمایی، 
مینوی،  استادان چون مجتبی  برخی  توجه  کنار  در  امر  این  قرار گرفت.  بیشتری  توجه 
احمدعلی رجایی بخارایی، جالل متینی، و بعدها محمد روشن، محمدجعفر یاحقی، 
و  ترجمه ها  از  برخی  پژوهش  و  انتشار  تصحیح،  در  آذرنوش  آذرتاش  و  رواقی،  علی 
تفاسیر کهن فارسی چون ترجمۀ تفسیر طبری، تفسیر سورآبادی، تفسیر کمبریج، تفسیر 
بر عشری از قرآن، تفسیر قرآن پاک، تفسیر حدادی، و جز آن، غنای بیشتر به تحقیقات 
زبان فارسی بخشید که ثمرۀ آن افزایش متون فارسی کهن برای محققان و دانشجویان 
زبان و ادب فارسی در سراسر جهان گردید. در این میان، فضل تقدم و سهم شادروان 
احمد علی رجایی بخارائی، استاد فقید دانشگاه فردوسی مشهد بسیار آشکار بود که پس 
از پی بردن به اهمیت این آثار مهم و مغفول قرآنی در تاریخ زبان و ادب فارسی، با همت 
بلند خویش کوشید برخی از مهم ترین ترجمه های کهن فارسی قرآن را از گنجینه عظیم 
آستان قدس رضوی بیرون آورد و آن ها را به جهان علم و پژوهش معرفی کند. تالش های 
قرآن  فارسی موجود در گنجینۀ  و معرفی ترجمه های کهن  بازشناسی  نخستین وی در 
از پژوهشگران عرصه های مختلف  کتابخانۀ آستان قدس رضوی سبب توجه بسیاری 

دینی و ادبی و تاریخی در دهه های 1330 تا 1350 هجری گردید. 
مختلف  متون  این  خصوص  در  پژوهش  صدها  بلکه  و  ده ها  تاکنون  همین رو،  از 

فرامرز رنجبر،  )آقای  تهران  پیشین و کنونی موزۀ رضا عباسی در  از مدیران محترم  بر خود الزم می دانم   .1

خانم آفرین امامی، و خانم صدیقه قدرت آبادی( و نیز همکاران محترم این موزه، به ویژه سرکار خانم سحر 

تا  انجام پژوهش حاضر طی سال های 1395  آثار خوشنویسی اسالمی که در مدت  اموال  امین  گودرزی، 

1398، همکاری خود را از من دریغ نداشتند، کمال تشکر را داشته باشم. 
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زبان  و  قرآن  تفسیر  درباب  ایران  از  خارج  و  داخل  پژوهشگاه های  و  دانشگاه ها  در 
فارسی با تکیه بر این متون مهم ادبی و دینی صورت گرفته است که مهم ترین آنها به 
ترجمه تفسیر طبری )ترجمه رسمی(، ترجمه و تفسیر میبدی )کشف االسرار(، تفسیر 
ترجمۀ قرآن ری، ترجمۀ قرآن موزۀ پارس، ترجمۀ  تفسیر سورآبادی،  ابوالفتوح رازی، 
قرآن قدس، و پلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی، ترجمه و تفسیر شنقشی، تفسیر 
از قرآن مجید، ترجمه  تفسیری بر عشری  از قرآن کوفی کهن،  سورۀ مانده  قرآن پاک، 
تفسیر بصائر  تفسیر درواجکی،  الله و تفسیره المنیر(،  و تفسیر حدادی )معانی کتاب 
که همچنان بخش  غافل شد  نباید  نکته  این  از  اما  است.  یافته  اختصاص  و...  یمینی 
مهمی از نسخه های مترَجم قرآنی در کتابخانه های ایران و خارج از ایران ناشناخته و دور 
از منظر تحقیق و پژوهش مانده اند که معرفی و احیای هریک از آنها می تواند دریچۀ 

تازه ای بر روی قرآن پژوهان و عالقه مندان زبان و ادب فارسی بگشاید. 

قرآن زعفرانی با ترجمۀ فارسی
با  قرآنی همراه  نسخه های  از مهم ترین  یکی  عباسی  موزه رضا  در  نسخۀ ش 551 
ترجمۀ فارسی از قرن ششم است که تاکنون توجه محققان و نسخه پژوهان را به خود 
جلب نکرده است. این اثر ارزشمند نسخۀ کاملی از قرآن کریم همراه با برگردان فارسی 
است که در سال 546 قمری به دست کاتب، ابوالفخر بن ابی الفضل الزعفرانی کتابت 
تاالر خوشنویسی موزۀ رضا  قرآنی در  آثار  بازدید  پاییز 1396، هنگام  شده است. در 
این نسخه  از  بقره(  فاتحه و  آغازین سورۀ  آغازین )یعنی دو لوح  به صفحات  عباسی، 
برخوردم. پس از جستجو و پیگیری مشخص شد که این برگه ها به سبب زیبایی تذهیب 
در ویترین قرار گرفته اند، اما اصل کامل قرآن از سال ها پیش در مخزن موزه نگهداری 
می شود. با مساعدت مدیران وقت موزه، پس از تصویر برداری اولیه از تمام صفحات 
نوشتار  کردم.  پژوهش  و  تصحیح  بازنویسی،  را  قرآنی  ترجمۀ  این  فارسی  متن  قرآن، 

حاضر درواقع مقدمه ای است کوتاه در معرفی این اثر مهم ادبی و قرآنی.
است.  فارسی  ترجمۀ  و حاوی  یخ دار  تار کامل،  قرآنی  نسخۀ  ین  کهن تر زعفرانی،  قرآن 
سایر نسخه ها مانند »پلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی« و »سورۀ مائده از قرآن 
کوفی کهن« نه تاریخ دار، و نه کامل اند. قرآن ری )نسخۀ ش 661 در کتابخانۀ آستان 
قدس رضوی(، کتابت سال 556 هجری و »قرآن حسن بن علی کوفی« )نسخۀ ش 
از  متأخر  کتابت سال 555 هجری، هم  تهران(،  دانشگاه  کتابخانۀ مرکزی  در   9680
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زعفرانی اند و هم ترجمۀ قرآنی شان مشروح و تفسیری است. قرآن به خط محمد بن 
اسماعیل بن محمد در آستان قدس رضوی، تاریخ قدیمی تر 520 هجری را در خود 
دارد، اما درواقع چند برگ بیشتر از آن، در جزوات قرآنی ش 4830 و  4914به جای 
به  قرآنی چندی  فارسی  آثار  قرن ششم هجری،  میانۀ  تا  به همین سان،  است.  نمانده 
طبری،  تفسیر  ترجمه  نسخه های  )چون  متون  این  تمامی  اما  است،  رسیده  ما  دست 
میبدی، درواجکی،  رازی،  ابوالفتوح  نسفی،  اسفراینی، حدادی،  سورآبادی، شنقشی، 
بصائر یمینی و مانند آنها(، آثار تفسیری مشروح به فارسی اند، نه یک ترجمۀ خالص از 
قرآن کریم. در این میان، قرآن زعفرانی یک ترجمۀ خالص و کامل از قرآن به فارسی است. 
ترجمۀ فارسی در قرآن زعفرانی تنها و تنها به قصد برگردان آیات ــ و نه شرح و تفسیر آن 

ــ در میان سطور قرآنی افزوده شده است. 
مترجم پارسی قرآن در این نسخه را به درستی نمی شناسیم، اما می دانیم که از تفسیر 
سورآبادی )متوفای 494 ق( تأثیر فراوانی یافته است. گفتنی است وی این متن را قریب 
50 سال پس از درگذشت سورآبادی نوشته است. دور نیست که مترجم قرآن را کاتب 
هنگام  در  وی  دید  خواهیم  ادامه  در  که  چرا  بدانیم،  زعفرانی  ابوالفخر  یعنی  نسخه، 
با  تفسیر سورآبادی بسنده نمی کند.  از   به رونویسی 

ً
آفرینش این نسخه از قرآن، صرفا

آنکه وی، به روشنی تفسیر سورآبادی را در پیش چشم داشته، متن ترجمۀ قرآن در این 
با ترجمۀ آیات در سورآبادی  نسخه، تفاوت هایی از حیث نحوی، واژگانی و تفسیری 

دارد.

نسخه های موجود از قرآن زعفرانی
تا آنجا که می دانیم، از ابوالفخر زعفرانی دو نسخۀ قرآنی مترجم به فارسی برجای 
اکنون در موزۀ رضا عباسی  تاریخ کتابت 546 هجری  به  قدیم تر  مانده است. نسخه 
در  اکنون  هجری   548 کتابت  تاریخ  به  جدیدتر  نسخۀ  و  می شود  نگه داری  )تهران( 
 هم 

ً
کتابخانۀ سازمان دیانت ترکیه )آنکارا( محفوظ است.1 حجم این دو نسخه تقریبا

اندازه است و ترجمه های فارسی آیات در هر دو نسخه به صورت میان سطری و با قلمی 
 ریز کتابت شده است. تقسیم بندی های قرآنی در هر دو نسخه کمابیش مشابه 

ً
نسبتا

است و عالئم سجده، خمس و عشر در حاشیه ها به صورتی مشابه رسم شده است. 

1. از دوستان گرامی ام محمد تقی حسینی و اکبر ایرانی که با لطف خود، تصاویر نسخۀ سازمان دیانت ترکیه 

)آنکارا( را در اختیار من قرار دادند، بسیار سپاسگزارم. 
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از همه مهم تر اینکه، انجامۀ هر دو نسخه در پایان به صورتی بسیار مشابه کتابت شده 
است. با این تفاوت که در نسخۀ آنکارا به محل کتابت نسخه در ری اشاره شده، اما 
انجامۀ نسخۀ تهران خالی از ذکر محل کتابت است، اما با توجه به اطالعات دیگرمان 

دربارۀ زعفرانی، باید در حوالی ری انجام یافته باشد.1

تعداد برگنوع خطمکان کتابتتاریخ کتابتمحل نگهداری و شماره نسخهنسخه

 ری546 قمریموزه رضا عباسی، 551نسخۀ تهران
ً
328 برگنسخاحتماال

قری548 قمریکتابخانۀ سازمان دیانت، 1248نسخۀ آنکارا
َّ

334 برگمحق

قرآن  خط  در  را  مهم  تفاوت  نخستین  هست:  نسخه  دو  این  میان  تفاوت  چندین 
ق کتابت 

َّ
می یابیم. نسخۀ تهران با قلم نسخ کهن نگاشته شده، و نسخۀ آنکارا با قلم محق

فضای  و  چسبیده  هم  به  آنکارا  نسخۀ  ق 
ّ

محق خط  در  حروف  اینکه  دیگر  است.  شده 
خالی در میان آنها نیست. به عکس، در نسخۀ تهران، کلمات قرآنی با فاصله ای منظم 
از هم جدا جدا نوشته شده اند. با توجه به کتابت حرفه ای قرآن به قلم زعفرانی در این 
دو نسخه، دور نیست که نمونه های دیگری از دستخط و کتابت قرآنی وی در آینده نیز 

یافت شود.
اما  است.  ترجمه شده  ثابت  و  یکسان  به صورتی  بسمله همواره  تهران،  نسخۀ  در 
در نسخۀ آنکارا این امر چندگونه است. همچنین حواشی نسخۀ تهران، خالی از ذکر 
ف 

ّ
اختالف قرائات مختلف است، اما در نسخۀ آنکارا، زعفرانی با استفاده از نظام مخف

نویسی برای اسامی قّراء سبعه و عشره، در حاشیۀ برگه ها به جزییات اختالف قرائات 
مهم در هر آیه اشاره می کند. کاتب در این نسخه همچنین، در حاشیۀ آغازین هر سوره، 

1. استاد علی اشرف صادقی در یادداشت کوتاه خود در آیین رونمایی از ترجمۀ زعفرانی )تهران، موزۀ رضا 

عباسی، 27.9.97( اظهار داشته اند: »اگر محل این ترجمه دقیقا همانجایی نباشد که تفسیر سورابانی در 

آن ترجمه شده، بسیار نزدیک به آن بوده است، زیرا در این ترجمه کلمۀ »ترنجبین« به صورت »تلنگوین« به 

کار رفته، اما در سورابانی به شکل »تلنگبین« آمده است. از آن جایی که سورابان از روستاهای مجاور نیشابور 

بوده، این ترجمه هم باید در یک نقطۀ بسیار نزدیک به آن انجام گرفته باشد.« علی اشرف صادقی، »دربارۀ 

قرآن زعفرانی«، آیین رونمایی و معرفی نسخۀ »قرآن زعفرانی«، با ترجمۀ کهن پارسی، بروشور ارائه شده در 

مراسم رونمایی در موزۀ رضا عباسی، تهران، 25 آذر 1397، ص 9.
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روایتی منقول درباب فضل قرائت سوره را به فارسی ذکر می کند.1
با این همه،  سورآبادی است.  تفسیر  مبنای هر دو نسخه قرآنی زعفرانی، کمابیش 
زعفرانی در کار خود رونویسی نمی کند؛ وی در هریک از نسخه های خود، با دخل و 
تفسیر سورابادی، متنی جدید ارائه می دهد.  تصرف در برگردان فارسی آیات قرآنی از 
کلیت  آنکه  با  بالعکس.  گاه  و  می کند  عربی  واژه ای  جایگزین  را  فارسی  کلمه ای  گاه 
ترجمه همچنان در سنت تحت اللفظی قدیم و واژه به واژه قرار دارد، در بسیاری مواضع 
آثار دخالت های تفسیری مترجم ــ با روحیۀ متکلمانه اش ــ هویداست. اما باید توجه 
داشت که به عکس ترجمه هایی چون »قرآن ری« )مورخ 556 ق( که در آنها، ترجمه از 
حالت لفظ به لفظ خارج شده، و مترجم جمالت بلندی را در متن ترجمه قرآن در قالب 
قاعدۀ لفظ  از  تا حد ممکن  اینجا، زعفرانِی مترجم می کوشد  افزوده، در  بیان  و  شرح 
برابر لفظ خارج نشود و تنها به جای برخی واژگان یا تعابیر عربی، معادل های تفسیری 
شان را قرار دهد. آوردن قرآن دربرابر »ذکر«، آشکار کردن مرجع برخی ضمایر، و نیز 
عطف مترادفین نمونه هایی از این دست است. این ها همه سبب شده است تا ترجمۀ 
قرآن زعفرانی نسخه ای منحصر به فرد و بسیار باارزش از ترجمۀ قرآن در زبان فارسی 
شود که عرضه و انتشار آن، گنجینه ای بسیار ارزشمند به محققان قرآن پژوه و دوستداران 

ادب فارسی تقدیم خواهد کرد.

نسخۀ موزۀ رضا عباسی )تهران(
مبنای کار ما در این تصحیح و در مقالۀ حاضر، نسخۀ ش 551 در موزۀ رضا عباسی 
)تهران( است. این نسخه در 328 بزرگ در قطع 36.5*29 سانتی متر، حاوی 11 سطر 
قرآن و 11 سطر ترجمۀ فارسی آیات در میان سطور است. متن آیات قرآنی و ترجمۀ آن 
هر دو به خط نسخی کهن کتابت شده اند که هر دو از نمونه های مهم و نادر در تاریخ 
کتابت قرآن به خط نسخ به شمار می آیند. در مجموع، تنها یک برگ از نسخۀ موزۀ رضا 
ترکیه  دیانت  از نسخۀ سازمان  این مورد، هنگام تصحیح،  در  که  مفقود است  عباسی 

)آنکارا( بهره گرفته ایم. در مقابل، افتادگی های نسخۀ آنکارا، بیش از سی برگه است.
خوشبختانه از دو لوح آغازین این قرآن، یکی باقی مانده است که نخستین صفحۀ 
ب با نقوش  نسخه ــ پیش از آغاز سورۀ فاتحة ــ را تشکیل می دهد. این صفحۀ ُمذهَّ

1. تفاوت های دیگری نیز میان این دو نسخه دیده می شود. از جمله آنکه نسخۀ تهران حاوی واژه های فارسی 

کهن تری است، اما در نسخۀ آنکارا برخی از این واژه ها با معادل های عربی جایگزین شده اند.
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به حدود  آن دست کم  از دوران سلجوقی است که سابقۀ  اسلیمی  و  گیاهی، هندسی 
یکصد و پنجاه سال پیش از زمان کتابت نسخه باز می گردد. قالب و زمینۀ این صفحه پر 
شده از رنگ طالست، اما در البالی آن رنگهای سفید، سبز، قرمز، آبی و مشکی برای 
با  یافته است. چند کادر مزین شده  انواع گلها و طرح های اسلیمی ظهور  نشان دادن 
نقوش گره دار، حاشیه و میانۀ صفحه را به طبقات مختلف تقسیم کرده اند و در میانۀ این 
طبقات، بنا به رسمی کهن، افتتاحیه ای به خط کوفی بر قرآن نوشته شده است. بخش 
باقی ماندۀ این کتیبۀ کوفی که حاوی اطالعاتی از تعداد حروف و کلمات قرآن است 
چنین خوانده می شود: »و ستمائه و أربع عشر کلمه | و عدد حروفه ثلثمائة | الف و أحد 

 والله اعلم.«
ً
و عشرون | الفا و مائتان و خمسون حرفا

به درستی معلوم نیست که نسخۀ »قرآن زعفرانی« موجود در موزۀ رضا عباسی از 
یادداشت های  برخی  به  بنا  اما  است،  داشته  سرگذشتی  چه  تاکنون  هجری  قرن ششم 
موجود در حواشی نسخه، می توان دریافت که در سال 1337 قمری )1297 شمسی(، 
این نسخه در حوالی کرمان بوده است.1 قرآن زعفرانی در دهۀ 1350 شمسی خریداری 
شده، و به موزۀ رضا عباسی راه یافته است. از آن زمان تاکنون، این نسخه و اهمیتش به 

درستی شناخته نشده بود. 

هجری   1297 سال  در  اسپانیولی  آنفوالنزای  ویروس  فراگیری  با  مقارن  که  یادداشت ها  این  از  یکی  در   .1

شمسی در مناطق مختلف ایران و جهان نوشته شده، چنین آمده است: 

بتاریخ 3 شهر ربیع االول 1337 تب عارض شد بهانه زکام، پانزدهم ماه قوس بود ]15 آذر 1297[ تا شانزدهم 

شهر فوق از ُدّران هفتاد و سه نفر آدم فوت کردند از ِده شیب و باغ باال هم به همین تب و همین درد بیست 

نفر فوت کردند. شبی و روزی 10 نفر فوت می کردند بقسمی که کفن ]و[ دفن نمی شدند. بعضی ها معادل ده 

یوم در اطاقها بودند درها بسته بود، جمع نمی شدند. از ِده شیب تا تیکدر و استخروئیه حدود 120 نفر فوت 

کردند به همین تب و درد بتاریخ شهر فوق 1337.

بماند سالها این نزم ]: نظم[ و ترتیب

زما هر زره ]: ذره[ خاک افتاده جایی

غرض نقشی است کز ما باز ماند

که هستی را نه می بینم بغائی ]: بقایی[

1337
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سرلوح آغازین قرآن زعفرانی )نسخۀ موزۀ رضا عباسی، تهران(
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آغاز سورۀ یوسف در قرآن زعفرانی، نسخۀ سازمان دیانت ترکیه، آنکارا
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آغاز سورۀ یوسف در در قرآن زعفرانی، نسخۀ موزۀ رضا عباسی، تهران
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انجامۀ پایانی قرآن زعفرانی، نسخۀ سازمان دیانت ترکیه، آنکارا  )مورخ جمادی االولی 548 قمری، ری(
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انجامۀ پایانی قرآن زعفرانی، نسخۀ موزۀ رضا عباسی، تهران )مورخ ربیع اآلخر 546 قمری(
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ابوالفخر زعفرانی )عالم و کاتب معتزلی در ری(
با آنکه نام ابوالفخر بن ابی الفضل زعفرانی در پایان دو نسخه از قرآن، موّرخ 546 و 
548 هجری یافت شده، تاکنون از احوال وی چندان در منابع دیگر اطالعی نیافته ایم. 
چه بسا یک ناِم مشابه ما را به موصل و عهد اتابکان موصل در قرن ششم و هفتم هجری 
برساند. المبارک بن أحمد بن حمدان، یا همان ابن الشعار الموصلی )م 654 ق( در 
کتاب قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان، به یحیی بن محمد بن عمر بن محمد 
بن علی اشاره می کند، و کنیه و لقب او را »ابوالفخر بن ابی الفضل الکاتب« می خواند. 
این کنیه و لقب »کاتب« بر فرد مورد نظر ما تطابق بسیار دارد، اما سال تولد و روزگار 
ابن الشعار الموصلی می گوید:  ابوالفخر زعفرانی هماهنگی ندارد.  با روزگار  حیاتش 
»یحیی بن محمد بن عمر بن محمد بن علی یا همان ابوالفخر بن ابی الفضل الکاتب 
به سال 551 هجری در جزیرۀ ُعَمریه ]جنوب ترکیۀ کنونی[ متولد شد و از کودکی در 
موصل سکنی گزید. در عهد نورالدین اتابک ارسالن شاه بن مسعود بن مودود، کاتبی 
در موصل مالقاتش  به سال 632 هجری  اش  پیری  ایام  در  من  بود.  قالع موصل  در 
کردم، شیعی مذهب بود و دیوان شعری در مدایح اهل بیت داشت.« وی سپس قطعاتی 
از اشعار و مدایح ابوالفخر کاتب را  نقل می کند.1 از آنجا که ابوالفخر بن ابی الفضل 
زعفرانی در سال 546 و 548 دو نسخۀ مترَجم قرآن خود را در ایران )و در شهر ری( 
الفضل کاتب در سال 551 هجری در منطقه جزیره  ابی  ابوالفخر بن  کتابت کرده، و 
به دنیا آمده و عمر خود را در موصل گذرانده است، تطبیق این دو بر یکدیگر ناممکن 
است. از این رو، برای کشف هویت این کاتب و مترجم قرآن، باید همچنان در البالی 

آثار و احوال گذشته در جستجوی شواهد جدید متنی و نسخه شناختی بمانیم.
لقب »زعفرانی« چه بسا به اشتغال پدر و اجداد وی در امر تولید یا تجارت زعفران 
داشته باشد،2 اما حتی نام اصلی خود و پدرش را نمی شناسیم و تنها به دو کنیۀ ابوالفخر 
در  اسالمی  منابع  از  موجود  فهرست های  در  نام  این  داریم.  دسترسی  ابوالفضل  و 
 در دنا و فنخا( ذکر نشده است، با این همه، 

ً
کتابخانه ها و موزه های ایران و جهان )مثال

ق، 
ّ

بعید نیست در آینده آثار دیگری از وی شناسایی شود. تسلط وی بر انواع اقالم محق

1. ابن الشعار الموصلی، قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان، ج 10، ص 46ـ49.

2. محمد حسن ابریشمی در کتاب خود، زعفران از دیرباز تا امروز )تهران: امیرکبیر، 1389(، ص 69ـ85، 

از برخی کسان با لقب »زعفرانی« در نقاط مختلف ایران یاد کرده، با این همه، فهرست وی را ــ دست کم در 

ـ  می توان بر اساس منابع تاریخی و تراجمی بسیار گسترش داد. خصوص عالمان و ادیبان ملقب به »زعفرانی«ـ 
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ثلث، و نسخ در کتابت قرآن، نشان از حرفه ای بودن وی در کتابت و استنساخ دارد، و 
روش وی در پاالیش تفسیر سورآبادی و انجام تغییرات مختلف در نحوه تفسیر آیات یا 
قرائت آنها و تغییر واژگان فارسی هنگام ترجمۀ آیات، نشان از دانش و تخصص وی در 

علوم اسالمی دارد. 
مناطق  و  با گروه ها  از همه،  بیش  و شهرت زعفرانی  عنوان  اسالمی،  آثار کهن  در 
مختلفی در همدان، بغداد، بصره، و ری پیوند داشته است. روستایی به نام زعفرانیه، هم 
در همدان و هم در اطراف بغداد وجود داشته است،1 اما ابوالفخر زعفرانی که نسخه های 

خود را در ری کتابت کرده، نمی تواند به همدان، بغداد یا جاهای دیگر منسوب باشد.
شهر ری )مکان کتابت نسخۀ آنکارا، مورخ 548( تنها سرنخ های ما از این دانشمند 
و کاتب برجستۀ قرن ششمی است. ری به سبب موقعیت سیاسی و جغرافیایی اش، و 
نیز به خاطر حضور عالمان مختلف فرق اسالمی، یکی از مهم ترین کانون های علمی 
و ادبی در سده های مختلف اسالمی به ویژه در فاصلۀ قرون سوم تا ششم بوده است.2 
فرقه های مختلف کالمی و فقهِی شافعی، حنفی، شیعی، زیدی، اسماعیلی و شماری 
از معتزله در این چهار قرن، فراز و نشیب بسیار را از سر گذرانده اند. صاحب بن عباد 
وزیر قدرتمند شیعی و قاضی عبدالجبار معتزلی هر دو سالها در ری حضور داشتند. 
در این میان نجاریه )پیروان حسین بن محمد بن عبدالله النجار الرازی متوفای 220 
هجری( و گروهی انشعاب یافته از ایشان به نام زعفرانیه را باید از مهم ترین کانون های 

معتزلی در ری دانست.
فی المثل  زیسته اند.  ری  در  هجری  ششم  تا  سوم  قرون  در  زیادی  »زعفرانی«های 
است.3  بوده  ری  در  قولویه  ابن  مشایخ  از  الزعفرانی  بن  علی  بن  الحسین  أبوعبدالله 
ابوالقاسم رافعی قزوینی )م 623 ق( در التدوین فی أخبار قزوین می گوید: »عمر بن 
ابی الحسین بن عبد الرحیم الزعفرانی الرازی از فرزندان روسای زعفرانیه در ری بود که 
در سال 564 هجری در قزوین از قاضی عطاء الله بن علی سماع حدیث کرد.«4 این 

1. نک. دهخدا، لغت نامۀ دهخدا، ذیل »زعفرانیة«.

2. برای گزارشی دقیق و مختصر از حضور عالمان مختلف فرقه های اسالمی در ری پیش و پس از حملۀ مغول، 

نک.: قنبرعلی رودگر، »ری: پویش های مذهبی، علمی و فرهنگی« در دانشنامۀ جهان اسالم، ج 20، ص 16-11.

3. ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، ص 52، 61 و 67.

ُحَسْیِن ْبِن َعْبِدالرحیم الزعفراني الرازي من أوالد رؤسا الزعفرانیة بالري سمع القاضي عطاء 
ْ
ِبي ال

َ
4. »عمر ْبُن أ

ْزِویَن سنة أربع وستین وخمسمائة جزءا من حدیث القاضي محمد ْبِن َعْبِد الباقي األنصاري 
َ

ه ْبن علي ِبق
َّ
الل
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امر نشان می دهد که زعفرانی ها و خاندان معتزلی ایشان حتی در نیمۀ دوم قرن ششم 
نیز در ری شناخته شده و فعال بوده اند. ابوسعد عبدالکریم بن محمد سمعانی )م 562 
ق( پس از ذکر شمار زیادی از عالمان مشتهر به لقب زعفرانی، می گوید: »اما زعفرانیه، 
فرقه ای از نجاریه اند که پیشوایشان فردی به نام زعفرانی بوده است. اینان قائل به حدوث 
با  اینکه کالم خدا جز اوست، و هرچه جز او مخلوق است؛  به  الله اند، و قائل  کالم 
قرآن کفر است. و زعفرانیه در ری دعایی  بودن  به مخلوق  قول  این حال معتقدند که 
مخصوص خود دارند که چنین است: خدایا هالک کن هر که گوید قرآن مخلوق است. 
با این حساب، ایشان جامع متناقضین اند.«1 بر این ها باید افزود اطالعات فراوانی که 
النقض  کتاب  جای جای  در  ششمی  قرن  شیعی  دانشمند  رازی،  قزوینی  عبدالجلیل 
می آورد که نشان می دهد نزاع های کالمی در میانۀ قرن ششم بر سر موضوعاتی چون 
رویت خدا و خلق قرآن در ری میان فرق مختلف در جریان بوده و شیعیان گاه متهم به 

جانبداری از معتزله می شده اند.2 
لقب »زعفرانی« در انجامۀ دو نسخۀ قرآن ابوالفخر زعفرانی، ما را به فرقۀ »زعفرانیه« 
در ری و اطراف ری پیوند می دهد. منابع فرق و کالم اسالمی دسته ای از معتزلیان را 
زعفرانیه نامیده اند. ایشان گروهی از حنفیان ری بوده اند که از نجاریه )دسته ای اصلی 
در میان معتزله( فاصله گرفته اند و با ایشان اختالفاتی یافته اند. موضوعاتی چون خلق 
بوده  اسالمی  فرق  دیگر  با  نیز  و  یکدیگر  با  فرقه ها  این  اختالف  محل  همچنان  قرآن 
دربارۀ ری  قرن چهارم  در  اسالمی  نامبردار  )م. 380 ق( جغرافیدان  ِدسی 

ْ
مق است.3 

ه من لفظه سنة ثالث وثالثین وخمسمائة.« التدوین، ج 3، ص 445.
َّ
عن شیوخه بسماع القاضي من عطاء الل

1. »وأما الزعفرانیة فهم فرقة من النجاریة، ینتمون إلی مقدم لهم یقال له الزعفرانّي، وهذه الفرقة کانت تقول 

بحدوث کالم الله، وإن کالمه غیره، وإن کل ما هو غیره فهو مخلوق، ویقولون مع ذلك إن القول بأن القرآن 

مخلوق کفر، وکانت الزعفرانیة بالري یقولون في دعائهم: یا رب أهلك من یقول بأن القرآن مخلوق، فیجمعون 

بین المتناقضین.« سمعانی، االنساب، ج 6، ص 301.

2. برای نمونه: عبدالجلیل قزوینی رازی، نقض، ص 456ـ458 و 482ـ483.

َباع 
ِّ
ِء ات

َ
رق بین الِفرق )ص 197ـ198( می نویسد: »ذکر الزعفرانیة ِمْنُهم: َهُؤال

َ
3. بغدادی دربارۀ ایشان در الف

الله  ُهَو غیر  َما  یره وکل 
َ

غ ی 
َ
َعال

َ
ت الله  م 

َ
ال

َ
ان ک ول 

ُ
َیق

َ
ف اوله  مه 

َ
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َ
بآخر ک ُیَناقض  اَن 

َ
َوک بالری  اَن 

َ
ک الذی  الزعفرانی 

ا 
َ

ن َهذ
َ
ْصَحاب التواریخ أ

َ
وق َوذکر بعض أ

ُ
ل

ْ
م الله َمخ

َ
ال

َ
ول ک

ُ
ن َیق ب خیر ِممَّ

ْ
ل

َ
ک

ْ
ِلك ال

َ
ول َمَع ذ

ُ
وق ثمَّ َیق

ُ
ل

ْ
ی َمخ

َ
َعال

َ
ت

ة 
َّ
ة ویسبه ویلعنه فی مواسم َمک

َّ
ن یخرج الی َمک

َ
أ کتری رجال علی  ن یشهر َنفسه فی اآلفاق فأ

َ
أ َراَد 

َ
أ الزعفرانی 

ون العنجد ُحْرَمة للزعفرانی 
ُ
ل

ُ
ک

ْ
َیأ  

َ
ن قوما ِمْنُهم ال

َ
َباعه بالری أ

ْ
ت
َ
أ لیشتهر ذکره ِعْند حجیج اآلفاق َوقد بلغ حمق 

ل محبوبه.« نیز نک.: الشهرستانی، الملل و النحل، ج 1، ص 88ـ90.
ُ
ک

ْ
 َنأ

َ
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ُ
ال

َ
ِلك َوق

َ
اَن یحب ذ

َ
ویزعمون انه ک
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می نویسد: »بیشتر مردم ری در فقه حنفی اند، ]و در کالم[ نجاری اند، مگر روستاییان 
این قصبه که زعفرانی مذهبند، ایشان در موضوع خلق قرآن توقف گزیده اند. از یکی 
از داعیاِن صاحب ]بن عباد[ شنیدم که می گفت: تودۀ مردم در اینجا ]: ری[ در همه 
چیز تابع من اند، مگر در مسألۀ خلق قرآن. من خود أبوعبدالله زعفرانی را دیدم که از 
مذهب پدرانش ]زعفرانیه[ روی گردانیده، و به مذهب نجاریان ]از فرق معتزله در ری[ 
روی آورده بود و مردم روستاهای اطراف ]ری[ از وی دوری می کردند. در ری، شمار 
حنبلیان هم قابل توجه است، و عوام در امر خلق قرآن، پیرو فقیهان اند.«1 اکنون دور 
نیست ابوالفخر زعفرانی را نیز یکی از معتزلیاِن ری در قرن ششم به شمار آوریم، چه 
هم شهرت او و هم سبک ترجمه اش در آیات خاص کالمی این حدس را تأیید می کند.
وقتی به غلبۀ دیدگاه های معتزلی در ترجمۀ قرآن زعفرانی توجه کنیم، کالف ماجرا 
فارسی،  به  مترَجم  قرآنی  کتابت  هنگام  زعفرانی  ابوالفخر  می نماید.  گشوده تر  اندکی 
هوشمندانه کار خود را بر پایۀ تفسیر سورآبادی بنا نهاده است، چراکه اندیشه های کالمی 
سورآبادی و کرامیان نیشابور در این روزگار، به دیدگاه های معتزلی او بسیار نزدیک بوده 
به  تفسیری  مهم  اثر  چهار  انتخاب،  برای  وی  روی  پیش  گزینه های  مهم ترین  است. 
خواجه  االسالم  شیخ  تفسیر  سورآبادی،  تفسیر  طبری،  تفسیر  ترجمۀ  بوده اند:  فارسی 
عبدالله انصاری، و تفسیر تاج التراجم )ابوالمظفر اسفراینی(.2 دو اثر اخیر را یک فقیه 
و صوفی حنبلی و یک محدث ومتکلم اشعری نگاشته اند و در آن ها کمتر به تأویل های 
 در دفاع 

ً
عقلی ومعتزلی روی خوش نشان داده می شود. حتی باید گفت این دو اثر کامال

از دیدگاه حنبلی و اشعری نوشته شده اند. اثر نخست، یعنی ترجمۀ تفسیر طبری هم با 
 در بیان دیدگاه های کالمی، 

ً
آنکه دو قرن پیش از زعفرانی تدوین یافته بوده، اما احتماال

زعفرانی را قانع نمی کرده است. 
تفسیر  در  دیدگاه های کالمی سورابادی  از  بسیاری  دید،  ادامه خواهیم  در  چنانچه 

1. »أّما بالري، فالغلبة للحنفیین وهم نجاریة إال رساتیق القصبة فإنهم زعفرانیة یقفون في خلق القرآن وسمعت 

بعض دعاة الصاحب یقول: قد الن لي أهل السواد في کل شيء إال في خلق القرآن، ورأیت أبا عبد الله بن 

الزعفراني قد عدل عن مذهب آبائه إلی مذهب النجار وتبرأ منه أهل الرساتیق، وبالري حنابلة کثیر لهم جلبة. 

والعوام قد تابعوا الفقهاء في خلق القرآن«

2. تفسیر حدادی )معانی کتاب الله و تفسیر المنیر( را هم می توان بر این موارد افزود، اما این اثر تألیف شده 

در غزنین، احتماال در ری و در اختیار زعفرانی نبوده است. تفسیر خواجه عبدالله انصاری اما به شهادت کار 

ابوالفضل میبدی در کشف االسرار در میانۀ قرن ششم به مناطق میانی ایران، رسیده بوده است. 
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سورآبادی )که تکامل یافته باورهای کرامیه است( مورد قبول زعفرانی قرار گرفته است. 
ترجمه و تفسیر سورآبادی از آیات قرآن مشتمل بر موضوعاتی چون علم خداوند، قدرت 
خداوند، رویت الهی، انتساب افعال منفی به خداوند، و انتساب امور موهم جسمانیت 
 همگی با تغییراتی جزیی به ترجمۀ زعفرانی راه یافته اند، چراکه برگردان 

ً
خداوند، تقریبا

این آیات در تفسیر سورآبادی مطابق با کلیات باورهای معتزلی زعفرانی بوده است. 
را  آیه  و  می زند،  تن  تأویل  از  صراحت  به  سورآبادی  امور،  برخی  در  همه،  این  با 
به صورت لفظی و بر مبنای ظاهر آن ترجمه می کند. در اینجا زعفرانی راه خود را از 
 
ً
سورآبادی جدا می کند و گرایش معتزلی خود در تأویل ظاهر آیه را آشکار می کند. مثال

در موضوع استوای خداوند بر عرش در آیات اعراف، 54/ یونس، 3/ رعد، 2/ طه، 5/ 
فرقان، 59/ سجده، 4/ و حدید، 4، سورآبادی به خواننده هشدار می دهد که چگونگی 
این »استوای خدای بر عرش« بر ما آدمیان روشن نیست. در حالی که سورآبادی در 
ترجمۀ این آیات می نویسد: »پس استوا کرد بر عرش، بی چون و بی چگونه«، زعفرانی 
ترجمه  یکسان چنین  به صورتی  را  آیات  این  تمام  به روشنی  رفع شبهۀ تجسیم،  برای 

یدن َعرش«. می کند: »َپس ِاقبال کرد بر آفر
به  )انبیاء، 2/ شعراء، 5(  بار  دو  که  ث« است 

َ
»ُمْحد کلیدی  واژۀ  دیگر،  مثال  یک 

قرآن نسبت داده شده است. با توجه به نزاع های کالمی بر سر خلق یا عدم خلق قرآن، 
برگردان های زعفرانی نشان می دهد که وی به حدوث یا خلق قرآن باور دارد. یک بار آن 
را به »َنوگفَته« و در جای دیگر آن را به »َنوآورَده« ترجمه کرده است.1 اما سورآبادی در 
تفسیر خود یکجا )شعراء، 5( به روشنی موضوع را از قرآن به امور دیگر چون ذاکر و 
شرف انصراف می دهد،2 و در جای دیگر )انبیاء، 2(، به تفصیل پرسشی پیرامون داللت 

آیه بر خلق و حدوث قرآن مطرح می کند و آن را مردود می شمارد.3

1.  نیاید بدیشان هیچ یادکردی از خدایشان َنوگفَته که نه فرانُیوشند آنرا و ایشان بازی می کند )انبیاء، 2(. و نیاید 

بدیشان هیچ َپند از خدای، َنوآورَده که نه باشند از آن ُروی بگردانندگان )شعراء، 5(.

ٍث: و نیامد به ایشان هیچ پند ــ گفته اند من ذکر ای: من ذاکر، هیچ 
َ

ْحمِن ُمْحد ٍر ِمَن الرَّ
ْ
ِتیِهْم ِمْن ِذک

ْ
2. »َوما َیأ

 کاُنوا َعْنُه ُمْعِرِضیَن: 
َّ

ـ از خدای مهربان نو آورده ِإال پند دهنده ای، و گفته اند من ذکر ای: من شرف، هیچ شرفـ 

که نباشند از آن روی گردانندگان« )تفسیر سور آبادی، ج 3، ص 1721(.

3. »سؤال: چرا قرآن را محدث نگویند بعد ما که خدای تعالی آن را در این آیت محدث گفت. جواب گفته اند 

این ذکر پند است و گفته اند این ذکر رسول است و پند و رسول خود نبود مگر محدث، و گفته اند این ذکر به 

معنی ذاکر است و گفته اند این ذکر به معنی شرف است و این همه جز قرآن است. سؤال: این ذکر را در این 
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ماحصل آنکه ابوالفخر زعفرانی یکی از عالمان پارسی گوی ری در قرن ششم هجری 
است که از تبار فرقۀ زعفرانیه و نزدیک به گرایش های کلی کالمی معتزله بوده است.

خوشنویسی و تذهیب قرآن زعفرانی
نسخ  با  اما  است،1  نسخ  خط  عباسی(،  رضا  موزۀ  )در  زعفرانی  قرآن  نسخه  خط 
نسخۀ  به  کتابت  تاریخ  نظر  از  نسخه  نزدیک ترین  حال،  این  با  دارد.  فاصله  یاقوتی 
زعفرانی، قرآنی است به خط محمود بن حسین کاتب کرمانی که در تاریخ 559 هجری 
زعفرانی  نسخه  در  اما  دارد؛  آشکار  ریحان حضور  آن، خط  در  و  است2  کتابت شده 
اندازه حروف،  است.  نسخ  ولی ساختار خط  ریحان،  به خط  نزدیک  بسیار  دور خط 
ارتفاع الف و برخی از دوایر به ریحان نزدیک ترند. در این دوره هنوز اساسا خط نسخ 
آمیختگی آشکار با ریحان و در برخی نمونه ها با ثلث دارد. قوت قلم کاتب در این نسخه 
ستودنی است و نسبت به زمان کتابت، نسخه ای نفیس محسوب می شود.  نسخه بسیار 
بی تکلف کتابت شده و روشن است ضمن رعایت اصول خوشنویسی، جنبه کاربردی 
نسخه بیش از رعایت معیارهای زیبایی شناخی اهمیت داشته است. خط ترجمه، نوع 
تحریری خط متن است. در هر حال نمونه ای نادر و مهم در تاریخ کتابت قرآن به ویژه 

خط نسخ است. 
از تذهیب دوره  نفیس  نمونه ای  و  تزئینات واجد اهمیت،  از منظر  نسخه همچنین 
سلجوقی است. در این دوره، اساس تذهیب بر استفاده از ورقۀ طال است. صفحات 
با  که  مستطیل  کادر  دو  از  است  مرکب  دوره  این  نمونه های  برخی  مشابه  افتتاحیه 
حاشیه های با نقوش اسلیمی و زنجیره ای و دو کتیبه که در باال و پایین متن قرار گرفته اند. 
نقوش کتیبه ها بیشتر مبتنی بر منحنی و شامل اسلیمی های چند پر، گل و برگ، و نقوش 

موضع چنان که بر این همه وجوه که یاد کردی رانده اند بر قرآن هم رانده اند پس چرا قرآن را محدث نگویی؟ 

جواب گوییم اگر این ذکر بر قرآن رانی این محدث به معنی احداث بود نه به معنی مخلوق و روا بود که این 

محدث صفت اتیان قرآن بود نه صفت قرآن، و اتیان قرآن خواندن جبرئیل و خواندن مصطفی بود، ال جرم 

آن خواندن ایشان خود محدث بود، و روا بود که این محدث به معنی جلی و ظاهر بود، نشاید که محدث 

صفت قرآن بود زیرا که اگر قرآن محدث بودی مخلوق بودی و قرآن نه مخلوق است بل که منزل و حدیث 

ه نزل احسن الحدیث« )تفسیر سور آبادی، ج 3، ص 1547ـ1548(.
َّ
 گفت الل

ّ
است چنان که خدای عّز و جل

1. در این بخش از توضیحات دوست گرامی ام، علیرضا هاشمی ن ژاد در مراسم رونمایی و معرفی نسخۀ »قرآن 

زعفرانی«، در موزۀ رضا عباسی، تهران، 25 آذر 1397، استفاده کرده ام.

2. این نسخه اکنون در موزۀ دانشگاه پنسیلوانیا به شمارۀ NEP27 نگه داری می شود.
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حلزونی شکل است. در کتیبه ها، سرسوره به خط کوفی طالیی محرر نوشته شده و در 
دو طرف کتیبه عنوان دو قاب با زمینه الجورد و نقوش اسلیمی نقش بسته است. متن 
با  آیات  بین  با هاشور شطرنجی پوشیده شده است. فاصله  آیات دندان موشی شده و 
گلهای شش پر و در صفحات افتتاح با شمسه های کوچکی که در مرکز گل نیلوفر و در 
اطراف با برگ های متصل ترسیم شده اند. عالئم و نشانه های تخمیس و تعشیر و ... در 
فرم های شمسه و ترنج گلدان وار ترسیم و برخی نشانه ها نیز به خط کوفی، و سرسوره ها 

به خط توقیع طالیی محرر کتابت شده اند.
برخی سرسوره ها نیز به خط کوفی و در قالب کتیبه و ترنج سمت راست با نقوشی 
مشابه سرلوح صفحات افتتاح تزیین شده اند. صفحه آغازین، صفحه ای تمام تذهیب 
است که با چهار شکل ستاره مانند 16 ضلعی و انواع نقوشی که برشمردیم و رنگ های 
طالیی، الجورد و شنگرف تزئین شده است. در پایان برخی سوره ها در دو طرف عبارت 
پایانی سوره نوارهای تزئینی به رنگ طال ترسیم شده است. در مجموع تذهیب »قرآن 
زعفرانی« از نمونه های تذهیب بسیار نفیس و پرمایه دوره سلجوقی است، و نشان از 

اهمیت نسخه در زمان کتابت آن دارد.1

ویژگی های کلی ترجمۀ فارسی
پاره ای از ویژگی های ترجمه فارسی قرآن زعفرانی هماهنگ با سیر کلی ترجمه های 
باید  را  فارسی  برگردان های  این  است. سرآغاز  تا ششم هجری  قرون چهارم  در  قرآنی 
ترجمۀ تفسیر طبری دانست که به دستور منصور بن نوح سامانی در سال 354 هجری 
در ماوراء النهر انجام گرفت و تا قرنها، سبک و سیاق کلی ترجمه های فارسی قرآن پس 
از خود را سمت و جهت بخشید. با این همه، و به رغم تأثیر و هیمنۀ زبان و سبک ترجمه 
آیات قرآنی در ترجمۀ تفسیر طبری بر آثار بعدی، برخی از مترجمان و مفسران پارسی 
گوی بعدی گاه توانسته اند گونه های متفاوتی از ساختار، نحو، و واژه های فارسی را در 
آثار خود به کار گیرند که آنها را از ترجمۀ تفسیر طبری تمایز بخشد. از آن جمله باید 
به ترجمۀ آیات قرآن در تفسیر سورآبادی، ترجمۀ خواجه عبدالله انصاری در نوبت اول 
تفسیر کشف االسرار میبدی، و نیز ترجمۀ آیات قرآن در پلی میان شعر هجایی و عروضی 

»قرآن  نسخۀ  معرفی  و  رونمایی  آیین  زعفرانی«،  قرآن  تذهیب  و  »خوشنویسی  ن ژاد،  هاشمی  علیرضا   .1

زعفرانی«، با ترجمۀ کهن پارسی، بروشور ارائه شده در مراسم رونمایی در موزۀ رضا عباسی، تهران، 25 آذر 

1397، ص 10.
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فارسی1 )نسخۀ قرآن شمارۀ 2309 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی( اشاره کرد.
نخستین  سبک  به  مترجم  یعنی  دارد؛  کلمه  به  کلمه  قالبی  زعفرانی  قرآن  ترجمۀ 
مترجمان قرآن در زیر هر کلمۀ قرآنی، معادل فارسی آن را می نویسد. از همین رو، نحو 
جمالت فارسی بیشتر به ساختار عربی آیات نزدیک است. این سبک از برگردان قرآن، 
چه بسا در قرون نخست، ترجمه به معنای امروزی به شمار نمی آمده است، بلکه تنها 
گونه ای معادل یابی برای تک تک کلمات قرآن بوده است، اما به تدریج نثر ترجمه های 
فارسی در قرون ششم و هفتم روان تر می شود. از این رو، باید گفت ساختار جمالت 
فارسی در ترجمۀ قرآن زعفرانی، در قیاس با نثر ترجمۀ تفسیر طبری، از روانی بیشتری 
برخوردار است، گواینکه همچنان در فضای ترجمه های تحت اللفظی یا کلمه به کلمه 

کهن به سر می برد.
ویژگی دوم زعفرانی، وابستگی وی به تفسیر فارسی سورآبادی است. درواقع ترجمۀ 
این  با  دانست.  سورآبادی  تفسیر  از  پیرایشی  و  بازسازی  باید  را  زعفرانی  قرآن  فارسی 
همه، مقایسۀ این ترجمه با متن تفسیر سورآبادی نشان می دهد که دشوار می توان کار 
می دانیم،  همچنانکه  سورآبادی  تفسیر  کرد.  قلمداد  صرف  رونویسی  یک  زعفرانی 
ترجمه و تفسیری مزجی و درهم آمیخته از قرآن کریم به زبان فارسی است. به عکس 
پدیدآورندگان ترجمۀ تفسیر طبری که نخست، ترجمۀ فارسی کلمات و جمالت را زیر 
آیات قرآن می نویسند، و سپس به گزارشی مشروح از قصص و محتوای آیات می پردازند، 
ابوبکر عتیق بن محمد سورآبادی )م 494 ق( در کار خود، ترجمه و تفسیر قرآن را به 
صورت مزجی و درهم آمیخته ذکر می کند. یعنی گاه تمام یک آیه و گاه بخشی از آن را 
به صورت پاره پاره نقل می کند، سپس ترجمه و در پی آن تفسیری کوتاه یا مشروح از 
آن ارائه می دهد و به سراغ بخش بعدی می رود. در خالل این کار، گاه سوال و جوابی 
را ناظر به محتوای لغوی، ادبی، تاریخی، کالمی و تفسیری آیه مطرح می کند. بنابراین 
روشن است که گاه به سادگی نمی توان در این اثر، ترجمۀ آیات قرآن را از تفسیر آن جدا 

کرد. 
برگردانی  سورآبادی،  ممزوج  تفسیر  و  ترجمه  میان  از  که  است  آن  زعفرانی  هنر 
خالص از آیات قرآن را استخراج کرده و آن را بر اساس سلیقۀ خود بازسازی و پاالیش 

1. پلی میان شعر هجائی و عروضی فارسی در قرون اول هجری: ترجمه ای آهنگین از دو جزو قرآن مجید، به 

اهتمام احمدعلی رجایی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1353.
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کرده است. از این رو، می توان گفت به همان اندازه که این ترجمۀ فارسی قرآن به میراث 
وقتی  فی المثل  است.  زعفرانی  اندیشۀ  و  طبع  و  قلم  وامدار  است،  نزدیک  سورآبادی 
سورآبادی دو یا چند قرائت مختلف در یک آیه را بیان، و ترجمه ها و تفسیرهای متفاوت 
را ذکر می کند، زعفرانی یک قرائت را اختیار و ترجمۀ فارسی خویش را بر همان اساس 
در نسخۀ خود می نویسد. یا وقتی که سورآبادی شرحی کوتاه یا بلند درباب آرای لغوی 
و تفسیری مختلف ذیل آیه ای از قرآن ذکر می کند، زعفرانی مطابق نظر خود، رأیی را 
اختیار می کند و همان را در ترجمۀ فارسی اش منعکس می کند. در اینجا به نمونه هایی 
از اقدام زعفرانی در پاالیش و بازسازی تفسیر سورآبادی، هنگام کتابت نسخۀ قرآن خود 

اشاره می کنم.
ّ َشْ ٍء قَِديٌر﴾ )بقره، 259(.

َنّ الَلّ َع  ُكِ
َ
ْعلَُم أ

َ
الف( ﴿قاَل أ

سورآبادی: گفت اکنون به عین الیقین می دانم ــ وگر قال ِاعلْم به جزم خوانی، امر 

بود؛ یعنی خدا گفت: بدان ــ که خدا بر هر چه خواهد و بر هرچه صحت مقدوری دارد 
توانا است.

زعفرانی: گفت: بدان که خدای بر هر چیز توانا است.

ب( ﴿َوانلّْجُم َوالّشَجُر يَْسُجَداِن﴾ )الرحمن، 6(. 
ستارگان  نجم  این  از  مراد  گفته اند  می کنند.  سجود  درخت  و  ستاره  و  سورآبادی: 

سجود  و  است  گشتن  و  رفتن  ستارگان  سجود  زمین،  نبات  شجر  این  و  است  آسمان 
درخت جنبیدن و سایه گردیدن. و گفته اند النجم ما نجم من االرض وال یقوم علی ساق 

و سجوِد آن گفته اند تسبیح آن است ...
زعفرانی: و گیاه بی ساق و نبات باَساق سُجود می کنند. 

ّل َتْطَغْوا ِف الِْمزَياِن﴾ )الرحمن، 8(. 
َ
ج( ﴿أ

سورآبادی: و فرمود که از حد درمگذرید در ترازو و سختن. طغیان در وزن و میزان 

خیانت کردن بود در آن.
زعفرانی: که مه جوئید اوزونی در ترازو .

بنَِي﴾ )قلم، 8(.  د( ﴿فَال تُِطِع الُْمَكّذِ
سورآبادی: فرمان مبر آن دروغ دارندگان حق را که می گفتند دست از این دعوی نبّوت 

بدار با ما بساز تا ما با تو بسازیم. زعفرانی: فرمان مَبر بدروغ دارندگانرا 
وا لَْو تُْدهُِن َفُيْدهُِنوَن﴾ )قلم، 9(.  هـ( ﴿َودُّ
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سورآبادی: ایشان آن دوست دارند که تو با ایشان در سازی تا ایشان با تو در سازند به 

مداهنت. گفته اند معناه: و دوا لو تکفر فیکفرون. 
زعفرانی: ُدوست داشتند که فاسازی با ایشان تا ایشان فاسازند با تو. 

و( ﴿َوَما ُهَو َعَ الَْغيِْب بَِضننٍِي﴾ )تکویر، 24(.
بضنین  اگر  و  متهم.  وحی  بر  وی  نیست  و  بظنین:  الغیب  علی  هو  وما  سورآبادی: 

خوانی به ضاد: نیست او بر وحی بخیل که چیزی از آن باز گیرد.
هَمت َزَده.

ُ
زعفرانی: و نیست او بر ناپیدا ت

زعفرانی در ترجمۀ خود به حداقل افزوده های تفسیری بسنده می کند. همین امر کار 
وی را در قیاس با نمونه های مشابه مانند ترجمۀ قرآن )نسخه مورخ 556(،1 معروف به 
»قرآن ری« ــ نسخۀ قرآن شمارۀ 661 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی ــ بسیار متمایز 
می کند. کاتب »قرآن ری«، ابوعلی الحسن بن محمد الحسن الخطیب، که هم روزگار 
با ابوالفخر زعفرانی است، ترجمۀ آیات را در نسخۀ خود همراه با تفسیر و افزوده های 
فراوان می آورد.2 به عکس ترجمه هایی چون قرآن ری که در آنها، ترجمه کمی از حالت 
به  بیان  و  قالب شرح  در  را  بلندی  و  و مترجم عبارات کوتاه  لفظ خارج شده،  به  لفظ 
ترجمه قرآن افزوده، در اینجا، زعفرانِی مترجم با پرهیز از افزودن توضیحات اضافی، 
می کوشد تا حد ممکن از قاعدۀ لفظ در برابر لفظ خارج نشود. اندک موارد تخطی از 
این قاعده در جایی است که زعفرانی مرجع ضمیر یا اسم اشاره ای را آشکار می کند، 
واژه ای مبهم و متشابه را با تفسیر آن جایگزین می کند،3 یا در ترجمۀ یک واژۀ قرآنی از 

عطف مترادفین استفاده می کند.4 

1. ترجمۀ قرآن )نسخه مورخ 556 هجری(، کاتب: ابوعلی الحسن بن محمدالحسن الخطیب، به کوشش 

محمدجعفر یاحقی، مشهد: مؤسسه فرهنگی شهید رواقی، 1364. 

2. یک نمونۀ دیگر، جزوۀ قرآن مترَجم فارسی به شمارۀ 144 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، وقف شده از 

سوی محمد بن عباس بن محمد بن ابی الطیب االشتری بر مشهد امام رضا علیه السالم )احتماال در قرن 

ششم هجری( است. در این اثر نیز آیات قرآن همراه با افزوده ها و توضیحات تفسیری )کوتاه و گاه بسیار بلند( 

به فارسی ترجمه شده اند. 

وحید، 
َ
ر )فرقان، 29( را به ت

ْ
ک

ِّ
 أهل الذکر )نحل، 43 و انبیاء، 7( را به اهل کتاب ترجمه می کند، الذ

ً
3. مثال

ر )ص، 7( را به قرآن و وحی برمی گرداند.
ْ
ک

ِّ
ودر جای دیگر، الذ

4. در سه جا، زعفرانی پس از ترجمۀ عبارتی قرآنی، تفسیری دیگر را با استفاده از تعبیر »و گفته اند:«، در 

 انجام می شود، در ترجمۀ 
ً
زیر سطر می نویسد. این کار که در برخی دیگر از نسخه های مترجم قرآن مکررا
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رسم الخط فارسی در قرآن زعفرانی
رسم الخط فارسی در ترجمۀ قرآن زعفرانی حاوی اغلب مختصات امالیی کلمات 
در نسخه های فارسی سده های پنجم و ششم هجری است. این امر جزئیات زیادی را 
اشاره می کنم:  آنها  پرکاربردترین  و  مهم ترین  به  اختصار  به  اینجا  در  که  دربر می گیرد 
حروف »ژ، چ، پ« با یک نقطه در زیر و به صورت »ز، ج، ب« کتابت می شوند. به 
ندرت امالی »ژ« و »پ« با سه نقطه نیز در نسخه می توان یافت. گاف هم همواره با 
یک سرکش و به صورت »ک« آمده است. که، چه، هرکه، هرچه، آنچه، بدانچه، گرچه، 
و ... بدون »ها« و به صورت کی، جی، هرک، هرج، آنج، بدانج، کرجی، و ... نوشته 
می شوند. زعفرانی همچنین ذال فارسی را در کلماتی چون بود، شاید، رود، دارد، داند، 
رسیدند، پوشیده، خدای، و مانند آن با نقطه، و به صورت بوذ، شایذ، روذ، دارذ، دانذ، 
رسیذیذ، بوشیذه، خذای و ... می نویسد. ترکیب »با آن« به صورت »بازان« آمده است. 
»می« در فعل مضارع، در کلماتی چون می رود، می گوید و مانند آن، همواره جدا از 

فعل نوشته می شود.
جمع کلماِت مختوم به ا همانند بینا، پیشوا، همتا، تنها، توانا، ناپیدا، ترسا، کوشا، 
شکیبا با دو اا و به صورت بیناان، پیشواان، همتاان، تنهاان، تواناان، ناپیداان، ترساان، 
کتابت  »ای«  صورت  به  همواره  »آیا«،  استفهام  حرف  است.  آمده  شکیباان  کوشاان، 
»هاء«  به  خود  که  کلماتی  به  جمع  عالمت  »ها«ی  اتصال  هنگام  همچنین  می شود. 
 کلماتی چون 

ً
 یک »هاء« را می نویسد. مثال

ً
غیرملفوظ ختم می شوند، زعفرانی عموما

و  پاکیزها،  نبشتها،  پاشنها،  سینها،  اندازها،  خانها،  میوها،  درجها،  چشمها،  جامها، 
... به جای جامه ها، چشمه ها، درجه ها، میوه ها، خانه ها، اندازه ها، سینه ها، پاشنه ها، 

نبشته ها، پاکیزه ها و ... آمده است.1

اِء 
َ

ُبوا ِبِلق
َّ

ذ
َ
ِذیَن ک

َّ
ِسَر ال

َ
 خ

ْ
د

َ
زعفرانی، هنگام برگردان آیات مرتبط با رویت و لقاء الله روی داده است. الف( ق

 
َ

ِئك
َ
ول

ُ
روغ داشتند بازرسیدن با قیامت  ــ و گفته اند دیدار خدای. ب( أ

ُ
ِه )انعام، 31(: زیان کردند آنها که بد

َّ
الل

اِئِه )کهف، 105(: ایشانند آنها که کافر شدند بنشانهای خدایشان و بازگشتن با 
َ

ِهْم َوِلق ُروا ِبآَیاِت َربِّ
َ

ف
َ
ِذیَن ک

َّ
ال

ِه )کهف، 110(: هرکه بود که می امید دارد بباز  اَء َربِّ
َ

اَن َیْرُجوا ِلق
َ
َمْن ک

َ
َوی بقیامت ــ و گفته اند بدیدار وی. ج( ف

َرسیدن با خدای او ــ و گفته اند بدیدار خدای او.

1. برای مقایسه با چند اثر مهم فارسی از سدۀ پنجم هجری، نک.: جالل متینی، »رسم الخط فارسی در قرن 

پنجم هجری«، مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ش 10 و 11، تابستان و پاییز 

1344، ص 159ـ206.
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واژه های فارسی در ترجمۀ زعفرانی
ترجمۀ فارسی زعفرانی از حیث واژگانی هم منبعی بسیار مهم در تاریخ زبان فارسی 
تفسیر سورآبادی تکیه داشته است، و از این  به شمار می آید. زعفرانی در کار خود بر 
جهت واژگان فارسی و گویش او به نیشابور و اطراف آن نزدیک تر می نماید. با این حال، 
کتابت نسخه ای دیگر، مورخ 548 به دست زعفرانی در ری، نشان می دهد وی به احتمال 
قوی در ری سکونت داشته، اما چه بسا به مناطق مهم علمی در خراسان و نیشابور رفت 
و آمد داشته است. از این رو، نمی توان به قطع و جزم، واژه های فارسی در ترجمۀ قرآن 
 متعلق به سوربان، نیشابور و نواحی اطراف آن دانست. شاهدی واضح 

ً
زعفرانی را تماما

بر این امر آنکه مقایسۀ ترجمۀ فارسی آیات در دو نسخۀ تهران )موزۀ رضا عباسی، مورخ 
آنکارا )کتابخانۀ سازمان دیانت، مورخ 548 هجری( نشان می دهد  و  546 هجری( 
که زعفرانی در کار نخست واژه های فارسی بیشتری به کار برده، اما در نسخۀ بعدی، 
برخی از این واژه ها را با معادل های عربی شان جایگزین کرده است. انتخاب واژه های 
فارسِی سوربانی یا نیشابوری از تفسیر سورآبادی، و انجام برخی دگردیسی های واژگانی 
َمروارید،  )مانند  زعفرانی  فارسی  ترجمۀ  در  ری  در  رایج  گویش  مبنای  بر  گویشی  یا 
َبدُزبانان، َبرنا، َپذرفتن، سوهی و دستورنجنها(، از جمله موضوعات پژوهش در آینده 
می تواند باشد. در اینجا فهرستی از مهم ترین واژه های فارسی در ترجمۀ قرآن زعفرانی 
واژۀ  دو  برای  فارسی  معادل های  از  برخی  می کنم.  ذکر  را  عباسی(  رضا  موزۀ  )نسخۀ 

قرآنی آمده است.

آدرس آیاتواژۀ قرآنیمعادل فارسی

النور، 29َمَتاٌعاخریان

خرَیان
َ
ا

ً
اَعة

َ
یوسف، 19ِبض

ارش
ً
الحاقة، 32ِذَراعا

آل عمران، 156َحْسَرةارمان

البقرة، 167َحَسَراٍتارمانها و َدردها

دگان
ُ

ز ِزه بش
َ
ا

ُ
َواِعد

َ
ق

ْ
النور، 60ال

النساء، 117ِمن ُدوِنهاز فرود او
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استارهای ُروشن
ً
ُهبا

ُ
جن، 8ش

اغالیدنی
ً
ّزا

َ
مریم، 83أ

انُجمن
ً
مریم، 73َنِدّیا

نُجمن
َ
َمإٍلا

ْ
ص، 69ال

ْمانُجمن شما
ُ
العنکبوت، 29َناِدیک

روائی کرد ایشانرا
َ

ُهَمااند
َّ
االعراف، 22َدال

َساِءاندوهان
ْ
َبأ

ْ
االنعام، 42ال

ياندوهان من
ِّ
یوسف، 86َبث

نُّاندیشه
َ

یونس، 60/ الصافات، 87ظ

یَناندیشه کنندگان انِّ
َّ

الفتح، 6الظ

ند می آَیند
َ
والِءِاینک

ُ
طه، 84أ

َواٍبآب َدستانها
ْ
ک

َ
الزخرف، 71/ االنسان، 15أ

َباِریَقآب َدستانها
َ
الواقعة، 18أ

النور، 35ُزَجاَجٍةآبگینه 

َواِریَرآبگیَنه
َ
النمل، 44/ االنسان، 15ق

آتش َجستی
ٌ

البقرة، 19َبْرق

آرامیده و خوار
ً
عا

َّ
ش

ُ
القمر، 7خ

آرامیدۀ خوار
ٌ
اِشَعة

َ
الغاشیة، 2خ

آفرینَها
ٌ

َوات
َ
البقرة، 157َصل

یآالیش
ً
ذ

َ
البقرة، 222أ

االنسان، 5ِمَزاُجَهاآمیغ آن

َمَراِفِقواَرنها
ْ
المائدة، 6ال

البقرة، 101َوَراَءباَپس

ِخُروَنباپس ایسٖتید
ْ
ْسَتأ

َ
سبأ، 30ت
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ْمباَپس دارد شما را
ُ
َرک

ِّ
ابراهیم، 10ُیَؤخ

ْرِجيباَپس داری
ُ
االحزاب، 51ت

ْرَناباپس داریم
َّ

خ
َ
هود، 8أ

َتَزاَوُرباَپس کند ایشانرا
َ
الکهف، 17ت

وَنباَپس گذاشتگان
ُ

ف
َّ
ل

َ
ُمخ

ْ
التوبة، 81ال

ُرُهباپس نمی داریم آنرا
ِّ

هود، 104َما ُنَؤخ

االسراء، 15/ فاطر، 18ِوْزَرباربَزه

ونها )= گونه ها(
ُ
باَرها و گ

ً
َوارا

ْ
ط

َ
نوح، 14أ

الحج، 41َنَهْوابازد کردندی

النساء، 161ُنُهوابازد کرده بودند ایشانرا

غافر، 66ُنِهیُتباَزد کرَده اند

ْنَهْوَنبازد کرده اند شما را
ُ
النساء، 31ت

بازد کرده ایم ترا
َ

الحجر، 70َنْنَهك

ْنَهیبازد کند
َ
العنکبوت، 45ت

آل عمران، 104َیْنَهْوَنبازد می کنند

َمابازد نکرد شما را
ُ
االعراف، 20َما َنَهاک

المائدة، 79ال َیَتَناَهْوَنبازد نکردند و باز نه ایستادند

ْمبازد نمی کند شما را
ُ
ممتحنة، 8ال َیْنَهاک

طه، 18َعَصاباهو

االعراف، 107/ الشعراء، 32َعَصاُهباُهوی خود/ باُهوی او

َربایاد دهدا
ِّ
ک

َ
ُتذ

َ
البقرة، 282ف

ُحوابَبسامانند
َ
ْصل

َ
النور، 5أ

البقرة، 220ِإْصالحببسامانیدن

ُحواببسامانیدند
َ
ْصل

َ
البقرة، 160أ
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النساء، 43/ المائدة، 6اْمَسُحواببساٖئید

طه، 97ال ِمَساَسببُسوَدن نیست

َمُسوُهببسودندی آنرا
َ
االنعام، 7ل

النساء، 43الَمْسُتْمببسوده باشید

ُهنَّببُسوَده نباشد ایشانرا
ْ
ِمث

ْ
ْم َیط

َ
الرحمن، 56ل

َمْسَناببُسودیم
َ
جن، 8ل

ْحِصُرواَبپنافَته باشند ایشانرا
ُ
البقرة، 273أ

ْمَبپَناَوند
ُ
ْحِصْرت

ُ
البقرة، 196أ

البقرة، 49ُسوَءبترین

رَّبترین
َ

االنفال، 22ش

بترین
َ
ْسَوأ

َ
الزمر، 35/ فصلت، 27أ

ِظیٌمبَتشَته
َ
یوسف، 84/ الزخرف، 17ک

االنفال، 61اْجَنْحبَچسب

یبچسبد )تاـ(
َ

االنعام، 113ِلَتْصغ

ْصُببَچسَبم
َ
یوسف، 33أ

االنفال، 61َجَنُحوابَچسَبند

َتابَچسَبند )هر ُدو(
َ
فاطر، 41َزال

وَنبچسبند بحمله
ُ
النساء، 102َیِمیل

بَچسبید
َ

الصافات، 91َراغ

وابَچسٖبید
ُ
ْعِدل

َ
النساء، 135ت

ْتبَچسِبید
َ

تحریم، 4َصغ

واَبَچسٖبید
ُ
ِمیل

َ
النساء، 27ت

بَچسٖبیدنی
ً
البقرة، 181َجَنفا

البقرة، 20الَبرقبخنوه
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َعبخوش منشی کند وَّ
َ

ط
َ
البقرة، 184ت

بخوش منشی
ً
سا

ْ
النساء، 4َنف

وَنَبداشتگان
ُ
وف

ُ
سبأ، 31َمْوق

النازعات، 42ُمْرَساَهابداشَتن آن

َناِطیرَبدَرَها
َ

ق
ْ
آل عمران، 14ال

ْعَجِمیَنَبدُزبانان
َ
الشعراء، 198األ

بدزدید
َ

الحجر، 18اْسَتَرق

الهمزة، 1ُهَمَزٍةبدگوئی را فاَپس

َمَزٍةبدگوئی را فاپیش
ُ
الهمزة، 1ل

غافر، 13ُیِنیُبَبِدل بازگرَدد

اٌهَبِدل بازگردندۀ وَّ
َ
التوبة، 114أ

ُتوُبوابدل بازگردید
َ
البقرة، 54ف

َهابرپذرفت او را
َ
ل

َّ
ف

َ
آل عمران، 37ک

برپذیرد
ُ

ل
ُ

ف
ْ
آل عمران، 44َیک

ُهَبرَپذیَرد او را
ُ
ل

ُ
ف

ْ
طه، 40َیک

یبرپذیرفت
َّ
َول

َ
النساء، 115ت

آل عمران، 185َمَتاعَبرخورداری و خُنور

َبرشدن جایها
ِ

َمَعاِرج
ْ
معارج، 3ال

بَرَمد
ْ

ت زَّ
َ
َمأ

ْ
الزمر، 45اش

ًتیَبرنا
َ
االنبیاء، 60ف

َبرَنورَدند
ْ

َرت وِّ
ُ
التکویر، 1ک

النور، 31ُجُیوِبِهنََّبرَهایشان

غافر، 56ِکْبٌربزرگ مِنشی

بسامان کردن
ٍ

النساء، 114ِإْصالح
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اِلِحیَنَبساَمانان النور، 32الصَّ

/ َبِهیَمِةَبسَته ُزبانان
ُ
المائدة، 1/ الحج، 28َبِهیَمة

وابسٖتیهیدندی جُّ
َ
المؤمنون، 75ل

َمْرَجاُنبَسد
ْ
الرحمن، 22ال

م
َ
نَّبسگال

َ
ِکید

َ
االنبیاء، 57أ

وابسگالند
ُ

یوسف، 5َیِکید

وِنيبسگالید مرا
ُ

االعراف، 195/ هود، 55ِکید

ُروابسگالیدند
َ
آل عمران، 54/ النمل، 50َمک

و را1 
ُ
ه بَود ا

َ
لٰواخید

َ
ُهبک

ُ
ط بَّ

َ
البقرة، 275َیَتخ

رم آرد
ُ
التوبة، 120/ الفتح، 29َیِغیظبگ

رم آمده
ُ
وٌمَبگ

ُ
ظ

ْ
قلم، 48َمک

ط به کار برده است.  بُّ
َ

خ
َ
1. مترجم این واژه غریب فارسی به معنای آشفته حالی و عدم تعادل را در برابر ت

کلواخیدن یا گلواخیدن به معنای آشفته و دیوانه ساختن اندکی غریب می نماید. در جای دیگری در 

میان متون کهن و فرهنگ های قدیم و جدید فارسی اثری از آن نمی یابیم )برای نمونه ای از قرن هفتم 

یا هشتم، نک. نسخۀ 28301 در کتابخانۀ ملی ایران(. بعید نیست این واژه تصحیف یا گویشی دیگر 

از همان »گلوچیدن« باشد که شنقشی آن را در تفسیر خود )نسخه ش 1771 آستان قدس( در ترجمۀ 

همین آیۀ بقره، 275 و نیز در ترجمۀ عبارت کالذی استهوته الشیاطین )انعام، 71( به کار برده است: 

نقشی از الذی یتخبطه 
ُ

وچیده باشدش دیوان اندر زمین«. ترجمۀ ش
َ
»چنان کی آن کس بود کی بگل

وچیده بودش 
َ
ل

َ
الشیطان )بقره، 275( چنین است: »مگر چنان کی خیزد آن کس اندرین جهان کی گ

دیو از دیوانگِه.« بنابر جدول موجود در فرهنگنامۀ قرآنی، 141/1 و 1662/4، این واژه در ترجمۀ قرآنی 

نسخۀ ش 4640 آستان قدس )کتابت سال 584( نیز ذیل آیۀ انعام، 71 به کار رفته است. با توجه به 

اینکه ترجمۀ زعفرانی )مورخ 546 ق( از نظر زمانی مقدم بر هر دو نسخه فوق است، کاربرد این واژه 

در آن مقدم است. اکنون یا باید بگوییم زعفرانی در نگارش نسخۀ خود، مرتکب سهو و تصحیف 

شده و ج )چ( را خ نوشته است، یا آنکه بگوییم این واژۀ کهن فارسی را با تلفظ و گویشی خاص نوشته 

است. این دومی هیچ دور نیست، چه در این اثر، واژه هایی دیگر با گویش متفاوت نیز می یابیم. نکتۀ 

قابل توجه آنکه زعفرانی در نسخۀ قرآن دیگر خود )نسخۀ آنکارا، برگ 26الف( نیز در اینجا نوشته 

لواخیذه بَود او را دیو.
َ
است: آن کس که ک
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بنچسَباَند )تاـ(/ بنچسَباند
َ

ِمید
َ
النحل، 15/ االنبیاء، 31ت

َعَنُهْمبنفرید ایشانرا
َ
االحزاب، 57/ محمد، 23ل

ُعوِنیَنبنفریدگان
ْ
االحزاب، 61َمل

ُبَنه گاَههای بُزرگ
ً
ُعوبا

ُ
الحجرات، 13ش

ِلْببه آید
ْ

النساء، 74َیغ

َبْتِبه آیند
َ
ل

َ
البقرة، 249غ

اِلُبوَنِبه آیندگان
َ

غ
ْ
اِلُبوَن/ ال

َ
المائدة، 23/ االنبیاء، 44غ

زیٖنی
ُ
ِخَیَرُةِبه گ

ْ
االحزاب، 36ال

اٌءبهواٖنی
َ

النحل، 69ِشف

ْیربهین
َ

الکهف، 44/ القصص، 26خ

نُتبیارامانیدم
َ
ْسک

َ
ابراهیم، 37أ

ِمبیخ اوران در دانش 
ْ
ِعل

ْ
وَن ِفي ال

ُ
اِسخ آل عمران، 7الرَّ

رید
ُ

ّرید/ َبش
ُ

اْنَبَجَسْتبیرون ش
َ
البقرة، 60/ االعراف، 160ف

االنعام، 19َبِريٌءبیزار

ُئبیزار نمی گردانم َبرِّ
ُ
یوسف، 53َما أ

یونس، 41َبِریُئوَنبیزاَرانید

التوبة، 1َبَراَءٌةبیزاٖری

بیزاری کردیمی
َ
أ َنَتَبرَّ

َ
البقرة، 167ف

بیزاری کنند/ بیزار شد
َ
أ َبرَّ

َ
البقرة، 166/ التوبة، 114ت

البقرة، 12بل، لکنبیک 

َعِقیَمبی َنفع َبدُهَنر
ْ
الذاریات، 41ال

َمِحیضبی نماز زنان
ْ
البقرة، 222ال

َمِحیِضبی نمازی
ْ
طالق، 4ال
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اِةپاٖکی خواسته
َ
ک اَة/ الزَّ

َ
ک البقرة، 43/ البقرة، 110/ الزَّ

االنبیاء، 73

یِهْمپاالٖئی گردانی ایشانرا
ِّ
َزک

ُ
التوبة، 103ت

پاَنقد
َ
ة

َ
َعاِجل

ْ
االنسان، 27ال

پای گشاده کرَدن
ُ

الق
َّ

البقرة، 229الط

ُتْمپای گشاده کنید
ْ

ق
َّ
ل

َ
طالق، 1ط

قلم، 40َزِعیٌمپاَیندان

َجانََّپدر َپریان
ْ
الحجر، 27/ الرحمن، 15ال

ِرپذَرفتها
ْ

ذ االنسان، 7النَّ

َپرنیان
ً
الحج، 23/ االنسان، 12َحِریٌر/ َحِریرا

البقرة، 102اتباعَپس َروی 

َباٌعپس روی
ِّ
البقرة، 178ات

َباَعپس روی کردن
ِّ
النساء، 157ات

َبُعواپس روی کردند
َّ
البقرة، 102ات

ْمپس روی کردیمی شما را
ُ
َبْعَناک

َّ
آل عمران، 167الت

ِبْعپس روی کن
َّ
االنعام، 106ات

ِبْعِنيپس َروی کن مرا
َّ
ات

َ
مریم، 43ف

ِبْعپس روی کند النساء، 115َیتَّ

پس روی کند ترا
َ

ِبَعك
َ
االعراف، 18ت

ِبُعوَنپس روی کنند آل عمران، 7َیتَّ

و را
ُ
َبَعَپس َروی کنند ا یونس، 34ُیتَّ

ِبَعپس روی کنی تَّ
َ
البقرة، 120ت

ِبْعپس روی مکن تَّ
َ
االنعام، 150ال ت

ِبُعواپس روی مکنید تَّ
َ
النساء، 135ال ت

پس َروی می کنند ترا
َ

َبَعك
َّ
هود، 27ات
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َریپند َپذَرفَتن
ْ
ک

ِّ
الدخان، 13الذ

ُصَپهن واماند
َ

خ
ْ

ش
َ
ابراهیم، 42ت

َپهن واماند
َ

القیامة، 7َبِرق

ٖپیچ َدرآَوردنی
ً
ّیا

َ
النساء، 46ل

َیِةپیراَیه
ْ
ِحل

ْ
الزخرف، 18ال

ْمِسٖپیشاُروز
َ
القصص، 82األ

ُهْمپُیوس َدهم َینَّ النساء، 119ألَمنِّ

یِهْمپُیوس می دَهد ایشانرا النساء، 120ُیَمنِّ

َماِنيُّپُیوَسها
َ
الحدید، 14األ

اِرِهْمَپَیهای ایشان
َ
المائدة، 46/ الصافات، 70آث

َمَراِتتاَسهای )= تاَسه های(
َ

االنعام، 93غ

البقرة، 266ِإْعَصارتفت باد

فت باد
َ
الواقعة، 42َسُموٍمت

ن ٖدیَسها
َ
تندیَسها/ ت

َ
َماِثیل

َ
/ ت

ُ
َماِثیل االنبیاء، 52/ سبأ، 13التَّ

نک ترین دیبا
ُ
ٍست

ُ
الکهف، 31ُسند

َهاُءتُنک خردان
َ

ف البقرة، 142السُّ

اَبتوبه َپذرفت
َ
المزمل، 20ت

ِوش َدهنده
َ
ت

ً
اجا النبأ، 13َوهَّ

َناجان َبردار
َّ
َوف

َ
آل عمران، 193ت

ْمجان بردارد شما را
ُ
اک

َّ
االنعام، 60/ السجدة، 11َیَتَوف

ْوَنجان بردارند
َّ
البقرة، 234ُیَتَوف

یجان َبردارند
َّ
الحج، 5ُیَتَوف

ْتُهجان بردارند او را
َّ
َوف

َ
االنعام، 61ت

اُهْمجان بردارند ایشانرا
َّ
َوف

َ
النساء، 97ت
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ْیَتِنيجان برداشتی مرا
َّ
َوف

َ
المائدة، 117ت

ُجدا گفَتنی
ً
ْرِتیال

َ
الفرقان، 32ت

َناُهجداجدا بگفتیم آنرا
ْ
َرق

َ
االسراء، 106ف

َناُهجداجدا بگفتیم آنرا
ْ
ل
َّ
الفرقان، 32َرت

ْرَجَهاَجیب پیَراهن خود
َ
االنبیاء، 91ف

چسبیدنی
ً
ة

َ
النساء، 102َمْیل

َچسبیدنی
ً
النساء، 27َمْیال

ٖنی )بـ ـ(
َ

َحاٍدَچسبید
ْ
الحج، 25ِبِإل

اٍتچفته کرده
َ

االنعام، 141َمْعُروش

اٍتچفته ناکرده
َ

ْیَر َمْعُروش
َ

االنعام، 141غ

الکهف، 42ُعُروِشَهاَچفَتهای آن )= چفته های آن(

ْهِلیِهْمخان ومانهای ایشان
َ
الفتح، 12أ

اِمُعخایسکهائی
َ

الحج، 21َمق

وَنخداٖئییان یُّ آل عمران، 146ِربِّ

یَنخداٖئیَیان اِنیِّ آل عمران، 79َربَّ

َنه
َ

خرامان بد
ً
االسراء، 37َمَرحا

ردُمرد 
ُ

/ ُجذاذاخ
ً
ا

ّ
االعراف، 143/ االنبیاء، 58دک

ستان
َ

خند
ً
ِرّیا

ْ
ص، 63ِسخ

ستان کنند
َ

الصافات، 14َیْسَتْسِخُروَنخند

ندسَتانی می کنند
َ

ُروَنخ
َ

البقرة، 212َیْسخ

خُنور و کاال )بـ(
ً
اثا

َ
ث
َ
مریم، 74أ

خُنوَرها
ً
اثا

َ
ث
َ
النحل، 80أ

ٖنی ای
َ

ْرآٍنخواند
ُ
یونس، 61ق

خواهش گری
ٌ
اَعة

َ
ف

َ
البقرة، 48/ البقرة، 254ش
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ِفیٌعخواهش گر
َ

االنعام، 51ش

َعخوش منشی کند وَّ
َ

ط
َ
البقرة، 158ت

َعْتخوش منش گشت وَّ
َ

المائدة، 30ط

اِئِعیَنخوش منشان
َ

فصلت، 11ط

ِعیَنخوش مِنشان وِّ
َّ

ُمط
ْ
التوبة، 79ال

اِکِهیَنخوش مِنشان
َ
اِکُهوَن / ف

َ
یس، 55/ الدخان، 27ف

خوش منشی/ خوش منشی 
ـ  ـ( )ب

ً
ْوعا

َ
آل عمران، 83/ فصلت، 11ط

ه
َ
سدانژ

َ
البقرة، 61َعد

وها
ُ
ق، 9َحبََّدانک

ِرِقیَندر ُروزشدگان
ْ

الشعراء، 60ُمش

ْمدراززبانی کنند بشما
ُ
وک

ُ
ق

َ
االحزاب، 19َسل

مریم، 23الَمخاضَدرد ِزه 

َدردِزه
ُ

اض
َ

َمخ
ْ
مریم، 23ال

َمِةدرکۀ شکننده
َ

ُحط
ْ
الهمزة، 4ال

درم خریده
ً
وکا

ُ
النحل، 75َمْمل

النحل، 68أوحٰیدریاوانید 

ْمَنادریاوانیدیم هَّ
َ
االنبیاء، 79ف

دژمنشی
ً
ْرها

ُ
/ ک

ً
ْرها

َ
آل عمران، 83/ فصلت، 11ک

َساِوَردستورجنها/ دستورنجنها
َ
ْسِوَرٌة/ أ

َ
الزخرف، 53/ الکهف، 31أ

ستی
َ
َردشخواری و ک

َ
ُمْنک

ْ
الحج، 72ال

دّنْستی
ً
االنبیاء، 100/ الفرقان، 12َزِفیٌر/ َزِفیرا

َدنه )ِبـ(
ً
لقمان، 18َمَرحا

َدنه گرفته بودند
ْ

القصص، 58َبِطَرت
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ِشٌردَنه گرفته
َ
القمر، 25أ

واُدور َدرمشوید
ُ
ل

ْ
غ

َ
النساء، 171ال ت

الصافات، 11الِزٍبُدوَسنده

ِدِهٖشی
ً
ة

َ
ق

َ
المجادلة، 12َصد

نک
ُ
ٍسدیبات

ُ
الدخان، 53ُسند

الکهف، 31/ الدخان، 53ِإْسَتْبَرٍقدیبای سَتبر/ دیباسَتبر

َواِديُرودبار
ْ
الفجر، 9ال

رودکده ها
ٌ
ْوِدَیة

َ
الرعد، 17أ

اٍةُروزن
َ
ک

ْ
النور، 35ِمش

النور، 43َسَنا َبْرِقِهروشنائی بخنوۀ آن

ند
ُ
القمر، 11ُمْنَهِمٍرٖریزان ت

ه 
َ

ٍقریزانید سبأ، 7ُمَمزَّ

اَءزشت آٰسائی
َ

ض
ْ

َبغ
ْ
المائدة، 14ال

زفٖتی
ً
ا

ّ
ظ

َ
آل عمران، 159ف

ِسُپوخَتنٖی
ً
الطور، 13َدّعا

ِقیَنسُتَرندگان
ِّ
الفتح، 27ُمَحل

ُمواستوه مگردید
َ
ْسأ

َ
البقرة، 282ال ت

ُمستوه نشود
َ
فصلت، 49ال َیْسأ

َمألسرانُجمنان
ْ
االعراف، 60/ المؤمنون، 24ال

ُسرو زده
ُ
ِطیَحة المائدة، 3النَّ

ٌرسگالش
ْ
ْید/ َمک

َ
آل عمران، 120/ یونس، 21ک

ُسوٖهی و َدِمشی
ٌ
َحة

ْ
االنبیاء، 46َنف

الغاشیة، 16َزَراِبيُّشادُروانها

وِرشُپور االنعام، 73/ یس، 51الصُّ
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َرم بازَنداَرد
َ
رم گ

َ
البقرة، 26/ االحزاب، 53ال َیْسَتْحِیي )الله(ش

ه دارید او را
ُ
ُروُهِشک

ِّ
َوق

ُ
الفتح، 9ت

ه داشتند او را
ُ
ُروُهِشک االعراف، 157َعزَّ

َحَراَمشکهمند
ْ
المائدة، 2ال

ِرشکُهمند
ْ

د
َ

ق
ْ
القدر، 1ال

همند
ُ
شک

ً
االحزاب، 69َوِجیها

همند کرد آنرا
ُ
َمَهاشک النمل، 91َحرَّ

َةشکهمندان ِعزَّ
َ
النمل، 34أ

همندی
ُ
یوسف، 54َمِکیٌنشک

َةشکهمندی و قوت ِعزَّ
ْ
النساء، 139ال

ْبِتشنبد النساء، 47السَّ

االعراف، 163ال َیْسِبُتوَنشنبد نداشتندی

َتِلٍفشوریدۀ فاَوا
ْ

الذاریات، 8ُمخ

اِدل ِده َمرا
َ
ْوِزْعِنيف

َ
النمل، 19أ

فارسیده / فارسیدست بعلْم
َ

َحاط
َ
الفتح، 21/ طالق، 12أ

ِهُنوَنفاسازند با تو )تاـ(
ْ

قلم، 9ُید

ِهُنفاسازی با ایشان
ْ

د
ُ
قلم، 9ت

َنافاگردانیدیم
ْ
ف طه، 113َصرَّ

فاهم آَورَده ئی
ً
اتا

َ
المرسالت، 25ِکف

ْوِزْعِنيفایاد ِده َمرا
َ
االحقاف، 15أ

وان 
ُ
البقرة، 233/ المومنون، 62ُوسعفراخ ت

القمر، 54َنَهٍرفراخ ناها

فراخاوه
ً
دا

َ
البقرة، 35َرغ

رغول کاران
َ
الذاریات، 11َساُهوَنف
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ْعَرقافَیت گفتن
ِّ

یس، 69الش

وی
ُ
اِعٌرقافیت گ

َ
االنبیاء، 5ش

ّراآٖنی
ُ
ق

ً
ة الحدید، 27َرْهَباِنیَّ

ْزالُمکارَبٖتیَرَها
َ
المائدة، 90األ

َماِمَهاکارُدوی آن
ْ
ک

َ
ِعَها / أ

ْ
ل

َ
االنعام، 99/ فصلت، 47ط

راَسها نبشته
ُ
َراِطیَسک

َ
االنعام، 91ق

نشتها
ُ
ک

ٌ
َوات

َ
الحج، 40َصل

وراب
ُ
النور، 39َسَراٍبک

اران
َ
وژک

ُ
اِطِئیَنک

َ
اِطُئوَن / خ

َ
خ

ْ
یوسف، 29/ القصص، 8ال

کوژکاری
ً
ِطیَئة

َ
النساء، 112خ

َناکوژکاری کردیم
ْ
أ

َ
ط

ْ
خ

َ
البقرة، 286أ

ْمکوژکاری ها
ُ
اَیاک

َ
ط

َ
البقرة، 58خ

وٖژی 
ُ
اُوٍتک

َ
ف

َ
ملک، 3ت

کوشش کرد
َ

العنکبوت، 6َجاَهد

واکوشش کردند
ُ

آل عمران، 142َجاَهد

واکوِشش کردندی
ُ

التوبة، 81ُیَجاِهد

وَنکوشش کنند
ُ

المائدة، 54ُیَجاِهد

وَنکوشش کنندگان
ُ

ُمَجاِهد
ْ
النساء، 95ال

واکوشش کنید
ُ

المائدة، 35/ الحج، 78َجاِهد

اَور
َ

الرعد، 3/ االنبیاء، 31َرَواِسَيکوهَهای ٖبیخ

ْرَحِگردکوشک النمل، 44الصَّ

زیت
َ
گ

َ
ِجْزَیة

ْ
التوبة، 29ال

گشاده خوان
ْ

ل
ِّ
المزمل، 4َرت

گشاده خواندنی
ً
ْرِتیال

َ
المزمل، 4ت
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گشاده کرد
َّ

َحل
َ
تحریم، 1أ

گشاده کرده
ً
َحة تَّ

َ
ص، 50ُمف

ْتگشاده کرده اند
َّ
ِحل

ُ
الحج، 30أ

شن دهنده
ُ
الحجر، 22َواِقَحگ

اٍرگشی هود، 59َجبَّ

ننده
ُ
َتاٍلگشی ک

ْ
/ ُمخ

ً
َتاال

ْ
النساء، 36/ لقمان، 18ُمخ

شی و ناز
َ
گ

ً
را

َ
االنفال، 47َبط

جن، 1اْسَتَمَعگوش فاداشتند

وشاسب دیدن
ُ
َمگ

ُ
ُحل

ْ
النور، 59ال

ِوش ناک
َ
الکهف، 86َحِمَئٍةل

ِوشی
َ
الحجر، 26َحَمٍإل

نم
ُ
ویشه برک

َ
نَّل

َ
ْحَتِنک

َ
االسراء، 62أ

مانسته
ٌ

اِبَهات
َ

 / ُمَتش
ً
اِبها

َ
آل عمران، 7/ البقرةُمَتش

مانسته
ً
َتِبها

ْ
االنعام، 99ُمش

اَبَهمانسته است
َ

ش
َ
آل عمران، 7ت

مانسَته شد
َ

ل
َّ
َمث

َ
مریم، 17ت

ُمردَماند
ُ

آل عمران، 180/ الحدید، 10ِمیَراث

َصیمزگت بیت المقدس
ْ
ق
َ
َمْسِجِد األ

ْ
االسراء، 1ال

همند
ُ
َحَراِممزگت شک

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
البقرة، 144/ الحج، 25ال

ٍةمنگاوران ِعزَّ
َ
المائدة، 54أ

ٍةَمنٖگی ُة/ ِعزَّ ِعزَّ
ْ
البقرة، 206/ ص، 2ال

ُؤزُّمی اغالند
َ
مریم، 83ت

وَنمی سُپوزند عُّ
َ

الطور، 13ُید

َماِممیغ
َ

غ
ْ
َماَم/ ال

َ
البقرة، 57/ البقرةغ
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میغها
ً
االعراف، 57َسَحابا

ُمْعِصَراِتمیغهای بارنده
ْ
النبأ، 14ال

َساَدَهاَنارَواٖئی آن
َ
التوبة، 24ک

وٌرناَزان
ُ

خ
َ
هود، 10ف

ِرِحیَننازندگان
َ

ف
ْ
القصص، 76ال

ه
َ

وٍرنازند
ُ

خ
َ
/ ف

ً
ورا

ُ
خ

َ
النساء، 36/ لقمانف

َمْوُج/ َمْوٌجنّراب
ْ
یونس، 22/ النور، 40ال

نژندان
ً
ة

َّ
ِذل

َ
النمل، 34أ

نٖدی 
َ
 ِنژ

ُ
ة

َّ
ل

ّ
البقرة، 61الِذ

نُسو
ً
قا

َ
الکهف، 40َزل

نُسو بی نبات
ً
الکهف، 8ُجُرزا

ٌدنُسو کرده النمل، 44ُمَمرَّ

نغوراب
ُ

َرق
َ

غ
ْ
یونس، 90ال

فقانواگاه 
َ
الکهف، 29 و 31ُمرت

ینه! بیک
َ
البقرة، 81/ البقرة، 112َبل

َنهَمار
ً
ّما

َ
الفجر، 19ل

ه
َ

ُننُیوشند
ُ
ذ

ُ
التوبة، 61أ

ْمَعنیوشه کردن الحجر، 18السَّ

االنعام، 25َیْسَتِمُعنیُوشه می کند

االسراء، 47َیْسَتِمُعوَننُیوشه می کنند

ُعوَننُیوشه نکنند مَّ الصافات، 8ال َیسَّ

ویسُتو نشود
ُ

العنکبوت، 47 و 49/ لقمان، 32َما َیْجَحد

َعَراِءهاُمون
ْ
قلم، 49ال

هاُمون
ً
الکهف، 8َصِعیدا
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هاُمون
ً
اعا

َ
طه، 106ق

واهزینه کنند
ُ

ق
َ

نف
َ
الفرقان، 67أ

ُمْنِفِقینهزینه کنندگان
ْ
آل عمران، 17ال

وٌرهوسپاس
ُ
ک

َ
فاطر، 30/ الشوری، 23ش

ُهوسپاس
ً
اِکرا

َ
اِکر/ ش

َ
البقرة، 158/ النساء، 147ش

ویژگی های گویشی و آوایی
جایگزینی آوایی در کلمات فارسی امری متداول در متون فارسی سده های پنجم و 
ششم هجری است. جایگزینی »ب« و »و«، جایگزینی »ف« و »و«، و جایگزینی »ب« 
و »ف« در واژه های فارسی کهن از شایع ترین این موارد است. نمونه های متعددی از این 
ابدال گویشی را در کلمات زیر در ترجمۀ فارسی زعفرانی )نسخۀ موزۀ رضا عباسی( 
نید )= 

َ
ْیَتِني( / آشتی اوک َو

ْ
غ

َ
( / از راه بیوکندی مرا )= أ

ْ
ْوِقد

َ
می توان یافت: آتش براوُروز )= أ

( / اوُزون گردد )= َیْرُبَوا( / اوزون تر )= 
ً
ة

َ
اَعف

َ
 ُمض

ً
َعافا

ْ
ض

َ
ْصِلُحوا( / افُزونیهای براوُزوده )= أ

َ
أ

( / اوزونی 
َ

اِعف
َ

ُیض
َ
( / اوزونی باز دهد )= ف

ً
ة

َ
وزونی )= َبْسط

َ
( / ا

ً
َعافا

ْ
ض

َ
ْرَبی( / اوزونی )= أ

َ
أ

ی( 
َ

ق
ْ
ل
َ
َساِطیُر( / اوکند )= أ

َ
( / اوَسانها )= أ

ً
ِضیال

ْ
ف

َ
ل( / اوزونی نهادن )= ت

ْ
ض

َ
ف

ْ
کرامت )= ال

ه اید )= 
َ

ِقَیاِت( / اوکَنند
ْ
ُمل

ْ
وَن؛ ال

ُ
ق

ْ
ِقیَن؛ ُمل

ْ
ُمل

ْ
َنندگان )= ال

َ
ُة( / اوک

َ
وذ

ُ
َمْوق

ْ
ۀ ُمرده )= ال

َ
/ اوکند

 )
َ

یك نیم ترا )= ُنَنجِّ
َ
وا( / َبر باال اوک

ُ
ل

ْ
د

ُ
( / بخصومت میوکنید )= ت

َ
ند )= َنَبذ

َ
وَن( / بازاوک

ُ
ق

ْ
ُمل

وا( / براوکند )= 
ُ

د
َ
ْوق

َ
ُة( /  براوُروزند )= أ

َ
د

َ
ُموق

ْ
(/ براوُروخته )= ال

َ
د

َ
/ َبراوُروخت )= اْسَتْوق

 )
ُ

ِجد
َ
اِدَع( / بیاود )= ت

َ
ف

َّ
روزدی )= ُیِضيُء( / بزغ )= الض

ُ
اُه( / برف

َ
ق

ْ
ل
َ
ند آنرا )= أ

َ
َیْرِم( / براوک

وُه( / بَیوَزا َویرا )= ِزْدُه( / 
ُ

ِجد
َ
وَن( / بیاوید )= ت

ُ
وا( / َبیاوندی )= َیِجد

ُ
َیِجد

ْ
/ َبیاوندا )= َول

ُهْم( / 
ُ

( / بَیوزاید )= َرَبْت( / بیوزاید ایشانرا )= َیِزید
ُ

( / بَیوزاید )= َیِزید نَّ
َ

َیِزید
َ
بیوزاید )= ل

ْم( / بَیوزاَیم 
ُ
بَیوزاَید ایشانرا )= َزاَدُهْم( / بَیوزاَید ایشانرا )= َزاَدُهْم( / بَیوزاید شما را )= َیِزْدک

 / )
ُ

وَن( / بیوزائیم )= َنِزید
ُ

ْم( / بیوزایند )= اْزَداُدوا( / بَیوزایند )= َیِزید
ُ
ک نَّ

َ
ِزید

َ
شما را )= أل

ُه( / بیوزودند )= 
ْ
َزاَدُهْم( / بیوزود ایشانرا )= َزاَدت

َ
بَیوزائیم )= َنْزَداُد( / بیوزود ایشانرا )= ف

( / بیوکند 
َ

( / بیوکند )= َنَبذ
ْ

ِق( / بَیوکن )= اْنِبذ
ْ
ل
َ
َعْت( / بیوکن )= أ

َ
اْزَداُدوا( / بُیوفَتد )= َوق

ْوا( / بَیوکنند آنرا 
َ

ق
ْ
ل
َ
أ ِقَي( / بَیوکندند )= 

ْ
ل
ُ
أ ُه( / بیوکندند )= 

َّ
ل
َ
و را )= ت

ُ
ی( / بیوکند ا

َ
ق

ْ
ل
َ
أ  =(

َرُحوُه( / تا بیویازند 
ْ

و )= اط
ُ
وا( / بَیوکنید ا

ُ
ق

ْ
ل
َ
ِقَي( / بَیوکنید )= أ

ْ
ل
ُ
ْمَنی( / بیوکنی )= ت

ُ
)= ت
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ی( / 
َ

ق
ْ
ل
َ
وکندی )= أ

َ
ْع( / دراوکند )= ُیوِقَع( / درا

َ
ط

ْ
ندا خود را )= ِلَیق

ُ
َوه ک

َ
)= ِلَیْزَداُدوا( / خ

وُه(/ 
ُ

ق
ْ
ل
َ
و را )= أ

ُ
وکنید ا

َ
وا( / َدرا

ُ
ق

ْ
ل
ُ
ِقي( / َدراوکنند )= أ

ْ
ل
ُ
نم )= أ

َ
ْیَنا( / دراوک

َ
ق

ْ
ل
َ
دراوکندیم )= أ

ُه( / ُزوانه )= 
َ

ق
ْ

ُهوَن( / َدرنمی َیاویم )= َما َنف
َ

ق
ْ

ف
َ
ِقي( / درنمی َیاوید )= ال ت

ْ
دراوکنیم )= ُنل

کردیم  سایه وان   / ُم( 
ُ
ک

َ
ْوق

َ
ف  =( شما  زَور   / َعاِلَیَها(   =( آن  َزَور   / ْوِق( 

َ
ف  =( زَور   /  )

ٌ
َواظ

ُ
ش

 / وَن( 
ُ

ُیوِقد ِزْدَناُهْم( / می َبراوُروزید )=  ( / می اوزائیم )= 
ً
ِضرا

َ
َنا( / سوزیها )= خ

ْ
ل

َّ
ل

َ
)= ظ

ویزار   / مغفرة(   =( / وخشایش  ْم( 
ُ
َزاُدوک َما   =( نَیوُزوَدندی شما   /  )

ً
َحِفیظا  =( نگهوانی 

ُءوَن( / ویزاَرم )= َبِريٌء( / ویزارنامه )= براءة(. کردگان )= ُمَبرَّ

یکدستی و هماهنگی ترجمه 
یکی دیگر از ویژگی های ترجمۀ فارسی زعفرانی آن است که وی کوشیده است برای 
کند.  اختیار  فارسی  یکدست  و  یکسان  معادل های  قرآن،  سراسر  در  یکسان  واژه های 
بررسی این موارد در تفسیر سورآبادی نشان می دهد که چنین هماهنگی و یکدستی در 
اصل کار سورآبادی وجود نداشته است، اما زعفرانی کوشیده است این امر را در ترجمۀ 
خود رعایت کند. چند نمونه از این یکدستی اینهایند: من دونه )=از فرود او(، لکْن / 
َبل )= بیک(،1 نعمت )= نکوداشت(، حمید )= ستوده(، ایمان )= گرویدن(، غیب )= 
ناپیدا(، حق )= سزا(، شاکر "در وصف خدا" )= هوسپاس(، شاکر "در وصف انسان" )= 
سپاس دارنده(، ذو/ اولوا )= خداوند(، احسان )= نیکوی(، مّس )= بسودن(،حرام در 
همند(، ساحر )جادو(، سحر )جادوی(، جهاد 

ُ
المسجد الحرام و المشعر الحرام )= ِشک

باع )= َپس روی(، َنهی )= بازد کردن(، انفاق )= هزینه کردن(، اصالح 
ّ
)= کوشش(، ات

ی )= جان برداشتن(.
ّ
َوف

َ
)= بسامانیدن(، ت

ترجمۀ اعالم خاص قرآنی
ترجمۀ اعالم خاص قرآنی به زبان فارسی یکی دیگر از ویژگی های خاص ترجمۀ 
زعفرانی است. این امر در پاره ای از ترجمه های کهن قرآنی و نسخه های بجا مانده از 

1. زعفرانی تمام واژه های استدراک چون لکْن، و َبل را در سراسر متن حاضر به صورت یکنواخت به "بیک" 

ترجمه می کند. در برخی موارد، آن را ِبیک یا ٖبیک اعراب گذاری کرده که نشان می دهد باید آن را به کسر اول 

بخوانیم. دهخدا )لغت نامه، ذیل واژه( می نویسد: بیک اصل کلمۀ لیک است و باء به الم تبدیل شده است. 

« از یحیی ماهیار نوابی، در مجموعه مقاالت،  ِکنَّ
ٰ
برای بحثی تفصیلی و ریشه شناختی در این باره نک. مقالۀ »ل

به کوشش محمود طاووسی، انتشارات مؤسسۀ آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز، 2535، ص 345ـ350.
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آنها کمابیش دیده می شود و رد پای آن را در نخستین برگردان پارسی قرآن یعنی ترجمۀ 
تفسیر طبری نیز می توان یافت،1 اما گستردگی آن در کار زعفرانی، ترجمۀ فارسی وی 
را از این جهت متمایز ساخته است. یکی از شگفت ترین این موارد، ترجمۀ نام محمد 
در  تنها  نگارنده  اطالع  به  بنا  امر  این  به »ستوده« است.  و سلم  آله  و  علیه  الله  صلی 
نسخه ای متاخر از ترجمه های قرآنی متعلق به قرن نهم هجری )ش 924 در آسان قدس 
رضوی( روی داده است.2 جدول زیر شماری از مهم ترین مواضع ترجمۀ اعالم خاص 

قرآنی در برگردان زعفرانی )نسخۀ موزۀ رضا عباسی( را نشان می دهد.

َریاصل دیه ها
ُ

ق
ْ
مَّ ال

ُ
االنعام، 92أ

ِةآن بیشه
َ
ْیک

َ
ص، 13األ

ْعَراِفاهل آن باالها 
َ
ْصَحاُب األ

َ
االعراف، 46أ

ِةاهل آن بٖیشه
َ
ْیک

َ
ْصَحاُب األ

َ
الحجر، 78/ ص، 13أ

سِّاهل آن چاه ْصَحاَب الرَّ
َ
الفرقان، 38أ

اهل آن دیههای زیر و 
زَبرشده

ُ
ات

َ
ِفک

َ
ُمْؤت

ْ
الحاقة، 9ال

ْهِفاهل آن غار
َ
ک

ْ
ْصَحاَب ال

َ
الکهف، 9أ

ِحْجِراهل ِحجر
ْ
ْصَحاُب ال

َ
الحجر، 80أ

ْرَیٍةاهل دیه
َ
االنبیاء، 6ق

هل کتاب
َ
ِرا

ْ
ک

ِّ
 الذ

َ
ْهل

َ
النحل، 43/ االنبیاء، 7أ

ه
َ
َریاهل َمک

ُ
ق

ْ
مَّ ال

ُ
الشوری، 7أ

الحج، 52َنِبيٍّبزرگوار

1. موارد زیر در ترجمۀ تفسیر طبری یا همان ترجمۀ رسمی یافت می شود: برگردان روح القدس به جبریل؛ اسرائیل به 

یعقوب؛ ذاالنون به خداوند ماهی؛ اصحاب االخدود به خداوندان کنده یا اهل خندقها؛ اصحاب االیکه به خداوندان 

ع به گروه پی رو؛ زبور به کتاب یا نوشته. بَّ
ُ
بیشه؛ ت

2. فرهنگنامۀ قرآنی، ج 3، ص 1323.
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َعِتیِقبزرگوار دیرینه
ْ
الحج، 29ال

ٍنبهشتهای پایستگی
ْ

اِت َعد مریم، 61َجنَّ

ًویپیغمَبران َبر آن بَرفته
ُ

طه، 12ط

ِسجان پاکیزه
ُ

د
ُ

ق
ْ
 ال

ِ
البقرة، 87 و 253ُروح

جایگاه کعبه
َ
ة

َّ
آل عمران، 96َبک

ْرَنْیِنخداوند آن ُدو گیُسو
َ

ق
ْ
الکهف، 83ِذي ال

ِلخداوند پاَیندانی
ْ

ِکف
ْ
ا ال

َ
االنبیاء، 85/ ص، 48ذ

وِنخداوند ماهی ا النُّ
َ
االنبیاء، 87ذ

سِّخداونداِن آن چاه ْصَحاُب الرَّ
َ
ق، 12أ

ه
َ

ِةخداوندان بیش
َ
ْیک

َ
ْصَحاُب األ

َ
الشعراء، 176أ

اِتدرگردیده شهرها
َ
ِفک

َ
ُمْؤت

ْ
التوبة، 70ال

وَدها
ُ
اِفریگ ت

َ
ْحق

َ
االحقاف، 21األ

دستوده االحزاب، 40ُمَحمَّ

ًویسپرَدۀ َپیغمَبران
ُ

النازعات، 16ط

وِر َسْیَناَءکوه آراسته
ُ

المؤمنون، 20ط

طه، 1طهمرد مردانه

َصیمزگت بیت المقدس
ْ
ق
َ
َمْسِجِد األ

ْ
االسراء، 1ال

همند
ُ
َحَراِممزگت شک

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
البقرة، 144/ الحج، 25ال

یَنمکیان نانویسندگان یِّ مِّ
ُ
جمعة، 2األ

االعراف، 11/ ص، 74ِإْبِلیَسُنومید

نوئ 
ً
ْرآنا

ُ
جن، 1ق
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جوانب کالمی ترجمه
یکی از جوانب ناگزیر در هر ترجمۀ قرآنی دیدگاهای کالمی مترجم است. ترجمۀ 
قرآن درواقع نوعی تفسیر کوتاه است. اما هر اندازه مترجم بخواهد در بازآفرینی فارسی 
امر  این  کند،  پنهان  را  و رویکرد کالمی خود  کند  به صورت خنثی عمل  قرآنی  آیات 
 می دانیم که خواجه عبدالله 

ً
سرانجام در پاره ای مواضع خود را نیک نشان می دهد. مثال

انصاری )م 481 ق( صوفی حنبلی بوده است و در باورهای اعتقادی خود سخت به 
ظواهر قرآن از جمله نسبت تجسیم و رویت عینی خداوند قائل بوده است. از همین رو، 
که  میبدی(  ابوالفضل  رشیدالدین  آوردۀ  )فراهم  االسرار  کشف  اول  نوبت  ترجمۀ  در 
این  از  روشن  نشانه هایی  است،  انصاری  ه 

ّ
عبدالل خواجه  فارسی  ترجمۀ  یافتۀ  تعدیل 

باورهای کالمی را می توان یافت. گرایش کالمی دیگر مترجمان و مفسران پارسی نویس 
قرآن، چون ابوالمظفر اسفراینی در تاج التراجم نیز مشهود است.

مفسران  از  سورابانی(  )درست تر:  سورابادی  به  معروف  نیشابوری،  عتیق  ابوبکر 
معاصران  از  دیگر  بسیاری  مانند  که  است  پنجم هجری  قرن  در  نیشابور  فارسی گوی 
خود تعلق خاطری به کرامیه خراسان داشته است. با این همه، باید به خاطر داشت که 
به دست ما رسیده است؛  ایشان  آثار خود  از طریق  به ندرت  باورهای اصلی کرامیان 
 در آثار مخالفان ایشان و به صورتی محّرف یا 

ً
به عکس، گزارش این آراء و عقاید غالبا

غلوآمیز نقل و بررسی و رد شده است. با توجه به اثر پذیری ترجمۀ زعفرانی از تفسیر 
دغدغه های  و  دقت ها  حاصل  را  زیر  نمونه های  از  برخی  می توان  اکنون  سورآبادی، 
کالمی زعفرانی در این اثر دانست. روشن است که در برخی موارد چون »استوای الهی 
بر عرش«، زعفرانی خود به تعدیل در پاره ای عبارات کالمی برگرفته از تفسیر سورآبادی 
مترجمان  و  اغلب مفسران  نظر  مورد  العموم  نیز علی  دیگر  برخی  و  باشد.  زده  دست 

پارسی نویس در قرون پنجم و ششم هجری بوده باشد.

انتساب افعال منفی مکر و خدعه و استهزاء به خدا
و  سخره  مکر،  خدعه،  )مانند  منفی  معنایی  بار  با  افعالی  کریم،  قرآن  از  آیاتی  در 
استهزاء( به گونۀ یکسان به خدا و بشر نسبت داده شده است. زعفرانی در اغلب موارد، 
این افعال را به صورتی ترجمه می کند که چنین افعالی به صراحت به خداوند منتسب 
نشود. فی المثل مترجم فعل »خدعه« را به خداوند نسبت نمی دهد، و در ترجمۀ »َوُهَو 
اِدُعُهْم« از  تعبیر »مکافاِت خدعه« بهره می برد. ترجمه های زیر از این دست است: 

َ
خ
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﴿َوَمَكُروا َوَمَكَر الّلُ َوالّلُ َخْيُ الَْماكِرِيَن﴾ )آل عمران، 54(: و بسگالیدند و تدبیر کرد 
خدای و خدای بهترین تدبیر کنندگانست.

﴿الّلُ يَْسَتْهزُِئ بِِهْم﴾ )بقره، 15(: خدای مکافات کند فُسوس کرَدن ایشانرا
ناگرویدگان  بدرستی   :)142 )نساء،  َخادُِعُهْم﴾  وَُهَو  الّلَ  ُيَادُِعوَن  الُْمَنافِقِنَي  ﴿إِّن 

و مکافات کنندۀ ایشانست )بدان خداع(.
ُ
می ِفریب آرند با خدای َو ا

وَن﴾ )اعراف، 99(: آیا بی بیم  َمُن َمْكَر الّلِ إِّل الَْقوُْم اْلَاِسُ
ْ
ِمُنوا َمْكَر الّلِ فَال يَأ

َ
فَأ

َ
﴿أ

شدند از تدبیر نهانٖی خدای؟ بی بیم نباشد از مکر خدای مگر گروه زیانکاران.
و  می سگالیدند  و   :)30 )انفال،  الَْماكِرِيَن﴾  َخْيُ  َوالّلُ  الّلُ  َوَيْمُكُر  ﴿َوَيْمُكُروَن 

همی ساخت خدای و خدای بهترین سازندگانست.

﴿َسِخَر الّلُ ِمنُْهْم﴾ )توبه، 70(: مکافات سخره باز کند خدای ایشانرا.
ُع َمْكراً﴾ )یونس، 21(: همی ایشانرا سگالشی بَود  ْسَ

َ
﴿إَِذا لَُهْم َمْكٌر ِف آيَاتَِنا قُْل الّلُ أ

ه ترست مکافات مکر ایشانرا.
َ

َدر آیتهای ما؛ بگوی که خدای زود رسانند
﴿َوقَْد َمَكَر اّلِيَن ِمْن َقبْلِِهْم فَلِّلهِ الَْمْكُر َجِيعاً﴾ )رعد، 42(: و بسگالیدند آنها که از 

دبیر همه.
َ
پیش ایشان ُبودند، خدایرا است ت

َدرَرسانیدیم  َمْكراً﴾ )نمل، 50(: و بسگالیدند سگالیدنی و  َوَمَكْرنَا  َمْكراً  ﴿َوَمَكُروا 
دریشان جزای ِسگالش درَرسانیدنی.

ِكيُد َكيْداً﴾ )طارق، 15ـ16(: ایشان می سگالند سگالشی 
َ
﴿إِّنُهْم يَِكيُدوَن َكيْداً * َوأ

و من تدبٖیر می کنم کاری را.
همچنین در دو آیه از قرآن، عدم استحیاء به خداوند منتسب شده است: بقره، 26 و 
احزاب 53. زعفرانی به پیروی از سورآبادی، برای پرهیز از استناِد »عدم حیا« به خداوند 
در این موارد، به جای »شرم ندارد« از اصطالح »شرم گرم ندارد« بهره گرفته است. سایر 

مترجمان کهن چنین نکرده اند.
رم 

َ
ْن يَْضَِب َمَثاًل َما َبُعوَضًة﴾ )بقره، 26(: خدای را باز ندارد ش

َ
﴿إِّن الّلَ َل يَْسَتْحِي أ

ه اٖی.
ّ

َرم از آن که زَند داستانی که آن َبَپش
َ
گ

﴾ )احزاب، 53(: آن تان  ّقِ ﴿إِّن َذلُِكْم َكَن يُْؤذِي انلِّبّ فََيْسَتْحِ ِمنُْكْم َوالّلُ ل يَْسَتْحِ ِمْن اْلَ
داَرد1 از پدید کردن حق.

َ
رم بازن

َ
رم گ

َ
بَود که برنجاند پیغمبر َرا، شرم دارد از شما، و خدایرا ش

1. مترجم برای پرهیز از استناِد »عدم حیا« به خداوند، در اینجا و در جایی دیگر )بقره، 26( به جای »شرم 

ندارد« از اصطالح »شرم گرم ندارد« بهره گرفته است. سایر مترجمان کهن چنین نکرده اند. نک. فرهنگنامۀ 

قرآنی، 1759/4. زعفرانی در کتابت نسخۀ آنکارا )گ 230الف( تنها نوشته است: »و خدای شرم ندارد از 
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ترجمۀ افعال اتقوا الله واحذروه: 
در مواردی در قرآن به صراحت گفته شده است که از خداوند بترسید )یخش الله(، 
گمان  موارد،  این  اغلب  در  الله(.  )اتقوا  بپرهیزید  او  از  یا  )احذروه(  کنید  حذر  او  از 
مترجم آن است که متعلق این افعال، خود خداوند نیست، بلکه باید از آزردن خدای 
حذر کرد، و ترسید، و پرهیخت. وی به دلیلی کالمی ــ احتماال به سبب اطالق کلمۀ 
نفس بر خدای ــ در این مواضع، »پرهیز یا حذر از خدا« را به »پرهیز از آزار خدای« 
ترجمه می کند.  نمونه های زیر تالش مترجم را در برگردان آیاتی چند از قرآن با مضمون 

فوق نشان می دهد.
نُفِسُكْم فَاْحَذُروهُ﴾ )بقره 235(: و َبدانید که خدای داند 

َ
ّن الّلَ َيْعلَُم َما ِف أ

َ
﴿َواْعلَُموا أ

آنچه در تنهای شما است؛ بپرهیزید از آزار وی.
رُُكْم الّلُ َنْفَسُه﴾ )آل عمران، 28(: و می َپرهیز فرماید شما را خدای از آزار خود. ﴿َوُيَحّذِ
رُُكْم الّلُ َنْفَسُه﴾ )آل عمران، 30(: و می پرهیز فرماید شما را خدای از آزار  ﴿َوُيَحّذِ

خود.

ِطيُعوِن﴾ )آل عمران، 50(: بَپرهیزید از آزار خدای و فرمان من َبرٖید.
َ
﴿فَاّتُقوا الّلَ َوأ

ْولَئَِك ُهْم الَْفائُِزوَن﴾ )نور، 52(: و هرکه 
ُ
﴿َوَمْن يُِطْع الّلَ َورَُسوَلُ َوَيْخَش الّلَ َوَيّتقِيهِ فَأ

و را، و بترَسد از خدای و بَپرهیزد از آزار او، ایشانند کایشان 
ُ
فرمان بَرد خدایَرا و َپیغمَبر ا

رستگارانند.

ترجمۀ فعل َعِلَم )دانست( در مورد خدا
در بسیاری از آیات قرآنی فعل »َعِلَم« به صورت ماضی یا »َیعلُم« به صیغۀ مضارع 
افعال در مورد خداوند، در  به خداوند نسبت داده شده است. ترجمۀ عادی این گونه 
خاص  زمانی  در  و  گذشته  در  خداوند  علم  که  می آورد  پیش  را  تصوری  چنین  ظاهر 
حاصل شده یا در زمانی در آینده حاصل خواهد شد. زعفرانی ــ به تبع سورآبادی ــ 
برای پرهیز از شبهۀ »حدوث علم الهی«، در این آیه و نمونه های مشابه، از تعابیری چون 
»هست داند خدای« یا »معلوم خدا هست شود« بهره می گیرد. نمونه های زیر از این 

قبیل اند:
که  را  آنها  خدای  داند  هست  تا  و   :)140 عمران،  )آل  آَمُنوا﴾  اّلِيَن  الّلُ  ﴿َوِلَْعلََم 

پدید کردن حق.«
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بگرویدند.
ْن تَْدُخلُوا اْلَّنَة َولَّما َيْعلَْم الّلُ اّلِيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعلََم الّصابِرِيَن﴾ )آل 

َ
ْم َحِسبُْتْم أ

َ
﴿أ

ه که آن  َ
عمران، 142(: یا چی َپنداشٖتید که َدرشوید َدر بهشت و دانستۀ خدای پدید نیامد

َسها که کوشش کردند از شما، و هست داند شکیباآنرا؟
َ
ک

َوِلَْعلََم الُْمْؤِمننَِي * َوِلَْعلََم اّلِيَن نَاَفُقوا﴾  َصابَُكْم يَوَْم اْلََق اْلَْمَعاِن فَبِإِذِْن الّلِ 
َ
﴿َوَما أ

)آل عمران، 166 و 167(: و آنچه بشما َرسید آن روز که فراَهم َرسیدند آن دو گروه، 
بفرمان ــ یعنی بقضای ــ خدای بود و تا بداَند گرویدگانرا * و تا بداند ــ َیعنی َهست 

داند ــ آنها را که ُدوُروٖئی کردند.

َرا که  س 
َ
َهست داند خدای آن ک تا  )مائده، 94(:  بِالَْغيِْب﴾  َيَافُُه  َمْن  الّلُ  ﴿ِلَْعلََم 

بترسد ازو بناپیدائی.
﴿َولَّما َيْعلَْم الّلُ اّلِيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم﴾ )توبه، 16(: و ندیده باشد1 خدای آنها را که 

کوشش کردند از شما
﴿فَلََيْعلََمّن الّلُ اّلِيَن َصَدقُوا َوَلَْعلََمّن الَْكذِبنَِي﴾ )عنکبوت، 3(: تا َهست داند خدای 

آنها را که راست گفَتند و تا هست داند دروغ زنانرا.
﴿َوَلَْعلََمّن الّلُ اّلِيَن آَمُنوا َوَلَْعلََمّن الُْمَنافِقِنَي﴾ )عنکبوت، 11(: و تا َهست َداند خدای 

آنها را که بگرویدند و تا هست داند ُدورویانرا.
﴾ )سبا،  ﴿َوَما َكَن َلُ َعلَيِْهْم ِمْن ُسلَْطاٍن إِّل نِلَْعلََم َمْن يُْؤِمُن بِاآلِخَرةِ ِمّمْن ُهَو ِمنَْها ِف َشّكٍ
21(: و نبود او را بریشان هیچ دستی و قّوتی مگر که تا معلوم ما هست شود که کیست که 

مان.
ُ
س که او باشد از آن در گ

َ
بگرَود بدان جهان از آن ک

ْخَباَرُكْم﴾ )محمد، 31(: 
َ
﴿َونَلَبْلَُونُّكْم َحّت َنْعلََم الُْمَجاهِِديَن ِمنُْكْم َوالّصابِرِيَن َوَنبْلَُو أ

و هرآینه آزمون کنیم شما را تا َهست دانیم جهاد کنندگانرا از شما و شکیباآنرا، و آشکارا 
کنیم خَبرهای شما.

ُه َورُُسلَُه بِالَْغيِْب﴾ )حدید، 25(: و تا َهست َداند خدای آنرا که  ﴿َوِلَْعلََم الّلُ َمْن َينُْصُ
نصَرت کند او را.

مشابه،  موارد  در  استفاده می کند.  دیدن  واژۀ  از  الهی  علم  برگردان  در  مترجم  که  است  موردی  تنها  این   .1

مترجم برای پرهیز از شبهۀ »حدوث علم الهی«، از تعابیری چون »هست داند خدای« یا »معلوم خدا هست 

شود« بهره می گیرد. نک: آل عمران، 140/ آل عمران، 142/ آل عمران، 166ـ167/ مائده، 94/ عنکبوت، 3/ 

عنکبوت، 11/ سبأ، 21/ محمد، 31/ حدید، 25.



     99  ...قرآن مترَجم زعفرانی مورخ 546 هجری     

پرهیز از تجسیم:
که  است  شده  ترجمه  گونه ای  به  خدا،  جسمیت  موهم  آیات  اغلب   

ً
تقریبا آیات 

تجسیم از ذات خداوند دور بماند. این امر شامل آیاتی می شود که در آنها تعابیری چون 
دست خداوند، آمدن خداوند، استوای الهی بر عرش، لقاء و رویت خداوند، رفتن به 
سوی خداوند و مانند آن آمده است. زعفرانی گاه با افزودن چیزی یا کاستن معنایی، 
می کوشد هیچ یک از این اوصاف ظاهری به خداوند نسبت داده نشود. مثال های زیر 

از این دست است:
وُزونی کراَمت بخدا است.

َ
﴾ )آل عمران، 73(:  بگوی که ا ﴿قُْل إِّن الَْفْضَل بَِيِد الّلِ

َبر  ه است 
َ

سَترانید
ُ
گ و 

ُ
ا یعنی نعمت  و 

ُ
ا َیِد  بیک  َمبُْسوَطَتاِن﴾ )مانده، 64(:  يََداُه  ﴿بَْل 

لق.
َ

خ
﴿َولَْو تََرى إِذْ ُوقُِفوا َعَ َرّبِِهْم﴾ )انعام، 30(: وگر ببینی تو چون َبدارند ایشانرا بشمار 

بارخدای ایشان.1

روغ داشتند 
ُ

﴿قَْد َخِسَ اّلِيَن َكّذبُوا بِلَِقاِء الّلِ﴾ )انعام، 31(: زیان کردند آنها که بد
بازرسیدن با قیامت ــ و گفته اند دیدار خدای.

﴿َفَمْن َكَن يَرُْجوا لَِقاَء َرّبِهِ﴾ )کهف، 110(: هرکه بود که می امید دارد بباز َرسیدن با 
خدای او  ــ و گفته اند بدیدار خدای او.

ولَئَِك اّلِيَن َكَفُروا بِآيَاِت َرّبِِهْم َولَِقائِهِ﴾ )کهف، 105(: ایشانند آنها که کافر شدند 
ُ
﴿أ

بنشانهای خدایشان و بازگشتن با َوی ــ بقیامت، و گفته اند بدیدار وی.
ٍء﴾ )مومنون، 88(: بگوی که کیست که بفرمان اوست  ِ َشْ

﴿قُْل َمْن بَِيِدهِ َملَُكوُت ُكّ
و را است پادشاهی َهر چیزی.

ُ
و ا

﴿َمْن َكَن يُرِيُد الْعِّزَة فَلِّلهِ الْعِّزُة َجِيعاً إَِلْهِ يَْصَعُد الَْكُِم الّطّيُِب َوالَْعَمُل الّصالُِح﴾ )فاطر، 
س که باشد که خواهد ارُجمندی و غلَبه، خدایرا است قهر و ارجمندی همه؛ 

َ
10(: هر ک

بر َمحل ُحکم َوی َبرشود سخنان خوش و پاکیزه و کردار نیک بردارد آنرا.
ْجَداِث إَِل َرّبِِهْم يَنِسلُوَن﴾ )یس، 51(: و َدر دمند در 

َ
ورِ فَإَِذا ُهْم ِمْن األ ﴿َونُفَِخ ِف الصُّ

شُپور، همی ایشان از گورها سوی حکم خدای ایشان می ُپوَیند
نَْعاماً﴾ )یس، 71(: آیا نگه نکردند که ما 

َ
يِْديَنا أ

َ
نّا َخلَْقَنا لَُهْم ِمّما َعِملَْت أ

َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
﴿أ

1. افزودن کلمۀ »شمار« در ترجمۀ فارسی نشان از دیدگاه کالمی مترجم دارد. در نسخۀ آنکارا )گ 70ب(، 

نیز چنین آمده است: »چون َبدارندشان بر شمار بارخدای ایشان.« 
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ـ  از چهارپایان. ـ یعنی آنچه ما کردیم بقدرت ماـ  یٖدی ماـ 
َ
بیافریدیم مر ایشانرا بدانچه کرد ا

تُرَْجُعوَن﴾ )یس، 83(: پاکست آن که  ٍء ِإَوَلْهِ  ِ َشْ
ُكّ َملَُكوُت  بَِيِدهِ  اّلِي  ﴿فَُسبَْحاَن 

وست پادشاهی هر چیزی و با وی گرَدانند شما را.
ُ
بقدرت ا

ه سوی عبادت خدای 
َ

﴾ )صافات، 99(: و گفت: منم شوند ﴿َوقَاَل إِّنِ َذاهٌِب إَِل َرّبِ
من.

﴿َوالّسمَواُت َمْطوِّياٌت بَِيِمينِهِ﴾ )زمر، 67(: و آسمانها درَنوشته بَود بقدرت او.
صَرت خدای زَور بیَعتهای ایشانست.

ُ
يِْديِهْم﴾ )فتح، 10(: ن

َ
﴿يَُد الّلِ فَْوَق أ

﴿َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َرّبِهِ َجّنَتاِن﴾ )الرحمن، 46(: و َمر هر کرا بترسد از ایستادن جای 
شمار خدای َوی، دو بهشت بَود.

ّن الَْفْضَل بَِيِد الّلِ﴾ )حدید، 29(: و افزونی کرامت بحکم خدا است.
َ
﴿َوأ

تست و باَدوام آن 
َ
ٍء قَِديٌر﴾ )ملک، 1(: باَبرک ِ َشْ

﴿َتَباَرَك اّلِي بَِيِدهِ الُْملُْك وَُهَو َعَ ُكّ
وست1 پادشاهی، و اوست بر هر چیز توانا.

ُ
خدای ]که[ بد

از  َمرا  َنرهاند  آنم که  َحٌد﴾ )جن، 22(: بگوی که من 
َ
أ الّلِ  ِمْن  ُيَِيِن  لَْن  إِّنِ  ﴿قُْل 

س.
َ
عذاب خدای هیچ ک

ّما َمْن َخاَف َمَقاَم َرّبِهِ﴾ )نازعات، 40(: و اما آن که بترسد از ایستاَدن جای پیش 
َ
﴿َوأ

خدای او.2

﴿وََجاَء َربَُّك َوالَْملَُك َصّفاً َصّفاً﴾ )فجر، 22(: و فرا داَوِری آید خدای تو3 و فریشتگان 
بایسَتند َرسته َرسته.

یدن آسمان،4 ﴿ُثّم اْسَتَوى إَِل الّسَماءِ﴾ )بقره، 29(: پس قصد کرد بآفر
یدن َعرش اقبال کرد. ﴿الرّْحَُن َعَ الَْعرِْش اْسَتَوى﴾ )طه، 5(: خداوند مهربان بر آفر

﴿ُثّم اْسَتَوى َعَ الَْعرِْش﴾ )اعراف، 54/ یونس، 3/ رعد، 2/ فرقان، 59/ سجده، 4/ 
یدن َعرش.5  حدید، 4(: َپس ِاقبال کرد بر آفر

سبب  به  »خدا«  به  خدا«  دست  الله/  »ید  تفسیر  و  توضیح  و  فارسی،  ترجمه  از  »دست«  کلمۀ  حذف   .1

دغدغه های کالمی مترجم است که می خواهد از تجسیم خداوند دوری کند. 

2. در نسخۀ آنکارا )گ 322الف(، چنین آمده است: »و اما آن کس بترسید از ایستاَدن جای شمار خدای او.« 

3. در نسخۀ آنکارا )گ 327ب( چنین آمده است: »و فرا شمار خلق آید خدای تو.«

ترجمه  آسمان«  آفرینش  »قصد  به  را  َماِء  السَّ ی 
َ
ِإل اْسَتَوی  تعبیر  خداوند،  تجسیم  از  پرهیز  برای  مترجم   .4

می کند. نمونۀ دیگر: فصلت، 11.

5. دربارۀ ترجمۀ این دسته از آیات، پیشتر هنگام بحث راجع به هویت ابوالفخر زعفرانی، توضیح داده ام.
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قرائات مختلف در ترجمۀ قرآن زعفرانی
با  آنها  قرآن کریم، عدم تطابق  از  فارسی کهن  از مسائل مهم در ترجمه های  یکی 
کهن  تفاسیر  و  ترجمه ها  از  یک  هیچ  است.  عاصم(  از  )حفص  امروزی  رایج  قرائت 
از قرائت  به روایت حفص  بنا  تا چند سدۀ بعد  از آغاز )ترجمۀ تفسیر طبری(  فارسی 
عاصم صورت نگرفته است. علت این امر آن است که اساسا قرآن نویسی و مصحف 
انجام  قرائت  این  اساس  بر  قرن  تا چندین  اسالم  نقاط جهان  دیگر  و  ایران  در  نگاری 
 ترکیبی از چند قرائت بوده که منشأ 

ً
نمی گرفته است. قرائت مّتبع در این مصاحف عمدتا

آن، یکی از اختیارهای قرائی کهن )مانند اختیار ابوعبید یا اختیار ابوحاتم( بوده است. 
در مواردی نیز می توان قرائت مستقل ابوعمرو، کسائی، ابوبکر از عاصم، و در مغرب 

اسالمی، قرائت نافع را نیز یافت.
هشتم  قرن  تا  فارسی  تفاسیر  و  ترجمه ها  تمام  همانند  نیز  زعفرانی  ُمترَجم  قرآن 
با  قرآن مطابق  نه متن  نبوده است.1  این رویۀ رایج در جهان اسالم مستثنا  از  هجری، 
با  کامل  مطابق  آیات  فارسی  برگردان  نه  و  است  شده  کتابت  عاصم  از  حفص  قرائت 
قرائت حفص از عاصم انجام یافته است. در اغلب مواردی که متن قرآن به قرائتی غیر 
حفص کتابت شده، ترجمۀ فارسی آن نیز با همان قرائت مطابق است. با این همه، گاه 
به مواردی برمی خوریم که متن مطابق با قرائت حفص از عاصم کتابت شده، اما ترجمه 
فارسی با قرائتی غیر آن صورت گرفته است. جدول زیر به اختصار برخی از مهم ترین 

موارد اختالف قرائت در متن قرآن و نیز در ترجمۀ فارسی زعفرانی را ارائه می دهد.

جدول اختالف قرائات 

ترجمه فارسی نسخهقرائت موجود در نسخهقرائت حفص از عاصمآدرس آیه

پادشاه روز جزاَملِِك يَوِْم ادّلِيِنَمالِِك يَوِْم ادّلِيِنفاتحة، 42 

 )اعراف، 57/ فرقان، 
ً
را

ْ
1. برای برخی از نمونه های مشابه می توان به ترجمه برخی از کلمات قرآنی چون ُبش

ِنیٍن )تکویر، 24(، در فرهنگنامۀ قرآنی، ج 1/ ص 334 و ج 3/ ص 954 مراجعه کرد.
َ

48/ نمل، 63(، و ض

2. در متن نسخه َمِلک )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر و حمزه( آمده، و ترجمۀ فارسی نیز 

با همین قرائت مطابق است.
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َهم ُپشتی می کنید بریشان َتّظاَهُروَن َعلَيِْهْم بِاإِلثِْمَتَظاَهُروَن َعلَيِْهْم بِاإِلثِْمبقره، 851 
به بَزه

ْم َتُقولُوَن إِّنبقره، 1402 
َ
ْم َيُقولُوَن إِّنأ

َ
یا َهٖمی گویند کهأ

ٖنیدَعّما َتْعَملُوَنَعّما َيْعَملُوَنبقره، 1443 
ُ
از آنچه می ک

ُموُربقره، 4210
ُ
ُموُرِإَوَل الّلِ تُرَْجُع األ

ُ
و با خدای گردد کارَهاِإَوَل الّلِ تَرِْجُع األ

ْعلَُمبقره، 2595 
َ
گفت: بدانقَاَل إِْعلَْمقَاَل أ

َوُيَكّفُِر َعنُْكْم ِمْن بقره، 2716 
َسّيَِئاتُِكْم

َونَُكّفُِر َعنُْكْم ِمْن 
َسّيَِئاتُِكْم

ز شما از 
َ
و َدرگذاریم ا
َبدیهای شما

آل عمران، 
 217

ُمُروَن 
ْ
َوَيْقُتلُوَن اّلِيَن يَأ

بِالْقِْسِط
ُمُروَن 

ْ
َوُيقاتِلُوَن اّلِيَن يَأ

بِالْقِْسِط
و کارزار کنند آنها را که 

فرَمایند بداد

آل عمران، 
 488

و درآُموزیم او را نامهَوُنَعّلُِمُه الِْكَتاَبَوُيَعّلُِمُه الِْكَتاَب

د آمده، 
ّ

اَهُروَن )مطابق قرائِت غیرکوفیان: نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، و ابن عامر( با ظاء مشد
َّ

ظ
َ
1. در متن نسخه ت

اما تفاوت این دو قرائت در ترجمۀ فارسی آشکار نیست.

عبه( آمده، و ترجمۀ 
ُ

وَن )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، و عاصم به روایت ش
ُ
ول

ُ
َیق 2. در متن نسخه 

فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

وَن )مطابق قرائِت ابن عامر، حمزه و ِکسائی( آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت 
ُ
3. در متن نسخه تْعَمل

مطابق است.

ْرِجُع )مطابق قرائِت ابن عامر، حمزه و ِکسائی( آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت 
َ
4. در متن نسخه ت

مطابق است.

ْم )مطابق قرائِت حمزه و ِکسائی( به صیغۀ امر حاضر آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین 
َ
5. در متن نسخه ِإْعل

ُم تغییر داده است.
َ
ْعل

َ
قرائت مطابق است. بعدها کسی قرائت اصل نسخه را به أ

عبه( 
ُ

ُر )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، حمزه، ِکسائی و عاصم به روایت ش
ِّ

ف
َ
َوُنک 6. در متن نسخه، 

آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

وَن )مطابق قرائِت حمزه( آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. 
ُ
ُیقاِتل 7. در متن نسخه، َو

طبری در تفسیر خود )ذیل آیه( این قرائت را به برخی از قّراء متأخر کوفه نیز منسوب می کند که احتماالمراد 

وی فّراء است.

ُمُه )مطابق قرائِت ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، و ِکسائی( آمده، و ترجمۀ فارسی 
ِّ
8. در متن نسخه، َوُنَعل

نیز با همین قرائت مطابق است.
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آل عمران، 
 831

َفَغْيَ دِيِن الّلِ َيبُْغوَن
َ
َفَغْيَ دِيِن الّلِ َتبُْغوَنأ

َ
آیا بجز ٖدین خدای ٖدینی أ

می ُجوئٖید

آل عمران، 
 832

و با وی گرداَنند شما راِإَوَلْهِ تُرَْجُعوَنِإَوَلْهِ يُرَْجُعوَن

آل عمران، 
 1093

ُموُر
ُ
ُموُرِإَوَل الّلِ تُرَْجُع األ

ُ
و با خدای گرَدد کارهاِإَوَل الّلِ يَرِْجُع األ

آل عمران، 
 1154

يُْكَفُروهَُوَما َيْفَعلُوا ِمْن َخْيٍ فَلَْن 
تُْكَفُروهَُوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخْيٍ فَلَْن 

و آنچه کنید از نیکی، 
ناسپاسی نکنند 

آل عمران، 
 1575

بهتر از آنچه فراَهم می آریدَخْيٌ ِمّما َتَْمُعوَنَخْيٌ ِمّما َيَْمُعوَن

رزی که اندرز ِمْن َبْعِد َوِصّيٍة يُوِص بَِهاِمْن َبْعِد َوِصّيٍة يُوَص بَِهانساء، 126 
َ

از َپس اند
کند بدان

ِحّل لَُكْم َما َوَراَء نساء، 247 
ُ
َوأ

َذلُِكْم
َحّل لَُكْم َما َوَراَء 

َ
َوأ

َذلُِكْم
و گشاده کرد شما را آنچه ُجز 

اینست

عبه( 
ُ

وَن )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم به روایت ش
ُ

ْبغ
َ
ت 1. در متن نسخه، 

آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

به  عاصم  و  ِکسائی،  حمزه،  ابن عامر،  ابوعمرو،  ابن کثیر،  نافع،  قرائِت  )مطابق  ْرَجُعوَن 
ُ
ت نسخه،  متن  در   .2

منفردات  از  ُیْرَجُعوَن  قرائت  قرائت مطابق است. درواقع  با همین  نیز  فارسی  ترجمۀ  و  آمده،  عبه( 
ُ

روایت ش

حفص از عاصم است.

ْرِجُع )مطابق قرائِت ابن عامر، حمزه و ِکسائی( آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت 
َ
3. در متن نسخه، ت

مطابق است.

ُروُه )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، و عاصم 
َ

ف
ْ
ک

ُ
ْن ت

َ
ل

َ
ْیٍر ف

َ
وا ِمْن خ

ُ
َعل

ْ
ف

َ
4. در متن نسخه، َوَما ت

عبه( آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.
ُ

به روایت ش

به  و عاصم  ِکسائی،  ابن عامر، حمزه،  ابوعمرو،  ابن کثیر،  نافع،  قرائِت  )مطابق  ْجَمُعوَن 
َ
ت نسخه،  متن  در   .5

از منفردات  َیْجَمُعوَن  با همین قرائت مطابق است. درواقع قرائت  نیز  عبه( آمده، و ترجمۀ فارسی 
ُ

روایت ش

حفص از عاصم است.

6. در متن نسخه، ُیوِصی ِبَها )مطابق قرائِت نافع، ابوعمرو، حمزه، و ِکسائی( به صیغۀ معلوم آمده، و ترجمۀ 

فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

عبه( به صیغۀ 
ُ

 )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، و عاصم به روایت ش
َّ

َحل
َ
7. در متن نسخه، َوأ

معلوم آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.
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َوقَْد نُّزَِل َعلَيُْكْم ِف نساء، 1401 
الِْكَتاِب

َوقَْد نَّزَل َعلَيُْكْم ِف 
الِْكَتاِب

و بدرستی فُرو فرستادند بر 
شما

سزاوار شدند بریشاناْسُتِحّق َعلَيِْهْماْسَتَحّق َعلَيِْهْممائده، 1072 

ُجورَُهْمنساء، 1523 
ُ
ُجورَُهْمَسوَْف يُْؤتِيِهْم أ

ُ
زود بَود که بدهیم ایشانرا َسوَْف نُْؤتِيِهْم أ

ُمزَدهاشان
ِانعام، 634  جنَانَا ِمْن َهِذه

َ
ِلَئِْن أ جنَيتََنا ِمْن َهِذه

َ
هالَئِْن أ

َ
گر برهانی ما را ازین َهول

ْعلَُم َحيُْث َيَْعُل انعام، 1245 
َ
الّلُ أ

رَِساَلَُه
ْعلَُم َحيُْث َيَْعُل 

َ
الّلُ أ

رَِساَلتِهِ
خدای داناتر که کجا کند 

پیغاَمهای او

ًانعام، 1286  و آن روز که بینگیزیم ایشانرا َوَيوَْم َنُْشُُهْم َجِيعاًَوَيوَْم َيُْشُُهْم َجِيعا
همه

فُِكوَناعراف، 1177 
ْ
فُِكوَنتَلَْقُف َما يَأ

ْ
فُرو می ُبرد آنچه فرابافته تَلَّقُف َما يَأ

ُبودند

 )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه و ِکسائی( به صیغۀ معلوم 
َ

ل  َنزَّ
ْ

د
َ
1. در متن نسخه، َوق

آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

2. در متن نسخه، اْسُتِحقَّ )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم به روایت 

عبه( آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. درواقع قرائت اْسَتَحقَّ از منفردات حفص از 
ُ

ش

عاصم است.

ُنْؤِتیِهْم )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم   
َ

3. در متن نسخه، َسْوف

 
َ

عبه( به صیغۀ متکلم آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. درواقع قرائت َسْوف
ُ

به روایت ش

ُیْؤِتیِهْم از منفردات حفص از عاصم است.

نَجیَتَنا )مطابق قرائِت قراء غیر کوفه: نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر( به صیغۀ مخاطب 
َ
4. در متن نسخه، أ

آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

عبه( به 
ُ

ِتِه )مطابق قرائِت نافع، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، ِکسائی و عاصم به روایت ش
َ

5. در متن نسخه، ِرَساال

صیغۀ جمع آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

به  و عاصم  ِکسائی،  ابن عامر، حمزه،  ابوعمرو،  ابن کثیر،  نافع،  قرائِت  ُرُهْم )مطابق 
ُ

َنْحش متن نسخه،  در   .6

ُرُهْم 
ُ

عبه( به صیغۀ متکلم آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. درواقع قرائت َیْحش
ُ

روایت ش

از منفردات حفص از عاصم است.

 )مطابق قرائت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، حمزه، ِکسائی و عاصم به روایت شعبه( به 
ُ

ف
َّ

ق
َ
ل
َ
7. در متن نسخه، ت

صیغۀ ثالثی مزید آمده است، اما تفاوت این دو قرائت در ترجمۀ فارسی آشکار نیست. از میان قراء سبعه، 

 )به صیغۀ ثالثی مجرد( خوانده است. نیز بنگرید به: اعراف، 117/ 
ُ

ف
َ

ق
ْ
ل
َ
تنها عاصم ــ بنا به روایت حفص ــ ت

طه، 69/ شعراء، 45.
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فَال َتْعقِلُوَناعراف، 1691 
َ
فاَل َيْعقِلُوَنأ

َ
آیا نه خرد َدارند؟أ

َول َيَْسَبّ اّلِيَن َكَفُروا انفال، 592 
َسَبُقوا

َول َتِْسَبّ اّلِيَن َكَفُروا 
َسَبُقوا

و مپندار که آنها که کافر 
شدند، از پیش بشدند 

ئِّمَة الُْكْفرِ إِّنُهْم توبه، 123 
َ
َفَقاتِلُوا أ

ْيَماَن لَُهْم
َ
ل أ

ئِّمَة الُْكْفرِ إِّنُهْم 
َ
َفَقاتِلُوا أ

ل إيَماَن لَُهْم
کارزار کنید با ٖپیشواآن کافری 

ــ کایشاَنند که ایمان نیست 
ایشانرا

اینست جادٖوی اٖی هویداإِّن َهَذا لَِسْحٌر ُمبنٌِيإِّن َهَذا لََساِحٌر ُمبنٌِيیونس، 24 

ُل اآليَاِت لَِقْوٍم یونس، 55  ُيَفّصِ
َيْعلَُموَن

ُل اآليَاِت لَِقْوٍم  ُنَفّصِ
َيْعلَُموَن

پدید می کنیم نشانها مر 
گُروهی َرا که َبدانند

و آن روز که بینگیزانیم َوَيوَْم َنُْشُُهْمَوَيوَْم َيُْشُُهْمیونس، 456 
ایشانرا

م می شوند از راه توِلَِضلُّوا َعْن َسبِيلَِكِلُِضلُّوا َعْن َسبِيلَِكیونس، 887 
ُ
تا گ

عبه( به 
ُ

وَن )مطابق قرائِت ابن کثیر، ابوعمرو، حمزه، ِکسائی و عاصم به روایت ش
ُ
ال َیْعِقل

َ
ف
َ
1. در متن نسخه، أ

صیغۀ غایب آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

ْحِسَبنَّ )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، و ِکسائی( به صیغۀ مخاطب آمده، و 
َ
2. در متن نسخه، َوال ت

ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. بعدها کسی قرائت اصل نسخه را ناشیانه به َوال َیْحَسَبنَّ تغییر 

داده است.

سر همزه آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین 
َ
ُهْم )مطابق قرائِت ابن عامر( به ک

َ
ل إیَماَن  3. در متن نسخه، ال 

قرائت مطابق است.

سر سین آمده، و ترجمۀ فارسی 
َ
ِسْحٌر ُمِبیٌن )مطابق قرائِت نافع، ابوعمرو، و ابن عامر( به ک

َ
4. در متن نسخه، ل

نیز با همین قرائت مطابق است.

عبه( به صیغۀ متکلم 
ُ

 )مطابق قرائِت ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم به روایت ش
ُ

ل صِّ
َ

5. در متن نسخه، ُنف

آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

به  و عاصم  ِکسائی،  ابن عامر، حمزه،  ابوعمرو،  ابن کثیر،  نافع،  قرائِت  ُرُهْم )مطابق 
ُ

َنْحش متن نسخه،  در   .6

ُرُهْم 
ُ

عبه( به صیغۀ متکلم آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. درواقع قرائت َیْحش
ُ

روایت ش

از منفردات حفص از عاصم است.

وا )مطابق قرائِت قراء غیر کوفه: نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر( از فعل الزم آمده، 
ُّ
7. در متن نسخه، ِلَیِضل

و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.
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َكَذلَِك َحّقاً َعلَيَْنا ُننِْج یونس، 1031 
الُْمْؤِمننَِي

َكَذلَِك َحّقاً َعلَيَْنا نُنِجّ 
الُْمْؤِمننَِي

همچنین سزا است بر َما که 
برهانیم گرویدگانرا

ٍ َزوَْجنْيِ هود، 402 
اْحِْل فِيَها ِمْن ُكّ

اثْننَْيِ
ِ َزوَْجنْيِ 

اْحِْل فِيَها ِمْن ُكّ
اثْننَْيِ

بردار َدر کشتی از هر جفتی 
دو

او کردست کاری نه نیکإِنُّه َعِمَل َغْيَ َصالٍِحإِنُّه َعَمٌل َغْيُ َصالٍِحهود، 463 

ّما اّلِيَن ُسعُِدواهود، 1084 
َ
ّما اّلِيَن َسعُِدواَوأ

َ
و اما آنها که نیک َبخت َوأ

باشند
ْمُر ُكُُّههود، 1235 

َ
ْمُر ُكُُّهِإَوَلْهِ يُرَْجُع األ

َ
و با َوی گردد کار همۀ آنِإَوَلْهِ يَرِْجُع األ

ى َهَذا ُغالٌمیوسف، 196  اَى َهَذا ُغالٌمقَاَل يَا بُْشَ گفت: ای ُمژدگان َمرا! این قَاَل يَا بُْشَ
میْست

َ
ال

ُ
غ

یوسف، 
 1097

َمردانی را که وحی می کردند رَِجاًل يُوٰح إَِلِْهْمرَِجاًل نُوِح إَِلِْهْم
بدیشان

َ َمْن نََشاُءیوسف، 1108  برهانیم آنرا که خواهیمَفُننِْج َمْن نََشاُءَفُنّجِ

عبه( 
ُ

ی )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه و عاصم به روایت ش ُننِجّ 1. در متن نسخه، 

آمده، اما تفاوت این دو قرائت در ترجمۀ فارسی آشکار نیست.

 َزْوَجْیِن )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم به 
ِّ

ل
ُ
2. در متن نسخه، ِمْن ک

عبه( بدون تنوین و به صورت مضاف آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. درواقع 
ُ

روایت ش

 َزْوَجْیِن از منفردات حفص از عاصم است.
ٍّ

ل
ُ
قرائت ِمْن ک

 بر همین 
ً
( انجام شده و متن قرآن نیز ظاهرا

ٍ
ْیَر َصاِلح

َ
 غ

َ
ُه َعِمل 3. ترجمۀ فارسی بر اساس قرائت ِکسائی )ِإنَّ

اساس کتابت شده و بعدها به قرائت دیگر تغییر یافته است.

عبه( به صیغۀ 
ُ

وا )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، و عاصم به روایت ش
ُ

4. در متن نسخه، َسِعد

معلوم آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

عبه( 
ُ

5. در متن نسخه، َیْرِجُع )مطابق قرائت ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، ِکسائی و عاصم به روایت ش

به صیغۀ معلوم آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

َراَی )مطابق قرائت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، و ابن عامر( آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با 
ْ

6. در متن نسخه، َیا ُبش

همین قرائت مطابق است.

عبه( به صیغۀ 
ُ

7. در متن نسخه، ُیوحٰی )مطابق قرائت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، و عاصم به روایت ش

مجهول و غایب آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. نمونۀ دیگر، نحل، 43.

ُنْنِجي )مطابق قرائِت نافع و ابن عامر( آمده، اما تفاوت این دو قرائت در ترجمۀ فارسی 
َ
ف 8. در متن نسخه، 

آشکار نیست.
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و از آنچه می َبراوُروزید بر آنَوِمّما تُوقُِدوَن َعلَيْهَِوِمّما يُوقُِدوَن َعلَيْهِرعد، 171 

َواّلِيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن نحل، 202 
الّلِ

َواّلِيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن 
الّلِ

و آنها که می خوانید از فرود 
خدای

مگر مرَدانی را که َوحی إِّل رَِجاًل يُوٰح إَِلِْهْمإِّل رَِجاًل نُوِح إَِلِْهْمنحل، 433 
می کرَدند بایشان

لَْم يََرْوا إَِل الّطْيِنحل، 794 
َ
لَْم تََرْوا إَِل الّطْيِأ

َ
آیا نگه نکردید ُسوی مرغان أ

وانحل، 965  واَونَلَْجزَِيّن اّلِيَن َصَبُ و پاداش دهد آنها را که صبر َوَلَْجزَِيّن اّلِيَن َصَبُ
کردند

تا اندوهگن کند ُرویهای لَِيُسوَء وُُجوَهُكْملَِيُسوُءوا وُُجوَهُكْماسراء، 76 
شما را

ّنِ ِعنَْدَك الِْكَبَإِّما َيبْلَُغّن ِعنَْدَك الِْكَبَاسراء، 237  اگر بَرَسند نزد تو بُبزرگیإِّما َيبْلُغٰٓ

چنان که می گوئیدَكَما َتُقولُوَنَكَما َيُقولُوَناسراء، 428 

عبه( به صیغۀ 
ُ

وَن )مطابق قرائت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، و عاصم به روایت ش
ُ

وِقد
ُ
1. در متن نسخه، ت

مخاطب آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

صیغۀ  به  ِکسائی(  و  حمزه،  ابن عامر،  ابوعمرو،  ابن کثیر،  نافع،  قرائت  )مطابق  ُعوَن 
ْ

د
َ
ت نسخه،  متن  در   .2

مخاطب آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

عبه( به صیغۀ 
ُ

3. در متن نسخه، ُیوحٰی )مطابق قرائت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، و عاصم به روایت ش

مجهول و غایب آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. نمونۀ دیگر: یوسف، 109.

َرْوا )مطابق قرائِت ابن عامر و حمزه( آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق 
َ
ْم ت

َ
ل
َ
4. در متن نسخه أ

ْم َیَرْوا )قرائت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ِکسائی و عاصم( تغییر 
َ
ل
َ
است. بعدها کسی قرائت اصل نسخه را به أ

داده است.

َیْجِزَینَّ )مطابق قرائت نافع، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه و ِکسائی( به صیغۀ غایب آمده، و 
َ
5. در متن نسخه، َول

ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

عبه( به صیغۀ مفرد آمده، 
ُ

6. در متن نسخه، ِلَیُسوَء )مطابق قرائت ابن عامر، حمزه، ِکسائی و عاصم به روایت ش

و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

ٓنِّ )مطابق قرائت حمزه و ِکسائی( به صیغۀ تثنیه آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین 
ٰ

غ
ُ
َیْبل 7. در متن نسخه، 

قرائت مطابق است.

عبه( 
ُ

وَن )مطابق قرائت نافع، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم به روایت ش
ُ
ول

ُ
ق

َ
8. در متن نسخه، ت

به صیغۀ مخاطب آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.
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و پیادگان تراَورَْجلَِكَورَِجلَِكاسراء، 641 

درنگ نکردندی از َپس تول يَلَْبُثوَن َخلَْفَكل يَلَْبُثوَن ِخالفََكاسراء، 762 

رِْض يَنُْبواعًَحّت َتْفُجَر نَلَا ِمْن اسراء، 903 
َ
األ

َر نَلَا ِمْن  رِْض يَنُْبواعًَحّت ُتَفّجِ
َ
األ

تا َروان کنی از َبهر ما از 
زمین چشمه

ًکهف، 944  هیچ کنیم مر ترا ُجعلٖیَفَهْل جَنَْعُل لََك َخٰراجاًَفَهْل جَنَْعُل لََك َخرْجا

آواز داد مرَیم را آن کس که َفَناَداَها َمْن َتْتَِهاَفَناَداَها ِمْن َتْتَِهامریم، 245 
زیر او بود

ًمریم، 256  تا فُرو افتد بر تو خرمای ترتَّساَقْط َعلَيِْك ُرَطباًتَُساقِْط َعلَيِْك ُرَطبا

َول يَْذُكُر اإِلنَساُنمریم، 677 
َ
َول يَّذّكُر اإِلنَساُنأ

َ
آیا َدر نه اندیشد این مردمأ

تََكاُد الّسَمَواُت َيَتَفّطْرَن مریم، 908 
ِمنُْه

تََكاُد الّسَمَواُت َينَْفِطْرَن 
ِمنُْه

خواهدی آسمانها که 
بشکافدی از آن سخن

به  عاصم  و  ِکسائی،  حمزه،  ابن عامر،  ابوعمرو،  ابن کثیر،  نافع،  قرائِت  )مطابق   
َ

َوَرْجِلك نسخه،  متن  در   .1

عبه( به سکون جیم آمده، اما تفاوت این دو قرائت در ترجمۀ فارسی مشهود نیست. درواقع قرائت 
ُ

روایت ش

 از منفردات حفص از عاصم است. متن نسخه بعدها از سوی مصححی دیگر، با قلمی متفاوت به 
َ

َوَرِجِلك

 اعراب گذاری شده است.
َ

قرائت َوَرِجِلك

عبه( آمده، اما تفاوت 
ُ

 )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، و عاصم به روایت ش
َ

ك
َ

ف
ْ
ل

َ
2. در متن نسخه، خ

این دو قرائت در ترجمۀ فارسی آشکار نیست.

َر )مطابق قرائِت غیرکوفیان: نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، و ابن عامر( آمده، و ترجمۀ فارسی  جِّ
َ

ف
ُ
3. در متن نسخه، ت

نیز با همین قرائت مطابق است.

 )مطابق قرائِت حمزه و ِکسائی( آمده، اما تفاوت این دو قرائت در ترجمۀ فارسی 
ً
ٰراجا

َ
4. در متن نسخه، خ

آشکار نیست.

عبه( آمده، و 
ُ

ْحِتَها )مطابق قرائِت ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، و عاصم به روایت ش
َ
5. در متن نسخه، َمْن ت

ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

 )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، و ِکسائی( آمده، و ترجمۀ فارسی 
ْ

ط
َ
اق سَّ

َ
6. در متن نسخه، ت

نیز با همین قرائت مطابق است.

ل( آمده،  فعُّ
َ
ُر )مطابق قرائِت ابن کثیر، ابوعمرو، حمزه، و ِکسائی( از باب ثالثی مزید )ت

َّ
ک

َّ
7. در متن نسخه، َیذ

و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

عبه( از باب انفعال 
ُ

ِطْرَن )مطابق قرائِت ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، و عاصم به روایت ش
َ

8. در متن نسخه، َیْنف

 در شوری، 5 آمده است.
ً
آمده، اما تفاوت این دو قرائت در ترجمۀ فارسی آشکار نیست. نمونۀ دیگر عینا
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ْزرِيطه، 311 
َ
ْزرِياْشُدْد بِهِ أ

َ
ْشُدْد بِهِ أ

َ
تا من استوار دارم بَوی پشت أ

من 
تا فُرو َبرد آنچه ساخته اندتَلَّقْف َما َصَنُعواتَلَْقْف َما َصَنُعواطه، 692 

آنچه ساخته اند که آنچه إِّنَما َصَنُعوا َكيُْد ِسْحٍرإِّنَما َصَنُعوا َكيُْد َساِحٍرطه، 693 
ساخته اند سگالش جادٖوی 

است 
بگوی: خدای من داند گفَتار قُْل َرّبِ َيْعلَُم الَْقْوَلقَاَل َرّبِ َيْعلَُم الَْقْوَلانبیاء، 44 

مگر مردانی را که وحی إِّل رَِجاًل يُوٰح إَِلِْهْمإِّل رَِجاًل نُوِح إَِلِْهْمانبیاء، 75 
می کردند بدیشان

ّقِانبیاء، 1126  ن قُْل َرّبِ اْحُكْم  بِاْلَّقِقَاَل َرّبِ اْحُكْم  بِاْلَ
ُ
وی: ای خدای من! بک

ُ
بگ

داَوری بحق
ّن َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِهِحج، 627 

َ
ّن َما تَْدُعوَن ِمْن ُدونِهَِوأ

َ
و آنچه می خوانید از فرود اوَوأ

ْد )مطابق قرائِت ابن عامر( به صیغۀ مضارع و متکلم وحده آمده، و ترجمۀ فارسی نیز 
ُ

د
ْ

ش
َ
1. در متن نسخه، أ

با همین قرائت مطابق است.

 )مطابق قرائت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، حمزه، ِکسائی و عاصم به روایت شعبه( به 
ْ

ف
َّ

ق
َ
ل
َ
2. در متن نسخه، ت

صیغۀ ثالثی مزید آمده است، اما تفاوت این دو قرائت در ترجمۀ فارسی آشکار نیست. از میان قراء سبعه، 

 )به صیغۀ ثالثی مجرد( خوانده است. نیز بنگرید به: اعراف، 117/ 
ْ

ف
َ

لق
َ
تنها عاصم ــ بنا به روایت حفص ــ ت

شعراء، 45.

 ِسْحٍر )مطابق قرائِت حمزه و ِکسائی( آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق 
ُ

ْید
َ
3. در متن نسخه، ک

است.

عبه( آمده، و 
ُ

به روایت ش ابن عامر، و عاصم  ابوعمرو،  ابن کثیر،  نافع،   )مطابق قرائِت 
ْ

ل
ُ
ق 4. در متن نسخه، 

ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. نمونه های دیگر: انبیاء، 112/ زخرف، 24.

عبه( به صیغۀ 
ُ

5. در متن نسخه، ُیوحٰی )مطابق قرائت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، و عاصم به روایت ش

مجهول و غایب آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. نمونۀ دیگر: یوسف، 109.

 )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم به روایت 
ْ

ل
ُ
6. در متن نسخه، ق

عبه( به صیغۀ امر حاضر آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. نمونه های دیگر: انبیاء، 4/ 
ُ

ش

 در این آیه از منفردات حفص از عاصم است.
َ

ال
َ
زخرف، 24. درواقع قرائت ق

عبه( به صیغۀ مخاطب 
ُ

ُعوَن )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابن عامر، و عاصم به روایت ش
ْ

د
َ
7. در متن نسخه، ت

آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.
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ُموُرحج، 761 
ُ
ُموُرِإَوَل الّلِ تُرَْجُع األ

ُ
و با خدای بازگردد کارَهاِإَوَل الّلِ تَرِْجُع األ

بر نمازشان نگه بانی کنندَعَ َصلٰوتِِهْم ُيَافُِظوَنَعَ َصلََواتِِهْم ُيَافُِظوَنمومنون، 92 

ٍ مومنون، 273 
فَاْسلُْك فِيَها ِمْن ُكّ

َزوَْجنْيِ اثْننَْيِ
 ِ

فَاْسلُْك فِيَها ِمْن ُكّ
َزوَْجنْيِ اثْننَْيِ

درآر در آن کشتی از هر 
ُدوگونه ُدو

ِمومنون، 874  زودا که گویند: خدا است  َسَيُقولُوَن الّلَُسَيُقولُوَن لِلّ

ِمومنون، 89 زودا که گویند: خدای َسَيُقولُوَن الّلَُسَيُقولُوَن لِلّ

و آن ُروز که بینگیزیم ایشانراَوَيوَْم َنُْشُُهْمَوَيوَْم َيُْشُُهْمفرقان، 175 

نتوانندَفَما يَْسَتِطيُعوَنَفَما تَْسَتِطيُعوَنفرقان، 196 

ُمُرنَافرقان، 607 
ْ
نَْسُجُد لَِما تَأ

َ
ُمُرنَاأ

ْ
نَْسُجُد لَِما يَأ

َ
آیا سُجود کنیم آنرا که أ

می فرماید ما را 

ْرِجُع )مطابق قرائِت ابن عامر، حمزه و ِکسائی( به صیغۀ معلوم آمده، و ترجمۀ فارسی نیز 
َ
1. در متن نسخه، ت

با همین قرائت مطابق است.

2. در متن نسخه، َصلٰوِتِهْم )مطابق قرائِت حمزه و ِکسائی( به صیغۀ مفرد آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین 

َواِتِهْم به صیغۀ جمع قرائت کرده، 
َ
عبه( در اینجا َصل

ُ
قرائت مطابق است. عاصم )در هر دو روایت َحفص و ش

اما در دو موضع دیگر، این کلمه را به صورت مفرد خوانده است: انعام، 92/ معارج، 34.

 َزْوَجْیِن )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم به 
ِّ

ل
ُ
3. در متن نسخه، ِمْن ک

عبه( بدون تنوین و به صورت مضاف آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. درواقع 
ُ

روایت ش

 َزْوَجْیِن از منفردات حفص از عاصم است.
ٍّ

ل
ُ
قرائت ِمْن ک

ُه )مطابق قرائِت ابوعمرو( به اثبات الف آمده، و ترجمۀ 
َّ
وَن الل

ُ
ول

ُ
4. در متن نسخه، در این آیه و آیۀ 89، َسَیق

فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. فراء )معانی القرآن، ذیل آیه( این قرائت را به ابن مسعود نیز نسبت 

می دهد.

عبه( 
ُ

ُرُهْم )مطابق قرائِت نافع، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم به روایت ش
ُ

5. در متن نسخه، َنْحش

به صیغۀ متکلم آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

6. در متن نسخه، َیْسَتِطیُعوَن )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم به 

ْسَتِطیُعوَن 
َ
عبه( به صیغۀ غایب آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. درواقع قرائت ت

ُ
روایت ش

از منفردات حفص از عاصم است.

ُمُرَنا )مطابق قرائِت حمزه و ِکسائی( به صیغۀ غایب آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با 
ْ
 َیأ

ً
7. در متن نسخه، ظاهرا

ُمُرَنا تغییر یافته است.
ْ
أ
َ
 بعدها از سوی مصّححی به ت

ً
همین قرائت مطابق است. متن نسخه ظاهرا
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فَإَِذا ِهَ تَلَْقُف َما شعراء، 451 
فُِكوَن

ْ
يَأ

فَإَِذا ِهَ تَلَّقُف َما 
فُِكوَن

ْ
يَأ

رو ُبرد آنچه 
ُ
همی آن می ف

فرابافته ُبودند

ِمنُيشعراء، 1952 
َ
وُح األ ِمنُينََزَل بِهِ الرُّ

َ
وُح األ فُرو فرستاد و فُرو آَورد آنرا نَّزَل بِهِ الرُّ

َجبریل زنهاردار 
آنچه می بُپوشند، و آنچه َما ُيُْفوَن َوَما ُيْعلُِنوَن َما ُتُْفوَن َوَما ُتْعلُِنوَننمل، 253 

آشکارا می کنند
ْهلَُه ُثّم نَلَُقولَّن نمل، 494 

َ
نَلُبَّيِتَّنُه َوأ

لَِوِلِّهِ
ْهلَُه ُثّم َلَُقولُّن 

َ
َلُبَّيِتُّنُه َوأ

لَِوِلِّهِ
و و خاندان 

ُ
بیخون کنید بر ا

َ
ش

او، پس گوئید مر اهل او را 

ّما يُْشُِكوَننمل، 595 
َ
ّما تُْشُِكوَنآلّلُ َخْيٌ أ

َ
الّلُ َخْيٌ أ

َ
آیا خدای ِبه یا آنچه می انباز أ

آرید؟
گاه بدانچه همی إِنُّه َخبٌِي بَِما َيْفَعلُوَنإِنُّه َخبٌِي بَِما َتْفَعلُوَننمل، 886  اوست آ

کنند 
رِْسلُْه َمِع رِْدءاً قصص، 347 

َ
فَأ

قُِن يَُصّدِ
رِْسلُْه َمِع رِْدءاً 

َ
فَأ

قِْن يَُصّدِ
بفرست او را با من یاری، تا 

تصدیق کند مرا

 )مطابق قرائت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، حمزه، ِکسائی و عاصم به روایت شعبه( به 
ُ

ف
َّ

ق
َ
ل
َ
1. در متن نسخه، ت

صیغۀ ثالثی مزید آمده است، اما تفاوت این دو قرائت در ترجمۀ فارسی آشکار نیست. از میان قراء سبعه، 

 )به صیغۀ ثالثی مجرد( خوانده است. نیز بنگرید به: اعراف، 117/ 
ُ

ف
َ

ق
ْ
ل
َ
تنها عاصم ــ بنا به روایت حفص ــ ت

طه، 69.

عبه( به صیغۀ ثالثی مزید 
ُ

 )مطابق قرائِت ابن عامر، حمزه، کسائی، و عاصم به روایت ش
َ

ل 2. در متن نسخه، َنزَّ

 همین قرائت مطابق است.
ً
آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با ظاهرا

وَن َوَما ُیْعِلُنوَن )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، و عاصم به 
ُ

ف
ْ

3. در متن نسخه، َما ُیخ

عبه( به صیغۀ غایب آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.
ُ

روایت ش

نَّ )مطابق قرائِت حمزه و ِکسائی( به صیغۀ مخاطب آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین 
ُ
ول

ُ
َتق

َ
4. در متن نسخه، ل

نَّ تغییر یافته است، اما ترجمه مطابق با همان 
َ
ول

ُ
َنق

َ
قرائت مطابق است. متن نسخه بعدها از سوی مصّححی به ل

صیغۀ مخاطب است.

وَن )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابن عامر، حمزه و ِکسائی( به صیغۀ مخاطب آمده، و 
ُ
ِرک

ْ
ش

ُ
5. در متن نسخه، ت

ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

وَن )مطابق قرائِت ابن کثیر، ابوعمرو، و ابن عامر به روایت هشام( به به صیغۀ غایب 
ُ
َعل

ْ
6. در متن نسخه، َیف

آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

ِني )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، و ِکسائی( به جزم فعل مضارع 
ْ
ق

ِّ
7. در متن نسخه، ُیَصد

آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.



  112  ترجمان وحی مبین

ّنُهْم إَِلَْنا ل يُرَْجُعوَنقصص، 391 
َ
ّنُهْم إَِلَْنا ل يَرِْجُعوَنأ

َ
شتأ

َ
کایشان با ما نخواهند گ

دو جادواند که َهم ُپشت َساِحَراِن َتَظاَهَراِسْحَراِن َتَظاَهَراقصص، 482 
شدند

عنکبوت، 
 283

تُوَن الَْفاِحَشَة
ْ
تُوَن الَْفاِحَشَةإِنُّكْم َلَأ

ْ
ئِّنُكْم َلَأ

َ
آیا شمااید که می آئٖید أ

بزشت کاری؟

عنکبوت، 
 424

إِّن الّلَ َيْعلَُم َما يَْدُعوَن 
ِمْن ُدونِهِ

إِّن الّلَ َيْعلَُم َما تَْدُعوَن 
ِمْن ُدونِهِ

خدای داند آنچه می خوانید 
از فرود او

إِّن ِف َذلَِك آليَاٍت روم، 225 
لِلَْعالِِمنَي

إِّن ِف َذلَِك آليَاٍت 
لِلَْعالَِمنَي

بدرستی َدر آنست نشانهائی 
َمر جهانیانرا

و با آرام باشید َدر خانه های َوقِْرَن ِف ُبُيوتُِكّنَوقَْرَن ِف ُبُيوتُِكّناحزاب، 336 
شما

مَبرانوََخاتَِم انلّبِّينَِيوََخاَتَم انلّبِّينَِياحزاب، 407 
َ

و ُمهر پیغ

و هیچ َپاداش دهند ُچنان َوَهْل ُيَازٰي إِّل الَْكُفوَرَوَهْل جُنَازِي إِّل الَْكُفوَرسبأ، 178 
مگر ناسپاس َرا؟

1. در متن نسخه، َیْرِجُعوَن )مطابق قرائت نافع، حمزه، و ِکسائی( به صیغۀ معلوم آمده، و ترجمۀ فارسی نیز 

با همین قرائت مطابق است.

2. در متن نسخه، َساِحَراِن )مطابق قرائت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، و ابن عامر( به صیغۀ اسم فاعل آمده، و 

ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

عبه( همراه با همزۀ 
ُ

ْم )مطابق قرائِت ابوعمرو، حمزه، ِکسائی، و عاصم به روایت ش
ُ
ک ِئنَّ

َ
أ 3. در متن نسخه، 

استفهام آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

عبه( 
ُ

ُعوَن )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم به روایت ش
ْ

د
َ
4. در متن نسخه، ت

همراه با همزۀ استفهام آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

به  و عاصم  ِکسائی،  ابن عامر، حمزه،  ابوعمرو،  ابن کثیر،  نافع،  قرائِت  ِمیَن )مطابق 
َ
َعال

ْ
ِلل در متن نسخه،   .5

َعاِلِمیَن از 
ْ
عبه( به فتح الم آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. درواقع قرائت ِلل

ُ
روایت ش

منفردات حفص از عاصم است.

6. در متن نسخه، َوِقْرَن )مطابق قرائِت ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، و ِکسائی( به کسر قاف آمده، و 

ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

یَن )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، و ِکسائی( به کسر  ِبیِّ اِتَم النَّ
َ

7. در متن نسخه، َوخ

تاء آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

عبه( به صیغۀ 
ُ

8. در متن نسخه، ُیَجازٰی )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، و عاصم به روایت ش

غایب و مجهول آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.
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َوَيوَْم َيُْشُُهْم َجِيعاً ُثّم سبأ، 401 
َيُقوُل

َوَيوَْم َنُْشُُهْم َجِيعاً ُثّم 
َيُقوُل

و آن روز که برانگیزانیم 

ایشانرا هَمه، پس گوییم

ُموُرفاطر، 42 
ُ
ُموُرِإَوَل الّلِ تُرَْجُع األ

ُ
از کجا می بگردانند شما را؟ِإَوَل الّلِ تَرِْجُع األ

تا ایشان باشند بر َفُهْم َعَ بَّيَِناٍت ِمنُْهَفُهْم َعَ بَّيَِنٍت ِمنُْهفاطر، 403 
هویدائیهائی از آن

َضّل ِمنُْكْم ِجباِلًّ یس، 624 
َ
َكثِياًَولََقْد أ

َضّل ِمنُْكْم ُجُباًل 
َ
َكثِياًَولََقْد أ

م کرد از شما 
ُ
و بدرستی گ

خلقی بسیار را

َوَمْن ُنَعّمِْرهُ ُنَنّكِْسُه ِف یس، 685 
اْلَلِْق

َوَمْن ُنَعّمِْرهُ َننُْكْسُه ِف 
اْلَلِْق

هر کرا عمر دراز دهیم، 
برگردانیم ویرا در آفرینش

نَْيا صافات، 66  إِنّا َزّيّنا الّسَماَء ادلُّ
بِزِيَنٍة الَْكَواكِِب

نَْيا  إِنّا َزّيّنا الّسَماَء ادلُّ
بِزِيَنةِ الَْكَواكِِب

ما بیاراستیم آسمان 

نزدیکترین را بآرایش ستارگان

صافات، 
 1307

آفرین باد بر آل یاسینَسالٌم َعَ آِل يَاِسنَيَسالٌم َعَ إِْل يَاِسنَي

به  و عاصم  ِکسائی،  ابن عامر، حمزه،  ابوعمرو،  ابن کثیر،  نافع،  قرائِت  )مطابق  ُرُهْم 
ُ

َنْحش نسخه،  متن  در   .1

ُرُهْم 
ُ

عبه( به صیغۀ متکلم آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. درواقع قرائت َیْحش
ُ

روایت ش

از منفردات حفص از عاصم است.

ْرِجُع )مطابق قرائِت ابن عامر، حمزه و ِکسائی( به صیغۀ فعل معلوم و الزم آمده، و ترجمۀ 
َ
2. در متن نسخه، ت

فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

عبه( به صیغۀ جمع آمده، 
ُ

َناٍت )مطابق قرائِت نافع، ابن عامر، ِکسائی، و عاصم به روایت ش 3. در متن نسخه، َبیِّ

و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

اما تفاوت این دو قرائت در ترجمۀ   )مطابق قرائِت ابن کثیر، حمزه، ِکسائی( آمده، 
ً
4. در متن نسخه، ُجُبال

 آشکار نیست.
ً
فارسی ظاهرا

ْسُه )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، و ِکسائی( به صیغۀ ثالثی مجرد 
ُ
5. در متن نسخه، َنْنک

 آشکار نیست.
ً
آمده، اما تفاوت این دو قرائت در ترجمۀ فارسی ظاهرا

َواِکِب )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، و ِکسائی( بدون تنوین و 
َ
ک

ْ
6. در متن نسخه، ِبِزیَنِة ال

با اضافۀ زینة به الکواکب آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

7. در متن نسخه، آِل َیاِسیَن )مطابق قرائِت نافع و ابن عامر( آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق 

است.
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رِْض غافر، 261 
َ
ْن ُيْظِهَر ِف األ

َ
ْو أ

َ
أ

الَْفَساَد
رِْض 

َ
ْن َيْظَهَر ِف األ

َ
ْو أ

َ
أ

الَْفَساُد
یا پدید آید در زمین تباٖهی

ٍ َجّباٍرغافر، 352  ِ قَلِْب ُمَتَكّبِ
ٍ َجّباٍرَعَ ُكّ ِ قَلٍْب ُمَتَكّبِ

ه ستیزه َعَ ُكّ
َ

بر هر دلی ِکبرآرند
کننده

و بیرون نیاید هیچ میَوه ئیَوَما َتُْرُج ِمْن َثَمَرٍةَوَما َتُْرُج ِمْن َثَمَراٍتفصلت، 473 

خواَهدی آسمانها که تََكاُد الّسَمَواُت َينَْفِطْرَنتََكاُد الّسَمَواُت َيَتَفّطْرَنشوری، 54 
بشکافدی

ْهَدىزخرف، 245 
َ
َولَْو ِجئُْتُكْم بِأ

َ
ْهَدىقَاَل أ

َ
َولَْو ِجئُْتُكْم بِأ

َ
بگوی: آیا و گرچه آورَدم قُْل أ

بشما دینی صواب تر
ِإَوْن ُكُّ َذلَِك لَّما َمَتاُع زخرف، 356 

نَْيا اْلََياةِ ادلُّ
ِإَوْن ُكُّ َذلَِك لََما َمَتاُع 

نَْيا اْلََياةِ ادلُّ
و نیست این هَمه آن 
برخورداری زندگانی 

نخستین
ْسوَِرةٌ ِمْن َذَهٍبزخرف، 537 

َ
ساوَِرةٌ ِمْن َذَهٍبأ

َ
دستورجنهائی از زرأ

نُفُسزخرف، 718 
َ
نُفُسَوفِيَها َما تَْشَتِهيهِ األ

َ
و در آنجا بَود آنچه آرزو َوفِيَها َما تَْشَتِه األ

کند تنها

عبه( فعل الزم 
ُ

َهَر )مطابق قرائِت ابن کثیر، ابن عامر، حمزه، ِکسائی، عاصم به روایت ش
ْ

ْن َیظ
َ
1. در متن نسخه، أ

و ثالثی مجرد آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

ٍر )مطابق قرائِت ابوعمرو، ابن عامر به روایت ابن ذکوان( بدون اضافه و به صورت  بِّ
َ
ٍب ُمَتک

ْ
ل

َ
2. در متن نسخه، ق

وصفی آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

عبه( به صیغۀ 
ُ

َمَرٍة )مطابق قرائِت ابن کثیر، ابوعمرو، حمزه، ِکسائی، و عاصم به روایت ش
َ
3. در متن نسخه، ث

مفرد آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

عبه( از باب انفعال آمده، اما تفاوت این 
ُ

ِطْرَن )مطابق قرائِت ابوعمرو و عاصم به روایت ش
َ

4. در متن نسخه، َیْنف

دو قرائت در ترجمۀ فارسی آشکار نیست. نمونۀ دیگر عینا در مریم، 90 آمده است.

 )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم به روایت 
ْ

ل
ُ
5. در متن نسخه، ق

عبه( آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. نمونه های دیگر: انبیاء، 4 و 112. 
ُ

ش

َما )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر به روایت ابن ذکوان، ِکسائی، و عاصم 
َ
6. در متن نسخه، ل

عبه( بدون تشدید آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.
ُ

به روایت ش

ساِوَرٌة )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم به روایت 
َ
7. در متن نسخه، أ

ْسِوَرٌة از منفردات 
َ
عبه( به صیغۀ جمع آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است. درواقع قرائت أ

ُ
ش

حفص از عاصم است.

عبه( به 
ُ

َتِهي )مطابق قرائِت ابن کثیر، ابوعمرو، حمزه، ِکسائی، و عاصم به روایت ش
ْ

ش
َ
8. در متن نسخه، َما ت



     115  ...قرآن مترَجم زعفرانی مورخ 546 هجری     

ّيِ َحِديٍث َبْعَد الّلِ جاثیه، 61 
َ
فَبِأ

َوآيَاتِهِ يُْؤِمُنوَن
ّيِ َحِديٍث َبْعَد الّلِ 

َ
فَبِأ

َوآيَاتِهِ تُْؤِمُنوَن
بکدام سخن پس از خدای و 

آیتهای او بخواهید گروید؟

ًجاثیه، 142  تا پاداش دهیم گروهی َرانِلَْجزَِي قَوْماًِلَْجزَِي قَوْما

تا بیم کنیِلُنِْذَرِلُنِْذَراحقاف، 123 

يْهِ احقاف، 154  إِْحَساناًَوَوّصيَْنا اإِلنَساَن بَِوادِلَ
يْهِ  ُحْسناًَوَوّصيَْنا اإِلنَساَن بَِوادِلَ

و بفرمودیم مردم را بجای 

مادر و َپدِر َوی نیکوی کردن

فُرو ایسٖتید َفَتثَّبُتواَفَتبَّيُنواحجرات، 65 

حجرات، 
 186

بدانچه می کنندبَِما َيْعَملُوَنبَِما َتْعَملُوَن

در آن َهالک شوندفِيهِ يَْصَعُقوَنفِيهِ يُْصَعُقوَنطور، 457 

در نشسَتن جایِف الَْمْجلِِسِف الَْمَجالِِسمجادله، 118 

حذف هاء ضمیر آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

عبه( به صیغۀ مخاطب 
ُ

ْؤِمُنوَن )مطابق قرائِت ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم به روایت ش
ُ
1. در متن نسخه، ت

آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

2. در متن نسخه، ِلَنْجِزَي )مطابق قرائِت ابوعمرو، حمزه، و ِکسائی( به صیغۀ متکلم آمده، و ترجمۀ فارسی 

نیز با همین قرائت مطابق است.

3. در متن نسخه، ِلُتْنِذَر )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر به روایت بّزی، و ابن عامر( به صیغۀ مخاطب آمده، و 

ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

 )مطابق قرائِت غیرکوفیان: نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، و ابن عامر( آمده، اما تفاوت این 
ً
4. در متن نسخه، ُحْسنا

دو قرائت در ترجمۀ فارسی آشکار نیست.

ُتوا )مطابق قرائِت حمزه و ِکسائی( آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق  بَّ
َ
َتث

َ
ف 5. در متن نسخه، 

است.

با همین  نیز  وَن )مطابق قرائِت ابن کثیر( به صیغۀ غایب آمده، و ترجمۀ فارسی 
ُ
َیْعَمل ِبَما  6. در متن نسخه، 

قرائت مطابق است.

وَن )مطابق قرائِت ابن کثیر، ابوعمرو، نافع، حمزه و ِکسائی( به صیغۀ معلوم آمده، و 
ُ

7. در متن نسخه، َیْصَعق

ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

َمْجِلِس )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه و ِکسائی( به صیغۀ مفرد 
ْ
8. در متن نسخه، ال

آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.
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گفتند اینست جادوی قَالُوا َهَذا ساِحٌر ُمبنٌِيقَالُوا َهَذا ِسْحٌر ُمبنٌِيصف، 69 
هویداکننده

َوَصّدقَْت بَِكلَِماِت َرّبَِها تحریم، 1210 
َوُكُتبِهِ

َوَصّدقَْت بَِكلَِماِت َرّبَِها 
َوكَِتابِهِ

و باَور داشت سخنان خدای 
خود را، و نامۀ ویرا،

ُسوی واپای کرده ئی إَِل نَْصٍب يُوفُِضوَنإَِل نُُصٍب يُوفُِضوَنمعارج، 4311 
می شتاوند

هَمت َوَما ُهَو َعَ الَْغيِْب بَِظننٍِيَوَما ُهَو َعَ الَْغيِْب بَِضننٍِيتکویر، 2412 
ُ
و نیست او بر ناپیدا ت

َزَده 

سرسورۀ آغازین سورۀ مریم در قرآن زعفرانی، نسخۀ موزۀ رضا عباسی

در کنار موارد باال، در قرآن زعفرانی گاه به مواردی برمی خوریم که در آنها، متن قرآن 
به قرائتی نوشته شده، اما ترجمۀ فارسی مطابق با قرائتی دیگر انجام گرفته است. چنین 
پدیده ای در اغلب نسخه های مترَجم فارسی از قرآن کریم طی قرون پنجم تا هشتم یافت 
می شود. نمونه های زیر، مواردی اند که در قرآن زعفرانی، نسخۀ موزۀ رضا عباسی یافته ایم.

9. در متن نسخه، َساِحٌر )مطابق قرائِت حمزه و ِکسائی( به صیغۀ اسم فاعل آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین 

قرائت مطابق است.

عبه( به 
ُ

10. در متن نسخه، َوِکَتاِبِه )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم به روایت ش

صیغۀ مفرد آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

عبه( به 
ُ

11. در متن نسخه، َنْصٍب )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، حمزه، ِکسائی، و عاصم به روایت ش

صیغۀ مفرد آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با همین قرائت مطابق است.

ِنیٍن )مطابق قرائِت ابن کثیر، ابوعمرو، و ِکسائی( با ظاء آمده، و ترجمۀ فارسی نیز با 
َ

12. در متن نسخه، ِبظ

همین قرائت مطابق است.
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ترجمه فارسی نسخهقرائت موجود در نسخهقرائت حفص از عاصمآدرس آیه

آل عمران، 
 571

ُجورَُهْم
ُ
ُجورَُهْمَفُيَوّفِيِهْم أ

ُ
تمام بدَهد ایشانرا مزَدهای َفُنَوّفِيِهْم أ

ایشان
و ستم نکنند بریشان بَتافَته ای َول ُتْظلَُموَن فَتِياًلَول ُتْظلَُموَن فَتِياًلنساء، 772 

ِ َيُقصُّ انعام، 573  إِْن اْلُْكُم إِّل لِلّ
اْلَّق

 ِ إِْن اْلُْكُم إِّل لِلّ
َيُقصُّ اْلَّق

نیست فرمان مگر خدایرا؛ 
برگزاَرد سزا را 

ًانعام، 964  ۀ شب آرام گاهیوََجَعَل الّليَْل َسَكناًوََجَعَل الّليَْل َسَكنا
َ

و کنند

يُرِْسُل الّرَِياَح بُْشاً َبنْيَ اعراف، 575 
يََدْي رَْحَتِهِ

يُرِْسُل الّرَِياَح بُْشاً َبنْيَ 
يََدْي رَْحَتِهِ

بفرستد بادها را پراکنده در 
پیش رحمت او 

إِْن َنْعُف َعْن َطائَِفٍة توبه، 666 
ْب َطائَِفًة ِمنُْكْم ُنَعّذِ

إِْن َنْعُف َعْن َطائَِفٍة 
ْب َطائَِفًة ِمنُْكْم ُنَعّذِ

گر فُرو گذارند از گروهی از 
شما، عذاب کند گروهی را 

یِهْم )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، ِکسائی، و عاصم 
ِّ
ُنَوف

َ
 ف

ً
1. در متن نسخه، ظاهرا

یِهْم از 
ِّ
ُیَوف

َ
ف عبه( آمده، اما ترجمۀ فارسی با قرائت حفص از عاصم مطابق است. درواقع قرائت 

ُ
به روایت ش

یِهْم 
ِّ
ُیَوف

َ
منفردات حفص از عاصم است. متن نسخه بعدها از سوی مصححی دیگر، با قلم قرمزرنگ به قرائت ف

نیز اعراب گذاری شده است.

ُموَن )مطابق قرائِت نافع، ابوعمرو، ابن عامر، و عاصم( به صیغۀ مخاطب کتابت 
َ
ل

ْ
ظ

ُ
2. در متن نسخه، َوال ت

ُموَن به صیغۀ غایب )ابن کثیر، حمزه و ِکسائی( مطابق است.
َ
ل

ْ
شده، اما ترجمۀ فارسی با قرائت َوال ُیظ

با  فارسی  ترجمۀ  اما  کتابت شده،  و عاصم(  ابن کثیر،  نافع،  قرائِت  )مطابق  َحقَّ 
ْ
ال صُّ 

ُ
َیق متن نسخه،  در   .3

َحقَّ )ابوعمرو، ابن عامر، حمزه و ِکسائی( مطابق است. این قرائت به امام علی علیه السالم و 
ْ
ِض ال

ْ
قرائت َیق

ابن مسعود نیز منسوب است.

 )مطابق قرائِت کوفیان: حمزه، ِکسائی و عاصم( به صیغۀ فعل ماضی کتابت شده، 
َ

4. در متن نسخه، َوَجَعل

فاعل  اسم  به صیغۀ  ابن عامر(  ابوعمرو،  ابن کثیر،  نافع،  کوفه:  غیر  راء 
ُ
)ق  

ُ
َوٰجِعل قرائت  با  فارسی  ترجمۀ  اما 

مطابق است.

 )مطابق قرائِت عاصم( به معنای مژده دهنده کتابت شده، اما ترجمۀ فارسی با یکی 
ً
را

ْ
5. در متن نسخه، ُبش

 )قرائت حمزه و 
ً
را

َ
 )قرائت ابن عامر( و یا َنش

ً
را

ْ
 )نافع، ابن کثیر، ابوعمرو(، یا ُنش

ً
را

ُ
از سه قرائت دیگریعنی ُنش

ِکسائی( به معنای پراکنده کننده مطابق است. این اتفاق عینا در دو موضع دیگر نیز رخ داده است. نک.: فرقان، 

48/ نمل، 63.

 )مطابق قرائت عاصم( به صیغۀ متکلم و معلوم کتابت شده، اما ترجمۀ فارسی با قرائت 
ُ

6. در متن نسخه، َنْعف

 )قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه، و ِکسائی( به صیغۀ غایب و مجهول مطابق است.
َ

ُیْعف
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ّنُهْم قَْد ُكِذبُوایوسف، 1101 
َ
ّنُهْم قَْد ُكِذبُواَوَظنُّوا أ

َ
پیغمبران و َبدانسَتند که ایشانرا َوَظنُّوا أ

بدروغ داشتند
شَتن فاَل يُْسِْف ِف الَْقتِْلفَال يُْسِْف ِف الَْقتِْلاسراء، 332 

ُ
ن در ک

ُ
زاف کاری مک

ُ
گ

و آن ُروز که گوئیم َوَيوَْم َيُقوُلَوَيوَْم َيُقوُلکهف، 523 

ِجّلِ لِلُْكُتِبانبیاء، 1044  ِجّلِ لِلُْكُتِبَكَطّيِ الّسِ چو َدرنوشتن دبیر نامه را َكَطّيِ الّسِ

رَْسَل الّرَِياَح بُْشاً َبنْيَ فرقان، 485 
َ
أ

يََدْي رَْحَتِهِ
رَْسَل الّرَِياَح بُْشاً َبنْيَ 

َ
أ

يََدْي رَْحَتِهِ
بفرستاد بادها را پراکنده پیش 

رحمت او 

َوَمْن يُرِْسُل الّرَِياَح بُْشاً نمل، 636 
َبنْيَ يََدْي رَْحَتِهِ

َوَمْن يُرِْسُل الّرَِياَح بُْشاً 
َبنْيَ يََدْي رَْحَتِهِ

و کیست که بفرستد بادها را 
ه در پیش رحمت او؟ 

َ
پراکند

ِذُبوا )مطابق قرائِت حمزه، ِکسائی، و عاصم( کتابت شده، اما ترجمۀ فارسی با قرائت 
ُ
 ک

ْ
د

َ
1. در متن نسخه، ق

ُبوا )قرائت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، و ابن عامر( مطابق است.
ِّ

ذ
ُ
 ک

ْ
د

َ
ق

 )مطابق قرائت عاصم( به صیغۀ غائب آمده است، ترجمۀ فارسی بر 
ْ

ال ُیْسِرف
َ
 در متن نسخه، ف

ً
2. با آنکه ظاهرا

 )مطابق با قرائت ابن عامر، حمزه و ِکسائی( به صیغۀ مخاطب نوشته شده است.
ْ

ْسِرف
ُ
ال ت

َ
اساس ف

 )مطابق قرائت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، و ابن عامر، ِکسائی و عاصم( 
ُ

ول
ُ

 در متن نسخه، َیق
ً
3. با آنکه ظاهرا

م 
ّ
 )مطابق با قرائت حمزه و اعمش( به صیغۀ متکل

ُ
ول

ُ
به صیغۀ غائب آمده است، ترجمۀ فارسی بر اساس َنق

نوشته شده است.

ُتِب )مطابق قرائت حمزه، ِکسائی و عاصم به روایت حفص( به صیغۀ جمع 
ُ
ک

ْ
ِلل 4. با آنکه در متن نسخه، 

ِکَتاِب )مطابق با قرائت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، و عاصم به 
ْ
 بر اساس ِلل

ً
آمده، ترجمۀ فارسی ظاهرا

عبه( به صیغۀ مفرد نوشته شده است.
ُ

روایت ش

 )مطابق قرائِت عاصم( به معنای مژده دهنده کتابت شده، اما ترجمۀ فارسی با یکی 
ً
را

ْ
5. در متن نسخه، ُبش

 )قرائت حمزه و 
ً
را

َ
 )قرائت ابن عامر( و یا َنش

ً
را

ْ
 )نافع، ابن کثیر، ابوعمرو(، یا ُنش

ً
را

ُ
از سه قرائت دیگریعنی ُنش

داده است. نک.:  نیز رخ   در دو موضع دیگر 
ً
اتفاق عینا این  پراکنده کننده مطابق است.  به معنای  ِکسائی( 

اعراف، 57/ نمل، 63.

 )مطابق قرائِت عاصم( به معنای مژده دهنده کتابت شده، اما ترجمۀ فارسی با یکی 
ً
را

ْ
6. در متن نسخه، ُبش

 )قرائت حمزه و 
ً
را

َ
 )قرائت ابن عامر( و یا َنش

ً
را

ْ
 )نافع، ابن کثیر، ابوعمرو(، یا ُنش

ً
را

ُ
از سه قرائت دیگریعنی ُنش

داده است. نک.:  نیز رخ  اتفاق عینا در دو موضع دیگر  این  پراکنده کننده مطابق است.  به معنای  ِکسائی( 

اعراف، 57/ فرقان، 48.
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ُكلُوَنیس، 331 
ْ
ُكلُوَنفَِمنُْه يَأ

ْ
از آن می خورید فَِمنُْه يَأ

فراپذیریم زیشان ُيَتَقّبُل َعنُْهْمَنَتَقّبُل َعنُْهْماحقاف، 162 

ًفتح، 103  ْجراً َعِظيما
َ
ْجراً َعِظيماًفََسُيْؤتِيهِ أ

َ
زودا که َبدهد او را مزدی فََسُنْؤتِيهِ أ

بزرگ 
لَْم تََرْوا َكيَْف َخلََق الّلُنوح، 154 

َ
لَْم تََرْوا َكيَْف َخلََق الّلُأ

َ
آیا نگه نکردند که چون بیافرید أ

خدای

قیامت، 
20ـ215 

اآلِخَرةَُتِبُّوَن الَْعاِجلََة * َوتََذُروَن 
َوَيَذُروَن اآلِخَرةَُيِبُّوَن الَْعاِجلََة * 

شما می ُدوست دارید این 
ُدنیا فاَدست آینده َرا * و 
می بگذارید آن َجهانرا 

وَن )مطابق قرائِت تمامی قراء سبعه و عشره( به صیغۀ غایب آمده، اما ترجمۀ فارسی بر 
ُ
ل

ُ
ک

ْ
1. در متن نسخه، َیأ

وَن« در این آیه 
ُ
ل

ُ
ک

ْ
أ
َ
وَن به صیغۀ مخاطب آمده که ناشی از اشتباه مترجم یا کاتب است، چراکه »ت

ُ
ل

ُ
ک

ْ
أ
َ
اساس ت

قرائت شناخته شده ای نیست.

عبه( به 
ُ

 و ُیَتجاَوُز )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر و عاصم به روایت ش
ُ

ل بَّ
َ

2. در متن نسخه، ُیَتق

 َو َنَتَجاَوُز )مطابق با قرائت حمزه، کسائی، 
ُ

ل َبّ
َ

صیغۀ غایب و مجهول آمده، اما ترجمۀ فارسی نیز بر اساس َنَتق

و عاصم به روایت حفص( به صیغۀ متکلم و معلوم انجام گرفته است.

َسُنْؤِتیِه )مطابق قرائِت نافع، ابن کثیر، و ابن عامر( به صیغۀ متکلم آمده، اما ترجمۀ فارسی 
َ
3. در متن نسخه، ف

َسُیْؤِتیِه )مطابق با قرائت ابوعمرو، حمزه، ِکسائی، و عاصم( به صیغۀ غایب انجام گرفته است.
َ
نیز بر اساس ف

َرْوا )مطابق قرائِت تمامی قراء سبعه و عشره( به صیغۀ مخاطب کتابت شده، اما ترجمۀ 
َ
ْم ت

َ
ل
َ
4. در متن نسخه، أ

ْم َیَرْوا« در 
َ
ل
َ
ْم َیَرْوا به صیغۀ غایب آمده که ناشی از اشتباه مترجم یا کاتب است، چراکه »أ

َ
ل
َ
فارسی بر اساس أ

این آیه جزو قرائات دهگانه شناخته شده  نیست. نسخۀ آنکارا )گ 313ب( از این جهت صحیح است: »آیا 

نگه نکردید.«

ُروَن )مطابق قرائت ابن کثیر، ابوعمرو و ابن عامر( به صیغۀ غائب کتابت 
َ

َیذ وَن َو 5. با آنکه در متن نسخه، ُیِحبُّ

ُروَن )مطابق با قرائت نافع، حمزه، ِکسائی و عاصم( به صیغۀ 
َ

ذ
َ
وَن َوت ِحبُّ

ُ
شده است، ترجمۀ فارسی بر اساس ت

مخاطب نوشته شده است.
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