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قرآن »خراسان، دختر نیشابور« با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری:
بررسی نسخۀ 2156 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران و دیگر پاره های آن

 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی و مجلس شورای اسالمی

--------------------------------------------
مرتضی كریمی نیا

           چکیده

این مقاله به معرفی و بررسی قرآنی کهن از قرن پنجم هجری می پردازد که در اوایل قرن ششم هجری 
در تملک دختری به نام خراسان بنت ابی القاسم بن علی بن مانکدیم قرار داشته است. تاکنون 12 
نام مالک  یافت شده است.  ایران و جهان  در  کتابخانه های مختلف  قرآن در  این  از  جزء مختلف 
نسخه در آغاز جزء اول این قرآن همراه با نسب وی تا امام علی بن ابی طالب ذکر شده است و 
نشان می دهد اجداد وی از علویان طبرستان بوده اند، اما جد پدر وی یک سده قبل از کتابت نسخه 
به نیشابور مهاجرت کرده است. این قرآن در 30 پارۀ مجزا همراه با ترجمۀ فارسی با خط نسخ کهن 
و احتماال در نیشابور )محل زندگی خراسان بنت ابی القاسم( کتابت شده است. متن قرآن به قرائتی 
مرکب از ِکسائی، ابن عامر، و ابوعمرو نوشته شده است. ترجمۀ فارسی آیات با آنکه متأثر از سبک 
و واژگان ترجمۀ تفسیر طبری است، اما دارای اختصاصات امالیی، واژگانی و لهجه ای مخصوص 
به خود است. در پایان مقاله، متن کامل ترجمۀ فارسی یک جزء از این قرآن )نسخۀ ش 2156 در 

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران( بازنویسی و بررسی شده است.

نسخۀ قرآنی 2156 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، حاوی تنها یک جزء از قرآن 
اکنون  که  است  بوده  پاره  قرآنی 30  از  بخشی  نسخه  این  است.  )جزء چهاردهم(  کریم 
برخی پاره های دیگر آن را در کتابخانه های دیگر می شناسیم. با جستجوهایی که انجام یافته 
 12 پارۀ این قرآن کهن یافت شده که باید تمامی آن ها را در اصل متعلق به 

ً
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قرآن واحدی بدانیم:1 هفت پارۀ آن در کتابخانۀ آستان قدس رضوی )به شماره های 2752، 
2753، 2754، 2755، 2756 حاوی جزءهای اول، سیزدهم، پانزدهم، بیست و دوم، 
بیست و ششم، و شماره های 4650 و 4651 حاوی جزء نوزدهم و بیستم قرآن کریم(، یک 
پاره در کتابخانۀ مجلس )به شمارۀ 2002، حاوی جزء پنجم قرآن کریم(، دو پارۀ دیگر در 
همان کتابخانه )یکجا در یک نسخه به شمارۀ 2003، حاوی بخش هایی از دو جزء بیست 
و چهارم و بیست و هشتم( است و یک پارۀ دیگر )52 برگ؛ حاوی جزء شانزدهم قرآن( به 
تاریخ 18 اکتبر 2001 در حراج ساتبیز لندن به فروش رسیده است. احتمال وجود و یافته 
شدن دیگر پاره های این قرآن در سایر کتابخانه های ایران و جهان منتفی نیست. فهرست 

اجزای یافت شده از این قرآن 30 پاره و مشخصات هر جزء، در جدول زیر آمده است:
سوره ها و آیاتتعداد برگشماره نسخهمحل کتابخانهجزء

فاتحه ـ بقرة، 275241136آستان قدس رضویجزء 1

یوسف، 76ـ ابراهیم، 27533952آستان قدس رضویجزء 13

اسراء، 19ـ کهف، 27544874آستان قدس رضویجزء 15

احزاب، 32 ـ یس، 27554921آستان قدس رضویجزء 22

محمد، 14 ـ ذاریات، 27563231آستان قدس رضویجزء 26

فرقان، 23 ـ نمل، 46505256آستان قدس رضویجزء 19

نمل، 57 ـ عنکبوت، 46514945آستان قدس رضویجزء 20

نساء، 28 ـ نساء، 200248146مجلس شورای اسالمیجزء 5

فصلت، 46ـ جاثیه، 5*158ص2003مجلس شورای اسالمیجز ء 25

مجادلة، 14ـ تحریم، 15812ص2003مجلس شورای اسالمیجزء 28

دانشگاه جزء 14 مرکزی  کتابخانۀ 
تهران

حجر، 1 ـ نحل، 215654128

)18 جزء 16 لندن  ساتبیز  حراج 
اکتبر 2001(

کهف، 75ـ طه، 52135کاالی ش 24

نسخۀ حاضر )به شمارۀ 2156 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران( به خط نسخ کهن 
در کاغذ سمرقندی در هر صفحه 5 سطر کتابت شده و ترجمۀ فارسی با حروف ریزتر به 

1. برای تصاویری از اجزا و پاره های مختلف این قرآن در کتابخانه های مختلف، نک. انتهای مقالۀ حاضر.

٭. نسخۀ 2003 در مجلس شورای اسالمی در واقع حاصل کنارهم نهادن 2 جزء از این قرآن است. از آغاز تا ص 
79، حاوی جزء 25 قرآن کریم و از ص 80 تا 158، حاوی جزء 28 قرآن کریم است. انتهای جزء 25 و ابتدای 

جزء 28 در این نسخه مفقود است.
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صورت میان سطری نوشته شده است.1 این ترجمۀ فارسی را از جهات مختلف می توان 
کهن به شمار آورد. دانشمندان محترم، آقایان محمدآصف فکرت و محمدجعفر یاحقی، 
ق به قرن پنجم 

ّ
ق به این نسخه در کتابخانۀ آستان قدس رضوی را متعل

ّ
برخی پاره های متعل

این قرآن و ترجمۀ فارسی آن،  آنجا که  از  از واقع نمی نماید.3  هجری دانسته اند2 که دور 
تاکنون مورد توجه و بررسی تفصیلی قرار نگرفته است، در این مقاله، می کوشم عالوه بر 
ق نسخۀ فوق 

ّ
معرفی برخی از جوانب ادبی و زبانی این متن فارسی کهن، شواهدی از تعل

به قرن پنجم هجری را نشان دهم، و به بازنویسی متن ترجمۀ فارسی این جزء قرآن )جزء 
چهاردهم از نسخۀ 2156 از کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران(، و تحلیل آن بپردازم.

قرآِن خراسان بنت ابی القاسم بن علی بن مانکدیم
جستجو در اجزای پراکنده و یافت شده از این قرآن 30 پاره در کتابخانه های مختلف، 
سرنخی در خصوص کاتب و تاریخ دقیق کتابت آن به دست نمی دهد. تنها یادداشتی که 
ما را به نکاتی در باب سرگذشت این قرآن راهنمایی می کند، در ابتدای جزوۀ قرآنی ش 
2752 در آستان قدس رضوی آمده است. در ابتدای جزء اول این قرآن )جزوۀ 2752( 

آمده است:

»برکة لصاحبها خراسان بنت ابی القسم بن علی 
الحسن  بن  محمد  بن  محمد  بن  مانکدیم  بن 
بن  جعفر  بن  محمد  بن  حمزة  بن  القاسم  بن 
عیسی بن علی بن الحسین بن علی بن الحسین 
برکة  علیهم.  الله  سالم  ابی طالب  بن  علی  بن 

لصاحبها خراسان« 

1. شادروان محمدتقی دانش پژوه در فهرست كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران )ج 9، ص 850( توصیف مختصری از 
این نسخه چنین داده اند: »نسخه از سوره حجر است تا سوره »اتی امرالله«؛ خط: نسخ کهن، کاتب: بدون کاتب، 
تا: بی تا؛ نسخ کهن آمیخته با کوفی، اعرابها نقطه بشنگرف و الجورد و سبز و آبی، سر سوره ها بزر و مشکی، نشانه 
اجزا بزر و الجورد، باالی دو صفحه آغاز بزر آراسته؛ کاغذ: سمرقندی، جلد: تیماج تریاکی زرکوب مقوایی درون 

سرخ زرکوب، تعداد صفحات: 54 برگ، 5س 10×13، اندازه: 17*21سم.« 
2. محمد آصف فکرت، فهرست نسخ خطی قرآنهای مترجم كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی، ص 22ـ25؛ 

نیز نک. محمدجعفر یاحقی، فرهنگنامه قرآنی، ج 1، صفحات سی وچهار ـ سی وپنج و چهل ـ چهل ویک.

3. در کاتالوگ اشیاء و اوراق فروخته شده در حراج ساتبیز لندن )18 اکتبر 2001(، جزء شانزدهم این قرآن )کاالی 
ش 24 در حراج مذکور( نیز متعلق به حوالی سال 1100 میالدی )معادل با اواخر قرن پنجم هجری قمری( دانسته 

شده است. نک.:
Sotheby’s: Art of the Islamic World, Including 20th Century Middle Eastern Paintings, London, 

18 October 2001, pp. 26-27.
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این عبارت مهم ترین سرنخ ما برای دستیابی به بخشی از سرگذشت قرآن فوق الذکر 
است. آقای محمدآصف فکرت جمالت یادشده را حاکی از وقف نسخه به دست خراسان 
بنت ابی القاسم دانسته و این نکته در کتاب شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی )ج 1، 
ِک 

ّ
ص 104( با عبارتی دیگر نیز تکرار شده است.1 با این همه، ظاهر عبارِت فوق تنها بر تمل

نسخه به دست زنی به نام "خراسان بن ابی القاسم بن علی بن مانکدیم" اشارات دارد که 
 اجزاء قرآنی فوق، بخشی از مهریه یا کابینش بوده، یا از طریق پدر به او اهدا شده 

ً
احتماال

 به صورت کامل در اختیار 
ً
است. نسخۀ مذکور که در زمان کتابت این یادداشت احتماال

وی بوده، بعدها متفّرق گشته و هر تکه اش به نقطه ای رهسپار شده است.
ک فوق حاوی اطالعات دقیقی است که با دیگر داده های تاریخی ما تطابق 

ّ
یادداشت تمل

دارد. نسِب مالِک نسخه "خراسان بنت ابی القاسم بن علی بن مانکدیم" تا امام علی بدون 
افتادگی ذکر شده است، چرا که عمر بن محمد نسفی)م 537 ق( و ابن فندق بیهقی)م 565 ق( 
 به این نسب اشاره می کنند. به جز خراسان، دو شخصیت محوری دیگر در این سلسله 

ً
عینا

 پدر وی، یعنی علی بن مانکدیم و مانکدیم بن محمد هستند. نسفی و بیهقی 
ِّ

نسب، جد و جد
از مالک اصلی این نسخه، یعنی "خراسان"2 یاد نمی کنند، اما پدر )ابوالقاسم = محمد(، جد 

 بزرگ وی )مانکدیم بن محمد( را نام می برند.
ّ

)ابوالحسن علی( و جد
مانکدیم بن محمد3 )که نام اصلی اش اسماعیل بوده(، خود از سادات طبرستان بوده 

1. یادداشت فوق در هر دو کتاب اشتباه یا ناقص است. در شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی، ج 1، ص 

104، کلمات خراسان و مانکدیم خوانده نشده است. آقای محمد آصف فکرت نیز )ج 1، ص 23( مانکدیم را نکدیم 

 
ً
خوانده است. آقای صدرایی خویی تنها کسی است که کلمات خراسان و مانکدیم به درستی خوانده، اما مجددا

"خراسان" را واقف نسخه دانسته است. نک. فهرستگان نسخه های خطی ترجمه های فارسی قرآن كریم، ص 83.

2. »خراسان" دست کم از قرن چهارم، نامی شناخته شده برای زنان علوی در طبرستان و بعدها در نیشابور بوده 

الدمشقی: لقیت صالح  أبوالغنائم  السید  بیهقی )متوفای 565 ق( می نویسد: »وروی  ابن فندق  است. فی المثل 

بن محمد وأباالقاسم بطبرستان، سنة ثمان عشرة وأربعمائة. ولصالح: خلیفة، وهادی، أم هادی أم ولد، وأم خلیفة 

خراسان بنت الحسن بن أبی القاسم األفطسی بنت عمر ابنه، وهی أخت الحسین بن الحسن بن یحیی« )ابن فندق 

بیهقی، لباب األنساب واأللقاب واألعقاب، 489/2( گفتنی است مزار این زن سیده، یعنی »خراسان بنت الحسن 

بن أبی القاسم األفطسی الحسینی« اکنون در هفت کیلومتری شهر ساری در روستای پایین دامیر با عنوان امامزاده 

بی بی خانم مشهور است )نک. فقیه بحرالعلوم، 175ـ176(.

3. مانکدیم لقبی بوده است که در زبان طبری کهن به فرد زیبارو می داده اند. دیم به معنای وجه و صورت، و مانک 

به معنای ماه است. معنای آن معادل با "وجه القمر" یا همان ماهرو است )نک. لغت نامه دهخدا، ذیل واژه(. آقای 

مهدوی سعیدی )سادات متقدمه گیالن یا بخشی از تاریخ عام گیالن، ص 649ـ650 و 652( معتقد است که 

اصل آن ماهکدیم بوده و به مرور زمان، در این کلمه تصحیف یا تغییر گویشی رخ داده؛ یعنی ماهک به معنای 



     75    ...قرآِن »خراسان دختر نیشابور« با ترجمۀ فارسی از     

است.  داشته  دختر  یک  و  هبة الله  ابوالمعالی  علی،  ابوالحسن  نام های  به  فرزند  سه  که 
 خراسان است که در 446 تولد یافته و 517 درگذشته 

ّ
معروف ترین فرزند وی علی، همان جد

است. ابوالحسن علی بن مانکدیم فردی دانشمند، ادیب، لغوی و شاعر بوده که در منابع 
 خود در نیشابور تولد و 

ً
کهن از او با عنوان االمیر السید العالم نیز یاد شده است. وی ظاهرا

رشد یافته، همانجا تحصیل کرده و سپس به شهرهای مختلف برای امور دیوانی، سیاسی و 
علمی سفر کرده است. اینها اطالعاتی است که بر اساس سخنان برخی معاصران وی چون 
علی بن حسن باخرزی )م 467 ق(، عمر بن محمد نسفی )م 537 ق(، زمخشری )م 538 ق( و 
 همگی همین سخنان را 

ً
ابن فندق بیهقی )م 565 ق( به دست می آوریم.1 دیگران بعدها تقریبا

 بیست سالگی دیده، ضمن ستایش زیبایی 
ً
نقل کرده اند.2 باخرزی وی را در جوانی حدودا

ابن فندق،  به گفتۀ  نقل کرده است.3  القصر  دمیة  در  ابیاتی  او  از  و دستخط وی،  ظاهری 

ماه کوچک، و دیم به معنای رخ و صورت بوده است. عبدالجلیل قزوینی مولف کتاب نقض در حدود سال 560 

هجری، بارها در اثر خود این لقب را برای شریف رضی نیز به کار می برد )نقض، ص 40، 210، و 405(. افراد 

زیادی در میان علویان و زیدیان طبرستان به این لقب خوانده شده اند. معروف ترین ایشان قوام الدین احمد بن 

الحسین بن ابی هاشم الحسینی معروف به مانکدیم )م 399 ق( مولف کتاب شرح االصول الخمسة است. محمد 

نهایة  و  االنساب  تهذیب  خود،  کتاب  از  مختلفی  مواضع  در  ق(  )338ـ445  عبیدلی  الشرف  شیخ  محمد  بن 

االعقاب )تحقیق محمدکاظم محمودی، قم: کتابخانۀ آیة الله مرعشی نجفی، 1413 ق(، شمار زیادی از ایشان 

را نام می برد.

1. برخی از عبارات ابن فندق در شرح احوال علی بن مانکدیم و اجدادش چنین است: نسب أوالد السید مانکدیم 

الفارسی بنیشابور رحمهم الله: السید مانکدیم بن محمد بن محمد بن الحسن بن أبی القاسم بن حمزة بن محمد 

بن جعفر بن عیسی بن علی بن الحسین األصغر بن زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب رضی 

الله عنهم ... والعقب من السید مانکدیم: األمیر السید العاِلم علی، واألمیر السید أبو المعالی هبة الله، وبنت ... 

و توفی األمیر السید علی بن مانکدیم فی شهور سنة سبع عشرة وخمسمائة. )ابن فندق بیهقی، ص 677(. و اسم 

 من سر السالطین، ومن ندماء الصاحب 
ً
مانکدیم إسماعیل. واألمیر السید علی بن مانکدیم إسماعیل کان مقربا

األجل فخر الملک المظفر بن نظام الملک. والعقب من األمیر علی بن مانکدیم: فی أحمد و محمد، أمهما علویة. 

وألحمد ابنان. ولمحمد ابنان، حج أحدهما وفیهم البقیة. )ابن فندق بیهقی، ص 679(.

2. فی المثل شمس الدین ذهبی و خلیل بن ابیک صفدی در معرفی کوتاه خود نشان می دهند که به السیاق لتاریخ 

ْبن محمد،  ْبن محمد  منکدیم  بن  »علی  داشته اند:  دسترسی  متوفای 529 هجری(  فارسی  )عبدالغافر  نیسابور 

ی فجاءة فی شوال، 
ّ
ُوف

ُ
ِلق. ]المتوفی: 517 هـ[ ت

ْ
اعر الُمف

ّ
وی الُحَسینی الفارسی، األمیر الش

َ
الّسید أبو الَحَسن الَعل

ذکره عبد الغافر الفارسی.« نک. شمس الدین ذهبی، تاریخ االسالم، 279/11.

و  الوجه  متناصف حسن  الشعر،  الوجه من  و هو عاری  رایته  الحسینی.  مانکدیم  بن  ابوالحسن علی  3. »السید 

الشعر، غص االدب و السّن، یضرب جماله و هو من االنس بعرق فی الجن و استکتبته نبذا من اشعاره فکتبها لی 

بخطه الدیباجی« )باخرزی، دمیة القصر، 1046/2 و 1047(.
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وی با سالطین وقت مراوده داشته و مدتی از ندیمان فخرالملک المظفر بن نظام الملک 
)434ـ500 ق( بوده است. زمخشری در سال 503 هجری مدتی میزبان او بوده است. شعر 

او را بسیار می ستاید. »هیچ کاری نمی کرد، مگر آنکه بر من عرضه می داشت؛ گاه بر او 
ایراد می گرفتم؛ اما بی آنکه رو ترش کند، از من سپاس می گزارد.«1 عمر بن محمد نسفی 
ضمن اشاره به نسب کامل وی، می گوید: »علی بن مانکدیم در سال 514 به سمرقند آمد و 
به نقل حدیث پرداخت. او خود سال تولد خویش را محرم سال 446 ذکر کرد.«2 در ادامه، 
نسفی روایتی نبوی را از علی بن مانکدیم از علی بن احمد واحدی نیشابوری نقل می کند 
که نشان می دهد وی در جوانی خود در نیشابور، از واحدی نیشابوری )م 467 یا 468 ق( 

سماع حدیث کرده است.
 خراسان یعنی ابوالحسن علی بن مانکدیم، در 

ِّ
از مجموع این آثار چنین برمی آید که جد

71 سالگی به سال 517 قمری وفات یافته است. بر این اساس، می توان حدس زد که نوۀ 
او، "خراسان" در میانه های قرن ششم هجری مالک این قرآن بوده باشد. هیچ دور نیست که 
 دانشمند و خوشنویس و ادیب وی، 

ّ
بینگاریم، کاتب نسخه در اواخر قرن پنجم هجری، جد

ابوالحسن علی بن مانکدیم بوده باشد که آن را به نوۀ خویش بخشیده است. چند دهه بعد، 
نسابۀ معروف، القاضی إسماعیل بن الحسن بن محمد الحسینی المروزی األزورقانی )م 
614 ق( ضمن نقل اخبار باخرزی و اشاره به برادر و فرزندان علی بن مانکدیم، می نویسد: 

فرزندان و نوه های وی در نیشابور مقیم اند.3 
یادداشت اهدای قرآن به "خراسان" تنها در آغاز جزء اول این قرآن آمده است. از آنجا 
که این یادداشت وقف نامه نبوده، در دیگر اجزای این قرآنـ  تا آنجا که به دست آمدهـ  تکرار 
بن  عثمان  از  پاره  قرآن های سی  در وقف نامه های   

ً
)مثال دیگر  نمونه های  در  است.  نشده 

حسین وراق غزنوی، زمرد ملک بنت سلطان محمود، ابوجعفر محمد بن موسی الخاصة، 

1. »و مکث السید علی بن منکدیم عندنا فی االیام الفریدیه مدة، وله الشعرا العالی الطبقة، فکان ال یعمل شیئا إال 

عرضه علی، وربما أنکرت علیه فیتشکر وال یتنکر )زمخشری، الزاجرة للصغار عن معاوضة الکبار، ص 634(.

2. »السید العالم ابی الحسن علی بن مانکدیم بن محمد بن محمد الحسن بن القاسم بن حمزة بن محمد بن 

جعفر بن عیسی بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب النیسابوری. قدم سمرقند و حدث بها فی سنة اربع 

عشرة و خمسمائة و ذکر انه ولد فی المحرم سنة ست و اربعین و اربعمائة« )عمر بن محمد نسفی، القند فی ذكر 

علماء سمرقند، ص 562(.

ابوالحسن علی بن مانکدیم بن ابی علی بن محمد ابی طالب الفارسی بن الحسن بن  3. »السید العالم الشاعر 

قاسم بن حمزة بن محمد ابی هاشم. هذا الذی ذکره الباخرزی فی دمیة القصر و له ثالثة بنین و اخ وعمان اعقبوا و 

ذیلوا و ذیلوا بنیسابور« )الحسینی المروزی، الفخری فی انساب الطالبیین، ص 78(.
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ابوالحسن زید بن اسمعیل بن حمزة بن الحسن العلوی و خدیجه معروف به نازنین بنت 
الحاکم الحسین السکاک، همگی در کتابخانۀ آستان قدس رضوی(، وقتی قرآنی 30 پاره 
وقف شده، واقف یادداشت خود را بر روی تک تک اجزای آن نوشته است. به درستی از 
سرنوشت اجزای قرآن خراسان پس از وفات وی در نیشابور اطالعی نداریم، اما مشخص 
است که تنها برخی اجزای آن در قرون بعد وقف حرم رضوی در مشهد شده و پاره های 
دیگر به دیگر نقاط ایران رفته است. اکنون هفت جزء آن در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، 
سه جزء در مجلس شورای اسالمی، یک جزء در دانشگاه تهران و دست کم، یک جزء در 
خارج از کشور است. تفاوت این اجزاء از حیث سالمت و آسیب دیدگی نشان از پراکندگی 

مکانی آنها طی قرون هفتم تا زمان حاضر دارد.

پیوند نسخه با ترجمۀ تفسیر طبری
پس از انتشار کتاب تاریخ ترجمه از عربی به فارسی )اثر آذرتاش آذرنوش، تهران، سروش، 
ترجمۀ  آبشخور  از  فارسی کهن  ترجمۀ  میراث  به درستی می دانیم که  امروزه همه   ،)1375

تفسیر طبری به دست عالمان ماوراء النهر در عهد منصور بن نوح سامانی در سال 354 
نشأت گرفته است. اثرگذاری سبک ترجمۀ تفسیر طبری بر سایر ترجمه های قرآنی قرون 
قرآن  رسمی«  »ترجمۀ  را  اثر  این  به درستی  آذرنوش  آذرتاش  که  است  شده  سبب  بعدی 
بخواند که همواره سبک و الگوی آن در آثار بعدی باقی مانده است، تا آنجا که بسیاری از 
این ترجمه های فارسی طی قرون چهارم تا ششم را باید کمابیش اقتباس یا نسخه بدل های 
ترجمۀ تفسیر طبری دانست.1 تحریرهای مختلف این اثر عظیم ادب فارسی در قرون بعدی 
همواره با شکل های مختلف و دست کاری یا اصالحات کاتبان در مناطق مختلف ماوراء 
النهر، خراسان، سیستان، ری، و مناطق جنوبی تر ایران )اصفهان و شیراز و یزد( بازنویسی 
و دست به دست شده است. از همین رو، در بسیاری از ترجمه های بی نام و نشان، می توان 

آثار روشن یا تحول یافته از آن منبع اصلی را یافت.2
ترجمۀ قرآن در نسخۀ قرآنی شماره 2156 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران هرچند 
با  شباهت هایی  واژه شناختی  ساختار  و  واژگان،  انتخاب  جمالت،  نحوی  ساخت  در 
آن ها  می توان  که  است  اختصاصاتی  حاوی  دارد،  طبری  تفسیر  ترجمۀ  در  قرآن  برگردان 

1. آذرنوش، تاریخ ترجمه از عربی به فارسی، ص 33. نیز نک. عمادی حائری، قرآن فارسی كهن، ص 21ـ22.

پنجم  قرون  از  مانده  برجای  فارسی  ترجمه های  برخی  با  طبری  تفسیر  ترجمۀ  مطابقت  از  نمونه هایی  برای   .2

فارسی، ص 63ـ68؛ 69ـ71؛ 73ـ81؛ 129ـ137؛  به  از عربی  تاریخ ترجمه  آذرنوش،  تا هشتم هجری نک. 

155ـ162؛ 176ـ190 و عمادی حائری، قرآن فارسی كهن، ص 24ـ26؛ 29ـ30؛ و 41ـ56.
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را از آِن خود نسخه دانست. همچنین وجود برخی نشانه های کهنگی در انتخاب واژه ها 
تفسیر  ترجمۀ  به عصر  نزدیک تر  را هرچه  آن  می توانیم  نشان می دهد  کلمات،  و ساخت 
طبری )حد اکثر در قرن پنجم یا اوایل قرن ششم( بدانیم. برخی نشانه های لهجه ای خاص 
عبارتند از: می مرانیم )به جای می میرانیم(؛ برویونیدیم و می رویونیم )به جای برویانیدیم 
و می رویانیم(؛ ُبَبر اهلت را؛ اوروخته )به جای افروخته(؛ و اوکندیم )به جای افکندیم(؛ 
از  نمونه هایی  همچنین  کابین.  به جای  کاوین  می یابد(؛  و  نیابد  )به جای  می یاود  و  نیاود 
وا: بپرهیزیدند// اجمعون: 

َ
ق

َّ
معادل های کهن فارسی این جزء از قرآن به قرار زیر است: ات

خواه//  بازداشت  استِعذ:  جفتان//  ازواج:  جفت//  جفت  ازواج:  همگنان//  بجملگی؛ 
ح: درگذار// آمنة مطمئنة: امن آرامیده// انتقمنا: کین کشیدیم// االنثی: مادینه// اوزار: 

َ
اصف

ب: شد و آمد و سفر// جاّن: پری// جنات عدن: بهشت های 
ّ
: افزونی جوی// تقل

ٍ
بزه ها// باغ

پایندگی// حفدة: نوایگان// حمأ مسنون: لوش سال خورده// سائغ: گوارنده// سجیل: گل 
آشکارا//  اوروخته ای  مبین:  شهاب  انبازان//  شرکاء:  پیشینیان//  نهاد  االولین:  سنة  سنگ// 
شیطان: دیو// شیع االولین: گروه پیشینیان// صلصال: گل سفال// الصیحة: بانگ جبریل// 
الضاللة: بی راهی// طیبة: پاک و خوش// طیبین: پاکان خوش منشان// عضین: پاره پاره// 
وا: اوکنند// القواعد: 

َ
الفحشاء والمنکر والبغی: زشتی و ناشایست و بیداد// فوق: ِزَبر// الق

د// 
َ

ِپی ها// قوة: تناوری// کتاب معلوم: نبشته هویدا// کفیل: پایندان// کن فیکون: باش، ُبَباش
الیومنون: بنه گروند// الیفلحون: بنه رهند// الیلتفت: بازمنگراد// الیوذن: دستوری ندهند 
مخلصین:  جداجد//  مختلف:  سرکشان//  المتکبرین:  گشن دهندگان//  لواقح:  را//  آنان 
زیستن جای//  معایش:  انبازگیران//  المشرکین:  کردگان//  جادوی  مسحورون:  گزیدگان// 
مفتری: دروغ سازنده// مکر: کید کرد// منظرین: زمان دادگان// النحل: منج// الوان: گونه ها// 
: گم کند// یعرشون: َجفَته می بندند// یفسدون: تباه 

ُّ
یستهزؤون: افسوس می کردند// یضل

کاری می کردند// ینظرون: چشم می دارند.1

شواهد کهن بودن متن نسخه 
ظاهر نسخه )ش 2156 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران( به وضوح حکایت از آن 
می کند که کاتب متن نسخه و ترجمۀ فارسی آیات قرآن به صورت میان سطری در آن، فرد 
واحد و در زمان واحد است. اما چنانکه دیدیم، نسخۀ حاضر و دیگر پاره های تاکنون یافت 

1. برای نمونه هایی دیگر از معادل های فارسی در این ترجمۀ قرآن، برگرفته از یک جزء دیگر این قرآن در آستان 

قدس رضوی، نک. محمد آصف فکرت، ص 25.
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شده از آن، هیچ یک تاریخ کتابت و نیز یادداشت واقف ندارند. از این رو، اکنون در این 
خصوص بر مبنای ترقیم یا انجامۀ نسخه، نمی توان داوری کرد. با این همه، برخی شواهد 
در کتابت متن قرآنی و نیز در ترجمۀ فارسی آیات، ما را تا اندازۀ زیادی قانع می کند که بتوان 
تمام اجزای این نسخۀ قرآنی )در آستان قدس رضوی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، و 

مجلس شورای اسالمی( را متعلق به قرن پنجم هجری بدانیم.
نخست آنکه متن قرآن در این نسخه به خط نسخی کهن کتابت شده، اما در اعراب گذاری 
آیات از نظام نقطه های رنگی شنگرف )موسوم به نظام ابواالسودی( استفاده شده است. این 
نظام اعراب گذاری تنها در برخی قرآن های کوفی متأخر در قرن ششم1 ـ و نه قرآن های نسخ 
در قرن ششم ـ باقی مانده است. از سوی دیگر، اعراب گذاری با حرکات امروزی دست کم 
از قرن سوم هجری، امری شناخته شده بوده و در قرآن های کوفی متأخر یا نسخ کهن به کار 
می رفته است. نمونه های آن را فی المثل در جزوات قرآنی احمد بن ابی القاسم خیقانی در قرن 
سوم،2 قرآن ابن بواب )در کتابخانۀ چستربیتی(، جزوات قرآنی ابن کثیر و حمزة بن محمد بن 
عیسی علوی حسینی در قرن چهارم، جزوات قرآنی ابوالبرکات، حسن بن صلح، و احمد بن 
محمد بن نجفی الخباز در آغاز قرن پنجم، و پاره های قرآنی ابونصر محمد بن ابی علی البزاز، 
ابوجعفر محمد بن جعفر بن حدقة القمی، ابونصر احمد بن ابی الحسین النورانی و علی بن 
حسین بن ابی الفضل الصیرفی در اواخر قرن پنجم )همگی در کتابخانۀ آستان قدس رضوی( 
می توان یافت. اگر این نسخۀ مورد بحث به خط نسخ در قرن ششم یا پس از آن کتابت شده 
باشد، استفاده از اعراب گذاری با نقطه های قرمز رنگ آن هم برای خواننده ای فارسی زبان در 

ایران، امری غریب و غیرمتعارف می نماید.
دوم آنکه بدنۀ اصلی متن قرآن )بدون اعراب( در این نسخه ـ و دیگر پاره های آن در 
کتابخانه های آستان قدس رضوی و مجلس شورای اسالمی ـ بیش از هر کسی به قرائت 
آنها  از  بر هیچ یک  به طور صددرصد  اما  نزدیک است،3  قراء سبعه  از  ابن عامر  و  ِکسائی 

 قرآن ش 3616 در آستان قدس رضوی )کتابت علی بن محمد در 511 ق(.
ً
1. مثال

2. دربارۀ این اثر بسیار مهم، نک.: مرتضی کریمی نیا، » کهن ترین مکتوب تاریخ دار فارسی: دست نوشتی فارسی 

از احمد بن ابی القاسم خیقانی در قرن سوم«، آینۀ میراث، ش 61 )پاییز و زمستان 1396(.

 در ص 55 نسخۀ دانشگاه تهران، در آیۀ 43 نحل، »ما ارسلناک اال رجاال یوحی الیهم« آمده است که 
ً
3. مثال

)از  عبه 
ُ

ش است؛  ِکسائی  و  با حمزة  مطابق  )یوحی(  متن  قرائت  است.  )نوحی(  عاصم  از  غیر حفص  با  مطابق 

اعراب  "یوحی"  به صورت  با رنگ الجورد   
ً
بعدا نسخه  متن  یوحٰی خوانده اند.  کوفی هم  غیر  قاری   4 و  عاصم( 

گذاری شده است.

َمستم النساء مطابق با 
َ
در نسخۀ 2002 مجلس شورای اسالمی، ص 18، به جای المستم النساء )نساء، 43(، ل
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منطبق نیست. جالب آنکه فردی بعدها متن قرآن را بر اساس قرائت ِکسائی، با رنگ الجورد 
)که به مرور به تیره متمایل شده است(، به شیوۀ امروزی و با استفاده از حرکات، اعراب 
گذاری کرده است. با این همه، از قرائات دیگر قاریان و ُروات آن ها نیز نمونه ها و شواهدی 
در جزوات مختلف این قرآن می توان یافت. این امر، یعنی کتابت قرآن بر اساس اختیاری 
از چند قرائت مختلف در قرون چهارم و پنجم بسیار متداول بوده است و نمونۀ آن را در 
قرآن منسوب به خط ابن بواب در کتابخانۀ چستربیتی می توان یافت. به تدریج و در قرن 
عبة بن 

ُ
ششم و هفتم هجری، از یک قرائت ثابت ابوعمرو بصری و گاه روایت ابوبکر )ش

عیاش( از عاصم در کتابت قرآن های مشرق اسالمی استفاده می شود.
سومین شاهد، یادداشت مالک نسخه در آغاز جزء اول قرآن )نسخۀ ش 2752 در آستان 
قدس رضوی( است که آن را منتسب و متعلق به خراسان بن ابی القاسم بن علی بن مانکدیم 

می کند. از آنجا که علی بن مانکدیم در 71 سالگی به سال 517 درگذشته است، می توان 
حدس زد که خراسان در اوایل قرن ششم، مالک نسخه بوده و اصل نسخه دست کم، نیم 

قرن پیش از این کتابت شده باشد.

نشانه هایی از کهن بودن خط، زبان و ساختار ترجمۀ فارسی
بازمی گردد که  آن  فارسی موجود در  به ترجمۀ  قرآن،  این نسخۀ  بر قدمت  ادله  یا  دیگر شواهد 
در ادامۀ این نوشتار، جوانب مختلفی از آن را ارائه خواهم کرد. درباب ترجمۀ فارسی آیات قرآنی، 
پیش از هر چیز باید به یاد داشته باشیم که نوشته های فارسی به صورت میان سطری در این نسخه و 
آثار مشابه در سده های پنجم و ششم هجری، درواقع به معنای امروزی، ترجمۀ آیات قرآن به شمار 
انتقال  زبان  فارسی  خوانندۀ  به  را  قرآنی  تعابیر  و  واژه ها  معانی  از  زیادی  بخش  گواینکه  نمی آیند، 
می دهند. این برگردان های فارسی، در حقیقت ترجمه ای لفظ به لفظ از یکایک کلمات قرآنی هستند 

حمزة و ِکسائی نوشته شده است. در ص 81 همین نسخه، أن یصِلحا )نساء، 128( به صورت أن یصالحا نوشته 

شده که مطابق به قرائت چهار قاری غیر کوفه )ابن کثیر، نافع، ابوعمرو، و ابن عامر( است. همچنین والذین عقدت 

)نساء، 34( مطابق با قرائت قراء غیر کوفه )ابوعمرو، ابن کثیر، نافع، و ابن عامر(، والذین عاقدت کتابت شده است.

 )فرقان، 15( که قطعا قرائت غیر عاصم است. 
ً
در نسخۀ 4650 آستان قدس رضوی، هو الذی ارسل الریاح نشرا

 قرائت کرده است. )این 
ً
را خوانده اند و ابن عامر ُنشرا

ُ
حمزة و کسائی َنشرا خوانده اند؛ نافع و ابن کثیر و ابوعمرو ُنش

 مطابق با قرائت حمزة و ِکسائی با رنگ الجورد اعراب گذاری گذاشته شده است(. در همین نسخه، اولم 
ً
آیه بعدا

یکن لهم آیة )شعراء، 197( آمده است که این قرائت مطابق است با همه قّراء سبعه به جز ابن عامر که »أولم تکن« 

خوانده است. در نسخۀ 4651 آستان قدس رضوی، ِسحران تظاهرا )قصص، 48( »ساحران تظاهرا« مطابق با 

قرائت ابوعمرو، ابن کثیر، نافع، ابن عامر آمده است.
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که بدون توجه به ساخت دستوری و گرامری زبان فارسی، در زیر کلمات قرآنی نوشته شده اند. از 
همین رو، ساختار نحوی آن ها در بیشتر جاها به عربی نزدیک تر است تا فارسی. این سبک از ترجمۀ 
فارسی از قدیم ترین انواع ترجمۀ فارسی شناخته شده در ترجمه های قرآنی است که آغاز آن به ترجمۀ 
تفسیر طبری در نیمۀ قرن چهارم هجری به دستور منصور بن نوح سامانی )حکومت: 350 ـ 365 ق( 
بازمی گردد. مترجم درواقع در زیر کلمات عربی معادل فارسی تک تک واژه ها را می نویسد و نظام 
دستوری فارسی در ترتیب نهاد و فعل و متعلقات دیگر جمله را رعایت نمی کند. در این سبک از 

ترجمه، مترجم به ندرت عبارتی تفسیری یا توضیحی از خود می افزاید. 
گرامری  و  دستوری  ساخت  به  توجه  عدم  و  فارسی،  زبان  در  صرف  معادل یابی  به  توجه 
استمراری  مانند زمان ماضی  زبان عربی  در  رایج  الگوهای  از  برخی  جمالت، سبب می شود 
 ما کانوا فیه 

ً
)کان+فعل مضارع( در زبان فارسی به صورت حرف به حرف ترجمه شوند. مثال

بودند می کردند«  به »آنچه  بودند در آن شک می کردند« و ما کانوا یکسبون  به »آنچه  یمترون 
ترجمه شده است. همچنین عدم تطابق فاعل با فعل که در عربی امری رایج و الزم است، به 
ُكواْ﴾ )نحل، 35( به »گفت آنانکه  ْشَ

َ
ِيَن أ  عبارتی چون ﴿َوقَاَل الَّ

ً
فارسی نیز منتقل شده است. مثال

ا َجاء آَل لُوٍط الُْمرَْسلُوَن﴾ )حجر، 62( در برابر  شرک آوردند« ترجمه شده و جمله ای چون ﴿فَلَمَّ
به جایگاه نحوی  توجه  دیگر عدم  نمونۀ  قرار گرفته است.  فرستادگان«  لوط  قوم  به  آمد  »چون 
از  را 

ُ
ت بندگان  به »مگر  )حجر، 40( است که  الُْمْخلَِصنَي﴾  ِمنُْهُم  ِعَباَدَك  ﴿إاِلَّ  کلمات در ترجمۀ 

ایشان گزیدگان« ترجمه شده است. روشن است که در فارسی صفِت مضاف بعد از مضاف قرار 
می گیرد و در عربی بعد از مضاف الیه؛ اما مترجم در اینجا از الگوی عربی، مطابق با متن قرآن 
پیروی کرده است. ترجمۀ »من دون الله« به »از فرود خدای« و »ما ملکت ایمانهم« به »آنکه 
پادشاه شد دستها]ی[ ایشان« نمونۀ دیگری از برگردان مکانیکی یکایک کلمات است. مترجم یا 
کاتب، حتی حروف زائده عربی چون »ِمن"، یا حرف تعدیه چون "باء" را با وجود اختالل معنایی 
در ساختار جمله، به فارسی ترجمه می کند. ﴿َوَما أرَسلَنا ِمن رَُّسوٍل﴾ )نساء، 64( را چنین ترجمه 
تِيِهم ّمِن ذِْكٍر ّمَِن الرَّْحَِن﴾  

ْ
می کند: »و نفرستادیم ما از پیغامبری« )نسخۀ 2002 مجلس(؛ ﴿َوَما يَأ

)شعراء، 5( »و نیاید بدایشان از پندی از خدای.« )نسخۀ 4650 آستان قدس(؛ فاذهبا بایاتنا )شعراء، 15( 

بِيٍن﴾ )شعراء، 30( »گفت  َولَْو ِجئُْتَك بَِشْىٍء ّمُ
َ
»ببرید بنشانهای ما« )نسخۀ 4650 آستان قدس(؛ ﴿قَاَل أ
اگر بیارم بتو بچیزی هویدا« )نسخۀ 4650 آستان قدس(.

 در سراسر متن حاکم 
ً
ت فراوان در برگردان تک تک کلمات و نه چیزی بیش و کم، تقریبا

ّ
دق

است. با این همه، مترجم یا کاتب متن، در معدود جاهایی مجبور شده است اندک اضافات 
 در برگردان ﴿فَاْخُرْج ِمنَْها﴾ )حجر، 34( می نویسد: 

ً
توضیحی یا تفسیری را از خود بیفزاید. مثال
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يَْحُة﴾ )حجر، 83( را به بانگ جبریل ترجمه  بیرون شو از او بهشت؛ و در جایی دیگر، ﴿الصَّ
ت هرچه بیشتر افزوده های تفسیری و توضیحی می تواند نشانه یا معیاری باشد بر 

ّ
می کند.1 قل

قدمت بیشتر ترجمۀ فارسی نسخه و نزدیکی آن به زمان نگارش ترجمۀ تفسیر طبری )ترجمۀ 
رسمی(. در مقابل، مترجم گاه برخی ادوات را در ترجمه فرو می گذارد. فی المثل واو و فاء 
ْجَُعوَن﴾ 

َ
عطف در آغاز جمالت را در بیشتر جاها ترجمه نمی کند. ﴿فََسَجَد الَْمَلئَِكُة ُكُُّهْم أ

)حجر، 30( سجده کردند فریشتگان همه بجملگی.

متن فارسی ترجمۀ قرآن از حیث خط نیز آثار کهنگی بسیاری همراه دارد. کاتب برای 
تمام حروف از نظام نقطه گذاری بسیار کهنی استفاده می کند و کمابیش آن را در متن عربی 
 برای سین سه نقطه در زیر می گذارد و برای حروف دال، 

ً
آیات قرآن نیز اعمال می کند. مثال

راء، طاء نیز یک نقطه در زیر می گذارد. طبیعتا چهار حرف گ، پ، ژ، چ نیز تنها با یک 
نطقه و مشابه با حروف ک، ب، ز و ج نوشته می شوند.2 کلمۀ جز یا بجز نیز همواره با ذال 
و به صورت »جذ« نوشته می شود. همچنین گاهی بعد از حرف واو در آخر کلمه )به تقلید 
 در ص 30 از نسخۀ 

ً
از نگارش الف زینت در عربی(، یک الف قرار داده شده است. مثال

2002 مجلس شورای اسالمی، عبارت ﴿أِمُروا أن يكُفُروا بِهِۦ﴾ )نساء، 60( چنین ترجمه 
شده است: »فرموده اند که کافر شوند بدوا.«

کاتب نسخه، نـ در آغاز فعل منفی را معموال جدا از فعل می نویسد: مانند نه ایستند، 
نه آفریدیم، درنه اندیشند، نه پرستیدندی، برنه انگیزد، نه فرستادیم، نه می بینند، نه دانند، نه بود، 
نه باززدیم. از همین قبیل است به کارگیری "مه" به صورت مجزا در آغاز فعل منفی: فی المثل 
در »مه باش« به جای مباش. وقتی فعلی با باء اضافه در آغاز، شروع می شود، این نـ پس 
بنه رهند  )نگروند(؛  بنه گروند  )نمی گذاشت(؛  بنه گذاشتی   

ً
مثال می گیرد.  قرار  باء  آن  از 

ضبط  کهنگی  و  نخوردگی  دست  از  نشان  به روشنی  دست،  این  از  نمونه هایی  )َنَرهند(. 
تلفظ و نگارش کلمات در نسخه دارند. همچنین به سبب ادغام در میان کلمه، یا وقف 
: هیچیز )هیچ چیز(؛ 

ً
و سکون در آخر کلمه، گاه برخی از حروف نوشته نمی شوند. مثال

آنانک )آنان که(؛ آنچ )آنچه(؛ چنانچ )چنانچه(، چشمهای )چشمه های(؛ سینها )سینه ها( 
چنانکسس )چنان کس است(؛ بزها )بزه ها(؛ هرچ )هرچه(؛ ُچن )چون(. از همین قبیل 

.)
ّ

است به کارگیری "کنه" به جای "که نه" )در ترجمۀ إال

1. یک مثال دیگر هنگام ترجمۀ واژۀ "طاغوت" در نسخۀ ش 2002 در مجلس شورای اسالمی چنین آمده است: 

ُغوِت﴾ )نساء، 60(: می خواهند که داوری کنند به بت ـ و گویند کعب بن االشرف را. ﴿يرِيُدوَن أن يَتَحاَكُموا إَِل ٱلَطّٰ
2. متینی، جالل، »رسم الخط فارسی در قرن پنجم هجری«، ص 159ـ206.
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 در نسخۀ 
ً
حرف »او« در عربی )به معنای یا(، همواره به »اگر« ترجمه می شود. مثال

2002 مجلس چنین می خوانیم: ﴿َوَمن يَْكِسْب َخِطيَئًة﴾ )نساء، 112(: و هرکه کند بدی 
شما.  سرای ها]ی[  از  شوید  بیرون  اگر   :)66 )نساء،  دِيَارُِكم﴾  ِمن  اْخرُُجواْ  وِ 

َ
﴿أ بزۀ؛  اگر 

همچنین حرف استفهام همزه )أ( در اغلب موارد به »یا« برگردان شده است که گونه ای 
قدیم از حرف استفهام آیا در فارسی دری است.1 نمونه های زیر در نسخۀ 2156 کتابخانۀ 
َولَْم َننَْهَك َعِن الَْعالَِمنَي )حجر، 70(: گفتند یا نه 

َ
مرکزی دانشگاه تهران از این قبیل اند: »قَالُوا أ

ُروَن )نحل، 17(: یا آنکه  فَل تََذكَّ
َ
َفَمن َيْلُُق َكَمن الَّ َيْلُُق أ

َ
باز زدیم تو را از جهانیان؟« // »أ

ُه ِف  ْم يَُدسُّ
َ
ُيْمِسُكُه َعَ ُهوٍن أ

َ
آفریند چنان کس است که نیافریند؟ یا در نیاندیشند؟« // »أ

َاِب )نحل، 59(: یا نگاه دارد او را بر خواری یا بپوشد او را در خاک؟« التُّ
مترجم از »با« و »وا« در ترجمۀ »مع« استفاده می کند. کاربرد »با« امری شناخته شده تر 
َمَع  ﴿فَأوَلٰئَِك  است. نمونۀ »وا« در نسخۀ 2002 مجلس شورای اسالمی، چنین است: 
﴾ )نساء، 69( »ایشان اند وا آنان که نعمت نهاد خدای بر ایشان.« و در نسخۀ  ِيَن أنَعَم ٱلَلُّ ٱَلّ
در شوندگان.« همچنین  وا  )تحریم، 10(:  اِخلنَِي  ادلَّ »َمَع  اسالمی:  2003 مجلس شورای 
 در نسخۀ 

ً
مترجم یا کاتب از »با« یا »وا« در معنای به سوی و جانب استفاده می کنند. مثال

ْرَذِل الُْعُمرِ﴾ )نحل، 
َ
ن يَُردُّ إَِل أ 2156 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، در ترجمۀ ﴿َوِمنُكم مَّ

70( آمده است: »و از شما کس هست که بازگردانند وا بدترین عمر« و در نسخۀ 2003 

﴾ )فصلت، 50(، آمده است: »وا خدای خویش.« این کارکرد  مجلس، در ترجمۀ ﴿إَِلَّ َرّبِ
"وا" به معنای »به سوی« در زبان فارسی کهن تا سدۀ پنجم رواج داشته است که گاه به جای 

آن، "با" نیز به کار می رود.2 
 امر غایب( در زبان فارسی با یک الف در انتهای فعل در 

ً
در نسخۀ حاضر، فعل امر )غالبا

فارسی نوشته و خوانده می شود. نمونه هایی از آن در نسخۀ 2002 مجلس اینهایند: واسمع 
َسَجُدوا  فَإَِذا  سلَِحَتُهم 

َ
أ َعَك َولأُخُذوا  َمّ نُهم  ِمّ َطآئَِفٌة  ﴿فَلَتُقم  شنویا؛  غیرمسمع: بشنو که مه 

خَرٰى﴾: برخیزندا گروهی از ایشان با تو و نگاه دارندا 
ُ
فَليُكونُوا ِمن َوَرآئُِكم َولَأِت َطآئَِفٌة أ

سالحها]ی[ ایشان. چون سجده کنند، باشند ایشان از پس پشت شما و بیایندا گروهی دیگر.
یکی دیگر از نشان های کهن بودن ترجمۀ فارسی در برگردان إنَّ دیده می شود. از آنجا 
 )به ویژه وقتی در ابتدای آیه نباشد( 

ً
که مترجمان پارسی کهن به درستی، این کلمه را غالبا

به معنای تاکید نمی دانستند، بلکه آن را حرف ربط، و گاه تعلیل )معادل با "که" در فارسی( 

1. ناتل خانلری، تاریخ زبان فارسی، ج 3، ص 277. 

2. برای نمونه های مختلفی از آن در متون قدیم فارسی، نک. ناتل خانلری، تاریخ زبان فارسی، ج 3، ص 326.
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، به صورتی مکانیکی معادل "که" را به کار می برند.  می دانسته اند، در بیشتر جاها در برابر إنَّ
این امر به گونه ای است که برگردان فارسی آیات گاه به غایت نامفهوم می شود. با دقت در 
نسخۀ 2156 دانشگاه تهران و نیز سایر اجزای آن در سایر کتابخانه ها، نمونه های فراوانی از 
این امر را می یابیم، حال آنکه در بسیاری از نسخه های مترَجم و متاخر قرآن، برگردان این 

 به »به درستی که« تغییر یافته است.
ً
کلمه مکررا

دیگر نشانۀ کهنگی متن، باقی ماندن برخی تعابیر کهن فارسی در آن است که برای فارسی 
با  آنکه در متن ترجمۀ حاضر، گاه  با  خوانان دوره های میانی به سختی مفهوم بوده است. 
 تغییر "گردن نهادگان" به 

ً
تغییر واژه های فارسی به معادل های عربی روبرو می شویم )مثال

مسلمانان(، اما انبوهی از تعابیر فارسی همچنان دست نخورده باقی مانده و در فرایند روان 
سازی متن تغییر نکرده اند. فی المثل، مترجمان فارسی از قدیم مصدر کردن و مشتقات آن 
را به صورت یکنواخت در برابر فعل َجَعَل به کار می برند، اما این معادل به تدریج جای خود 
را به برخی نمونه های مفهوم تر داده است. در نسخۀ حاضر می بینیم که "کردن" به صورت 
یکنواخت و ثابت همواره در برابر جعل به کار می رود که نمونه هایی از آن اینهایند: ﴿َولََقْد 
َماء بُُروًجا﴾ )حجر، 16(: و به درستی که کردیم در آسمان برجها« // ﴿وََجَعلَْنا لَُكْم  َجَعلَْنا ِف السَّ
ِيَن َيَْعلُوَن َمَع الّلِ إِلًها  فِيَها َمَعايَِش﴾ )حجر، 20(: و کردیم شما را در آن زیستن جای« // ﴿الَّ
ِيَن  بُْت َعَ الَّ آَخَر﴾ )حجر، 96(: آنان را که می کنند با خدای، خدایان دیگر« // ﴿إِنََّما ُجعَِل السَّ

اْخَتلَُفواْ فِيهِ﴾ )نحل، 124(: به درستی که کردند شنبه بر آنانکه مخالفت کردند در آن.«

ترجمه های صحیح از افعال مجهول
یکی از نکات قابل توجه در این ترجمۀ فارسی، ترجمۀ افعال مجهول عربی به صورتی 
 هیچ گاه از مشتقات "شدن" در زبان فارسی 

ً
صحیح در زبان فارسی است. مترجم تقریبا

بهره نمی گیرد، بلکه همواره فعل مجهول عربی را در زبان فارسی با استفاده از سوم شخص 
جمع به صورت معلوم ترجمه می کند. نمونه های زیر همگی از یک جزء قرآن )نسخۀ ش 

2002 در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی( استخراج شده اند:

﴿َما تُنَهوَن َعنُه﴾ )آنچه بازمی زنند شما را از او(
ن يكُفُروا بِهِۦ﴾ )و به درستی که فرموده اند که کافر شوند بدو(

َ
ِمُروا أ

ُ
﴿َوقَد أ

﴿ِإَوَذا قِيَل لَُهم تعالوا﴾ )و چون گویند ایشانرا بیایید(
﴿إاَِلّ ِلَطاَع﴾ )مگر تا فرمان برند او را(

﴿َما يوَعُظوَن بِهِۦ﴾ )آنچه پند می دهند بدان(
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و يغلِب﴾ )و هر که کارزار کند در راه خدای، بکشند 
َ
ِ فَيقَتل أ ﴿َمن يَقٰتِل ِف َسبِيِل ٱلَلّ

او را یا او غلبه کند،(
﴿َمن يعَمل ُسوًءا يَز بِهِۦ﴾ )هرکه کند بدی، پاداش دهند بدان(

﴿َوَما يتَلٰ َعلَيُكم﴾ )آنچه می خوانند بر شما(
﴾ )آنچه واجب کرده اند ایشانرا( ﴿َما ُكتَِب لَُهَنّ

﴿َواَل تُظلَُموَن فَتِيًل﴾ )و ستم نکنند بر ایشان چیز اندک(.

کاتب یا مترجم؟
این گمان را بسیار تقویت می کند که کاتب نسخه خود مترجم  نشانه هایی در نسخه، 
نیست و حداکثر کاتبی فاضل است که از روی نسخه ای اساس، ترجمۀ آیات را در سنت 
مستمّر »ترجمۀ رسمی« با اندکی تغییرات می نویسد. افتادگی در ترجمۀ برخی کلمات و نیز 
اشتباه گاه به گاه کاتب در نوشتن کلمات مهم ترین شاهد این امر است. در ادامه به چند نمونه 
اشاره می کنم که همگی از نسخۀ ش 2156 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران استخراج شده اند:
نَكُروَن )حجر، 62(: کفت  نمونه هایی از افتادگی ها در ترجمۀ فارسی: »قَاَل إِنَُّكْم قَوٌْم مُّ
ْمَنا )نحل، 35(: »و نه حرام  شما کروهی }...{« کلمۀ منکرون ترجمه نشده است. َواَل َحرَّ
کن  یاد  بپاکی   :)98 )حجر،  َرّبَِك  ِبَْمِد  »فََسّبِْح  است.  افتاده  دال  اینجا  در  کر}...{می.« 
را  از جمله  بخشی  اینجا  در  کاتب  به سبب سهو،  را.«  را حذای خویش  خذای حویش 
دوباره نوشته است. َخلََق )نحل، 3(: »بیارید.« به سبب سهو کاتب، در اینجا فـ افتاده است. 

صحیح آن )بیافرید( مجددا دو سطر بعد آمده است.
ْقُف ِمن فَوْقِِهْم )نحل، 26(: بیوفتاذ بر ایشان اسکاَمه از زبر ایشان.« چنین  »فََخرَّ َعلَيِْهُم السَّ
 حاصل سهو کاتب است. در ترجمه های کهن فارسی در برابر السقف، واژۀ 

ً
تعبیری احتماال

 به کار رفته است. اما چنین معادلی هیچ گاه یافت نمی شود و معنای روشنی 
ً
»آسمانه« مکررا

نیز نمی تواند داشته باشد. در اینجا، اسکامه حاصل بدخوانی است از روی واژۀ آُسماَنه که در 
ترجمه های کهن به کار می رفته است.1 این امر نشان می دهد کاتب خود مترجم نیست.

هیچ  »سوم«  یا  »شوم«  اینجا  در  مرا.«  کردی  سوم  بدانکه   :)39 )حجر،  ْغَويْتَِن 
َ
أ »بَِمآ 

کردن«،  »گم  از  کهن  فارسی  مترجمان  بیشتر   
ً
تقریبا نمی دهد.  أغویتنی  برابر  در  معنایی 

بیراه کردن، گمراه کردن و معانی مشابه آنها استفاده کرده اند.2 این نمونه نشان می دهد که 

1. برای نمونه های مختلفی از آن در ترجمه های کهن فارسی، نک. یاحقی، فرهنگنامه قرآنی، ج 2، ص 858.

2. برای نمونه های مختلفی از آن در ترجمه های کهن فارسی، نک. یاحقی، فرهنگنامه قرآنی، ج 1، ص 200.
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کاتب متن از روی نسخه ای دیگر کتابت می کند که در نسخۀ اساس وی، برای جداسازی 
ک از گ، »کم کردی« نوشته شده بوده است. کاتب سه نقطۀ موجود بر روی ݣ را به سبب 

ناخوانا بودن متن، احتماال شـ خوانده و آن را »سوم کردی« یا »شوم کردی« نوشته است.
در نخستین برگ نسخۀ 2156، و در ترجمۀ »مسلمین »آمده است: کرویذنذکان )= 
گرویدندگان(. مترجمان قدیم همواره مومنین را به گرویدگان و مسلمین را به گردن نهادگان 
و  آشنا  کلمۀ  برای  مترجمان  برخی  به تدریج  می آییم،  پیشتر  هرچه  می گرده اند.  ترجمه 
شناخته شدۀ مسلم، همان مسلمان را قرار می دهند. اما در این میان، ذکر گرویدندگان در 

برابر مسلمین در این آیه، می توان حاصل بدخوانی کاتب از روی نسخۀ اصل باشد. 
وَن َوَما ُيْعلُِنوَن )نحل، 23(: حقا که حذای داند انح نهان  نَّ اللَّ َيْعلَُم َما يُِسُّ

َ
»اَل َجَرَم أ

یا اشتباهی از سوی  اینجا حاوی سهو  می داند و انج اسکارا می کند.« ترجمۀ فارسی در 
آنچه  و  نهان می دارند  آنچه  داند  آن چنین آست: »حقا که خدای  مترجم است. صحیح 

آشکارا می کنند.«

بازنویسی متن نسخۀ ش 2156 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران
تمامی نسخه های کهن ترجمۀ فارسی از قرآن واجد اهمیت اند. حتی نسخه هایی که 
 »ترجمۀ رسمی« را با اصالح، تغییر، نوشدگی یا حتی با 

ً
کاتب یا مترجم در آنها احتماال

بدخوانی یا اشتباه خوانی می نویسد، در تاریخ زبان و خط فارسی و نیز در سیر تاریخی 
ترجمۀ فارسی قرآن از اهمیت بسیار برخوردارند. به جهت اهمیت قرآن حاضر از حیث 
ترجمۀ فارسی، متن فارسی ترجمه قرآن تنها از یک جزء آن )نسخۀ ش 2156 کتابخانۀ 
مرکزی دانشگاه تهران( را بازنویسی کرده ام. طبیعی است که در اینجا، تحلیل متن قرآن و 

قرائت یا رسم به کار رفته در نسخه مورد نظر نبوده است.
در جدول زیر، در ستون اول، شمارۀ صفحۀ متن در نسخه را آورده ام. در ستون دوم، متن آیات 
قرآن بنابر رسم رایج عثمانی و قرائت حفص از عاصم آمده است )نسخۀ 2156 در دانشگاه تهران و سایر 
اجزای آن در دیگر کتابخانه ها هم در رسم و هجای مصحف و هم در قرائت متن قرآن، متفاوت از قرائت و 

رسم رایج است(. در ستون سوم، متن ترجمۀ فارسی با حفظ امالی کلمات مطابق با اصل نسخه آمده 

است. در اینجا تنها به اغالط واضح امالیی در متن نسخه تذکر داده شده است. در ستون چهارم 
این قسمت  بارنویسی شده است. در  امروزی  بنابر امال و نقطه گذاری  و آخر، متن ترجمۀ فارسی 
کوشیده ام کمترین تغییر اعمال شود تا متن هم برای خواندن ساده شود و هم بیشترین شباهت را به 

اصل همراه داشته باشد.
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ترجمۀ فارسی با امالء امروزی ترجمۀ فارسی با حفظ امالء اصل نسخه آیات قرآن به رسم الخط رایج شامره

مهربان  خدای  بنام  حجر  سورۀ 
آیتهای  است  این  بخشاینده. 
کتاب و قرآنی هویدا. بسیار بود 
که خواهد آنانکه کافر شدند اگر 

بودندی گرویدندگان

بخشاینده  مهربان  حذای  ٮٮام 
قراني  و  کٮاب  ایتهاء  اٮٮست 
که  بوڊ  بسیار   ۞ هویذا 
اکر  شدند  کافر  انانک  خواهد 
۞ کرویذنذکان  بودندي 

سورة الجر  و يه تسعون 
و تسع آيت 

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
الٓرۚ تِۡلَك َءاَيُٰت ٱۡلِكَتِٰب 

َبَما يََودُّ  بنِٖي ١ رُّ َوقُۡرَءاٖن مُّ
ِيَن َكَفُرواْ لَۡو َكنُواْ  ٱلَّ

ُمۡسلِِمنَي ٢

1

و  بخورند  تا  را  ایشان  بگذار 
ومشغول  گیرند  برخورداری 
که  بَود  زود  امل؛  کندشان 
هیچ  هالک  نکردیم  و  بدانند. 
بود  نبشته  را  آن  نه  که  شهری 

دانسته. پیش نشود

و  ٮخورنڊ  ٮا  ایشانرا  بکذار 
برخوڔداری کٮرند و مسغول 
که  بوذ  زوذ  امل  کندشان 
هالک  نه کردٮم  و   ۞ بدانند 
نبسته  انرا  کنه1  شهري  هیح 
نشوذ ٮٮش   ۞ ڊانسته  بوذ 

َوَيَتَمتَُّعواْ  ُكلُواْ 
ۡ
يَأ ذَرُۡهۡم 

فََسوَۡف  َمُلۖ 
َ
ٱۡل َوُيۡلِهِهُم 

ۡهلَۡكَنا ِمن 
َ
َيۡعلَُموَن ٣ َوَمآ أ

ۡعلُومٞ ٤  قَۡرَيٍة إاِلَّ َولََها كَِتاٞب مَّ

2

از اجل خویش و  هیچ گروهی 
بازپس نایستد. و گفتند: ای آنکه 
فرستادند بر او قرآن به درستی که 
نمی آری  چرا  مگر  دیوانه ای.  تو 
بما فریشتگان را اگر هستی تو از 

راست گویان؟ نمی فرستیم

خویش  اجل  از  کروهي  هیح 
و   ۞ ایستد  نه  بازٮس  و 
بر  فرستادنڊ  انک  اي  کفتنڊ 
او قران ٮدرستی کتو ڊیوانهء 
بما  نمي اري  جرا  مکر   ۞
از  تو  هستی  اکر  ڡرٮسٮکانرا 
نمیڡرستیم  ۞ کویان  راست 

َجلََها َوَما 
َ
ٍة أ مَّ

ُ
ا تَۡسبُِق ِمۡن أ مَّ

َها  يُّ
َ
أ يَۡسَت ِٔۡخُروَن ٥ َوقَالُواْ َيٰٓ

إِنََّك  ٱّلِۡكُر  ِي نُّزَِل َعلَۡيهِ  ٱلَّ
تِيَنا 

ۡ
تَأ َما  َّۡو  ل  ٦ لََمۡجُنوٞن 

ِمَن  ُكنَت  إِن  بِٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ 
ِٰدقنَِي ٧ ٱلصَّ

  

3

و  بحق  مگر  را  فریشتگان 
زمان دادگان.  آنگاه  نبودندی 
قرآن  می فرستیم  که  ما  ماییم 
و  دارندگانیم.  نگاه  آنرا  ما  و  را 
پیش  از  فرستادیم  که  به درستی 

تو در گروه پیشینیان. و نه

و  بحق  مکر  ڡرٮسٮکانرا 
دادکان  زمان  انکاه  نبوذندي 
می ڡرستیم  که  ما  مااٮم   ۞
ٮکاه  انرا  ما  و  ڔا  قران 
ٮدرستي  و   ۞ ڊاڔندکانیم 
در  تو  ٮٮش  از  ڡرستاذیم  که 
نه و   ۞ بیشینیان  کروه 

ُِل ٱلَۡمَلٰٓئَِكَة إاِلَّ بِٱۡلَّقِ  َما ُنَنّ
نَظرِيَن ٨ إِنَّا  إِٗذا مُّ َوَما َكنُوٓاْ 
َلُۥ  ِإَونَّا  ٱّلِۡكَر  نۡلَا  نَزَّ َنُۡن 
رَۡسۡلَنا 

َ
أ َولََقۡد   ٩ لََحٰفُِظوَن 

لنَِي ١٠  وَّ
َ
ِمن َقۡبلَِك ِف ِشَيِع ٱۡل

4

 را ترکیب از إن+ال دانسته است. 
ّ

 به کار برده است. گویی إال
ّ

ف "که نه" است و مترجم آن را در برابر إال
ّ

1. "کنه" مخف

برای برخی نمونه های مشابه از ترجمه های کهن فارسی نک. یاحقی، فرهنگنامه قرآنی، ج 1، ص 226. 
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که  رسولی  هیچ  بدیشان  آید 
می کردند.  افسوس  بدو  نبودند 
در  را  آن  درمی آریم  همچنین 
بنه گروند  گنه کاران.  دلها]ی[ 
بدان و به درستی که گذشت نهاد 

پیشینیان. و اگر بگشادیم ما

که  رسولي  هیح  ٮذایشان  ایذ 
مي کردنڊ  اڡسوس  بدو  نبوذند 
۞ همحنین درمی ارٮم انرا دڔ 
ٮنه کرونڊ   ۞ کنه کاران  ڊلها 
ٮذان و ٮدرستی که کدست نهاذ 
بیشینیان ۞ و اکر بکشادٮم ما

رَُّسـوٍل  ّمِـن  تِيِهـم 
ۡ
يَأ َوَمـا 

إاِلَّ َكنُـواْ بِـهِۦ يَۡسـَتۡهزُِءوَن 
ِف  نَۡسـلُُكُهۥ  ١١َكَذٰلِـَك 
اَل   ١٢ ٱلُۡمۡجرِِمـنَي  قُلُـوِب 
يُۡؤِمُنـوَن بِـهِۦ َوقَـۡد َخلَـۡت 

لِـنَي وَّ
َ
ٱۡل ُسـنَُّة 

5

پس  آسمان،  از  دری  انسان  بر 
برمی شدندی،  آن  در  شدندی 
بربستند  به درستی  گفتندی: 
ما  که  نه!  را؛  ما  چشمهای 
و  کردگان.  جادوی  گروهی ایم 
آسمان  در  کردیم  که  به درستی 

برجها

ٮر اٮسان ڊڔي از اسمان ٮس 
ٮرمی شذٮدي  دران  شذٮدي 
ٮدرستي  کڡتٮدی   ۞
نه  ڔا  ما  جشمها  بربستنڊ 
حاذوي  کروهي ایم  ما  که 
که  بدرستي  و   ۞ کردکان 
برحها اسمان  ڊر  کردیم 

ــا  ــم بَاٗب ــا َعلَۡيِه َــۡو َفَتۡحَن َول
ــهِ  ــواْ فِي ــَمآءِ َفَظلُّ ــَن ٱلسَّ ّمِ
ــا  َم ــٓواْ إِنَّ ُ ــوَن ١٤ لََقال َيۡعرُُج
بَــۡل  بَۡصُٰرنَــا 

َ
أ ُســّكَِرۡت 

ۡســُحوُروَن ١٥  َنۡــُن قَــۡومٞ مَّ

6

و بیاراستیم آنرا مر نگرندگان را. 
دیوی  هر  از  آنرا  داشتیم  نگاه  و 
بدزدد شنودن،  آنکه  رانده، مگر 
افروخته ای  بشود  او  پی  از 
بگسترانیدیم  را  زمین  و  آشکارا. 

و افکندیم در آن کوه ها

مڔ  انرا  بیاڔاستیم  و 
نکڔندکانرا ۞ و ٮکاه داستیم 
مکڔ  ڔاٮڊه  دیوي  هڔ  از  انرا 
بی او  از  شنودن  بدزڊذ  انک 
اشکارا  اوڔوختهء  بشوذ 
بکسترانیذیم  را  زمین  و   ۞
کوه ها ڊران  اوکنڊیم  و 

َمآءِ  ٱلسَّ ِف  َجَعۡلَنا  َولََقۡد 
ِٰظرِيَن ١٦  َٰها لِلنَّ بُُروٗجا َوَزيَّنَّ
َشۡيَطٰٖن   ِ

ُكّ ِمن  وََحفِۡظَنَٰها 
َق  ٱۡسَتَ َمِن  إاِلَّ   ١٧ رَِّجيٍم 
بنِٞي  ۡتَبَعُهۥ ِشَهاٞب مُّ

َ
ۡمَع فَأ ٱلسَّ

ۡلَقۡيَنا 
َ
ۡرَض َمَدۡدَنَٰها َوأ

َ
١٨ َوٱۡل

فِيَها َرَوِٰسَ

7

و برویونیدیم1 در آن از هر چیز 
آن  در  را  شما  کردیم  و  سخته. 
زیستن جای و آنکه نیستید شما 
او را روزی دهان. و نیست هیچ 
ماست  نزدیک  که  مگر  چیز 
خزینت ها]ی[ آن و نمی فرستیم 

آن را مگر به اندازه ای دانسته

هر  از  دران  برویونیذٮم  و 
کڔدٮم  و   ۞ سخته  حیز 
جاي  رٮستن  ڊڔان  را  شما 
را  او  سما  نٮستید  انک  و 
ٮٮست  و   ۞ روزي ڊهان 
هیحیر مکر که نردٮک ماست 
انڔا  نمي ڡرستیم  و  خزینتهاان 
۞ ڊانسته  ٮاندازهء  مکر 

ءٖ  َشۡ  ِ
ُكّ ِمن  فِيَها  ۢنَبۡتَنا 

َ
َوأ

لَُكۡم  وََجَعۡلَنا   ١٩ ۡوُزوٖن  مَّ
َّۡسُتۡم َلُۥ  فِيَها َمَعٰيَِش َوَمن ل
ٍء  َشۡ ّمِن  ِإَون   ٢٠ بَِرٰزِقنَِي 
َوَما  َخَزآئُِنُهۥ  ِعنَدنَا  إاِلَّ 

ۡعلُوٖم ٢١ ۥٓ إاِلَّ بَِقَدرٖ مَّ ُِلُ ُنَنّ

8

فارسی،  ترجمه های کهن  دیگر  در  است.  رویانیدن  یا همان  برویانیدن  از  تلفظی محلی  یا  کلمه گویش  این   .1
تاکنون به این تعبیر برنخورده ام. مترجم در ص 36 نسخه حاضر، در ترجمۀ عبارت ینبت به الزرع )نحل، 11( نیز 

از همین تعبیر استفاده کرده است: میرویوند شما را بدان کشت.



     89    ...قرآِن »خراسان دختر نیشابور« با ترجمۀ فارسی از     

را  بادها  بفرستادیم  و 
از  فرستادیم  و  کش دهندگان 
شما  بیاشامانیدیم  آب،  آسمان 
را از ]آن[ و نبودی شما آنرا نگاه 
دارندگان. و به درستی که ما زنده 
ماایم  و  می میرانیم  و  می کنیم 
که  به درستی  و  برندگان.  میراث 

دانستیم

را  باذها  بفرستادٮم  و 
از  فرستاذیم  و  کش ڊهنڊکان 
شما  بیاشامانیذٮم  اب  اسمان 
انرا  شما  نبوذي  از}آن{و  را 
ٮدرستی  و   ۞ ٮکاه ڊارندکان 
که ما زٮده می کٮٮم و مي مڔانیم 
ٮرندکان  مٮراث  مااٮم  و 
داٮستیم که  ٮدرستی  و   ۞

لََوٰقَِح  ٱلّرَِيَٰح  رَۡسۡلَنا 
َ
َوأ

َماٗٓء  َمآءِ  ٱلسَّ ِمَن  نَزنۡلَا 
َ
فَأ

نُتۡم 
َ
أ َوَمآ  ۡسَقۡيَنُٰكُموهُ 

َ
فَأ

ِإَونَّا   ٢٢ بَِخٰزِننَِي  َلُۥ 
َوَنُۡن  َونُِميُت  ۦ  نُۡحِ نَلَۡحُن 

ٱۡلَوٰرِثُوَن ٢٣ َولََقۡد َعلِۡمَنا

9

و  شما  از  شوندگان  بیش 
بازپس  دانستیم  که  به درستی 
که  به درستی  و  ایستیدگان. 
ایشانرا؛  برانگیزد  او  تو  خدای 
دانا  و  راست کار  او  بدرستی که 
بیافریدیم  به درستی که  است. و 

آدمی را از گل سفال از لوش

شما  از  شوندکان  ٮٮش 
ڊانستیم  که  ٮدرستی  و 
و   ۞ ٮاز ٮس اٮستیذکان 
او  تو  حذاي  که  ٮدرستی 
ٮدرستی  ایشانرا  برانکٮزد 
است  دانا  و  راست کار  او  که 
ٮٮافریذیم  که  ٮدرستی  و   ۞
ادمي را از کل سفال از لوش

ٱلُۡمۡسَتۡقِدِمنَي ِمنُكۡم َولََقۡد 
َعلِۡمَنا ٱلُۡمۡسَت ِٔۡخرِيَن 

٢٤ ِإَونَّ َربََّك ُهَو َيُۡشُُهۡمۚ 
إِنَُّهۥ َحِكيٌم َعلِيٞم ٢٥ َولََقۡد 
نَسَٰن ِمنَصۡلَصٰٖل  َخلَۡقَنا ٱإۡلِ

ۡسُنوٖن ٢٦  ّمِۡن َحَإٖ مَّ
 

10

بیافریدیم  را  پری  و  سال خورده. 
چون  سموم.  آتش  از  پیش  از 
فریشتگانرا:  تو  خدای  گفت 
آفریننده ام  من  که  به درستی 
لوشی  از  سفال  گل  از  را  آدمی 
سال خورد، و چون راست کردم 

او را

را  ٮری  و   ۞ سال خورده 
اتش  از  ٮٮش  از  ٮٮافڔیذیم 
حذاي  کڡت  جون   ۞ سموم 
که  ٮدرستی  ڡرٮسٮکانرا  تو 
من افڔٮننده ام ادمي را از کل 
سفال از لوسي سال خورڊ ۞ 
را او  کردم  راست  حون  و 

َقبُْل  ِمن  َخلَْقَناهُ  َواْلَآنَّ 
ُموِم ٢٧ ِإَوذْ قَاَل  ِمن نَّارِ السَّ
َخالٌِق  إِّنِ  لِلَْمَلئَِكةِ  َربَُّك 
َحٍَإ  ّمِْن  َصلَْصاٍل  ّمِن  ا  بََشً

يُْتُه ْسُنوٍن ٢٨ فَإَِذا َسوَّ مَّ

11

خود،  روح  از  درو  دردمیدم  و 
سجده کنان.  را  او  بیوفتید 
همه  فریشتگان  کردند  سجده 
بجملگی؛ مگر ابلیس سرباز زد 
با سجده کنان. گفت:  باشد  که 

ای ابلیس چه بود ترا که نبودی

و دردمیذم ڊرو از روح خوذ 
کنان  سجڊه  را  او  بیوفتید 
فرٮسٮکان  کردند  سحده   ۞
مکر   ۞ بجملکی  همه 
ٮاشذ  که  زذ  سرباز  اٮلیس 
ای  کڡت   ۞ کنان  سحده  با 
نبوذي که  ترا  ٮوذ  حه  اٮلیس 

وِح  رُّ ِمن  فِيهِ  َوَنَفۡخُت 
 ٢٩ َسِٰجِديَن  َلُۥ  َفَقُعواْ 
ُكُُّهۡم  ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة  فََسَجَد 
َبٰٓ 

َ
أ إِبۡلِيَس   ٓ إاِلَّ ۡجَُعوَن ٣٠ 

َ
أ

ِٰجِديَن  ٱلسَّ َمَع  يَُكوَن  ن 
َ
أ

الَّ 
َ
إِبۡلِيُس َما لََك أ ٣١  قَاَل َيٰٓ
ِٰجِديَن ٣٢ تَُكوَن َمَع ٱلسَّ

12
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با سجده کنان؟ گفت: نیستم که 
آفریدی  را که  آدمی  سجده کنم 
لوشی  از  سفال  گل  از  را  او 
شو  بیرون  گفت:  سال خورد. 
و  رانده ای.  تو  که  بهشت  او  از 
تا  نفرین  باد  تو  بر  که  به درستی 

روز

نیستم  کڡت  وا سجده کنان ۞ 
که  را  ادمي  کنم  سحده  که 
سفال  کل  از  ڔا  او  اڡریذي 
 ۞ سال خورڊ  لوشی  از 
او بهشت  از  کفت بیرون شو 
ٮدرستي  و  رانذهء ۞  تو  که 
روز تا  ٮفرٮن  باذ  تو  بر  که 

ۡسُجَد لِبََشٍ 
َ
ُكن ّلِ

َ
قَاَل لَۡم أ

َخلَۡقَتُهۥ ِمن َصۡلَصٰٖل ّمِۡن َحَإٖ 
ۡسُنوٖن ٣٣ قَاَل فَٱۡخُرۡج ِمۡنَها  مَّ
فَإِنََّك رَِجيٞم ٣٤ ِإَونَّ َعلَۡيَك 

ٱللَّۡعَنَة إَِلٰ يَوِۡم ٱدّلِيِن ٣٥

13

خدای  که:  گفت  شمار. 
که  روزی  تا  مرا  ده  زمان  من! 
تو  گفت:  را.  خلق  برانگیزند 
هنگام  روز  تا  دادگانی  زمان  از 
من!  خدای  گفت:  دانسته. 
آراسته  مرا  کردی  شوم  بدانکه 

گردانم

حذای  که  کڡت   ۞ شماڔ 
روزی  تا  مرا  ده  زمان  من 
 ۞ را  خلٯ  ٮرانکیرند  که 
از زمان داذکاني ۞  تو  کڡت 
 ۞ دانسته  هٮکام  روز  تا 
سوم  بذانک  من  حذای  کڡت 
کردانم اراسته  مرا  کردی 

نِظۡرِنٓ إَِلٰ يَۡوِم 
َ
قَاَل َرّبِ فَأ

ُيۡبَعُثوَن ٣٦ قَاَل فَإِنََّك 
ِمَن ٱلُۡمنَظرِيَن ٣٧ إَِلٰ يَۡوِم 

ٱلَۡوۡقِت ٱلَۡمۡعلُوِم ٣٨ قَاَل َرّبِ 
َزّيَِنَّ

ُ
ۡغَوۡيتَِن َل

َ
بَِمآ أ

14

نمشان 
ُ
ایشانرا در زمین و بی راه ک

ایشان  از  را 
ُ
ت بندگان  همه. مگر 

راهی  این  گفت:  گزیدگان. 
است بر من راست. به درستی که 
ایشان  بر  ترا  نیست  من  بندگان 

حجتی مگر

اٮشانرا در زمین و بی راه ُکنم 
شان همه ۞ مکر ٮٮدکان ترا 
کڡت   ۞ کزٮذکان  ایشان  از 
این راهي است ٮر من راست 
من  ٮٮدکان  که  ٮدرستی   ۞
نیست ترا بر ایشان ححتي مکر

ۡغوَِينَُّهۡم 
ُ
َوَل ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  لَُهۡم 

ۡجَعِنَي ٣٩ إاِلَّ ِعَباَدَك ِمۡنُهُم 
َ
أ

َهَٰذا  قَاَل   ٤٠ ٱلُۡمۡخلَِصنَي 
إِنَّ  ُمۡسَتقِيٌم ٤١   َّ ِصَرٌٰط َعَ
َعلَۡيِهۡم  لََك  لَۡيَس  ُسۡلَطٌٰن إاِلَِّعَبادِي 

15

از  را  تو  کنند  متابعت  که  آن 
دوزخ  که  به درستی  و  گمراهان. 
همگان.  است  ایشان  وعده گاه 
آن را هفت در است هر دری را 
کرده.  قسمت  پاره ای  ایشان  از 
در  پرهیزگاران  که  به درستی 

بهشت هااند و چشمه هایی.

از  ترا  کٮٮد  متابعت  انک 
که  ٮدرستی  و   ۞ ُکم راهان 
اٮشانست  کاه  وعده  دوزخ 
در  هفت  انرا   ۞ همکان 
ایشان  از  را  دڔي  هر  است 
 ۞ کرده  قسمت  باڔهء 
دڔ  ٮرهیزکاران  که  ٮدرستی 
۞ جشمهاي  و  بهشتهاانڊ 

ٱۡلَغاوِيَن  ِمَن  َبَعَك  ٱتَّ َمِن 
لََموِۡعُدُهۡم  َجَهنََّم  ِإَونَّ   ٤٢
َسۡبَعُة  لََها   ٤٣ ۡجَعِنَي 

َ
أ

ِ بَاٖب ّمِۡنُهۡم ُجۡزءٞ 
بَۡوٰٖب ّلُِكّ

َ
أ

ِف  ٱلُۡمتَّقِنَي  إِنَّ   ٤٤ ۡقُسوٌم  مَّ
ٰٖت وَُعُيوٍن ٤٥ َجنَّ

16
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بسالمت  آنجا  در  درروید 
آنچه  گرفتیم  بیرون  و  امنان. 
از  بود  ایشان  سینه ها]ی[  در 
در  تختها  بر  برادران  خیانت، 
بدیشان  نرسد  یکدیگر.  برابر 
در آنجا رنجی و نه ایشان از آن 
بندگان  ده  خبر  کردگان.  بیرون 

مرا

ٮسالمت  انجا  در  دڔرویذ 
کرفتیم  ٮیرون  و   ۞ امنان 
از  بود  اٮشان  سینها  دڔ  اٮح 
در  تحتها  بر  براذران  خیانت 
نه ڔسذ   ۞ ڊیکر  ٮک  ٮرابر 
نه  و  رٮحي  درانجا  بداٮشان 
کردکان  ٮیرون  ان  از  ایشان 
مرا ٮٮدکان  خبرده   ۞

ٱۡدُخلُوَها بَِسَلٍٰم َءاِمننَِي ٤٦ 
ُصُدورِهِم  ِف  َما  َونَزَۡعَنا 
رٖ  ُسُ  ٰ َعَ إِۡخَوٰنًا  ِغّلٍ  ّمِۡن 
ُهۡم  َيَمسُّ اَل   ٤٧ َتَقٰبِلنَِي  مُّ
ّمِۡنَها  ُهم  َوَما  نََصٞب  فِيَها 
بُِمۡخرَِجنَي ٤٨ ۞َنّبِۡئ ِعَبادِٓي

17

و  مهربان.  آمرزنده  منم  که 
به درستی که عذاب من، آنست 
عذاب دردناک. و خبر ده ایشان 
چون  ابراهیم.  مهمانی  از  را 
سالم  گفتند:  او،  بر  درشدند 
ترا، گفت: ما از شما می ترسیم. 

گفتند:

مهڔبان  اموڔزٮڊه  منم  که 
که عذاب من  ٮدرستی  و   ۞
 ۞ دردناک  عذاب  اٮست 
مهماني  از  ایشانرا  خبرده  و 
ٮر  درشذند  جون   ۞ ابرهیم 
ما  کڡت  ترا  سالم  کفتٮد  او 
کفتند  ۞ می ترسیم  شما  ار 

 ٤٩ ٱلرَِّحيُم  ٱۡلَغُفوُر  نَا 
َ
أ  ٓ ّنِ

َ
أ

ٱۡلَعَذاُب  ُهَو  َعَذاِب  نَّ 
َ
َوأ

َعن  َونَّبِۡئُهۡم   ٥٠ ِلُم 
َ
ٱۡل

َضۡيِف إِبَۡرٰهِيَم ٥١ إِۡذ َدَخلُواْ 
إِنَّا  قَاَل  َسَلٰٗما  َفَقالُواْ  َعلَۡيهِ 

ِمنُكۡم وَِجلُوَن ٥٢ قَالُواْ 

18

مترس که ما مژده دهیم تو را به 
پسری دانا. گفت: مژده می دهید 
پیری؟  بمن  رسد  آنکه  بر  مرا 
مرا؟  می دهید  مژده  چیز  چه  به 
گفتند: مژده می دهیم تو را بحق؛ 
آنکه  گفت:  نومیدان.  از  مباش 
خدای  رحمت  از  شود  نومید 
گفت:  بی راهان.  مگر  خویش 

چیست

ٮرا  دهٮم  مژده  ما  که  مترس 
مزده  کڡٮ   ۞ دانا  بٮسری 
میدهیذ مرا بر انک رسد ٮمن 
بیري ٮحه حیر مژده می دهید 
می دهٮم  مزده  کڡٮٮد   ۞ مرا 
نومٮذان  از  مه ٮاش  بحق  ترا 
از  ٮومٮذ سوذ  ۞ کڡت انک 
مکڔ  خوٮش  حذای  رحمت 
حیست کڡت   ۞ راهان  بي 

بُِغَلٍٰم  َك  ُ نُبَّشِ إِنَّا  تَوَۡجۡل  اَل 
ُتُموِن  ۡ بَشَّ

َ
أ قَاَل   ٥٣ َعلِيٖم 

فَبَِم  ٱۡلِكَبُ  ِنَ  سَّ مَّ ن 
َ
أ  ٰٓ َعَ

َنَٰك  ۡ بَشَّ قَالُواْ   ٥٤ وَن  ُ تُبَّشِ
ّمَِن  تَُكن  فََل  بِٱۡلَّقِ 
َوَمن  قَاَل   ٥٥ ٱۡلَقٰنِِطنَي 
إاِلَّ  َرّبِهِۦٓ  رَّۡحَةِ  ِمن  َيۡقَنُط 

ُّوَن ٥٦ قَاَل َفَما آل ٱلضَّ

19

فرستادگان؟ گفتند  ای  کار شما 
گروهی  به  فرستادند  را  ما 
ما  که  لوط  قوم  مگر  گنه کاران. 
همگنان.1  را  ایشان  رهاننده ایم 
مگر زن او تقدیر کردیم که او از 

واپس ماندگان بود

ڡرستادکان  اي  شما  کار 
به  ڡرستادند  را  ما  کڡتٮد   ۞
مکر  کاران ۞  کٮه  کروهي 
رهاٮٮده ایم  ما  که  لوط  قوم 
مکر   ۞ همکٮان  اٮشانرا 
او  که  کردیم  تقدٮر  او  زن 
۞ بود  ماندکان  واٮس  از 

َها ٱلُۡمۡرَسلُوَن  يُّ
َ
َخۡطُبُكۡم أ

إَِلٰ قَۡوٖم  رِۡسۡلَنآ 
ُ
أ آ  إِنَّ ٥٧ قَالُٓواْ 

ٓ َءاَل لُوٍط إِنَّا  ۡرِِمنَي ٥٨ إاِلَّ مُّ
إاِلَّ   ٥٩ ۡجَعِنَي 

َ
أ وُهۡم  لَُمَنجُّ

َها لَِمَن  ۡرنَآ إِنَّ تَُهۥ قَدَّ
َ
ٱۡمَرأ

ٱۡلَغِٰبِيَن ٦٠

20

1. برخی از دیگر ترجمه های کهن فارسی نیز در برابر اجمعون و اجمعین، همگنان، همهگنان، و َهَمگین بهکار 
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چون آمد بقوم لوط فرستادگان، 
 }...{ گروهی  شما  گفت: 
آنچه  تو  به  آوردیم  بلکه  گفتند: 
می کردند.  شک  آن  در  بودند 
ما  و  را  حق  بتو  آوردیم  و 

راست گویانیم.

حون امذ بقوم لوط فرستاذکان 
 }...{ کروهی  شما  کڡت   ۞
بتو  اوڔدیم  که  ٮل  کڡتٮد   ۞
اٮج ٮودند دڔان شک می کردنڊ 
را  حق  بتو  اوڔدیم  و   ۞
۞ ایم  کویان  راست  ما  و 

لُوٍط  َءاَل  َجآَء  ا  فَلَمَّ
إِنَُّكۡم  قَاَل   ٦١ ٱلُۡمۡرَسلُوَن 
قَالُواْ   ٦٢ نَكُروَن  مُّ قَۡومٞ 
فِيهِ  َكنُواْ  بَِما  ِجۡئَنَٰك  بَۡل 
َتۡيَنَٰك بِٱۡلَّقِ 

َ
وَن ٦٣ َوأ َيۡمَتُ

ِإَونَّا لََصِٰدقُوَن ٦٤

21

ُبَبر اهلت را بر پاره ای از شب؛ و 
می رو بر پِی ایشان؛ و بازمنگراد 
بگذرید  و  کس؛  هیچ  شما  از 
و  می فرمایند.  را  شما  که  آنجا 
بگزاردیم بدو آن کار که پی اینها

شب  از  ٮارهء  ٮر  اهلترا  بُبر 
ٮاز  و  ایشان  پی  بر  مي رو  و 
کس  هیج  سما  از  منکراد 
را  شما  کی  انجا  ٮکذرٮذ  و 
ٮکزاردیم  و   ۞ مي فرماٮند 
ایها1 ٮی  که  کار  ان  بذو 

ّمَِن  بِقِۡطٖع  ۡهلَِك 
َ
بِأ ۡسِ 

َ
فَأ

َواَل  ۡدَبَٰرُهۡم 
َ
أ َوٱتَّبِۡع  ِۡل  ٱلَّ

َحٞد 
َ
أ ِمنُكۡم  يَۡلَتفِۡت 

تُۡؤَمُروَن ٦٥  َحۡيُث  َوٱۡمُضواْ 
نَّ 

َ
ۡمَر أ

َ
َوقََضۡيَنآ إَِلۡهِ َذٰلَِك ٱۡل

ُؤاَلٓءِ  َدابَِر َهٰٓ

22

کنند.  بامداد  چون  است  بریده 
شادی  شهر  اهل  آمدند  و 
اینها  که:  گفت  می کردند. 
فضیحت  من اند؛  میهمانان 
مکنید مرا و بترسید از خدای و 
رسوا مکنید مرا. گفتند: یا نه باز 

زدیم تو را از جهانیان؟

کٮٮد  بامداذ  جن  است  برٮده 
شهر  اهل  امذند  و   ۞
کڡت   ۞ می کرڊنڊ  شاذي 
انڊ  من  میهمانان  کاینها 
و   ۞ مرا  مکنیذ  ڡصٮحت 
رسوا  و  حذاي  از  ٮترسیذ 
نه  ٮا  کفٮٮد   ۞ مرا  مکنیذ 
۞ جهانیان  از  ترا  باززدیم 

ۡصبِِحنَي ٦٦ وََجآَء  َمۡقُطوٞع مُّ
وَن  يَۡسَتۡبِشُ ٱلَۡمِديَنةِ  ۡهُل 

َ
أ

َضۡيِف  ُؤاَلٓءِ  َهٰٓ إِنَّ  قَاَل   ٦٧
َوٱتَُّقواْ   ٦٨ َتۡفَضُحوِن  فََل 
َو 

َ
أ َ َواَل ُتُۡزوِن ٦٩ قَالُٓواْ  ٱللَّ

لَۡم َنۡنَهَك َعِن ٱۡلَعٰلَِمنَي ٧٠ 

23

من اند  دختران  اینها  گفت: 
به جان  کنندگان.  هستید  اگر 
خوداند  مستی  در  ایشان  که  تو 
متحیران. بگرفت ایشان را بانگ 
آفتاب برآمدن.  جبریل در وقت 
و  آن،  زیر  آن  ِزَبر  ما  کردیم 

ببارانیدیم بر ایشان سنگی

مں اند  دحتران  اینها  کفت 
 ۞ کنندکان  هستٮد  اکر 
مستی  در  کاٮشان  تو  ٮحان 
ٮکرفت   ۞ مٮحیران  خوذانڊ 
در  حٮریل  ٮانک  ایشانرا 
 ۞ برامذن  اڡتاب  وقٮ 
و  ان  زٮر  ان  رٮر  ما  کردٮم 
سنکي ایشان  ٮر  ٮٮارانیذٮم 

ُؤاَلٓءِ َبَناِتٓ إِن ُكنُتۡم  قَاَل َهٰٓ
ُهۡم  إِنَّ لََعۡمُرَك   ٧١ َفٰعِلنَِي 
 ٧٢ َيۡعَمُهوَن  َسۡكَرتِِهۡم  لَِف 
ۡيَحُة ُمۡشِقنَِي  َخَذۡتُهُم ٱلصَّ

َ
فَأ

َسافِلََها  َعٰلَِيَها  فََجَعۡلَنا   ٧٣
ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهۡم ِحَجاَرٗة

َ
َوأ

24

 به سبب سهو کاتب، دندانۀ نـ  در کتابت نسخه فراموش شده است. 
ً
1. ظاهرا
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از گل سنگ که در آن نشانهاست 
راهی  بر  آن  و  را.  مر جویندگان 
نشانی  آن  در  که  مقیم.  است 
نبودند  را. و  گروندگان  است 
ستمکاران.  مگر  بیشه  مردمان 

کین کشیدیم ما

ان  دڔ  که   ۞ سٮک  کل  از 
جوٮٮڊکانرا  مڔ  ٮشانهاست 
است  راهی  بر  ان  و   ۞
ٮشانی  ان  در  که   ۞ مقیم 
و   ۞ کڔوندکانڔا  است 
مکر  ٮیشه  مردمان  ٮٮودند 
ستمکاران ۞ کین کشیذٮم ما

يٍل ٧٤ إِنَّ ِف َذٰلَِك  ّمِن ِسّجِ
َها  ِمنَي ٧٥ ِإَونَّ ٓأَلَيٰٖت ّلِۡلُمَتوَّسِ
ِف  إِنَّ   ٧٦ قِيٍم  مُّ لَبَِسبِيٖل 
 ٧٧ ّلِۡلُمۡؤِمننَِي  ٓأَليَٗة  َذٰلَِك 
يَۡكةِ 

َ
ۡصَحُٰب ٱۡل

َ
ِإَون َكَن أ

لََظٰلِِمنَي ٧٨ فَٱنَتَقۡمَنا

25

راه  بر  دو  هر  آن  و  ایشان  از 
به درستی  و  آشکارا.  گذری اند 
خداوندان  داشت  زن  دروغ  که 
و  را.  پیغامبران  ثمود  دیار 
ما؛  نشانها]ی[  دادیمشان 
و  برگردندگان.  آن  از  بودند 
کوهها  از  می تراشیدند  بودند 

خانه ها]ی[ ِامنان

ٮر  هردو  اں  و  اٮشان  از 
و   ۞ اشکارا  کدری اٮد  راه 
ٮدرستی که ٮدروع زں داست 
حذاوٮڊان دیار ثمود ٮٮغامٮران 
ٮشانها  داذیمشان  و   ۞ را 
برکردنڊکان  ان  از  ٮوذند  ما 
مي تراشیذٮد  بوذنڊ  و   ۞
۞ اِمنان  خانها  کوه ها  از 

بنِٖي  مُّ َلِإَِماٖم  ُهَما  ِإَونَّ ِمۡنُهۡم 
ۡصَحُٰب 

َ
َب أ ٧٩ َولََقۡد َكذَّ

 ٨٠ ٱلُۡمۡرَسلنَِي  ٱۡلِۡجرِ 
فََكنُواْ  َءاَيٰتَِنا  َوَءاَتۡيَنُٰهۡم 
َوَكنُواْ   ٨١ ُمۡعرِِضنَي  َعۡنَها 
ُبُيوتًا  َباِل  ٱۡلِ ِمَن  َيۡنِحُتوَن 

َءاِمننَِي ٨٢

26

بانگ جبریل  ایشان را  فراگرفت 
سود  کنندگان.  بامداد  ایشان  و 
بودند  آنچه  ایشان  از  نداشت 
می کردند. و نه آفریدیم آسمان ها 
را و آنچه میان آنست مگر به حق 
آینده  قیامت  که  به درستی؛  و 

است؛ درگذار درگذاشتنی

ٮانک  اٮشانڔا  فراکرفت 
حٮریل و اٮشان ٮامداد کٮٮدکان 
ایشان  از  نداشت  سوذ   ۞
بودنڊ می کردنڊ ۞ و نه  انح 
زمین  و  را  اشمانها  اڡرٮذیم 
بحق  مکر  انست  میان  اٮج  و 
اینده  قٮامت  که  ٮدرستی  و 
ڊرکذاشتني ڊرکذاڔ  است 

ۡيَحُة ُمۡصبِِحنَي  َخَذۡتُهُم ٱلصَّ
َ
فَأ

ا َكنُواْ  ۡغَنٰ َعۡنُهم مَّ
َ
٨٣ َفَمآ أ

َخلَۡقَنا  َوَما   ٨٤ يَۡكِسُبوَن 
ۡرَض َوَما بَۡيَنُهَمآ 

َ
َمَٰوِٰت وَٱۡل ٱلسَّ

اَعَة ٓأَلتَِيةۖٞ  ۗ ِإَونَّ ٱلسَّ إاِلَّ بِٱۡلَّقِ
ۡفَح فَٱۡصَفِح ٱلصَّ

27

اوست  تو  خدای  که  نیکو؛ 
که  به درستی  و  دانا.  آفریدگار 
و  دوگانه  از  آیه  هفت  ترا  دادیم 
چشم  دو  بازمکش  بزرگ.  قرآن 
برخورداری  بدانچه  خویش 
از  را  جفت  جفت  بدان  دادیم 

ایشان. و اندوه مخور

نیکو ۞ که خدای تو اوست 
ٮدرستی  و   ۞ ڊانا  اڡڔٮذکاڔ 
از  اٮة  هفت  ترا  داذٮم  که 
 ۞ ٮزرک  قران  و  دوکانه 
بازمکش دو حشم خویش ٮذانج 
ٮذان حڡٮ  داذیم  برخورداری 
حفت را از ایشان و اٮده مخوڔ

ٱۡلَِميَل ٨٥ إِنَّ َربََّك ُهَو 
َولََقۡد   ٨٦ ٱۡلَعلِيُم  ُٰق  ٱۡلَلَّ

َءاَتۡيَنَٰك َسۡبٗعا ّمَِن ٱلَۡمَثاِن 
اَل   ٨٧ ٱۡلَعِظيَم  َوٱۡلُقۡرَءاَن 
نَّ َعۡينَۡيَك إَِلٰ َما َمتَّۡعَنا  َتُمدَّ
ۡزَوٰٗجا ّمِۡنُهۡم َواَل َتَۡزۡن

َ
بِهِۦٓ أ

28
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خود  بال  آر  فرود  و  ایشان  بر 
منم  که:  بگوی  و  را.  گروندگان 
چنانچه  آشکارا.  بیم نمای  من 
کنندگان،  قسمت  بر  فرستادیم 
پاره.  پاره  آنان که کردند قرآن را 
را  ایشان  بپرسیم  که  تو  بخدای 

همگنان

بال  فروڊاڔ  و  ایشان  بر 
و   ۞ کروندکانڔا  خوذ 
بیم  من  ام  من  که  ٮکوي 
حناٮح   ۞ اشکاڔا  نماي 
کنندکان  ڡسمت  بر  فرستادیم 
ڔا  قران  کردنڊ  که  انان   ۞
که  تو  ٮحذای   ۞ باڔه  ٮاره 
۞ همکٮان  اٮشانرا  ٮٮرسٮم 

َجَناَحَك  وَٱۡخفِۡض  َعلَۡيِهۡم 
نَا 

َ
أ  ٓ إِّنِ َوقُۡل   ٨٨ لِۡلُمۡؤِمننَِي 

نَزنۡلَا 
َ
ٱنلَِّذيُر ٱلُۡمبنُِي ٨٩ َكَمآ أ

ِيَن  ٱلَّ  ٩٠ ٱلُۡمۡقتَِسِمنَي  َعَ 
 ٩١ ِعِضنَي  ٱۡلُقرۡءَاَن  َجَعلُواْ 
ۡجَعِنَي ٩٢

َ
لَنَُّهۡم أ فََوَرّبَِك لَنَۡس َٔ

29

تو  می کردند.  بودند  آنچه  از 
می فرمایند  بدانچه  کن  حکم 
ما  که  انبازگیران  از  برگرد  و  ترا 
افسوس  تو  از  کردیم  کفایت 
با  می کنند  که  آنانرا  را.  گران 
بود  زود  دیگر؛  خدایان  خدای، 

که بدانند. و به درستی

از اٮح بوذند می کردنڊ ۞ تو 
حکم کن ٮذانح می فرماٮند ترا 
و برکرڊ از انباز کیران که ما 
افسوس  تو  از  کردیم  کفاٮت 
کران را ۞ انانڔا که می کنند 
زوذ  ڊیکر  خدایان  خذاي  با 
ٮدرستی و  ٮداننڊ ۞  که  بود 

 ٩٣ َيۡعَملُوَن  َكنُواْ  ا  َعمَّ
ۡعرِۡض 

َ
فَٱۡصَدۡع بَِما تُۡؤَمُر َوأ

إِنَّا   ٩٤ ٱلُۡمۡشِكنَِي  َعِن 
 ٩٥ ٱلُۡمۡسَتۡهزِءِيَن  َكَفۡيَنَٰك 
ِ إَِلًٰها  ِيَن َيَۡعلُوَن َمَع ٱللَّ ٱلَّ
 ٩٦ َيۡعلَُموَن  فََسۡوَف  َءاَخَرۚ 

َولََقۡد 

30

که می دانیم که تو تنگ می شود 
می گویند.  بدانچه  تو  سینه]ی[ 
یاد کن خدای خویش را  بپاکی 
و باش از سجده کنان و بپرست 

خدای ترا تا آید ترا مرگ

مے  تنک  تو  که  مي دانیم  که 
می کویند  بذاٮح  تو  سٮنه  شوذ 
۞ ٮٮاکی ٮاذ کں حذای حوٮش 
ٮاش  و  را1  خوٮش  حذای  را 
از سحده کنان ۞ و ٮٮرست 
حذای ترا تا اٮد ترا مرک 

َصۡدُرَك  يَِضيُق  نََّك 
َ
أ َنۡعلَُم 

بَِما َيُقولُوَن ٩٧ فََسّبِۡح ِبَۡمِد 
ِٰجِديَن  ٱلسَّ ّمَِن  َوُكن  َرّبَِك 
 ٰ َحتَّ َربََّك  َوٱۡعُبۡد   ٩٨

تَِيَك ٱۡلَقِنُي ٩٩
ۡ
يَأ

31

بنام ایزد مهربان بخشاینده. آمد 
آن  فرمان خدای؛ شتاب مکنید 
را. پاکست او و برتر از آنچه انباز 
فریشتگانرا  می فرستد  می آرند. 
آنکه  بر  او  فرمان  از  امین  بروح 

خواهد از بندگان او که

ٮحشاینده  مهربان  اٮزذ  بنام 
ستاب  خذاي  فرمان  امذ 
و  او  ٮاکشت  انرا  مکنید 
مي ارنڊ  انباز  اٮج  از  ٮرتر 
ڡرٮسٮکانرا  مي فرستد   ۞
بر  او  فرمان  ار  امین  بروح 
که  او  ٮٮدکان  از  اٮک خواهذ 

و  مايــة  انلحــل  ســورة 
ثمــان  و  عــشون 

ٱلرَِّحيِم  ٱلرَِّنَٰمۡح   ِ ٱللَّ ِمۡسِب 
ِ فََل تَۡسَتۡعِجلُوهُۚ  ۡمُر ٱللَّ

َ
َتٰٓ أ

َ
أ

ا  َعمَّ َوتََعَٰلٰ  ُسۡبَحَٰنُهۥ 
ُِل ٱلَۡمَلٰٓئَِكَة  يُۡشُِكوَن ١ ُيَنّ
َمن   ٰ َعَ ۡمرِهِۦ 

َ
أ ِمۡن  وِح  بِٱلرُّ

يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦٓ

32

1. به سبب سهو، کاتب در اینجا بخشی از جمله را دوباره نوشته است. 
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خدای  نیست  او  که  نمایید  بیم 
من.  از  بپرهیزید  من؛  مگر 
به حق؛  بیافرید آسمانها و زمین 
برترست از آنچه انباز می گیرند. 
بیافرید مردمانرا از قطره ای آب؛ 
آشکارا  کننده ای  جنگ  او  چون 
بیافرید  را  چهارپایان  و  است. 

ایشان

حذاي  نیست  او  که  نماییذ  ٮٮم 
مکر من بپرهیزید از من ۞ 
زمین  و  اسمانها  ٮٮا}فـ{رٮذ1 
انٮاز  انج  از  ٮرترست  بحق 
مي کٮرند ۞ ٮٮاڡرٮذ مڔدمانرا 
او حنک  از قطرهء اب جون 
و   ۞ است  اسکارا  کنندهء 
اٮشان ٮٮاڡرٮد  را  حهاڔٮاان 

نَا۠ 
َ
أ  ٓ إاِلَّ إَِلَٰه  اَلٓ  نَُّهۥ 

َ
أ نِذُرٓواْ 

َ
أ

َمَٰوِٰت  فَٱتَُّقوِن ٢ َخلََق ٱلسَّ
ا  َعمَّ تََعَٰلٰ   ۚ بِٱۡلَّقِ ۡرَض 

َ
َوٱۡل

نَسَٰن  ٱإۡلِ َخلََق   ٣ يُۡشُِكوَن 
َخِصيٞم  ُهَو  فَإَِذا  نُّۡطَفةٖ  ِمن 

نَۡعَٰم َخلََقَهاۖ 
َ
بنِٞي ٤ َوٱۡل مُّ

33

و  گرمی  ایشان  در  را؛  شما 
و  می خورید.  آن  از  و  سودها، 
است  جمالی  ایشان  در  را  شما 
آنگاه که شبگاه از چرا باز آرید و 
آنگاه که بامداد به چرا می برید. 
و برمی دارد بارها]ی[ گران شما 
را به شهری که نباشید رسنده به 
 تن ها. به درستی

ِ
آن مگر به رنج

کرمي  ایشان  در  را  شما 
مي خورٮذ  وزان  سوذها  و 
ایشان  در  را  شما  و   ۞
شبکاه  که  اٮکاه  است  حمالی 
که  انکاه  و  ٮازارٮڊ  حرا  از 
و   ۞ ٮرٮڊ  مے  بحرا  ٮامداد 
شما  کراں  ٮارها  ٮرمي دارذ 
رسٮذه  نٮاشید  که  بشهري  ڔا 
ٮدرستي تٮها  ٮرٮح  مکڔ  بان 

َوَمَنٰفُِع  دِۡفءٞ  فِيَها  لَُكۡم 
ُكلُوَن ٥ َولَُكۡم 

ۡ
َوِمۡنَها تَأ

تُرِيُحوَن  ِحنَي  َجَاٌل  فِيَها 
وَِحنَي تَۡسَُحوَن ٦  َوَتِۡمُل 
َّۡم  ل بََلٖ  إَِلٰ  ۡثَقالَُكۡم 

َ
أ

بِِشّقِ  إاِلَّ  َبٰلِغِيهِ  تَُكونُواْ 
نُفِسۚ إِنَّ

َ
ٱۡل

34

و  مهربان  شما  خدای  که 
]ا[ و  اسبان  و  است.  بخشاینده 
بر  برنشینید  تا  خران  و  ستران 
آنچه  آرایشی؛ و می آفریند  و  آن 
راه  است  خدای  بر  و  ندانید. 
و  گردندگان اند.  آن  از  و  راست 
را  شما  نمودن  راه  خواستید  اگر 

همگنان.

و  مهرٮان  شما  خدای  که 
اسبان  و   ۞ است  ٮحشاٮٮده 
و ستران و خران تا برنشیٮٮد 
می اڡرٮند  و  ارایشی  و  بران 
حذاي  بر  و   ۞ ندانیذ  اٮح 
ان  از  و  راست  ڔاه  است 
اکر خواستٮد2  کردندکان انڊ و 
راه ٮمودن شما را همکٮان ۞

 ٧ رَِّحيٞم  لَرَُءوٞف  َربَُّكۡم 
وَٱۡلَِمَي  وَٱۡلَِغاَل  وَٱۡلَۡيَل 
َما  َوَيۡخلُُق  َوزِيَنٗةۚ  َكُبوَها  لَِتۡ
 ِ ٱللَّ وََعَ   ٨ َتۡعلَُموَن  اَل 
بِيِل َوِمۡنَها َجآئِرۚٞ َولَۡو  قَۡصُد ٱلسَّ

ۡجَعِنَي ٩ 
َ
َشآَء لََهَدىُٰكۡم أ

35

 دو سطر بعد آمده است.
ً
1. به سبب سهو کاتب، در اینجا فـ افتاده است. صحیح آن مجددا

 ترجمه از حیث صیغه های مخاطب و غایب، اشتباه انجام شده است. در ستون آخر، آن را تغییر نداده ام، 
ً
2. ظاهرا

متن صحیح این می تواند باشد: و اگر خواست، راه نمود شما را همگنان.
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او آن خدای است که بفرستاد از 
آسمان آبی شما را. ازو شرابست 
چرا  او  در  درختست؛  ازو  و 
را  شما  می رویوند2  می کنید. 
بدان کشت و زیتون و خرمابنان 

و انگورها و از همه میوه ها

که  است  حذاي  ان  او 
شما  اٮي  اسمان  از  ٮڡرستاذ 
ازو  و  شرابست  ازو  را 
می کنید  جرا  درو  درختست 
ٮذان  ڔا  شما  می رویوند   ۞
خرماٮنان  و  زٮتون  و  کشت 
میوه ها همه  از  و  انکورها  و 

َمآءِ  ٱلسَّ ِمَن  نَزَل 
َ
أ ِٓي  ٱلَّ ُهَو 

اٞب  َشَ ّمِۡنُه  لَُّكم  َماٗٓءۖ 
تُِسيُموَن  فِيهِ  َشَجٞر  َوِمۡنُه 
بِهِ  لَُكم  يُۢنبُِت   ١٠
َوٱنلَِّخيَل  ۡيُتوَن  َوٱلزَّ ۡرَع  ٱلزَّ
ِ ٱثلََّمَرِٰتۚ

ۡعَنَٰب َوِمن ُكّ
َ
َوٱۡل

36

را  قومی  است  نشانی  آن  در  که 
بردار  فرمان  و  دراندیشند.  که 
و  را  روز  و  شب  را  شما  کرد 
رام  ستارگان  و  را  ماه  و  آفتاب 
آن  در  که  او  بفرمان  گشتگان 
خردمندان  گروهی  نشانهاست 

را. و آنچه

قومی  است  نشانی  ان  در  که 
را که دڔ اندیشند ۞ و فرمان 
و  شب  ڔا  شما  کرد  ٮرداڔ 
و  را  ماه  و  اڡٮاب  و  ڔا  روز 
ستارکان رام کشٮکان ٮڡرمان 
ٮشانهاست  ان  در  که  او 
کروهي خردمندانرا ۞ و اٮج

ّلَِقۡوٖم  ٓأَليَٗة  َذٰلَِك  ِف  إِنَّ 
َر لَُكُم  ُروَن ١١ وََسخَّ َيَتَفكَّ
ۡمَس  َوٱلشَّ َوٱنلََّهاَر  َۡل  ٱلَّ
َرُٰتۢ  ُمَسخَّ َوٱنلُُّجوُم  َوٱۡلَقَمَرۖ 
ٓأَلَيٰٖت  َذٰلَِك  ِف  إِنَّ  ۡمرِهِۦٓۚ 

َ
بِأ

ّلَِقۡوٖم َيۡعقِلُوَن ١٢ َوَما

37

بیافرید شما را در زمین گوناگون 
لونها]ی[ آن؛ که در آن نشانست 
خدایی  او  بپذیرند.  را  گروهی 
تا  را  دریا  کرد  رام  که  است 
می خورید از وی گوشت تازه و 

بیرون می آرید ازو زیور

زمین  در  ڔا  شما  ٮٮافرٮذ 
ان  در  که  ان  لونها  کوناکون 
ببذٮرند  را  کروهی  نسانست 
ڔام  که  حذایست  اں  او   ۞
می خورید  تا  را  ڊرٮا  کرڊ 
و  تازه  کوست  وي  از 
زیوڔ ازو  مے ارند1  ٮٮرون 

ۡرِض ُمَۡتلًِفا 
َ
 لَُكۡم ِف ٱۡل

َ
َذَرأ

ٓأَليَٗة  َذٰلَِك  ِف  إِنَّ  ۥٓۚ  ۡلَوٰنُُه
َ
أ

َوُهَو   ١٣ ُروَن  كَّ يَذَّ ّلَِقۡوٖم 
ُكلُواْ 

ۡ
َر ٱۡلَۡحَر ِلَأ ِي َسخَّ ٱلَّ

ا َوتَۡسَتۡخرُِجواْ  ِمۡنُه َلۡٗما َطرِّيٗ
ِمۡنُه ِحۡلَيٗة

38

بینی  و  آن.  از  می پوشید  که 
تا  و  آن  در  روندگان  را  کشتی 
بجویند از فضل او و تا مگر شما 
زمین  در  افکند  و  کنید.  شکر 
رَدد3 

َ
بَنگ تا  که  بلند  کوههایی 

تا مگر  راهها  و  و جویها  بشما، 
شما راه یابید.

ٮینی  و  ازان  می ٮوسٮڊ  که 
کشتی را روندکان دران و تا 
ٮحوٮند از فضل او و تا مکر 
اوکند  و   ۞ کنید  شکر  شما 
تا  که  بلند  کوههاء  زمین  در 
ٮٮکڔدد بشما و جویها و ڔاهها 
۞ یابیذ  راه  شما  مکر  تا 

ٱۡلُفۡلَك  َوتََرى  تَۡلبَُسوَنَهاۖ 
ِمن  َوِلَۡبَتُغواْ  فِيهِ  َمَواِخَر 
فَۡضلِهِۦ َولََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن 
ۡرِض َرَوِٰسَ 

َ
ۡلَقٰ ِف ٱۡل

َ
١٤ َوأ

نَۡهٰٗرا 
َ
َوأ بُِكۡم  تَِميَد  ن 

َ
أ

وَُسُبٗل لََّعلَُّكۡم َتۡهَتُدوَن ١٥

39

1. کاتب در اینجا به اشتباه می آرند کتابت کرده است.

2. نک. به توضیحات ذیل ترجمۀ آیۀ حجر، 19: وانبتنا فیها من کل شئ موزون. 

3. مشابه با ترجمۀ قرآن قدس. "تا بنگردد" یعنی: تا نگرداند. برخی از دیگر ترجمه های کهن فارسی عباراتی چون 

نگرداند، درنگرداند، نگردد، و بنه گرداند آورده اند. نک. یاحقی، فرهنگنامۀ قرآنی، ج2، ص 561.
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راه  ایشان  ستاره  به  و  نشانها؛  و 
چنان  آفریند  آنکه  می برند. یا 
در  یا  نیافریند؟  که  است  کس 
که  خواهید  اگر  و  نیاندیشند؟ 
نتوانی  را،  خدا  نعمت  بشمرید 
شمرد آنرا؛ که خدای آمرزگار و 

مهربانست. و خدای داند

اٮشان راه  ٮستاره  نشانها و  و 
افڔٮند  انک  ٮا   ۞ می ٮرند 
حنانکسس که نیافریند ٮا در نه 
اٮدٮشند ۞ و اکر خواهید که 
ٮسمڔیذ نعمت حذای را نتواني 
شمرد انڔا که خداي امڔزکاڔ 
و مهربانست  و حذاي دانذ

ُهۡم  َوبِٱنلَّۡجِم  وََعَلَٰمٰٖتۚ 
َيۡلُُق  َفَمن 

َ
أ  ١٦ َيۡهَتُدوَن 

فََل 
َ
أ َيۡلُُقۚ  الَّ  َكَمن 

واْ  َتُعدُّ ِإَون   ١٧ ُروَن  تََذكَّ
إِنَّ  ُتُۡصوَهاۗٓ  اَل   ِ ٱللَّ نِۡعَمَة 
 ُ َوٱللَّ رَِّحيٞم ١٨  لََغُفورٞ   َ ٱللَّ

َيۡعلَُم

40

آنچه  و  می دارید  نهان  آنچه 
که  را  آنان  و  می دارید.  آشکارا 
خدای،  فرود  از  می خوانید 
را  ایشان  و  چیز  هیچ  نیافریند 
آفریده اند. مردگان اند نه زندگان 
برانگیزند  کی  که  ندارند  خبر  و 

ایشانرا.

اٮح  و  مے دارٮذ  ٮهان  اٮح 
انان  و  مے ڊاریذ ۞  اسکارا 
فروذ  از  می خوانیذ  که  را 
خذاي نیافڔٮند هیجیز و ایشان 
مڔدکان انڊ   ۞ اڡرٮذه اند  را 
که  ندارنڊ  خبر  و  زٮدکان  نه 
۞ اٮشانرا  برانکیزند  کی 

ُتۡعلُِنوَن ١٩  َوَما  وَن  تُِسُّ َما 
ُدوِن  ِمن  يَۡدُعوَن  ِيَن  َوٱلَّ
َوُهۡم  ا  َشۡي ٔٗ َيۡلُُقوَن  اَل   ِ ٱللَّ
َغۡيُ  ۡمَوٌٰت 

َ
أ  ٢٠ ُيۡلَُقوَن 

يَّاَن 
َ
أ يَۡشُعُروَن  َوَما  ۡحَيآءٖۖ 

َ
أ

ُيۡبَعُثوَن ٢١ 
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است؛  یکتا  خدای  شما  خدای 
آنان که نمی گروند بدان جهان، 
دلها]ی[ ایشان ناسپاس است و 
که  حقا  می کشند.  گردن  ایشان 
خدای داند آنچه نهان می دارند 
او  که  می کنند  آشکارا  آنچه  و 

دوست ندارد گردن کشان را.

حذاي شما حذاي ٮک ٮا است 
جهان  ٮذان  ٮمی کڔونڊ  اناٮک 
دلها ایشان ناسٮاسسٮ و ایشان 
که  حقا   ۞ مے کشنڊ  کردن 
مے داند  ٮهان  اٮح  داند  حذاي 
او  که  مي کٮد1  اسکارا  اٮج  و 
دوسٮ ندارذ کردن کشانڔا ۞

ِيَن  فَٱلَّ َوِٰحٞدۚ  إَِلٰهٞ  إَِلُٰهُكۡم 
قُلُوُبُهم  اَل يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ 
وَن ٢٢  ۡسَتۡكِبُ نِكَرةٞ َوُهم مُّ مُّ
َما  َيۡعلَُم   َ ٱللَّ نَّ 

َ
أ َجَرَم  اَل 

وَن َوَما ُيۡعلُِنوَنۚ إِنَُّهۥ اَل  يُِسُّ
ُيِبُّ ٱلُۡمۡسَتۡكِبِيَن ٢٣
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چیز  چه  ایشانرا  گویند  چون  و 
گفتند:  شما؟  خدای  فرستاد 
بردارند  تا  پیشینان؛  افسانۀ 
روز  تمام  ایشان  بزه ها]ی[ 
که  آنان  بزه ها]ی[  از  و  قیامت 
گاه  م می کنند ایشانرا بی علم. آ

ُ
گ

باش بد است آنچه

جه  ایشانرا  کویند  حون  و 
شما  حذای  ڡرستاذ  حیر 
 ۞ ٮٮسٮٮان  اڡسانهء  کڡتٮد 
تمام  ایشان  ٮرها  ٮردارند  تا 
بزها  از  و  قٮامت  روز 
اٮشانرا  می کٮٮد  کم  که  انان 
اٮج ٮدست  باش  اکاه  بی علم 

نَزَل 
َ
أ اَذآ  مَّ لَُهم  قِيَل  ِإَوَذا 

َسِٰطُي 
َ
أ قَالُٓواْ  َربُُّكۡم 

ِلَۡحِملُٓواْ   ٢٤ لنَِي  وَّ
َ
ٱۡل

ٱۡلقَِيَٰمةِ  يَۡوَم  ۡوَزارَُهۡم َكِملَٗة 
َ
أ

ِيَن يُِضلُّوَنُهم  ۡوَزارِ ٱلَّ
َ
َوِمۡن أ

اَل َسآَء َما
َ
بَِغۡيِ ِعۡلٍمۗ أ
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1. ترجمۀ فارسی در اینجا حاوی سهو یا اشتباهی از سوی مترجم است. صحیح آن را در ستون سوم آورده ام. 
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که  به درستی  ِبِزه.  از  برمی دارند 
ایشان  از پیش  آنان که  کید کرد 
بنیانهای  خدای  آمد  بودند؛ 
ایشان  بر  بیفتاد  از پی ها.  ایشان 
با  آمد  و  ایشان  ِزَبر  از  آسمانه 
خبر  که  آنجا  از  عذاب  ایشان 

ندارند.

 ۞ بزه  از  داڔنڊ  ٮرمي 
ٮدرستی که کید کرد انان کاز 
خذاي  امذ  بودنڊ  اٮشان  ٮٮش 
ٮٮوفتاذ  بیها  از  ایشان  ٮنٮاهاء 
زٮر  از  اسکاَمه1  ایشان  بر 
عذاب  اٮشان  ٮا  امذ  و  ایشان 
۞ ندارٮڊ  خبر  که  انجا  از 

ِيَن  ٱلَّ َمَكَر  قَۡد   ٢٥ يَزُِروَن 
 ُ ٱللَّ َت 

َ
فَأ َقۡبلِِهۡم  ِمن 

فََخرَّ  ٱۡلَقَواِعِد  ّمَِن  ُبۡنَيَٰنُهم 
فَۡوقِِهۡم  ِمن  ۡقُف  ٱلسَّ َعلَۡيِهُم 
َحۡيُث  ِمۡن  ٱۡلَعَذاُب  تَىُٰهُم 

َ
َوأ

اَل يَۡشُعُروَن ٢٦ 
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کندشان  رسوا  قیامت  روز  پس 
من،  انبازان  کجاست  گوید:  و 
خالف  شما  بودند  که  آنان 
می کردید در ایشان؟ گوید آنان 
که دادندشان دانش که: رسوایی 
امروز و بدی بر کافرانست. آنان 

که جان می ستاند ایشانرا

بس روز قٮامت رسوا کندشان 
من  انبازان  کحاست  کوٮد  و 
خالف  شما  بوذٮد  که  انان 
می کردٮذ در ایشان کوٮد انان 
ڔسواي  که  ڊاٮش  کدادٮدشان 
کافرانست  بر  ٮذي  و  امڔوز 
۞ انان کحان می ستاند اٮشانرا

ُيۡزِيِهۡم  ٱۡلقَِيَٰمةِ  يَۡوَم  ُثمَّ 
ِيَن  َكٓءَِي ٱلَّ ۡيَن ُشَ

َ
َوَيُقوُل أ

قَاَل  فِيِهۡمۚ  وَن  قُّ تَُشٰٓ ُكنُتۡم 
وتُواْ ٱۡلعِۡلَم إِنَّ ٱۡلِۡزَي 

ُ
ِيَن أ ٱلَّ

وَٓء َعَ ٱۡلَكٰفِرِيَن  ٱۡلَۡوَم َوٱلسُّ
ِيَن َتَتَوفَّىُٰهُم ٢٧ ٱلَّ
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تنهای  ستم کنندگان  فریشتگان، 
نبودیم  نهند:  گردن  و  خویش 
آری  بدی.  هیچ  می کردیم  که 
بودید  بدانچه  داناست  خدای 
درهای  از  درشوید  می کردید. 
آنجا.  در  جاویدانان  دوزخ 

ست جای سرکشان
َ

َبد

تٮهاء  کٮٮدکان  ستم  ڡرٮسٮکان 
 }{ نهند  کردن  و  خویش 
نبوذیم که مي کرڊیم هیح بذي 
ٮذانج  داناست  حذاي  اري 
درشویذ   ۞ میکردیذ  بوذي 
از درهاء دوزح حاویذانان در 
انجا ٮذست جاي سرکشان ۞

نُفِسِهۡمۖ 
َ
ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َظالِِمٓ أ

لََم َما ُكنَّا  ۡلَقُواْ ٱلسَّ
َ
فَأ

 َ ۚ إِنَّ ٱللَّ ِۢۚ بََلٰٓ َنۡعَمُل ِمن ُسوٓء
َعلِيُمۢ بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن 
بَۡوَٰب َجَهنََّم 

َ
٢٨ ٱۡدُخلُٓواْ أ

َخِٰلِيَن فِيَهاۖ فَلَبِۡئَس َثَۡوى 
ِيَن ٢٩ ٱلُۡمَتَكّبِ
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و گفتند آنانرا که پرهیزیدند: چه 
چیز فرستاد خدای شما؟ گفتند: 
نیکویی  که  است  آنانرا  نیکی. 
و  نیکی،  جهان  این  در  کردند 
و  بهترست؛  جهان  آن  سرای 
پرهیزگاران.  سرای  نیکوست 
بهشتهای پایندگی2 درمی شوند، 

در آن می رود

ٮرهیزٮدنڊ  که  انانرا  کڡٮٮد  و 
شما  خداي  فرستاذ  حیز  جه 
که  است  انانرا  نیکی  کڡتٮد 
حهان  این  دڔ  کردنڊ  نیکوی 
حهان  ان  سراي  و  نیکی 
سراي  نیکوست  و  بهترست 
ٮهستهاي   ۞ ٮرهیزکاران 
دران  درمی شوند  ٮاٮٮدکی 

می روذ

َماَذآ  َقۡواْ  ٱتَّ ِيَن  لِلَّ ۞َوقِيَل 
اۗ  َخۡيٗ قَالُواْ  َربُُّكۡمۚ  نَزَل 

َ
أ

َهِٰذهِ  ِف  ۡحَسُنواْ 
َ
أ ِيَن  ّلِلَّ

ٱٓأۡلِخَرةِ  اُر  َودَلَ َحَسَنةۚٞ  ۡنَيا  ٱدلُّ
َخۡيۚٞ َونَلِۡعَم َداُر ٱلُۡمتَّقِنَي ٣٠ 
يَۡدُخلُوَنَها  َعۡدٖن  ُٰت  َجنَّ

َتۡرِي
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برابر السقف، واژه "آسمانه"   حاصل سهو کاتب است. در ترجمه های کهن فارسی در 
ً
1. چنین تعبیری احتماال

 به کار رفته است. اما چنین معادلی هیچ گاه یافت نمی شود و معنای روشنی نیز نمی تواند داشته باشد. 
ً
مکررا

2. در ترجمه های کهن هم پایندگی و هم پاییدگی در برابر "عدن" آمده است )یاحقی، فرهنگنامه قرآنی، 1010/3(. 

لذا متن نسخه را به هر دو صورت می توان خواند.
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ایشانراست  جویها؛  آن  زیر  از 
خواهند.  آنچه  آنجا  در 
خدای  می دهد  پاداش  چنانچه 
پرهیزگاران را. آنان که می میراند 
پاکان  فریشتگان  ایشانرا 
سالم  می گویند:  خوش منشان، 
بهشت  در  درشوید  شما،  بر 

بدانچه

اٮشانراست  جویها  زٮران  از 
حناٮج  خواهنڊ  اٮج  درانجا 
حذاي  می دهذ  ٮاداش 
انانک   ۞ ڔا  ٮرهیزکاران 
اٮشانڔا  مي میرانذ  کی 
حوش  ٮاکان  ڡرٮستکان 
مٮشان می کوٮند سالم ٮر شما 
بدانج بهست  در  شوید  دڔ 

فِيَها  لَُهۡم  نَۡهُٰرۖ 
َ
ٱۡل َتۡتَِها  ِمن 

َيۡزِي  َكَذٰلَِك  يََشآُءوَنۚ  َما 
ِيَن  ٱلَّ  ٣١ ٱلُۡمتَّقِنَي   ُ ٱللَّ
َطّيِبنَِي  ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة  َتَتَوفَّىُٰهُم 
َعلَۡيُكُم  َسَلٌٰم  َيُقولُوَن 

ٱۡدُخلُواْ ٱۡلَنََّة بَِما
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چشم  هیچ  می کردید.  بودید 
بدیشان  آید  که  مگر  می دارند 
فریشتگان اگر آید فرمان خدای 
از  که  آنان  کرد  همچنین  تو؟ 
نکرد  ستم  و  بودند  ایشان  پیش 
بودند  لکن  و  خدای  ایشان  بر 

تنها]ی[ ایشان ستم می کردند.

ٮودٮذ مي کردٮد ۞ هیح حشم 
مي دارند مکر که اٮد ٮداٮشان 
فرٮسٮکان اکر ایذ ڡرمان حذاي 
از  انانک  کرڊ  همحنٮں  تو 
ٮٮش اٮشان بودند و ستم ٮه کرد 
ٮوذنڊ  ولکں  حذاي  ٮراٮشان 
ایشان ستم مي کردند ۞ تٮها 

َهۡل   ٣٢ َتۡعَملُوَن  ُكنُتۡم 
تَِيُهُم 

ۡ
تَأ ن 

َ
أ  ٓ إاِلَّ يَنُظُروَن 

ۡمُر 
َ
أ ِتَ 

ۡ
يَأ ۡو 

َ
أ ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة 

ِيَن  ٱلَّ َفَعَل  َكَذٰلَِك  َرّبَِكۚ 
َظلََمُهُم  َوَما  َقۡبلِِهۡمۚ  ِمن 
نُفَسُهۡم 

َ
أ َكنُٓواْ  َوَلِٰكن   ُ ٱللَّ

َيۡظلُِموَن ٣٣ 
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آنچه  بدیها]ی[  ایشان  رسیدند 
کردند؛ و گرد ایشان درآمد آنچه 
می کردند.  افسوس  بدان  بودند 
آوردند:  شرک  که  آنان  گفت  و 
نپرستیدی  اگر خواستی خدای، 
نه  و  ما  او هیچ چیز  فرود  از  ما 
پدران ما و نه حرام کر]د[می از 
دون او هیچ چیز. همچنین کرد 

آنان که از پیش ایشان؛

رسٮدٮذ ایشان بذیها اٮح کردنڊ 
و کرڊ اٮشان درامذ انج ٮوذند 
ٮدان اڡسوس مے کردنڊ ۞ و 
کڡت اناٮک شرک اوردنڊ اکر 
برسٮٮدی  نه  حذاي  خواستی 
ما از ڡروذ او هٮحٮر ما و نه 
کر}د{ حرام  نه  و  ما  ٮدران 
مي1 از دون او هٮحیر همحنیں 
ایشان ٮٮش  از  اناٮک  کرڊ 

َصاَبُهۡم َسّيِ َٔاُت َما َعِملُواْ 
َ
فَأ

بِهِۦ  َكنُواْ  ا  مَّ بِِهم  وََحاَق 
ِيَن  ٱلَّ َوقَاَل   ٣٤ يَۡسَتۡهزُِءوَن 
َما   ُ ٱللَّ َشآَء  لَۡو  ُكواْ  ۡشَ

َ
أ

ءٖ  َعَبۡدنَا ِمن ُدونِهِۦ ِمن َشۡ
ۡمَنا  ُۡن َواَلٓ َءابَآُؤنَا َواَل َحرَّ نَّ
ءٖۚ َكَذٰلَِك  ِمن ُدونِهِۦ ِمن َشۡ

ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۚ َفَعَل ٱلَّ
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1. به سبب سهو کاتب، در اینجا "د" افتاده است.
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مگر  پیغامبران  بر  هست  هیچ 
رسانیدن آشکارا؟ و به درستی که 
فرستادیم در هر امتی پیغامبری 
دور  و  ترا  خدای  بپرستید  که 
از خدای.  از هر چه جز  شوید 
از ایشان کس بود که راه نمود او 
بود  کس  ایشان  از  و  خدای،  را 

که واجب شد برو

ٮٮغامبران  بر  هست  هٮح 
 ۞ اشکارا  رسانیذن  مکر 
دڔ  ڡرستاذیم  که  ٮدرستی  و 
کٮٮرستٮد  ٮیغامبري  امتي  هڔ 
خداي ترا و دوڔ شویذ از هرج 
جذ ار حذاي از ایشان کس بود 
که راه ٮموذ او ڔا خداي و از 
ایشان کس بوذ کواحب شذ برو

ٱۡلََلُٰغ  إاِلَّ  ٱلرُُّسِل  َعَ  َفَهۡل 
ِف  َبَعۡثَنا  َولََقۡد   ٣٥ ٱلُۡمبنُِي 
ٱۡعُبُدواْ  ِن 

َ
أ رَُّسواًل  ةٖ  مَّ

ُ
أ  ِ

ُكّ
ُٰغوَتۖ  ٱلطَّ َوٱۡجَتنُِبواْ   َ ٱللَّ
 ُ ٱللَّ َهَدى  ۡن  مَّ فَِمۡنُهم 

ۡت َعلَۡيهِ ۡن َحقَّ َوِمۡنُهم مَّ
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زمین  در  بروید  بی راهی. 
بود سرانجام  که چگونه  بنگرید 
دروغ زنان. اگرچه حرص نمایی 
بر راه نمودن ایشان که خدای راه 
م کند و نبود 

ُ
ننماید آنان را که گ
ایشان را هیچ یاران

زمین  در  برویذ  راهي  بي 
سرنجام  بوذ  کحکونه  بنکڔیذ 
دروغ زٮان ۞ اکرجه حرص 
نماي بر راه ٮموذن ایشان که 
حذاي راه ٮٮمایذ انرا که کم کنذ 
و نبوذ اٮشانرا هیح یاران ۞

ۡرِض 
َ
ٱۡل ِف  فَِسُيواْ  َلٰلَُةۚ  ٱلضَّ

َعٰقَِبُة  َكَن  َكۡيَف  فَٱنُظُرواْ 
َتۡرِۡص  إِن   ٣٦ بنَِي  ٱلُۡمَكّذِ
اَل   َ ٱللَّ فَإِنَّ  ُهَدىُٰهۡم   ٰ َعَ
لَُهم  َوَما   ۖ يُِضلُّ َمن  َيۡهِدي 

رِٰصِيَن ٣٧ ّمِن نَّ
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بخدای  خوردند  سوگند  و 
که  ایشان  سوگندان  بکوشش 
ُمرد؛  برنیانگیزد خدای آن را که 
خود  بر  است  کرده  وعده  آری 
مردمان  بیشتر  لکن  و  به درستی 
ندانند. تا پدید کند ایشانرا آن که 
خالف می کنند در آن و تا بداند 

آنان که

بحذاي  خوڔدنڊ  سوکند  و 
اٮشان  سوکٮدان  ٮکوشش 
انرا  حذاي  انکیزذ  نه  بر  که 
کردست  وعده  اري  کیمرڊ 
ولکں  ٮدرستی  خوذ  بر 
تا   ۞ نداننڊ  مردمان  ٮٮشتر 
خالف  انک  اٮشانرا  کٮد  ٮدٮذ 
مي کٮٮد ڊران و تا بدانذ انانک

َجۡهَد   ِ بِٱللَّ ۡقَسُمواْ 
َ
َوأ

َمن   ُ ٱللَّ َيۡبَعُث  اَل  يَۡمٰنِِهۡم 
َ
أ

ا  َحّقٗ بََلٰ وَۡعًدا َعلَۡيهِ  َيُموُتۚ 
اَل  ٱنلَّاِس  ۡكَثَ 

َ
أ َوَلِٰكنَّ 

ِي  َ لَُهُم ٱلَّ َيۡعلَُموَن ٣٨ ِلُبنَّيِ
ِيَن َيَۡتلُِفوَن فِيهِ َوِلَۡعلََم ٱلَّ

53

کافر شدند که ایشان بودند دروغ 
زنان. به درستی که هست گفتار 
آنرا  خواهیم  چون  را  چیزی  ما 
د. 

َ
که گوییم او را که باش، ُبَباش

و آنان که هجرت کردند در کار 
خدای از پِس آنکه ستم کردند، 

جای دهیم ایشانرا در دنیا

بوذنڊ  کایشان  شدند  کافر 
ٮدرستی   ۞ زٮان  دروغ 
را  جیزی  ما  ُکفتاڔ  هست  که 
کوٮٮم  که  انرا  خواهیم  حون 
و   ۞ بُبَاَشذ  ٮاش  که  را  او 
کاڔ  در  انانک هحرت کردنڊ 
خذای از بس انک ستم کردنڊ 
دنیا ڊڔ  ایشانرا  دهیم  حاي 

َكنُواْ  ُهۡم  نَّ
َ
أ َكَفُرٓواْ 

قَۡونُلَا  َما  إِنَّ  ٣٩ َكِٰذبنَِي 
ن نَُّقوَل 

َ
َرۡدَنُٰه أ

َ
ٍء إَِذآ أ لَِشۡ

ِيَن  َلُۥ ُكن َفَيُكوُن ٤٠ َوٱلَّ
ِ ِمۢن َبۡعِد َما  َهاَجُرواْ ِف ٱللَّ

ۡنَيا ُظلُِمواْ نَلَُبّوَِئنَُّهۡم ِف ٱدلُّ

54
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نیکویی، و مزد آن جهان بزرگتر، 
اگر هستید می دانید. آنانکه صبر 
توکل  ایشان  خدای  بر  و  کردند 
تو  پیش  از  نفرستادیم  و  کنند. 
می کنند1  وحی  که  مردانی  مگر 

به ایشان؛ بپرسید

نیکوي و مزڊ ان حهان ٮزرکتڔ 
اکڔ هستیذ مي دانیذ ۞ انانک 
صبر کردنڊ و بر حذاي ایشان 
توکل کنند ۞ و نه ڡرستاذٮم 
که  مرداني  مکڔ  تو  ٮٮش  از 
ٮٮرسیذ بایشان  مي کنند  وحی 

ٱٓأۡلِخَرةِ  ۡجُر 
َ
َوَل َحَسَنٗةۖ 

َيۡعلَُموَن ٤١  لَۡو َكنُواْ   ۚ ۡكَبُ
َ
أ

َرّبِِهۡم   ٰ َوَعَ واْ  َصَبُ ِيَن  ٱلَّ
رَۡسۡلَنا ِمن 

َ
ُوَن ٤٢  َوَمآ أ َيَتَوكَّ

َْقۡبلَِك إاِلَّ رَِجااٗل نُّوِحٓ إَِلِۡهۡمۖ  لُٓوا فَۡس َٔ

55

که  هستید  اگر  را  علم  اهل 
نمی دانید. به پیدایی ها و کتابها؛ 
بیان  تا  قرآنرا  بتو  فرستادیم  و 
فرستادیم  آنچه  را  مردمان  کنی 
ایشان  مگر  تا  و  بدیشان 
دراندیشند. یا ایمن شد آنان که 

ساختند بدیها

هستید  اکز  را  علم  اهل 
و  ٮٮٮذاٮها   ۞ کٮمے دانیذ 
قرانرا  بتو  فرستادیم  و  کتابها 
اٮح  مردمانرا  کنی  ٮٮان  تا 
مکر  تا  و  بذٮشان  ڡرستادٮم 
اٮمن  یا   ۞ دراندیشنڊ  ایشان 
ٮذیها ساختند  که  انان  شذ 

اَل  ُكنُتۡم  إِن  ٱّلِۡكرِ  ۡهَل 
َ
أ

بِٱۡلَّيَِنِٰت   ٤٣ َتۡعلَُموَن 
ٱّلِۡكَر  إَِلَۡك  نَزنۡلَآ 

َ
َوأ ُبرِۗ  َوٱلزُّ

نُّزَِل  َما  لِلنَّاِس   َ ِلُبنَّيِ
ُروَن  َيَتَفكَّ َولََعلَُّهۡم  إَِلِۡهۡم 
َمَكُرواْ  ِيَن  ٱلَّ ِمَن 

َ
فَأ

َ
أ  ٤٤

ّيِ َٔاِت  ٱلسَّ

56

بر  ایشانرا  خدای  َبَرد  فرو  که 
از  عذاب  بدیشان  اید  یا  زمین 
آنجا که ندانند؟ یا بگیرد ایشانرا 
ایشان؛  سفر  و  آمد  و  د 

ُ
ش در 

نیستند ایشان عاجز آرندگان. یا 
گیرد ایشانرا بر ترسی، به درستی 

که خدای شما

اٮشانرا  حذاي  ڡروٮرذ  که 
ٮذاٮشان  ایذ  ٮا  زمیں  بر 
 ۞ نداننڊ  که  انجا  از  عذاب 
و  شذ  ڊڔ  اٮشانرا  ٮکیرذ  ٮا 
ٮٮستند  ایشان  سفر  و  امذ 
 ۞ عاجزارندکان  ایشان 
ترسي  بر  اٮشانرا  کیرد  ٮا 
شما حذاي  که  ٮدرستی 

ۡرَض 
َ
ُ بِِهُم ٱۡل ن َيِۡسَف ٱللَّ

َ
أ

ِمۡن  ٱۡلَعَذاُب  تَِيُهُم 
ۡ
يَأ ۡو 

َ
أ

ۡو 
َ
أ  ٤٥ يَۡشُعُروَن  اَل  َحۡيُث 

ُخَذُهۡم ِف َتَقلُّبِِهۡم َفَما ُهم 
ۡ
يَأ

ُخَذُهۡم 
ۡ
يَأ ۡو 

َ
أ  ٤٦ بُِمۡعِجزِيَن 

ٰ َتَوُّٖف فَإِنَّ َربَُّكۡم  َعَ

57

یا  است.  بخشاینده  و  مهربان 
خدای  آفرید  بدانچه  نمی بینند 
از چیز که می گردند سایه ها]ی[ 
او از راست و چپ، سجده کنان 
و  خواران؟  ایشان  و  را  خدای 
خدای را سجده می کند آنچه در 

آسمانها

مهربان ٮحشاٮٮده است ۞ ٮا 
خذاي  اڡرٮذ  ٮذانج  می بینٮذ  نه 
سایها  کمي کردنڊ  حٮز  از 
سحده  جب  و  راست  از  او 
اٮشان  و  را  خذای  کنندکان 
را  حذای  و   ۞ خواران 
اسمانها دڔ  اٮج  می کٮد  سحده 

َو لَۡم يََرۡواْ 
َ
لََرُءوٞف رَِّحيٌم ٤٧ أ

ءٖ  ُ ِمن َشۡ إَِلٰ َما َخلََق ٱللَّ
ٱۡلَِمنِي  َعِن  ِظَلٰلُُهۥ  َيَتَفيَُّؤاْ 
َوُهۡم   ِ َّ لّلِ ٗدا  ُسجَّ َمآئِِل  َوٱلشَّ
َدِٰخُروَن ٤٨ َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َما 

َمَٰوِٰت  ِف ٱلسَّ

58

1. مترجم و کاتب در اینجا، آیه را نه بنابر قرائت عاصم )نوحی(، بلکه بنابر قرائت حمزه و ِکسائی )یوحی( ترجمه 
یا ِکسائی  کرده اند. متن قرآن نیز در این قسمت از نسخه، به جای نوحی )قرائت عاصم(، یوحی )قرائت حمزه 

قرائت حمزه و ِکسائی( نوشته شده است.
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و آنچه در زمین است از جنبنده 
سرکشی  ایشان  و  فریشتگان  و 
خدای  از  می ترسند  نکنند. 
می کنند  و  ایشان  ِزَبر  از  ایشان 
گفت  و  می فرمایندشان.  آنچه 

خدای مگیرید دو خدای

حنبنڊه  از  ڊڔ زمینست  اٮح  و 
و فرٮسٮکان و ایشان سرکشی 
نُکنند ۞ مي ترسنڊ از حذاي 
اٮشان از زٮر اٮشان و می کننڊ 
کفت  و  می فرمایندشان  اٮح 
خذاي دو  مکیرٮذ  خذاي 

ۡرِض ِمن َدآبَّةٖ 
َ
َوَما ِف ٱۡل

اَل  َوُهۡم  َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة 
َيَافُوَن   ٤٩ وَن  يَۡسَتۡكِبُ
َوَيۡفَعلُوَن  فَۡوقِِهۡم  ّمِن  َربَُّهم 
۞َوقَاَل   ٥٠ يُۡؤَمُروَن۩  َما 

ُ اَل َتتَِّخُذٓواْ إَِلَٰهنۡيِ  ٱللَّ

59

از  یگانه؛  است  خدای  او  که 
آنچه  راست  او  بپرهیزید.  من 
او  و  زمین  و  است  آسمانها  در 
از  جز  یا  پاینده.  دین  راست 
شما  آنچه  و  می ترسید؟  خدای 

راست از نعمت از خدایست؛

کاو حذایست یکانه از   1}...{
راسٮ  او   ۞ بُٮرهیزیذ  من 
اٮح ڊڔ اسمانها است و زمین 
و او راست دین باینده ٮا حذ از 
حذاي می ٮرسٮد ۞ و اٮج شما 
خذایست از  نعمت  از  راست 

َوِٰحٞد  إَِلٰهٞ  ُهَو  َما  إِنَّ  ۖ ٱثۡننَۡيِ
َما  َوَلُۥ  فَٱرَۡهُبوِن ٥١  َٰى  فَإِيَّ
َوَلُ  ۡرِض 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ِف 

 ِ ٱللَّ َفَغۡيَ 
َ
أ َواِصًباۚ  ٱدّلِيُن 

َتتَُّقوَن ٥٢ َوَما بُِكم ّمِن 
 ِۖ ّنِۡعَمةٖ فَِمَن ٱللَّ

60

پس چون رسد به شما سختی، 
چون  پس  می کنید.  زاری  بدو 
از شما، گروهی  َبَرد سختی  باز 
شرک  خویش  بخدای  شما  از 
بدانچه  شوند  کافر  تا  می آرند. 
برخورداری  ایشانرا؛  دادیم 
کنید، آری زود بود که بدانید. و 

می کنند

بس حن رسذ بشما سحتي بذو 
ٮاز  حون  ٮس  می کنید  زاری 
 2}...{ شما  از  سحتی  ٮرذ 
کروهي ار شما ٮحذاي خویش 
کافر  تا   ۞ مے ارنڊ  شڔک 
ایشانرا  دادٮم  ٮذانج  شوٮذ 
زوذ  اري  کنید  برحورداری 
می کننڊ و   ۞ کٮدانید  بوذ 

فَإَِلۡهِ   ُّ ُكُم ٱلضُّ إَِذا َمسَّ ُثمَّ 
تَۡج َُٔروَن ٥٣ ُثمَّ إَِذا َكَشَف 
فَرِيٞق  إَِذا  َعنُكۡم   َّ ٱلضُّ
يُۡشُِكوَن  بَِرّبِِهۡم  ّمِنُكم 
َءاَتۡيَنُٰهۡمۚ  بَِمآ  ِلَۡكُفُرواْ   ٥٤
َفَتَمتَُّعواْ فََسۡوَف َتۡعلَُموَن ٥٥ 

َوَيۡجَعلُوَن

61

آنرا که نمی دانند بهره ای از آنچه 
بخدای  ایشانرا.  کردیم  روزی 
آنچه  از  را  شما  بپرسند  که 
می ساختید.  فرا  بدروغ  بودید 
دختران؛  را  خدای  می کردند  و 
پاکست او؛ و ایشانرا آنچه آرزو 
می کنند. و چون مژده دهند یکی 

را از ایشان

انرا که نمی داٮٮد بهره ء از اٮج 
ٮحذاي  ایشانرا  کردٮم  روزي 
اٮج  از  را  شما  ٮٮرسنڊ  که 
مي ساختیذ  فرا  ٮدروغ  ٮودٮذ 
را  حذای  می کردنڊ  و   ۞
اٮشاٮرا  و  او  ٮاکست  دحتران 
اٮج اڔزو مي کٮٮد ۞ و حون 
اٮشان ار  را  ٮکی  دهنڊ  مژده 

ا  ّمِمَّ نَِصيٗبا  َيۡعلَُموَن  اَل  لَِما 
ا  ِ لَتُۡس َٔلُنَّ َعمَّ َرزَۡقَنُٰهۡمۗ تَٱللَّ
وَن ٥٦ َوَيۡجَعلُوَن  ُكنُتۡم َتۡفَتُ
َولَُهم  ُسۡبَحَٰنُهۥ  ٱۡلََنِٰت   ِ لِلَّ
 َ بُّشِ ِإَوَذا   ٥٧ يَۡشَتُهوَن  ا  مَّ

َحُدُهم
َ
أ

62

1. مترجم در اینجا برای کلمۀ "اثنین" در ترجمۀ فارسی معادلی نگذاشته است.

2. مترجم در اینجا برای کلمۀ "إذا" در ترجمۀ فارسی معادلی نگذاشته است.
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او  روی  شود  مادینه ای،  به 
اندوهگین.  او  و  سیاه شده 
آنچه  بدی  از  قوم  از  می پوشد 
دارد  نگاه  بدان؛ یا  دادند  مژده 
را  او  بپوشد  یا  خواری  بر  را  او 
ست 

َ
گاه باش که َبد در خاک؟ آ

آنچه حکم می کنند. آنان راست

بماذینه ء شوذ روي او سٮاه شذه 
و او اٮدوهکین ۞ مے ٮوسذ 
از قوم از بذي اٮج مژڊه داذنڊ 
بر  ڔا  او  دارد  ٮکاه  ٮا  ٮذان 
دڔ  را  او  بٮوسد  یا  خواری 
خاک اکاه ٮاش که بدست اٮج 
انانراست  ۞ می کننڊ  حکم 

ا  ُمۡسَوّدٗ وَۡجُهُهۥ  َظلَّ  نَثٰ 
ُ
بِٱۡل

ِمَن  َيَتَوَٰرٰى  َكِظيٞم ٥٨  َوُهَو 
بِهِۦٓۚ   َ بُّشِ َما  ُسوٓءِ  ٱۡلَقۡوِم ِمن 
ۡم 

َ
أ ُهوٍن   ٰ َعَ ُيۡمِسُكُهۥ 

َ
أ

َسآَء  اَل 
َ
أ َاِبۗ  ٱلتُّ ِف  ُهۥ  يَُدسُّ

ِيَن َما َيُۡكُموَن ٥٩ لِلَّ

63

جهان،  آن  به  نمی گروند  که 
داستاِن بد؛ و خدای را مثل برتر؛ 
اگر  راست کار.  عزیز  اوست  و 
ستِم  به  مردمانرا  خدای  بگیرد 
زمین  بر  گذاشتی  بنه  ایشان، 
بازپس  لکن  و  جنبنده ای  هیچ 

می داردشان

حهان  ٮان  ٮمي کروٮڊ  که 
مثل  را  خذاي  و  بذ  داستان 
راس  عزٮز  اوست  و  برتر 
خذاي  ٮکیرذ  اکر   ۞ کاڔ 
ٮنه  ایشان  ٮستم  مردمانرا 
کذاستي بر زمین هیج حنبنده ء 
تا مے داردشان  بازٮس  ولکن 

َمَثُل  بِٱٓأۡلِخَرةِ  يُۡؤِمُنوَن  اَل 
 ۚ ٰ ۡعَ

َ
ٱۡل ٱلَۡمَثُل   ِ َولِلَّ وۡءِۖ  ٱلسَّ

َوُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم ٦٠ َولَۡو 
ُ ٱنلَّاَس بُِظۡلِمِهم  يَُؤاِخُذ ٱللَّ
َدآبَّةٖ  ِمن  َعلَۡيَها  تََرَك  ا  مَّ

ُرُهۡم إَِلٰٓ َوَلِٰكن يَُؤّخِ

64

تا زمـان نامـزد کرده؛ چـون آید 
زمـان ایشـان، بازپـس نگـذارد 
سـاعتی و نـه فراپیـش شـوند. و 
می کننـد خـدای را آنچه دشـوار 
می کنـد  وصـف  می دارنـد. 
زبانهـا]ی[ ایشـان دروغ را کـه 
ایشانراسـت نیکـوی. حقـا کـه 

آتـش ایشانراسـت 

ایذ  حون  کرده  نام زد  زمان 
نکذارنڊ  ٮاز ٮس  ایشان  زمان 
شوند  فراٮٮش  نه  و  ساعتی 
اٮج  ڔا  حذای  می کٮٮد  و   ۞
وصف   ۞ می دارنڊ  دشواڔ 
دروغ  ایشان  زٮانها  مے کٮد 
نیکوي  اٮشانراست  که  ڔا 
اتش  اٮشانراست  که  حقا 

َجآَء  فَإَِذا   ۖ َسّمٗ مُّ َجٖل 
َ
أ

ِخُروَن  َجلُُهۡم اَل يَۡسَت ٔۡ
َ
أ

 ٦١ يَۡسَتۡقِدُموَن  َواَل  َساَعٗة 
ِ َما يَۡكَرُهوَنۚ  َوَيۡجَعلُوَن لِلَّ
ٱۡلَكِذَب  لِۡسنَُتُهُم 

َ
أ َوتَِصُف 

نَّ 
َ
ۚ اَل َجَرَم أ نَّ لَُهُم ٱۡلُۡسَنٰ

َ
أ

لَُهُم ٱنلَّاَر 
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و ایشان از حد درگذرندگان اند. 
فرستادیم  که  به درستی  بخدای 
بیاراست  تو،  پیش  از  متانی 

ُ
ا به 

ایشانرا.  کارها]ی[  دیو  ایشانرا 
امروز،  است  ایشان  دوست  او 
و ایشانراست عذاب دردناک. و 

نفرستادیم بر تو قرآن را

درکذرٮدکان  حڊ  از  ایشان  و 
که  ٮدرستی  ٮحذاي   ۞ انڊ 
تو  ٮٮش  از  بامتاني  ڡرستادیم 
کارها  دیو  ایشانرا  ٮٮاراست 
ایشانست  دوست  او  اٮشانرا 
اٮشانراست  و  امڔوز 
نه  و   ۞ دردناک  عذاب 
را قران  تو  بر  فرستادٮم 

 ِ تَٱللَّ  ٦٢ ۡفَرُطوَن  مُّ نَُّهم 
َ
َوأ

ّمِن  َمٖم 
ُ
أ إَِلٰٓ  رَۡسۡلَنآ 

َ
أ لََقۡد 

ۡيَطُٰن  ٱلشَّ لَُهُم  فََزيََّن  َقۡبلَِك 
ٱۡلَۡوَم  َوِلُُّهُم  َفُهَو  ۡعَمٰلَُهۡم 

َ
أ

َوَمآ   ٦٣ ِلٞم 
َ
أ َعَذاٌب  َولَُهۡم 

نَزنۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب
َ
أ
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که  آن  ایشانرا  کنی  بیان  تا  مگر 
اختالف کردند در آن، و راهی و 
رحمتی گروهی را که می گروند. 
آبی،  از آسمان  و خدای فرستاد 
زنده کر]د[ بدان زمین را پس از 

مرِگ آن؛ که در آن نشانی است

ایشانرا  کنی  ٮٮان  تا  مکر 
و  ڊران  کردنڊ  احتالف  انک 
را  کروهی  رحمتی  و  راهي 
حذاي  و   ۞ مي کرونڊ  که 
رنده  ابي  اسمان  از  فرستاذ 
کڔ}د{1بذان زمین را ٮس از 
مڔک ان که دران ٮشانی است

ِي ٱۡخَتلَُفواْ  َ لَُهُم ٱلَّ إاِلَّ ِلُبنَّيِ
ّلَِقۡوٖم  َورَۡحَٗة  َوُهٗدى  فِيهِ 
نَزَل 

َ
أ  ُ َوٱللَّ   ٦٤ يُۡؤِمُنوَن 

بِهِ  ۡحَيا 
َ
فَأ َماٗٓء  َمآءِ  ٱلسَّ ِمَن 

ِف  إِنَّ  َمۡوتَِهاۚٓ  َبۡعَد  ۡرَض 
َ
ٱۡل

َذٰلَِك ٓأَليَٗة
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و  بشنوند.  که  را  گروهی 
در  راست  شما  که  به درستی 
می آشامانیم  عبرتی.  چهارپایان 
اوست  شکمهای  در  آنچه  از 
شیری  خون،  و  سرگین  میان  از 
آشنامندگان  بر  گوارنده  خالص 
و  میوه ها]ی[ خرمابنان  از  و  را. 

انگورها

بشنونڊ  که  را  کروهی 
را  شما  که  ٮدرستی  و   ۞
عبرتي  حهارٮایاں  دڔ  است 
دڔ  اٮج  از  مے اشامانیم 
میان  از  اوست  شکمهای 
سرکین و خون شیری خالص 
کوارنڊه ٮڔ اشامندکانرا ۞ و 
از میوها خرمابنان و انکورها

ِإَونَّ   ٦٥ يَۡسَمُعوَن  ّلَِقۡوٖم 
لَعِۡبَٗةۖ  نَۡعِٰم 

َ
ٱۡل ِف  لَُكۡم 

ُبُطونِهِۦ  ِف  ا  ّمِمَّ ُّۡسقِيُكم  ن
ًَنا  لَّ َوَدٖم  فَۡرٖث  َبنۡيِ  ِمۢن 
ٰرِبنَِي  ّلِلشَّ َسآئِٗغا  َخالِٗصا 
ٱنلَِّخيِل  َثَمَرِٰت  َوِمن   ٦٦

ۡعَنِٰب
َ
َوٱۡل
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و  مست کننده  ازو  می گیرید 
روزی نیکو که در آن نشان است 
گروهی را که خرد دارند. وحی 
کر]د[ خدای تو به منج که فراگیر 
از کوهها خانه ها و از درخت و 

از آنچه َجفَته می بندند.

مست کننده  ازو  مے کیرٮذ 
ان  ڊڔ  که  نیکو  ڔوزي  و 
است کروهي را کخرد  ٮشاں 
کڔ}د{2  وحي   ۞ دارنڊ 
فراکیر  که  منج  به  تو  خذای 
از درخت  و  خانها  کوهها  از 
مي ٮٮدٮد۞ اٮح َجفتَه  از  و 

َتتَِّخُذوَن ِمۡنُه َسَكٗرا َورِزۡقًا 
ٓأَليَٗة  َذٰلَِك  ِف  إِنَّ  َحَسًناۚ 
وَۡحٰ 

َ
َوأ  ٦٧ َيۡعقِلُوَن  ّلَِقۡوٖم 

ِِذي  ِن ٱتَّ
َ
َربَُّك إَِل ٱنلَّۡحِل أ

َوِمَن  ُبُيوٗتا  َباِل  ٱۡلِ ِمَن 
ا َيۡعرُِشوَن ٦٨ َجرِ َوِممَّ ٱلشَّ
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و  میوه ها  همه  از  بخوری  پس 
درشو در راه خدای تو رام کرده؛ 
ایشان  شکمهای  از  آید  بیرون 
شرابی جداجد گونه های او. درو 
که  به درستی  مردمانرا.  شفاست 
در آن نشانی است گروهی را که 

اندیشه کنند.

بس ٮخوري از همه میوها و 
رام  تو  حذای  راه  در  درشو 
شکمهاء  از  ایذ  ٮٮرون  کرده 
کونهاء  جذاجذ  شراٮي  ایشان 
مردمانرا  سفاست  ڊڔو  او 
ٮدرستی که دران ٮشانی است 
کنند اٮدٮشه  که  را  کروهی 

ٱثلََّمَرِٰت   ِ
ُكّ ِمن  ُكِ  ُثمَّ 

ُذلُٗلۚ  َرّبِِك  ُسُبَل  فَٱۡسلُِك 
اٞب  َشَ ُبُطونَِها  ِمۢن  َيُۡرُج 
ِشَفآءٞ  فِيهِ  ۡلَوٰنُُهۥ 

َ
أ َۡتلٌِف  مُّ

ٓأَليَٗة  َذٰلَِك  ِف  إِنَّ  ّلِلنَّاِسۚ 
ُروَن ٦٩ ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ
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1. به سبب سهو کاتب، در اینجا "د" افتاده است.

2. به سبب سهو کاتب، در اینجا "د" افتاده است.
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پس  را،  شما  بیافرید  خدای  و 
کس  شما  از  و  را  شما  میراند 
هست که بازگردانند وا2 بدترین 
دانش  از  پس  نداند  تا  عمر 
و  داناست  خدای  که  چیزی، 
نهاد  فضل  خد]ا[ی  و  توانا. 
گروهی را از شما بر گروهی در 

روزی. نیست از آنکه

بس  ڔا  شما  ٮٮاڡرٮذ  حذاي  و 
میراند شما ڔا و از شما کس 
هست که ٮاز کردانند وا ٮترٮن 
داٮش  از  بس  ٮداٮذ  تا  عمڔ 
و  داناست  حذاي  که  حیزي 
توانا ۞ و حذ}ا{ي ڡضل نهاذ 
کروهی را ار شما بر کروهي 
انک از  ٮٮست  روزي  دڔ 

ُثمَّ  َخلََقُكۡم   ُ َوٱللَّ
ن  مَّ َوِمنُكم  َيَتَوفَّىُٰكۡمۚ 
لَِكۡ اَل  ٱۡلُعُمرِ  ۡرَذِل 

َ
أ إَِلٰٓ  يَُردُّ 

إِنَّ  اۚ  َشۡي ًٔ ِعۡلٖم  َبۡعَد  َيۡعلََم 
 ُ َوٱللَّ  ٧٠ قَِديٞر  َعلِيٞم   َ ٱللَّ
َبۡعٖض   ٰ َبۡعَضُكۡم َعَ َل  فَضَّ

ِيَن ِف ٱلّرِۡزِقۚ َفَما ٱلَّ
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فضل نهادند ایشانرا بازگردندگان 
به روزی خویش بر آنکه پادشاه 
ایشان  ایشان؛  دستها]ی[  شد 
بنعمت  یا  باشند.  آن یکسان  در 
خدای انکار می کنند؟ و خدای 
کرد شما را از تنهای شما جفتان 

و کرد شما را از جفتان شما

اٮشانرا  نهادند  فصل 
خویش  ٮروزی  ٮازکڔدندکان 
دستها  شذ  ٮاذساه  اٮک  بر 
ٮکسان  دران  اٮشان  ایشان 
اٮکار  حذاي  ٮٮعمت  ٮا  ٮاسند 
کرد  حذاي  و   ۞ می کنند 
جفتان  شما  تٮهاء  از  را  شما 
از حفتان شما و کرد شما ڔا 

 ٰ َعَ رِزۡقِِهۡم  بَِرآّدِي  لُواْ  فُّضِ
يَۡمُٰنُهۡم َفُهۡم فِيهِ 

َ
َما َملََكۡت أ

ِ َيَۡحُدوَن  فَبِنِۡعَمةِ ٱللَّ
َ
َسَوآٌءۚ أ

ّمِۡن  لَُكم  َجَعَل   ُ َوٱللَّ  ٧١
وََجَعَل  ۡزَوٰٗجا 

َ
أ نُفِسُكۡم 

َ
أ

ۡزَوِٰجُكم
َ
لَُكم ّمِۡن أ

72

کرد  روزی  و  نوایگان  و  پسران 
بباطل  یا  پاکیها.  از  را  شما 
خدای،  بنعمت  و  می گروند 
و  می شوند؟  کافر  ایشان 
آنچه  فرود خدای  از  می پرستند 
از  روزی  ایشانرا  نتواند  که  را 

آسمانها

روزي  و  نوایکان  و  بسران 
ٮا  ٮاکیها  از  ڔا  شما  کرد 
ٮٮعمت  و  می کروند1  ٮٮاطل 
مے شونڊ  کافر  اٮشان  حذاي 
ڡروذ  از  مي ٮرستنڊ  و   ۞
نتواند  که  را  انج  حذاي 
اسمانها  از  روزي  ایشانرا 

بَننَِي وََحَفَدٗة َوَرزَقَُكم ّمَِن 
فَبِٱۡلَبِٰطِل 

َ
ّيَِبِٰتۚ أ ٱلطَّ

ِ ُهۡم  يُۡؤِمُنوَن َوبِنِۡعَمِت ٱللَّ
يَۡكُفُروَن ٧٢ َوَيۡعُبُدوَن 

ِ َما اَل َيۡملُِك  ِمن ُدوِن ٱللَّ
َمَٰوِٰت لَُهۡم رِزٗۡقا ّمَِن ٱلسَّ
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مزنید  نتوانند.  و  چیزی  زمین 
داند  خدای  که  مثالها  را  خدای 
مثلی:  زد خدای  ندانید.  و شما 
بر  نتواند  که  زیردست  بنده ای 
هیچ چیز و آنکه روزی دادیم او 

را از ما روزی

نه تواٮٮد  و  حٮری  زمین  و 
۞ مزنیذ حذای را مٮالها که 
حذاي داند و سما ندانید ۞ رذ 
حذاي مثلی ٮٮده ء رٮردست که 
نتواند بر هیحیر و اٮک روری 
روزي ما  ار  را  او  دادٮم 

َواَل  ا  َشۡي ٔٗ ۡرِض 
َ
َوٱۡل

تَۡضُِبواْ  فََل  يَۡسَتِطيُعوَن ٧٣ 
َيۡعلَُم   َ ٱللَّ إِنَّ  ۡمَثاَلۚ 

َ
ٱۡل  ِ لِلَّ

 ٧٤ َتۡعلَُموَن  اَل  نُتۡم 
َ
َوأ

ُ َمَثًل َعۡبٗدا  ۞َضََب ٱللَّ
ءٖ  َشۡ  ٰ َعَ َيۡقِدُر  الَّ  ۡملُوٗك  مَّ

زَۡقَنُٰه ِمنَّا رِزۡقًا َوَمن رَّ
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آن،  از  می کند  نفقه  او  و  نیکو 
برابر  هیچ  اشکارا؛  و  نهان 
که  را؛  خدای  شکر  باشند؟ 
بیشتر ایشان ندانند. و زد خدای 
داستانی: دو مرد، یکی از ایشان 
او  و  چیز  هیچ  بر  نتواند  گنگ، 

عیال بود

ان  از  می کند  ٮڡقه  او  و  نیکو 
نهان اسکارا هیح ٮراٮر ٮاسنڊ 
شکر حذایرا که ٮٮستر ایشان نه 
دانند ۞ و زد حذاي داستاني 
کنک  ایشان  از  ٮکی  مڔد  ڊو 
نتواند ٮر هٮحیر و او عٮال ٮوڊ

ا  ِسّٗ ِمۡنُه  يُنفُِق  َفُهَو  َحَسٗنا 
ٱۡلَۡمُد  يَۡسَتوُۥَنۚ  َهۡل  وََجۡهًراۖ 
ۡكَثُُهۡم اَل َيۡعلَُموَن 

َ
ِۚ بَۡل أ لِلَّ

َمَثٗل   ُ ٱللَّ َوَضََب   ٧٥
اَل  بَۡكُم 

َ
أ َحُدُهَمآ 

َ
أ ءٖ َوُهَو َكٌّرَُّجلَنۡيِ  ٰ َشۡ َيۡقِدُر َعَ
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بر خداونِد او؛ هر کجا که شود، 
او  باشد  برابر  هیچ  نیکی؛  بیارد 
بر  او  به داد و  آنکه می فرماید  و 
بود؟ و خدای راست  راه راست 
نیست  و  زمین  و  آسمانها  نهاِن 
چشم  جز  مگر  قیامت  کار 

زخمی1

که  کجا  هر  او  حذاونڊ  بر 
ٮراٮر  هٮح  ٮٮکی  ٮٮارد  شوذ 
می فرمایذ  انک  و  او  ٮاشذ 
راست  راه  بر  او  و  ٮداذ 
ٮهان  خذاٮراست  و   ۞ ٮود 
اسمانها و زمین و نیست کار 
زخمي جشم  حر  مکڔ  قیامت 

اَل  ههُّ  يُوَّجِ ۡيَنَما 
َ
أ َمۡولَىُٰه   ٰ َعَ

ُهَو  يَۡسَتوِي  َهۡل  ۡيٍ 
ِبَ ِت 

ۡ
يَأ

 ٰ ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوُهَو َعَ
ۡ
َوَمن يَأ

 ِ َولِلَّ  ٧٦ ۡسَتقِيٖم  مُّ ِصَرٰٖط 
ۡرِضۚ 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َغۡيُب 

اَعةِ إاِلَّ َكَۡمِح  ۡمُر ٱلسَّ
َ
َوَمآ أ

ٱۡلَرَصِ
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بر  خدای  که  نزدیکتر؛  او  اگر2 
خدای  و  تواناست.  چیز  همه 
بیرون آورد شما را از شکمها]ی[ 
و  چیز؛  نمی دانید  شما،  مادران 
کرد شما را شنودن و دیدن و دلها 

تا مگر شما شکر گویید

کخدای  ٮزدٮکتر  او  اکر 
 ۞ تواناست  جیز  همه  بر 
شما  اورد  ٮٮرون  حذاي  و 
شما  ماذران  شکمها  از  را 
شما  کرد  و  حیز  نمی دانیذ 
تا  دلها  و  دیذن  و  سنوذن  ڔا 
۞ کوٮٮد  سکڔ  شما  مکر 

 ٰ َعَ  َ ٱللَّ إِنَّ  ۡقَرُبۚ 
َ
أ ُهَو  ۡو 

َ
أ

 ُ َوٱللَّ  ٧٧ قَِديٞر  ءٖ  َشۡ  ِ
ُكّ

ُبُطوِن  ّمِۢن  ۡخرََجُكم 
َ
أ

ا  َهٰتُِكۡم اَل َتۡعلَُموَن َشۡي ٔٗ مَّ
ُ
أ

ۡمَع  ٱلسَّ لَُكُم  وََجَعَل 
ۡف َِٔدةَ لََعلَُّكۡم 

َ
بَۡصَٰر َوٱۡل

َ
َوٱۡل

تَۡشُكُروَن ٧٨ 
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رام کردگان  به مرغ  نمی نگرند  یا 
نگاه  آسمان؛  میان  در 
که  خدای؛  مگر  نمی داردشان 
]را[  گروهی  نشانهاست  آن  در 
که بگروند. و خدای کرد شما را 
از خانه ها]ی[ شما آرام گاهی، و 

کرد شما را از پوستها]ی[

ڔام  ٮمرغ  ٮمی ٮکرٮد  ٮا 
اسمان  مٮان  دڔ  کردکان 
مکر  ٮمی داردشان  ٮکاه 
نشانهاست  ان  در  که  حذاي 
ٮکروند  که  }را{  کروهی 
را  شما  کرد  حذای  و   ۞
و  ارام کاهی  شما  خانها  از 
بوست ها از  ڔا  سما  کرد 

َرٰٖت  ۡيِ ُمَسخَّ لَۡم يََرۡواْ إَِل ٱلطَّ
َ
أ

َمآءِ َما ُيۡمِسُكُهنَّ  ِف َجّوِ ٱلسَّ
َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت  ِف  إِنَّ   ۚ ُ إاِلَّ ٱللَّ
 ُ َوٱللَّ  ٧٩ يُۡؤِمُنوَن  ّلَِقۡوٖم 
ُبُيوتُِكۡم  ّمِۢن  لَُكم  َجَعَل 
ّمِن  لَُكم  وََجَعَل  َسَكٗنا 

ُجلُودِ 
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1. مشابه با قرآن 661 آستان قدس رضوی. نک. یاحقی، فرهنگنامه قرآنی، ج 3، ص 1267.

2. مترجمان کهن فارسی "أو" را گاه "اگر" ترجمه کرده اند. برای نمونه نک. یاحقی، فرهنگنامه قرآنی، ج 1، ص303.
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سبک  که  خانه ها  چهارپایان 
آنرا روز سفر شما و  می گردانید 
پشمهای  از  و  شما؛  بودن  روز 
بزان  موی  و  اشتران  پشم  و  آن 
سازها1 و برخورداری تا مدتی. و 
خدای کرد شما را از آنچه آفرید 

سایه ها

کسبک  خانها  حهاڔٮایان 
مے کردانید انڔا روز سفر شما 
و ڔوز ٮوذں شما و از بسمهاء 
موی  و  استران  ٮشم  و  ان 
ٮرحورداري  و  سازها  ٮزان 
کرد  حداي  و   ۞ مدتي  تا 
سایها افریذ  اٮج  از  ڔا  شما 

وَنَها  تَۡسَتِخفُّ ُبُيوٗتا  نَۡعِٰم 
َ
ٱۡل

َوَيۡوَم  َظۡعنُِكۡم  يَۡوَم 
ۡصَوافَِها 

َ
أ َوِمۡن  إِقَاَمتُِكۡم 

َثٰٗثا 
َ
أ ۡشَعارَِهآ 

َ
َوأ ۡوَبارَِها 

َ
َوأ

 ُ َوٱللَّ  ٨٠ ِحنٖي  إَِلٰ  َوَمَتًٰعا 
َخلََق  ا  ّمِمَّ لَُكم  َجَعَل 

ِظَلٰٗل 

79

و کرد شما را از کوه پوشش ها و 
کرد شما را پیراهن ها که بازدارد 
که  پیراهن ها  و  گرما،  شما  از 
حرب2  سختی  شما  از  بازدارد 
می کند  تمام  همچنین  شما. 
شما  مگر  شما  بر  خود  نعمت 

گردن نهید. اگر برگردید

کوه  از  را  شما  کرڊ  و 
ڔا  شما  کرد  و  بوشسها 
شما  ار  بازدارذ  که  ٮٮراهٮها 
ٮازدارذ  که  ٮٮراهنها  و  کرما 
شما  حرٮ  سحتي  شما  ار 
ٮعمت  می کند  تمام  همحٮین 
شما  مکر  شما  ٮر  خوذ 
ٮرکردیذ اکڔ  نهیذ ۞  کردن 

َباِل  ٱۡلِ ّمَِن  لَُكم  وََجَعَل 
ۡكَنٰٗنا وََجَعَل لَُكۡم َسَرٰبِيَل 

َ
أ

وََسَرٰبِيَل  ٱۡلَرَّ  تَقِيُكُم 
َسُكۡمۚ َكَذٰلَِك يُتِمُّ 

ۡ
تَقِيُكم بَأ

لََعلَُّكۡم  َعلَۡيُكۡم  ْنِۡعَمَتُهۥ  َّۡوا تُۡسلُِموَن ٨١ فَإِن تََول
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به درستی که بر تو رسانیدن پیغام 
است آشکارا. می شناسند نعمت 
آنرا  می کنند  انکار  پس  خدای، 
آن  و  کافران اند.  ایشان  بیشتر  و 
امتی  هر  از  برانگیزیم  که  روز 
ندهند  دستوری  پس  گواهی، 
آنان را که کافر شدند و نه ایشانرا

رسانٮدں  تو  بر  که  ٮدرستی 
 ۞ اسکارا  است  ٮیعام 
حذاي  ٮعمت  مي سناسنڊ 
و  انرا  می کٮٮد  اٮکاڔ  بس 
 ۞ انڊ  کافران  ایشان  ٮٮستر 
برانکیزٮم  که  روز  ان  و 
بس  کواهي  امتي  هڔ  از 
که  را  انان  ٮدهند  دستوري 
اٮشانرا نه  و  سذٮد  کافر 

ٱلُۡمبنُِي  ٱۡلََلُٰغ  َعلَۡيَك  فَإِنََّما 
 ِ ٱللَّ نِۡعَمَت  َيۡعرِفُوَن   ٨٢
ۡكَثُُهُم 

َ
َوأ يُنِكُروَنَها  ُثمَّ 

َنۡبَعُث  َوَيۡوَم   ٨٣ ٱۡلَكٰفُِروَن 
اَل  ُثمَّ  َشِهيٗدا  ةٖ  مَّ

ُ
أ  ِ

ُكّ ِمن 
َواَل  َكَفُرواْ  ِيَن  لِلَّ يُۡؤَذُن 

ُهۡم

81

آنان  بیند  چون  و  کنند.  خشنود 
که ستم کردند عذاب را، سبک 
را  ایشان  نه  و  ایشان  از  نکنند 
آنان  بیند  چون  و  دهند.  زمان 
ایشان،  انبازان  آوردند  شرک  که 
انبازان  آنان  ما!  خدای  گفتند: 

مااند، آنان که

ٮٮند  حون  و  کنند ۞  حسنوذ 
را  عذاب  کردنڊ  ستم  اناٮک 
نه  و  اٮشان  از  نکٮٮد  سبک 
و   ۞ ڊهند  زمان  اٮشانرا 
خون ٮٮٮذ انانک شڔک اوردند 
حذای  کڡتٮد  ایشان  انبازان 
انانک انڊ  ما  انبازان  انان  ما 

رََءا  ِإَوَذا   ٨٤ يُۡسَتۡعَتُبوَن 
فََل  ٱۡلَعَذاَب  َظلَُمواْ  ِيَن  ٱلَّ
ُهۡم  َواَل  َعۡنُهۡم  ُف  ُيَفَّ
ِيَن  يُنَظُروَن ٨٥ ِإَوَذا رََءا ٱلَّ
َربََّنا  قَالُواْ  َكَٓءُهۡم  ُشَ ُكواْ  ۡشَ

َ
أ

ِيَن  َكُٓؤنَا ٱلَّ ُؤاَلٓءِ ُشَ َهٰٓ
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تو؛  فرود  از  می خواندیم  بودیم 
شما  که  گفتار  ایشان  با  اوکنند1 
خدای  به  اوکنند  دروغ زنان اید. 
شد  م 

ُ
گ و  نهادن  گردن  روز  آن 

دروغ  بودند  آنچه  ایشان  از 
می ساختند. آنان که کافر شدند 

و بگشتند از راه

تو  از ڡروذ  بوذیم مي خواٮدیم 
که  ُکڡتاڔ  ایشان  ٮا  }ا{وکٮٮد 
شما دروغ زٮان ایذ ۞ وکٮٮد 
نهاذن  کرڊن  ڔوز  ان  بحذاي 
ٮودٮد  اٮج  ایشان  از  شذ  کم  و 
اناٮک   ۞ می ساختٮڊ  دروغ 
کافر شذند و ٮکسنٮد؟؟ از راه

ُدونَِكۖ  ِمن  نَۡدُعواْ  ُكنَّا 
إِنَُّكۡم  ٱۡلَقۡوَل  إَِلِۡهُم  ۡلَقۡواْ 

َ
فَأ

 ِ ۡلَقۡواْ إَِل ٱللَّ
َ
لََكِٰذبُوَن ٨٦ َوأ

َعۡنُهم  َوَضلَّ  لََمۖ  ٱلسَّ يَۡوَمئٍِذ 
ِيَن  ٱلَّ  ٨٧ وَن  َيۡفَتُ َكنُواْ  ا  مَّ
واْ َعن َسبِيِل َكَفُرواْ َوَصدُّ
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بر  عذاب  بیفزایم  خدای، 
کاری  تباه  بودند  بدانچه  عذاب 
می کردند. و روزی که برانگیزیم 
در هر امتی گواهی بر ایشان از 
تنها]ی[ ایشان و آریم ترا گواه بر 

اینها؛ و فرستادیم بر تو قرآنرا

عداب  اٮشانرا  بیفزانم  خذاي 
ٮٮاه  ٮودنڊ  ٮذاٮج  عذاب  ٮر 
کاری مي کردنڊ ۞ و روزي 
امتي  هر  در  ٮرانکیزٮم  که 
تنها  از  ایشان  ٮر  کواهي 
بر  کواه  ترا  اڔٮم  و  ایشان 
اینها و ڡڔستادٮم ٮر تو قرانرا

فَۡوَق  َعَذاٗبا  زِۡدَنُٰهۡم   ِ ٱللَّ
ٱۡلَعَذاِب بَِما َكنُواْ ُيۡفِسُدوَن 
ةٖ  مَّ

ُ
أ  ِ

ُكّ ِف  َنۡبَعُث  َوَيۡوَم   ٨٨
نُفِسِهۡمۖ 

َ
أ ّمِۡن  َعلَۡيِهم  َشِهيًدا 

 ٰ َعَ َشِهيًدا  بَِك  وَِجۡئَنا 
َعلَۡيَك  نۡلَا  َونَزَّ ُؤاَلٓءِۚ  َهٰٓ

ٱۡلِكَتَٰب

84

و  راهی  و  را  چیزی  هر  بیان 
رحمتی و مژده ای مسلمانان را. 
می فرماید  خدای  که  به درستی 
دادن  و  کردن  نیکویی  و  داد  به 
از  باز می زند  و  را  خویشاوندان 
پند  بیداد؛  و  ناشایست  و  زشتی 

می دهد تا مگر شما

ٮٮان هڔ حیزی را و راهي و 
مسلمانانرا  مژده ء  و  ڔحمتي 
حذاي  که  ٮدرستی   ۞
نیکوی  و  بداذ  می فرمایذ 
خویشاوندانڔا  داذن  و  کرڊن 
رشتی  از  مي زنڊ  باز  و 
ٮٮد  داذ  ٮي  و  ناشایست  و 
شما مکر  تا  را  شما  می دهد 

َوُهٗدى  ءٖ  َشۡ  ِ
ّلُِكّ تِۡبَيٰٗنا 

لِۡلُمۡسلِِمنَي  ٰى  َوبُۡشَ َورَۡحَٗة 
ُمُر 

ۡ
يَأ  َ ٱللَّ ۞إِنَّ   ٨٩

ِإَويَتآيِٕ  َوٱإۡلِۡحَسِٰن  بِٱۡلَعۡدِل 
َعِن  َوَيۡنَهٰ  ٱۡلُقۡرَبٰ  ذِي 
 ۚ َوٱۡلَۡغِ َوٱلُۡمنَكرِ  ٱۡلَفۡحَشآءِ 

يَعُِظُكۡم َلَعلَُّكۡم
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پیمان  به  کنید  وفا  گیرید.  پند 
و  کردید  عهد  چون  خدای 
از  پس  سوگندانرا  مشکنید 
محکم کردن آن؛ و چون کردید 
که  پایندان؛2  شما  بر  خدایرا 
و  می کنید.  آنچه  داند  خدای 

مباشید چون آن کس

ٮٮد ٮکیرٮذ ۞ وفا کنید ٮٮٮمان 
و  کردٮذ  عهد  حون  حذاي 
از  بس  سوکٮدانرا  مسکنید 
حوں؟؟  و  ان  کردن  محکم 
بایٮدان  شما  بر  حذایرا  کردٮذ 
می کنیذ  اٮج  داند  حذاي  که 
انکس جن  ٮاشید  مه  و   ۞

بَِعۡهِد  ۡوفُواْ 
َ
َوأ  ٩٠ ُروَن  تََذكَّ

ِ إَِذا َعَٰهدتُّۡم َواَل تَنُقُضواْ  ٱللَّ
َوقَۡد  تَۡوكِيِدَها  َبۡعَد  يَۡمَٰن 

َ
ٱۡل

َ َعلَۡيُكۡم َكفِيًلۚ  َجَعۡلُتُم ٱللَّ
َ َيۡعلَُم َما َتۡفَعلُوَن ٩١  إِنَّ ٱللَّ

َواَل تَُكونُواْ َكٱلَِّت
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َنند همان "اوکنند" یا "بیوکنند" است که در واقع گویشی خاص و محلی از "افکنند" به شمار می آید. مترجم 
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بیوکندن و مشتقات آن مکررا
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ریسمان  بازتافت  و  بشکست 
خود را از پِس تناوری بازتافتنی. 
شما  سوگندان  می گیرند  فرا 
باشد  که  شما  میان  خیانتی  را 
از  بیشتر  و  قوی تر  گروهی 
می آزماید  به درستی  گروهی. 
شما را خدای بدو و تا پدید کند 
بودید  آنچه  قیامت  روز  را  شما 

در او خالف می کردید

رٮسمان  ٮارٮافٮ  و  ٮسکست 
تناو}ر{ بس  ار  را  حوذ 
مي کیرند  فرا  ٮازٮافتتی  ی 
خیانتی  ڔا  شما  سوکٮدان 
کروهي  ٮاشد  که  شما  مٮان 
کروهي  از  بٮستَر  و  قوی تر 
را  شما  می ازمایذ  ٮدرستی 
شما  کٮد  ٮدٮذ  تا  و  بذو  خذاي 
ٮودٮذ  اٮح  قٮامت  روز  ڔا 
۞ مے کردٮذ  خالف  او  در 

ٍة  َنَقَضۡت َغۡزلََها ِمۢن َبۡعِد قُوَّ
يَۡمَٰنُكۡم 

َ
أ َتتَِّخُذوَن  نَكٰٗثا 

َ
أ

تَُكوَن  ن 
َ
أ بَۡيَنُكۡم  َدَخَلۢ 

إِنََّما  ٍةۚ  مَّ
ُ
أ ِمۡن  ۡرَبٰ 

َ
أ يِهَ  ٌة  مَّ

ُ
أ

َوَلُبَّيَِنَّ  بِهۦِۚ   ُ ٱللَّ َيۡبلُوُكُم 
لَُكۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َما ُكنُتۡم 

فِيهِ َتَۡتلُِفوَن ٩٢

87

شما  کند  خدای،  خواهد  اگر  و 
م کند 

ُ
تنها؛ و لکن گ را گروهی 

آنرا  نماید  راه  و  خواهد  که  آنرا 
را  شما  بپرسند  و  خواهد؛  که 
و  می کردید.  بودید  آنچه  از 
مگیرید سوگندان شما را خیانتی 
میان شما؛ بگردد قدمی پس از 

استواری آن و بچشید 

شما  ُکٮد  حذاي  خواهذ  اکر  و 
را کروهي تٮها و لکن کم ُکٮد 
نمایذ  راه  و  خواهذ  که  انرا 
انرا که خواهذ و ٮٮرسٮد سما 
را از اٮح بودٮذ می کردٮذ ۞ 
ڔا  شما  سوکٮدان  مکیریذ  و 
خیانٮی میان شما ٮکرڊذ قدمي 
بس از استواری ان و بحشیذ

ٗة  مَّ
ُ
ُ َلََعلَُكۡم أ َولَۡو َشآَء ٱللَّ

َوِٰحَدٗة َوَلِٰكن يُِضلُّ َمن 
يََشآُءۚ  َمن  َوَيۡهِدي  يََشآُء 
ُكنُتۡم  ا  َعمَّ َولَتُۡس َٔلُنَّ 
َتتَِّخُذٓواْ  َواَل   ٩٣ َتۡعَملُوَن 
بَۡيَنُكۡم  َدَخَلۢ  يَۡمَٰنُكۡم 

َ
أ

ُثُبوتَِها  َبۡعَد  قََدُمۢ  َْفَتِلَّ  َوتَُذوقُوا
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راه  از  بگشتید  بدانچه  را  بدی 
بزرگ.  را عذاب  خدای؛ و شما 
بهای  پیمان خدای  به  و مخرید 
اندک. به درستی که آنچه نزدیک 
خداست آن بهترست شما را اگر 
نزدیک  آنچه  دانندگان.  هستید 
آنچه  و  برسد27  است،  شما 
نزدیک خدای است پاینده بود و 

پاداش دهد

راه  از  ٮکشتٮد  بداٮج  ٮذٮرا 
خذاي و شما ڔا عذاب ٮزرک 
حذاي  ٮٮٮمان  مخریذ  و   ۞
اٮح  که  ٮدرستی  اندک  ٮهاي 
ٮهترست  ان  حذاست  ٮزدٮک 
داٮندکان  هستٮد  اکر  ڔا  شما 
است  شما  ٮزدٮک  اٮج   ۞
اٮج ٮزدٮک حذایست  برسذ و 
دهد ٮاداش  و  بود  ٮاٮنده 

َعن  َصَددتُّۡم  بَِما  وَٓء  ٱلسُّ
َعَذاٌب  َولَُكۡم   ِ ٱللَّ َسبِيِل 
واْ  تَۡشَتُ َواَل   ٩٤ َعِظيٞم 
إِنََّما  قَلِيًلۚ  َثَمٗنا   ِ ٱللَّ بَِعۡهِد 
لَُّكۡم  َخۡيٞ  ُهَو   ِ ٱللَّ ِعنَد 
َما   ٩٥ َتۡعلَُموَن  ُكنُتۡم  إِن 
ِعنَد  َوَما  يَنَفُد  ِعنَدُكۡم 

ِ بَاٖقۗ َونَلَۡجزَِينَّ ٱللَّ
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مزد  کردند  صبر  که  را  آنان 
بودند  آنچه  نیکوتر  به  ایشان 
می کردند. آنکه کرد نیکی از نر 
و ماَده و او گرویده، زنده داریم 
او را بزندگانی پاک و خوش، و 
پاداش دهیم ایشان را مزد ایشانرا 
به نیکوتِر آنچه بودند می کردند. 

چون برخوانی

مزد  کردٮذ  صٮر  که  انانرا 
ٮودند  اٮج  ٮٮٮکوتر  اٮشان 
می کردنڊ ۞ انک کرد نیکی 
از نر و ماَذه و او کرویذه زٮده 
و  ٮاک  ٮزٮدکاني  را  او  دارٮم 
اٮشانرا  دهیم  ٮاداش  و  خوش 
مزڊ اٮشانرا ٮٮٮکوتر اٮج ٮوذند 
ٮرخواني ۞حون  می کردنڊ 

ۡجَرُهم 
َ
أ ٓواْ  َصَبُ ِيَن  ٱلَّ

َيۡعَملُوَن  َكنُواْ  َما  ۡحَسِن 
َ
بِأ

ّمِن  َصٰلِٗحا  َعِمَل  َمۡن   ٩٦
ُمۡؤِمٞن  َوُهَو  نَثٰ 

ُ
أ ۡو 

َ
أ َذَكٍر 

َطّيَِبٗةۖ  َحَيٰوٗة  فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ 
ۡحَسِن 

َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
َونَلَۡجزَِينَُّهۡم أ

فَإَِذا   ٩٧ َيۡعَملُوَن  َكنُواْ  َما 
َت

ۡ
قََرأ
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به  خواه  بازداشت  را،  قرآن 
خدای از دیِو رانده؛ که نیست او 
را غلبه ای بر آنان که بگرویدند و 
توکل می کنند.  ایشان  بر خدای 
به درستی که غلبه او بر آنان بود 
که با خود پذیرند او را و آنان که 

ایشان

ٮحذاي  خواه  ٮازداست  قرانرا 
از دیو رانڊه ۞ که نیست او 
ڔا غلبه ء بر اناٮک بکروٮدند 
ٮوکل  اٮشان  حذاي  بز  و 
می کنٮڊ ۞ ٮدرستی که غلبه 
حود  ٮا  که  بوذ  انان  بر  او 
ایشان اناٮک  و  را  او  ٮدٮرند 

ِمَن   ِ بِٱللَّ فَٱۡسَتعِۡذ  ٱۡلُقۡرَءاَن 
إِنَُّهۥ   ٩٨ ٱلرَِّجيِم  ۡيَطِٰن  ٱلشَّ
ِيَن  لَۡيَس َلُۥ ُسۡلَطٌٰن َعَ ٱلَّ
ُوَن  َيَتَوكَّ َرّبِِهۡم   ٰ َوَعَ َءاَمُنواْ 
ِيَن  ٩٩ إِنََّما ُسۡلَطُٰنُهۥ َعَ ٱلَّ

ِيَن ُهم  َّۡونَُهۥ َوٱلَّ َيَتَول
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بدو انباز آرند. و چون بدل کنیم 
خدای  و  ــ  آیتی  به جای  آیتی 
ــ  می فرستد  بدانچه  داناترست 
سازنده ای،  دروغ  تو  که:  گفتند 
نمی دانند.  ایشان  بیشتر  بلکه 
جبریل  را  او  آوَرد  فرود  بگوی: 
پاک از خدای تو به درستی، تا بر 

جای نگاه دارد

حون  و   ۞ ارنڊ  انباز  ٮذو 
ایتی1  ٮحاي  اٮتی  کنیم  ٮدل 
اٮٮی و حذاي دانا ترست ٮذاٮج 
دروغ  تو  که  کڡتٮد  می ڡرستذ 
اٮشان  ٮٮستر  که  ٮل  سارٮده ء 
نمی داننڊ ۞ بکوي فروذ اورذ 
او را حٮرٮل باک از حذاي تو 
دارد ٮکاه  ٮرحاي  تا  ٮدرستی 

ِإَوَذا   ١٠٠ ُمۡشُِكوَن  بِهِۦ 
 ُ َوٱللَّ َءايَةٖ  َكَن  َءايَٗة مَّ نۡلَآ  بَدَّ
َمآ  إِنَّ قَالُٓواْ  ُِل  ُيَنّ بَِما  ۡعلَُم 

َ
أ

اَل  ۡكَثُُهۡم 
َ
أ بَۡل   ِۚۢ ُمۡفَت نَت 

َ
أ

َلُۥ ُروُح  َيۡعلَُموَن ١٠١ قُۡل نَزَّ
بِٱۡلَّقِ  ّبَِك  رَّ ِمن  ٱۡلُقُدِس 

ِلُثَّبَِت
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آنان را که بگرویدند، و راهی و 
مژده ای مسلمانان را. و به درستی 
که می دانیم که ایشان می گویند 
آدمی؛  آنرا  می آموزد  بدو  که 
بدو  می گردند  ]که[  آنان  زبان 
عجمی است و این زبانی عربی 

ظاهرست. که آنان که

راهي  و  ٮکروٮدند  که  انانرا 
 ۞ مسلمانانرا  مژده ء  و 
که  می دانیم  که  ٮدرستی  و 
ٮدو  که  می کوٮند  ایشان 
می اموزذ انرا ادمي ُزٮان انان 
عحمی  ٮدو  می کردند   }...{
عزٮي  زٮاني  این  و  است 
انانک که   ۞ ظاهرست 

ٰى  ِيَن َءاَمُنواْ َوُهٗدى َوبُۡشَ ٱلَّ
َنۡعلَُم  َولََقۡد  لِۡلُمۡسلِِمنَي ١٠٢  
ُيَعّلُِمُهۥ  َما  إِنَّ َيُقولُوَن  ُهۡم  نَّ

َ
أ

يُۡلِحُدوَن  ِي  ٱلَّ ّلَِساُن   ۗ بََشٞ
لَِساٌن  َوَهَٰذا   ٞ ۡعَجِمّ

َ
أ إَِلۡهِ 

ِيَن بنٌِي ١٠٣ إِنَّ ٱلَّ ٞ مُّ َعَرِبّ
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1. این کلمه در متن اصلی مکرر و اضافه نوشته شده است.
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حجتها]ی[  به  نمی گروند 
خدای؛ راه بنماید ایشانرا خدای 
دردناک.  عذاب  ایشانراست  و 
دروغ  می سازد  که  به درستی 
آنانکه نمی گروند به آیات خدای 
و ایشان اند دروغ زنان. آنکه کافر 

شود بخدای از پِس گرویدن او

حذاي  ٮححتها  ٮمی کرونڊ 
و  حذاي  اٮشانرا  ٮٮماٮذ  راه 
دردناک  عذاب  اٮشانراست 
می سازد  که  ٮدرستی   ۞
ٮمی کرونڊ  اناٮک  دروغ 
واٮشان اند1  حذاي  ٮاٮات 
شوذ  کافر  انک  زٮان  دروع 
او کروٮذن  بس  از  ٮحذاي 

اَل   ِ ٱللَّ أَِبَيِٰت  يُۡؤِمُنوَن  اَل 
َعَذاٌب  َولَُهۡم   ُ ٱللَّ َيۡهِديِهُم 
َيۡفَتِي  َما  إِنَّ  ١٠٤ ِلٌم 

َ
أ

يُۡؤِمُنوَن  اَل  ِيَن  ٱلَّ ٱۡلَكِذَب 
ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
َوأ  ِۖ ٱللَّ أَِبَيِٰت 

َكَفَر  َمن   ١٠٥ ٱۡلَكِٰذبُوَن 
ِ ِمۢن َبۡعِد إِيَمٰنِهِۦٓ بِٱللَّ
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را  او  بردارند  ستم  به  آنکه  مگر 
ایمان  به  بود  آرامیده2  او  دل  و 
بکافری  بگشاد  که  هر  لکن  و 
سینه، بر ایشان است خشمی از 
بزرگ.  عذاب  ایشانرا  و  خدای 
ایشان  که  ]است[  آن  به  آن 
دنیا  زندگانی  دوستی  برگزیدند 

بر آن جهان؛

او  ٮردارند  ٮستم  انک  مکر 
بو}د{  ارامٮذه  او  دل  و  را 
بکشاذ  هرکه  لکن  و  بایمان 
است  اٮشان  بر  سینه  ٮکافڔي 
ایشانرا  و  حذاي  از  حشمي 
ٮان  ان   ۞ ٮزرک  عذاب 
دوستی  ٮرکزٮدند  ایشان  که 
حهان ان  بر  دنیا  رٮدکاني 

َوقَۡلُبُهۥ  ۡكرِهَ 
ُ
أ َمۡن  إاِلَّ 

َوَلِٰكن  يَمِٰن  بِٱإۡلِ  ۢ ُمۡطَمئِنُّ
َصۡدٗرا  بِٱۡلُكۡفرِ  َح  َشَ ن  مَّ
 ِ ٱللَّ ّمَِن  َغَضٞب  َفَعلَۡيِهۡم 
 ١٠٦ َعِظيٞم  َعَذاٌب  َولَُهۡم 
ُهُم ٱۡسَتَحبُّواْ ٱۡلََيٰوةَ  نَّ

َ
َذٰلَِك بِأ

ۡنَيا َعَ ٱٓأۡلِخَرةِ ٱدلُّ
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و به درستی که خدای راه ننماید 
آنانکه  ایشان اند  کافرانرا.  گروه 
مهر نهاد خدای بر دلهای ایشان 
چشمهای  و  ایشان  شنوایی  و 
ایشان  ایشاننند  و  ایشان 
در  ایشان اند  که  حقا  بی خبران. 

آن جهان ایشان

و ٮدرستی که حذاي راه ننمایذ 
انڊ  اٮشان  کافرانرا ۞  کروه 
بر  حذاي  نهاذ  مهڔ  انانک 
ایشان  شنواي  و  ایشان  دلهاء 
اٮشانٮد  و  اٮشان  جشمهاء  و 
که  حقا   ۞ بی خبران  اٮشان 
ایشان حهان  ان  دڔ  اٮشان اند 

ٱۡلَقۡوَم  َيۡهِدي  اَل   َ ٱللَّ نَّ 
َ
َوأ

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ  ١٠٧ ٱۡلَكٰفِرِيَن 

 ٰ َعَ  ُ ٱللَّ َطَبَع  ِيَن  ٱلَّ
بَۡصٰرِهِۡمۖ 

َ
َوأ قُلُوبِِهۡم وََسۡمعِِهۡم 

 ١٠٨ ٱۡلَغٰفِلُوَن  ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
َوأ

ُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم نَّ
َ
اَل َجَرَم أ
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تو  خدای  که  پس  زیان کاران. 
پس  از  کردند  هجرت  که  آنانرا 
کوشش  پس  بیازمودند،  آنکه 
که  کردند،  صبر  و  کردند 
و  آمرزگار  آن  پس  از  تو  خدای 
مهربانست. روزی که آید هر تن 
خصومت می کند از تن خویش

که  بس   ۞ کاران  زیان 
هحرت  که  انانرا  تو  حذاي 
کردند از بس انک ٮٮارمودند 
صبر  و  کردند  کوشس  بس 
کردند که حذاي تو از بس ان 
امڔزکاڔ و مهرٮانست ڔوزی 
حصومت  تن  هڔ  ایذ  که 
حویش تں  از  مے کند 

وَن ١٠٩ ُثمَّ إِنَّ َربََّك  ٱۡلَخِٰسُ
َما  َبۡعِد  ِمۢن  َهاَجُرواْ  ِيَن  لِلَّ
ٓواْ  َوَصَبُ َجَٰهُدواْ  ُثمَّ  فُتُِنواْ 
لََغُفورٞ  َبۡعِدَها  ِمۢن  َربََّك  إِنَّ 
ُكُّ  ِت 

ۡ
تَأ ۞يَۡوَم   ١١٠ رَِّحيٞم 

َنۡفٖس تَُجِٰدُل َعن نَّۡفِسَها
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آنچه  را  تن  هر  بدهند  تمام  و 
کرد و بر ایشان ستم نکنند. و زد 
خدای داستانی: شهری بود امن 
به آن روزی آن  آرامیده، می آمد 
شدند  کافر  جای؛  هر  از  فراخ 
بچشانید  خدای.  بنعمتها]ی[ 

آنرا خدای پوشش

اٮج  را  تن  هر  ٮدهند  تمام  و 
کرڊ و براٮشان ستم نکٮٮد ۞ 
سهري  داستاني  حذاي  زد  و 
مے امذتان  ارامیذه  امن  ٮود 
جاي  هڔ  از  فراخ  ان  روزی 
حذاي  ٮٮعمتها  شدٮد  کافر 
ٮوشش حذاي  انرا  ٮحشایند 

َعِملَۡت  ا  َنۡفٖس مَّ ٰ ُكُّ  َوتَُوفَّ
َوُهۡم اَل ُيۡظلَُموَن ١١١ َوَضََب 
ُ َمَثٗل قَۡرَيٗة َكنَۡت َءاِمَنٗة  ٱللَّ
تِيَها رِزُۡقَها رََغٗدا 

ۡ
ۡطَمئِنَّٗة يَأ مُّ

فََكَفَرۡت  َمَكٖن   ِ
ُكّ ّمِن 

 ُ ٱللَّ َذَٰقَها 
َ
فَأ  ِ ٱللَّ ۡنُعِم 

َ
بِأ

ِلَاَس
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بودند  بدانچه  ترس  و  گرسنگی 
آمد  که  به درستی  و  می کردند. 
ایشان؛  از  پیغامبری  ایشان  به 
بگرفت  را،  او  دانستند  بدروغ 
ایشانرا عذاب و ایشان ستم کاران 
روزی  آنچه  از  بخورید  بودند. 
پاک  را خدای، حالل  کرد شما 
و شکر کنید نعمت خدای را اگر 

هستید او را 

کرسنکی و ترس ٮذاٮح ٮودند 
که  ٮدرستی  و  مے کردنڊ ۞ 
امذ ٮاٮشان ٮیغامبری از ایشان 
ٮکرفت  را  او  داٮستٮد  ٮدروغ 
ستم  اٮشان  و  عذاب  اٮشانرا 
بخورٮذ   ۞ ٮودند  کاران 
را  شما  کرد  روزی  اٮح  از 
خذاي حالل ٮاک و شکر کٮٮد 
ٮعمت خذایرا اکڔ هستید او را

َكنُواْ  بَِما  َوٱۡلَۡوِف  ٱۡلُوِع 
يَۡصَنُعوَن ١١٢ َولََقۡد َجآَءُهۡم 

بُوهُ  فََكذَّ ّمِۡنُهۡم  رَُسوٞل 
َوُهۡم  ٱۡلَعَذاُب  َخَذُهُم 

َ
فَأ

ا  ِممَّ فَُكُواْ   ١١٣ َظٰلُِموَن 
َطّيِٗبا  َحَلٰٗل   ُ ٱللَّ َرزَقَُكُم 
إِن   ِ ٱللَّ نِۡعَمَت  َوٱۡشُكُرواْ 

ُكنُتۡم إِيَّاهُ
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حرام  که  به درستی  می پرستید. 
و  خون  و  مردار  شما  بر  کرد 
کشتن  بر  آنچه  و  خوک  گوشت 
بدان.1 هر  برد  نام خدای  نه  او، 
افزونی  نه  کردند،  بیچاره  را  که 
که  درگذرد  حد  از  نه  و  جوی 
خدای آمرزنده و مهربانست. و 
می کند  صفت  که  آنرا  مگویید 

زبانهای شما دروغ را: این

که  ٮدرستی   ۞ مے ٮرستید 
و  مڔڊاڔ  شما  ٮر  کرد  حرام 
اٮج  و  خوک  کوشت  و  خون 
حذاي  نام  نه  او  کستن  بر 
ٮٮحاره  هرکڔا  ٮذان  ٮرد 
و  حوی  افزونی  نه  کردند 
حذاي  که  درکدرد  حد  ار  نه 
و   ۞ مهڔٮانست  و  امرزٮده 
مکوٮٮد انرا که صفت مے کند 
این را  دروغ  شما  زٮانهاء 

َم  َحرَّ إِنََّما   ١١٤ َتۡعُبُدوَن 
َم َوَلَۡم  َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱدلَّ
 ِ ٱللَّ لَِغۡيِ  هِلَّ 

ُ
أ َوَمآ  ٱۡلِنِيرِ 

بَاٖغ  َغۡيَ  ٱۡضُطرَّ  َفَمِن  بِهۦِۖ 
َغُفورٞ   َ ٱللَّ فَإِنَّ  َعدٖ  َواَل 
لَِما  َتُقولُواْ  َواَل   ١١٥ رَِّحيٞم 
لِۡسنَُتُكُم ٱۡلَكِذَب 

َ
تَِصُف أ

َهَٰذا
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1. چند ترجمۀ کهن دیگر از عبارت ﴿ما أهّل لغری اهلل به﴾ این هایند: آنچه بکشتن وی جز روی خدا خواسته باشند 

)ش 2(؛ آنچه گفته شد بجز نام خدای )61(؛ آنکه بجز از نام خدای کشته باشند )62(؛ آنچه آواز برنداشته باشند 

)63(؛ آنچه جز بنام خدای کشته باشند )75(؛ آنچه بکشتن وی جز روی خدا خواسته باشند )105(؛ آنچه بی نام 

خدای کشتند )124(. نک. یاحقی، فرهنگنامه قرآنی، ج 1، ص 299ـ300.
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حاللست و این حرام تا نابافید1 
آنانکه  که  دروغ؛  خدای  بر 
دروغ،  خدای  بر  می بافند 
اندکست  برخورداری  بنه رهند؛ 
دردناک.  عذاب  ایشانراست  و 
حرام  شدند  جهود  آنانکه  بر  و 
کردیم آنجه حکایت کردیم برتو

حاللست و این حرام تا ناٮافٮڊ 
اناٮک  که  دروغ  حذاي  بر 
دروع  حذاي  بر  مي ٮافنڊ 
برحورداری   ۞ ٮنه رهنڊ 
عذاب  اٮشانرا  و  اندکست 
انانک  ٮر  و  دردناک 
کردٮم  حرام  شذٮد  جهود 
تو بر  کردیم  حکاٮت  اٮح 

واْ  َۡفَتُ ّلِ َحَرامٞ  َوَهَٰذا  َحَلٰٞل 
ِيَن  ٱلَّ إِنَّ  ٱۡلَكِذَبۚ   ِ َعَ ٱللَّ
ٱۡلَكِذَب   ِ ٱللَّ َعَ  وَن  َيۡفَتُ
اَل ُيۡفلُِحوَن ١١٦ َمَتٰٞع قَلِيٞل 

َوَعَ   ١١٧ ِلٞم 
َ
أ َعَذاٌب  َولَُهۡم 

َما  ۡمَنا  َحرَّ َهاُدواْ  ِيَن  ٱلَّ
قََصۡصَنا َعلَۡيَك
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بر  ما  نکردیم  ستم  و  پیش  از 
بر  ایشان  بودند  لکن  و  ایشان 
تنها]ی[ خویش ستم می کردند. 
کردند  که  آنانرا  تو  خدای  پس 
کردند  توبه  پس  بنادانی،  بدی 
آمدند،  اصالح  به   و  آن  پس  از 
به درستی که خدای تو از پس آن

ٮر  ما  ٮکردیم  و ستم  بیش  از 
ٮر  اٮشان  ٮودٮد  اٮشان و لکں 
تٮها خوٮش ستم مي کردنڊ ۞ 
بس حذای تو انانرا که کردنڊ 
کردند  توٮه  بس  ٮناداني  بذي 
امدند  اصالح  و  ان  بس  از 
ٮدرستی که حذاي تو از بس ان 

َظلَۡمَنُٰهۡم  َوَما  َقۡبُلۖ  ِمن 
نُفَسُهۡم 

َ
أ َكنُٓواْ  َوَلِٰكن 

َربََّك  إِنَّ  ُثمَّ   ١١٨ َيۡظلُِموَن 
ِبََهٰلَةٖ  وَٓء  ٱلسُّ َعِملُواْ  ِيَن  لِلَّ
َذٰلَِك  َبۡعِد  ِمۢن  تَابُواْ  ُثمَّ 
ِمۢن  َربََّك  إِنَّ  ۡصلَُحٓواْ 

َ
َوأ

َبۡعِدَها 
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آمرزنده و مهربانست. به درستی 
گروهی  را2  ابراهیم  بود  که 
نبود  و  پاک،  را  خدای  مطیع 
بود  کننده  شکر  مشرکان.  از 
و  را،  او  برگزید  را؛  او  نعمتهای 
راه نمود او را سوی راه راست. و 
دادیم او را در دنیا نیکی و او را3 

در آن جهان

 ۞ مهڔبانست  و  امڔرنده 
را  اٮرهیم  بوذ  که  ٮدرستی 
باک  حذایرا  مطٮع  کروهي 
 ۞ مشرکان  از  بوذ  نه  و 
نعمت هاء  بود  کننده  شکر 
راه  و  را  او  برکرٮد  ڔا  او 
راست  راه  سوی  را  او  ٮموذ 
دنیا  در  ڔا  او  داذٮم  و   ۞
جهان ان  ڊر  را  او  و  نیکی 

لََغُفورٞ رَِّحيٌم ١١٩ إِنَّ إِبَۡرٰهِيَم 
َحنِيٗفا   ِ َّ لّلِ قَانِٗتا  ٗة  مَّ

ُ
أ َكَن 

ٱلُۡمۡشِكنَِي  ِمَن  يَُك  َولَۡم 
ٱۡجَتبَىُٰه  ۡنُعِمهِۚ 

َ
ّلِ َشاكِٗرا   ١٢٠

ۡسَتقِيٖم  َوَهَدىُٰه إَِلٰ ِصَرٰٖط مُّ
ۡنَيا َحَسَنٗةۖ  ١٢١ َوَءاَتۡيَنُٰه ِف ٱدلُّ

ِإَونَُّهۥ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ
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1. یعنی: »تا نبافید«. مترجم لتفتروا را به معنای لئال تفتروا گرفته و آن را منفی ترجمه کرده است. دیگر ترجمه های 

 در ترجمۀ مشتقات مادۀ افترا، از برگردان هایی چون بافتن، بربافتن، فرابافتن، ساختن، فراساختن، 
ً
قدیم نیز معموال

َبربستن، دروغ ساختن، و مانند آن بهره برده اند. نک. یاحقی، فرهنگنامه قرآنی، ج 2، ص 517..

2. حرف را در اینجا باید زاید باشد. گویا مترجم آیۀ قرآن را چنین خوانده است: إنَّ إلبراهیَم کان امة قانتا لله حنیفا.

3. حرف "را" در اینجا باید زاید باشد. گویا مترجم آیۀ قرآن را چنین خوانده است: إنَّ له فی اآلخرة ...
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وحی  پس  است.  نیکان  از 
دین  باش  متابع  که  بتو  کردیم 
ابراهیم را پاک و نبود از مشرکان. 
بر  شنبه  کردند  که  به درستی 
آنانکه مخالفت کردند در آن، و 
به درستی که خدای تو حکم کند 

میان ایشان روز قیامت در آنچه

وحي  ٮس   ۞ ٮٮکانست  از 
دٮن  ٮاش  متابع  بتو که  کردٮم 
از  نه بود  و  ٮاک  را  اٮرهیم 
که  ٮدرستی   ۞ مشرکان 
کردنڊ سنبه بر اناٮکه محالڡت 
ٮدرستی  و  ان  در  کردند 
میان  کٮد  حکم  تو  حذای  که 
دراٮج قٮامت  روز  ایشان 

ُثمَّ   ١٢٢ ٰلِِحنَي  ٱلصَّ لَِمَن 
ِملََّة  ٱتَّبِۡع  ِن 

َ
أ إَِلَۡك  وَۡحۡيَنآ 

َ
أ

َوَما َكَن ِمَن  إِبَۡرٰهِيَم َحنِيٗفاۖ 
ُجعَِل  إِنََّما   ١٢٣ ٱلُۡمۡشِكنَِي 
ِيَن ٱۡخَتلَُفواْ  ۡبُت َعَ ٱلَّ ٱلسَّ

َلَۡحُكُم  َربََّك  ِإَونَّ  فِيهِۚ 
بَۡيَنُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ فِيَما
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می کردند.  خالف  آن  در  بودند 
به  تو  خدای  راه  با  بازخوان 
ایشان  با  و  نیکو  پند  و  حکمت 
جنگ کن3 بانکه آن نیکوتر، که 
بدانکه  داناترست  او  تو  خدای 
م شد از راه او و او داناترست 

ُ
گ

به راه یافتگان. و اگر 

مے کردنڊ  دران خالڡ  ٮودنڊ 
۞ ٮازخوان با راه حذاي تو 
ٮحکمت و ٮند نیکو و ٮا اٮشان 
حنک کن ٮاٮک ان نیکوتر که 
حذای تو او داناترست ٮذاٮک 
کم شذ از راه او و او داناترست 
اکڔ و   ۞ ٮاڡٮکان  براه 

ٱۡدُع  َيَۡتلُِفوَن ١٢٤  فِيهِ  َكنُواْ 
بِٱۡلِۡكَمةِ  َرّبَِك  َسبِيِل  إَِلٰ 
َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡلََسَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم 
ۡحَسُنۚ إِنَّ َربََّك ُهَو 

َ
بِٱلَِّت يِهَ أ

ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ 
َ
أ

 ١٢٥ بِٱلُۡمۡهَتِديَن  ۡعلَُم 
َ
أ وَُهَو 

ِإَوۡن
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کنید  عقوبت  کنند،  عقوبت 
مانند آنچه عقوبت کردند بدان؛ 
بهترست  آن  کنید  صبر  اگر  و 
نیست  و  و صبر کن  را.  صابران 
و  بخدای  مگر  تو  کردن  صبر 
اندوه مخور بر ایشان و مباش در 

تنگی از آنچه

کنند1  عقوٮت  کنید  عقوٮت 
مانند اٮج عقوبت کردٮد2 ٮذان 
و اکڔ صبر کنید ان ٮهترست 
و  کن  و صبر  صابرانرا ۞ 
مکر  تو  کردن  صبر  ٮٮست 
بحذاي و اٮذه مخوڔ ٮر ایشان 
اٮج  از  تنکی  در  ٮاش  مه  و 

َما  بِِمۡثِل  َفَعاقُِبواْ  َعَقۡبُتۡم 
ُتۡم  َصَبۡ َولَئِن  بِهۦِۖ  ُعوقِۡبُتم 
 ١٢٦ ِٰبِيَن  ّلِلصَّ َخۡيٞ  لَُهَو 
 ِۚ َوٱۡصِبۡ َوَما َصۡبَُك إاِلَّ بِٱللَّ
تَُك  َواَل  َعلَۡيِهۡم  َتَۡزۡن  َواَل 

ا ِف َضۡيٖق ّمِمَّ
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می سازند در نهان. که خدای با 
آنانست که بپرهیزیدند و آنانکه 

ایشان نیکوکاران اند.

که   ۞ نهان  در  می سازٮد 
حذاي ٮا آنانست که ٮٮرهیزٮدند 
نیکوکاران انڊ ایشان  آنانک  و 

َمَع   َ ٱللَّ إِنَّ   ١٢٧ َيۡمُكُروَن 
ُهم  ِيَن  وَّٱلَّ ٱتََّقواْ  ِيَن  ٱلَّ

ِۡسُنوَن ١٢٨  مُّ
107

1. کاتب در اینجا دو فعل کنید و کنند را جابجا نوشته است. صحیح آن را در ستون آخر بازنویسی کرده ام.

آخر  ستون  در  را  آن  صحیح  است.  شده  انجام  اشتباه  غایب،  و  مخاطب  صیغه های  حیث  از  ترجمه   
ً
ظاهرا  .2

بازنویسی کرده ام.

3. چند برگردان فارسی کهن دیگر از عبارت جاِدلُهم در این آیه این هایند: پیکار کن )1(؛ پیکارداری کن )96(؛ 

کارزار کن )121(. نک. یاحقی، فرهنگنامه قرآنی، ج 2، ص 600.
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