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 چکيده
مبارک در سال  بناسماعیلشده به دست کتابخانۀ مرعشی، کتابت 17394مصحف شمارۀ 

قلمرو بخشی از است که به  به زبان فارسی قرآن تفسیر -هق، متضمّن یک دوره ترجم665

حاضر با بخش ترجمۀ قرآن از  برگردانماوراءالنهر تعلّق دارد. با مقایسۀ  پهناور زبانی
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یک وامدار هیچ ،کرده یاز روی آن رونویسمبارک  بناسماعیلیا متنی که برگردان این 

که نیز ز منابع پیشین نیست. کاتب یک جا در انتهای دستنویس از یکی از مآخذ خود ا

است یاد  )دانشور و مفسّر بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری( اثر حدّادی« المُوضِح»کتاب 

 را در اختیار داشته است. یدهد این متن مفقود در موضوع علوم قرآنکند که نشان میمی

های موجود تفسیری چنین اثری جایگاه آن را در میان ترجمه های زبانی وبررسی ارزش

اصل  پیرامون نوشتاراین  بخشی ازپیش روشن خواهد کرد. ازقرآن به زبان فارسی بیش

مشخّصات ظاهری  است. در بخش دیگر دستنویس و سرگذشت آن از ماوراءالنهر تا ایران
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 است« ترجمۀ تفسیری»یا « تفسیر -ترجمه»ها یک در بسیاری بخش کهاینو  ترجمه

های زبانی اثر در چند بخش توصیف ویژگی شماری از نهایت نیز. درشده استپرداخته 

 تا جایگاه آن را در مطالعات زبان فارسی نشان دهد. گردیده
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 ،یمرعش)ق است 665 مورّخای دستنویس ارزنده کتابخانۀ مرعشی 17394مصحف شمارۀ 

 ترجمۀ» یک با تسامح، ها،د در برخی بخشتوانترجمۀ البالی سطور آن می که( 200 :1393

گنجینۀ خطّی به  15/7/1390این دستنویس در  .به حساب آوردآیات قرآن کریم از  «تفسیری

دار محفوظ در میان مصاحف ترجمه اینک و (55 :1390مرعشی، ) هشدکتابخانۀ مزبور افزوده 

دار محسوب تاریخ کهنقم، یکی از چند دستنویس ممتاز  شهر ران و نیزایهای در کتابخانه

نظر است، بیان برخی اختصاصات این ترجمۀ تفسیری از منظر مطالعات آنچه اکنون مد. شودمی

، کاتب «مبارک بناسماعیل»یکی از منابعی که  دربارۀزبان فارسی است. همچنین الزم است 

دسترسی داشته درنگی صورت گیرد. این منبع،  آنبه  ،فاضل و ظاهراً مترجِم این مصحف

 .که پس از این دربارۀ آن سخن گفته خواهداز امام ابونصر حدّادی است « المُوضِح»

 های ایراندار در کتابخانه: مصاحف ترجمهپيشينۀ پژوهش. 2

دار تا ترین مصاحف ترجمهتوان به چند نمونه از قدیمپیشینۀ پژوهش، در این بخش می عنوانبه

ه، اوّلیّ کلّی اشاره کرد تا در یک نگاه ، متعلّق به حوزۀ زبانی ماوراءالنهرهجری هشتمپایان سدۀ 

دیگر  یسپس در بخشمبارک در این میان اندکی روشن شود.  بناسماعیلجایگاه مصحف 

شود تا اواّلً های شهر قم پرداخته میدار قرآن در گنجینههای ترجمهاختصار به دستنویسبه

ی هامعلوم گردد که دستنویسمبارک بهتر دانسته شود و ثانیاً  بناسماعیلجایگاه دستنویس 

تاکنون سهم زیادی در مطالعات مربوط به بررسی مصاحف کهن و  های قمکتابخانه

 ها توجّه شود. و الزم است در آینده بیشتر به آناند های قرآن نداشتهترجمه

های آستان قدس کتابخانه های مترجَم در ایران، درکه بیشترین تعداد قرآن دانسته است

اهلل ولی در همجموعۀ نعمشیخ جام، خانقاه شاهچراغ، آستان معصومه،  آستان حضرت رضوی،

 مراکز برخیو موزۀ ملّی ایران )بخش اسالمی(  کتابخانۀ مرعشی، کتابخانۀ مجلس، ماهان،

و شماری اند تاریخها و مصاحف، بیشود. از آن میان، البته بیشترین قرآننگهداری می دیگر

که به مرور زمان آسیب دیده و  هستندهایی از یک مصحف کامل نیز تنها اجزاء و پاره

و کهن بسیار ها و اجزاء ناقص، ترجمهرهبخشی از همان پا هرچند. اندهیافتهای جدّی نقص

های قرآنی و محقّقان زبان فارسی روشن است، ها برای پژوهشگران نسخهاز آن بعضیارزش 

با  توانمیپذیر نیست. از این رو به حدس و گمان امکان جز این منابع بیشترگذاری یخامّا تار

و سپس  پرداختتر دارای تاریخ قطعی و یا کامل هایمصحفبه ریزی منظّم ابتدا برنامهیک 

 از منظر. در مطالعۀ این منابع را بررسی کرددیده های ناتمام و آسیبهای بعدی نسخهدر گام
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از مصحف ۀ پدید آمدن اقلیم و منطق نیزدورۀ پردازش، و  یاتاریخ  دو مؤلّفۀ فارسی،زبان 

های مترجَم ناقص یا های برخی از قرآنگذاری. در تاریخیّت برخوردار استکمال اهمّ

، در مواجهۀ اوّلیّه زدگیسبب ذوقبه ،هاز آنهایی صورت گرفته و برخی اتاریخ، اغراقبی

 باید در نظر داشت که. اندگذاری شدهزمان اصلی پدیدآمدن تاریخاز  تراغلب بسیار کهن

و یا  که گاه تا قرن هفتم وجود دارداز این منابع  تعدادیشماری از کاربردهای زبانی خاص در 

اطّالعات زبانی  نبودامّا  ،زبان فارسی کاربرد داشته قلمرودر برخی مناطق  حتّی هشتم هجری

تلقّی  هجری از سدۀ پنجم یا ششممثالً یک متن قرآنی سدۀ هفتمی، گاه کافی موجب شده 

به کهنگی خاصّی که در زبان برخی مناطق تا  برخی محقّقان توجّهیگردد. همچنان است بی

 زبان فارسی ملموس است. مطالعات تنها برای متخصّصان و  داشتهمتأخّرتر وجود قرون 

 ترجمۀ تفسیر طبریسی، جز کتابی که به ای و تفسیری کهن فارمیراث ترجمهاز میان 

از حوزۀ  هم قطعاً (1376 ،ینسفالدین عمر نسفی )رک: نامبردار شده، ترجمۀ تفسیری نجم

کتابخانۀ آستان قدس رضوی برخی  مصاحف کهنزبانی ماوراءالنهر است. در بین 

به خطّ کاتبی  قرآن سدۀ هشتمترجمۀ شده از همان اقلیم است که باید ی چاپهابرگردان

مصحف از مصاحف  چندین همچنین .را نام برد (1386)رک: رواقی،  ظاهراً ماوراءالنهری

، «فرهنگنامۀ قرآنی» )مانند بررسی شده است مستقل هاییدر طرحکه آستان قدس رضوی 

باز از  (1396، 1395، رک: رواقی، «فرهنگنامۀ بزرگ قرآنی»و  ؛1376 -1372رک: یاحقّی، 

    .حوزۀ ماوراءالنهر است

یخ کتابت قطعی داشته باشد، در تار دار کههایی از مصاحف ترجمهدستنویس انیدر م

 بناسماعیل ۀاز ترجم شناسیم که اندکی پیشرا می سیدستنو یکقم تنها  یهاکتابخانه

آستان حضرت معصومه)س(، مورّخ  ۀموز128 ۀمصحف شمار کتابت شده باشد و آنمبارک 

: تایپژوه، ب)دانش انتیمتر داردس22× 35در قطع  یسطر13برگ 469 است که ق661رمضان 

آستان  ۀمترجَم باز در کتابخانه و موز یهارآناز ق هاسیدستنو ی(. ناگفته نماند که برخ6

است، و از  تیمو حائز اه میقد اریبس خ،یتاریحضرت معصومه)س( وجود دارد که هر چند ب

 آن جمله است: 

مانند  ثیکه از هر ح افته،یتازه1 ۀموزه و مصحف شمار198 ۀالف و ب. دو مصحف شمار

هشتم  ۀتر )هر چند در فهرست از سدکهن ایهفتم  ۀاز سد دیو شا خیتاریهستند، ب گریکدی
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 یدارا یو نسخ در ترجمه، اوّل اتیاند(، به خطّ ثلث کهن در متن آدانسته شده یهجر

، 25س )همان: 31× 40ها نامشخّص(، در قطع تا ناس )برگ میمر ۀاز سور یبرگ، و دوم303

 (؛ 38

 یکه از رو س،30× 42در قطع  ،یسطر11برگ  408 یموزه، دارا201 ۀج. مصحف شمار

دانست  یهفتم هجر ۀآن را از سد توانیفهرست کتابخانه، م یاز آن در انتها یاصفحه ریتصو

 (؛ 26)همان: 

در قطع  ،یسطر15برگ 256 یموزه، دارا265 ۀآراسته و ممتاز شمار ارید. مصحف بس

 (؛ 28باشد )همان:  یهشتم هجر ۀاز سد دیس، که شا33× 50

 ایهفتم  ۀاز سد دیس، شا30× 47برگ، در قطع 303 یاراموزه، د138 ۀهـ. مصحف شمار

 (؛ 10)همان:  یهشتم هجر

ظاهر  یدارا ،یهشتم هجر ۀاز سد دیو شا خیتاریموزه، ب46 ۀشمار« جامع»و. مصحف 

 (. 47)همان:  یمصاحف ماوراءالنهر

 اهلل مرعشی، چند ترجمۀ کامل یا ناقص تا پایان سدۀ نهم هجری وجود داردۀدر کتابخانۀ آی

هفتم  ۀاز سد شیکهن پ ۀترجم کیاز  یشامل بخشآن کتابخانه،  14804 سیدستنو که تنها

ها همین ترجمۀ ترین آنشاخص امّا(. 1400 ،ی)رک: آقامحمّد به چاپ رسیده استی، هجر

مصحف حاضر  ۀ مزبورتصریح مسئولین کتابخانق است که به665مبارک مورّخ  بناسماعیل

های طوالنی نصیب این گنجینه شده است. یکی از مزایای این مصحف، داشتن تنها با پیگیری

شناختی آن از منظر هنر . مزیّت دیگر آن نیز وجوه زیباییتاریخ قطعی و تبار صحیح است

های ممتاز به شمار آرایی قرآن در بالد شرقی یا شاید ماوراءالنهر است که یکی از نمونهکتاب

های خطّی جهان قرار رود و شاید در میان دویست نسخۀ برتر قرآنی نفیس در همۀ کتابخانهمی

 گیرد.

 مرعشی دستنویس کلّیمشخّصات . 3
 در شاید شاهانه یا اعیانی،و  ممتاز اینسخهکتابخانۀ آیۀاهلل مرعشی  17394شمارۀ  دستنویس

های طبق سنّت برگردان است که)ابعاد متن(  17×  32)ابعاد جلد( و  20×  40 قطع

. خطّی که آیات با آن کتابت شده ثلث استترجمۀ زیرنویس آیات  همراه با اللفظی،تحت

تواند از خانوادۀ نَسخ میاست و خطّ ترجمه نیز که به صورت تقریباً مورّب کتابت شده، محقَّق 

سطر آیه و 11های کهن و اصیل آن، . هر صفحه از این دستنویس، در بخشبه حساب آید
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نویسی واژگان فارسی کاتب، به مشکولسطر دارد. 22جمعاً  و سطر ترجمۀ زیرنویس،11

 شود که برای نمونه عبارت است از: این دست در کار او دیده می نپرداخته و موارد اندکی از

 (. 6الف، س8)مشکول شده است « وَ» صورتبهکه بسیار اندک  عطف« و»-

 (. 16ب، س9« )[ افتاده بودند آن رای]=پَ یاز پس ازان که بَ«: »[ی]=پَ یبَ»-

 (. 6الف، س8؛ 4ب، س7( )«یالسَّلوَ « )=»وُلج»-

 (. 16الف، س7«( )أُقتُلُوا)=» «دیبُکش»-

 (. 6ب، س20« )نِدِا»-

  (. 18الف، س72« )جُوان»-

به شرح زیر  شود کهدر دستنویس مشاهده می اندکیهای نونویس و بخش هاافتادگی

 است:

)عنوان، یا  الف1ب(: شاید حاوی صفحۀ افتتاحی در برگ 2-الف1دو برگ نخست )-

های ها بوده که در نسخهآراسته به طال و سایر آذین ، احتماالً از جنس صفحاتنسخه(پشت

حاوی سورۀ  که الف،2ب و 1کهن مصاحف اعیانی رواج داشته است. همچنین صفحات 

 نفیسی یبا کتیبۀ چهارلوحی یا دولوح توانستهاست، می «البقره»و آیات نخست سورۀ « فاتحۀ»

یش از آن از نسخه جدا شده و زینت داده شده باشد که ظاهراً از سدۀ یازدهم هجری یا پ

ب( نیز 2 -ب1ترجمۀ این سه صفحه )صفحات نونویس ضعیفی جای آن را گرفته است. 

 .نسبتی با ترجمۀ کهن سایر صفحات ندارد

کنونی افتاده است که احتماالً شمار آن اوراق  158و  157هایی بین دو برگ برگ-

« یونس»از سورۀ  70آیۀ آن صفحات  صفحه( برآورد کرد. در60برگ )30توان مفقودی را می

طه، های عثمانصفحه بر اساس شمارش قرآن 40)چیزی کمتر از  «إبراهیم»از سورۀ  2تا آیۀ 

ها را در اختیار نداریم و بعدها کسرنویسی کتابت شده بوده که اکنون آن «(جزء»نزدیک به دو 

 اند. و نونویس نیز نشده

برگی از مصحف را ه ظاهراً یک کرّاسه هشتک : این بخش نیز194 -187های برگ-

تر نسبت به نونویسی نونویس است، هرچند زمان این کسرنویسی اندکی متقدّم شود،شامل می

برگ نخست مصحف است و شاید بتوان آن را از سدۀ دهم هجری دانست. این بخش، 2
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رفع نقص متن آیات  دنبالحاوی ترجمه نیست و کسی که این کسرنویسی را انجام داده، تنها به

 از این مصحف بوده است. 

نگاشته، در در رقم خود طبق آنچه نامیده و « اسمعیل بن مبارک»خود را کاتب دستنویس، 

از  دستنویسیبنابراین با  ق از کتابت این مصحف فراغت یافته است.665االوّل سوم ربیع

که کتابت آن در  هستیم همصحفی مترجَم و در برخی مواضع دارای توضیحات تفسیری مواج

در های مترجَم نسبتاً کامل از قرآن هایدستنویسق به پایان رسیده و اکنون یکی از 665تاریخ 

متعلّق به همین ی های متنوّعها و آذیندستنویس حاضر، حاوی آرایه .های ایران استکتابخانه

صفحات  یۀئم حاشو عال ،یاکوچک سرسوره یهابهیدر بخش کت سیدستنو نیا .تاریخ است

داشتن  نیحزب، سجده و جز آن، و همچن جزء،میجزء، ن یهانشانه رها،یتعش ها،سیاعمّ از تخم

(، سینونو یها)جز بخش دستنویس صفحات ۀدر هم اتیبه تعداد آ نیکوچک زرّ یهاگل

 است کههای زرّین، بیان شده در یک نگاه فنّی به این آذین و مذهَّب )طالدار( است. مندهیآرا

ناب در آن  یطال لویکمیافزون بر ن قتیو در حق افتهی نییناب تز یطالها تمام با آبسرسوره»

 نیا شدیاندیباال[ است که انسان م اریع یو دارا تیفی]باک با،یچنان زبه کار رفته و آن

 نیا ۀصفح. هر یدر حواش اریبس یهاشمسه یاند... داراداده انجامامروز  نیرا هم هایطالکار

ناب  یطالبا آب زیها نناب و مرصّع. سرسوره یطالاز آب نیزرّ ۀشمس کی یاهلل داراکالم

 (.55: 1390 ،ی)مرعش« است افتهی نییتز

آنچه در مشخّص کردن اقلیم اوّلیۀ نگهداری دستنویس و احتماالً پدیدآمدن اصل مصحف 

است که  قرن گذشته از دهۀ پنجاه خورشیدی هارزند یگزارش و ترجمۀ آن حائز اهمیت است،

دهد این دستنویس زمانی در کتابخانۀ مسجد طالشیخ در تاشکند )نام قدیم: چاچ( در نشان می

 -124: 1383 ،خویی ؛ صدرایی197: 1358پژوه، دانشازبکستان کنونی قرار داشته است )

125). 

 تفسير حاضر و یکی از مآخذ آن. ماهيت ترجمه4

 بناسماعیلدر برگردان بین سطور دستنویس  متعدّدتوضیحات تفسیری از مشاهدۀ پس . 4-1

، به این سمت گرایش خواهیم یافت که این برگردان را از یک ترجمۀ صرف و مبارک

. ها، بدانیمکم در برخی بخشو آن را یک ترجمۀ تفسیری، دست اللفظی خارج کنیمتحت

)تا برگ  فارسی در حاشیۀ صفحات نخست دستنویسنکات تفسیری بسیاری هم که به زبان 



 51  بشری.../  تفسیرارزش های ترجمه پژوهشی: -مقاله علمی

 

توان در که این اثر را میکند این حدس را تقویت میشود، به همان خطّ اصلی دیده می ب(64

 های تفسیری قرار داد. دایرۀ ترجمه

، یا ب64اوراق ابتدای تا پایان برگ شده در حاشیۀ نگاشته تفصیلی مأخذ مطالباحتماالً 

، «مبارک بناسماعیل»بوده است. چنین است عین نوشتۀ « حدّادی»از قرآنی  اثری کلّ ترجمه،

 موضحمصحف از  نای واضحِ »: ، در انتهای مصحف مرعشیکاتب دستنویس، در این باره

را مشکل شود دران تفسیر نگرد تا مقصود حاصل آید و سهو ه حدّادی بیشتر شده است، هر ک

    الف(. 411: ق665، مبارک بناسماعیل)« قلم درگدارد

 ق(457) حدّادی احمد بن محمد بن حمدانابونصر  همان امام «حدّادی» اگر مقصود از

که سه  دانیمباشد، می «المنیر هتفسیرمعانی کتاب اهلل تعالی و »تفسیر فارسی موسوم به صاحب 

کامل اثر برجای مانده و این هر سه البته متن فارسی تفسیر این  های مختلفدستنویس از بخش

هایی از . از سویی، بخش(14 -13: 1395قلعه، )رک: صفری آق کندرا بازسازی نمی

تا  ابتداییهای است، یعنی برگ مفصّل دستنویس مرعشی که بیشتر حاوی حواشی تفسیری

 قرار نداردما در اختیار  حدّادیفارسی بزرگ های است که از تفسیر بخش دقیقاً  ،ب64برگ 

ای البته این است که لزوم ضرورت چنین مقایسه. مقدور نیستها آن مطالب سۀمقای هدر نتیج و

مبارک همین امام ابونصر حدادی را قصد کرده که صاحب تفسیر مزبور  بناسماعیلبدانیم آیا 

مبارک از تفسیر معانی کتاب اهلل بهره نبرده و از  بناسماعیل. زیرا به هر حال با اینکه یا نه است

استفاده کرده، به هر حال احتمال اشتراک مطالب در دو کتاب از یک مؤلف « الموضِح»

 . وجود دارد)منظور حدّادی( 

سخن  حدّادی« حالمُوضِ»از  انتهای مصحف خود مبارک در توضیح بناسماعیل باری،

دانسته است که امام نظر او بوده است. مدسیر حدّادی جز تفگفته و این یعنی کتاب دیگری 

به نام  ی همکتاب ،یپنجم هجر ۀشناس بزرگ خراسان در سدعالم و قرآن ،یابونصر حدّاد

و تنها بخشی از آن در دستنویس شمارۀ  مفقود است نکیداشته که ا «ح لعلم القرآنالمُوضِ»

تصحیح و چاپ  دستنویس کتابخانۀ چستربیتی در ایرلند باقی است که از روی همان 3883

از آن کتاب مفقود هم در حقیقت چیزی نیست جز اشعار و بازمانده شده است. این بخش 

آثار  ۀ)دربار گشایدگرهی از مشکل کنونی ما نمیجا ، که در اینآن اثرشواهد موجود در 

 ؛77 -76: 1388شفیعی کدکنی،  رک: ،یحدّاد احمد بن محمّد ابونصر و قرآنی یریتفس
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پور، مسیحی -انوری ؛18 -13: 1395قلعه، ؛ صفری آق14 -10: الف-1391عمادی حائری، 

قلعه، ؛ صفری آق117 -116: ب-1391عمادی حائری،  ، رک:«المُوضِح» ۀدربار. 3-8: 1398

مبارک هنگام نقل مطالب  بناسماعیلبه عربی بوده و  تماماً «المُوضح»آیا کتاب  .(17: 1395

فارسی یا کتاب مزبور اثری  کهایناقدام کرده، و یا  هابخشآن، خود به ترجمۀ فارسی آن 

دوزبانه )مانند برخی آثار قرآنی دانشوران ایرانی در قرون پیشین( بوده که در کار شاید 

های فارسی آن نقل یا استفاده شده است )اگر تصوّر کنیم که مبارک فقط بخش بناسماعیل

مطالب حاشیۀ صفحات اوّلیۀ این مصحف که به فارسی است، برگرفته از آن منبع بوده باشد(. 

 .  توان پاسخ دادحاضر نمیدر حال  هم این پرسشبه 

 نقلمبارک  بناسماعیلدر کار  تفسیر در حین ترجمه از هاییونهنمو اینک . 4-2

 :گرددمی

و إنّ مِن أهل الکتاب لَمَن یُؤمِنُ باهللِ و ما أُنزِلَ إلیکم و مَا أُنزِلَ إلیهم خاشعینَ هلل ﴿-

گرود درستی که از اهل کتاب هراینه کس هست که میو به»: ﴾الیشترون بآیاتِ اهلل ثمنًا قلیلًا...

ده شد بر شما یعنی قران، و آنج فرستاده شد بریشان به خذای چنانک عبداهللِ سالم، و آنج فرستا

شده مر خذای را برنگزینند به پوشیدن صفت محمّد علیه السلم بها یعنی توریت، فروتن

 (.4ب س56 -22الف س56 ق:665مبارک،  بناسماعیل ؛199عمران: )آل« اندک...

زُقُوهُم فِیهَا وَ اکسُوهُم وَ قُولُوا لَهُم رْقِیَامًا وَ ا و ال تُؤتُوا السُّفَهاءَ أموالَکُم الّتی جَعَلَ اهللُ لَکُم﴿-

هاء خود آنک کردست خذای برای قولی کودکان را مالو مدهید زنان را و به»: ﴾قَولًا مَعرُوفًا

شما قوام معاش شما و نفقه دهید ایشان را و جامه پوشانیدشان و بگوئید ایشان را سخنی نیکو، 

مبارک،  بناسماعیل ؛5ساء: )النّ« قولی علم دینی آموزیدشانن، و بهیعنی منّت منهید بریشا

 (.14-11الف، س57 ق:665

ألَم تَرَ إلَی الَّذِینَ أوتُوا نَصِیبًا مِنَ الکِتَابِ یُؤمِنُونَ بِالجِبتِ وَ الطَّاغِوتِ وَ یُقُولُونَ لِلَّذِینَ ﴿-

ای از اند بهرهاُ ندیدی سوی کسانی که داده شده»: ﴾بِیلًاکَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَی مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا سَ

قولی حُییّ بن احطب و کعب کنند این شیاطین را، و بهگروند یعنی فرمان میکتاب توریت می

 ؛51ساء: )النّ« ترند از مؤمنان در دینها بر راه راستگویند مر کافران را اینبن اشرف را و می

 (.4ب، س63 -20الف، س63 ق:665مبارک،  بناسماعیل
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مَا أصَابَکَ مِن حَسَنَۀٍ فَمِنَ اهللِ وَ مَا أصَابَکَ مِن سَیِّئَۀٍ فَمِن نَفسِکَ وَ أرسَلنَاکَ للنَّاسِ رَسُولًا ﴿-

و آنچ رسید  ،آنچ رسید تو را نصرت در جنگ بدر آن از فضل خذای بود»: ﴾وَ کَفَی بِاهللِ شَهِیدًا

و فرستادیم تو را  ،گاه گداشتندن سبب یاران تو بود که کمینتو را هزیمت در جنگ احُد آ

 ق:665مبارک،  بناسماعیل ؛79ساء: )النّ« برای مردمان پیغامبر و خذای گواه بسنده است

 .(22 -18الف، س66

آلمُرَنَّهُم فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ اهللِ وَ مَن وَ لَأُضِلَّنَّهُم وَ لَأُمَنِّیَنَّهُم وَ لَآمُرَنَّهُم فَلَیُبَتِّکُنَّ آذانَ األنعَامِ وَ ﴿-

و هراینه گمراه کنم ایشان را و هراینه »: ﴾یَتَّخِذِ الشَّیطَانَ وَلِیًّا مِن دُونِ اهلل فَقَد خَسِرَ خُسرَانًا مُبِینًا

هاء شان تا ببرّند گوشدر ارزوها اندازم ایشان را کی بهشت و دوزخ نیست و هراینه بفرمایم

کنند و به سوزن  ییعنی خص ،ش خذای راشان تا بگردانند آفریننه بفرمایمپایان را و هرایچهار

قولی از دین خذای بگردانند مردمان را، و هر که بگیرد شیطان را معبودی جز از نگار کنند و به

 الف،71 ق:665مبارک،  بناسماعیل ؛119ساء: )النّ« زده شد زیانی پیدادرستی که زیانخذای به

 (.  22 -16س

 مبارک بناسماعيل ميزان اصالت برگردان. 5

، همان مبارک بناسماعیل، یعنی کاتب شود که آیابه این پرسش پاسخ داده می در این بخش

از  او کهاینمترجم است و در بخش ترجمه، نسخۀ اصل و خطّ مؤلّف را شاهد هستیم، یا 

ترجمۀ دیگری رونویسی کرده، یا حتّی اگر هم رونویسی محض نکرده، از آن تأثیر پذیرفته 

مبارک، درنگ  بناسماعیلدر حقیقت برای آگاهی از مستقلّ بودن یا رونویسی ترجمۀ  است؟

گیری کرد که با توان چنین نتیجهجانبه و بسیار دقیقی الزم است. امّا عجالتاً میو بررسی همه

زبان اثر به زبان متون قرآنی فارسی ماوراءالنّهری شباهت دارد، این ترجمه ظاهراً از  کهاین

کم شدۀ پیشین، استنساخ شده یا دستروی مأخذ مکتوب دیگری، یعنی یک ترجمۀ مکتوب

 افکنده است.کاتب فاضل آن در کار خود به آن ترجمۀ پیشین نظر می

دهد این برگردان تفسیری، در دارد که نشان می در بخش ترجمه وجودی هایقرائن و نشانه

آن منبع، یکی از تفاسیر  کهاینها، از یک منبع مکتوب دیگر بهره برده است. بسیاری از بخش

دی که بین های متعدّهای مشهور قرآن بوده باشد نیز البته منتفی است، زیرا در مقایسهیا ترجمه

، هشده صورت گرفتا و تفاسیر مشهور و شناختههشده در نسخۀ حاضر با ترجمهآیات ترجمه

که تطابق باالیی با ترجمۀ حاضر داشته باشد. با مطالعۀ  نداردای وجود هیچ تفسیر یا ترجمه

مکعوسی مبارک، حتّی به نتیجۀ  بناسماعیلشده به دست چندین صفحه از ترجمۀ کتابت
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های اصیل تفسیری از سدۀ هفتم هجری روبرو با یکی از ترجمه توان رسید و آن این استمی

هستیم که از منظر فقهی و کالمی و روایی، پشتوانۀ بسیار قدرتمندی از یک مکتب و مدرسۀ 

شود که اجازه الوصف فقراتی در متن دیده میمع تفسیری پویا در ماوراءالنهر داشته است.

مبارک به آن نظر داشته،  بناسماعیلتفسیری دهد به منبع مکتوب دیگری که ترجمۀ نمی

مبارک، به استادی تمام و دقّت  بناسماعیلنیندیشیم. این فقرات، چندان پرشمار نیست، زیرا 

فراوان مصحفِ خویش را فراهم آورده و در بخش ترجمۀ بین سطور چنان دقیق عمل کرده 

ترجمه یک ترجمۀ اصیل و شود که این که در یک نگاه گذرای کلّی خواننده متقاعد می

های پیشین است. امّا با مداقّه در بخش ترجمۀ تفسیری، گاه گیری از تفاسیر و ترجمهبدون بهره

مبارک، گاهی از  بناسماعیلگذارد که خورد که تردیدی باقی نمیاشکاالتی به چشم می

آن نظر  یا به کردهروی یک مأخذ مکتوب، یعنی یک ترجمۀ تفسیری مشابه، رونویسی می

 توان به سطور زیر استناد کرد:است. برای نمونه، می افکندهمی

« و بیدا ]=پیدا[ برای ما»که آمده « ساءالنّ»از سورۀ  75از آیۀ  ﴾لَنا... لْعَجْ...وَ ا﴿در ترجمۀ -

 از قلم کاتب افتاده است. « پیدا»پس از واژۀ « کن«/ »آور«/ »آر»ای چون (، واژه14ب، س65)

بگو همه از جکم »...، آمده: «ساءالنّ»سورۀ  78از آیۀ  ﴾......قُل کُلٌّ مِن عِندِاهللِ﴿در ترجمۀ -

نوشته شده « جکم»صورت آشکارا خطا و به« حکم»( که واژۀ 16الف، س66« )خذایست...

 دهد.بودن این بخش را افزایش میاست. وجود خطای کتابتی، احتمال رونویس

و هر که »خوانیم: می« ساءالنّ»سورۀ  112از آیۀ  ﴾مًا...ثْإِ وْخَطِیئَۀً أَ  بْکْسِ وَ مَن یَ﴿در ترجمۀ -

(. تکرار 8-6ب، س70« )یا سوکند ]=سوگند[ دروغ خورد...«[ دزدی کند یا سوکند ]=سوگند

 کند.در این بخش، رونویسی از منبعی دیگر را در ذهن تقویت می« یا سوکند»

بس »آمده: « ساءالنّ»سورۀ  141از آیۀ  ﴾...امَۀِیَحکُمُ بَینَکُم یَومَ القِیَ...فَاللّهُ ﴿در ترجمۀ -

( که واضح است صورت صحیح آن 20ب، س73« )]=پس[ خذای حکم کند میان روز قیامت

 بوده است. « تانمیان»یا « میان شما»

الکِتَابِ وَ نَکفُرُ  ...وَ یَقُولُونَ نُؤمِنُ بِبَعضِ﴿، بخش «ساءالنّ»از سورۀ  150در ترجمۀ آیۀ -

کویند و می»از ترجمه ساقط است: « گرویممی»بعد از فعل « به»، یک حرف اضافۀ ﴾...بِبَعضٍ

شویم به بیغامبران دیکر گرویم[ بیغامبر و کتاب خود و منکر میکرویم ]=میگویند[: می]=می

 (.  12ب، س74« )]=دیگر[
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یا روز »...، آمده است: ﴾......إِلَی یَومِ القِیَامَۀِ﴿، «المائدۀ»سورۀ  14در ترجمۀ بخشی از آیۀ -

 خواهد بود. « یا»جای به« تا»(، که صورت صحیح 22الف، س80« )قیامت

خوانیم: ، می﴾...یَنتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ...وَ إِن لَم﴿، بخش «المائدۀ»از سورۀ  73در ترجمۀ آیۀ -

(، در حالی که 20ب، س87« )گویند[...کویند ]=میو اکر ]=اگر[ بازبایستند ازانج می»...

 است. « بازنایستند»صورت صحیح، 

تا »...، آمده است: ﴾......لِیَذُوقَ وَبَالَ أَمرِهُ﴿، بخش «المائدۀ»از سورۀ  95در ترجمۀ آیۀ -

است و در این متن، شواهد « فرمانیبی»درست  ، که صورت«فرمانی خود...بجشد ]=بچشد[ می

؛ 10الف، س53 ؛10ب، س51 ؛22الف، س51 ؛14الف، س49دارد )مثالً رک:  پرشمار

 (. 16الف، س55

، در ﴾...قالَ آیتُکَ ألَّاتُکَلِّمَ النَّاسَ ثاَلثَ لَیَالٍ سَویًّا﴿، بخش «مریم»سورۀ  10در ترجمۀ آیۀ -

با  [گفتکفت ]=: تو آن/ همان باشد که سخن نتوانی [گفتکفت ]=»...ترجمه آمده است: 

(، که واضح است که معادل 6الف، س195« )درستی به همباروز[ با تن]=شباروز سمردمان سه 

 از قلم افتاده است. « آیَتُ»ای برای واژۀ ترجمه

م افتاده از قل« اولی»، برگردان و واژۀ معادل «فاطر»سورۀ  1در آیۀ « أجنِحَۀاولی»در ترجمۀ -

 .(13الف، س286است )

، آمده است: ﴾...إِعدِلُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوَی...﴿، «المائدۀ»از سورۀ  8در ترجمۀ بخشی از آیۀ -

ب، 79« )، آن نزدیکترست به ترسکاریآنراست کویید ]=گویید[ در کواهی ]=گواهی[ »

عد که متوجّه شده معادل را را در سطر ششم کتابت کرده، امّا ب« آن»(، که کاتب ابتدا 8-6س

قرار « هُوَ»را در سطر بعدی و دقیقاً زیر « آن»در جای مناسب خود ننوشته و بایستی واژۀ 

داده، کلمه را خط زده و در سطر هشتم از نو نوشته است. این رفتار نیز، احتمال رونویسی از می

 کند. یک منبع مکتوب دیگر را در این موضع تقویت می

ب، 51« )و بیغامبر می// خواند شما را»که آمده  ﴾...و الرّسولُ یَدعُوکُم...﴿در ترجمۀ -

ای ایجاد شده که تنها هنگام رونویسی از یک منبع چنان فاصله« خواند»و « می»(، بین 8س

     توان چنین رفتاری را مرتکب شد. مکتوب می

و  ست با احتیاط عمل شودالزم ا ایگیرینتیجه چنیندر اعالم شود که مجدّداً تأکید می

های ها و اصالتیک رونویسی محض و بدون نوآورینباید مبارک را  بناسماعیلترجمۀ 
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به شمار آورد. برعکس، حتّی اگر او در شناس قرآناز یک کاتب عالِم  متوقّع خاص

های فارسی قرآن و منابع تفسیری فارسی حوزۀ هایی از ترجمۀ تفسیری خود از برگردانبخش

تأثیر پذیرفته  ،پویا بوده شناسیو قرآن که از دیر باز صاحب یک مکتب تفسیری، ماوراءالنهر

که فضای بین سطور و  آن اندازهبسیار دقیق و عالمانه عمل کرده و  در این کار شکبیباشد، 

داده اثری را پدید آورده که حتّی یک خوانندۀ سطح باال و عالم به اطراف صفحات اجازه می

بیشترین اطاّلعات ادبی،  و بتواندنیاز باشد سایر تفاسیر بی دیدناز  با مراجعه به آن قرآنی علوم

کند و نشان قرائنی که این مدّعا را تأیید می تاریخی، داستانی، فقهی و کالمی را به دست آورد.

ین جای اوراق ادهد که او در هرچه پربارتر کردن برگردان تفسیری خود کوشیده، در جایمی

فارسی در این برگ ناگهان به پایان که حواشی تفسیری ، ب64ویژه تا پایان برگ مصحف، به

ها و تفاسیر یک از ترجمهکه هیچش ترجمه نیز عالوه بر اینشود. در بخدیده می رسد،می

مبارک  بناسماعیلخورد که ، گاه قرائنی به چشم میندارند ییکسانابداً پرشمار موجود با آن 

ها مبادرت به پدیدآوردن چنین برگردانی در بیشتر بخش که خود رأساً، ک مترجمِ مؤلفرا ی

 195در آیۀ  ﴾...فَاستَجَابَ لَهُم ربُّهُم﴿، هنگامی که در ترجمۀ برای نمونه. دهدنشان می ،کرده

پس قبول کرد خذای مر ایشان را »شویم: با چنین برگردانی روبرو می« عمرانآل»سورۀ 

توان حدس زد که کاتبِ مؤلّف، (، به احتمال فراوان می6-4الف، س56« )خذاوند ایشان

« هُوَ»را « استَجَابَ»خویش فاعل  اوّلیۀ حدس دراللفظی برای این آیه، هنگام ثبت ترجمۀ تحت

کرده است، امّا هنگامی که به ادامۀ آیه، یعنی واژۀ ثبت « خذای»ته و معادل آن را مستتر دانس

نه  ،«استَجَابَ »رسیده، متوجّه شده که فاعلِ  -که از قضا در سطر بعد کتابت شده-« رَبُّهُم»

ای ندیده جز گاه چارهاست. آن« رَبُّهُم»و همان ترکیب  ،ظاهر ایضمیری مستتر، که واژه

در زیر همین بخش از آیه ترجمه و کتابت « خذاوند ایشان» صورتبهرا مجدّداً « بُّهُمرَ» کهاین

از یک  اغلب کهمحض، گر نه از یک رونویس های دیگر آن،و نمونه کند. این دست رفتارها

 زند. مترجمِ مؤلّف سر می

 مبارک بناسماعيلزبان ترجمۀ . 6

 تفسیر حاضر-که مربوط به قلمرو پهناور ماوراءالنهر است، گاه در ترجمه یاختصاصات زبان

مبارک، محلّ کتابت و پردازش  بناسماعیل یعنیکاتب،  کهاینو با  کندیم ییخودنما

دانست که با  رومندیو ن یقو اریبس توانیاحتمال را م نیرا ثبت نکرده، ا شیمصحف خو

از قلمرو فارسی ماوراءالنهر، . میروبرو هست حونیج یبه آن سو متعلّقاز قرآن  یفارس یاترجمه
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های برگردانترین یکی از کهن ق665مبارک مورُّخ  بناسماعیل تفسیر-یا ترجمه هترجم

 شناسایی شدهبسیاری  دارترجمه مصاحف. از این قلمرو زبانی شودمحسوب میدار قرآن تاریخ

، امّا از آنجا که استمبارک  بناسماعیل مصحفاز  بیشتر هااز آن برخی تاریخ تقریبی که

، از بین رفتهها ها ثبت نشده یا بخش رقم کاتب در آن دستنویسدر آنزمان قطعی کتابت 

ترین ترین و کهنباید از نظر داشتن تاریخ قطعی کتابت، یکی از مهم دستنویس حاضر را

دار که و کهن از مصاحف ترجمه خیتاریب یهاجز نمونههای موجود به حساب آورد )نمونه

ها به آن یقرآن یهاشناخته شده و در پژوهش یزبان ۀحوز نیآستان قدس از ا ۀدر کتابخان

اشاره کرد که آن را  یقلمرو زبان نیکامل از اۀ نسبتاً نمونه ترجم کیبه  توانیاستناد شده، م

. این و منتشر کرده است حیتصح یتمامهمان کتابخانه به 1089 ۀشمار سیدستنو یاز رو یرواق

  .(1386رواقی،  رک: ؛کتابت شده است ماوراءالنهردر ظاهراً ق 759ترجمه در سال 

برجسته تعابیر نادر یا کاربرد واژگان و و  اختصاصات امالیی، برخیاشاره به در این بخش 

سبب که به الزم است اشاره شود رسد. امّا پیش از هر چیزضروری به نظر می در این متن

 ه است.محدود شددستنویس  90شواهد به برگ ۀ، عرضفیمحدود بودن مجال توص

در ترجمۀ بین سطور و نیز حواشی فارسی قدیم این مصحف، اختصاصات امالیی: . 6-1

  چند ویژگی امالیی بارزتر به این شرح است:

: وجود داردها در آن نویسیسرهمکه اغلب امکان  در کلماتی« شان»جدانویسی ضمیر -

 (؛ 16الف، س48« )شانفرزندان»

جمع به آن اضافه  ی«ها»ناملفوظ، هنگامی که  «ه»پایانی در واژگان مختوم به « ه»حذف -

؛ 4الف، س52؛ 18، 10ب، س48« )سینها»(؛ 2الف، س19؛ 8ب، س15« )میوها»شود: می

الف، 90) «نیزهاء شما»(؛ 12ب، س84؛ 10الف، س64؛ 8ب، س56« )فریضها»(؛ 2ب، س79

« خانها» مواجه نباشیم، این سه نمونه:« نشان»و « معجز»، «خان»و در صورتی هم که با  (؛6س

؛ (8الف، س75؛ 10الف، س42« )معجزها»(؛ 20ب، س69؛ 22ب، س51؛ 6الف، س42)

 (. 10ب، س48« )نشانها»

در میانۀ  ، امّا گاهیمقتصد است برای بسیاری از واژگان، «مَد»ثبت نشانۀ کاتب در -

نویس قدیم بوده، مدّی را ظاهر کرده که امروز که رسم بسیاری از کاتبان فارسیای، چنانواژه

 ( و یک جا16ب، س8« )نومیدآن» شود. مثالً در یک مورددر امالی زبان فارسی دیده نمی
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« النَّبِیِّین»واژۀ « کسرۀ»این مدّ، در حقیقت  کهاین. البته 2الف، س45شود )دیده می« بیغامبرآن»

« مد»در سطر باال باشد نیز، در این مورد خاص دور از ذهن نیست، هر چند، این عالمت به 

 . نوشته شده است (16ب، س49« )بهنآء ]=پهنآء[»تر است(، و یا یک جا نیزشبیه

های زبان این ترجمه را در چند بخش ویژگیشماری از  اختصاصات زبانی:برخی . 6-2

امّا پیش از هر چیز باید تذکّر داد که اگر این ترجمه تماماً یا بعضاً  .کردتوان بررسی می

رونویسی از یک برگردان دیگر بوده باشد، عاری از اغالط کتابتی نخواهد بود. با چنین نگاهی 

 ،«کینزد» یجابه «کینز»، «نزدِ» یجابه« نز» ،«دنیدزد» یجابه «دنیدز»چون  ییهاضبط

که در مواضع نادری از کار « دارندهنگاه» یجابه« نگادارنده»و  «هایکیتار» یجابه «کهایتار»

. امّا اگر برخی آیدد اغالط کتابتی به حساب توانیمشود مبارک دیده می بناسماعیل

داند، باید های ویژه میتر مبنا قرار گیرد که این ضبطها را حاوی برخی ابدالرویکردهای تازه

در ه ویژ آوایی هایتوجیه ابدال به دنبالها به دیدۀ اعتبار نگریست و تک این نمونهبه تک

 ها بود. آن

  شود. شاره میدر این بخش، تنها به برخی موارد ا . اختصاصات آوایی:6-2-1

، و برخی مناطق دیگر چون غزنی آثار کهن فارسی ماوراءالنهر های زبانیویژگییکی از -

در بسیاری واژگانی است که این دار نقطه ه/ذال معجم خوانینقطهو بی نویسینقطهمسألۀ بی

ها پیش از قرن از مدّت مناطقدر این  «د»به  «ذ»ابدال . حرکت به سمت واج را در خود دارند

 محدود گانیصورت گرفته و تنها در واژ -که این ترجمه به اواسط این قرن تعلّق دارد-هفتم 

تر که بارها مهم ماندهباقی خورد. از همۀ این مواردبه چشم می ترجمه نیزاین باقی مانده که در 

. واژۀ یاد کرد« خذاوند»و « خذای»، «خذا»توان از در این نسخه با ذال معجمه ضبط شده، می

؛ 6الف، س58؛ 6، 4ب، س57نیز اغلب با ذال معجمه ضبط شده )مثالً رک: « بذر ]=پدر[»

 نیز (، امّا گاهی4الف، س73؛ 2الف، س81؛ 14ب، س61؛ 8الف، س61؛ 12، 10ب، س59

؛ 22، 2الف، س58در متن آمده است )برای نمونه، رک: « بدر»صورت و به« ذ»بدون نقطۀ 

که اغلب با ذال معجمه ضبط شده، ولی « براذر»و « ماذر»(. همچنین است واژۀ 14ف، سال59

(، 18الف، س5« )یاذ»واژۀ  شود. سهنیز دیده می« برادر»و « رماد»صورت نقطه و بهگاهی بی

با ذال معجمه ضبط  مواضعی محدود( نیز در 22ب، س80« )جهوذان»( و 20الف، س54« )جذا»

 واژگان دیگری که در این قرن در بسیاری بالد قریب به اتّفاقاین موارد، از گذشته . استشده 



 59  بشری.../  تفسیرارزش های ترجمه پژوهشی: -مقاله علمی

 

مهمله  ه/نقطبی« د»، در این ترجمه به اندهمعجمه ثبت و ضبط شد« ذ»فارسی به  قلمرو زبان

در  ماوراءالنهری توان یکی از اختصاصات متون کهن فارسیتر که آن را میاست. از همه مهم

در دو مصدر « ذ»نقطه بودن ، بییر در آن پدید آمده به حساب آوردتفسهقرنی که این ترجم

طوری که بارها و بارها، این دو مصدر و مشتقّات است. به« پذیرفتن»و « گذشتن/ گذاشتن»

« درکدشتن»(؛ 14ب، س45« )کدشته»ها به این اَشکال در متن پدیدار شده است: پربسامد آن

(؛ 20الف، س66؛ 10الف، س52؛ 14الف، س49« )کداشتن»(؛ 2الف، س61؛ 4الف، س48)

از حد »(؛ 14الف، 89« )از حد درکدرندکان( »22ب، س90؛ 18الف، س90« )درکداشت»

   ( و موارد بسیار دیگر.     20الف، س61« )کدرراه»(؛ 8الف، س90« )درکدرد

المثل است )فی« مژده»ن واژۀ در یک واژه، ظاهراً همیشه با سه نقطه ضبط شده و آ« ژ»-

؛ 16الف، س76؛ 18الف، س49؛ 8ب، س41؛ 8الف، س41 ؛2الف، س19 ؛4ب، س4 رک:

( و گاه با 6ب، حاشیۀ صفحه، س64نقطه )گاه با سه« کژ»، دو بار(. همچنین واژۀ 10الف، س81

الف، 10)مواجه هستیم « دوژخ»با نیز مواضعی  در( ضبط شده است. 8ب، س46یک نقطه )

 . است« دوزخ»(، در حالی که این واژه در ترجمۀ تفسیری حاضر اغلب 20س

 خانهاء»: های فراوان داردکه نمونه ی جمع«ها»پس از « ی»به جای  («ء»)همزه ضبط -

رویهاء »(؛ 10الف، س47« )کارهاء نیک»(؛ 6الف، س47« )آیتهاء خود»(؛ 6الف، س42« )خود

« سرماء سخت»(؛ 18الف، س47« )رویهاءشان»(؛ 16الف، س47« )رویهاء کافران»و « مؤمنان

 (؛18الف، س49« )دلهاءتان» (؛8ب، س48« )هاءشان[سینهاءشان ]=سینه» (؛22الف، س48)

« زمینهاء دیکر ]=دیگر[»(؛ 6الف، س50« )جزاء ایشان» (؛16ب، س49« )بهنآء ان ]=پهناء آن[»

(؛ 8ب، س50« )شیدهشمشیرهاء ک»(؛ 10الف، س50« )سنّتهاء خذای»(؛ 10الف، س50)

دلهاء »(؛ 20ب، س51« )دلهاء خود»(؛ 4الف، س51« )قدمهاء ما»(؛ 4الف، 51« )کارهاء خود»

« جزاء کردارهاء خود»(؛ 22الف، س53؛ 18الف، س52« )دلهاءشان»(؛ 6الف، س52« )شما

(؛ 15ب، س56« )بهلوء ]=پهلوء[ آدم»(؛ 22ب، س55« )بدیهاء ما»(؛ 8الف، س55)

؛ 22الف، س61« )مالهاء خود»(؛ 14ب، س58« )حدّهاء خذای»(؛ 8ب، س57« )مهرهاءشان»

ب، 74« )مزدهاءشان»(؛ 4ب، س74« )دعاء بد»(؛ 22ب، س63« )کوشکهاء آن»(؛ 6الف، س62

الف، 79« )سرهاء خود»و « بایهاء ]=پایهاء[ خود»(؛ 20الف، س78« )تیرهاء قرعه»(؛ 20س

 (؛ و جز آن. 18ب، س79« )تهاءشاندس»(؛ 16و  8الف، س79« )دستهاء خود»(؛ 8س
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ی جمع هنگام اضافه شدن نیز تقریباً به همان اندازه پرکاربرد «ها»پس از « ی»و « ء»حذف -

؛ 22ب، س89؛ 20ب، س63 ؛14الف، س48؛ 8ب، س47 ؛14ب، س42« )کارها نیک» است:

« بیدا]=پیدا[ آیتها»(؛ 2الف، س47« )دلها شما»(؛ 16ب، س46« )آیتها خذای»(؛ 2الف، س90

 «مالهاشان» (؛22الف، س47« )رویهاشان» (؛6الف، س48« )آیتها خذایرا»(؛ 14الف، س47)

کتابها »(؛ 16ب، س51« )نفسهاشان»(؛ 8ب، س48« )زبانهاشان»(؛ 2ب، س57؛ 16الف، س48)

مالها »(؛ 8ب، س58« )حدّها خذای»(؛ 17ب، س56« )جفتها خود»(؛ 4الف، س55« )نبشته

جیزها ]=چیزها[ »(؛ 4-2ب، س68« )غنیمتها بسیار»(؛ 20ب، س60« )یگر[یکدیکر ]=یکد

(؛ 14ب، س79« )کتابها ما»(؛ 6الف، س79«( )وُجُوهَکُم« )=»رویها خود»(؛ 7ب، س75« )خوش

یچ وجه در دهد که کاتب به ه. این دوگانگی، نشان می(؛ و جز آن6الف، س90« )دستها شما»

 صورتبهکاربرد داشتن این هر دو قاعده  به معناین احتماالً نداشته و ای این مورد وحدت رویّه

یا »: هایی در کنار هم به ظهور رسیده استچنین نمونهطوری که گاه همزمان در زبان اوست. به

(، و یا 10ب، س82) «بریده شود دستهاء و بایهاشان ]=پایهاشان[ از جب ]=چپ[ و راست

ب، 84دیگری از همان صفحه ) در سطر« واهاشانه»( و 10ب، س84در یک جا )« هواهاءشان»

( در حالی که در بخش قبل دیدیم که 6الف، س79«( )وُجُوهَکُم« )=»رویها خود»(، و نیز 18س

، در همین برگ ««رویهاء خود»در این متن هست، از جمله یک مورد دیگر، « رویهاء...»مکرّر 

 .16الف، س79

سوء )»شده استفاده « سوء»از «( إلَی»)در ترجمۀ « سوی»های اندکی، به جای در نمونه-

 (. 4الف، س11شود )دیده می« سوئ»[( و یک جا نیز ضبط 4الف، س78« ]خانه

( و 14ب، س3« )تایکیها»شکل صورتی شاید خاص به« ظُلُمَات»ترجمۀ  در موضعدر یک -

( که اگر 4ب، س55ضبط شده )« درناک»، «دردناک»ی جابه ،«أَلِیم»ترجمۀ  یک جا نیز در

 . یت خواهد بودخطای کاتب نباشد، حائز اهم

نمونۀ پراهمّیتی  دار( به کار رفته است که)=سپاس« در[در ]=سپاسسباس»در یک جا -

 (.14الف، س19است )

؛ 4ب، س9مان را( ضبط شده است ))=ش« شمانرا»دقیقاً « شما را»موضع، به جای  دودر -

« نیافریدی ایرا بباطل»روبرو هستیم: « این را»جای به« ایرا»(؛ و در موضعی دیگر با 18ب، س44

 (. 14ب، س55)
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 .(4الف، س55؛ 16ب، س50برای نمونه: دارد ) در این متن، کاربردهای متعدّدی« نبشته»-

عجمی )دارای « ف»ای از کاربرد نقطه، و نیز هیچ نمونهبا سه« چ»و تقریباً هیچ واژۀ دارای -

 شود. نقطه( در متن دیده نمیسه

زبان این ترجمه چه اندازه از ترجمۀ  کهاینی: و نحو یصرفهای برخی ویژگی. 6-2-2

ای ( نزدیک شده، مسألهمقصد )فارسیزبان طبیعت فاصله گرفته و به ه اللفظی و سختگیرانتحت

های قبل، جانبه و مقایسۀ بسیار دقیق این ترجمه با سایر ترجمهاست که تنها با بررسی همه

 صورتبهکننده رسید. امّا آنچه به قضاوتی اقناعدربارۀ آن توان معاصر و بعد از این اثر، می

و ساختارهای جمالت توان دربارۀ میزان تأثیرپذیری این ترجمه از نحو کلّی و عمومی می

عربی قرآن )زبان مبدأ( در این مرحله بیان کرد آن است که تا حدّی، زبان این ترجمه به 

و  خشکهای قرآنی طبیعت زبان فارسی نزدیک شده است. زیرا در مقایسه با برخی از ترجمه

 ها واللفظی متعلّق به قرون چهارم تا ششم یا حتّی هفتم هجری، مترجم به جسارتتحت

ر برگردان تفسیری خویش خوبی دهایی دست زده و اقتضائات زبان فارسی را گاه بهشجاعت

در نظر گرفته است. از سویی نیز، هنگامی که وجه تفسیری و توضیحی ترجمۀ او پررنگ 

شود، آنچه بر ذهن پدیدآور حاکم است، همان نحو فارسی است. امّا باز باید در نظر داشت می

اللفظی بودن ترجمۀ متن مقدّسی قرن هفتم هجری، همچنان قواعد تحت که در بافت زمانی

هایی کرده است. عرضۀ نمونهای ایجاب میچون قرآن، تأثیرپذیری از نحو عربی را تا اندازه

 فایده نخواهد بود. جا بیها در اینبرای این سختگیری

و بر خذای توکل »(، آمده: 122عمران: )آل ﴾مِنُونَؤْیَتَوَکَّلِ المُلْ...وَ عَلَی اهللِ فَ﴿در ترجمۀ -

« توکل کنید»توانست پیش از می« گو»(، که موضع 6الف، س49« )کنید کو ]=گو[ مومنان

تر شود. کاری که همین مترجم در مواضع دیگر باشد تا بتواند به نحو زبان فارسی نزدیک

و بر خذای کو ]=گو[ توکل »ه المثل مشابه این الفاظ مقدّس را بترجمۀ خود انجام داده و فی

 (. 20ب، س79؛ 14ب، س52برگردان کرده است )« کنید مومنان

ای »(، آمده است: 75ساء: )النّ ﴾...لُهَاهْهَذِهِ القَریَۀِ الظَّالِمِ أَ  نَا مِنْ رِجْخْ...رَبَّنَا أَ﴿در ترجمۀ -

(. در 14-12ب، س65« )خذاوند ما بیرون آر ما را ازین شهری ظالم و مشرکانند ساکنان آن

تر ای نزدیک، این امکان وجود داشت که جمله«شهری»پس از « که»حالی که با افزودن یک 

 طبیعی زبان فارسی ایجاد شود، مترجم از این کار پرهیز کرده است. صورتبه
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هر کجا کی »خوانیم: (، می78ساء: )النّ ﴾کُمُ المَوتُ...رِکْنَمَا تَکُونُوا یُدْ...أَیْ﴿ترجمۀ  در-

در نحو « شما»پس از « را»(. جای خالی 12الف، س66« )باشید دررسد شما مرک ]=مرگ[

 . است مشخّصفارسی این جمله 

چه بود شما، یعنی مرتدّان، در »آمده:  (،88ساء: )النّ ﴾فِی المُنَافِقِینَ... فَمَا لَکُمْ﴿در ترجمۀ -

 .نیامده است« شما»بعد از « را»(، که باز 16الف، س67« )مال منافقان

بندی و تقیّد مترجم به قواعدی که برای مترجمان قرآن در حفظ با این همه، در عین پای

های فقهی و شرعی مترجمان ساختار متن مبدأ وجود داشته، که ریشۀ این مسأله را در حسّاسیت

توان کلّی دربارۀ این ترجمه می صورتبهباید دنبال کرد، آنچه باز در قرون اوّلیّه کالم الهی 

دان، تا فهم برای مخاطب فارسین کرد آن است که رفتار مترجم در عرضۀ یک زبان همهبیا

نهایت با رسی( بوده و محصول کار او نیز درای همراه با گرایش به سمت زبان مبدأ )فااندازه

توان از یک اقتضائات زبان فارسی نسبتاً همخوان و همراه شده است. امّا فقط در حدّی که می

      در همان قرن هفتم هجری توقّع داشت، و نه بیشتر.  قرآن ورمترجم نوآ

های در این ترجمه، مانند بسیاری ترجمه خاص های زبانی و وجوه فعلیبرخی از ساخت

و جمالت تمنّایی جمالت شرط و جواب شرط  ،«ذم» فعل ،انواع نهی برگردان درکهن قرآن، 

همچنین در این بخش، برخی  یک گزیری نیست. هایی برای هربه کار رفته که از عرضۀ نمونه

 کاربردهای خاص غیرمرتبط با فعل نیز خواهد آمد. 

(، 159عمران: )آل ﴾...لِکَحَوْ فَضُّوا مِنْنْبِ لَاتَ فَظًّا غَلِیظَ القَلْ کُنْ ...وَ لَوْ ﴿جمالت شرطی: -

قَالُوا ...﴿(؛ 6-4ب، س52« )نه برمیدندی از تودل هرایخوی درشتو اکر ]=اگر[ بودئی درشت»

بدانیمی که انجا اکر ]=اگر[  کویند ]=گویند[» (،167عمران: )آل ﴾لَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعنَاکُم...نَعْ لَوْ

 .(18الف، س53« )روی[ شما کردیمیروی ]=پسحرب خواهد بود هراینه بس

مبندارندا »(، و 6ب، س53« )سَبَنَّلَاتَحْ»در ترجمۀ « مبنداریا ]=مپنداریا[»فعل نهی: -

المثل دو بار نیز (، و فی4ب، س54؛ 14الف، س54« )سَبَنَّ لَایَحْ»در ترجمۀ « ]=مپندارندا[

در « مفریباد تو را»(؛ 2ب، س55؛ 22الف، س55« )سَبَنَّلَاتَحْ»در ترجمۀ « مبندارندا ]=مپندارندا[»

  (.14الف، س56« )لَایَغُرَّنَّکَ»ترجمۀ 
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ای کاشکی من با »، (73النّساء: ) ﴾زًا عَظِیمًافَأَفُوزَ فَوْ تُ مَعَهُمْتَنِی کُنْ...یَا لَیْ﴿فعل تمنّایی: -

ب، 65« )بخت شدنی بزرک ]=بزرگ[ بغنیمت داشتنایشان بودمی تا نیکبخت شدمی نیک

 (.4-2س

، «کردید»جای )بهن را روی کردی شیطاپسبرای فعل جمع حاضر: « ی»استفاده از شناسۀ -

 .(20ب، س66«( )تُمعْبَتَّإ»برای فعل 

ب، 38) ﴾سَ المِهَادئْ ...وَ بِ ﴿در ترجمۀ « «[آتشست»]کذا، و نه  و بد بسترا کی آتشت»-

 .(16س

، ﴾هِمُ الذِّلَّۀُ...عَلَیْ تْضُرِبَ﴿در این عبارت « کزید ]=گزید[خواری»کاربرد صورت مصدری -

 (. 18-16ب، س47« )الذِّلَّۀ»معادل  عنوانبه، «کزیدالزم کرده شد بریشان خواری»

« برای ما را»خورد: در مواضع متعدّدی از این ترجمه به چشم می« برای...را»کاربرد -

برای »(؛ 4ب، س78« )برای شما را»(؛ 14الف، س50« )برای مردمان را»(؛ 8، 2الف، س9)

 (، و جز آن. 14ب، س86« )برای جنک ]=جنگ[ را»(؛ 4ب، س79« )خذای را

 . (16الف، س42« )صَارِیأنْ مَنْ»در ترجمۀ « گران[ منکران ]=یاریکیانند یاری»-

در این برگردان تفسیری، شماری واژگان و ص: واژگان و تعابیر خابرخی . 6-2-3

تشخیص منطقۀ  خورد که شاید در تعیین نوع کار مترجم یاکاربردهای پربسامد به چشم می

ها و تفاسیر این ترجمۀ تفسیری نیز مانند بسیاری از برگردانمفید افتد.  دقیق پدید آمدن اثر او

 را «ناگرویده»و « دهگروی»و  ،«ایمان»های یکی از معادل عنوانبهرا « گرویدن»کهن فارسی، 

هایی نیز از دیگر معادل« استوار داشتن»به کار برده است )البته  «کافر»و  «مؤمن» ترتیب برایبه

روی پس»از معادل « إتّباع»شود(. برای مصدر عربی در این متن دیده می« ایمان»است که برای 

اغلب با یک نقطۀ « بیغامبر»واژۀ  است. استفاد شده« کردنفرمان»از « هإطاع»ی او بر« کردن

، و واژۀ ای برای حرف نخست یا دو حرف ابتداییو گاه بدون هیچ نقطه حرف نخست،

 میان شود. ازدر متن دیده می «ش»نیز بیشتر با همین ضبط و گاه بدون نقطۀ حرف « فریشته»

اشاره کرد. « درستی که/ کیبه»و « هراینه»توان به کاربرد قید می دیگر تعابیر و واژگان پربسامد

استفاده شده است، و گاهی نیز معادل « سوء»ندرت یا به« سوی»گاهی از ، «إِلَی»در ترجمۀ 

ب، 82؛ 6ب، س47) «بحضرت خذای»روبرو هستیم « إِلَی اهللِ»و یا در مواردی که با « زی»

بارها از « لَکِن»( و برای 6ب، س48« )جز از»معادل « مِن دونِ»برای ( به کار رفته است. 18س
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؛ 22الف، س54؛ 2ب، س48؛ 16ب، س44؛ 4ب، س43است ) استفاده شده« جز که»معادل 

بسیاران »و « بسیاران ازیشان« )»بسیاران»، و جز آن(. 10ب، س88؛ 14ب، س84؛ 2الف، س63

در « بسیاران»[( و 4-2ب، س88؛ 8ب، س87« ]کَثیرًا مِنهُم»و « کَثیرٌ مِنهُم»در ترجمۀ « را ازیشان

بیشتر »معادل از « کَثیرٌ مِن»برای  غالباً خورد، امّا م می( گاه به چش16الف، س88« )کَثیرًا»ترجمۀ 

 استفاده شده است. « ازیشان

از  منتخبای نامهواژه عنوانبهذکر که و تعابیر قابل کلماتو اینک فهرستی از برخی 

، به همراه چند توضیح توان عرضه کردکابردهای نادر واژگانی در این برگردان تفسیری می

 :  هابرخی نمونه مختصر دربارۀ

 (10الف، س55« )متاع الغرور»آبکینه ]=آبگینه[ که برفور بشکند: در تفسیر -

. شواهد این تعبیر برای 20ب، س3«[ )الصَّوَاعِق»در ترجمۀ « اتشها ابر»آتش ابر ]اصل: -

در متون قرآنی چندان پرشمار نیست. عین این معادل، یک جا در قرآن دارای کد « صاعقۀ»

در  1115شمارۀ ، که اصل آن به«فرهنگنامۀ قرآنی»شده در طرح های بررسیقرآناز  107

شود و در اواخر سدۀ دهم هجری کتابت شده، کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می

« آتشها که از ابر جهد» صورتبه[ و یک بار نیز 1/341 :1376 -1372یاحقّی، شود ]دیده می

آستان قدس از سدۀ دهم  1867، نسخۀ شمارۀ 112ی کد در همان پژوهش، در قرآن دارا

ای است که شدهبا آگاهی از وجود چنین ترکیب کلیشه[. 3/938 همو:هجری، آمده است ]

دهن ابر »ای دیگر نگریست: گونهالدین عبدالرزاق اصفهانی، بهتوان به چنین بیتی از جمالمی

 ([360: 1392صادقی، ]« پر آتش شد ازانک/ با کفش الف سخا پیمودست

 .(20ب، س37«( )الرّاسخون)=»استواران -

 .(20الف، س49«( )الحَکیم)=»استوارکار -

 .(10ب، س49«( )مُضَاعَفَۀً)=»افزون بر افزون -

الف، 83؛ 8الف، س54؛ 10ب، س51؛ 18ب، س48؛ 4ب، س8اندوهکن ]=اندوهگن[ )-

 .؛ و جز آن(20ب، س90؛ 16الف، س87؛ 16س

 .(20الف، س46«( )مَقَام)=»جای ایستادن-

 .(12ب، س39«( )الِک المُلکمَ)=»بادشاه بادشاهان ]=پادشاه پادشاهان[ -

 .(12الف، س60«( )فَریضَۀً)=» بازبریده-
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 .(12ب، س40«( )أُنثَی)=»بجه ]=بچه[ مادینه -

 .(22ب، س65«( )کَید)=»بدسگالیدن -

 .(18الف، س78؛ 20ب، س8بسمل کردن )-

 .(4ب، س72«( )برهیزید»)اصل:  ]=پرهیزیدن[ رهیزیدنب-

قولی آن پوستک تنک و به»در این توضیح تفسیری: « فَتیل»)معادل بوستک ]=پوستک[ -

 .(دوم صفحه یۀالف، حاش63)که خستۀ خرما میان آن باشد( 

در « گیری[ ما را بافسوس؟کیری ]=گفتند میکفتند می)»به افسوس گرفتن کسی را -

اند[ دین شما را اند ]=گرفتهکسانی را که کرفته»[؛ 22ب، س8« ]ا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًاقَالُو»ترجمۀ 

 .[(2الف، س86. نیز رک: 18ب، س85« ]الّذین اتّخذوا دینَکُم هُزُوًا»در ترجمۀ « بافسوس

 .(18الف، س14«[ )خَرَاب]=»بیرانی -

 .، دوبار(12ب، س50«( )عَقِب)=»نقطه[ پاشنه ]با سه-

 .(8ب، س79؛ 10الف، س78«( )التَّقوَی)=»ترسکاری -

[ خستۀ خرما ؛ در شاهد دوم: بشت: بستدر شاهد اوّل پشت ]اصل[ چاهکجاهک ]=-

 .(18ب، س71؛ 8ب، س63«( )نَقیرًا)=»

 .(12ب، س38«( )أزواج)=»جفتان -

 .(13الف، س286؛ 4الف، س57«( )رُباع)=» جهارکان جهارکان ]=چهارگان چهارگان[-

 .(18الف، س69)نماز چهاررکعتی( ) [چهارگانهجهارکانه ]=-

 .(18، 16الف، س58«( )الرُّبُع)=» جهاریک ]=چهاریک[-

رون آید چون اندازۀ آن خاز که از انگشتان بی«: »فَتیل»خاز )در این توضیح تفسیری برای -

فرهنگنامۀ آستان قدس، رک:  2064. تنها شبیه به قرآن مترجم شمارۀ 16الف، س63«( )بمالی

 ای دیگر از سورۀدر آیه« فتیل»ژۀ ( )و باز برای معادل همین وا775، 1بزرگ قرآنی، ج

 .(10الف، س66« )اندازۀ خاز انگشت فتیلًا:: »«ساءالنّ»

شینندگان از مؤمنان که در حرب هیکسان نباشند در ثواب خان«( )»القاعِد)=»شیننده خانه-

و افزونی نهاد »[ و 8-6ب، س68« ]ین...نِمِؤْالمُ نَمِ ونَدُاعِی القَتَوِسْایَلَ»در ترجمۀ « ...رفتندن

ینَ علَی دِهِ المُجَا اللّهُ  ضَّلَفَ»در ترجمۀ « شینندگان، مزد بزرگکنندگان را بر خانهخذای حرب

در خانه »در همین صفحه از معادل  ه[. امّا جالب است ک14ب، س68« ]یمًاظِرًا عَجْینَ أدِاعِالقَ
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در این « شینندهخانه». معادل [12ب، س68نیز برای این واژه استفاده شده است ]« مانندگان

: 1395رواقی، شود ]ها و تفاسیر کهن دیده نمیبخش از ترجمۀ قرآن، ظاهراً در سایر ترجمه

842- 844]) . 

 . (2الف، حاشیۀ میانی صفحه، س63خردکان )-

 . (22ب، س60« )تجارۀ)=»خرید و فروخت -

دهد این واژه، در عهد توضیح بعد از آن مهم است که نشان می«. إقرار)=»خستون شدن -

تری ای کهنمترجم، چندان پرکابرد نبوده و شاید او آن را از منبع مکتوب تفسیری یا ترجمه

 . (12ب، س10) اخذ کرده است(

 . (8ب، س63؛ 1الف، حاشیۀ دوم صفحه، س63خستۀ خرما )-

. 22الف، س60«( )لِهِنَّأهْ نِ ذْإِوهُنَّ بِحُکِنْافَ»در عبارت « أهل)=» [خواجگانخواجکان ]=-

: 1395رواقی، [ مشابهت دارد. نیز رک: 159، ص1ظاهراً در این موضع، تنها با تفسیر نسفی ]ج

734). 

کنندگانند در شرک و هرائنه اسراف«: »ریزیخون»معنای مصدری، یعنی ریز )بهخون-

 .(4ب، س82«( )ریزخون

 . (18ب، س59) «(رَبائب)=»دختندران -

 . (18الف، س78«( )السَّبُع)=»دده -

«( رآنَونَ القُرُایَتَدَبَّأَفَلَ»، در ترجمۀ «پس چرا نیکو درنیندیشند قران را)» در اندیشیدن-

 . (12 -10ب، س66)

درجفسد  کیو به اندام ن ردیکرد که درو زود آتش گ ادیگوگرد را ازان )»در جفسیدن -

 24، در توضیح تفسیری مربوط به آیۀ «ردیاو گنده باشد و سخت گرم شود و زود نم یو بو

 . ب، حاشیۀ باالی صفحه(4«( )البقرۀ»سورۀ 

 . (4ب، س87زن )دروغ-

؛ 12ب، س59؛ 8، سب48؛ 18الف، س20) [دشمنایگیدشمنایکی/ دسمنایکی ]=-

 . (12ب، س89؛ 12ب، 88؛ 10ب، س86؛ 20الف، س80؛ 8الف، س78

 .(20س الف،38«( )هِمْیْلَمِثْ)=»دوجندِ ]=دوچندِ[ خویش -

 .(13الف، س286؛ 4الف، س57«( )مَثنَی)=»ان[ دوگان دوگ]= اندوکان دوک-
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 . (18الف، س69)نماز دورکعتی( ) ]=دوگانه[ انهدوک-

ترجمۀ در « شوی بر خیانت ایشان و شکستن عهدشانور میو همیشه دیده)»ور شدن دیده-

 . (14الف، س80«( )مْهُنْنَۀٍ مِائِلَی خَالُ تَطَّلِعُ عَاتَزَلَ وَ»

نیز استفاده شده « شیطان». در کنار این معادل فارسی، از خود واژۀ الشّیطان( )مکرّر)=»دیو -

 . (است

 . (12الف، س87«( )الطّاغوت)=»دیوان -

 . (20الف، س79رخصت )اصطالح فقهی( )-

 . (10ب، س41) شناس )=وَجیه(روی-

 . (2ب، س72، 22، 20، 18الف، س72«( )جُوان»زال )در برابر -

قَالَ أَنَا أُحیِی »در ترجمۀ « رانمیو بم انمیبز زیگفت من ن»ها: بخشإحیَاء( در این )=»زیاندن -

الف، 52؛ 20ب، س32« )وَ اهللُ یُحیِی وَ یُمِیتُ »در ترجمۀ « و خذای بزیاند و بمیراند» ،«وَ أُمِیتُ

 . آستان قدس( 2064، مشابه قرآن شمارۀ 630: 1395رواقی، نیز رک:  .18س

. مشابه با تعداد زیادی از 12ب، س61«( )یُوَفِّقُ)=» [آرد]= سازواری بیدا ]=پیدا[ ارد-

 :1395 ،رواقیهای غیر از آن، رک: های ماوراءالنهری و برخی از تفاسیر و ترجمهترجمه

751) . 

 .(14الف، س71«( )مَرید)=»ستنبه -

 .(16الف، س41سخون ]=سخن[ )-

 .(18الف، س78سرون )=شاخ( )-

 کَ ا بِجِئنَ وَ»این بخش از آیه:  رجمۀ)در ت [دیگر]= [ دیکرگواهان]= کواهان کنندۀسره-

 .(18 -16الف، س62«( )یدًاشَهِ اءِ لَؤُعلَی هَ

 «(سکانسکان » با امالی ی دیگردر شاهد و) گان[گان سه]=سه انککان سهسه-

 .(13الف، س286؛ 4الف، س57«( )ثُالث»=)

 .(4ب، س58، 6الف، س58«( )ثالثُّلُ)=»سیکی سیک/ -

 .(12ب، س53شادمانه )-

 .(18الف، س48«( )أصحاب النّار)=»شایان آتش -

 .(22ب، س41«( )الطّیر)=»پرک[ برک ]=شبشب-
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 .(10الف، س79الکَعبَین( ))=» شتالنک ]=شتالنگ[-

 .(16الف، س9شدیار کردن زمین )-

. برای 14ب، س81) «(إنّا هاهُنا قاعدون»در ترجمۀ « که اینجا شسته خواهیم بود)»شِستن -

 . («شینید»و « شینندهخانه»رک: موارد دیگر از این ریشه، نیز 

الف، 58؛ در حالی که در 2ب، س58، و 8الف، س58«( )السُّدُس)=»یک/ ششیک شش-

 .برای این واژه آمده است(« حصّه مشش»معادل  4س

«( اگر با ایشان شینید شما آنگاه همچو ایشان باشید«( )»شِستن»شینید )=نشینید، از مصدر -

 .(12-10ب، س73)

 .(6ب، س52عفو کردن از کسی )-

، معادل این بخش «اند با ایشانو انها که عقد موالت بسته»عقد موالت ]کذا[ )در عبارت: -

. که تنها مشابه با برخی متون تفسیری 18 -16الف، س61«( )الّذینَ عَقَدَت أیمانُکُمو »از آیه: 

در «. عقد و مواالت»یا « عقد مواالت»، دارای تعبیر 745 :1395رواقی، دیگر است، رک: 

به خطّ توضیح فقهی و شرعی مربوط به این بخش  مبارک بناسماعیلهمین مصحف حاشیۀ 

 .(ضبط شده است« عقد مواالت»جا صراحتاً آمده که در آناصلی کاتب 

 .(8ب، س85؛ 8ب، س72؛ 6الف، س44صفت باری تعالی( )« واسعال)=»عطا فراخ-

سُطوا یبْأنْ»جمۀ در تر« که فراز کنند سوی شما دستهاء خود برای کشتن شما)»فراز کردن -

بکشی مرا نیستم  اگر فراز کنی سوی من دست خود را تا»[؛ 18-16ب، س79« ]دیَهُمکم أیْإلیْ

ا ی مَتَ إلیَّ یَدَکَ لِتَقتُلَنِطْ لَئِن بَسَ»در ترجمۀ « من فرازکننده دست خود سوی تو تا بکشم تو را

 .[(6-4الف، س82« ]تُلَکَکَ لِأقْیْطٍ یَدِیَ إلاسِبَا بِأنَ

 .(14ب، س86فرومیراندن آتش )=إطفاء( )-

، 16الف، س59، 10، 6 ،4ب، س57( )«القُربَیذی»و  «أولوا القُربَی»، «األقرَبون)=»قرابتان -

 ، در این موضع،ای کهنمتون تفسیری و ترجمه (، معادلی که در16ب، س61، 16الف، س61

 .(و جز آن 752، 694 -693: 1395، رواقی)رک:  دیده نشده یا نادر استظاهراً 

 .(4الف، س77؛ 16ب، س72؛ 22ب، س53«( )وَکیل)=»کارران -

 .(12ب، س41«( )المَهد)=»]=گاهواره[ کاهواره -

 .(22ب، س42«( )المُمتَر)=»کمانومند ]=گمانومند[ -
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)برای برخی منابع قرآنی فارسی دیگر  .(10الف، س57)=هنیئًا( ) [گوارانکواران ]=-

 (.1/347: 1398؛ نیشابوری، 687: 1395متضمّن این کاربرد، رک: رواقی، 

 .(10الف، س57«( )ایئًمَرِ)=» [گوارندهکوارنده ]=-

 .(558 :1395رواقی، . نیز رک: 4الف، س47«( )هحُفرَ)=»د[ نْکورکند ]=گورکَ-

که  لشن یمثل او چون مثل سنگ» :)در جمالت زیر( الف34ب و 33«( )صَفْوان)=»لشن -

در قرآن این واژه تنها  «غباریقطر پس بگدارد آن را لشن ببرو خاک افتد پس باران زند بزرگ

. برای سایر 3/933: 1376 -1372آمده است )رک: یاحقی، « قرآنی نامۀفرهنگ»از  27

رواقی . (2378 -2377 /5گفته، رک: همو: های فرهنگنامۀ پیشکاربردهای این واژه در قرآن

بار و  کی «شنیل»بار،  کی «نهیلش»های به شکل ( نیز از استفادۀ محدود این واژه384: 1395)

 خی منابع خود یاد کرده است.در بر بار کی هم« لشن»

 . (14ب، س50میرانیدن )-

الف، 59. نیز رک: 4الف، س16( )برای شاهد اوّل «عَن... بُرغَیَ»معادل ناخواهان شدن )-

 . (18س

 . (16سالف، 72«( )نُشوز)=»ناسازواری -

 . ؛ و جز آن(10الف، س48؛ 10ب، س47؛ 10الف، س47«( )المُنکَر)=»ناشایست -

 (. 22الف، س88«( )مُنکَر)=»ناشایستی -

 .(18الف، س45؛ 6الف، س17؛ 10ب، س16«( )األسباط)=»کان ]=نواسگان[ نواس-

ب، حاشیۀ باالی 7؛ «وُلج»صورت مشکول ، به4ب، س7؛ 12ب، س6«( )السَّلوَی)=»ولج -

 .«(وُلج»صورت ، این بار نیز مشکول به6الف، س8؛ 4صفحه، س

«( یُنفِقُ کَیفَ یَشاءُ»در ترجمۀ « خواهددهد هرچگونه که میمی)» ]=هرچگونه[نه هرجکو-

  ؛ و موارد بسیار دیگر(. 8ب، س86)

 .(20الف، س58«( )الثُّمُن)=»هشتیک -

 .(20ب، س57«( )مِثلَ)=» همجند ]=همچند[-

الف، 62«( )مثقالَ ذَرَّۀٍ»در معادل « همسنگ یک ذرّه»)در تعبیر  همسنک ]=همسنگ[-

 .(12س



 45-72ص ،1401، بهار و تابستان 245، شماره 75زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  70

 

[ و 12ب، س67، ]«إعتزلوکُم»در ترجمۀ « یکسو شوند از شما)» یکسو شدن از کسی-

 .[(18ب، س67« ]یعتَزِلُوکُملَم»در ترجمۀ « یکسو نشوند از شما»

 گيری. نتيجه7

ها و تفاسیر قرآن به این بخش مهمّی از گنجینۀ زبانی فارسی در ادوار متقدّم آن، در ترجمه

ده است. در از این گنجینه هنوز بررسی و کاوش نش توجّهیقابلزبان محفوظ مانده و بخش 

های ق است، صورت665مبارک از سال  بناسماعیلتفسیر که ترجمه یکی از این منابع مهم

شود که برای نخستین بار قلمرو وسیع ماوراءالنهر دیده می فارسی در از مهمّ و واژگان نادری

است. در این پژوهش، همچنین به یکی از منابع احتمالی  هایی از آن عرضه و معرّفی شدهنمونه

نامه همچنین نشان مبارک قرار داشته، اشاره شده است. این بررسی بناسماعیلکه در اختیار 

شناس سدۀ هفتم هجری، یا منبعی که او از آن تأثیر پذیرفته، چطور برای دهد که این قرآنمی

، ان مقصد ترجمه، سعی کرده از سنّت رایج روزگار خودزب عنوانبهاستفادۀ طبیعی زبان فارسی 

مندی از سنّت ترجمۀ تفسیری، فاصله بگیرد و ضمن بهره، اللفظی و خشکترجمۀ تحتیعنی 

های یک مصحف مترجَم ارزشمند را در اواسط سدۀ هفتم هجری پدید آورد. او در بخش

در حاشیۀ مصحف خویش  ترتفصیلی عرضۀ نکات تفسیریبه اوّلیه کار خویش، همچنین 

بخش نیز ارزش  همینکه از یک جا به بعد به دلیلی نامعلوم آن را رها کرده است.  تمایل داشته

است. امید است در آینده با انتشار کامل این متن فواید متنوّع آن فراگیر  را افزایش دادهکار او 

  شود و در اختیار همۀ پژوهشگران قرار گیرد. 
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 منابع و مآخذ
، «بخشی از یک ترجمۀ کهن قرآن از سدۀ ششم یا هفتم هجری»(، 1400) ،حمّدی، امیرحسینآقام

کوشش جواد بشری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، با ، بهبه یاد ایرج افشاردر: 

 . 57 -23، ص1همکاری انتشارات سخن، ج

، دستنویس کتابخانۀ آیۀاهلل مرعشی نجفی، شمارۀ قرآن مترجَمق(، 665) ،مبارک بناسماعیل

17394 . 

هایی تازه دربارۀ ابونصر حدّادی و تفسیر آگاهی»(، 1398) ،پورانوری، حسن و مرضیه مسیحی

 .22 -1، صص43، پیاپی 1، شمارۀ 12، سالبهار ادب، «تفسیره المنیرمعانی کتاب اهلل تعالی و 

، نشریۀ آستانۀ فهرست نسخ خطّی کتابخانۀ آستانۀ مقدّسۀ قمتا(، )بی ،پژوه، محمّدتقیدانش

  . 2مقدّسۀ قم، شمارۀ 

، زیر نظر های خطّینسخه، در: «کتابخانۀ مسجد طالشیخ»(، 1358) ،پژوه، محمّدتقیدانش

 . 200 -195، ص9پژوه، تهران: کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، جمحمّدتقی دانش

 :کوشش: علی رواقی، تهران، بهای فارسی از قرآن مجیدترجمه(، مؤخّره بر: 1386) ،رواقی، علی

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

 . 1، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، جنامۀ بزرگ قرآنیفرهنگ(، 1395رواقی، علی )

 . 2تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ج ،نامۀ بزرگ قرآنیفرهنگ(، 1396رواقی، علی )

، چاپ دفتر روشنایی، از میراث عرفانی بایزید بسطامی(، 1388) ،کدکنی، محمّدرضاشفیعی 

 پنجم، تهران: سخن.

، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فرهنگ جامع زبان فارسی(، 1392) ،اشرف ]زیرنظر[صادقی، علی

 . 1فارسی، ج

، قم: قرآن کریمهای فارسی های خطّی ترجمهفهرستگان نسخه(، 1383) ،یی، علیخو ییصدرا

   های خارجی. مرکز ترجمۀ قرآن مجید به زبان

یاب از تفسیر منیر اثر ابونصر احمد بن محمّد ای تازهنسخه»(، 1395) ،قلعه، علیصفری آق

 . 22 -13، صص4-3، شمارۀ 1، دورۀ سوم، سالگزارش میراث، «حدّادی

المجلّد ، تاب اهلل و تفسیره المنیرمعانی ک(، مقدّمه بر: الف-1391) ،محمّددعمادی حائری، سیّ

برگردان به قطع اصل دستنویس الثامن، ابونصر احمد بن محمّد بن حمدان بن محمّد غزنوی، نسخه

موزۀ توپقاپی )استانبول(، تهران: کتابخانه، موزه و بخش خزینۀ امانت کتابخانۀ کاخ 209شمارۀ 

 مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.  



 45-72ص ،1401، بهار و تابستان 245، شماره 75زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  72

 

های دیگری دربارۀ ابونصر حدّادی و برگی از یافته»(، ب-1391) ،محمّدسیّدعمادی حائری، 

 . 129 -116، ص32، پیاپی 2، شمارۀ 16، سالترجمان وحی، «مصحفی دیگر به خامۀ عثمان ورّاق

، 4-3، شمارۀ 17، سالمیراث شهاب، «های خطّی نویافتهنسخه»(، 1390) ،محمودمرعشی، سیّد

 86 -3ص، 66 -65پیاپی 

های خطّی کتابخانۀ فهرست نسخه(، 1393) ،محمود، با همکاری محمّدحسین امینیعشی، سیّدمر
، قم: کتابخانۀ بزرگ حضرت آیۀاهلل العظمی مرعشی بزرگ حضرت آیۀاهلل العظمی مرعشی نجفی

 . 44نجفی، ج

تصحیح ، چاپ اوّل ناشر، بهتفسیر نسفی(، 1376) ،الدین عمر بن محمّدنسفی، ابوحفص نجم

 .ج2عزیزاهلل جوینی، تهران: سروش، 

، تصحیح و تحقیق تفسیر بصائر یمینی(، 1398) ،الدین محمّد بن محمودنیشابوری، قاضی معین

 ج. 4علی رواقی، تهران: مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، 

فرهنگنامۀ قرآنی، فرهنگ برابرهای فارسی (، 1376 -1372) ،ی، محمّدجعفر ]با نظارت[یاحقّ
، مشهد: نسخۀ خطّی کهن محفوظ در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی 142ساس قرآن بر ا

 ج. 5بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، 


