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Abstract
Objective: Translating and interpreting the Quran into Persian is one of the surprisingly rich
and less well-received treasures of the Persian language that in terms of vocabulary, structural
diversity and phonetic transformations are much more productive than some of our known and
less known Persian texts. The Quran Motarjam 704 with a few drops is a precious manuscript in
Transoxianian dialect, with a solid language and its Persian words belong to Dari-speaking
mainland namely Transoxiana and eastern Khorasan. The land of Transoxiana was formerly
called Fara-rood (on the other side of river) and for over five centuries has been the cradle of
Islamic civilization in Iran and the center of Iranian government.. The first translation of a wellknown interpretation of the Quran into Persian or translation of the Tabari’s commentary, was
done by the Persian scholars of Fara-Rood (Transoxiana) and Nasafi’s commentary along with
many other ones such as Darvajegi and Gajdavani, Mogadamatol-Adab, Takmelatol -Asnaf,
sahifatol- Azra, Tajol-Asami, Magasedollogat, Anisol- Moasherin and Matlae -Maghased have
also been compiled in Persian language in this area.
Methodology: This qualitative research is descriptive documentary which is done by using
library method. What follows is an example that introduces the whole manuscript of the Quran
704 which is kept in Astan Ghods Razavi Library.
Findings: Paying attention to the midlines translation of this Quran shows that it is remarkable
in terms of lexical, syntactic and phonetic properties, words such as difez (locast, tick) sare row
(journey), Barshafidan (to become known), andokhsidan (take refuge), baraf rudan (different
miscellaneous) which are not mentioned in the most of Persian dictionaries are found in this
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translation. collecting pure Persian words enriching vocabulary, developementing of historical
grammer, preparing Iranian dialectology atlases, realizing different meanings of Persian
vocabulary and solving problems of ancient texts with the help of Persian equivalents in these
translations, and accessing to some linguistic differences, disparate Persian species and dialects
in the Geographical areas of Persian language. The last but not the least in this research we seek
to take forgotten face of this valuable version, by introducing it to the Quranic researchers and
Persian lovers.
Conclusion: The translation of this Quran has many linguistic consonant with Nasafi
commentary and its cross-section letters have been translated the same as translation of Tabari
commentary event though the first and last pages of this version has dropped and we do not
know the exact time of its writing and its scribe’s name but the language of its translation is
older than early eight century. Seemingly, it is the same as the translation’s language of Quran
1089 written in the fifth century by Najm-suri.
Keywords: Manuscript, Transoxiana, Quran Motarjam (translated Quran), translation,
interpretation, dialect translation.
Article type: Research
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چکیده
هدف :گردآوری واژگان سَره فارسی ،کمک به افزودن اطالعات اطلسهای گویششناسی زبانهای ایرانی ،حل دشواریهای متنهای کهن به یاری
برابرهای فارسی این ترجمه ،برخی از اهداف نقد و بررسی این نسخه است.
روششناسی :این پژوهش ،پژوهشی کیفی است ،به روش توصیفی-اسنادی و با شیوه گردآوری کتابخانهای انجام یافته است .جامعه آماری و حجم
نمونه نیز کل نسخه خطّی قرآن مترجم  407است که در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری میشود.
یافتهها :ترجمه این قرآن زبانی استوار دارد و واژگان فارسی آن متعلق است به سرزمین اصلی زبان دری یعنی ماوراءالنهر و خراسان شرقی .مردم این
سرزمین گونهای از زبان را که مرکب از زبانهای سغدی ،دری و عربی بود ،با خط عربی به کار گرفتند و آن را فارسی فرارودی نامیدند .فرارود از حیث
داشتن ترجمههای قرآن به فارسی ،یکی از غنیترین و پر بارترین حوزههاست .نسخه مورد نظر با وجود همخوانیهای مشترک با برخی آثار در این
منطقه ،ویژگیهای منحصر به فردی دارد که مترجم بر اساس گویش خاص ،در زمان و مکان خویش آورده است .دقت در ترجمههای میان سطری
این قرآن نشان میدهد از نظر لغوی ،نحوی و آوایی ارزش بسیار دارد.
نتیجهگیری :زبان ترجمه این قرآن ،قدیمتر از اوایل سده هشتم را نشان میدهد و به نظر میرسد که همانند زبان ترجمه قرآن معروف به  9001در
سده پنجم باشد که نجم الثوری نوشته است .همچنین این متن اشتراکات زبانی بسیاری با تفسیر نَسَفی دارد و حروف مقطّعه در آن ،همچون ترجمه
تفسیر طبری ،ترجمه شده است.
کلیدواژهها :نسخه خطّی ،ماوراءالنهر ،قرآن مُترجم ،ترجمه ،تفسیر ،گویش.
نوع مقاله :پژوهشی
--------------------ناشر :کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
© نویسندگان

کتابداری و اطالعرسانی ،9700 ،دوره  ،47شماره  ،3شماره پیاپی  ،17صص.479-497 .
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مقدمه

ماوراءالنهر سرزمینی است در شمال رود جیحون ،جایی که امروزه تمام کشور ازبکستان و بخش اعظمی از
میشود و به مدّت پنج قرن ،بزرگترین مهد تمدّن اسالمی ایران
تاجیکستان ،قرقیزستان و قزاقستان را شامل 
حکومتهای ایرانی بوده است .

و مرکز
بیگمان یکی از مهمترین نمادهای ملّی و فرهنگی
با ورود اعراب ،مردم این سرزمین ،زبان پهلوی را که 
آنها در ماوراءالنهر
میرفته سخت مورد توجّه قرار دادند«.آنان پیش از آمدن اعراب و ساکن شدن 
آنان به شمار 
گونهای از زبان را که
(فرارود) به زبان سُغدی سخن میگفتند ،امّا برای نوشتار خطّ عربی را انتخاب کردند و 
ترکیبی از زبان سغدی ،زبان دری و زبان عربی بود به کار گرفتند وگونه فارسی فرارودی نامیدند» (رواقی،
،2931ص.)21.
میداد تا این که پس از غلبه شیبانیان بر حوزه فرارود،
این گونه زبانی ،همچنان به زندگی خود ادامه 
سدههای
آنچنانکه در 

گسل فرهنگی میان این حوزه و ایران پدید آمد و زبان فارسی فرارودی نتوانست
پیشین ،راه خود را دنبال کند».پس از انقالب اکتبر شوروی( 2321م)«به همّت بزرگانی چون صدرالدّین
سدههای نخستین هجری تا
رگهای اینگونه زبانی روان شد و با به کارگیری واژگان  
عینی ،خون تازهای در 
قرن هشتم و نهم ،جانی تازه در کالبد آن دمیده شد»(همو،2931،ص.)12.
تفاوتهای بسیاری داشته

حوزههای جغرافیایی دیگر،
زبان فارسی فرارود یا گونه فارسی فرارودی با زبان فارسی 
ناهمگونیهای

و دارد؛ «اثرپذیری این گونه زبانی از زبانهای ایرانی میانه شرقی ،به ویژه سغدی ،سبب شده است که
گونههای زبان فارسی پیدا شود»(رواقی،2911،ص.)953.
فراوانی میان گونه فارسی ماوراءالنهری و دیگر 
ترجمه قرآن به زبان فارسی از اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری آغاز شده است.این واقعه مهمّ
چشماندازی بس گسترده،در ادب پارسی پدید آورد(سادات ناصری،2913،
فرهنگی،خود سر غاز تحوّلی بزرگ بود و 
ص.)1.
فرارود(ماوراءالنهر) با شهرهای بزرگی چون بخارا ،سمرقند ،فرغانه ،خجند ،اسفره و قرشی(نسف)با
غنیترین و پربارترین
ترجمههای قرآن به فارسی ،یکی از 

حوزههای درسی گوناگون ،از حیث داشتن

حوزههاست .نخستین ترجمه-تفسیر شناخته و در دسترس از قرآن به فارسی؛ یعنی ترجمه تفسیر طبری،

فرهنگنامههای قرآنی مانند:

فارسی زبان آن سوی رود ،سامان گرفته است و شماری از

به دست عالمان
شدهاند(1رواقی،2911،ص.)959.
لسانالتنزیل و المستخلص در این حوزه فراهم 

واژههای قرآن ،بیشتر در نواحی دور از خالفت به ویژه مشرق ایران یعنی ماوراءالنهر رونق
توجّه به ترجمه 
داشته است و نفوذ زبان عربی-با گسترش اسالم-سبب وسعت زبان دری شد.
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بخشهای شرقی ممالک

لهجههای محلّی ،به ویژه در خراسان و

تالش برای فهم قرآن به زبانها و
عربیدانی به عالمان و دانشوران معدودی اختصاص داشت ،به حدّی بوده است که بتوان از وجود

اسالمی که
ترجمه و تفسیرهای بیشتری در این مناطق اطمینان حاصل کرد.
تفاوتهای زبانی

ناهمخوانیهای زبانی این ترجمه یا ترجمه -تفسیرها ،به برخی از

میتوان بر پایه
امروزه 
حوزههای جغرافیایی ایران دست پیدا کنیم.

گویشهای ناهمخوان زبان فارسی در

گونهها و

نامههای بومی به
فرهنگ 

در این حوزه جغرافیایی ،تفسیرهای نسفی و درواجکی و غجدوانی و بسیاری
فارسی همچون مقدمه االدب ،تکمله االصناف ،صحیفه العذرا ،تاج االسامی ،مقاصد اللغه ،انیس المعاشرین،مطلع
شدهاند.
مقاصد و صراح تألیف 
حوزههای فعّال

رشتههای علمی و فرهنگی نیز ،همچون پزشکی ،نجوم و عرفان ،یکی از

حوزه فرارود در
کتابهایی چون :هدایه لمتعلّمین فیالطب ،دانشنامه عالیی ،التّفهیم ،شرح تعرّف و خالصه شرح

بوده است؛
شدهاند؛ جدا از این که ماوراءالنهر
متنهای فارسی در این سرزمین تألیف و تصنیف 
تعرّف و بسیاری دیگر از 
(فرارود)  خاستگاه نخستین شاعران زبان فارسی نیز بوده است (همو ،2911 ،ص .)953-959 .رودکی
شهابالدین احمد نسفی سمرقندی ،ابوعلی سینا ،منجیک ترمذی،

سمرقندی ،نظامی عروضی سمرقندی،
ادیب صابر ترمذی ،کمال خجندی و نظایر آن ،از این گروه هستند.
میرسد تقسیم زبان فارسی بر اساس دوره ،دقیق نیست و هر منطقه جغرافیایی به شکل مجزا
به نظر 
حوزهها ،کاربرد یکسانی

ویژگیهای واژگانی و ساختاری و آوایی زبان فارسی در این

باید بررسی شود؛ زیرا
میشناسند ،دست کم چهار تا پنج
دورهای که سبک خراسانی را از آن زمان 
نداشته است.برای مثال«:در 
میشدند و
حوزههای جغرافیایی متفاوت ایران به کار گرفته 

میشناسیم که در
گونه از زبان فارسی را 
داشتهاند(رواقی،2933،ص.)5.پس ،از نگاه علمی و کاربردی ،به

گستردهای با یکدیگر

ناهمخوانیهای زبانی

نوشتههای چند سده را در قالب یک سبک -خراسانی یا عراقی -بدانیم.

هیچ روی پذیرفته نیست که
پژوهشهای ادب فارسی است.به

پیچیدهترین

متنهای کهن فارسی از
تصحیح یا آراستن و پیراستن 
پیچیدگیهای بیشتری برای مصحّحان دارد؛ زیرا

دشواریها و

ترجمهها و تفسیرهای قرآن،

خصوص تصحیح 
شناسیهای امروز ،به نتیجه مطلوبی رسید.


سبک
نمیتوان با

ترجمهها و توانمندی زبان فارسی سبب شده

«ناآگاهی از این تفاوت شگرف زبانی و فرهنگی در این
بیتوجّهی قرار گیرد و نتوانیم به فرهنگ
بیمهری و 
دانش و روش و نگرش هزار ساله مترجمان قرآن ،مورد 
تاریخی زبان فارسی دسترسی پیدا کنیم»(رواقی،2911،ص.)953.
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معرّفی نسخه
کتابخانه هزار ساله آستان قدس رضوی ،گنجینه بسیار باارزشی است که شامل هزار نسخه قرآن خطّی است و
از این تعداد ،نزدیک به چهارصد نسخه قرآن ،ترجمه فارسی دارد.قرآن مورد نظر ما ،تک نسخه ارزشمند و
منحصر به فردی است که به قرآن مترجم123مشهور است .آغاز و انجام آن افتادگی دارد و کاتب آن نامعلوم
است .قرآن مترجم  123در  2232صفحه و  512برگ کاغذ دولت آبادی حنایی ضخیم ،قرآنی است با
افتادگیهایی اندک و ترجمه فارسی که در هر صفحه از آن 3سطر قرآن ،به خط نسخ جلی و3سطر ترجمه،

میشود.
نشانههایی از خط ثلث دیده 

به خط نسخ خطی ،با

9

تنها تزئینات نسخه ،عالیم سجاوندی است و اسامی سور که به شنگرف نوشته شده؛ فواصل آیات دوایر
قرآنهای امروزی نیست و اغلب
کوچک شنگرفی و در بیشتر موارد بدون نشانه است.شماره آیات مطابق با 
قرآنهای چاپی امروز()13آیه دارد.
یکی دو آیه اختالفدارد.برای مثال سوره زخرف()13آیه دارد ،امّا در 
سورهها با جوهر قرمز ،اسم سوره و تعداد آیات آن به عربی نوشته شده است .برای مثال،

در ابتدای بیشتر
سورة القصص ثمان و ثمانون آیه سوره قصص )11(،آیه .
این نسخه ارزشمند در محرم الحرام  2939قمری مطابق با  2929شمسی در کتابخانه آستان قدس
ثبتشدهاستودرفهرستگاننسخههایخطّیایران(فنخا)نیزمعرّفینشدهاست.

رضویبهشماره123

3

نگاشتهاند«:قرآنیاستکامل،فقط

محمّدجعفر یاحقّی،در ابتدای این نسخه قرآن ،یادداشتی این چنین،
سوره فاتحه،یکیدوصفحهازسوره بقرهوقسمتیازآخرسوره سباوجزئیازاوّلسوره فاطرافتادگیدارد.
عالوهبراین،ازسوره عصرتاآخرقرآننونویسیشدهاست.قرآنیاستممتازوبسیارشبیهاستبهقرآنیکه
میرسد.در
درشماره سومفرهنگنامه قرآنیفیششدهوتاریخکتابتایننسخهبهاوایلقرنهشتم( )135
ترجمهآن،برابرهایبسیارعالیوممتازدیدهمیشودوازلحاظترجمه،بسیارقابلاهمیّتاستوحتماًبایدبا
دقّتهرچهتمامترفیششود» .
بهطورکلّیآخرنسخهازصفحه  2291تا 2232بدونترجمه،نونویسیشدهاستوبهخطّکاتباصلی
نیست .دیگرصفحات215-211و211نسخه-آیات35تا 223سوره نساء  -نیزبهخطّکاتبنیستوصفحه
 211خالیاست.آیات11و19سورهاعرافنیز-سهسطراوّلصفحه -133بهدستکاتباصلیکتابتشده
افتادگیهای

امّادرصفحهقبل،دوبارباخطّیبسیاربدنوشتهشدهاستکهبهخطکاتبنیست(نسخه،)131
نسخهبهسهشکلقابلمشاهدهاست:
.2

برگ هاییازنسخهکامالًمفقودشدهاستودرمیکروفیلمموجودنیست.مانند :سورهحمد


وشوری(نسخه)193؛
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بهعلتسهوکاتب،آیاتی در کتابتاز قلمافتاده است،مانند:آیه 13از سوره آل عمران

.1

(نسخه)225؛
بهدلیلچسبکاریدرپایینبعضیصفحات،خطوطیقابلدسترسینیست،مانند:سوره

.9

بقرهآیات21وبخشیازآیه(29نسخه.)2
بهغیرازآنچهدریادداشتمحمّدجعفریاحقّیذکرشدهبخشهایدیگرینیزوجودداردکهازنسخه
هایدقیقمفقودشدهرامیبینیم:


درجدولزیرقسمت
ساقطشدهاست.

جدول  .0قسمتهای مفقود شده نسخه
تعداد کلّ آیات در

تعداد آیات

شماره آیات

شماره صفحه

این سوره

مفقود شده

مفقود شده

نسخه

فاتحه

4

4

ابتدای  9تا آخر 4

ابتدای نسخه

بقره

402

1

نام سوره

ابتدای  9تا نیمه 2
آیه  94و ابتدای 93

9و4

نیمه  94تا نیمه 91
آل عمران

400

9

آیه 47

901

اعراف

402

واژه (یعلمون)

آخر آیه 974

411

سبا

17

94

نیمه  73تا آخر 17

410

فاطر

71

94

ابتدای  9تا نیمه 94

420

مؤمن

01

واژه (الحساب)

آخر آیه 94

092

فصلّت

17

42

نیمه  41تا آخر 17

037

شوری

13

13

ابتدای  9تا آخر 13

037

زخرف

01

43

ابتدای  9تا نیمه 43

031

مرسالت

10

9

آیه 41

9001

زمان و مکان نسخه

ونههای
یترینگ 
از روزگار شکلگیری گونه ماوراءالنهری آگاهی نداریم امّا میدانیم که این گونه زبانی ،یکی از قدیم 
سرودههای رودکی ،ترجمه تفسیر طبری ،هدایه المتعلّمین ،شرح تعرّف ونظایر آن ،همه و همه

زبان فارسی است.
ویژگیهای زبانی حوزه ماوراءالنهر

رسالهای درباره

فرارودی (ماوراءالنهری) هستند؛ امّا چون تاکنون کتاب یا
حوزههای دیگر تشخیص دهیم.برای
نوشتههای 

نوشتههای ماوراءالنهری را از

(فرارود) نوشته نشده است ،نمیتوانیم
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میتوان به نتیجه رسید ،این کاری است تازه که استاد
شناخت حوزه تألیف هر اثر ،تنها از راه مقایسه زبان متون 
آنها نهادهاست و در این باره مینویسد :
گونهشناسی بر 
علی رواقی ،نام 
«اگر چه همه این شهرها در ناحیه خراسان بوده امّا هر یک گویش خاصّ خود را داشته و اگر تمام این
گویشهای زبانی در هر

نمیدانیم که
نواحی را جزء سبک خراسانی بدانیم درست نیست .ما هنوز به درستی 
ناحیه از ماوراءالنهر چگونه بوده است و هر کتاب ،در کدام شهر از این سرزمین نگاشته شده است؟ برای
همخوانیهای مشترک آثار فرارود را به خوبی بشناسیم و به کمک این دانش،

میبایست
دانستن این امر 
گونهشناسی ما را در حلّ این معمّا،
حوزههای دقیق هر اثر را از نظر گویش تشخیص دهیم.در واقع دانش 

میرساند»(رواقی .)2931،
یاری 
متنهای فارسی پیشینهای نداشته است ،امّا برای رسیدن به روزگار و حوزه
اگرچه این شیوه پژوهش در 
میرساند.
گونهای دارد ،همین روش تازه ما را به نتیجه 
تألیف هر دست نوشته که اثرپذیری گویشی و 
قرآن مترجم  123به طور حتم در منطقه ماوراءالنهر کتابت شده است و اگرچه زمان آن را اوایل قرن
میرسد»(فکرت،2919،ص.
قدیمتر از کتابت است و قطعاً تا قرن پنجم 
دانستهاند ،امّا «زبان ترجمه ،

هشتم
.)221

شیوه ترجمه نسخه

ترجمه فارسی این قرآن ارزشمند ،ترجمه لفظ به لفظ است.کاتب در زیر هر واژه عربی ،ترجمه فارسی فرارودی
ترجمهها در یک خطّ افقی و پیوسته نباشد در خطوط کوتاه و مورّب نوشته است.این

گونهای که
آن را به 
بیشباهت نیست و در ترجمه ،توضیحات جالبی دارد.برای مثال:
ترجمهها گاه به تفسیر 

« .2طاغوت«:این واژه هشت بار در قرآن آمده است و همه جا به معنی«دیو»« ،شیطان» یا «بت»ترجمه
شده امّا تنها یک بار معادل اسم خاص«کعب بن اشرف»5قرار گرفته است.
ترجمههای معیار به همین شکل

سمهای خاصی است که در اکثر
« .1بحیره ،1سائبه ،1وصیله 1و حام«:3ا 
میشوند.
آورده 
«ما جَعَلَ اهللُ من بَحیرَة و السائبه وال وَصیلَهٍ و الحامٍ ولکنَّ الذّینَ کفروا یَفترونَ علی اهلل الکَذبَ و اَکَثرُهُم
الیَعقلُونَ»(مائده .)221،
«خدا چیزهای ممنوعی از قبیل بحیره و سائبه و وصیله و حام قرار نداده است ولی کسانی که کفر
نمیکنند»(فوالدوند،2913،ص)213.؛امّا کاتب نسخه،
میبندند و بیشترشان تعقّل 
ورزیدند ،بر خدا دروغ 
معادل این چهار واژه را چنین آورده است :
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«نه کرد خدای از ماده شتر گوش شکافته و نه یله کرده و نه پیوسته به برادر خود و نه شتر نگاه دارنده
پشت خود»(نسخه.)121،

برخی ویژگیهای سبکی نسخه

میکنیم:
ویژگیهای سبکی بسیاری دارد که در اینجا به ذکر چند نمونه اکتفا 

ترجمه فرارودی نسخه،
میشود .این ویژگی در سراسر ترجمه
 .2در افعال دوم شخص جمع به جای (د)( ،ت) استعمال 
قرآن وجود دارد«:ای آدمیان پرستیت پروردگار شما را»(بقره)12،؛
( .1ی) در آخر افعال ماضی ساده« :اگر طاعت داشتندی ما را نه کشته شدندی» (آل عمران،
)211؛
 .9استفاده از (را نهادی) یا (را تخصیص)« :و مر او را برادری بود و یا خواهری»(نسا)21،؛
 .3تقدّم فعل بر مفعول« :خدای دوست میدارد نیکوکاران را»(مائده)29،؛
 .5کاربرد (م) نفی با افزودن «ه» در ابتدای افعال منفی« :و مه گوئیت،مر آن را،که کشته شود در
راه خدا»(بقره)253،؛
 .1جدا نوشتن (ن) نفی فعل با افزایش (ه) ،با فاصله از همکرد فعل« :نه دست یافتیم بر شما،
و بازداشتیم شما را»(نسا)232،؛
 .1تقدّم صفت بر موصوف« :همچون «سخت شکنجه» به جای (شکنجه سخت)»،آمرزنده گناه و
پذیرنده توبه سخت شکنجه ،با فضل»(مؤمن)9،؛
واژهها :به منظور تأکید بیشتر بر مطلب« ،هر آینه افزون کنم من ،هر آینه هر آینه و اگر
 .1تکرار 
نسپاسی کنیت ،هر آینه ،شکنجه من ،هر آینه سخت است»(ابراهیم)1،؛
« .3آنچه نزد شماست ،سپری شود و آنچه نزد خداست ،پایدار است و هر آینه ،پاداش دهیم ،هر
میکردند»(نحل)31،؛
آینه هر آینه ،آنان که شکیبایی کردند ،مزد ایشان به نیکوتر آنچه 
میکنیت تنهاتان و
میفرماییت مردمانرا به نیکویی ،و فراموش 
 .22آوردن (اَو) به جای (آیا)« :اَو ،
نمیدانیت به خرد»(بقره)33،؛
میخوانیت نامه را ،اَو ،پس 
شما 
 .22کاربرد واژه (کس) به جای (اهل)( :ای کسهاء نامه،به درستی آمدتان پیغامبر ما»(مائده)23،؛

کتابداری و اطالعرسانی ،0011 ،دوره  ،20شماره 3

223

 .21کاربرد واژه (بیک ،ویک ،بی) به جای (بل)« :و اگر پرسی ایشان را،که فرو فرستاد از آسمان
آبی؟ پس زنده کرد به وی ،زمینی را از پس مردن وی ،هرآینه گویند ،هرآینه هر آینه خدای ،بگوی
سپاس مر خدای را ،نه بی بیشتر ایشان ،نه دریابند به خرد»(عنکبوت)19،؛
 .29کاربرد واژه (شکاف) به جای (فرج)« :و آن زن را ،که استوار داشت شکاف خود را ،پس
دمیدیم در وی از جان ما ،که آفریدیم در وی ،و کردیم او را و پسر او را ،نشانی مر جهانیان را»
(انبیا.)32،

حروف مقطّعه در نسخه

درقرآنمترجم 123حروفمقطّعنیز،ترجمهوگاهتفسیرشدهاندمنتهیکلماتیکهدروصفباریتعالی
استبهگونهایاستکهیکیازآنحروفمقطّع،درهریکازآنکلماتگنجانیدهشدهاست،مانند«حم»

سوگندبهحلموملکخداوند .اینحروفرمزآمیز،درابتدایبیستونهسورهازقرآنآمدهاستکهدر
سخنازقرآنوعظمتآنبهمیانآمدهاستونشاندهنده ارتباطمیاناینحروف و

بیستوچهارمورد«
عظمتقرآنمیباشد»(شریعتمداری،2911،ص.)11.

برخی معتقدند وقتی سورههای قرآن در مکّه نازل میشد ،مسلمانان در اقلیّت بودند و دشمنان برای
گری،سروصداراهمیانداختندتاصدایپیامبر(ص)بهگوشمسلماناننرسد.پسهدفازاینحروفدر

فتنه
ابتدایبعضیازسورهها،جلبتوجّهمسلمانانودعوتکردنآنهابهسکوتوتوجّهبودهاست؛زیرااین

حروفبرایمسلمانانتازگیداشتوباعثمیشدبهسخنانپیامبر(ص)گوشفرادهند.

دکتر رشاد خلیفه -دانشمند شیمیدان مصری -حقیقتی را به اثبات رسانید و برای تکمیل تحقیقات
شگفتانگیزخود،مدّتهاازمغزهایالکترونیکیاستفاده کرد» .اوثابتکرد که رابطه نزدیکیمیانحروف

اومیگوید :جالباستبدانیماینحروفدر
ایکهدرآغازآنقرارگرفتهاندوجوددارد .


مزبورباحروفسوره
دهدوآنهاعبارتنداز:

مجموع،درستنصفحروف11گانهالفبایعربیحرف( )23راتشکیلمی
مینامند.برایمثال:
کهگاهیآنهارا«حروفنورانی» 

(ا -ح -ر -س-ص -ظ -ع -ق -ک -ل -م -ن -هـ -ی)
حروف(قاف)درسورهفلقبیشترینرقمراداردیاحرف(ص)درسوره«ص» یاحرف(ن)درسوره(نوالقلم) و
نظایرآن»(شریعتمداری،2911،ص.)11.
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سورهها دارند و ممکن است «المر»که در آغاز سوره رعد آمده اشاره به این
این حروف ،پیوند راستینی با محتوای 
باشد که محتوای سوره رعد جامع محتوای هر دو گروه ،یعنی «الر» و «الم»بوده است و اتّفاقا دقّت در محتوای این
سورهها این موضوع را تأیید میکند ،چون سوره رعد تنها سورهای است که با «المر»آغاز شده است.

شیوهای که گاهی

شدهاند و به همان
در قرآن مترجم 123نیز این حروف مقطّعه ،در بیشتر موارد ترجمه 
میبینیم ،آمده است :
در ترجمه تفسیر طبری 
جدول  .2ترجمه حروف مقطعه در نسخه
شماره
سوره

نام سوره

حروف
مقطّعه

3

آل عمران

الم

4

اعراف

المص

ترجمه حروف در نسخه

بدون ترجمه
22

شماره صفحه
نسخه

00

منم خدای بزرگ وار راست گفتار

421

90

یونس

الر

بدون ترجمه

329

99

هود

الر

بدون ترجمه

302

94

یوسف

الر

منم خدای میبینم

799

93

رعد

المر

منم خدای میدانم و میبینم

732

97

ابراهیم

الر

منم خدای میبینم

774

91

حجر

الر

منم خدای میدانم

711

91

مریم

کهیعص

بحقّ این سوره بحقّ این حروف

137

40

طه

طه

به حقّ این سوره

174

42

شعرا

طسم

به حقّ طول و سپاس ملک من

270

44

نمل

طس

40

قصص

طسم

به حقّ طول و ستایش به حقّ این سوره یا به
حقّ حروف

210

به حقّ طول و سنا و ملک من

247

41

عنکبوت

الم

به حقّ این سوره یا به حقّ این حروف

213

30

روم

الم

به حقّ این سوره

400

39

لقمان

الم

به حقّ این حروف

491

34

سجده

الم

به حقّ این سوره

444

32

یس

یس

سوگند یاد کند خدای به محمّد علیهم

422

30

ص

ص

به حقّ این سوره

400

70

مؤمن

حم

به حقّ حلم و مجد من

093

79

فصلّت

حم

به حقّ حلم و مجد من

041

74

شوری

حم

در نسخه موجود نیست

-----
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زخرف

حم

در نسخه موجود نیست

-----

77

دخان

حم

تقدیر کرده شد آنچه بودن است

073

71

جاثیه

حم

به حقّ حلم و مجد من

070

72

احقاف

حم

به حلم و ملک من

012

10

ق

ق

به حقّ این حروف یا به حقّ این کوه با قدرت من و به حقّ
نبی بزرگوار

001

14

طور

طور

به حقّ کوه موسی

011

17

قلم

ن

سوگند یاد میکند به ماهی

140

همخوانیهای زبانی تفسیر نسفی با نسخه 074

گویشهای

ساختواژه و آوا با

حوزههای جغرافیایی فرارود (ماوراءالنهر)میتوانند از نگاه

گویشها در

هر یک از
حوزههای زبانی دیگر در همانگونه ،ناهمخوانی داشته باشند.تفسیر نسفی از حوزه جغرافیایی نسف برخاسته است

همگونیهای واژگانی و گاه ساختاری و

و قرآن مترجم  123نیز در حوزه فرارود نگاشته شده است؛ از این روی
نمونههایی از این
میتواند باشد .
حوزههای دیگر فرارود ،بیشتر 
آوایی این دو متن با یکدیگر ،در سنجش با متون 
میبینیم :
همخوانیها را 
« .1یت = ید»:
ویژگیهای گونه گفتاری زبان

میخورد.این ساخت ،یکی از
شناسه فعل«ید» ،به صورت «یت» به چشم 
حوزههای جغرافیایی کاربرد داشته است .

نوشتههای این حوزه بیش از دیگر

ماوراءالنهری است که در
«وَلَقَدْ کُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ منْ قَبْل أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأیْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ»(آل عمران.)239،
و بودیت شما ،آرزوکننده مرگ(نسفی).
میبریت ،مرگ را(نسخه .)212،
و به درستی ،آرزو 
« .2کنانه»:قدیمی،کهنه
«قَالُواْتَاللّهإنَّکَلَفیضَالَلکَالْقَدیم»(یوسف .)35،
گفتند به خدای تعالی،که تو در همان دوستی کنانهای و خویشتن را به جوش آرنده ،به اندک بهانهای
(نسفی).
در دوستی کنانه خویشی(نسخه .)391،
« .3به دُم رفتن»:دنبالکردن
فَالَ تَتَّبعُواْالْهَوَىأَنتَعْدلُواْ(نساء.)295،
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بهدُممرویت(نسفی) .
بهدُممرویت(نسخه .)215،
« .4بد فرمای» :امرکننده به بدی
«وَمَاأُبَرّىءُنَفْسیإنَّالنَّفْسَألَمَّارَةإالَّمَارَحمَرَبّیَإنَّرَبّیغَفُورٌرَّحیمٌ»(یوسف.)59،
ستایموهرخویشنمییابم.چهتنآدمیبدفرمایاست،مگرآن که،ویدررحمت و

وخویشتننمی
عصمتخدایاست(نسفی).
وبیزارنمی کنمتنخودرا،هرآینهتنی،هرآینهمیلفرمایندهبهبدی،مگرآنچهبخشایدپروردگارمن،

هرآینهپروردگارمن،آمرزندههمیشهبخشایندهاست(نسخه .)319،
« .5نسپاسی کردن»:ناسپاسیکردن
«وَإذْتَأَذَّنَرَبُّکُمْلَئنشَکَرْتُمْألَزیدَنَّکُمْوَلَئنکَفَرْتُمْإنَّعَذَابیلَشَدیدٌ»(ابراهیم.)1،
وچونخبردادپروردگارشما،کهاگرشکرآریتمرا،زیادتکنمنعمتهایشماواگرنسپاسیکنیت،

عذابمنسختاست(نسفی).
وچونفرمودوسوگندیادکردپروردگارشما،اگرسپاسداریت،هرآینهافزونکنممن،هرآینههرآینه،و
اگرنسپاسیکنیتهرآینهشکنجهمن،هرآینهسختاست(نسخه .)333،
« .6برافرود»:متفاوت،گوناگون
«وَمَاذَرَأَلَکُمْفیاألَرْضمُخْتَلفًاأَلْوَانُهُإنَّفیذَلکَآلیَةًلّقَوْمٍیَذَّکَّرُونَ»(نحل.)29،
را،آنچهآفریددراینجهان،برافرودستلونهایشما(نسفی).

ومسخّرگردانیدمرشما
وآنچهآفریدازبهرشمادرزمین،برافرودگونهاءوی(نسخه .)312،
مقابله برخی واژهها با نُه فرهنگ معتبر

کلماتوترکیباتبسیاریدرقرآنمترجم123وجودداردکههریکبهنوعی،جالبتوجّههستند .برخیاز
هایدیگریدیدهمیشود.


هایکهنفارسینیزوجودنداردویااگرهست،بهشکل

هادرفرهنگ

آن
سیمیشود :

درجدولذیل،تعدادیازاینواژههادر« »3فرهنگمعتبرفارسیبرر
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جدول  .3مقابله برخی واژهها 
واژه
فرارودی

معادل

لغت

معیار

فرس

اندخسیدن پناه بردن

تحفه
(اوبهی)
االحباب

غیاث
اللغات

آنندراج

-

-

-

-

برچفسیده

الزم

-

-

-

-

بالیه کار

بدکار

-

برافرود
پشوز

متفاوت،

-

-

درخواستن -

-

-

وزغ،

جغز
سررو

گنبد،

سفد

سقف
ملخ ،کنه

دیفژ

دهخدا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

قرآنی

فرهنگهای
فارسی

-

-

-

-

-

-

-

-

غوک
سفر

قاطع

جهانگیری

نامه

-

گوناگون

برهان

فرهنگ

لغت

فرهنگنامه

ذیل

-

-

-

-

-

-

-

-

استخوانی
شتالنگ

میان بند

-

-

-

پا و ساق
جایی زیر

سمج

-

زمین

بوبوت
99

شرفه

فروزینه
94

غنده

فیریدگی

هدهد
صدا و
آواز پا
آتش زنه

-

-

-

-

-

-

عنکبوت
سرمست

-

-

-

-

-

-

چوب
وایج

بندی و
چفت

-

-

-

انگور
نسپاس

ناسپاس

-

فرخجی

صوتی

-

-

-

-

-

-
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باشد
عظیم
زشت
کنانه
برشافیدن

کهنه
معلوم
شدن

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*
*نسپاس :ناسپاس
میگروند و به نیکویی خدای ایشان،
خوشها.اَو پس به نادرست 

یَکفُرونَ (نحل :)11،و روزی داد شما را ،از
میکنند (نسخه.)312،
نسپاسی 
کُفّار (ق :)13،بیافکنیت در دوزخ ،هر نسپاس ستیزه کار را (نسخه.)111،
کافَرین (شعرا :)23،و کردی ،کردار تو ،آنکه کردی و تو از نسپاسان نعمت من بودی (نسخه.)131،
*دیفژ :کنه ،ملخ
القُمَل (اعراف :)299 ،پس فرستادیم بر ایشان ،آب روان غالب را و ملخ را و دیفژ را و جغز را و خون را،
نشانهاء پیدا کرده ،پس گردنکشی کردند(نسخه.)132،

*برچفسیده :الزم
لزاماً (طه:)213،و اگر نه سخنی است که پیش رفت از پروردگار تو ،بودی بر چفسیده پیوسته و زمانی نام زده
(نسخه.)511،
الزب (صافات :)22 ،پس پرسشان ،اَو ایشان سختترند به آفرینش؟ با آن که آفریدیم شان از گلی
میکنند و چون یاد داده شوند ،نه یاد کنند(نسخه.)111،
برچفسیده ،نه شگفت داشتی ،و فسوس 
*سر رو :سفر
سَفَرً (بقره:)213،روزهاء شمرده ،پس هر که بود از شما ،بیمار یا در سررو ،پس مر اوراست ،شمار از روزها دیگر(نسخه،
.)33
میخواهد خدای ،به شما آسانی و نه
سَفَرً (بقره :)215 ،بر سر رو ،پس شمرده بر وی از روزها دیگر ،
میخواهد به شما دشواری(نسخه.)52،

سَفَرٍ (مائده :)1،و اگر باشیت ،بیماران یا بر سررو ،یا آید یکی از شما از حدث ،یا بساویت ،یعنی جماع کنیت
زنان را ،پس نیابیت آبی ،پس قصد کنیت به خاک پاک(نسخه.)213،
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گروههایی گرفته شود (نسخه.)11،
نویسندهای ،پس 

سَفَرٍ (بقره :)119،و اگر باشیت ،بر سررو ،و نه یابیت
*سقد ،سغد  :13گنبد ،پوشش ،سقف
سَقفاً (انبیاء :)91،آسمان را سقدی نگاه داشته شده ،و ایشان از نشانهاء وی ،روی گردانندگاناند (نسخه.)511،
عُرُوشُها (حج :)35 ،پس ،چندا از شهری که هالک کردیمش و وی ستمکار بود ،پس وی افتاده است بر
بیکار کرده ،و کوشکی افراشته (نسخه.)511،
سقدهاء وی ،و چاهی 
*پشوز :اصرار ،درخواستن
الحافاً (بقره« :)119 ،مر درویشان را ،آنان که بازداشته شدند در راه خدای ،نه توانند رفتنی در زمین،
شناسیشان ،نشانی رویشان نخواهند از مردمان بهپشوز و آنچه

پندارندشان نادانان توانگر است ،از نهفتگی
هزینه کنیت از نیکی ،پس هر آینه ،خدای به وی داناست»(نسخه.)11،
*نَرَسک :عدس
میرویاند زمین،
عَدَسَها (بقره :)12،پس بخوان ،از برای ما ،پروردگار خود را ،تا بیرون برد از برای ما ،از آنچه 
ترهها و خیار وی و گندم وی و نرسک وی ،پیاز وی (نسخه.)29،
از 
*بوبوت :هدهد ،شانه به سر
نمیبینم بوبوتش را (نسخه.)111،
الهُدهُد (نمل :)12،و جست مرغان را ،پس گفت :چه بوده است مرا ،که 
*چغز ،جغز :وزغ ،غوک
اَلضَفادع (اعراف :)299 ،پس فرستادیم ،بر ایشان ،آب روان غالب را و ملخ را و دیفژ را و جغز را و خون را
نشانهاء پیدا کرده ،پس گردنکشی کردند (نسخه.)132،
*غنده :عنکبوت
اَلَعنکَبوُت (عنکبوت :)32،داستان آنان که گرفتند از جز خدای ،دوستان ،همچو داستان غنده تننده است.
خانهها.هرآینه ،خانه غنده تننده است ،اگر دانستیت ،یا کاشکی دانسته
گرفت خانه ،و هرآینه نیست مزّین 
بودندی(نسخه.)129،
*سُمج ،سُمچ :سوراخ
«جایی را گویند که در زیر زمین یا در کوه به جهت درویشان ،فقیران یا گوسفندان بکنند .به معنی نقب،
سوراخ ،راه یا خانه زیرزمینی و نظایر آن».23
سَرَباً (کهف :)12،پس چون رسیدند ،به جای گردآمدن میان ایشان ،فراموش کردند ماهیشان را ،پس گرفت
در راه وی ،در دریا سمجی(نسخه.)511،
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*شرفه :صدا و آواز پا
میبینی از ایشان هیچکس را یا
رَکَزاً (مریم :)31 ،و چندان هالک کردیم ،پیش از ایشان از گروهی ،هیچ 
میشنوی مر ایشان را شرفه (نسخه.)531،

هَمساً (طه :)221 ،آن روز ،پس روی کند خواننده را ،نه هیچ کژی مر او را ،و بیارامد آوازها مر خداوند را،
پس نشنوی مگر شرفه (نسخه.)553،
*فرخجی باد :صوتی زشت
اُفٍّ (انبیاء :)11،فرخجی باد مر شما را ! و مر آنچه را که میپرستیت از جز خدای.اَو ،پس نه کار بندیت خرد را
(نسخه.)511،
*کنانه :کهنه ،قدیم
القَدیم (یوسف :)35،گفتند:به حقّ خدای ،هر آینه تو ،هر آینه در دوستی ،کنانه خویشی (نسخه.)391،
*مغ :موج
تاریکیهاست ،در دریا ،مغ بسیار آب ،فرو پوشیدش شورش دریا ،از زبر وی شورشی

لُجّیٍ (نور)32،یا همچو
پارهای از وی زبر پاره است (نسخه.)112،
تاریکیهایی که 

و از زبر وی ابری،
*مغاکی :سوراخ ،شکاف
نقَیراً (نساء :)213،و هر که کند از کارهاء نیک ،از نری یا ماده و وی گرویده بود پس این گروه درآورده شوند
در بهشت ،ونه گم کرده شوند اندازه مغاکی دانه خرما (نسخه.)211،
نقَیراً (نساء )59،این گروه آنان اند ،که نفرین کردشان خدای و هر که را نفرین کند خدای ،پس هرگز نه یابد
مر او را یاری گری .یا مر ایشان راست بهره از پادشاهی ،پس آنگاه ندهند مردمان را ،اندازه مغاکچه پشت دانه
خرما (نسخه.)251،
*بیشگفت فرمودن :ناچار و مکلّف کردن
التُکلَّفُ (نساء :)13،پس کارزار کن در راه خدای ،بیشگفت فرموده شدی مگر تنت را ،و برانگیز گرویدگان
را ،شاید خدای که باز دارد ،جنگ و سختی آنان که کفر آوردند(نسخه.)212،
النُکلَّفُ (انعام :)251 ،و نزدیک مشویت ،به خواسته بیپدر ،مگر آنکه وی نیکوترست ،تا برسد به غایت جوانی
خود ،و تمام کنیت پیمانه و پیمودن را و ترازو را به داد ،نه بشگفت فرمائیم هیچ تنی را ،مگر به توانایی وی
(نسخه .)112،
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النُکلَّف (اعراف :)31،و آنان که گرویدند ،و کردند کارهای نیک ،نه بشگفت فرمائیم هیچ تنی را ،مگر
بهشتاند ،ایشان در وی جاویدانگان باشند(نسخه .)119،

توانایی وی ،این گروه یاران
نامهای است ،که سخن
النُکلَّفُ (مؤمنون :)11،و نه بشگفت فرماییم هیچ تنی را ،مگر توانایی وی ،و نزد ما 
میگوید به راستی ،و ایشان نه ستم کرده شوند(نسخه.)121،

*بالیه کار :بدکار ،فاحشه
الفُجّار(مطففین :)1،حقّا! هرآینه ،نامه بالیه کاران ،هرآینه در زیر هفتم زمین بود (نسخه.)2225،
بَغیاً (مریم :)11،ای خواهر هارون! نبود پدر تو مردی بد ،و نبود مادر تو بالیه کار (نسخه.)591،
*شُخولیدن :13صوت ،فریاد
مُکاءً (انفال :)95،و نه بود نماز ایشان ،نزد خانه ،مگر شخولیدنی یعنی...کردنی و دست زدنی ،پس بچشیت
از شکنجه ،به آنچه می کفرآوردیت (نسخه.)921،
*آشوب :موج
بیآمیغ کنندگان ،از بهر
بانها ،خوانند خدای را 
سایه 
المَوج (لقمان :)91 ،و چون پوشدشان آشوبی ،همچو 
رهانیدیمشان تا خشکی ،پس ازیشان میانه رونده است (نسخه.)111،

کیش را ،پس چون
*فروزینه :خار و خاشاک ،آتش زنه
کسهاتان را ،از آتشی که فروزینه وی
وَقودُها (تحریم :)1 ،ای آنان که گرویدیت ،نگاه داریت تنهاتان را و 
سنگها بر وی (نسخه.)319،

مردمان اند ،و
بینماز شدن :عذر زنان پدید آمدن
* 
بینماز شدن زنان ،بگوی :آزار است ،پس بگریزیت از زنان در
میپرسندت از 
مَحیض (بقره :)111 ،و 
بینمازی ومکنیت نزدیکی به ایشان ،تا پاک شوند به غسل (نسخه.)11،

بینمازی و نه شایسته شود مر
قُروءٍ (بقره :)111 ،و زنان پای گشاده کرده ،چشم دارند به تنهاء خود ،سه 
زهدانهاشان(نسخه.)13،

ایشان را ،که پنهان دارند آنچه را که آفرید خدای در
تگ :عمق
غَیابَة (یوسف :)22،گفت گوینده از ایشان:مه کشیت یوسف را و بیافکنیدش در تگ چاه ،تا برگیردش لختی
از کاروان ،اگر هستیت کنندگان (نسخه.)329،
میآمد در تگ دوزخ (نسخه.)112،
اَصل (صافات :)13،هر آینه و وی درختی است،که بیرون 
*بزه :موج ،باالآمدن آب
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المَوج (یونس :)11 ،بدان آمدند از کشتی بادی سخت ،و آمدشان بزه آب از هر جایگاه و نه پندارند ایشان
هالک شدگان بخوانند خدای را نیکنامان مر او را کیش ،اگر رهانی ما را از این ،هرآینه ،باشیم هرآینه هرآینه،
از شاکران (نسخه.)911،
*فیریدگی :ناسپاسی کردن ،شاد شدن به نعمت
سرایهاشان ،از فیریدگی و نمایش مردمان و

بَطَراً (انفال :)31،و مه باشیت ،همچو آنان که بیرون آمدند از
میکنند داناست (نسخه.)912،
میگردند از راه خدای و خدای ،به آنچه 
بر 
بَطرَت (قصص :)51،و چندا نیست کردیم ،از گروهی که فیریده شدند در زندگانی خود ،پس آنت جایهاء باش
ایشان نباشنده شد ،در آن جایها از پس ایشان مگر اندکی و بودیم ما ،ما میراث گیران (نسخه.)111،
*برشافیدن :معلوم شدن
عُثرَ (مائده :)221،پس اگر برشافیده شود بر آن ،از ایشان هر دو سزاوار شدند ،بزه را (نسخه.)123،
*وایج :چوب بندی ،چفت انگور
بوستانهایی و آنچه وایج کردها و جز وایج کردها و

مَعرُوشاتٍ (انعام :)232 ،و وی است ،آن که آفرید
درخت خرما و کشت را،گوناگون میوه وی و درخت زیتون را و انار را (نسخه.)151،
*راست باشیدن :استقامت ورزیدن
فَاستَقیموُا (توبه :)1،پس راست باشیت مر ایشان را ،هرآینه خدای دوست دارد پرهیزگاران را (نسخه.)913،
فَاستَقیما (یونس :)13،گفت خدای بدرستی پاسخ کرده شد خواندن شما ،پس راست باشیت و نه جوئیت
راه آنان که نه دانند (نسخه.)912،
بیفرمانی مکنیت
فَاستَقم (هود :)221 ،پس راست باش ،چنانکه فرموده شدی و آن که توبه کرد با تو ،و 
هرآینه ،وی به آنچه میکنند ،بیناست (نسخه.)323،
استَقامُوا (احقاف :)29 ،هرآینه ،آنان که گفتند :پروردگار ما خداست ،باز راست باشیدند ،پس نترسی بر
ایشان و نه ایشان اندوه خورند (نسخه.)151،
*به دُم رفتن :پس روی کردن ،به دنبال رفتن
میروند ،آنچه را که
دلهاشان کژیست ،پس به دم 
فَیَتَّبعُون (آل عمران :)1 ،پس بر هر تقدیر ،آنان که در 
پوشیده است از وی ،از بهر جستن آزمایش (نسخه .)13،
میروند
میروند ،
میخواهند آنان که به دم 
میخواهد ،که توبه دهد شما را ،و 
یَتَّبعُون (نساء :)11،وخدای 
آرزوها را که کراهیت کراهتی بزرگ (نسخه.)235،
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الَتَتَّبعُوا(نساء :)295،توانگر یا درویش ،پس خدای سزاوارتر است به ایشان ،پس به دم مرویت کام نفس را،
که نه داد کنیت (نسخه.)215،
التَتَّبعُوا (انعام:)231،و از چهارپایان ،شتران بارکش وشیران خود را،بخوریت از آنچه روزی دادتان خدای و
گامهاء دیو را ،هر آینه ،وی مر شما را دشمنی پیداست (نسخه.)151،
به دم مرویت 
التَتَّبعُوا (انعام :)259،هر آینه ،این راه من است راست ،پس پیروی کنیدش،و مه به دم رویت دینهاء پیشین را
(نسخه.)112،
وَاتَّبع (حجر :)15 ،پس برو با کسان خود ،در پاره از شب ،و به دم رو پشتهاء ایشان را و نه نگردا راست و
چپ از شما هیچ کس (نسخه.)315،
فَاَتبَعَهُم (طه :)11،پس ،به دم آمدشان فرعون گروه خود را ،و نه راه نمود (نسخه.)555،
مُتَّبعُون(دخان :)19،پس گفتش ببر بندگان مرا به شب ،هرآینه ،شما به دم آیندگانیت (نسخه.)135،
*گند پیر :پیرزن
عَجُوز (ذاریات :)13 ،پس ،روی آورد زن وی ،در بانگی ،پس تپانجه زد بر روی خود و گفت:گند پیری نازایندهام
(نسخه.)131،
عَجُوزاً (صافات :)295،مگر گند پیری درماندگان در هالک (نسخه.)115،
*استوار باشیدن :اعتقاد داشتن ،ایمان آوردن
أَمین (جاثیه :)52،هرآینه ،پرهیزگاران ،در جای استوار باشند (نسخه.)131،
ل َقی ت ُم ( انفال : ) 35  ،آنان که گروید ،چون بینیت گروهی را ،پس استوار باشیت و یاد کنیت
خدای را بسیار ،تا شما برهیت ( نسخه.) 912  ،
*جای باش:جایگاه ،محل ،مکان
مَأویکُم (جاثیه :)93،این ،یعنی پاداش این روزتان را و جای باش شما آتش است و نیست مر شما را هیچ
یاری گری (نسخه.)155،
اَلمأوی (نجم :)25،نزد وی ،بهشت ،جای باشیدن است (نسخه.)322،
مَأویکُم (حدید :)25 ،پس امروز ،نه گرفته شود از شما باز خریدنی ،و نه از آنان که کفر آوردند ،جای باش
شما آتش است ،وی سزاوارتر است به شما و بد جای بازگشت است وی (نسخه.)319،
مَأویهُم (رعد :)21 ،این گروه مر ایشان راست بدی به شمار و جای باش ایشان دوزخ است و بد آرامگاه است وی
(نسخه.)332،
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گردنکشان است وی

مَثوَی(نحل :)13،پس در آئیت به در هاء دوزخ ،جاودان در وی ،پس هر آینه ،بر جای باش
(نسخه.)319،
مَقاماً (شعرا :)11،جاویدان در وی ،نیکو آرامگاهی است و جای باش است وی (نسخه.)132،
مَثویً (روم :)11،و کیست ستمکارتر از آن که بربافت بر خدای دروغ را ،یا دروغ گوی داشت ،براستی چون
آمدش اَو نیست در دوزخ جای باش مر ناگرویدگان را (نسخه.)121،
مَثوَی (غافر :)11 ،در آئیت به درها دوزخ ،جاودانگان در وی پس بد جای باش گردنکشان است وی (نسخه،
 .)111
*اندخسیدن :پناه بردن
میاندخسم به تو ،از آن که خواهم از تو آنچه
اَعوذُبکَ (هود :)31 ،گفت :ای پروردگار من!هر آینه ،من 
نیست مرا به وی دانشی و اگر نیامرزی مرا و نبخشایی بر من ،باشم از زیانکاران (نسخه.)913،
میآیند از شما اندخسیدنی یعنی بیاجازت،
میداند ،خدای ،آنان را که بیرون 
لواذاً (نور :)19 ،بدرستی 
پس بترسندا آنان که بیرون میآیند از فرمان وی ،که رسدشان آزمایشی ،یا رسدشان شکنجه دردناک (نسخه،
.)111
عُذتُ (دخان:)12،و هرآینه من اندخسیدم به پروردگار من و پروردگار شما ،که شکیبایی کنیت مرا ،یعنی
کشیت مرا به سنگ (نسخه.)135،
*برافرودن :مختلف ،دگرگون شدن ،اختالف داشتن
میشدیت (نسخه.)221،
تَختَلفون (آل عمران :)55،در آنچه در وی ،برافرود 
همچنان که پراکنده شدند ،و برافرود شدند ،از پس آنچه آمدشان

اختَلفوا (آل عمران :)225،و نه باشیت
حجتهاء پیدا ،و این گروه مر ایشان را شکنجه بزرگ (نسخه.)229،
شکمهاشان ،آشامیدن برافرود لونهاء وی ،در وی بهتر است مر مردمان را،
مُختَلفٌ (نحل :)13،بیرون آرد از 
هر آینه ،در آنت هر آینه ،نشانی است ،مر گروهی را که اندیشه کنند (نسخه.)312،
گونههاء شما،
زبانهاء شما ،و 
آسمانها و زمین را ،و برافرود شدن 

اختالف (روم :)11،و از آیتهاء وی ،آفرید
هرآینه در آنت هرآینه ،نشانهاست مر جهانیان را (نسخه.)121،
میدروی ،برافرود شدند
یَختَلفون (سجده :)15 ،هرآینه ،پروردگار تو ،جدا کند میان ایشان روز رستخیز ،در آنچه 
(نسخه..)192،
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پای گشادن :21طالق دادن  /پاکاوی :پاک  /نهفتگی :عفت  /بر بافتن :تهمت زدن ،افترا  /خوانده شدن :مُردن  /گرایسته
از دین هاء کژ :حنیف  /نزدیک تر :دنیا  /باریک بین :لطیف  /و نظایر آن ،اندکی از برابرهایی است که در قرآن مترجم
نمیگنجد.
123وجود دارد،امّا در این پژوهش 
میدهد.21
فرهنگ برابرنهادهای نسخه ،این مجموعه را در اختیار دوستداران زبان فارسی قرار 

نتیجهگیری

با تصحیح قرآن مترجم 123به گنجینه باارزشی دست یافته شد که از لحاظ مختصّات لغوی ،نحوی و آوایی
همخوانیهای مشترک با برخی

میرسد این نسخه ماوراءالنهری ،باوجود
بسیار ،قابل تأمّل و توجّه است .به نظر 
ویژگیهای منحصر به فردی نیز دارد که کاتب بر اساس گویش خاص ،در زمان و مکان

آثار در این منطقه ،
قرآنهای مترجم

میتوان نتیجه گرفت که دسترسی به
خویش آورده است.با تأمل در ترجمه این قرآن ،
میتواند به پژوهشگران زبان فارسی و پژوهندگان قرآن ،در موارد زیر یاری رساند:
ناشناخته ،
فرهنگها؛

جمعآوری لغات سره فارسی و غنی بخشیدن به

)2
ترجمهها و توسعه دستور تاریخی؛

 )1دقّت در نکات دستوری این
لهجهشناسی ایران؛

اطلسهای

قرائتهای مختلف واژگان فارسی و تهیه

 )9دسترسی به
 )3دریافت معانی مختلف واژگان فارسی و دسترسی به برابرهای آن؛
 )5تبیین طرز فکر و اعتقاد مترجمان؛
ترجمهها؛

 )1تعیین مکان و زمان دقیق ،برای این
ترجمهها.

 )1حلّ مشکالت متون کهن به کمک برابرهای فارسی در این

پینوشت

سرزمینهای شمال رود «جیحون»  -بین جیحون و سیحون -که در متون قدیم ،فرزند رود نام دارد

 )2به
میگویند.
و نزدیک به پانزده شهر شناخته شده داشته است ،ماوراءالنهر 
پژوهشها در حوزه گویش فرارودی ،استاد علی رواقی است .ناگزیر ،در این

 )1تنها مرجع معتبر مهمترین
میشود.
پژوهش ،به آثار ایشان بیش از حدّ معمول مقاالت پژوهشی ارجاع داده 
 )9قواعد این دو خط ،ثلث و نسخ ،در قدیم به شکل مستقل نبوده است و از هر دو ،در یک نوشته استفاده
میشد ،امّا امروزه هریک قواعد خاصّ خود را دارند.
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نسخههای خطّی قرآن ،از شماره122تا115آمده است ،امّا تنها دو مورد

 )3در این فهرستگان ،مشخّصات
نشدهاند.

یعنی شماره123و123معرّفی
« )5کعب بن اشرف» مردی معروف بود از یهودیان مخالف پیامبر اکرم(ص) که نامش در تفاسیر قرآن
آمده است .این واژه تنها یک بار در قرآن مترجم123آمده است.
میشکافتند و
« )1بحیره» به ماده شتری که پنج بار زاییده بود و پنجمین آن ماده بود.گوش این حیوان را 
میکردند.
آن را رها 
میآورد و سپس او را آزاد میکردند.
« )1سائبه» ماده شتری بود که دوازده بچه 
میزایید.
میآورد و به روایتی دوقلو 
میگفتند که هفت بار فرزند 
« )1وصیله» به گوسفندی 
میکردند ،وقتی ده
میگفتند که از آن برای آبستن کردن حیوانات ماده استفاده 
« )3حام» به حیوان نری 
میکردند.
میشد،حیوان را آزاد 
بار از آن استفاده 
)22

اینگونه توضیح داده شده است :الف آالست الم -
«المص»(اعراف )2 ،در ترجمه تفسیر طبری 

نعمتهای من و به مهربانی من و به پادشاهی و

لطف است/میم -ملک است/ص -صدق است؛ یعنی به
راستی من.
)22

گزیدهترین مال.

«شَرفه» :صدا و آواز پا ،شرفه کنگره،

)21

«غنده» -2بزرگ ،گنده ،کالن -1عنکبوت -9گلوله پنبه زده -3گرد شده و فراهم آمده.

)29

واژه «سقد»یا «سقت» هم اکنون نیز در گویش خراسان به جای «سقف»کاربرد دارد .از این رو

میرسد(خراسانی.)2913،
ضبط «سقد» به جای «سفد»بهتر به نظر 
با این معانی ،در تاریخ بیهقی ،دیوان مسعود سعد و زینُ االخبار نیز کاربرد دارد (حسن دوست،

)23

،2939ص.)2153.
)25

«شُخولیدن» :به ناخن کندن ،صدای فریاد ،پژمرده شدن.

)21

معادل این واژه در تفسیر کهن به شکل «دست فاز داشتن» ضبط شده است (روشن،2931،ص.

.)11
)21

دو فرهنگ عربی به فارسی و فارسی به عربی ،با بیش از نُه هزار واژه،تمامی برابرنهادهای نسخه را

در اختیار ادب دوستان قرار میدهد.


کتابداری و اطالعرسانی ،0011 ،دوره  ،20شماره 3

230

سپاسگزاری

نکتهدان به خاطر
بدین وسیله نویسندگان مقاله بر خود فرض میدانند از ارکان مجله و داوران بزرگوار و  
نظراتارزشمندوسازندهکهبهغنایمحتوایمقالهانجامید،سپاسگزاریوقدردانینمایند.
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روشن ،محمّد ( .)9314بخشی از تفسیر کهن ،با یادداشتی از مجتبی مینوی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سازمان مطالعه و تدریس کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،چاپ دوم.
سادات ناصری ،سیدحسین ( .)9321هزار سال تفسیر فارسی ،تهران :البرز.
سعادت ،اسماعیل ( .)9302دانشنامه زبان و ادب فارسی ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
شریعتمداری ،جعفر ( .)9344شرح و تفسیر لغات قرآن ،بر اساس تفسیر نمونه ،مشهد :آستان قدس رضوی.
صادقی ،علی اشرف ( .)9341نگاهی به گویش نامههای ایرانی (مجموعهای از نقدها و بررسیها) ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب
فارسی ،با همکاری مرکز نشر دانشگاهی.
فکرت ،محمد آصف ( .)9323فهرست نسخ خطّی قرآنهای مترجم ،مشهد :کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.
قریب ،بدرالزمان ( .)9347فرهنگ سُغدی (سغدی فارسی انگلیسی) ،تهران :فرهنگیان.
کرمینی ،علی ( .)9301تکمله األصناف ،به کوشش علی رواقی ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
الزار ،ژیلبر ( .)9322پرتوی نو بر چگونگی شکلگیری زبان فارسی ،ترجمهای از قرآن به پارسی گویشی ،ترجمه احمد سمیعی،
مجله زبانشناسی ،مرکز نشر دانشگاهی 9 ،و .4
محمّدی ،محمّد ( .)9344تاریخ و فرهنگ ایران ،تهران :یزدان.
مکارم شیرازی ،ناصر ( .)9323تفسیر نمونه ،به قلم جمعی از نویسندگان ،تهران :دارالکتب االسالمی.
نسفی ،عبداهلل ( .)9301ارشاد ،تصحیح و مقدمه عارف نوشاهی ،تهران :میراث مکتوب.
نسفی ،ابوحفض نجمالدین عمر ( .)9324تفسیر نسفی ،به تصحیح عزیزاهلل جوینی ،تهران :بنیاد قرآن.
هاجری ،سیدضیاءالدین ( .)9317فرهنگ ساختاری واژگان فارسی ،ج  ،4تهران :شورآفرین.
یاحقّی ،جعفر ( .)9343فرهنگنامه قرآنی ،فرهنگ برابرهای فارسی قرآن بر اساس  974نسخه خطّی ،مشهد :آستان قدس رضوی،
گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهشهای اسالمی.
یغمایی ،حبیب ( .)9313ترجمه تفسیر طبری ،تهران :دانشگاه تهران ،چاپ سوّم ،ج .4
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