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یان القدرم، جناب آقای دکتر از استاد دانشمند و عظیمسپاسگزارم  ین رساله راهنمایی ا ،که منت بر بنده نهادهتقی پورنامدار
 اختتام عنان گسیخته میو آشوب ذهنیجواب بودم، را بر عهده گرفتند و زمانی که در پی یافتن پاسخ برای هزاران سؤال بی

د خضر راه شدند و مرا به همت خود مدد کردند و پژوهش را در مراحل گوناگون انجام آن، هدایت فرمودند. طّی این چن
های تصحیح متن، آشنا ها وقت ارزشمند خویش را در اختیار من نهادند و مرا با جنبهسال، ایشان از سر لطف و تفّضل، بار

های بسیار ارزنده و وزین ایشان بود که تصحیح این متن را برای من ممکن کرد. رفق و مدارای ایشان را در و نکته کردند
طول انجامید، تا آن زمان که باشم ها و موانع موجود بهدلیل محدودّیتنگارش رساله بهبرخورد با این حقیر، در شرایطی که 

 در ذهن و ضمیر خواهم داشت. 
 فرستمشای از دعای خیر                             در صحبت ِشمال و صبا میهر صبح و شام قافله

دٔه های ارزنشاورٔه اّول این رساله را قبول فرمودند و از راهنماییکه م عبدالحسین فرزاداز استاد ارجمند، جناب آقای دکتر     
 مندم ساختند، بسیار سپاسگزارم. ویژه در ترجمٔه ابیات عربی  بهرهخویش؛ به

 یکه مشاورٔه دوم رساله را پذیرفتند و مرا در به ثمر رساندن این رساله یار ابوالقاسم رادفرمایه، جناب آقای دکتر از استاد گران
 کنم.کردند، تشّکر می

 همچنین
که این نسخٔه ارزشمند را معرفی کردند و در شناساندن آن زحمت فراوانی  جواد بشری، جناب آقای دکتر از استاد ارجمند

ای هرویی و سعه صدر به سؤاالت مکرر این جانب پاسخ دادند و راهنماییال تشکر را دارم. ایشان با گشادهکشیدند، کم
 شان در تصحیح این نسخه  قابل تقدیر است. از عنایات ایشان کمال امتنان را دارم. ارزندٔه ای

 
 و در پایان:

 متشّکرم. هایشانها و صبوریجانان مهربانانم، پدرم و مادرم برای مهرورزیاز 
 
 کنم.ای از حقوق تربیت و نعمت این عزیزان را ادا دریغ که با نگارش این مسّوده نیز نتوانستم ذّره   

 نیامد از دستم.که خدمتی بسزا بر آورم بر دوستگونه سر ز خجالت برچ
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 تقدیم 

      

 
 پای ملخی است به بارگاه سلیمانی                        

 گر قبول افتد و در خور باشد                                            
 کنم به استاد واالمنشمتقدیم می                                                              

 جناب استاد تقی پورنامداریان                                                                                     
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 چکیده

 است.  898کتابت آن به سال  خیاست که  تار دیاز قرآن مج یریتفس حِیرو، تصح شپیرساله 
خاص اثر در خالل حجم قابل مالحظه  یهااز کلمات و تلفظ یبرخ نیمتن؛ همچن نیو نثر قابل توجه ا یزبان مختصات

 دینسخه، در ق نیاثر ناشناس است و در زمان کتابت ا نینمود. مؤّلف ا یم جابیرا ا حی(، ضرورت تصحیسطر۲۱برگ ۲8۶آن)
 توان آن را متعلق به حوزه ماوراءالنهر دانست. یم یزبان یهایژگیاز و یبا توجه به برخ ینبوده است؛ ول اتیح

 یاسینشده است، ق دایاز آن پ یگریمنحصر به فرد است و تا اکنون نسخه د اینسخه چون مذکور،نسخه  حیروش تصح 
 حیود، تصحوارد نش بیکه به متن و ساختار آن آس ییتا جا ،هابا آن سهیو در مقا گرید ریمتن با توجه به تفاس یهایاست و افتادگ

 شد.
آمده  اصطالحات و عبارات دشوار ،واژگان یو شرح و معنا حیکه در آن، توض قاتیمربوط است به تعل زیرساله ن یانیپا بخش

 است.
 

 ها:کلیدواژه
 هاو فهرست قاتیتعل ،یقرآن، نثر فارس ریمتون، تفس حیتصح
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 مقدمه -۱

های فارسِی بازمانده از قرون گذشته که به نظم و نثر در سرزمین و کشورهای همسایه در قلمرو وسیع فرهنگی نوشته
 ترین عامل پیوند ما با کشورهایی استآمده، سرمایٔه بیکران زبان و ادب و فرهنگ ما و پشتوانٔه حیات ملی و قویایران پدید 

که پیشینٔه مشترک فرهنگی و مذهبی با ما دارند؛ زیرا زبان فارسی به عنوان زبان دوم در جهان پهناور اسالم است و بسیاری 
ین توان زوایای تاریک و مبهم اسی نوشته شده است و جز به مدد زبان فارسی نمیاز منابع فرهنگ و تمدن اسالم به زبان فار

ترباشند، ها ارزش بسیار دارند و از آن میان هر چه کهنفرهنگ عظیم را روشن نمود و سطر به سطر و کلمه به کلمٔه آن
خواهد  محروممهمی از فرهنگ اسالم و ایران  هایتردید ما را از بخشاعتنایی به تصحیح و نشر این آثار، بیترند و بیارزنده

نین های سبکی متون؛ همچهای زبانی و ویژگید؛ بنابراین الزمٔه شناخت تحول رو به رشد زبان فارسی، آشنایی با گونهکر
 رتهدف از تصحیح متون آن است که صورتی هرچه کهن .صحیح، نشر و احیای این آثار استتکمیل تاریخ زبان فارسی، ت

تنها رنگ و بوی لهجٔه بومی مفسر/ کاتب یا مترجم نیز در د؛ زیرا نهگیرد و در اختیار عموم قرار شوتر از متن بازسازی و اصیل
هایی از لغات، اصطالحات و ترکیبات اصیل فارسی هستند که در صورت که این متون، گنجینهخورد؛ بلها به چشم میآن

سازی مترجمان از این متون ری از مشکالت موجود در متون کهن باشند و نیز به معادلتوانند راهگشای حل بسیااحیا، می
هدف و غایت نقد و »سزایی داشته باشند: سازی فرهنگ لغات نقش بهچنین غنییاری رسانند و در ترویج این لغات؛ هم

صل یک اثر را احیاء و مرّتب و مدّون تصحیح متون ادبی آن است که از روی نسخٔه خّطی موجود، نسخٔه اصلی یا قریب به ا
کنند و آن را به صورتی عرضه دارند که خوانندٔه اهل تحقیق بتواند یقین و اطمینان حاصل کند که اگر یک اثر را در دست 

ای از آن را دارد که به صورت اصلی و شکلی که مصّنف و مؤّلف اصل نوشته است به نهایت درجه نزدیک ندارد، نسخه
در تهّیٔه این چاِپ انتقادِی »مینوی در مقدمٔه کلیله و دمنه دربارٔه تصحیح آن کتاب آورده است: (.۴۶، ۱۳۷۷کوب: ن)زری«است

کتاْب بنده در صدِد این نبوده است که انشای نصراهّٰلل منشی را به صورتی درآَوَرد که به سبِک تحریِر فارسِی امروزی و 
ای هیا فارسِی او را بهتر ازان کند که او نوشته بوده است، یا به افواجی از نسلاصطالحاِت جارِی این عصر نزدیک باشد، 

بِط آنان اند رشوت دهم و ضامانتی و نادرستی تغییر داده و به غلط نقل و ترویج کردهگذشته که الفاِظ او را از نفهمیدگی یا بی
ه شود آن را بیابم و ضبط کنم که به اعتقاِد خودم و بدیده می ام از میاِن وجوِه مختلفی که در نسخرا اختیار کنم، بلکه خواسته

 یو(. -: مقدمه: یه ۱۳۷۷)مینوی، «توانم ِإقامه کنم نوشتٔه نصراهّٰلل منشی بوده استدالیلی که می

 سیر تطور تفسیر و ترجمٔه قرآن -۱-۱

و حاصل پرداختن به هر کدام از  رسدقرآن از صدر اسالم تا کنون به بیش از صدها جلد می یهاو ترجمه تفسیرها
علمی، فقهی، کالمی، عرفانی،  ذیل مباحِث در توانند میشود؛ زیرا ای میهای چند صد صفحهوار، کتابها حتی خالصهآن

ار اکتفا کرد. وتوان به ذکر مشتی از خر؛ بنابراین در این رساله فقط میگنجانده شوندادبی، تاریخی، فلسفی، اجتماعی و غیره 
ن بار کند به ریشٔه این واژه و سابقٔه کاربرد آن برای نخستیپیش از پرداختن به سیر تطور تفسیر و ترجمه، ضرورت اقتضا می

 در قرآن پرداخته شود.

یشٔه لغوی واژه -۱-۱-۱  ر
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 یهای عربهای علمی، فلسفی و گزارش ترجمهواژٔه تفسیر در معنای اصطالحی خود، در مفهوم شرح و گزارش کتاب
در میان علوم نقلی منحصرا در شرح و « تفسیر» رفته است؛ اما در معنای لغویهای ارسطو و دیگر فالسفه به کار میکتاب

.این واژه تنها یک بار در قرآن، به کار رفته است که معنی آن 1شودکشف معانی قرآن و گزارش لغات و تعابیر آن استعمال می
« َفْسر»را از واژٔه « تفسیر»شناسان کلمٔه لغت .2«َیْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإالا ِجْئَناَك ِباْلَحقِّ َوَأْحَسَن َتْفِسیًراَواَل »باشد: شرح و تفصیل می

از لحاظ معنایی به یکدیگر نزدیکند با این تفاوت که  ،دانند. این دو واژهبه معنای روشن کردن و آشکار ساختن می« َسْفر»یا 
برای نمودار ساختن اشیای خارجی و مفاهیم محسوس « َسْفر»نای معقول و مفاهیم غیر محسوس و برای اظهار مع« َفْسر»

 (.۴۷:  1405)راغب اصفهانی،رودبه کار می

 آغاز تفسیر قرآن -۲-۱-۱

ا»شالودٔه تفسیر آیات قرآن، از همان زمان نزول، به موجب آیٔه  َن ِللنا ْکَر ِلُتَبیِّ ُهْم َوَأْنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّ َل ِإَلْیِهْم َوَلَعلا ِس َما ُنزِّ
ُروَن  های متعددی که از طرف مسلمین صدر اسالم بر اثر پرسش ملسو هيلع هللا ىلص، به دست حضرت بنا نهاده شد. پیامبر اکرم 3«َیَتَفکا

َثِني»آمد. برای نمونه در صحیح بخاری آمده است:شد، خود در مقام توضیح و تفسیر برخی آیات برمطرح می ُد ُمَح  َحدا ما
، َعْن ُشْعَبَة، َعْن ِإْبَراِهیَم، َعْن عبِداللِه  ُه َعْنُه  -ْبُن َأِبي َعِديٍّ ا َنَزَلْت: -َرِضَی اللا . َقاَل َأْصَحاُبُه: 4«َلْم َیْلِبُسوا ِإیَماَنُهْم ِبُظْلٍم »َقاَل: َلما

ْرَك َلُظْلم   َنا َلْم َیْظِلْم َنْفَسُه؟ َفَقاَل: ِإنا الشِّ . پس از پیامبر، امام علی)ع( نخستین فردی بود (۶/۱۱0: ۱۳۹۱)بخاری،  5«َعِظیم   َوَأیُّ
محققان علوم قرآنی به جایگاه بلند امام علی)ع( در تفسیر قرآن، تصریح »های آن پرداخت. که به تفسیر قرآن و تبیین دشواری

قرآن ظاهری دارد و »کند که: از ابن مسعود نقل می. سیوطی (۹۶: ۱۳8۳)شاهرودی،«انداند و او را صدرالمفسرین دانستهکرده
. ائمٔه اطهار نیز در تفسیر قرآن نقش فراوانی داشتند (2/۱5۷تا: )زرکشی، بی«باطنی و باطن و ظاهر آن نزد امام علی )ع( است

و جایگاه ( ۹۶: ۱۳8۳)شاهرودی، و نقش ابن عباس نیز در دانش تفسیر غیرقابل تردید است. او از شاگردان امام علی)ع( بود
ای از تفسیر قرآن تأثیر صحابٔه پیامبر نیز در رقم خوردن دوره. (۱/5۷: ۱۳80)سزگین، علمی او در تاریخ به اثبات رسیده است

ر گردید. صحابه آنچه را که از پیغمبها ضبط میگشت و در سینهسزایی داشتند و تفسیر در عهد آنان دست به دست میبه
این سیر تا عصر تابعین ادامه یافت و در  کردند.آیات قرآنی شنیده بودند در شکل روایت ُمسَند نقل میدر معانی  ملسو هيلع هللا ىلصاکرم 

ط شد و هایی ثبت و ضبرفته رفته در دفاتر و لوح عصر تابعان، تفسیر به صورت منظم و مرتب در ابواب خاص، آغاز شد و
ت: شاید بتوان گف در کنار آن تدوین تفسیر هم آغاز گردید. های قرن دوم که تدوین حدیث رواج یافت،بدین گونه در نیمه

گوید: است. ابن ابی ملیکه میه( 101ها نوشت، مجاهد بن جبر )درگذشتٔه نخستین کسی که تفسیر را در دفترها و لوح
نویس گفت: باو می هایی داشت. ابن عباس بهپرسید و همراه خود لوحتفسیر قرآن از ابن عباس می مجاهد را دیدم که دربارهٔ »

و تفسیر فراء اولین ( 1/31: 2001، )تفسیر طبری«نوشت. به همین گونه تفسیر تمامی آیات را از ابن عباس پرسید و نوشتو او می

                                                           
 ۱/۳: ۱۳8۱سورآبادی، . رک: تفسیر 1 

 ۳۳فرقان/.  2
 ۴۴. نحل/3 
  82. انعام/4 
 ۱۳. لقمان/5 
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 ازتابعین . (141و1/140: 1351)امین، تفسیر آیه را گسترده است تفسیری است که آیات قرآن را به ترتیب، تفسیر کرده و دامنهٔ 
د در حالی که تفسیر صحابه بسیار محدو .اندد بحث کردهتفسیر پرداخته و در معانی قرآن از جهات متعدبه وناگون ابعاد گ

طرف ابهامات موجود را بر نظرپرداختند تا از این شناسی، شأن نزول آیات و برخی مفاهیم شرعی میتنها به واژه صحابه .بود
تفسیر در  ست کهاز این رو اند.ورود کردهبه بحث  جوانب متعددیر تفسیر برداشته و از های فراتری دن گامیتابع ؛ اما،سازند

 هایبه بررسی تاریخ امت  است. آنان همچنین در ابعاد وسیع آن شدهو غیره شناسی های ادبی و واژهاین عهد شامل جنبه
اتی که در این زمینه به در حد اطالع - که مجاور جزیرة العرب بودند ییهاو تاریخ سرزمین ،نزول قرآنپیشین و معاصر 

 مورد کاوش قرار بودند،قرآن  در ارتباط باهایی را که به نحوی و فرهنگ اهزبان ،هالهجه و اندمت گماردهه -رسیده  شاندست
یات زیادی از قرآن ارتباط داشت؛ همچون یی که در آن روزگار به راه افتاده بود و به نحوی با آهای کالمیبحث. »اندداده

تفسیر واقع  ها نیز در دایرهٔ آیات مربوط به صفات جمال و جالل خداوند، آغاز و انجام انسان و امثال آن، که این بحث
کعب » که (۴۳۹: ۱۳85) ابن خلدون، تفسیر شد. در این دوران بسیاری از اسرائیلیات، وارد (۱/۳۹۴: ۱۳۷۹)معرفت، «گردید

عبارت بود از:  منابع تفسیر در عصر تابعان»(. 222: ۱۳۷۹)بیضون،  «األحبار اولین مروج اسرائیلیات در دامنٔه گسترده است
تکیه بر  ها، انواع دانش  لغت اصیل عربی فصیح، ، در نظر گرفتن اسباب النزول، احادیث پیامبر و اقوال صحابه قرآن،

 (.411-408: 1379)معرفت، «از نصوص کتب عهدین ایاجتهاد و استناد به پاره

 مفسران نامی پس از تابعان  -۳-۱-۱

فسیر در روند تاریخی ت . آنانای خلق کردندند و آثار ارزندهپس از تابعین، مفسران بزرگی در عرصٔه تفسیر ظهور کرد
بسیار تأثیرگذار بودند. مفسر متن حاضر نیز به فراخور حال، هر جا مناسب دیده، به این مفسران ارجاع داده و روایات و 

 خنو س ه شوداخباری را از آنان نقل نموده است. تعداد این مفسران بیش از آن است که به زندگینامه و آثار همٔه آنان پرداخت
 ای مؤّلف از آنان بهره بردهشود که در این متن، به گونهوار و تنها از کسانی نام برده میکشاند، ازاین روی، خالصهزا به درا را

 است.

در تفسیر، بسیار تواناست و آراء  .(105)درگذشتٔه  ضّحاک بن مزاحم هاللی، ابو القاسم خراسانی  -۱-۳-۱-۱
 مورد به آرای او اشاره کرده است. و نهچهل و مفسر  در  مانندی دارداستوار و بی

احمد بن حنبل او را موثق دانسته و از او به  ه(.111)درگذشتٔه  ابو سعید شهر بن حوشب اشعری -۲-۳-۱-۱
« 1حدیث شهر بن حوشب نیکو و شأن او واال و استوار است»نیکی یاد کرده است. ترمذی از بخاری چنین نقل کرده است: 

 دو روایت از او نقل کرده است. مفسر  (.۴/371تا: بی )عسقالنی،

، از تابعاِن بزرِگ (128)درگذشتٔه  سّدی کبیر اسماعیل بن عبد الرحمان ابو محمد قرشی کوفی -۳-۴-۱-۱
نسته افاسیر دبهترین تاز شود. تفسیر او جزو بزرگترین منابع تفسیر نقلی است. جالل الدین سیوطی آن را تابعان شمرده می

 این متن یازده بار از او نقل شده است.در   است.

                                                           
 . وقال الترمذي عن البخاري شهر حسن الحدیث وقوي أمره. 1
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َباٍح  َعَطاء -۴-۳-۱-۱ ِبي َر
َ
ابو محمد عطاء بن ابی رباح أسلم )سالم( بن صفوان از  ق(: ۱۱۴ -۲۷)بِن أ

 مفسر در دو مورد از او نام برده است. رود.ترین فقهای مکه و از پارسایان واقعی به شمار میبرجسته

ترین تفسیر کامل و کهن« تفسیر کبیر». (150)درگذشتٔه بن بشیر أزدی بلخی مقاتل بن سلیمان -5-۳-۱-۱
نظری از اوست که پیشگام تفاسیر جامع و کامل است. جمع موضوعی آیات و وفق دادن میان آیات به  -پیوسته به شیوه نقلی

مقاتل، تنها به گردآوری آرای سابقین بسنده نکرده؛ بلکه آنها را مورد نقد و  .های این تفسیر استظاهر متعارض، از ویژگی
ر از آرای مفس بررسی قرار داده و آنچه به نظرش درست آمده برگزیده است و تفسیر خود را بر این اساس تألیف نموده است.

 او بسیار بهره جسته و در هشتاد و پنج مورد به نقل قول او پرداخته است. 

یاد فّراء: -6-۳-۱-۱ ّیا یحیی بن ز دارد که اخیرا در سه « معانی القرآن»تفسیری به نام  :(203)درگذشتٔه  ابو زکر
مؤّلف همچنین از صاحبان تفاسیر عرفانی از جمله تستری و قشیری نقل سخن کرده است که  جلد به چاپ رسیده است.

 در این متن پنج مورد به او اشاره شده است. شود.ای کوتاه به این دو تفسیر میاشاره

 تفسیر تستری -۷-۳-۱-۱

ترین تفاسیر قرآن به عصر نزول است. رنگ و لعاب عرفانی و نیز اشتمال آن تفسیری است  در قرن سوم هجری که از نزدیک
کید بر صبغه عرفانی، از حدیث و لغت نیز آن می تیّ های کالمی و ادبی بر اهّم بر جنبه افزاید. تستری در این تفسیر ضمن تأ

کرد و روش او، رفته رفته میان صاحبدالن و اهل ذوق بهره برده است. وی قرآن را به شیوه صوفیان و اهل تأویل تفسیر می
 ه است.در این متن تنها دو بار به او اشاره شد (.2/383: 1379)معرفت، رواج یافت

 تفسیر قشیری -8-۳-۱-۱

هـ.ق( یکی از بزرگ ترین عالمان، عارفان و متکلمان بزرگ قرن پنجم  465-376استاد امام عبدالکریم بن هوازن قشیری)
اب چه این کت قشیریه است. ترین اثر عرفانی او، رسالهٔ مهم هجری قمری است که آثار فراوانی به او نسبت داده شده است.

 مفسر در شش اند.کردهتوجه  به آنهمواره  ترین متون صوفیه بوده که عارفان و صوفیاناز مهم ،مؤّلف و چه پس از اودر زمان 
 مورد به سخن او استناد کرده است.

 آغاز ترجمٔه قرآن -۴-۱-۱

ی از قرآن هایترجمههای دیگر و ناآشنایی آنان با زبان عربی، نیاز مسلمانان به اسالم در سرزمین گسترشبا نفوذ و  
به زبان غیرعربی بیشتر شد، اگرچه نفوذ زبان عربی از طریق تمدن اسالمی باعث شد که بسیاری از حکما و فقها و موّرخان، 

ی، زبان چنین ضعف خلفای عباسهای مستقل ایرانی و همآثار گرانبهایی به زبان عربی بنویسند؛ ولی با تشکیل حکومت
زبان پارسی تا قرن چهارم از آمیزش با زبان عربي . زمان سامانیان، قرآن به زبان فارسی ترجمه شدفارسی رونق گرفت و در 

تا حدي مصون مانده و لغات تازي در آن اندك بود. از قرن پنجم به بعد به تدریج با لغات عربي درآمیخت و در قرن ششم 
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راوینی در وگر چه نویسی روی آوردند؛ اران و ادیبان به عربینگویژه دبیران و نامهزیادتر شد و نویسندگان فارسی زبان؛ به
و در عجم ماَعداِی کلیله و دمنه کتابی دیگر مشحون به غرایب » داند:ان پارسی را زبان نازل میزب ،دیباچٔه مرزبان نامه

ان مشتمل بر چندین داستاند و آن را بر ُنه باب نهاده، هر بابی حکمت و محشّو  به رغایب عظت و نصیحت مثل آن نساخته
ر به زباِن طبرستان و پارسِی قدیِم باستان ادا کرده و آن عالِم معنی را به لغِت نازل و عبارِت سافل در چشمها خوا

؛ زیرا برای گسترش آغاز شد به زبان پارسی ترجمٔه قرآنقرون اولیه اسالمی در همان ؛ اما (20: ۱۳8۹وراوینی، «)گردانیده
َوَجلا  -های غیرتازیان باید فرمان خدای را اسالم در سرزمین ور شهف ترجمه کرد. ،به لغتی که ایشان بدان راه یابند -َعزا

ابوالمظّفر اسفراینی در مقدمٔه تفسیر تاج التراجم تصریح کرده است که تاریخ نخستین ترجمٔه فارسی به روزگار پیامبر 
به پارسی به قوم خویش  دستوری خواست تا قرآن ملسو هيلع هللا ىلص ز مصطفیاو از بهر این معنی بود که سلمان فارسی » رسد:می

اسفراینی . (۱85: ۱۳۴5)مهدوی، «نویسد، وی را دستوری داد. چنین گفتند که وی قرآن نوشت و پارسی آن در زیر آن بنوشت
کید کرده و منفعت سواد اعظم را در آن دانسته است:  نیز بر ضرورت ترجمهٔ  معلوم همٔه خردمندان آنست که عرب »قرآن تأ

شناسان از هر گروهی اندر عدد کمتر باشند از کسانی که تازی نشناسند. و واجب آن است که دین و شریعت و و تازی
های خدای تعالی، ایشان را به د مگر بدان که فرمانعزا َوجلا ـ  با ایشان رسد، و هرگز آن تمام نیای -معنی وحی خدای 

اند، واِد اعظماند، و سلغتی که ایشان بدان راه برند، ترجمه کنی، تا منفعت آن اندر دو جهان با ایشان برسد که بیشتریِن خلق
وم کردن قرآن و معلمقرر شد بدین جمله که یاد کردیم فضیلت ترجمه  و به هیچ حال نشاید که ایشان را محروم گردانی...

شد که اندر حالی، فرض کفایت است تا معظم خلق محروم نگردند از منفعت کتاب خدای عزوجل و اندر حالی از جملٔه 
 (.۱:۱۳۷5/8) اسفراینی، «فرِض اعیان است

که بر اثر  نخست اند. دورهٔ مصححان تاج التراجم، ترجمه و تفسیر فارسی را به لحاظ شکل و شیؤه آن به سه دوره تقسیم کرده
از صدر اسالم آغاز شد تا سدٔه پنجم هجری ادامه یافت. در این دوره،  ،نیاز مبرم فارسی زبانان مسلمان به ترجمٔه قرآن مجید

ان ای زبشد و مترجم، با توجه به خصایص گونهاللفظی و لغوی پرداخته میهایی تحتدر هر گوشه و کنار ایران، ترجمه
 نوشت. دومین دورهٔ ها میمعادل و برابرهای لغوی کلمات قرآنی را کلمه به کلمه در زیر آیه ،متداول بود فارسی که در محل او

 ،گردد. در این دورههای تفسیری بوده است از میانٔه سدٔه پنجم هجری آغاز میترجمٔه قرآن مجید که بیشتر توأم با دیدگاه
ذکور اند. سوای دو گروه ما دریافته و به ترجمٔه تفسیری قرآن اهتمام کردهبرخی از مترجمان قرآن، نقص تراجم دورٔه پیشین ر

به قطع و یقین،  ،در این مسیر طوالنیهفت(.  -: سه  ۱۳۷5)اسفراینی،قرآن همراه با تفسیر آن توجه کردند ای نیز به ترجمهٔ عده
ها وجود داشته است هر مؤمنی یک یا چند نسخه از آناند و چه بسا که در طاقچٔه خانه وجود آمدهم فراوانی بههای مترَج قرآن

اند و یحتمل دراین دست به دست گشتهم دست به دست میهای مترَج اند. در طول زمان این قرآنداشتهو  آن را چون جان می
 ای کامل باقیورهها و تفسیرها به ندرت دنشسته است. از این ترجمهدیده و یا گرد زوال بر چهرٔه آنان میها آسیب میشدن

تواند بود، ولی آنچه از نظر بررسی  تیّ اهّم تفسیرها از نظر مطالعات اسالمی حائز  ها وکه همٔه این ترجمهبا آن»مانده است: 
ها و تفسیرهایی است که حداکثر تا پایان العاده است، ترجمهزبان فارسی و تحول آن در روزگاران پیشین دارای ارزش فوق

  : هشت(.۱۳52) متینی، «ها فقط چند ورق باقی مانده باشدهجری ترجمه یا تألیف شده است و لو از هریک از آنقرن ششم 
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رجمٔه تفسیر شناختٔه پارسی؛ یعنی ت -ترین ترجمه تفسیرهای شناختٔه قرآن از کهن -ها و ترجمه بییشتر و شاید همٔه ترجمه
هفتاد سال اخیر  - های قرآنی در همین شصتنامهر و تفسیر نسفی و فرهنگاالسراتفسیر طبری، تا تفسیر ابوالفتوح و کشف

گاهی از نحله -اند. این ترجمه چاپ و نشر شده -های مختلف مذهبی و فرهنگی و بسیاری از ویژگیتفسیرها در شناخت و آ

ای ههای حوزهها و گویشاز گونه ،تفسیرها - د. نویسندگان این ترجمهندار ، جایگاه واالییهای واژگانی و ساختاری و آوایی
غرافیایی های جهای حوزهها و گویشاند شمار بسیاری از گونهاند و طبعًا با این کار توانستهزبانی خویش بسیار بهره گرفته

ا و هنوشتهها، بر های این گروه از متنو این امتیازها و برتری .های مختلف تاریخی برای ما زنده نگه دارندایران را در دوره
ها به زبان معیار یا زبان نوشتاری و ادبی دیگر آثاری است که از زبان و ادب فارسی برجای مانده است و همه یا بیشتر آن

ها در این وجیزه گنجانده شود؛ از اند بیش از آن است که معرفی آنبه هر حال آثاری که به دست ما رسیده 1اند.تألیف شده
 شود.به اختصار پرداخته میها این رو به اهم آن

  قرآن مترجم قدس -۱-۴-۱-۱

رگردان ترین باش، بیش از هزار سال برآورد کرده و کهندکتر رواقی عمر این ترجمه را، با توجه به قرائن و به لحاظ زبان ویژه
این ترجمه، بیش » (.۳: 1362)رواقی، دهد پیش از ترجمٔه طبری و شاهنامٔه فردوسی استداند و احتمال میقرآن به فارسی می

نامٔه دهخدا و های فارسی، از لغت فرس اسدی گرفته تا لغتاز صدها واژٔه ناشناختٔه کهن دارد که در هیچ یک از فرهنگ
های کهن قرآن سنجیدنی زبان این ترجمه را با هیچ کدام از برگردانرواقی، )همان(. «ها نشده استفرهنگ معین، یادی از آن

 ها وها دارد و بسیاری از واژههای ناشناختٔه کهن که در دل این متن نهفته است از کهنگی آن حکایتانبوه واژه» ی داند:نم
های ا گونهترست تا به زبان یهای صرفی که در این ترجمٔه ارجمند به کار گرفته شده است، به زبان فارسی میانه نزدیکصورت

رواقی این قرآن را متعلق (. ۶)همان: «هلوی پیوستگی بیشتر دارد تا با زبان فارسی قرن چهارمشناختٔه فارسی کهن و با زبان پ
ای و ساختاری ترجمٔه سورٔه مائده با قرآن ما حدس و گمان ما را دربارٔه خوانی واژهسازگاری و هم» داند:به حوزٔه سیستان می

 : سی و پنج(. 1364)رواقی،«کنداین دو متن به حوزٔه سیستان تقویت می

  یُجّبائتفسیر ابوعلی  -۲-۴-۱-۱

 ، ابوعلی جبایی، معتزلی مشهور«الحضارة االسالمیة فی القرن الرابع الهجری أو عصر النهضة فی االسالم»صاحب کتاِب 
 – ه۳0۳عام المتوفی»یقال إن الجبائی »داند:به زبان فارسی می« تفسیر ابوعلی جبایی»قرن سوم را مؤّلف تفسیری با نام 

 (.1/372: ۱۳8۷)متز، که ظاهرًا چیزی از آن در دست نیست« إّلف تفسیرًا للقرآن بالفارسیة ،«م915

  ترجمٔه تفسیر طبری -۳-۴-۱-۱

                                                           
 . رک: فرهنگنامٔه بزرگ قرآنی 1
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به کوشش شادروان حبیب یغمایی  (۱۳۴۴-۱۳۳۹های )در هفت مجلد در سال هجری(۳۶5تا۳50) ترجمٔه تفسیر طبری
ای فارسی هنگاشته در تاریخ نگاشتهرا نخستین انتشارات دانشگاه تهران نشر شد. این اثرو به سرمایٔه دکتر یحیی مهدوی در 

: ۱۳۶2)برگل، دانند که تاکنون به دست ما رسیده استهای فارسی میترین نگاشتهدربارٔه قرآن و در عین حال یکی از کهن
ود، طبری... نبشته به زبان تازی و به اسنادهای دراز بتفسیر » در زمان سامانیان، به زبان فارسی ترجمه شد: این تفسیر (۱/۹۷

. پس - َأْجَمِعیَن  َعَلْیِهم الله َرْحَمة -و بیاوردند سوی امیر سید مظفر ابوصالح منصور بن نوح بن نصر بن احمد بن اسمعیل 
ترجمه کند به زبان پارسی. دشوار آمد بر وی خواندن این کتاب و عمارت کردن آن به زبان تازی و چنان خواست که مرین را 

روا  :گفتند ؟ن کتاب را به زبان پارسی گردانیمماوراءالنهر را گرد کرد و این ازیشان فتوی کرد که روا باشد که ما ای یپس علما
 .(5: ۱۳۹۳)ترجمٔه تفسیر طبری، «باشد خواندن و نبشتن قرآن به پارسی مر آن کس را که او تازی نداند

  از قرن چهارم هجریمتنی پارسی  -۴-۴-۱-۱

بری احتمال متن و تاریخ طو به دلیل وجوه اشتراک این  ستاهایی که با تاریخ طبری کردههرجائی این متن را با توجه به مقایس
شناسی چون شیؤه خط و نوع کاغذ و چگونگی و اسلوِب تذهیب و عالئم نسخه»که متعلق به قرن چهارم است:  ستا داده

وع ها، نها، فصل و وصلکشاند اما کهنگی واژهیر نسخه را به اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم میدیگر مشخصات، تحر
ؤه نمود خاصه که شباهتی در شیتر میترکیبات، ادات و حروف و پسوند و پیشوندها و اسلوب سخن از این حد بسیار قدیم

 (.۷: ۱۳55)رجائی، «هارم نوشته شده است مشهود بودنگارش بین این ترجمه و ترجمٔه تفسیر طبری که در نیمٔه قرن چ

 تفسیری بر عشری از قرآن مجید -5-۴-۱-۱

بخشی از تفسیری کهن به زبان فارسی است که از قرن چهارم هجری به بعد به زبان فارسی تألیف و یا ترجمه شده است.  
 به تصحیح جالل متینی چاپ شده است.۱۳52این کتاب در سال 

  پارس موزهٔ قرآن  -6-۴-۱-۱

ترجمه در دست است و در موزٔه پارس  نینسخه از ا کیاز قرآن است.  یکهن اریبس یترجمٔه قرآن موزٔه پارس ترجمٔه فارس
 مهٔ ین یعن؛یکتاب )سورٔه ناس( است انیتا پا میترجمٔه متن قرآن از سورٔه مر ی. نسخٔه موجود حاوشودیم ینگهدار رازیش

 نیاست که ا نی. با نظر در زبان ترجمه گمان بر استیمعلوم ن کیچیمحل ترجمه، و زمان ترجمه ه مترجم، دوم کتاب.
 .متن در خور توجه است نیکاررفته در ابه یفارس یهاواژه یاست. گستردگ یقمر یسدٔه پنجم هجر لیترجمه متعلق به اوا

 به کوشش علی رواقی به چاپ رسید. 25۳5م در سال این قرآن مترَج 

 تفسیر قرآن پاک -۷-۴-۱-۱
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آن به جای مانده است. این تفسیر در  از سورٔه بقره،۱5۱تا ۶5 یهاترین تفسیرها به زبان فارسی است که آیهیکی از کهن 
 -م( در پنجاب الهور است. در میان ترجمه 1943چهل و شش برگ متعلق به گنجینٔه نسخ خطی محمود خان شیرانی)

توان یبا این متن هم خوانی داشته باشد و م ،تفسیری هست که از نگاه واژگانی -تفسیرهای شناخته شدٔه فارسی کمتر ترجمه 
به ۱۳۴۴این تفسیر در دی ماه  دیده نشده است. ی موجودها و تفسیرهایک از ترجمه های آن در هیچای از واژهرهگفت هنوز پا

آن را  ۱۳۴8در سال علی رواقی  همت شادروان مجتبی مینوی جزء انتشارات بنیاد فرهنگ ایران به چاپ رسید و بار دیگر 
 .چاپ کرد

 لألعجم تاج التراجم فی التفسیر القرآن -۹-۴-۱-۱

به زبان فارسی نوشتٔه ابوالمظفر عمادالدین شهفور بن طاهر بن محمد معروف به اسفراینی، قرآن  ازاست  یریتفس -ترجمه  
خ در زبان فارس ریتفس نیدوم یریتفس یهانگارش انیدر م» .فقیه، مفسر و متکلم قرن پنجم -تاج گرید یو به اعتبار یمورا

 نیقیبه  بیاست که روزگار نگارنده و نگارش آن که به احتمال قر یقرآن به زبان فارس ریدر حوزٔه تفس فیتأل نیالتراجم نخست
ت اس یبرگردان یطبر ریتفس ترجمهٔ  رایمحقق است؛ ز یفارس یهانگارش خیبوده در تار یجره ۴۶0تا۴۳0 یهاسال نیب

قرآن  ریمانند چند برگ تفس یریتفس یهامحض و ترجمه  یهاترجمه گریو د ریابن جر ریتفس یشده از اصل عرب صیتلخ
تا کنون  ،یخیتار ینظر کتابشناس زها او امثال آن نیآهنگ ریو تفس یشنقش ریتفس ،قرآن پاک ریتفس ،جیکمبر ریتفس ،میعظ

تعلیقات نجیب مایل  تا امروز تنها نیمی از این تفسیر با مقدمه و : دوازده(. ۱۳۷5،ینی)اسفرا«ستیروزگار نگارش آنها روشن ن
 به چاپ رسیده است. ۱۳۷۴هروی و علی اکبر الهی خراسانی در سال 

 بخشی از تفسیری کهن -۱0-۴-۱-۱

این اوراق مربوط است به تفسیر سورٔه بقره.  نسخه ای است از تفسیر قرآن که فقط شصت ورقی از آن به جا مانده است. همهٔ  
سیری بخشی است از تف ،گردد. این نسخه مشتمل بر دو پاره است که پارٔه نخستینانشای آن به قبل از چهارصد هجری برمی

ها از آن سوره. در این متن نخست آیٔه قرآن ای است از همان آیهدوم نیز ترجمه و پارهٔ  ،(2۷۴تاآیٔه ۷8)آیٔه  ناتمام بر سورٔه بقره
 ای بازنویس شده است. اینترجمه ،تر به زمان مار و نزدیکتها به خطی تازهآمده و سپس ترجمه و تفسیر آن؛ اما در زیر آیه

از سوی انتشارات بنیاد فرهنگ  نبا مقدمه و تصحیح محمد روش۱۳5۱دو ترجمه همانند یکدیگر نیست. این کتاب در سال 
 ایران چاپ شد.

 بخشی از تفسیر کهن به پارسی -۱۱-۴-۱-۱

های حوزٔه هرات، از ا دربردارد، در سنجش با دیگر متنحجم اندکش، که تنها نزدیک به ده سوره از قرآن ر با همهٔ  
-تفسیرهایی است که از این حوزٔه زبانی و جغرافیایی تا کنون شناخته و دست یاب شده است. ویژگی - ارزشمندترین ترجمه

از  کند که این متن کهن یکیشناسیم، برای ما روشن میحوزه می هایی که از اینهای زبانی کتاب در سنجش با دیگر نوشته
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ایست که در حوزٔه هرات نوشته شده و دربردارندٔه بسیاری از واژگان گونٔه هروی قدیم های شناخته شدهترین متنکمیاب
ا ده شیرازی و باز سوی دفتر نشر میراث مکتوب به تصحیح شادروان مرتضی آیت الله زا ۱۳۷5است. این کتاب در سال 

 قرآنی از علی رواقی منتشر شده است. -فارسی و فارسی  -ای دربارٔه گونٔه هروی و فهرستی دوسویه، قرآنی مقدمه

یج -۱۲-۴-۱-۱  تفسیر کمبر

به چاپ رسیده است.  ۱۳۴۹ای منحصر به فرد، به تصحیح  جالل متینی از سوی انتشارات بنیاد فرهنگ ایران در سال نسخه 
کتاب در اصل در چهار مجلد بوده است که در طی روزگاران مجلدات اول و دوم آن مفقود گردیده است و فقط مجلدات این 

شیؤه نگارش آثار منثوری که در قرن چهارم و  اسلوب کلی نگارش کتاب را با ،سوم و چهارم آن به جا مانده است. متینی
پندارد و نیز وجود لغات و ترکیبات مشترک در این کتاب و آثاری مییکسان  ،پنجم و ششم هجری در خراسان تألیف گردیده

داند. می فمؤلّ ای بر خراسانی بودن هدایة المتعلمین فی الطب و امثال آن را قرینه ،تاریخ بلعمی ،طبریتفسیر  چون ترجمٔه 
آن  ان فارسی است که حدود تألیفبه نظر نگارندٔه این سطور، کتاب حاضر در ردیف آثار کهن منثور زب» متینی بر آن است:

 : بیست و پنج(.۱۳۴۹)متینی، «کنداز نیمه اول قرن پنجم تجاوز نمی حداکثر

 )تفسیر التفاسیر(تفسیرسورآبادی -۱۳-۴-۱-۱

ه تصحیح سعیدی ب)قرن پنجم( معروف به سورآبادی یا سوریانی است. نوشتٔه ابوبکر عتیق نیشابوری ،تفسیری کهن از قرآن به پارسی
التراجم  تاجاز سوی فرهنگ نشر نو در پنج مجلد به چاپ رسید. این تفسیر پس از تفسیر طبری و  ۱۳8۱سیرجانی در سال 

سومین تفسیر قرآن به زبان فارسی است. تفسیری کامل از قرآن که دارای نثری روان و مشتمل بر  القرآن لألعجم ریتفسال یف
 .است های خاصی از کلماتلغات و اصطالحات و صورت

 قصص قرآن -۱۴-۴-۱-۱

هدوی اند. کتاب مذکور با اهتمام دکتر یحیی مهای داستانی آن انتخاب شدهه بخشاین کتاب گزیدٔه تفسیر سورآبادی است ک 
 به چاپ رسیده است. ۱۳۴۷از طرف دانشگاه تهران در سال 

 تفسیر بصائر یمینی -۱5-۴-۱-۱

 ؤّلفمبه دست ما رسیده است. است که  از مجموعه تفسیرهای فارسی از قرن پنجم و ششم یکی از ارزشمندترین تفسیرها،  
تفسیرهای -الغزنوی در قرن ششم هجری قمری است. این تفسیر از ترجمه نیشابوری الدین محمد بن محمودآن ظهیر

به ۱۳5۹در سال  آن نخستجلد ششم است که با نثری روان به نگارش درآمده است.  متفاوت با دیگر تفسیرهای سدهٔ 
ه به چاپ رسید۱۳۹8سه جلدی آن در سال به چاپ رسید و دورهٔ از سوی انتشارات بنیاد فرهنگ ایران علی رواقی  تصحیح

 .است
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 تفسیر نسفی -۱6-۴-۱-۱

-۴۶2الدین عمربن محمد نسفی)به نثری موزون و مسجع به قلم امام ابوحفص نجم ،تفسیری کهن به پارسی است -ترجمه  
تفسیر برای نخستین بار به همت شادروان دکتر عزیزالله جوینی سامان  -( نوشته شده است. تصحیح این ترجمه 5۳8

 پذیرفت.

 لطائف التفسیر -۱۷-۴-۱-۱

چهارمین تفسیر جامع و کامل قرآن به زبان فارسی است که فخراالسالم ابونصر احمد بن الحسن بن احمد بن سلیمان  
هجری قمری آغاز کرده است. این تفسیر  5۱۹ه است. مصنف کار خود را در روز نهم شوال کردتصنیف و تألیف  درواجکی

یرد. جلد گالتراجم و سورآبادی قرار میرجمٔه تفسیر طبری و تاجاز نظر قدمت چهارمین تفسیر قرآن کریم است که بعد از ت
های اسالمی آستان به همت بنیاد پژوهش۱۳۹5عبدالله غفرانی در سال  ویکم این تفسیر به تصحیح و تحقیق عبدالله رادمهر 

 قدس رضوی چاپ شده است.

 )معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری( کشف األسرار و ُعّدة األبرار -۱8-۴-۱-۱

به سعی و اهتمام شادروان علی اصغر حکمت و با همکاری ۱۳۳۹تا۱۳۳۱های درسال که ه.ق.(520)قرن ششم تفسیری از
 ترین. این تفسیر ارزشمند از قدیمیتشارات دانشگاه تهران چاپ شدده تن از محققان و استادان  در ده جلد از سوی ان

ده تفسیرهای قرآن در نوبت سوم آن، که تفسیر عرفانی این متن است، کوشی -است که برای نخستین بار در ترجمه تفسیرهایی 
که  شاید به اعتبار آن ابوالفضل رشیدالدین میبدی است. است تا شریعت و طریقت را به هم پیوند دهد. فراهم آورندٔه آن،

 نیر اد یبدیم نیالد دیرش ر خواجه عبدالله انصاری شناخته شده است.های گونٔه هروی را در بردارد، به نام تفسیویژگی
های حوزٔه هرات را در خود دارد. ویژگی ،ی از قرآن را آورده است که از نگاه زبانیترجمه تحت اللفظ ،کتاب در نوبت اول
 انیو در بخش سوم به ب دهدیهمان قسمت شرح م ریتفس اهل فن را دربارهٔ  قاتیو تحق نیمفسر دی، عقاسپس در نوبت دوم

 .پردازدیم ینکات عرفان

 )معروف به تفسیر ابوالفتوح رازی( روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن -۱۹-۴-۱-۱

شم قرن ش مفسران و محدثان بزرگ شیعه درخزاعی نیشابوری رازی از بن محمد از جمال الدین ابوالفتوح حسین بن علی  
بارها چاپ شده است. آخرین چاپ آن در بیست  ،گونهالمعارفقدر و دایرةتفسیر گران -ترجمهباشد. این میهجری قمری 

های نسخٔه کهن به کوشش و تصحیح محمدجعفریاحقی و محمد مهدی ناصح در سال۳8مجلد و با تصحیح و مقابله با 
 شده است.های اسالمی آستان قدس رضوی منتشر از سوی بنیاد پژوهش ۱۳۷۶تا۱۳۶5

یمگزاره -۲0-۴-۱-۱  )تفسیر شنقشی(ای از بخشی از قرآن کر
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چاپ شده است. 25۳5به اهتمام و تصحیح محمدجعفر یاحقی از سوی انتشارات بنیاد فرهنگ ایران در سال  کتاب مذکور
 آستان قدس ی کتابخانهٔ قرآن کریم است همراه با گزارشی استوار و دلپذیر. جزو کتب خط ثلثی از نزدیک به  ،مقرآن مترَج این 

 رضوی در مشهد بود.

  قرآن ماهان -۲۱-۴-۱-۱

شود. این در موزٔه آستانٔه شاه نعمت الله ولی، در شهر ماهان محافظت میاست که  م ماهان، نسخٔه منحصر به فردقرآن مترَج 
 ، از سوی دانشگاه شهید باهنر کرمان چاپ و نشر شده است.۱۳8۳سال  مترَجم به تصحیح دکتر محمود مدبری در قرآن

 الصادقینتفسیر منهج -۲۲-۴-۱-۱

به زبان فارسی روان ۹82تألیف مال فتح الله کاشانی از تفسیرهای ارجمند شیعه است که در سال  نیالصادق منهج ریتفس
 نگاشته شده است.

زیستن هستند و اگر هزاران نمونه دیگر نیز وجود داشته  اند و شایستهٔ گری کردهحق جلوهکه همه به یمتعدد دیگر هاِی نمونه
باشند که هنوز دست مصححی به آنها نرسیده باشد و به چاپخانه پای نگذاشته و رنگ و روی اوزالید را ندیده و با بوی مرکب 

باید همه را بر منصه ظهور نشاند تا به دست  و بوی کاغذ نمور هنوز دست و پنچه نرم نکرده باشند باز هم ارزشمند هستند و
های مترجم و تفسیرهای قرآن مجید به نظر بنده اگر همٔه قرآن»اهلش برسند و کالم آخر آن است که شادروان رجایی گفت: 

ختیار ا ها چند برگ بیش باقی نمانده باشد، در کمال دّقت و سرعت به طبع برسد و دربه زبان فارسی، اگر چه از هریک از آن
ی مددی بزرگ شناسی فارسشناسی و لهجهاهل فضل و تحقیق قرار بگیرد، به مطالعات زبانشناسی و تحقیقات و تتّبعات لغت

آثار  خورد. اکثر اینصبغٔه لهجٔه محّلی مترجم یا مفسر هر اثر آشکارا به چشم می ،هاخواهد رسید؛ زیرا در بیشتر این کتاب
خراسانی، ماوراءالّنهری، عراقی، آذربایجانی،  نوز لفظ محاوره از قلم جدا نشده بوده است.مربوط به روزگاری است که ه

اند؛ به همان ترتیب که همٔه ایشان به یک ( چیز ننوشتهStandardفارسی، خوزستانی و رازی همه به یک زبان مّتحدالّشکل)
)رجایی، «توان به سادگی به اختالف لهجٔه آنان پی بردمیاند. امروز از روی نوشتٔه ایشان گفتهلهجٔه معّین فارسی سخن نمی

۱۳۴۷ :۷-8.) 

ٔسخنی در باب تفسیر قرآن  -۲-۱  مجلس شورای اسالمی ۱۱۹۳۰مشاره 

گردد که پژوهشگر شوق یافتن اثری برای تصحیح به زمانی برمی مجلس شورای اسالمی ۱۱۹۳0گزینش تفسیر قرآن شمارٔه 
ایرانی سهمی،  -خواست از یک سو در تصحیح، نشر و احیای فرهنگ غنی اسالمی میمورد پسند خویش در سر داشت و 

گی وی باشد. در این سودا آموختگرچه ناچیز، داشته باشد و از دیگر سو، پژوهشی انجام دهد که در خور أخذ مدرک دانش
های خطی ارزشمند برای به معرفی نسخه که( 5۷و5۶های ، شماره۱۳۹2) فروردین و تیرماه در ماهنامٔه گزارش میراث  بودم که

از دکتر جواد بشری برخوردم که به معرفی این نسخه « های تصحیحبایسته»شایستٔه پردازد، به مقالٔه تصحیح و چاپ می
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با  «مشک آن است که خود ببوید»دانستند و به مصداق مصرع معروف: پرداخته بودند و آن را بایستٔه تصحیح و پژوهش می
خود مهر تأییدی بر نظر نویسندٔه مقاله زد و ارزندگی آن بر من آشکار شد، اما تک نسخه بودن  ،وراقی از آن، این نسخهتورق ا

 طلبید و چه بسا ممکن بودای در پژوهشگر بود؛ چراکه این نوع تصحیح، تالش مضاعفی را میآن مایٔه ایجاد تردید و واهمه
رهی میان  گر مردام حاصل گردد. با علم به این موضوع، به پشتگرمی این حقیقت که: سامان و خکه از این تحقیق، کاری نابه

خون باید رفت * وز پای فتاده سرنگون باید رفت* تو پای به راه در نه و هیچ مپرس* خود راه بگویدت که چون باید رفت؛ با 
-هوجو در کتابخانغول کار شدم. با وجود جستو مش هنسخه مذکور را تهیه کردتوکل بر حضرت حق، پای در این راه نهادم و 

دور  ای نه چندانهای دیگری نشدم، امید است که در آینده، متأسفانه موفق به یافتن نسخهو فهرست نسخ خطی های متعدد
 های دیگری از این متن ارزشمند دست یافت.بتوان به نسخه

ای روشن، با جلد تیماج قهوه 5/2۴× ۱۶قطع وزیری در ابعاد تفسیری منحصر به فرد، به تفسیری که اکنون در دست دارید،
هست. آیات به خط ثلث و برگ اول  1سطر2۱برگ است که در هر برگ  28۶ها تیماج آبی و به خط نسخ و عطف و گوشه

َما اللا  »نونویس است. از این نسخه فقط یک مجلد در دست است که از ابتدای سورٔه بقره شروع  و به آیٔه  ْبَحاَنُه ُه ِإَله  َواِحد  ُس ِإنا
. این نسخه بدون شک مجلدات دیگری هم داشته که متأسفانه در دست نیست. گردددر سورٔه نساء ختم می« َأْن َیُکوَن َلُه َوَلد  

ق( احتمال داده است که این 8۹8های تصحیح، به قرینٔه زبان کهِن این اثر و قدمِت نسخه )مورخ جواد بشری در بایسته
بوده است در قید حیات ن ،ف اثر در زمان کتابت این نسخهم است مؤلّ باشد. آنچه مسلّ « سدٔه ششم یا هفتم»تفسیرمتعلق به 

َماُم » برای مصنف، استفاده کرده است: - َرِحَمُه اللهُ  -چون در این نسخه در چند موضع، از جملٔه دعایی  ْیُخ اْْلِ َقاَل الشا
َبیاِن مشکالتِ  -َرِحَمُه اللُه  -المصنُف  ا هالَکالُم ِفی َهِذِه اآلیِة َعَلی َسْبَعِة اوجٍه: األّوُل ِفی َبیاِن َمعاِنیها َوَسَبِب ُسواِلها َوَلطاِیُفها َو

َبیاِن ِقّصِتها َوِقراَئِتها َوُلغِتها... ای االولیةاز تذکر عباراتیتوانیم نتیجه بگیریم که: اگر فرض بشری را بپذیریم، می ر(.۱۳۹«)َو
شنبه نجپ« آل عمران»تاریخ کتابت در پایان سورٔه  )؟(استهای کاتب یا کاتبان برافزوده، ابیات سعدی و مولوی از 2عطار

نامی از کاتب نسخه را « ستاول و آخر این کهنه کتاب افتاده»که رقم خورده است و به سبب این 8۹8جمادی االولی ۹
 .یابیمنمی

)فهرست مجلس، شوددر کتابخانٔه مجلس نگهداری می ۱۱۹۳0اش اکنون به شمارٔه ماندهباقینوشت این اثر در تنها دست
-نسخٔه مزبور که در فهرست کتابخانٔه مجلس به اختصار تمام معرفی شده است پیش از این در تملک مجموعه(. 88، ص۳۴ج

تازه، نسخٔه نفیسٔه عتیقٔه مم»دربارٔه آن نوشته است:  که در صفحه دوم نسخه،بوده  دار مشهور، استاد سید محمدعلی روضاتی
 8۹8جمادی االولی ۹شنبه یکی از اقدم تفاسیر قرآن مجید به زبان فارسی که تاریخ کتابت آن در آخر سورٔه آل عمران  پنج

اِجی َرْحَم قید شده است. ِمْن َمَواِهِب الباری َعزا اْسُمُه َو    االصفهانِی  روضاتِی  محمد علِی  السّیِد  هُ غفرانُ َو ُتُه َجلا ِذْکُرُه لدی الرا
 .«هاه کلا ِم َع علی نِ  هِ اللّ مُد الَح جدًا َو  غاٍل  ٍن َم ثَ بِ  هُ یتُ َر شتَ إِ  ْد قَ َو 

                                                           
 سطر هم دارند.  25، 2۴، 2۳، 22هاها متفاوت است برخی از برگه. البته  تعداد سطور در برگه 1
ُه  َرِحَمهُ  -آرند که سفیان ثوری . حکایت می 2 با جماعتی به نزدیک آن مخدره خدر خاص، و آن مستورۀ ستر اخالص، آن سوختۀ عشق و اشتیاق، آن شیفتۀ قرب و  -اللا

جالهاحتراق، آن ثانیۀ مریم و صفیّ  ّیه  2، آن مقبول الرِّ ِه َعَلْیَها  -َراَبعٔه َعَدِو درآمدند و حال او را با خلل دیدند..|| آن غرق بحر دولت آن َاْبرَبرق ِعّزت آن گردن شکن  -َرْحَمُة اللا
ِعَیان  آن برتر از عالم حّسی و عقلی شیخ عالم شیخ ابوبکر شبلی... ،متقیان 2آن گردن فراز، ُمدا
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، عدد آیات و حروف سور و تفسیر شامل ترجمه آیات، شأن نزول و محل نزول آیات ،ٔه نسخٔه مذکورماندهای به جایسوره
یات را به آ روایاتی است که از عبدالله عباس پسر عم پیغمبر)ص( به او رسیده است. مفسرآنها است و بیشتر بر اساس 

 رکیب عربی، گاه ت«بقره»درسورٔه  .1شمارٔه آیات ذکر نشده استهایی بخش کرده؛ سپس ترجمه یا تفسیر آن را آورده است. پاره
َوَجلا  -َقْوُلُه »  شده در حاشیه افزوده های از قلم افتادهو قسمت ده استمو گاه نیاده مآهر بخش از آیه در آغاز و وسط « -َعزا

رسد بعدها به نظر می .گاهی جای آن را خالی گذاشته استگاه این عبارت را آورده و  ،«آل عمران»است؛ اما در سورٔه 
. در سر سورٔه 2سرخ، نوشته استجا به رنگ . در سورٔه نساء نیز این عبارت را همهبیاوردعبارت مذکور را فراموش کرده است 

 ورهٔ در سر س ولی، خواندن آن ذکر گردیده است فضیلتشده است و  نوشته شنگرفاسم سوره و تعداد آیات با « آل عمران»
ات، در حواشی بعضی از صفح .تر از متن آورده استاز شنگرف استفاده نکرده است؛ بلکه با خط سیاه کمی درشت «نساء»

به  .و یا بعدها توسط شخص دیگری افزوده شده باشد)؟( رسد از کاتب باشدنوشته شده که به نظر میکلمات یا جمالتی 
است که در سمت جز چند مورد که ناخوانا هستند و حاوی مطالب قابل توجهی نیستند؛ سایر موارد، حواشی سودمندی 

ته تقسیم کرد. دسته اول، مربوط است به توان به سه دسشود.این حواشی را میچپ یا راست برخی از صفحات دیده می
ی جاافتادگ از جملههای داخل متن؛ اختالف قراآت نزد قراء سبعه. دسته دوم، مربوط است به افزودن برخی از جاافتادگی

غهِصراُح )صراح بهگاهی سوم مربوط است به ترجمٔه برخی از کلمات که  دستهٔ  .قسمتی از جمله و جمالت دعایی رجاع ا (اللُّ
نشان داده شده است « غ»و « صح»، «خ»را اصالح کرده و با حروف اختصاری معدودی ها، مواردعالوه بر این داده است.

 د.ناز روی نسخٔه دیگری، متن را اصالح کرده باش ممکن استکه 
و  3لوی استت آن از مویک بی .ستنیپنج بیت  بیشتر ازاشعار فارسی گاهی از اشعار فارسی و عربی بهره برده است.  مفسر

اشعار عربی، سی  و ایراد وزنی نیز دارد. نشدیافت که متأسفانه نام شاعر ، 5ناشناس یو دو بیت از شاعر 4دو بیت از سعدی
برخی ، هخی از ابیات به چند گونه ضبط شدوشش بیت و دو نیم مصرع است. خوشبختانه، سرایندٔه اکثر ابیات یافته شد. بر

 .6ه استشده بودند که به تمامی موارد در تعلیقات اشاره شدنادرست ضبط نیز 

 ارزش نسخٔه حاضر -۱-۲-۱

 و اصلی این تفسیر در جنبٔه ادبی ِت یّ اهّم یی که در این نسخه وجود دارد، با همٔه مزایای تاریخی، اجتماعی، روایی و تفسیری
 ،تلفظ خاص برخی از کلماتهای تاریخی زبان، گونههای اعم از واژگان و شناسه ؛به لحاظ تحقیقات تاریخی زبان فارسی

از تفسیر آیات  مؤّلفهایی که در پارهگونه که مذکور افتاد هماناست. الخط های رسمشیوه و  های آوایی و زبانیویژگی

                                                           
 ذاری عبارات عربی، احادیث و اشعار عربی از مصحح است. گگذاری آیات و اعراب. شماره 1
ُه َعْنُه، َتَعاَلی و سایر، را تصحیح و اعراب گذاری کرد و داخل دو خط تیره آو. مصحح، جمله 2 ، َرِضَي اللا َوَجلا رد.  در صورت جاافتادگی عبارت هایی دعایی عربی از قبیل َعزا

 مذکور  را داخل دو قالب افزود.
 «.َوعــَدِهٔ َاهـِل َکـــــَرم َگـنِج َرَوان* َوعــَدِهٔ َنـا َاهـل ُشـد َرنــِج َرَوان.» 3
 «یُروی* ِکه َاز ُخـویِی َبَدش َفرُسوَده َگرِدی* َاَگــــر َحاَجت َبِری َنزِد َکِسی َبـر * ِکه َاز رُوَیش َبه نقــد آُسوَده َگردِ َمَبر َحاَجت َبه َنزِدیک ُتــرش. »  4
 «کنمشچشم تو به غیـرم نگـرد بـرکـنمش * پاي تــو به کـویم نـرود بشکنمش* ور زانک دلت را به جـز از من میلی آن * بیرون کشمش پیش سگان اف. »  5
 . در ترجمٔه ابیات عربی از آقای دکتر عبدالحسین فرزاد یاری جستم، مساعدتشان مشکور است. 6
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 :شودیبسنده مبه چند نمونه کالمش نمودن نغزی برای  زند.پردازد زیبایی در کالم او موج میبه توصیف آنات می پرداخته،
َخْضَرا از کواکب َزهَرا آراسته شد ثعلبه به زیر آن ذ ْنبکُ چون شب درآمد و چادر سیاه بر سر عجوزۀ گیتی افکندند َو َمناِکِب »

از این فرمان غافل  1ِبَیامرزاد که -َتَعاَلي  -خدای  »ماند:خواجه انصاری میکالم کالمش به گاه  پ(.20۹)«درخت درآمد
نباشد و کمر مسارعت بر میان بندد و غم روز درماندگی نخورد پیش از آنک اگر خواهد نتواند و قدم مسارعت از کار فرو 

َوَج  -یکی دامن از ثوب معاصی درچین و از سر کوی هواپرستی روی به کوی خداپرستی آْر و هر چه تو را از خدای  .ماند لا َعزا
اگر رستن خواهی راست باش و َرستی و اگر َجستن خواهی پاک باش و َجستی، خط نسیان در خطۀ غم  .وگذارفر ،بازدارد -

 ءاالولیاتذکرة ر( و گاه عباراتی از207«)اند غم آن جهان خور که از بیکاری کاری برنیایداین جهان َکش که کار روزی نو کرده
ُه  َرِحَمهُ  -آرند که سفیان ثوری حکایت می» :آوردمی و آن مستورۀ ستر  ،با جماعتی به نزدیک آن مخدره خدر خاص -اللا

جال ،آن ثانیۀ مریم و صفّیۀ ،آن شیفتۀ قرب و احتراق ،آن سوختۀ عشق و اشتیاق ،اخالص ّیه  2آن مقبول الرِّ َرْحَمُة  -َراَبعٔه َعَدِو
ِه َعَلْیَها  روا داری تا من به نزدیک َمِلِک این شهر روم و از حال  !یا رابعه :گفتیکی  ،درآمدند و حال او را با خلل دیدند -اللا

 رابعه گفت: ای جوانمرد این دنیا به حقیقت ؟تو خبر دهم که او ملک با خیرات است باشد که با تو احسانی کند 3نواییبی
َوَجلا  -ُملِک کیست؟ ُگفت: خدای راست  عاریت؛ پس رابعه ُگفت: من  . ُگفت: به دسِت این ملک چیست؟ ُگفت:-َعزا

در گاه که و آن. (پ207«)؟َدار چیزی خواهمکه از عاریت 4َننگ َدارم ،حقیقت که ُملِک ُدَنیا خواهمدارم از َملِک بهشرم می
ٔ» گوید:آفرینش جهان می ٔٔ-قَ ْولُُه ٔٔ-َعزََّوَجلَّ ٔاللَّْیِل َٔواْخِتالِف َٔواألْرِض ٔالسََّماَواِت َٔخْلِق ِٔفی ِٔإنَّ ٔألوِلیٔؤَ: ٔآلََیٍت الن ََّهاِر

 ؛از آفتاب و ماه و ستارگان و ابر و باران و آنچ در زمین است ؛و آنچ در وی است - و زمین : هر آینه در آفرینش آسما5«األْلَبابِٔ
 -و زیادت و نقصان ایشان ،و آمد و شد ،در لون ایشان - شب و روز 6و در اختالف -از جبال و تالل و قفار و انهار و اشجار 

َوَجلا  -هاست مر خردمندان را بر هستی و یگانگی آفریدگار نشانی که هر خردمندی که نظاره کند این َسْقف رفیع را و  -َعزا
و هزاران هزار نقطۀ نورانی و شموع مرجانی بر چهرۀ  ،ای برداشتهبی عمادی و عالقه ،این بساط منیع را بیند در هوا ایستاده

اره، و در زمین نگرد بساطی بیند از خاک بر روی آب پاک ز اره و بعضی حاِرْس و بعضی َدوا یبای او، بعضی ثابْت و بعضی َسیا
جِرم گران چون آسمان را  ،کان گوهر در اجزای َسْنگ و خاک نهاده ،های آلِلی و درر َو َعْنبر در آب تعبیه کردهُگسُترده و ُحّقه

ار و ذنبکآب لطیف نهاده هر که به طریق اعتبار در این  ثقیل بساط خاک را بر ِکتف 7مشنهاده و جَبْر َمْتن هوای رقیق  آثار  َدوا
قدرت آفریدگار نظر صافی مبذول دارد داند که این مصنوعات را صانعی قدیم است و این موجوداد را مبدعی است حکیم 

و سند ادبی مهمی  بسیاری دارند ارزشمتن  واژگانافزون بر این، . (ر230)«پس صفت این خردمندان را یاد کرد و گفت هلالج لج
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