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Some New Findings about Khorāsān 
bint Abi al-Qāsim’s Qur’ān, 
 A 30-Parts Manuscript with Persian 
Translation from the 5th Century AH
By: Morteza Karimi-Nia

Abstract: This article introduces and ex-
amines an old Qur’ān from the 5th cen-
tury AH, which was owned by a maiden 
named Khorāsān bint Abi al-Qāsim 
b. Ali b. Mānkadīm in the early sixth 
century AH. More than 17 different parts 
(juz’) of this Qur’ān have so far been 
found in various libraries in Iran and 
around the world. There is no proof of 
this manuscript’s being endowed in any 
part of its found pages. The only men-
tioned name is its owner’s name which 
is written in the beginning of the first 
juz’ of the Qur’ān (MS no. 2752 in the 
Library of Ᾱstān Quds, Mashhad) along 
with her lineage reaching up to Imam 
Ali ibn Abi Tālib (AS) indicating that 
her ancestors were from the Alawites 
of Tabaristān, but her father’s ancestor 
emigrated to Nishapur a century before 
this copy was transcribed. The Qur’an 
has been written in 30 separate parts 
along with a Persian translation in the 
old Naskhī script, possibly in Nishapur 
(where Khorāsān bint Abi al-Qāsim 
lived). The text of this Qur’ān is written 
based on the reading of al-Kisā’ī, Ibn 
‘Ᾱmir and AbŪ ‘Amr. The Persian trans-
lation of the verses, although influenced 
by the style and diction of the Persian 
translation of Tabarī’s commentary (Tar-
jume Tafsīr Tabarī), has its own spelling 
and lexical specifics.
Key words: Khorāsān bint Abi al-Qā-
sim’s Qur’ān, Early Persian translation, 
History of the Qur’ān, Transcribing the 
Qur’ān in the 5th century AH, Library of 
Ᾱstān Quds.

 معلومــات جديــدة عــن قــرآن الســّيدة خراســان بنــت أيب 
القاسم

مع ترمجته الفارسّية اليت تعود للقرن اخلامس اهلجري
ميي نيا كر مرتىض 

يــف  للتعر هــذه  مقالتــه  الكاتــب  يكــّرس  اخلالصــة: 
والبحــث عــن أحــد النســخ القرآنّيــة القدميــة الــيت تعود 
للقــرن اخلامــس اهلجري، والــيت دخلــت يف أوائل القرن 
الســادس اهلجري ضمن ممتلكات إحدى الفتيات اليت 
تدعى خراســان بنت أيب القاســم بن عيّل بن مانكدمي. 
 من 

ً
 خمتلفا

ً
كثر من 17 جــزءا وقــد عثرنــا حّت اآلن عــى أ

هــذا القــرآن موجودة يف عدٍد مــن املكتبات املوجودة يف 
إيران والعامل.

وال يعثــر املتصّفــح عــى أّي أثــٍر لوقــف النســخة يف ثنايا 
األقسام املختلفة من هذه النسخ، إاّل أّن اليشء الوحيد 
الذي تصادفه العني هو اســم مالكة النســخة املذكور يف 
بدايــة اجلزء األّول من نســخة هذا القــرآن املوجودة برقم 
ية  2752 يف مكتبةآستان قدس رضوی يف العتبة الرضو
املقدسة، مع توثيق نسهبا إىل اإلمام عيّل بن أيب طالب 
عليــه الســام، مّما يؤّشــر إىل أّن أجداد هــذه الفتاة كانوا 
ّيني املوجودين يف طبرســتان، وأّن جّد أبهيا قد  من العلو
هاجــر إىل نيشــابور منذ قــرن من الزمان قبــل كتابة هذه 

النسخة.
 مــع ترمجته 

ً
 مســتقّا

ً
وهــذا القــرآن يتكــّون مــن 30 جــزءا

يرّجح  باللغة الفارســّية، ومكتوب خبّط النسخ القدمي، و
أن تكون كتابته قد مّتت يف نيشــابور، وهي املدينة اليت 

كانت تعيش فهيا السّيدة خراسان بنت أيب القاسم.
ينــه فهــي قــراءة مرّكبــة مــن  أّمــا القــراءة املّتبعــة يف تدو

قراءات الكسايئ وابن عامر وأبو عمرو.
سلوب 

ُ
ورغم أّن الترمجة الفارسّية لآليات كانت متأّثرة بأ

مور 
ُ
ومفردات ترمجة تفسير الطبري، إاّل أ ّنا ال ختلو من األ

اخلاّصة هبا يف جماالت اإلماء واملفردات واللهجات.
املفــردات األساســّية: قــرآن خراســان بنــت أيب القاســم، 
يــخ كتابة القــرآن، كتابة  التراجــم الفارســّية القدميــة، تار
ّيــة  الرضو العتبــة  القــرن اخلامــس اهلجــري،  القــرآن يف 

املقّدسة.

کهــن از قــرن  چکیــده:  ایــن مقالــه بــه معرفــی و بررســی قرآنــی 
کــه در اوایــل قــرن ششــم هجــری  پنجــم هجــری می پــردازد 
ــام خراســان بنــت ابــی القاســم بــن  ــه ن در تملــک دختــری ب
کنــون بیــش از 17  علــی بــن مانکدیــم قــرار داشــته اســت. ا
کتابخانه هــای مختلــف  جــزء مختلــف از ایــن قــرآن در را 
در ایــران و جهــان یافته ایــم. هیــچ اثــری از وقــف نســخه 
در جــای جــای پاره هــای یافــت شــده از نســخه بــه چشــم 
اول  جــزء  آغــاز  در  نســخه  مالــک  نــام  تنهــا  نمی خــورد. 
کتابخانــۀ آســتان قــدس  قــرآن )جــزوۀ ش 2752 در  ایــن 
رضــوی( همــراه بــا نســب وی تــا امــام علــی بــن ابی طالــب 
ــر شــده اســت و نشــان می دهــد اجــداد وی  ــه الســام ذک علی
از علویــان طبرســتان بوده انــد، امــا جــد پــدر وی یــک ســده 
ــت.  ــرده اس ک ــرت  ــابور مهاج ــه نیش ــخه ب ــت نس کتاب ــل از  قب
ایــن قــرآن در 30 پــارۀ مجــزا همــراه بــا ترجمــۀ فارســی بــا خــط 
کهــن و احتمــاال در نیشــابور )محــل زندگــی خراســان  نســخ 
کتابــت شــده اســت. متــن قــرآن بــه قرائتــی  بنــت ابی القاســم( 
ِکســائی، ابن عامــر، و ابوعمــرو نوشــته شــده اســت.  مرکــب از 
گان ترجمــۀ  ترجمــۀ فارســی آیــات بــا آنکــه متأثــر از ســبک و واژ
امایــی،  اختصاصــات  دارای  امــا  اســت،  طبــری  تفســیر 

گانــی و لهجــه ای مخصــوص بــه خــود اســت. واژ

کلیــدواژه: قــرآن خراســان بنــت ابــی القاســم؛ ترجمــه هــای 
کتابــت قــرآن؛ قــرآن نویســی در قــرن  کهــن؛ تاریــخ  فارســی 

ــوی ــدس رض ــتان ق ــری؛ آس ــم هج پنج

 مصحف  شناسی قرآن )4(
 نکاتی تازه یاب در باب قرآن خراسان بنت ابی القاسم
 با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری
102-121

کریمی نیا  مرتضی 
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مقدمه 
در ســال های اخیــر دو مقاله در خصوص نســخه ای ســی پــاره از قرآنی مترَجــم از قرن پنجم 

کنون در  که ا که به معرفی و بررسی پاره هایی از این قرآن می پرداخت  کرده ام  هجری منتشر 

کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهران نگهداری می شوند.1  کتابخانۀ مجلس شــورای اســامی و 

کتابخانه هــای ایــران و خــارج از ایــران دوازده پــاره از ایــن اثــر را  تــا آن زمــان بــا جســتجو در 

کنــون که در ماه های اخیر پنج پــارۀ دیگر این قرآن را در کتابخانه های آســتان  یافتــه بــودم. ا

کامل تر آن تقدیم  قــدس رضــوی و موزۀ ملی ملک یافتــه ام، این مقالۀ تکمیلی را در معرفــی 

قرآن پژوهان و ادب دوستان می کنم.

کهــن در کاغذ ســمرقندی در هــر صفحه  قــرآن خراســان بنــت ابــی القاســم، به خط نســخ 

کتابت شــده و ترجمۀ فارســی با حروف ریزتر به صورت میان ســطری نوشــته شــده  5 ســطر 

اســت.2 خــط متــن را باید در شــمار نمونه های نســخ کهن دانســت که انــدک آمیختگی به 

کاتب در ترجمۀ  ثلث دارد. سرسوره ها نیز همگی به خط ثلث و زرین است، اما دستخط 

کــه در برخــی کلمات حــروف را با  میــان ســطری آیــات بــه فارســی، نســخ ریز و غبار اســت 

کاتب در ترجمه های فارسی در اجزای  پیوستگی خاصی می نویسد. با این  همه، دستخط 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی( از قوت و دقت  پایانی قرآن )مثًا در نسخۀ 2756 و 2757 

کمتری برخوردار است. نشان گذاری نسخه هم نسبتًا ساده و مطابق با قرآن نویسی متداول 

ایرانــی در قــرون پنجم و ششــم اســت. عامت پایــان آیات، یک گوی زرین اســت و در آخر 

هــر پنــج آیه، نشــانه ای قندیل مانند در حاشــیه به عامت تخمیس قرار داده شــده اســت. 

همچنین دایره ای زرین در حاشــیه به نشــانۀ تعشــیر نقش بســته و درون آن، شــمارۀ آیه به 

کتابت شده است. کوفی  حساب ابجد )ک، ل، م، ...( به خط 

آورد.  به شمار  کهن  می توان  مختلف  جهات  از  را  خراسان  قرآن  در  موجود  فارسی  ترجمۀ 

ق 
ّ
دانشمندان محترم، آقایان محمدآصف فکرت و محمدجعفر یاحقی، برخی پاره های متعل

که  ق به قرن پنجم هجری دانسته اند3 
ّ
کتابخانۀ آستان قدس رضوی را متعل به این نسخه در 

کنون موردتوجه و بررسی  که این قرآن و ترجمۀ فارسی آن، تا  دور از واقع نمی نماید.4 از آنجا 

1. مشخصات این دو مقاله چنین است: نخست »قرآن خراسان، دختر نیشابور« با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری: بررسی 
نســخۀ 2156 در کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه تهــران و دیگر پاره هــای آن در کتابخانۀ آســتان قدس رضوی و مجلس شــورای 
اسالمی«، ترجمان وحی، سال بیست و یکم، ش 42، اسفند 1396، ص 71-120 و دوم: »قرآن »خراسان دختر نیشابور« با 
ترجمه فارســی از قرن پنجم هجری: بخش دوم: بررســی نســخۀ 2002 در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی«، ترجمان وحی، 

سال بیست و دوم، ش 43، شهریور 1396، ص 177-145.
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران )ج 9، ص 850( چنین توصیف مختصری از  2. شــادروان محمدتقی دانش پژوه در فهرســت 
کاتب،  کاتب: بدون  کهن،  کتابخانه داده اند: »نسخه از سوره حجر است تا سوره »اتی امراهلل«؛ خط: نسخ  نسخۀ 2156 در 
تا: بی تا؛ نســخ کهن آمیخته با کوفی، اعراب ها نقطه بشــنگرف و الجورد و ســبز و آبی، ســر ســوره ها بزر و مشکی، نشانه اجزا 
کی زرکوب مقوایی درون ســرخ زرکوب،  بزر و الجورد، باالی دو صفحه آغاز بزر آراســته؛ کاغذ: ســمرقندی، جلد: تیماج تریا

تعداد صفحات: 54 برگ، 5 س 10×13، اندازه: 17*21سم«. 
3. محمد آصف فکرت، فهرســت نســخ خطی قرآنهای مترجم کتابخانه مرکزی آســتان قدس رضوی، ص 22-25؛ نیز نک: 

محمدجعفر یاحقی، فرهنگنامه قرآنی، ج 1، صص 34، 35، 41.
راق فروخته شــده در حــراج ســاتبیز لنــدن )18 اکتبر 2001(، جزء شــانزدهم این قــرآن )کاالی ش 24 در  4. در کاتالــوگ اشــیا و او

کتابخانه آستان  از مدیران بخش نسخ خطی در 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران،  قدس رضوی، 

کتابخانه و موزه   کتابخانه مجلس شورای اسامی و 
که در دریافت تصاویر نسخه های  ملک سپاسگزارم 

کردند. خطی مساعدت 
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م نآرم یسانم فحصم   

تفصیلی قرار نگرفته است، در این مقاله، ضمن معرفی تمام اجزای یافت شده از این قرآن کهن، به معرفی برخی از جوانب 

ق مصحف فوق به قرن پنجم هجری را نشان می دهم.
ّ
ادبی و زبانی این متن فارسی کهن می پردازم و شواهدی از تعل

یم. بیشــتر این اجــزا در کتابخانۀ  ی هــم، تــا کنــون از هفده پارۀ مختلف قرآن خراســان بنت ابی القاســم اطاع دار بــر رو

کنــون بیش از  آســتان قــدس رضــوی قــرار دارنــد، اما مشــخص نیســت در چه زمانــی وقف حرم رضــوی شــده اند. من ا

یــازده پــارۀ آن را در کتابخانــۀ آســتان قدس رضوی به شــماره های 2752 )جــزء اول(، 2753 )جزء ســیزدهم(، 2754 

)جــزء پانزدهــم(، 2755 )جــزء بیســت و دوم(، 2756 )جــزء بیست وششــم(، 2657 )جزء بیســت ونهم(، 4650 )جزء 

نوزدهــم(، 4651 )جزء بیســتم(، 4845 )پاره هایی از جزء هفتم، نهــم و هفدهم(، 4869 )جزء چهارم(، 12027 )جزء 

کتابخانۀ مجلس شــورای اســامی به شــمارۀ 2002، )جزء پنجم(، دو پارۀ دیگر در همان  بیســت وچهارم(، یک پاره در 

پنجم و بیست وهشتم(، یک  ی بخش هایی از دو جزء بیست و کتابخانه، یک جا در یک نســخه به شــمارۀ 2003 )حاو

کتابخانۀ ملک به شمارۀ  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ 2156 )جزء چهاردهم(، یک پاره در موزه و  پاره در 

ی جزء  کتبــر 2001 )حاو یــخ 18 ا 16 )جــزء دوازدهــم( و ســرانجام یــک پــارۀ آن را ارائه شــده در حــراج ســاتبی لندن به تار

شــانزدهم( یافتــه ام. احتمــال وجود و یافته شــدن دیگر پاره های این قرآن در ســایر کتابخانه های ایــران و جهان منتفی 

نیست. فهرست اجزای یافت شده از این قرآن سی پاره و مشخصات هر جزء در جدول زیر آمده است:

کتابخانهجزء سوره ها و آیاتتعداد برگشمارۀ نسخهمحل 

فاتحه، 1 ـ بقره، 2752411415آستان قدس رضویجزء 1

آل عمران، 86 ـ نساء، 48694823آستان قدس رضویجزء 4

نساء، 28 ـ نساء، 200248146مجلس شورای اسامیجزء 5

مائده، 103 ـ حج، 484560666آستان قدس رضویجزء 7 و 9 و 17

هود، 6 ـ یوسف، 164452کتابخانه و موزۀ ملکجزء 12

یوسف، 76ـ ابراهیم، 27533952آستان قدس رضویجزء 13

حجر، 1 ـ نحل، 215654128کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرانجزء 14

کهف، 27544874آستان قدس رضویجزء 15 اسراء، 19ـ 

کتبر 2001(جزء 16 کهف، 75ـ طه، 52135کاالی ش 24حراج ساتبیز لندن )18 ا

فرقان، 23 ـ نمل، 46505256آستان قدس رضویجزء 19

نمل، 57 ـ عنکبوت، 46514945آستان قدس رضویجزء 20

احزاب، 32 ـ یس، 27554921آستان قدس رضویجزء 22

زمر، 22 ـ فصلت، 120274645آستان قدس رضویجزء 24

فصلت، 46ـ جاثیه، 15857ص2003مجلس شورای اسامیجز ء 25

حراج مذکور( نیز متعلق به حوالی سال 1100 میالدی )معادل با اواخر قرن پنجم هجری قمری( دانسته شده است.نک:
Sotheby’s: Art of the Islamic World, Including 20th Century Middle Eastern Paintings, London, 18 October 2001, pp. 26-27.

 5. چند برگ از اواخر نسخه )یعنی آیات 114-140 بقره( افتاده است.
کنار هم نهادن 3 جزء از این مصحف اســت. برگ های 1 تا 18، حاوی جزء هفتم قرآن )آیات  کتابخانۀ آســتان قدس رضوی در واقع حاصل   6. نســخۀ 4845 در 
مائده، 103 تا انعام، 54(، برگ های 19-24 و برگ 26 حاوی بخش هایی از جزء نهم )اعراف، 143-169(، و برگ 25 و 27-60 حاوی بخش اعظم جزء هفدهم 

قرآن )انبیاء، 33 ـ حج، 66( است.
 7. نسخۀ 2003 در مجلس شورای اسالمی در واقع حاصل کنار هم نهادن 2 جزء از این قرآن است. از آغاز تا ص 79، حاوی جزء 25 قرآن کریم و از ص 80 تا 158، 

کریم است. انتهای جزء 25 و ابتدای جزء 28 در این نسخه مفقود است. حاوی جزء 28 قرآن 
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کتابخانهجزء سوره ها و آیاتتعداد برگشمارۀ نسخهمحل 

یات، 27563231آستان قدس رضویجزء 26 محمد، 14 ـ ذار

مجادلة، 14ـ تحریم، 15812ص2003مجلس شورای اسامیجزء 28

ملک، 3 ـ مرسات، 27573142آستان قدس رضویجزء 29

خراسان بنت ابی القاسم بن علی بن مانکدیم
کتابخانه های مختلف، سرنخی در خصوص کاتب  کنده و یافت شــده از این قرآن ســی پاره در  جســتجو در اجزای پرا

کتابخانۀ  ی نســخۀ ش 4869 )جزء چهارم قرآن( در  کتابت آن به دســت نمی دهد. در این میان، بر رو یخ دقیق  و تار

آســتان قدس رضوی یادداشــت تملکی از ســدۀ هشتم هجری به بعد هست که نشــان می دهد تمامی این سی پاره در 

قرون میانه در اختیار فردی به نام میرشــاه بوده اســت. عبارت یادداشــت چنین اســت: »این ســی پاره از آن میرشــاه 

که در آغاز جزوۀ ش 4650 و ضمن و اشــاره به نام مالکی  اســت. میرســعدالدولة«، اما این امر و نیز جمات نامفهومی 

دیگــر »امیــر ســید اجــل اخص اشــرف امجد ...، مرتضــا بن محمد بــن محمد بن طاهر الموســوی« چنــدان اطاعی از 

سرگذشت قرآن در قرون میانه به ما نمی دهد. 

که ما را به نکاتی در باب سرگذشت این قرآن راهنمایی می کند، در ابتدای جزوۀ  یم، تنها یادداشتی  که بگذر از اینها 

قرآنی ش 2752 در آستان قدس رضوی آمده است. در ابتدای جزء اّول این قرآن )جزوۀ 2752( آمده است:

برکــة لصاحبهــا خراســان بنت ابی القســم بــن علی بــن مانکدیم بن محمــد بن محمد بن الحســن بن 

القاســم بن حمزة بن محمد بن جعفر بن عیســی بن علی بن الحســین بن علی بن الحسین بن علی بن 

ابی طالب سالم اهلل علیهم. برکة لصاحبها خراسان.

ایــن عبــارت مهم تریــن ســرنخ ما برای دســتیابی به بخشــی از سرگذشــت قــرآن فوق الذکر اســت. آقــای محمد آصف 

کی از وقف نســخه به دســت خراســان بنت ابی القاســم دانســته و این نکتــه در کتاب  فکــرت جمات یادشــده را حا

شــاهکارهای هنری در آســتان قدس رضوی )ج 1، ص 104( با عبارتی دیگر نیز تکرار شــده اســت.8 با این همه، ظاهر 
ِک نســخه به دســت زنی به نام »خراســان بن ابی القاســم بن علی بن مانکدیم« اشارت دارد که 

ّ
عبارِت فوق تنها بر تمل

کابینش بوده، یا از طریق پدر به او اهدا شــده اســت. نسخۀ مذکور که در  احتمااًل اجزاء قرآنی فوق، بخشــی از مهریه یا 

ی بوده، بعدها متفّرق گشته و هر تکه اش به نقطه ای  کامل در اختیار و کتابت این یادداشت احتمااًل به صورت  زمان 

رهسپار شده است.

8. یادداشــت فوق در هر دو کتاب اشــتباه یا ناقص اســت. در شــاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی، ج 1، ص 104 کلمات خراسان و مانکدیم خوانده نشده 
که کلمات خراســان و مانکدیم  یی تنها کســی اســت  اســت. آقای محمد آصف فکرت نیز )ج 1، ص 23( مانکدیم را نکدیم خوانده اســت. آقای صدرایی خو

کریم، ص 83( به درستی خوانده، اما مجددًا »خراسان« را واقف نسخه دانسته است. )نک: فهرستگان نسخه های خطی ترجمه های فارسی قرآن 
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یخی ما تطابق دارد. نسِب مالِک نسخه  که با دیگر داده های تار ی اطاعات دقیقی است  ک فوق حاو
ّ
یادداشت تمل

که  »خراســان بنــت ابی القاســم بن علی بــن مانکدیم« تا امام علی)علیه الســام( بدون افتادگی ذکر شــده اســت؛ چرا

عمــر بــن محمد نســفی )م537ق( و ابن فندق بیهقی )م565ق( عینًا به این نســب اشــاره می کنند. به  جز خراســان، 

ی، یعنی علی بن مانکدیم و مانکدیم بن محمد  دو شــخصیت محوری دیگر در این سلســله نســب، جد و جّدِ پدر و

هســتند. نســفی و بیهقی مالک اصلی این نســخه، یعنی »خراسان«9 یاد نمی کنند، اما پدر )ابوالقاسم = محمد(، جد 

ی )مانکدیم بن محمد( را نام می برند. )ابوالحسن علی( و جّد بزرگ و

مانکدیــم بــن محمــد10 )کــه نــام اصلی اش اســماعیل بــوده(، خود از ســادات طبرســتان بوده که ســه فرزند بــه نام های 

ی علی، همان جّد خراسان است  ابوالحســن علی، ابوالمعالی هبة اهلل و یک دختر داشــته اســت. معروف ترین فرزند و

که در سال 446 تولد یافته و در سال 517 درگذشته است. ابوالحسن علی بن مانکدیم فردی دانشمند، ادیب، لغوی 

ی ظاهرًا خود در نیشــابور تولد و  که در منابع کهن از او با عنوان االمیر الســید العالم نیز یاد شــده اســت. و و شــاعر بوده 

کرده است.  کرده و سپس به شهرهای مختلف برای امور دیوانی، سیاسی و علمی سفر  رشد یافته، همان جا تحصیل 

ی چون علی بن حســن باخرزی )م467ق(، عمر بن  که بر اســاس ســخنان برخی از معاصران و اینها اطاعاتی اســت 

یــم.11 دیگران بعدها  محمــد نســفی )م537ق(، زمخشــری )م538ق( و ابن فندق بیهقی )م565ق( به دســت می آور

ی را در جوانی حدودًا بیست ســالگی دیده و ضمن ســتایش  تقریبًا همگی همین ســخنان را نقل کرده اند.12 باخرزی و

ی با ساطین وقت  گفتۀ ابن فندق، و کرده است.13 به  ی، از او ابیاتی در دمیة القصر نقل  زیبایی ظاهری و دستخط و

مراوده داشته و مدتی از ندیمان فخرالملك المظفر بن نظام الملك )434-500 ق( بوده است. زمخشری در سال 503 

هجری مدتی میزبان او بوده است. شعر او را بسیار می ستاید، و می نویسد: 

هیــچ کاری نمی کــرد، مگر آنکه بر من عرضه می داشــت؛ گاه بر او ایراد می گرفتــم، اما بی آنکه رو ترش 

کند، از من سپاس می گزارد.14 

9. »خراسان« دست کم از قرن چهارم نامی شناخته شده برای زنان علوی در طبرستان و بعدها در نیشابور بوده است. فی المثل ابن فندق بیهقی )متوفای 565ق( 
ى الســید أبوالغنائم الدمشــقی: لقیت صالح بن محمد وأباالقاســم بطبرســتان، ســنة ثمان عشــرة وأربعمائة. ولصالح: خلیفة، وهادی، أم هادی  رو یســد: »و می نو
أم ولد، وأم خلیفة خراســان بنت الحســن بن أبی القاســم األفطسی بنت عمر ابنه، وهی أخت الحســین بن الحسن بن یحیی«. )ابن فندق بیهقی، لباب األنساب 
واأللقاب واألعقاب،ج 2، ص 489( گفتنی است مزار این زن سیده، یعنی »خراسان بنت الحسن بن أبی القاسم األفطسی الحسینی اکنون در هفت کیلومتری 
یخ تشــیع و مزارات شهرستان ساری:  شــهر ســاری در روســتای پایین دامیر با عنوان امامزاده بی بی خانم مشــهور اســت )نک: فقیه بحرالعلوم، محمدمهدی، تار

شرح حال و زندگانی امامزادگان شهرستان ساری، ص  176-175(
یبارو می داده اند. دیم به معنای وجه و صورت، و مانک به معنای ماه است. معنای آن معادل با »وجه  10. مانکدیم لقبی بوده است که در زبان طبری کهن به فرد ز
یخ عام گیان، ص 650-649  القمر« یا همان ماهرو اســت. )نک: لغت نامه دهخدا، ذیل واژه( آقای مهدوی ســعیدی )ســادات متقدمۀ گیان یا بخشی از تار
یشــی رخ داده اســت؛ یعنی ماهک بــه معنای ماه کوچک و  ر زمان، در این کلمه تصحیف یا تغییر گو و 652( معتقــد اســت کــه اصــل آن ماهکدیــم بــوده و به مرو
کتاب نقض در حدود ســال 560 هجری، بارها در اثر خود این لقب را برای شــریف رضی نیز  ینی مؤلف  دیم به معنای رخ و صورت بوده اســت. عبدالجلیل قزو
یدیان طبرستان به این لقب خوانده شده اند. معروف ترین ایشان قوام الدین احمد بن  یان و ز یادی در میان علو به کار می برد. )نقض، ص 40 و 21 و 405(. افراد ز
الحســین بن ابی هاشــم الحســینی معروف به مانکدیم )م399ق( مؤلف کتاب شرح االصول الخمســة است. محمد بن محمد شیخ الشرف عبیدلی )338-

کتابخانۀ آیت اهلل مرعشی نجفی، 1413ق(  کتاب خود، تهذیب االنساب و نهایة االعقاب )تحقیق محمدکاظم محمودی، قم:  445ق( در مواضع مختلفی از 
یادی از ایشان را نام می برد. شمار ز

11. برخی از عبارات ابن فندق در شرح احوال علی بن مانکدیم و اجدادش چنین است: نسب اوالد السید مانکدیم الفارسی بنیشابور رحمهم اهلل: السید مانکدیم 
ین العابدین علی بن الحسین بن علی  بن محمد بن محمد بن الحســن بن أبی القاســم بن حمزة بن محمد بن جعفر بن عیســی بن علی بن الحســین األصغر بن ز
بن أبی طالب رضی اهلل عنهم ... والعقب من السید مانکدیم: األمیر السید العاِلم علی، واألمیر السید أبو المعالی هبة اهلل، وبنت ... و توفی األمیر السید علی بن 
ید، لباب األنســاب واأللقاب واألعقاب، ص 677(. و اسم مانکدیم  مانکدیم فی شــهور ســنة ســبع عشرة وخمســمائة. )ابن فندق بیهقی، ابوالحســن علی بن ز
إســماعیل. واألمیر الســید علی بن مانکدیم إســماعیل کان مقربًا من ســر السالطین، ومن ندماء الصاحب األجل فخر الملك المظفر بن نظام الملك. والعقب من 
ید؛  یة. وألحمد ابنان. ولمحمد ابنان، حج أحدهما وفیهم البقیة. )ابن فندق بیهقی، ابوالحسن علی بن ز األمیر علی بن مانکدیم: فی أحمد و محمد، أمهما علو

لباب األنساب واأللقاب واألعقاب، ص 679(
یخ نیســابور )عبدالغافر فارســی متوفای 529  12. فی المثــل شــمس الدین ذهبــی و خلیــل بــن ابیک صفدی در معرفی کوتاه خود نشــان می دهند که به الســیاق لتار
وی الُحَســینی الفارسی، األمیر الّشــاعر الُمْفِلق. ]المتوفی: 517 هـ[ 

َ
هجری( دسترســی داشــته اند: »علی بن منکدیم ْبن محمد ْبن محمد، الّســید أبو الَحَســن الَعل

یخ االسام، ج 11، ص 279( ُتُوّفی فجاءة فی شوال، ذکره عبد الغافر الفارسی«. )نک: شمس الدین ذهبی، تار
13. »السید ابوالحسن علی بن مانکدیم الحسینی. رایته و هو عاری الوجه من الشعر، متناصف حسن الوجه و الشعر، غص االدب و السّن، یضرب جماله و هو من 

االنس بعرق فی الجن و استکتبته نبذا من اشعاره فکتبها لی بخطه الدیباجی«. )باخرزی، دمیة القصر، ج 2، ص 1046 - 1047(
ربما أنکرت علیه فیتشــکر وال  14. »و مکث الســید علی بن منکدیم عندنا فی االیام الفریدیه مدة، وله الشــعرا العالی الطبقة، فکان ال یعمل شــیئا إال عرضه علی، و
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ی، می گوید:  کامل و عمر بن محمد نسفی ضمن اشاره به نسب 

یش  علی بن مانکدیم در ســال 514 به ســمرقند آمد و به نقل حدیث پرداخت. او خود ســال تولد خو

کرد.15  را محرم سال 446 ذکر 

که نشان می دهد  در ادامه، نسفی روایتی نبوی را از علی بن مانکدیم از علی بن احمد واحدی نیشابوری نقل می کند 

کرده است. ی در جوانی خود در نیشابور، از واحدی نیشابوری )م467 یا 468ق( سماع حدیث  و

از مجمــوع ایــن آثار چنین برمی آید که جّدِ خراســان، یعنی ابوالحســن علی بن مانکدیم، در 71 ســالگی به ســال 517 

که نوۀ او خراسان در میانه های قرن ششم هجری مالک این  قمری وفات یافته است. بر این اساس می توان حدس زد 

یم کاتب نســخه در اواخر قرن پنجم هجری، جّد دانشــمند و خوشــنویس  قرآن بوده باشــد. هیچ دور نیســت که بینگار

ی، ابوالحســن علــی بــن مانکدیم بوده باشــد که آن را به نوۀ خویش بخشــیده اســت. چند دهه بعد، نســابۀ  و ادیــب و

معروف، القاضی اســماعیل بن الحســن بن محمد الحسینی المروزی األزورقانی )م614ق( ضمن نقل اخبار باخرزی 

ی در نیشابور مقیم اند«.16  و اشاره به برادر و فرزندان علی بن مانکدیم، می نویسد: »فرزندان و نوه های و

یادداشــت اهــدای قــرآن به »خراســان« تنهــا در آغاز جزء اّول ایــن قرآن آمده اســت. از آنجا که این یادداشــت وقف نامه 

ـ تکرار نشده است. در نمونه های دیگر )مثًا در وقف نامه های  ـ تا آنجا که به دست آمدهـ  نبوده، در دیگر اجزای این قرآنـ 

قرآن هــای ســی پاره از عثمــان بــن حســین وراق غزنــوی، زمــرد ملــک بنت ســلطان محمــود، ابوجعفر محمد بن موســی 

کم الحســین  الخاصة، ابوالحســن زید بن اســمعیل بن حمزة بن الحســن العلوی و خدیجه معروف به نازنین بنت الحا

ک، همگی در کتابخانۀ آســتان قدس رضوی(، وقتی قرآنی ســی پاره وقف شــده، واقف یادداشت خود را بر روی  الســکا

تک تــک اجــزای آن نوشــته اســت. به درســتی از سرنوشــت اجــزای قرآن خراســان پس از وفــات وی در نیشــابور اطاعی 

نداریم، اما مشــخص اســت که تنها برخی اجزای آن در قرون بعد وقف حرم رضوی در مشــهد شــده و پاره های دیگر به 

دیگر نقاط ایران رفته است. اکنون دست کم یازده جزء آن در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، سه جزء در مجلس شورای 

اسامی، یک جزء در دانشگاه تهران، یک جزء در کتابخانه و موزۀ ملک و سرانجام یک جزء آن در خارج از کشور است. 

تفاوت این اجزا از حیث سامت و آسیب دیدگی نشان از پراکندگی مکانی آنها طی قرون ششم تا زمان حاضر دارد.

پیوند نسخه با ترجمۀ تفسیر طبری
کتاب تاریخ ترجمه از عربی به فارسی )اثر آذرتاش آذرنوش، تهران، سروش، 1375( امروز همه به درستی  پس از انتشار 

کهن از آبشــخور ترجمۀ تفســیر طبری به دســت عالمان ماوراءالنهر در عهد منصور  که میراث ترجمۀ فارســی  می دانیم 

گرفته است. اثرگذاری سبک ترجمۀ تفسیر طبری بر سایر ترجمه های قرآنی قرون  بن نوح سامانی در سال 354 نشأت 

بعدی سبب شده است که آذرتاش آذرنوش به درستی این اثر را »ترجمۀ رسمی« قرآن بخواند که همواره سبک و الگوی 

آن در آثــار بعــدی باقــی مانــده اســت، تــا آنجا که بســیاری از ایــن ترجمه های فارســی طی قــرون چهارم تا ششــم را باید 

کم وبیش اقتباس یا نســخه بدل های ترجمۀ تفســیر طبری دانســت.17 تحریرهای مختلف این اثر عظیم ادب فارسی در 

قرون بعدی همواره با شکل های مختلف و دست کاری یا اصاحات کاتبان در مناطق مختلف مارواء النهر، خراسان، 

سیستان، ری، و مناطق جنوبی تر ایران )اصفهان و شیراز و یزد( بازنویسی و دست به دست شده است. از همین رو، در 

یتنکر. )زمخشری، الزاجرة للصغار عن معاوضة الکبار، ص 634(
15. »الســید العالم ابی الحســن علی بن مانکدیم بن محمد بن محمد الحســن بن القاســم بن حمزة بن محمد بن جعفر بن عیســی بن علی بن الحســین بن علی 
بن ابی طالب النیســابوری. قدم ســمرقند و حدث بها فی ســنة اربع عشــرة و خمســمائة و ذکر انه ولد فی المحرم ســنة ست و اربعین و اربعمائة«. )عمر بن محمد 

نسفی، القند فی ذکر علماء سمرقند، ص 562(
16. »السید العالم الشاعر ابوالحسن علی بن مانکدیم بن ابی علی بن محمد ابی طالب الفارسی بن الحسن بن قاسم بن حمزة بن محمد ابی هاشم. هذا الذی ذکره 

زی، الفخری فی انساب الطالبیین، ص 78( الباخرزی فی دمیة القصر و له ثالثة بنین و اخ وعمان اعقبوا و ذیلوا و ذیلوا بنیسابور«. )الحسینی المرو
کهن، ص 22-21. یخ ترجمه از عربی به فارسی، ص 33؛ نیز نک: عمادی حائری، قرآن فارسی  17. آذرنوش، تار
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بسیاری از ترجمه های بی نام ونشان، می توان آثار روشن یا تحول یافته از آن منبع اصلی را یافت.18

ترجمــۀ فارســی آیــات در پاره هــای مختلــف قــرآن خراســان، هرچند در ســاخت نحــوی جمــات، انتخــاب واژگان و 

که  ی اختصاصاتی اســت  ســاختار واژه شــناختی شــباهت هایی بــا برگــردان قــرآن در ترجمۀ تفســیر طبری دارد، حــاو

می تــوان آنهــا را از آِن خــود نســخه دانســت. همچنیــن وجــود برخی نشــانه های کهنگــی در انتخاب واژه ها و ســاخت 

کثر در قرن پنجم یا اوایل قرن  کلمات، نشان می دهد می توانیم آن را هرچه نزدیک تر به عصر ترجمۀ تفسیر طبری )حدا

ششم( بدانیم. برخی نشانه های لهجه ای خاص عبارتند از: می مرانیم )به جای می میرانیم(؛ برویونیدیم و می رویونیم 

یانیــم(؛ ُبَبر اهلــت را؛ اوروخته )به جــای افروخته(؛ و اوکندیم )به جــای افکندیم(؛ نیاود و  یانیدیــم و می رو )به جــای برو

کابیــن(. با این همه، اصرار کاتب در بــه کارگیری واژه های عربی،  می یــاود )به جــای نیابــد و می یابد(؛ کاوین )به جای 

در قیاس با نخستین ترجمه های فارسی در قرن چهارم و پنجم نشانۀ فاصله گرفتن این اثر از »ترجمۀ رسمی« است.

نمونه هایی از معادل های کهن فارســی در جزء چهاردهم این قرآن )نســخۀ 2156 کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهران( به 

َقوا: بپرهیزیدند// اجمعون: بجملگی؛ همگنان// ازواج: جفت جفت// ازواج: جفتان// اســتِعذ: 
َ
قرار زیر اســت: اّت

کشــیدیم// االنثــی: مادینه// اوزار:  کین  بازداشــت خواه// اصَفــح: درگذار// آمنة مطمئنة: امن آرامیده// انتقمنا: 

ب: شــد و آمد و ســفر// جان: پری// جنات عدن: بهشــت های پایندگی// حفدة: 
ّ
بزه ها// باغ: افزونی جوی// تقل

گل سنگ// سنة االولین: نهاد پیشینیان//  گوارنده// سجیل:  نوایگان// حما مسنون: لوش سال خورده// سائغ: 

گروه پیشــینیان// صلصال:  شــرکاء: انبازان// شــهاب مبین: اوروخته ای آشــکارا// شــیطان: دیو// شــیع االولین: 

کان خوش منشــان//  ک و خوش// طیبین: پا گل ســفال// الصیحة: بانگ جبریل// الضالة: بی راهی// طیبة: پا

َبــر// الَقوا: اوکننــد// القواعد:  عضیــن: پاره پــاره// الفحشــاء والمنکر والبغی: زشــتی و ناشایســت و بیــداد// فوق: ِز

کفیل: پاینــدان// کن فیکون: بــاش، ُبُباَشــد// الیؤمنون:  کتاب معلوم: نبشــته هویــدا//  ِپی هــا// قــوة: تنــاوری// 

بنه گروند// الیفلحون: بنه رهند// الیلتفت: بازمنگراد// الیؤذن: دستوری ندهند آنان را// لواقح: کش دهندگان// 

کردگان// المشــرکین:  ی  گزیدگان// مســحورون: جادو المتکبریــن: سرکشــان// مختلف: جداجــد// مخلصین: 

کــرد// منظرین: زمــان دادگان// النحل:  کید  یســتن جای// مفتری: دروغ ســازنده// مکــر:  انبازگیــران// معایــش: ز

کند// یعرشــون: َجفَته می بندند// یفســدون:  گم   :
ُ

گونه ها// یســتهزؤون: افســوس می گردند// یضّل منج// الوان: 
تباه کاری می کردند// ینظرون: چشم می دارند.19

کتابخانۀ مجلس شــورای اســامی(  کهــن فارســی در جــزء پنجــم ایــن قــرآن )نســخۀ 2002  نمونه هایــی از معادل هــای 

ِکفل:  کشــنده نازنــده//  تبغــوا: مه جویید// مختااًل فخورا:  اینهاینــد: الفریضــة: بریــده// أخدان: دوســتکانان// فا

َعَنُه: بنفرید او را // نشوزا: بدسازی // اولی: اولی تر// اصلحوا: بسامان شدند// واسع: فراخ کار// بریئًا: 
َ
پایندان// ل

کرد//  گویند تنهای خویش را // ارَکَســهم: نگونبار  کیزه  ون انفســهم: پا
ُ

ی گناه// المحصنات: شــوی مندان // ُیزّک و

کوشندگان. المجاهدین: 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی(: برق: آتش  کهن فارسی در جزء اول این قرآن )نسخۀ 2752  نمونه هایی از معادل های 

هما: بجنبانید ایشانرا// اّمیون: 
ّ
گوگرد// فازل جســتنی// فراشــا: بســترگاهی// اندادا: هامتایان// الحجارة: ســنگ 

نانویسندگان// تظاهرون: هام پشتی20 می کنید// روح القدس: بادپای یعنی جبریل.

نمونه هایی از معادل های کهن فارسی در جزء چهارم این قرآن )نسخۀ 4869 کتابخانۀ آستان قدس رضوی(: حنیفًا: 

یخ ترجمه از عربی  18. برای نمونه هایی از مطابقت ترجمۀ تفســیر طبری با برخی ترجمه های فارســی بر جای مانده از قرون پنجم تا هشــتم هجری نک: آذرنوش، تار
کهن، ص 24-26؛ 29-30؛ 56-41. به فارسی، ص 63-68؛ 69-71؛ 73-81؛ 129-137؛ 155-162؛ 176-190 و عمادی حائری، قرآن فارسی 

19. برای نمونه هایی دیگر از معادل های فارسی در این ترجمۀ قرآن، برگرفته از یک جزء دیگر این قرآن در آستان قدس رضوی، نک: محمد آصف فکرت، فهرست 
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، ص 25-24. نسخ خطی قرآنهای مترجم 

یش فارسی هروی دارد. گو یشه ای در   20. این واژه ر
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کنارهای شما. ک: مه فریباد ترا// حجورکم: 
َ
ّن کیزه// منادیا: آوازدهی// ال َیغّرَ پا

نمونه هایی از معادل های کهن فارسی در جزء بیست وچهارم این قرآن )نسخۀ 12027 کتابخانۀ آستان قدس رضوی(: 

بهم: کستی ایشان// 
ّ
ذی انتقام: داد بستاننده// یا حسرتی: ای پشیمانیا// الساخرین: خندستانی کنندگان// تقل

گشتی ما// صرصرا: سرد سرد. گروهان// َفَاّطِلَع: دیده ور شوم// َمرّدنا: وا االحزاب: 

کتابخانۀ آســتان قدس رضوی(: اجل  کهن فارســی در جزء پنجم این قرآن )نســخۀ 4845  نمونه هایی از معادل های 

یدیمی// وقرا: کری//  کار// یلبســون: درمی شــورند// للبســنا: درشــور مســمی: اجل نامزد// لقضی االمر: برگزاردی 

کردند او را// یسحبون: آشنا می کنند// جذاذًا: پاره پاره. عزروه: قوه 

یکی از ویژگی های زبانی خاص در ترجمۀ فارسی این قرآن، استفاده از فعل مفرد در جایگاه جمع است. این امر مکررًا 

ی می دهد. موارد زیر از پاره های مختلف قرآن خراسان،  در برگردان صیغه های جمع حاضر به صورت مفرد حاضر رو

صرفــًا نمونه هایــی از ایــن کاربردنــد: فاصبحتم بنعمتــه اخوانا )آل عمران، 103(: تا گشــتی بنعمت او برادران )نســخۀ 

گودی )نســخۀ 4869  کنارۀ  کنتم علی شــفاحفرة )آل عمران، 103 (: و بودی شــما بر  4869 آســتان قدس رضوی(؛ و 

یدگان )نسخۀ 4845 آستان قدس رضوی(؛ فا  گرو گر هســتی  کنتم مؤمنین )مائده، 112(: ا آســتان قدس رضوی(؛ ان 

تســتعجلون )انبیاء، 37(: مشــتابی )نســخۀ 4845 آســتان قدس رضوی(؛ بعد ان تولوا مدبرین )انبیاء، 57(: پس از 

گر هســتی شــما  آن برگردی پشــت برگردانندگان )نســخۀ 4845 آســتان قدس رضوی(؛ ان کنتم صادقین )بقره، 23(: ا

کنتم تکتمون )بقره، 33(: آنچه شما بودی می پوشیدی )نسخۀ  راست گویان )نسخۀ 2752 آستان قدس رضوی(؛ ما 

2752 آستان قدس رضوی(.

کهن بودن متن نسخه  شواهد 
کاتب متن نســخه و ترجمۀ فارســی آیات  که  ظاهر تمام اجزای یافت شــده از این قرآن به وضوح حکایت از آن می کند 

قرآن به صورت میان سطری در آن، فرد واحد و در زمان واحد است، اما چنان که دیدیم، نسخۀ حاضر و دیگر پاره های 

کنــون در این خصوص بر  یــخ کتابت و نیز یادداشــت واقف ندارنــد. از این رو ا کنــون یافت شــده از آن، هیچ یــک تار تــا 

مبنــای ترقیــم یــا انجامۀ نســخه نمی تــوان داوری کرد. بــا این  همه، برخی شــواهد در کتابت متن قرآنــی و نیز در ترجمۀ 

که بتوان تمام اجزای این نســخۀ قرآنی )در آســتان قدس رضوی، موزۀ  یادی قانع می کند  فارســی آیات، ما را تا اندازۀ ز

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و مجلس شورای اسامی( را متعلق به قرن پنجم هجری بدانیم. ملک، 

نخســت آنکه متن قرآن در این نســخه به خط نســخی کهن کتابت شده، اما در اعراب گذاری آیات از نظام نقطه های 

رنگی شــنگرف )موســوم به نظام ابواالســودی( اســتفاده شــده اســت. این نظام اعراب گذاری تنها در برخی قرآن های 

ـ باقی مانده اســت. از ســوی دیگــر، اعراب گذاری با  ـــ و نه قرآن های نســخ در قرن ششــمـ  کوفــی متأخــر در قــرن ششــم21ـ 

کار  کهن به  کوفی متأخر یا نسخ  حرکات امروزی دست کم از قرن سوم هجری، امری شناخته شده بوده و در قرآن های 

می رفته اســت. نمونه های آن را فی المثل در جزوات قرآنی احمد بن ابی القاســم خیقانی در قرن ســوم،22 قرآن ابن بواب 

کتابخانۀ چستربیتی(، جزوات قرآنی ابن کثیر و حمزة بن محمد بن عیسی علوی حسینی در قرن چهارم، جزوات  )در 

قرآنــی ابوالبــرکات، حســن بــن صلــح و احمد بن محمــد بن نجفی الخبــاز در آغاز قرن پنجــم و پاره هــای قرآنی ابونصر 

محمد بن ابی علی البزاز، ابوجعفر محمد بن جعفر بن حدقة القمی، ابونصر احمد بن ابی الحسین النورانی و علی بن 

گر این  کتابخانۀ آستان قدس رضوی( می توان یافت. ا حسین بن ابی الفضل الصیرفی در اواخر قرن پنجم )همگی در 

نســخۀ موردبحث به خط نســخ در قرن ششــم یا پس از آن کتابت شــده باشــد، اســتفاده از اعراب گذاری با نقطه های 

21. مثاًل قرآن ش 3616 در آستان قدس رضوی )کتابت علی بن محمد در 511ق(.
یخ دار فارســی: دست نوشــتی فارســی از احمد بن ابی القاســم خیقانی در قرن ســوم«،  22. دربارۀ این اثر بســیار مهم، نک: مرتضی کریمی نیا، »کهن ترین مکتوب تار

آینۀ میراث، ش 61 )پاییز و زمستان 1396(.
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قرمزرنگ آن هم برای خواننده ای فارسی زبان در ایران، امری غریب و غیرمتعارف می ُنماید.

دومین شاهد، یادداشت مالک نسخه در آغاز جزء اّول قرآن )نسخۀ ش 2752 در آستان قدس رضوی( است که آن را 

که علی بن مانکدیم در 71 سالگی  منتسب و متعلق به خراسان بن ابی القاسم بن علی بن مانکدیم می کند. از آنجا 

به ســال 517 درگذشــته اســت، می توان حدس زد که خراســان در اوایل قرن ششــم، مالک نســخه بوده و اصل نســخه 

کتابت شده باشد. دست کم، نیم قرن پیش ازاین 

ِکســائی و ابن عامر از قراء سبعه  ســوم آنکه بدنۀ اصلی متن قرآن )بدون اعراب( در این قرآن بیش از هر کســی به قرائت 

نزدیک است، اما به طور صددرصد بر هیچ یک از آنها منطبق نیست. نمونه های زیر را از برخی پاره های مختلف قرآن 

خراسان بنت ابی القاسم ذکر می کنیم:

نمونه هایی از اختالف قرائات در متن قرآن خراسان
ک اال رجاال یوحی الیهم« آمده اســت که مطابق  در ص 55 نســخۀ دانشــگاه تهران، در آیۀ 43 ســورۀ نحل، »ما ارســلنا

ِکســائی اســت؛ ُشــعبه )از عاصم( و 4  بــا غیــر حفــص از عاصم )نوحی( اســت. قرائت متن )یوحی( مطابق با حمزة و 

قاری غیرکوفی هم یوحٰی خوانده اند. متن نسخه بعدًا با رنگ الجورد به صورت »یوحی« اعراب گذاری شده است. در 

َمستم النساء« مطابق با حمزه 
َ
نســخۀ 2002 مجلس شــورای اســامی، ص 18، به  جای المستم النساء )نساء، 43(، »ل

ِکســائی نوشــته شــده اســت. در همین نســخه، أن ُیصِلحا )نســاء، 128( »أن یصالحا« مطابق با قرائت چهار قاری  و 

غیرکوفــه )ابن کثیــر، نافــع، ابوعمــرو، و ابن عامر(؛ والذین عقــدت )نســاء، 34( »والذین عاقدت« مطابق بــا قرائت قراء 

موَن« مطابق با قرائت ابن کثیر، حمزه و 
َ
موَن )نســاء، 77( »ال ُیظل

َ
غیرکوفــه )ابوعمــرو، ابن کثیــر، نافع، و ابن عامر(؛ ال ُتظل

ِکسائی آمده است.  « مطابق با قرائت نافع، ابن کثیر، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه و 
َ

ل  )نساء، 140(، »قد ُنّزِ
َ

ل ِکسائی؛ و قد َنّزَ

در نســخۀ 4650 آســتان قدس رضوی، هو الذی ارسل الریاح نشــرًا )فرقان، 15( آمده که قطعًا قرائت غیرعاصم است. 

کرده است. این  کسائی »َنشرا« خوانده اند؛ نافع و ابن کثیر و ابوعمرو »ُنُشرا« خوانده اند و ابن عامر »ُنشرًا« قرائت  حمزه و 

گذاشته شده است. در همین نسخه، َتحَسُب  ِکسائی با رنگ الجورد اعراب گذاری  آیه بعدًا مطابق با قرائت حمزه و 

وَن )فرقان، 75( »َیلَقوَن« مطابق با قرائت 
َ

ّق
َ
)فرقان، 59( »َتحِسُب« مطابق با قرائت کسائی، ابوعمرو، ابن کثیر، و نافع؛ ُیل

ُق )شــعراء، 137( »َخلُق« مطابق با قرائت کســائی، ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر، و 
ُ
حمزه، کســائی، خلف، و شــعبه؛ ُخل

َك« مطابق با قرائت حمزه، کســائی، ابوعمرو، یعقــوب، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر و 
َ
ابوجعفــر؛ و َمهِلــَك )نمل، 49(، »ُمهل

ابن عامر آمده اســت. در نســخۀ 4651 آســتان قدس رضوی، ِســحران َتَظاَهرا )قصص، 48( »ســاِحران َتَظاَهرا« مطابق 

ُة َبیِنُکم« مطابق با قرائت کســائی،  َة َبیِنُکم )عنکبــوت، 25(، »َمــَوّدَ بــا قرائــت ابوعمــرو، ابن کثیــر، نافع و ابن عامــر؛ َمــَوّدَ

ابوعمــرو، و ابن کثیــر؛ َبــِل اّداَرَك )نمل، 66( »َبــل َادَرَك« مطابق با قرائت ابوعمرو، یعقوب، ابن کثیر و ابوجعفر؛ و ُیشــِرکوَن 

)نمل، 59( »ُتشِرکوَن« مطابق با قرائت حمزه، کسائی، خلف، ابن کثیر، نافع، ابوجعفر و ابن عامر آمده است. در نسخۀ 

ش 16 کتابخانــه و مــوزۀ ملک، َیرَتع و َیلَعب )یوســف، 12( »َنرَتع و َنلَعــب« مطابق قرائت ابن کثیر، ابوعمرو و ابن عامر 

کنیم«؛ عما تعملون )هود، 123(  کنیم و بازی  گوسفند فراچرا  آمده و با همین صیغه به فارسی ترجمه شده است: »تا 

ِکسائی و شعبه آمده است. در نسخۀ 4869 آستان قدس رضوی،  کثیر، ابوعمرو، حمزه،  »عما یعملون« به قرائت ابن 

ِکســائی اســت و در  م او قتلتم« کتابت شــده که مطابق نافع و حمزه و  ــم او قتلتــم )آل عمــران، 158( »لئن ِمّتُ و لئــن ُمّتُ

نســخۀ  2003 کتابخانــۀ مجلــس شــوری اســامی، تشــتهیه )زخــرف، 71( مطابق با قرائت ابــن کثیر، ابوعمــرو، حمزه، 

ِکسائی و شعبه آمده است.

ِکسائی، با رنگ الجورد )که به مرور به تیره متمایل شده  نکتۀ جالب توجه آنکه فردی بعدها متن قرآن را بر اساس قرائت 

کرده اســت. با این همه، از قرائات دیگر قاریان و ُروات  اســت( با شــیوۀ امروزی و با اســتفاده از حرکات، اعراب گذاری 

آن ها نیز نمونه ها و شواهدی در جزوات مختلف این قرآن می توان یافت. این امر، یعنی کتابت قرآن بر اساس اختیاری 
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از چند قرائت مختلف در قرون چهارم و پنجم بسیار متداول بوده است و نمونۀ آن را در قرآن منسوب به خط ابن بواب 

کتابخانۀ چســتربیتی می توان یافت. به تدریج و در قرن ششــم و هفتم هجری، از یک قرائت ثابت ابوعمرو بصری و  در 

کتابت قرآن های مشرق اسامی استفاده شده است. گاه روایت ابوبکر )ُشعبة بن عیاش( از عاصم در 

کهن بودن خط، زبان و ساختار ترجمۀ فارسی نشانه هایی از 
کــه در ادامۀ این نوشــتار،  دیگــر شــواهد یــا ادلــه بر قدمت این نســخۀ قــرآن، به ترجمۀ فارســی موجــود در آن بازمی گردد 

کرد. در باب ترجمۀ فارسی آیات قرآنی، پیش از هر چیز باید به یاد داشته باشیم  جوانب مختلفی از آن را ارائه خواهم 

که نوشــته های فارســی به صورت میان ســطری در این نســخه و آثار مشابه در ســده های پنجم و ششم هجری، در واقع 

یادی از معانــی واژه ها و تعابیــر قرآنی را به  بــه معنــای امــروزی، ترجمــۀ آیــات قرآن به شــمار نمی آیند. گو اینکه بخــش ز

کلمات  خوانندۀ فارســی زبان انتقال می دهند. این برگردان های فارســی، در حقیقت ترجمه ای لفظ به لفظ از یکایک 

قرآنی هستند که بدون توجه به ساخت دستوری و گرامری زبان فارسی، در زیر کلمات قرآنی نوشته شده اند. از همین 

رو، ساختار نحوی آنها در بیشتر جاها به عربی نزدیک تر است تا فارسی. این سبک از ترجمۀ فارسی از قدیم ترین انواع 

که آغاز آن به برگردان ترجمۀ تفسیر طبری در نیمۀ قرن چهارم  ترجمۀ فارسی شناخته شده در ترجمه های قرآنی است 

هجری به دســتور منصور بن نوح ســامانی )حکومت: 350-365 ق( بازمی گردد. مترجم در واقع در زیر کلمات عربی 

معــادل فارســی تک تک واژه ها را می نویســد و نظام دســتوری فارســی در ترتیــب نهاد و فعل و متعلقــات دیگر جمله را 

رعایت نمی کند. در این سبک از ترجمه، مترجم به ندرت عبارتی تفسیری یا توضیحی از خود می افزاید. 

توجــه بــه معادل یابــی صــرف در زبــان فارســی، و عدم توجه به ســاخت دســتوری و گرامری جمات، ســبب می شــود 

برخــی از الگوهــای رایــج در زبــان عربی مانند زمان ماضی اســتمراری )کان+فعــل مضارع( در زبان فارســی به صورت 

کانوا فیه یمتــرون« به »آنچه  حرف به حــرف ترجمــه شــوند. مثًا در نســخۀ 2156 کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهــران، »ما 

کانوا یکســبون« بــه »آنچه بودنــد می کردند« ترجمه شــده اســت. همچنین تطابق  بودنــد در آن شــک می کردنــد« و »مــا 

که در عربی امری رایج و الزم اســت، به فارســی نیز منتقل شــده اســت. مثًا عبارتی چون »قال  نداشــتن فاعل با فعل 

الذین اشرکوا« )نحل، 35( به »گفت آنان که شرک آوردند« ترجمه شده و جمله ای چون »فلما جاء ال لوط المرسلون« 

)حجــر، 62( در برابــر »چــون آمد به قوم لوط فرســتادگان« قرار گرفته اســت. نمونۀ دیگر توجه نداشــتن به جایگاه نحوی 

گزیدگان« ترجمه  که به »مگر بندگان ُترا از ایشــان  کلمات در ترجمۀ »اال عبادک منهم المخلصین« )حجر، 40( اســت 

شــده اســت. روشــن است که در فارســی صفِت مضاف بعد از مضاف قرار می گیرد و در عربی بعد از مضاف الیه، اما 

ی کرده اســت. ترجمۀ »من دون اهلل« بــه »از فرود خدای« و  مترجــم در اینجــا از الگــوی عربــی، مطابق با متن قــرآن پیرو

کلمات است.  »ما ملکت ایمانهم« به »آنکه پادشاه شد دستها]ی[ ایشان« نمونۀ دیگری از برگردان مکانیکی یکایک 

کاتب، حتی حروف زائده عربی چون »ِمن« یا حرف تعدیه چون »باء« را با وجود اختال معنایی در ساختار  مترجم یا 

ُســوٍل« )نســاء، 64( را چنین ترجمــه می کند: »و نفرســتادیم ما از  جملــه، بــه فارســی ترجمــه می کنــد. »َوَما أرَســلَنا ِمن َرّ

پیغامبری«؛ )نسخۀ 2002 مجلس( »و ما یاتیهم من ذکر من الرحمن« )شعراء، 5( »و نیاید بدایشان از پندی از خدای«؛ 

)نسخۀ 4650 آستان قدس( »فاذهبا بایاتنا« )شعراء، 15( »ببرید بنشانهای ما«؛ )نسخۀ 4650 آستان قدس( »قال اولو 

گر بیارم بتو بچیزی هویدا«. )نسخۀ 4650 آستان قدس( جئتک بشئ مبین« )شعراء، 30( »گفت ا

کم است. با این همه، مترجم  کم، تقریبًا در سراسر متن حا کلمات و نه چیزی بیش و  دقت فراوان در برگردان تک تک 

یــا کاتــب متن، در معدود جاهایی مجبور شــده اســت اندک اضافات توضیحی یا تفســیری را از خــود بیفزاید. مثًا در 

نســخۀ 2156 کتابخانــۀ دانشــگاه تهــران، در برگــردان »فاخــرج منها« )حجر، 34( می نویســد: بیرون شــو از او بهشــت؛ 

و در جایــی دیگــر »الصیحــة« )حجــر، 83( را بــه بانگ جبریل ترجمــه می کند و در برگــردان »نفس واحدة« )نســاء، 1( 
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ت هرچه بیشــتر افزوده های 
ّ
می نویســد: »از تنــی یگانــه یعنــی آدم«. ]در نســخۀ ش 4869، آســتان قدس رضــوی[23 قل

تفسیری و توضیحی می تواند نشانه یا معیاری باشد بر قدمت بیشتر ترجمۀ فارسی نسخه و نزدیکی آن به زمان نگارش 

ترجمــۀ تفســیر طبــری )ترجمۀ رســمی(. در مقابل، مترجم گاه برخــی ادوات را در ترجمه فرو می گــذارد. فی المثل »واو« 
و »فــاء« عطــف در آغــاز جمــات را در بیشــتر جاها ترجمــه نمی کند: »فســجد المایکــة کلهم اجمعــون« )حجر، 30( 

کردند فریشتگان همه بجملگی«. »سجده 

متن فارسی ترجمۀ قرآن از حیث خط نیز آثار کهنگی بسیاری همراه دارد. کاتب برای تمام حروف از نظام نقطه گذاری 

بســیار کهنی اســتفاده می کند و کمابیش آن را در متن عربی آیات قرآن نیز اعمال می کند. مثًا برای »ســین« سه نقطه 

در زیــر می گــذارد و بــرای حــروف »دال«، »راء«، »طــاء« نیز یک نقطه در زیــر می گذارد. طبیعتًا چهــار حرف »گ، پ، ژ، 

کلمۀ »جز« یا »بجز« نیز همواره با »ذال«  چ« نیز تنها با یک نقطه و مشــابه با حروف »ک، ب، ز، ج« نوشــته می شــوند.24 

ینت  کلمه )به تقلید از نگارش »الف« ز گاهی بعد از حرف »واو« در آخر  و به صورت »ُجذ« نوشــته می شــود. همچنین 

در عربی(، یک »الف« قرار داده شــده اســت. مثًا در ص 30 از نســخۀ 2002 مجلس شورای اسامی، عبارت »أِمُروا أن 

کافر شــوند بــدوا«. نمونۀ دیگر نــگارش کلمۀ »ربا« در  یکُفــُروا ِبِه« )نســاء، 60( چنین ترجمه شــده اســت: »فرموده اند که 

ترجمۀ فارسی به صورت »ربوا« )جزوۀ ش 4869 آستان قدرس رضوی( است.

کاتــب نســخه، »نـــ« در آغــاز فعل منفــی را معمواًل جــدا از فعل می نویســد: مانند نه ایســتند، نه آفریدیم، درنه اندیشــند، 

نه پرستیدندی، برنه انگیزد، نه فرستادیم، نه می بینند، نه دانند، نه بود، نه باززدیم. از همین قبیل است به کارگیری »مه« 

بــه صــورت مجــزا در آغــاز فعل منفی: فی المثل در »مه بــاش« به جای مباش. وقتی فعلی با »باء« اضافه در آغاز شــروع 

می شود، این »نـ« پس از آن »باء« قرار می گیرد. مثًا بنه گذاشتی )نمی گذاشت(؛ بنه گروند )نگروند(؛ بنه رهند )َنَرهند(. 

نمونه هایی از این دست، به روشنی نشان از دست نخوردگی و کهنگی ضبط تلفظ و نگارش کلمات در نسخه دارند. 

همچنین به ســبب ادغام در میان کلمه، یا وقف و ســکون در آخر کلمه، گاه برخی از حروف نوشــته نمی شــوند. مثًا: 

هیچیــر )هیچ چیــز(؛ آنانک )آنان که(؛ آنچ )آنچه(؛ چنانچ )چنانچه(، چشــمهای )چشــمه های(؛ ســینها )ســینه ها(؛ 

خانهــا )خانه هــا(؛ چنانکســس )چنــان کس اســت(؛ بزها )بزه ها(؛ هــرج )هرچه(؛ جــن )چون(. از همین قبیل اســت 

.)
ّ

به کارگیری »کنه« به جای »که نه« )در ترجمۀ إال

گر« ترجمه می شــود. مثــًا در نســخۀ 2002 مجلس چنیــن می خوانیم:  حــرف »او« در عربــی )بــه معنــای یــا(، همــواره به »ا

گر بیرون شــوید از  گر بزه ی؛ »او اخرجوا من دیارکم« )نســاء، 66(: ا ــًة« )نســاء، 112(: و هر که کند بدی ا »َوَمن یکِســب َخِطیـَ

سرای ها]ی[ شما. همچنین حرف استفهام همزه )أ( در اغلب موارد به »یا« برگردان شده است که گونه ای قدیم از حرف 

استفهام آیا در فارسی دری است.25 نمونه های زیر در نسخۀ 2156 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران از این قبیل اند: »قالوا 

اولم ننهک عن العالمین« )حجر، 70(: گفتند یا نه باز زدیم تو را از جهانیان؟// »افمن یخلق کمن ال یخلق افا تذکرون« 

)نحل، 17(: یا آنکه آفریند چنان کس است که نیافریند؟ یا در نیاندیشند؟// »ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب« 

ک؟ به جز این، گاه این اســتفهام به کلمۀ »باش« برگردانده  )نحــل، 59(: یــا نــگاه دارد او را بر خواری یا بپوشــد او را در خا

شــده اســت که از ویژگی های گویش هروی اســت و نمونه های آن را در تفســیر خواجه عبداهلل انصاری )نسخۀ در دست 

تصحیح من( و نیز در تفســیر کشــف االســرار میبدی می توان دید. مثًا در نســخۀ 2752، عبارت »قالوا اتجعل فیها من 

یفسد فیها« )بقره، 30( چنین ترجمه شده است: »گفتند: باش بیافرینی آنِک فساد کند اندران؟«

کاربرد »با« امری شناخته شــده تر اســت. نمونۀ »وا« در نســخۀ  مترجــم از »بــا« و »وا« در ترجمــۀ »مــع« اســتفاده می کند. 

ُغوِت« )نساء، 60(: 
ی ٱلَطّٰ

َ
َکُموا ِإل یُدوَن أن یَتَحا 23. یک مثال دیگر هنگام ترجمۀ واژۀ »طاغوت« در نسخۀ ش 2002 در مجلس شورای اسالمی چنین آمده است: »یِر

کعب بن االشرف را. یند  گو کنند به بت ـ و  ری  که داو می خواهند 
24. متینی، جالل، »رسم الخط فارسی در قرن پنجم هجری«، ص 206-159.

یخ زبان فارسی، ج 3، ص 277.  25. ناتل خانلری، تار
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که نعمت  « )نســاء، 69(: ایشــان اند وا آنــان  ِذیَن أنَعَم ٱهلَلُّ
َّ
ل ِئَك َمــَع ٱ

َٰ
2002 مجلــس شــورای اســامی چنین اســت: »َفأول

نهــاد خــدای بــر ایشــان. نیــز در نســخۀ 2003 مجلس شــورای اســامی: »مع الداخلیــن« )تحریــم، 10(: وا در شــوندگان. 

همچنین مترجم یا کاتب از »با« یا »وا« در معنای به  ســوی و جانب اســتفاده می کنند. مثًا در نســخۀ 2156 کتابخانۀ 

مرکــزی دانشــگاه تهــران، در ترجمــۀ »و منکــم من یرد الی ارذل العمر« )نحل، 70( آمده اســت: »و از شــما کس هســت 

کــه بازگرداننــد وا بدتریــن عمر« و در نســخۀ 2003 مجلس، در ترجمــۀ »إلی رّبی« )فصلت، 50( آمده اســت: »وا خدای 

گاه به جای  که  کارکرد »وا« به معنای »به ســوی« در زبان فارســی کهن تا ســدۀ پنجم رواج داشــته اســت  خویش«. این 

آن، »با« نیز به کار می رود.26 

در نســخۀ حاضر، فعل امر )غالبًا امر غایب( در زبان فارســی با یک »الف« در انتهای فعل در فارســی نوشــته و خوانده 

که مه شــنویا؛ »َفلَتُقم َطآِئَفٌة  می شــود. نمونه هایی از آن در نســخۀ 2002 مجلس اینهایند: »واســمع غیرمســمع«: بشــنو 

گروهی از ایشان با تو و  خَرٰى«: برخیزندا 
ُ
سِلَحَتُهم َفِإَذا َسَجُدوا َفلیُکوُنوا ِمن َوَرآِئُکم َولَتأِت َطآِئَفٌة أ

َ
وا أ

ُ
َعَك َولیأُخذ نُهم َمّ ِمّ

گروهی دیگر. کنند، باشند ایشان از پس پشت شما و بیایندا  نگاه دارندا ساحها]ی[ ایشان. چون سجده 

« دیده می شــود. از آنجا که مترجمان پارســی کهن 
َ

یکــی دیگــر از نشــان های کهن بــودن ترجمۀ فارســی در برگــردان »إّن

کید نمی دانستند، بلکه آن را حرف ربط  کلمه را غالبًا )به ویژه وقتی در ابتدای آیه نباشد( به معنای تأ به درستی، این 

« به صورتــی مکانیکی معادل »که« 
َ

و گاه تعلیــل )معــادل با »که« در فارســی( می دانســتند، در بیشــتر جاهــا در برابر »إّن

را بــه کار می برنــد. ایــن امــر به گونه ای اســت که برگردان فارســی آیات گاه به غایت نامفهوم می شــود. با دقت در نســخۀ 

2156 دانشــگاه تهران و نیز ســایر اجزای آن در ســایر کتابخانه ها، نمونه های فراوانی از این امر را می یابیم، حال  آنکه در 

که« تغییر یافته است. کلمه مکررًا به »به درستی  بسیاری از نسخه های مترَجم و متأخر قرآن، برگردان این 

که برای فارســی خوانان دوره های میانی  دیگر نشــانۀ کهنگی متن، باقی ماندن برخی تعابیر کهن فارســی در آن اســت 

گاه با تغییر واژه های فارســی به معادل هــای عربی روبرو  به ســختی مفهــوم بوده اســت. با آنکــه در متن ترجمۀ حاضــر، 

می شــویم )مثًا تغییر »گردن نهادگان« به مســلمانان(، انبوهی از تعابیر فارســی همچنان دست نخورده باقی مانده و در 

فراینــد روان ســازی متــن تغییــر نکرده اند. فی المثل، مترجمان فارســی از قدیم مصدرکردن و مشــتقات آن را به صورت 

یــج جای خود را بــه برخی نمونه هــای مفهوم تر  یکنواخــت در برابــر فعــل َجَعــَل بــه کار می برده اند، اما ایــن معادل به تدر

کــه »کردن« بــه صورت یکنواخــت و ثابت همــواره در برابر جعل بــه کار می رود  داده اســت. در نســخۀ حاضــر می بینیــم 

کردیم در آســمان برجها//  که  که نمونه هایی از آن اینهایند: »و لقد جعلنا فی الســما بروجا« )حجر، 16(: و به درســتی 

یســتن جــای// »الذیــن یجعلون مــع اهلل الها اخر«  »و جعلنــا لکــم فیهــا معایــش« )حجــر، 20(: و کردیم شــما را در آن ز

)حجر، 95(: آنان را که می کنند با خدای، خدایان دیگر// »انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه« )نحل، 124(: 

کردند در آن. کردند شنبه بر آنانکه مخالفت  که  به درستی 

ترجمه های صحیح از افعال مجهول
یکی از نکات قابل توجه در این ترجمۀ فارسی، ترجمۀ افعال مجهول عربی به صورتی صحیح در زبان فارسی است. 

مترجم تقریبًا هیچ گاه از مشــتقات »شــدن« در زبان فارســی بهره نمی گیرد، بلکه همواره فعل مجهول عربی را در زبان 

فارســی بــا اســتفاده از ســوم شــخص جمع به صــورت معلــوم ترجمه می کنــد. نمونه های زیــر همگی از یک جــزء قرآن 

کتابخانۀ مجلس شورای اسامی( استخراج شده اند: )نسخۀ ش 2002 در 

َما ُتنَهوَن َعنُه: )آنچه بازمی زنند شما را از او(

کافر شوند بدو. که  که فرموده اند  ن یکُفُروا ِبِه: و به درستی 
َ
ِمُروا أ

ُ
َوَقد أ

گویند ایشانرا بیایید. ُهم تعالوا: و چون 
َ
ِإَذا ِقیَل ل َو

یخ زبان فارسی، ج 3، ص 326. 26. برای نمونه های مختلفی از آن در متون قدیم فارسی، نک: ناتل خانلری، تار
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 ِلیَطاَع: مگر تا فرمان برند او را.
َّ

ِإال

َما یوَعُظوَن ِبه:آنچه پند می دهند بدان.

کند. کند در راه خدای، بکشند او را یا او غلبه  کارزار  که  و یغِلب: و هر 
َ
ِتل ِفی َسِبیِل ٱهلَلِّ َفیقَتل أ

ٰ
َمن یَق

کند بدی، پاداش دهند بدان. که  َمن یعَمل ُسوًءا یجَز ِبِه: هر 

یُکم: آنچه می خوانند بر شما.
َ
ٰی َعل

َ
َوَما یتل

کرده اند ایشانرا. : آنچه واجب  ُهَنّ
َ
ُکِتَب ل َما 

: و ستم نکنند بر ایشان چیز اندک.
ً

ُموَن َفِتیا
َ
 ُتظل

َ
َوال

کاتب یا مترجم
کثر کاتبی فاضل  نشــانه هایی در نســخه این گمان را بســیار تقویت می کند که کاتب نسخه خود مترجم نیست و حدا

ی نســخه ای اســاس، ترجمۀ آیات را در ســنت مســتمّر »ترجمۀ رســمی« با اندکی تغییرات می نویســد.  که از رو اســت 

کاتب در نوشــتن کلمات، مهم ترین شــاهد این امر اســت. در  گاه به گاه  افتادگی در ترجمۀ برخی کلمات و نیز اشــتباه 

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران استخراج شده اند: که همگی از نسخۀ ش 2156  ادامه به چند نمونه اشاره می کنم 

نمونه هایــی از افتادگی هــا در ترجمــۀ فارســی: »قــال انکــم قــوم منکرون )حجــر، 62(: کفت شــما کروهــی }...{« کلمۀ 

کر}...{می« در اینجا دال افتاده اســت. »فســبح  »منکرون« ترجمه نشــده اســت. »و ال حرمنا )نحل، 35(: و نه حرام 

کاتب در اینجا بخشی از  کن خذای حویش را حذای خویش را.« به سبب سهو،  کی یاد  بحمد ربک )حجر، 98(: بپا

ید.« به ســبب سهو کاتب، در اینجا »فـ« افتاده است. صحیح آن  َق )نحل، 3(: بیار
َ
جمله را دوباره نوشــته اســت. »َخل

)بیافرید( مجددًا دو سطر بعد آمده است.

»فخر علیهم السقف من فوقهم )نحل، 26(: بیوفتاذ بر ایشان اسکاَمه از زبر ایشان«. چنین تعبیری احتمااًل حاصل سهو 

کاتب اســت. در ترجمه های کهن فارســی در برابر »الســقف«، واژۀ »آســمانه« مکررًا به کار رفته اســت، اما چنین معادلی 

هیچ گاه یافت نمی شود و معنای روشنی نیز نمی تواند داشته باشد. در اینجا »اسکامه« حاصل بدخوانی است از روی 

کاتب خود مترجم نیست. کهن به کار می رفته است27. این امر نشان می دهد  که در ترجمه های  واژۀ »آُسماَنه« 

»بما اغویتنی )حجر، 39(: بدانکه سوم کردی مرا«. در اینجا »شوم« یا »سوم« هیچ معنایی در برابر »أغویتنی« نمی دهد. 

تقریبًا بیشــتر مترجمان فارســی کهن از »گم کردن«، بیراه کردن، گمراه کردن و معانی مشــابه آنها استفاده کرده اند.28 این 

ی، برای جداسازی  ی نســخه ای دیگر کتابت می کند که در نســخۀ اســاس و نمونه نشــان می دهد که کاتب متن از رو

ی »ݣ« را به سبب ناخوانابودن متن، احتمااًل  کاتب سه نقطۀ موجود بر رو کردی نوشته شده بوده است.  »ک« از »گ«، »ݣ« 

کردی« نوشته است. کردی« یا »شوم  »شـ« خوانده و آن را »سوم 

یدنــدگان(. مترجمان قدیم  گرو یذنــذکان )=  کرو در نخســتین بــرگ نســخۀ 2156 و در ترجمۀ »مســلمین« آمده اســت: 

یج برخی  یدگان و مسلمین را به گردن نهادگان ترجمه می کرده اند. هرچه پیش تر می آییم، به تدر همواره مؤمنین را به گرو

یدندگان در  گرو مترجمان برای کلمۀ آشنا و شناخته شدۀ مسلم، همان مسلمان را قرار می دهند، اما در این میان، ذکر 

ی نسخۀ اصل باشد.  کاتب از رو برابر مسلمین در این آیه، می تواند حاصل بدخوانی 

که حذای داند انح نهان می داند و انج اســکارا می کند«.  »الجرم ان اهلل یعلم ما یســرون و ما یعلنون )نحل، 23(: حقا 

که خدای داند  ی سهو یا اشتباهی از سوی مترجم است. صحیح آن چنین است: »حقا  ترجمۀ فارسی در اینجا حاو

آنچه نهان می دارند و آنچه آشکارا می کنند«.

کهن فارسی، نک: یاحقی، فرهنگنامۀ قرآنی، ج 2، ص 858. 27. برای نمونه های مختلفی از آن در ترجمه های 
28. همان، ج 1، ص 200.
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کلمات قرآنی رسم الخط یا امالی 
قــرآن خراســان بنــت ابی القاســم از حیــث رســم و هجــای کلمات، مطلقًا از رســم موســوم به »رســم عثمانــی« تبعیت 

نمی کند. این امر در قرآن نویســی ایرانیان از اواخر قرن ســوم هجری تا به امروز شــواهد و نمونه های فراوان داشــته است. 

کاتبان دیگر مناطق جهان اســام چون عراق و شــامات و مصر در قــرون میانه مکررًا از  کاتبــان ایرانــی و نیــز بســیاری از 

کرده اند. قرآن خراســان بنت ابی القاســم نیز  کلمات عربی در آیات قرآنی اســتفاده  رســم امایی یا قیاســی در نگارش 

کارگیــری و نگارش »الــف« در بســیاری از کلمات عربی بــر خاف رســم عثمانی یکی  یکــی از ایــن نمونه هاســت. بــه 

از نمودهــای ایــن امــر اســت. نمونه های فــراوان آن را در رســم کلمات بر وزن فاعــل )چون عالم، فاســق، خالق، خالد، 

کلمات  زاهد، ظالم( در حالت مفرد، جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم را با اثبات »الف« می توان دید. همچنین 

ئکة و ... را با اثبات »الــف« می توان دید. کلماتی چون  پرتکــراری چــون آیــات، بینات، کتاب، جنات، ســموات، ما

تی، و اللذان( نوشــته می شــوند. »باءو« و »جاءو« با  »الیل«، »التی« و »الذان« همواره با دو »الم« )به صورت اللیل، الا

ینت نوشته می شود )مثًا در آیۀ آل عمران، 184، در جزوۀ ش 4869 و بقره، 90 در جزوۀ 2752 آستان  اثبات »الف« ز

که هم بر خاف رسم عثمانی و هم بر خاف  گاه استثناهایی غریب نیز می توان دید  قدس رضوی(. در این میان، اما 

رســم امایــی اســت و بایــد آن را از بقایــای رســم های کهن کلمات قرآنی در قرآن نویســی در ســدۀ نخســت هجری )در 

ینت به صورت »ذوا« است.29  نسخه های قرآنی به خط مایل یا حجازی( دانست. نمونۀ آن رسم کلمۀ »ذو« با »الف« ز

مثال دیگر کلمۀ »ِکاهما« )اسراء، 23( است که در جزوۀ ش 2753 به صورت »ِکلیهما« نوشته شده است. در نسخۀ 

ش 16 موزۀ ملک، »فالم یستجیبوا« )هود، 14( به صورت »فان لم یستجیبوا« نوشته شده است.

نام گذاری سوره ها
کنونی متفاوت  مانند اغلب نسخه های قرآنی سده های نخست و میانه، نام های سوره ها در این قرآن، با اسامی رایج 

اســت. برخی از این اســامی به قرار زیر اســت: السجدة به جای فصلت )در نســخۀ 12027(، المؤمن به جای غافر )در 

نســخۀ 12027(، عســق به جای شــوری )در نســخۀ مجلس، 2003(، ن والقلم به جای القلم )در نسخۀ 2757(، سال 

ســایل به جای المعارج )در نســخۀ 2757(، ال اقســم به جای القیامة )در نســخۀ 2757(، الدهر به  جای االنسان )در 

ئکة به جای فاطر )در نسخۀ 2755(. نسخۀ 2757( و الما

کتابخانۀ آستان قدس رضوی صفحۀ آغازین از نسخۀ 2752 

ک کند( فضل  29. نک: نسخۀ ش 12027: ان اهلل لذوا فضل علی الناس )غافر، 61(؛ نسخۀ 4869: و اهلل ذوا )در این موضع، فردی بعدها کوشیده است »الف« را پا
عظیم )آل عمران، 174(؛ نسخۀ 2752: واهلل ذوالفضل العظیم )بقره، 105(.
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کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران صفحۀ آغازین از نسخۀ 2156 

کتابخانۀ مجلس شورای اسامی صفحۀ آغازین از نسخۀ ش 2002 

کتابخانۀ مجلس شورای اسامی صفحۀ آغازین از نسخۀ ش 2003 
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کتابخانۀ آستان قدس رضوی صفحۀ آغازین از نسخۀ 4650 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی صفحۀ آغازین از نسخۀ 4651 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی کهف در نسخۀ ش 2754  آغاز سورۀ 
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کتابخانۀ آستان قدس رضوی صفحۀ پایانی از نسخۀ ش 2753 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی صفحۀ آغازین از نسخۀ ش 2755 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی آغاز سورۀ فتح در نسخۀ ش 2756 
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کتابخانۀ آستان قدس رضوی انتهای سورۀ مدثر در نسخۀ ش 2757 

کتابخانه و موزۀ ملک صفحۀ آغازین از نسخۀ ش 16 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی آغاز سورۀ فصلت در نسخۀ ش 12027 
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کتابخانۀ آستان قدس رضوی صفحۀ آغازین از نسخۀ ش 4869 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی آغاز سورۀ حج در نسخۀ ش 4845 

کتبر 2001 در حراج ساتبیز لندن یخ 18 ا صفحۀ نخست از نسخۀ فروخته شده به تار
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