دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

دوره  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5335

قرائت حفص در ترجمههای کهن فارسی قرآنکریم
2

امیرحسین عامی مطلق ،*1سیدمحمد میرحسینی
 -1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه مذاهب اسالمی ،تهران ،ایران
 -2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ،قزوین ،ایران

پذیرش59/9/13 :

دریافت59/3/12 :

چکیده
حفص است .یعنی بررسی ترجمه آیاتی که کلمه یا کلماتی از آن را ،حفص به تنهایی به قرائت خاصی خوافهده
است و سایر قراء به قرائت دیگری خوافدهافد .بدین ترتیب مشخص میشود که آیا متهرجم مهوردفرر قرائهت
حفص را مبنای کارش در ترجمه قرار داده یا خیر؟
با بررسی ترجمه اففرادا حفص در ترجمههای مشهور قرون چههار تها دههم ریبهری ،کمبهریج ،تها
التراجم ،فسفی ،روض الجنان ،کشف االسرار ،جالء االذهان ،مواهب علیه ،منهج الصهادقین و ترجمهه آسهتان
قدس متعلق به مترجمی فاشناس در قرن دهم) ،اثبا میگردد که مبنای کار مترجمان -کهه قطعها براسهاس
قرائت رایج آن روزگار در بالد پارسی زبان بوده است -در قرون یادشده ،قرائت حفص از عاصم فبهوده اسهت.
چراکه از بین  163مورد ترجمه بررسی شده ،ترجمه  111آیه بهروشهنی بهر مبنهای قرائهت حفهص فبهوده و
براساس قرائت دیگری است و تنها در  15مورد ،ترجمهها براساس قرائت حفص است کهه در ایهن مهوارد فیه
تغییر ترجمه به قرائت حفص توسط مصحّحینِ ترجمههای کهن دور از ذهن فیست .از سوی دیگر این تحقیهق
با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی روشن میفماید که بر خالف تصور برخی از علمای معاصر -که حفهص را
در قرائتش تابع جمهور مسلمافان میپندارفد -حفص در موارد متعددی از قرائت جمهور تبعیت فکرده است.
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سادهترین راه برای یافتن رد پای قرائت حفص از عاصم در ترجمههای کهن پارسی ،بررسی ترجمهه اففهرادا

واژگان کلیدی :قرائت ،حفص ،ترجمه ،فارسی ،کهن

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه و پیشینه تحقیق
از صدر اسالم تاکنون ،بحث قرائات قرآنی همواره بهعنوان یکی از مباحث مهم علوم قرآنیی،
جلوه نموده است؛ بهگونهای که غیر از کتب فراوانی که بهطیور مسیتقد در موعیور قرائیات
نگاشته شدهاند ،سایر منابع اسالمی نیز ،اعم از رواییی ،تسسییری ،صیرفی ،نحیوی ،بالغیی و
حتی تاریخی و فقهی ،مشحون از قرائات مختلف واژگان و عبارات قرآنی هستند.
اگرچه قریب به اتساق متقدمین و متأخرین از علمای امامیه مانند شیی طوسیی ،طبرسیی،
فیض کاشیانی و سیایرین ،بیه شیکد گسیترده در کتیب تسسییری خیود بیه بحیث قرائیات
پرداختهاند ،اما برخی از معاصران با نتیجهگیری نهچندان صحیح از روایات مربوط بیه نیزول
قرآن بر حرف واحد ،براین باورند که تنها قرائت رایج در بین عموم مسلمانان در تمیام بیالد
اسالمی و در تمام قرون و اعصار از صدر اسیالم تیاکنون ،همیین قرائیت حسیز از عاصیم
داشته است (معرفت.)361 -351 :3133 ،
اگرچه بیشک قرآن بر حرفی واحد نازل شده است اما دو سؤال اساسی وجیود دارد کیه
باید راهی برای رسیدن به پاس آن بیابیم:
3ی آیا مسلمانان در تمامی گستره بالد اسالمی و تمیام قیرون و اعصیار قرائیت واحیدی
داشتهاند؟
2ی آیا واقعاً قرائت حسز از عاصم دقیقاً منطبق بیر قرائیت جمهیور مسیلمانان در طیول
تاری بوده است؟
برای یافتن پاس  ،شاید بهترین راه ،رجور به منابع گوناگون قرآنی در دورههای مختلیف
تاریخی با دقت نظر بر مبنای قرائی مؤلسان باشد؛ چرا که غالب مؤلسان حتیی کسیانی کیه بیه

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-07-07

است که سینه به سینه به ما رسیده است؛ چراکه حسیز همیان قرائیت جمهیور مسیلمین را

طور وسیع به بحث قرائات پرداختهاند ،مبنای کار خود را قرائت جمهور مردم قرار دادهانید و
سپس در صورت نیاز به نقد قرائت قراء پرداختهاند .بیدین ترتییب بیا کشیف مبنیای قرائیی
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مؤلسان همعصر ،در هر برهه از تاری  ،میتیوان قرائیت جمهیور مسیلمانان را در آن برهیه و
دست کم برای جغرافیای محد سکونت مؤلف کشف نمود.
محمدرعا ستودهنیا در مقالهای نشان داده است که قرائت مبنای تساسیر عهید صیسوی در
ایران بهویژه "منهج الصادقین" ،قرائیت شیعبه از عاصیم بیوده اسیت (سیتودهنییا ،محمدرعیا،
«نگرشی بر قرائت عاصم به روایت شعبه و تأثیر آن بر تسسیر شیعی در عهید صیسویه» ،مجلیه

پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصسهان ،شماره  ،31پیاییز و زمسیتان  .)3113همچنیین در سلسیله
پایان نامههایی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه اصسهان به راهنمایی ایشان بین سیالهای
 3111تا 3111ش ،نقش اختالف قرائات در ترجمههای فارسی بهصورت کلی بررسی شیده
است.
کریم دولتی در رساله دکتری خود تاری تحول قرائیات در اییران را در قیرون سیوم تیا
واحد علوم و تحقیقات.)3112 :
در این نوشتار تالش شده تا با رجور به ترجمههای فارسی قرآن در قرنهیای چهیارم تیا
دهم هجری ،پاس این سؤال روشن شود که آیا قرائت رایج در آن دوران ،در سیرزمینهیای
فارس زبان ،همین قرائت رایج امروزی یعنی حسز از عاصیم بیوده ییا قرائیت دیگیری بیه
عنوان قرائت جمهور ،مبنای ترجمه مترجمان بوده است؟

 -2روش تحقیق
برخی از واژگان قرآنی در قرائات مختلف بیه اشیکال گونیاگون قرائیت شیدهانید کیه غالبیاً
تعدادی از قراء در قرائت یک واژه با هم اتساق دارند مثالً در قرائیت واژه "ملک " در سیوره
مبارکه فاتحة الکتاب ،عاصم و کسائی آن را " ٰمل ِ ِ" با الف ،و سایر قراء سیبعهَ " ،ملِک ِِ" بیه
فتح میم قرائت کردهاند.
هیچ یک از قراء ،آن کلمه را مانند وی قرائت نکردهاند .به مجمور ایین قرائیات از آن قیاری،
325
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اما گاهی پیش میآید که یک قاری در قرائت کلمهای از قرآن ،تنهاست؛ یعنیی غییر از او
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دوازدهم مورد واکاوی قرارداده و به نتایج مشابهی دسیت یافتیه اسیت(دانشیگاه آزاد اسیالمی
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اصطالحاً "انسرادات" آن قاری گسته میشود .برای یافتن رد پای حسز در ترجمههای کهین
فارسی شاید بهترین و سادهترین روش ،مراجعه به انسرادات وی باشد (ر.ك :جدول شماره.)3
بدین ترتیب مشخز خواهد شد که آیا ترجمه موردنظر بر مبنای قرائت حسز بوده ییا
نه .به این منظور ترجمههای طبری (قرن چهارم) ،کمبریج (قرن چهارم یا پنجم) ،تاجالتیراجم
(قرن پنجم) ،نسسی (پنجم یا ششم) ،روضالجنان (قرن ششم) ،کشف األسرار و عدة األبکاا
(قرن ششم) ،جالء األذهان و جالء األحزان (قرن هشتم یا نهم) ،مواهب علیّیه (قیرن نهیم) و
منهج الصادقین (قرن دهم) و یک ترجمه مربوط به قرن دهم بررسی شده است که نتیجیه در
جدول شماره  2آورده شده ،اما بهدلید رعایت اختصار ،در میتن مقالیه تنهیا بیه ذکیر هسیت
ترجمه از ده ترجمه بسنده شده است.
اگرچه تعداد ترجمههای کهن پارسی به بیش از  22ترجمه میرسید ،لکین اغلیب آنهیا
بوده و هنوز به چاپ نرسیدهاند .به هر حال ده ترجمه ،میتواند جامعه آماری مناسیبی بیرای
ترجمههای کهن پارسی باشد .این ترجمهها حتی اگر در بین مردم آن روزگیار راییج نبیوده
باشند ،قطعاً میتوانند مارا به قرائت رایج آن روزگار رهنمون شوند.

ردیف

جدول شماره :1اففرادا حفص از عاصم
نام سوره
و

قرائت سایرین

قرائت حفص

شماره آیه
5

در تمام
قرآن

2

آل
عمران33/

3

آل

4

نساء552/

ُه ُز ًوا (با واو)

سكون زاء)

در ترجمه

ناممكن

اجعونَ (با یاء)
يُ َ

اجعونَ (با تاء)
تُ َ

آسان

يَ ْج َم ُعونَ (با یاء)

تَ ْج َم ُعونَ (با تاء)

آسان

يُ ْؤتِي ِه ْم (با یاء)

ن ُْؤتِي ِه ْم (با نون)

آسان
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عمران551/

ُهزؤً ا (با همزه و به ضم یا

امكان تشخیص
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5
6

استَ َح َّق (به صيغه

استُ ِح َّق (به صيغه مجهول)

دشوار

در  3آیه

َمع ِ َي (به فتح ياء)

َمعي (به سکون ياء)

نا ممكن

در  3آیه

تَلقَف (به سکون الم و

تَلَقَّف (به فتح الم و فتح قاف

مائده501/

از قرآن
1

از قرآن
3

معلوم)

مشدد)

فتح قاف مخفف)

دشوار

اعراف/

م ِ
عذ َ ًة (با تنوين فتحه)
َ

م ِ
عذ َ ٌة (با تنوين ضمه)
َ

دشوار

3

انفال53/

موهِن ك ِ
َيد
ُ

موه ِ ٌن ك ََيد يا ُم َو ِّه ٌن ك ََيد

دشوار

50

یونس23/

تاع (به فتح عين)
َم َ

تاع (به ضم عين)
َم ُ

دشوار

55

یونس45/

حش ُا ُهم (با ياء)
يَ ُ

نَحشُ ُا ُهم (با نون)

آسان

52

در  2آیه

وج ِ
ين (با تنوين
كُ ٍّل َز َ

وج ِ
ين (بدون تنوين الم)
كُ ِّل َز َ

دشوار

564

از قرآن
از قرآن
54

یوسف/
41

55

در  3آیه
از قرآن

56

در  3آیه
از قرآن

51

إسراء64/

53

در  4آیه
از قرآن

بُنَ ِّي (به كسا ياء) يا بُنَ ْي (به

بُنَ َّي (به فتح ياء)

سکون ياء)
َدأبًا (به سکون همزه با يا

َد َأبًا (به فتح همزه)

بدون ابدال)

نوحي (به صيغه متکلم
و معلوم)

يوحی (به صيغه غايب و
مجهول)

نا ممكن
نا ممكن
آسان

ل ِ َي (به فتح ياء)

لي (به سکون ياء)

نا ممكن

ك (به كسا جيم)
َ ِجل ِ َ

ك (به سکون جيم)
َ جل ِ َ

نا ممكن

با سکت

بدون سکت

نا ممكن

در  2آیه

َمهل ِ ِک ِهم (به فتح ميم و
كسا الم)

نا ممكن

20

کهف63/

تَساقَط يا تَساقَط يا يَساقَط

دشوار

25

مریم25/

22

انبیاء552/

قالَ (به صيغه غايب)

قُل (به صيغه اما)

آسان

23

حج25/

24

نور3/

واء (به تنوين فتحه)
َس ً
الخامِ َس َة (به فتح تاء)

واء (به تنوين ضمه)
َس ٌ
الخامِ َس ُة (به ضم تاء)

دشوار

53

از قرآن

323

دشوار

دشوار
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َأنساني ُه (به ضم هاء)
تُساقِط

ُمهل َِک ِهم ( به ضم ميم و فتح
الم) يا َمهل َِک ِهم ( به فتح ميم الم)
ِ
نسانيه (به كسا هاء)
َأ
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در  4آیه

الم)
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25

نور52/

يت ِ
قه (به سکون قاف)
َ َّ

يت ِ
قه (به كسا قاف)
َ َّ

نا ممكن

26

فرقان53/

تَستَطيعونَ

يَستَطيعونَ

آسان

21

در  2آیه

ك ِ َسفًا (به فتح سين)

كِسفًا (به سکون سين)

نا ممكن

قصص/

الا ِ
هب (به فتح اء و
َّ

الا ِ
هب (به ضم اء و سکون
ُّ

32

سکون هاء)
ِ ِ
مين (به كسا الم
للعال َ
سوم)

از قرآن
23
23

هاء) يا الا َه ِ
ب (به فتح اء و هاء)
َّ

نا ممكن

ال َمقا َم (به فتح ميم اول)

دشوار

َبياا (با باء)
ك ً

َثياا (با ثاء)
ك ً

آسان

32

غافر31/

ف ََأطَّ ل ِ َع (به فتح عين)

دشوار

33

فتح50/

َعلَي ُه (به ضم هاء)
بالِغُ َأم ِا ِه (به ضم غين

ف ََأطَّ ل ِ ُع (به ضم عين)
ِ
عليه (به كسا هاء)
َ
ما ُه (به تنوين ضم غين
بالغٌ أ َ

و كسا اء و هاء)

و فتح اء و ضم هاء)

30

روم22/
احزاب/

ال ُمقا َم (به ضم ميم
اول)

53
35

احزاب/
63

34

طالق3/

35

معارج56/

نَز َاع ًة (به نصب)

نَز َاع ٌة (به فع)

36

إخالص/

كُف ًُوا (با واو و ضم

ُفؤا (با
كُف ًُؤا (با همزه) يا ك ً

4

همزه و سکون فاء)

فاء)

نا ممكن
دشوار
دشوار
نا ممكن

 -3معرفی اجمالی ترجمهها
 -1-3یبری

مربوط به سالهای  152تا  165هجری قمری است که در زمان نوح سامانی توسط جمعیی از
علمای ماوراءالنهر نگاشته شده است .برخی آن را اولین ترجمه فارسی قرآن مییداننید .ایین
ترجمه ،هیچ شباهتی به تسسیر طبری ندارد و به غلط به نام ترجمه تسسیر طبری مشهور شیده
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ِ
َمين (به فتح الم سوم)
للعال َ

آسان

است .دکتر آذرنوش معتقد است میتوان آن را "تسسیرنامه فارسیی" نامیید (آذرنیوش:3135 ،

 25تا  .)23از این پس ما به اختصار آن را "طب" مینامیم.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1395.3.5.5.2
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 -2-3کمبریج

این ترجمه که بهسبب وجود جلد سوم و چهارمش در دانشگاه کمبریج به ایین نیام شیهرت
یافته است ،متعلق به مترجمی ناشناس میباشد که متأسسانه مجلیدات اول و دوم ترجمیه وی
موجود نیست .عنوان کتاب" ،تسسیر قرآن مجید" است که شامد ترجمه سوره مبارکیه میریم
تا انتهای قرآن بیوده و در سیال  3111بیا تصیحیح جیالل متینیی بیه چیاپ رسییده اسیت.
مصحح ،معتقد است که تاری این ترجمه از نیمه اول قرن پینجم تجیاوز نمییکنید (رعیایی

اصسهانی .)15 :3111 ،از این پس ما به اختصار آن را "کم" مینامیم.
 -3-3تا التراجم

برگرفته از تسسیر تاج التراجم فی تسسیر القرآن لألعاجم نوشته ابوالمظسر عمادالیدین شیاهسور
تسسیر طاهری نیز گسته میشود .نویسنده ابتدا آیات را ترجمه و سپس تسسییر نمیوده اسیت.
این ترجمه تا پایان سوره مبارکه انبیاء است .از این پس ما به اختصار آن را "تج" مینامیم.
 -1-3فسفی

این ترجمه که برگرفته از تسسیر نسسى ،تیألیف ابیوحسز نجیمالیدین عمیربن محمید نسیسى
( 511 -162ق) است ،ترجمهاى کهن از قرآن مجید به فارسى است کیه بیا تصیحیح و مقدمیه
دکتر عزیزاهلل جیوینى منتشیر شیده اسیت .عبیاراتش میوزون و آهنگیین و داراى سیجعهیاى
گوناگون و آرایشهاى لسظى و معنوى است .از این پس ما به اختصار آن را "نس" مینامیم.
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بن طاهر بن محمد اسسراینى متوفى  133ق است که به زبان فارسی ،نگیارش یافتیه و بیه آن

 -9-3روض الجنان

برگرفتییه از تسسیییر ابوالستییوح رازى بییه نییام "روض الجنییان و روح الجنییان" اسییت کییه در
بعضی از فقرات ترجمه تحت اللسظیی کیه در کتیاب آمیده از مؤلیف نباشید؛ چیون گیاهی
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سالهاى( 532تا  511ق)یا اندکى پس از آن نوشته شده اسیت .برخیی احتمیال دادهانید کیه

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________________ دوره  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5335

تساوتهایی بین ترجمه آیات و مطالب درون تسسییر وجیود دارد (آذرنیوش .)233 :3135 ،از
این پس ما بهاختصار آن را "رض" مینامیم.
 -6-3کشف األسرار و عدة األبرار

کشف األسرار و عدة األباا  ،تألیف ابوالسضد ،رشییدالدین میبیدى براسیاس تسسییر خواجیه
عبداهلل انصارى است .این کتاب را میبدى در اواید سال  ،522آغاز کرده اسیت .اسیاس کیار
میبدى در این تسسیر ،آن است که هر آیهاى را در سه نوبت مطرح مىکند:
نوبت اول :معنى تحتاللسظى آییه را میىآورد ،نوبیت دوم :شیأن نیزول آییه و ناسی و
منسوخ بودن و تسسیر آن و اقوال مسسران را ذکیر میىکنید و نوبیت سیوم :آییات را از نظیر
عرفانى مورد بحث قرار مىدهد .روش ما در بکارگیری این کتیاب ،اسیتساده از نوبیت اول و

 -7-3جالء األذهان و جالء األح ان

"جالء األذهان و جالء األحزان" تألیف ابوالمحاسین حسیینبینحسین جرجیانى ،از جملیه
تساسیر فارسى است که بهدلید شهرت نویسنده آن به گازُر بیه« تسسییر گیازر» مشیهور شیده
است .برخى از محققان در کامد بودن این تسسیر از جهت دربر گرفتن تمام سورههاى قیرآن،
ایجاد تردید کردهاند و اعتقاد دارند که بخشى از قرآن توسیط ابوالمحاسین جرجیانى ،تقرییر
شده است و پس از ایشان بخشى نیز توسط مسسرى دیگر به نام« سیّد گازر» ،بهرشته تحرییر
درآمده است .امّا وجود نسخههاى متعدد و تصریح علماى اعالم بیهوییژه صیاحب "رییاض
العلماء" به اینکه وى تمام دوره این تسسیر را که توسط ابوالمحاسن جرجانى تیدوین شیده،
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گاهی کمک گرفتن از نوبت دوم بوده است .از این پس ما به اختصار آن را "کش" مینامیم.

مشاهده کرده است ،تألیف آن را توسط دو نسر ناممکن مینماید .از این پس میا بیه اختصیار
آن را "جد" مینامیم.
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 -8-3مواهب علیّه

قرائت حفص در ترجمههای کهن فارسی قرآنکریم _____________ امیرحسین عامی مطلق و سیدمحمد میرحسینی

ترجمه و تسسیر مواهب علیّه اثر کمالالدین حسین کاشسی است که بیه تسسییر حسیینی نییز
مشهور است .این ترجمه که درون تسسیر قیرار دارد ،در سیال  111قمیری بیهرشیته تحرییر
درآمده و مترجم در ترجمه خود از استقالل نسبی برخوردار اسیت (آذرنیوش 211 :3135 ،تیا

 .)215از این پس ما به اختصار آن را "مو" مینامیم.
 -5-3ترجمه قرن دهم

این ترجمه ،از نسخه های خطی کتابخانه آستان قدس رعوی به شیماره  ، 125و متعلیق بیه
مترجمی ناشناس است .دکتر علی رواقی که آن را تصحیح و مقابله کرده است ،بیا توجیه بیه
شیوه نگارش و خط این ترجمه ،آن را متعلق به قرن دهم هجری میداند .ایین اثیر را گیروه
نشر آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال  3111شمسی چاپ کرده اسیت .بیا توجیه

 -11-3منهج الصادقین

نام کامد آن "تسسیر کبیر منهج الصادقین فى إلزام المخالسین" و تألیف مال فتح اللّیه کاشیانى،
از تساسیر ارزشمند شیعى است که در سال  112ق به زبان فارسى روان ،نگاشته شیده اسیت.
شهید مطهرى در مورد این تسسیر میگوید« :تا سى چهد سیال اخییر ،یگانیه تسسییر فارسیى
متداول بود( ».مطهری .)163 :3162 ،از این پس ما به اختصار آن را "من" مینامیم.

 -1اففرادا حفص
در انسرادات حسز گاهی به قرائاتی برمیخوریم که مربوط به لهجه اسیت؛ از قبیید فیتح ییا
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به ناشناس بودن مترجم آن ،از این پس ما به اختصار آن را "نا" مینامیم.

اماله ،فک یا ادغام ،نبر یا تسیهید و امثیال آن .میثالً در سیوره مبارکیه توحیید ،حسیز واژه
ُکؤا" خوانیدهانید .برخیی
"كُف ًُوا" را با واو خوانده در صورتی که سایرین با همزه ،یعنیی "كُف ً
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دیگر از انسرادات حسز نیز به رغم اختالف در اعراب یا حروف کلمیه ،تیأثیری در ترجمیه
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ندارد مانند :قرائتِ " َمعِي" به فتح یاء ،یا سکون یاء و قرائتِ " َعلَيه" به عم هاء ،یا کسر هیاء
و امثال آنها.
بدیهی است چنین مواردی در ترجمه ،تأثیرگذار نبوده و نمیتوانید میا را در رسییدن بیه
مقصود یاری نماید .اما گاهی اختالف ،در صیغه یا زمان افعال یا مسرد و جمع بیودن کلمیات
و امثال اینهاست که در ترجمه ،تأثیر گذار بوده و میتوان با استناد به آنها دریافیت کیه آییا
ترجمه ،براساس قرائت حسز است یا خیر؟مثد قرائتِ "قالَ" بیه صییغه ماعیی در قرائیت
حسز ،یا "قُل" به صیغه امر در قرائت سایرین در آیه  332سوره مبارکه انبیاء.
اگرچه انسرادات حسز در آیات مختلف قرآن ،به  15مورد بالغ مییشیود ،لکین از مییان
آنها ،تنها  36مورد میتواند در ترجمه فارسی تأثیرگذار باشد که تمام این  36میورد در پینج
ترجمه کهن فارسی ،جامعه آماری این تحقیق را تشکید خواهد داد.

ِ ِ
عون﴾
رج َِ
 -1 -9آیه  83سوره مبارکه آل عمرانَ ﴿ :وِإلَيهِيُ َ

اجعونَ " بیا تیاء بیه
اجعونَ " با یاء به صیغه غایب و بقیه ،آن را "تُ َ
حسز ،به تنهایی آن را "يُ َ

صیغه مخاطب خواندهاند (خطیب ،3122 ،ج 513 :3و ابن مجاهد.)231 :2221 ،
مکیبن ابیطالب معتقد است که چون کافران ،منکر بعث بودنید ،خداونید بیه پییامبرش
دستور داد که کافران را با عبارت "إليه تاجعون" مورد خطیاب قیرار دهید .وی شیاهد ایین
قرائت را عبارت "اليه ماجعکم" در آیه  62سوره انعام میدانید کیه "تکاء" در اینجیا ،نقیش
"كُم" در آنجا را ایسا میکند (مکی بن ابیطالب.)151 :3111 ،
ابنجریر طبری میگوید« :و نزدیکترین قرائت به صواب ،قرائتی اسیت کیه آن را " ...و
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 -9بررسی آیا

إليه تاجعون" با تاء خوانده است چراکه آیه قبد از آن ،خطیاب بیه ایشیان اسیت و تبعییت
خطاب از خطاب ،نسبت به تغییر کالم از نظیرش اولویت دارد» (طبری ،3132 ،ج.)211 :1
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ترجمهها:

قرائت حفص در ترجمههای کهن فارسی قرآنکریم _____________ امیرحسین عامی مطلق و سیدمحمد میرحسینی

طب :و سوى وى بازگردانند شما را.
کم :این آیه ترجمه نشده.
تج :و با وى است مرجع شما.
نس :و همه به جزاى وى بازگردند.
رض :و با او برند شما را.
مو :و بسوى او بازگردانیده خواهید شد.
نا :و به او بازگردانیده شوید.
غیر از نسسی ،همه مترجمان به صراحت فعد را مخاطب ،ترجمه کیردهانید کیه یقینیاً بیر
مبنای قرائت حسز نیست.

حسز" ،يجمعون" و بقییه "تجمعکون" خوانیدهانید (خطییب ،3122 ،ج .)621 :3ابین عطییه

اندلسی میگوید« :جمهور مردم آن را "تجمعون" با تاء به صورت مخاطب خواندهاند کیه بیا
کالم سازگارتر است ،و عدهای از جمله عاصم در روایت ،حسز آن را "يجمعکون" بیا ییاء
خواندهاند» (ابن عطیه ،3122،ج .)511 :3عبارت "جمهور مردم" در کالم ابینعطییه حیاکی از
رواج قرائتی غیر از حسز در زمان وی (قرن  )6و در اندلس است.
دیگر مسسر معاصر وی یعنیی "حسیین بین مسیعود بغیوی" هیم ،در عبیارت مشیابهی
میگوید« :قرائت عموم مردم "تجمعون" با تاء است ،بیهخیاطر عبیارت " َو لَکِِن قُتِلکتُم" امیا
جمعونَ " با یاء خوانده اسیت ،یعنیی :از آن چیه کیه میردم جمیع
حسز از عاصم ،آن را "يَ َ
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 -2-9آیه  197سوره مبارکه آل عمران:
﴿لَمغفِرةِمِن ه ِ
عون﴾
جم َِ
يرِم ِ َماِيَ َِ
حم ٌة َ
َ ٌَ َ َ
ِاّلل َِو َِر َ
ِخ ٌ

میکنند بهتر است» (بغوی ،3122 ،ج .)526 :3عبیارت "قرائیت عمیوم میردم" در کیالم وی،
اشاره به قرائت رایج بین مردم خراسان در عصر وی دارد .و این نمایانگیر آن اسیت کیه در
است.
311
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شرق و غرب جهان اسالم در آن روزگار قرائت حسز دستکم جایگاه نخسیت را نداشیته

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________________ دوره  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5335

ترجمهها:
طب :آمرزش از خداى و رحمت بهتر از آنچه بههم مىکنید.
کم :این آیه ترجمه نشده.
تج :باشد آمرزش از خداى تعالى ،و رحمت بهتر از آنچه شما جمع همىکنید.
نس :آمرزش خداى تعالى بهتر مر شما را از آن مالى که گرد مىکنیت ،و مىگیریت.
رض :آمرزش از خداى و بخشایش بهتر بود از آن که شما گرد مىکنید.
مو :هرآئینه آمرزشى از خدا و بخشش ازو بهترست از آنچه جمع مىکنید از مال دنیا.
نا :هرآینه آمرزشى از خداى و بخشایشى بهتر از آنچه گرد مىکنند.
غیر از ترجمه قرآن قرن دهم که متعلق به مترجمی ناشیناس اسیت میابقی مترجمیان بیه
صیغه مخاطب یعنی مختلف با قرائت حسز ترجمه کردهاند.

حسز" ،يؤتيهم" و بقیه "نؤتيهم" خواندهاند (خطیب ،3122 ،ج .)311 :2ابنخالویه میگویید:

«حسز از عاصم با یاء و بقیه با نون خواندهاند ،کیه در آن خداونید متعیال از خیودش خبیر
میدهد» (ابن خالویه ،3131 ،ج.)311 :3
ِ
اّللِ
طبرسی معتقید اسیت حجیت حسیز بیر قیرائتش ،عبیارت قرآنیی ﴿ َس َ ِ
کوف يُکؤ ِ ه َ ُ
نين﴾ است؛ و حجت کسانی که "نؤتيهم" خواندهاند ،عبیارات قرآنیی ﴿و آتينکا أجکرا
المؤم ِ َِ
ُ
ِ
ك َسنُؤتيهِم َأجراِ﴾ مییباشید» (طبرسیی ،3133 ،ج .)221 :1در همیین سیوره
عظيماِ﴾ و ﴿ ُأولئ َِ

مبارکه نساء ،در آیات  331 ،31 ،63و  ،362خداوند متعیال بیا عبیارات مشیابه و بیه صییغه
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 -3 -9آیه  192سوره مبارکه فساء:
ِ
ِ
جور ُهم﴾
ِسو َفِيُؤتيهِمِ ُأ َ
﴿ ُأولئ َ َ

متکلم معالغیر از ایتاء اجر مؤمنان سخن گسته است.
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ترجمهها:

قرائت حفص در ترجمههای کهن فارسی قرآنکریم _____________ امیرحسین عامی مطلق و سیدمحمد میرحسینی

طب :ایشانند زود [باشد که] بدهیمشان مزد ایشان.
کم :این آیه ترجمه نشده.
تج :ایشاناند که زود بود که بدهیم مزدهاى ایشان.
نس :آنهااند که هرآینه بدهدشان خداى تعالى ثواب کردار ایشان.
رض :ایشان را بدهیم مزدشان.
مو :آن گروه مؤمنان حقیقىاند زود باشد که بدهیم ما و حسز به صیغه غائبه یعنى خیدا
بدهد مزدى ایشان را که وعده داده است.
نا :اینان زود دهیم ایشان را مزدهاى ایشان را.
غیر از نسسی ،همه مترجمان فعدِ "نؤتيهم" را به صیغه متکلم ترجمه کردهاند؛ اما کاشیسی
اشارهای هم به قرائت حسز بهعنوان یک قرائت فرعی کیرده اسیت .سیمرقندی از مسسیران
ج )151 :3که قطعاً نمیتواند بر مبنای قرائت حسز باشد.
 -1 -9آیه  161سوره مبارکه أعراف:
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِربِّكُکمِ
لکٰ َِ
ِشديدا
مِعذابا َ
نهمِل ِ َمِتَع ِ َ
وِم َع ِّذبُ ُه َ
﴿ َوِإذِقالَتِ ُأ َّم ٌةِم ُ
ِقالواِمعذ َرةِإ ه
َ
ِاّلل ُِمهلكُ ُهمِ َأ ُ
ظونِقَوما ه َ ُ

قون﴾
َوِل ََعل َّ ُهمِيَت َّ َِ

حسیز" ،م ِ
عکذ َ ة" را منصییوب و سیایرین ،مرفیور خوانییدهانید (خطیییب ،3122 ،ج 311 :1و
َ

طبرسی ،3133 ،ج.)355 :1
سه نور اعراب ،برای واژه "معذ ًة" در قرائت حسز ،ممکن است:
اول این که مسعولٌ ألجله باشد که معنیای آن مییشیود" :گستنید [آنیان را نهیی از منکیر
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قرن چهارم در تسسیر این عبارت میگوید" :أي سنُعطيهم ثوابهم في الجنة" (سمرقندی ،بیتیا،

میکنیم] تا عذرى به درگاه پروردگارتان داشته باشیم».
دوم این که مسعول مطلق باشد که معنای آن میشیود" :گستنید واقعیاً از درگیاه خداونید
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عذرخواهیم».
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سوم این که مسعولٌبه باشد؛ چون عذرخواهی متضمن معنای کالم است .در آن صیورت
"الی بکم" متعلق به "قالوا" خواهد بود و معنای آن چنین است" :بیه درگیاه پروردگارتیان
گستند :عذرخواهیم" (السمین الحلبی ،بیتا ،ج.)115 :5
اما در قرائت عامّه" ،معذ ة" خبر است برای مبتدای محذوف که معنای آن چنیین اسیت:
"گستند [نهی از منکر ما] عذری است به درگاه پروردگارتان".
سیبویه ،عمن اختیار قرائت عامّه ،میگوید« :آنان نمیخواستند به خاطر امری کیه بیر آن
مالمت میشوند ،عذرخواهی کنند؛ بلکه از آنان پرسیدند" :ل ِ َم تَعِظُ ونَ قَوماً ؟" و آنیان پاسی
ِ
ِ
إلی َ بَّکُم" ».وی معتقد است موقعی "معکذ ة" بیهصیورت منصیوب
دادندَ " :موعظتُنا َمعذ َ ٌة ٰ

میآید که کسی خطایی کند و برای عذرخواهی بگوید "معذ ة" یعنی أَعتَذِرُ اعتِذارًا (سییبویه،

بیتا ،ج.)122 :3
طب :گستند :این عذر آوردنى است سوى خداوند شما.
کم :این آیه ترجمه نشده.
تج :گستند :تا عذرى باشد به خداى شما.
نس :گستند پیدا کردن عذر را به نزد آفریدگار.
رض :گستند بر سبید عذر با خدایتان.
مو :گستند فرقه ناهیه این وعظ ما عذرخواستنى است از ما و حسز معیذرت بیه نصیب
خواند یعنى پند دادن ما براى معذرتست از ما بسوى پروردگار شما.
نا :گستند :پوزشى این عذر پیدا کردنى است به سوى پروردگار شما.
ترجمه تاج التراجم ،نسسی و روضالجنان ،ظاهراً بر مبنای مسعولٌله بودن "معذ ة" اسیت
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ترجمهها:

که مطابق با قرائت حسز است و بقیه مترجمان قرائتی غیر از حسیز را برگزییدهانید .البتیه
کاشسی پس از ترجمه ،اشارهای هم به قرائت حسز کرده است.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1395.3.5.5.2
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 -9 -9آیه  18سوره مبارکه اففال:
رين﴾
ِاّللِِموه ِ ُنِِكَيدِِالكاف ِ َِ
﴿وِ َوِ َأ َّن ه َ َ

ِ
کو ِّه ٌن
ابن عامر ،حمزه ،کسایی و ابوبکر از عاصم "موه ٌن ك ََيد" و ابوعمرو ،ابنکثیر و نیافع " ُم َ
ك ََيد" خواندهاند .اگرچه برخی "موهن" را از باب افعال و برخی از باب تسعیید خوانیدهانید،
اما همگی در شبه فعد بودن آن و منصوب بودن "ك ََيد" بهعنوان مسعولٌبه متسقاند .تنها کسیی
که "ك ِ
َيد" را بهصورت مضاف الیه و مجرور خوانده ،حسز از عاصم اسیت (خطییب،3122 ،
ج 236 :1و شی طوسی ،بیتا ،ج.)11 :5
ترجمهها:
طب :گستند :آنتان است نصرت و غنیمت و حقّا که خداى است سسیت کننیده سیگالش
آن ناگرویدگان.
تج :و بدانید که خداى ععیف خواهد گردانید کید کافران را.
نس :و بدانیت که خداى تعالى سست گردانیده است کید کافران را.
رض :آن براى آن است که خداى ععیف کننده کید کافران است.
مو :اینست کار که دیدید و آن نیز هست که خداى سستکننیده و باطید سیازنده اسیت
مکر و حیله کافران را.
نا :آنتان که یاد کردیم ،به ایشان رسید و این که خداى سست کننیده اسیت سیگالش بید
ناگروندگان را.
ترجمه طبری و روضالجنان موافق با قرائت حسز هستند و ترجمههای دیگیر" ،کیید"
را مسعولٌبه در نظر گرفتهاند که براساس قرائت حسز نیست.
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 -6 -9آیه  23سوره مبارکه یوفس:
ِ
ِ
ِالدنيا﴾
ِالحياةِ ُّ
مِم َ
تاع َ
اسِإنَّماِبَغيُكُ َ
لِٰ َأنفُسكُ َ
مِع ه
﴿وِياِ َأي ُّ َهاِالن َ ُ
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کم :این آیه ترجمه نشده.
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متاع بیه عیم عیین خوانیدهانید (خطییب ،3122 ،ج 521 :1و
متاع به فتح عین و بقیهُ ،
حسزَ ،

ابنمجاهد.)125 ،
اگرچه نحویون ،وجوه اعرابی متعددی مانند مسعولٌبیه ،مسعیولٌلیه ،تحیذیر ،حیال و  ...را
برای قرائت حسز ذکر کردهاند (ر.ك :سمین الحلبی ،بییتیا ،ج ،)331 :6امیا بیشیتر مترجمیان
تکاع" کیه صیحیح
متاع" را مسعولّ به برای فعد محذوف گرفتهاند؛ یعنی "تَتَ َمتَّعونَ َم َ
معاصرَ " ،
بهنظر نمیرسد؛ چراکه فعد "تَ َمتَّ َع" و "استَمتَ َع" با حرف "باء" یا "مِن" متعدی مییشیود و
کِقَليلِ﴾ (زمر ،)1/یا مسعیول آن ذکیر
در آیات دیگر قرآن نیز یا با حرف باء آمده ﴿تَ َمتَّعِبِكُفرِ َِ

ِ
ارِ﴾ (ابراهیم .)12/مگر این کیه فعید محیذوف را
صيركُم إِلَٰ الن َ ِ
نشده است ﴿قُل تَ َمتَّعوا فَإ َِّن َم َ

مثالً "تبغون" در نظر بگیریم که در آن صورت معنای آن بهرهمندی نخواهد بود.

ترجمه پیشنهادی برای قرائت حفص :واژه "بغی" ،گیاهی ممکین اسیت بیهمعنیای سیتم
ون﴾ (آلعمران .)11/اگر معنای دوم را در نظر بگیریم ،قرائت حسز به راحتیی قابید توجییه
يَب ُغ َِ
"بغی" و تقیدیر آن چنیین مییشیود:
خواهد بود؛ به این شکد که
َ
"متاع" ،مسعولٌ به باشد برای ُ
متاع الحياة الدنيا ،علی أنفسکم" یعنی دنیاطلبی شما به زیان خودتان است.
"إنما بغيُکم َ

بغکی"
اما برای قرائت عامه ،سه نور اعراب محتمد است .اول این کیه " ُ
متکاع" را خبیرِ " ُ
ُسکُم" را متعلق به "بغی" ؛ دوم این کیه "علکی َأنف ِ
درنظر بگیریم و "علی َأنف ِ
ُسککُم" را خبیر
َ ٰ
َ ٰ

متکاع" را خبیری بیرای مبتیدای
متاع" را خبر دوم "بغٰ" بیدانیم و سیوم ایین کیه " ُِ
اول و " ُِ
تاعِالح ِ
ِ
الدنيا" (ابنغَلبون.)161 :3132 ،
ياةِ ُّ
محذوف بدانیم؛ یعنی " ٰذل َ ِ َم ُ َ
ترجمهها:
طب :گستند :اى مردمان که افزون جستن شما بر تنهاى شما است برخیوردارى زنیدگانى
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ِ
َ
ِاّللِِِ
يکرِييکن ه َ
کردن باشد و گاهی ممکن است به معنای طلب کردن و تماید داشتن .مانند﴿ :أِفَ َغ َ

این جهان.
کم :این آیه ترجمه نشده.
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تج :اى شما که مردمانید! این ستم شما بر تنهاى شما متاعى است این جهانى.
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نس :اى مردمان عرر ستم شما هم بر شماست ،و این قدر کامرانى متار دنیاست.
رض :اى مردمان ظلم شما بر خود [است] برخوردارى زندگانى دنیا.
مو :اى مردمان جز این نیست که ستم شما بر نسسیهاى شماسیت .سیتم و بییدادى شیما
برخوردارى زندگانى دنیا است .حسز متار را بنصب خواند و مصدر را فعد محذوف دانید
یعنى روزى چند برمىخورید برخوردنى از زندگانى دنیا
نا :آنتان اى مردمان! هرآینه ستم شما هست بر تنهاى شما .برخیوردارى زنیدگانى فروتیر
است.
بهنظر میرسد در ترجمه طبری ،روضالجنان ،مواهب علیه و ترجمیه قیرن دهیم ،وجیه
اعرابی دوم از قرائت عامه ،درنظر گرفته شده ،اما تاج التراجم ،وجه اول و نسسی ،وجیه سیوم
را برگزیدهاند .بههرحال ،تمامی مترجمان ،قرائتی غیر از حسز را اختیار کردهاند.

نه تنها در بین قراء سبعه بلکه از میان تمامی قراء عشره که تعداد راویان مشیهور آنهیا بیه 22

نسر میرسد ،فقط حسز "يَحشُ ُا ُهم" را به صیغه غایب خوانده و میابقی نیوزده نسیر ،حتیی
کا ُهم" خوانیدهانید (خطییب،
ابوبکر ،راوی دیگر عاصم نیز آن را به صیغه متکلم یعنی "نَحشُ ُ

 ،3122ج 563 :1و ابن الجزری ،بیتا.)262 :

ابنعطیه میگوید« :قراء سبعه و جمهور مردم آن را "نحشاهم" ،با نیون خوانیدهانید ،و
3

أعمش 2در روایتی آن را "يحشاهم" با یاء خوانده است» (ابن عطیه ،3122 ،ج.)321 :1
ابنعاشور در تسسیرش به نام "التحرییر و التنیویر" ،چنیین آورده« :جمهیور میردم آن را
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 -7 -9آیه  19سوره مبارکه یوفس:
ِ
ِ
فونِبَينَ ُهم﴾
عار َ
ومِيَ ُ
ِساعةِم َنِالن َّهارِِيَتَ َ
حش ُر ُهمِكَ َأنِلَمِيَلبَثواِإ َّل َ
﴿وِ َوِيَ َ

"نحشاهم" با نون تعظیم خواندهاند ،و حسز از عاصم با یاء به صیغه غایب خوانیده اسیت،
ِ
ِ
کاسِِ َشکيئاِ﴾
ِاّللِّلِيَظل ُ
کمِالنَ َ
که عمیر فاعلی آن به اسم جالله در عبارات قبلی؛ یعنیی﴿ :وِإ َّن ه َ َ

ترجمهها:
311
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برمیگردد( ».یونس( »)11 /ابن عاشور ،بیتا ،ج.)11 :33
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طب :و آن روز که برانگیزیم ایشان را گویى که نه ماندند مگر ساعتى از روز مىشناسیند
یکدیگر را میان ایشان.
کم :این آیه ترجمه نشده.
تج :و یاد کن آن روز که حشر کنیم ایشان را چنانکه گویى مقام نکیردهانید انیدر دنییا و
اندر گور ،مگر ساعتى از روز یکدیگر را همىدانند که از گور برخیزند.
نس :و آن روز که برانگیزانیمشان ،چنان نمایدشان ،که درنگ نکردند مگر سیاعتى از روز
در این جهان ،به اوّل حال آشناییها پیدا کنند.
رض :و آن روز که حشر کنیم 1ایشان را پندارى که کمتیر ناسیتادند مگیر سیاعتى از روز
آشنایى بدهند میان ایشان.
مو :و یاد کن روزى را که جمع کنیم و حسز به غیبت میىخوانید یعنیى خیداى جمیع
درنگ نکردهاند مگر زمانى اندك از روز و چون از قبر برانگیخته شیوند آشینائى دهنید مییان
یکدیگر یعنى همه یکدیگر را بشناسند.
نا :و آن روز قیامت که گرد کنیم ایشان را همانا که درنگ نکردند در دنیا و در گور مگیر
هنگامى اندك از روز در جنب روز قیامیت بشناسیند ییکدیگیر را آشینایى دهنید در مییان
خویش.
به وعوح روشن است که هیچیک از ترجمهها براساس قرائت حسز نیست.
 -8 -9آیه  11سوره مبارکه هود:

ِ
وج ِ
ين﴾
ينِاثنَ ِِ
﴿وِقُلِنَاِاحملِفيهاِمِنِكُ ٍّ
ل َ
ِز َ
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مىکند کافران را و از هول آن روز مدّت بودن در دنیا و در قبر مر ایشان را کوتاه نماید گوییا

از بیست راوی قراء عشره ،تنها حسز" ،كل" را با تنوین خوانده و بقیه نوزده نسیر بیا کسیره

"زوجين" ،مسعول اسیت و منصیوب و "اثنکين" ،صیست آن اسیت و بیرای تأکیید آمیده و
312
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و بهصورت مضاف خواندهاند (خطیب ،3122 ،ج 52 :1و دانی.)321 :3121 ،
در قرائت حسیز ،تنیوین ،عیوض از مضیاف الییه اسیت؛ یعنیی "مِکن كک ِّل حيکوان" و

قرائت حفص در ترجمههای کهن فارسی قرآنکریم _____________ امیرحسین عامی مطلق و سیدمحمد میرحسینی

منصوب است؛ یعنی از هر نور حیوانی ،یک جست دوتایی (یک نر و یک ماده) بر آن سیوار
کن .اما در قرائت عامه" ،زوجين" ،مضاف الیه اسیت و مجیرور و "اثنکين" مسعیول اسیت و
منصوب .یعنی از هر زوجی دو تا را (یک نر و یک ماده) بر آن سوار کن (مکیبن ابییطالیب،

 ،3111ج.)521 :3
اگرچه در مجمور ،هر دو قرائت یک معنا دارد ،اما از ساختار جمله در ترجمیه مییتیوان
تشخیز داد که مترجم بهکدام قرائت نظر داشته است.
ترجمهها :
طب :گستیم بردار اندران از هر جستى ،دو.
کم :این آیه ترجمه نشده.
تج :گستیم برگیر اندران سسینه با خویشتن هر چیزى که جست باشد :یکى نر و یکى ماده.
رض :گستیم ما بر گیر در آنجا از هر دو جست ،دو را .
مو :گستیم ما نوح علیه السالم را که بردار در کشتى از هر جنسیى دو جسیت از حیوانیات
یعنى از آنها که جستى مىکنند ،دو تا نر و ماده و حسز به تنوین کد مىخواند یعنى از هیر
نور حیوانى دو جست بکشتى برآر
نا :گستیم بردار در آن کشتى از هر جست نر و ماده ،دو .
اگرچه ترجمه مواهب علیه ،کامالً گویا نیست؛ اما با توجه به نقد قرائت حسز و معنیای
آن پس از ترجمه ،درمییابیم که ترجمه نخست وی ،براساس قرائت حسز نبوده اسیت .در
ترجمه نسسی ،بهنظر میرسد واژه "اثنین" ترجمه نشده ،اما عبارت "هیر حییوانی" نیاظر بیر
قرائت حسز است .سایر مترجمان بهروشنی براساس قرائت عامه ،ترجمه کردهاند.
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 -5 -9آیه  115سوره مبارکه یوسف و آیه  13سوره مبارکه فحل و آیه  7سوره مبارکه افبیاء:
﴿وِإ ِ َّلِرِجاّلِنوحيِإِلَيهِم﴾
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نس :گستیم درآر به کشتى از هر حیوانى جستى.
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حسز ،در هر سه آیه و در این عبارت ،فعد را به صییغه معلیوم و میتکلم (نکوحي) ،و بقییه
يکوحی) خوانیدهانید (خطییب ،3122 ،ج 151 :1و دمییاطی،
قاریان به صیغه مجهول و غاییب (
ٰ

 ،3123ج .)355 :2ابوعلی فارسی ،معتقد است قرائت حسز مطیابق بیا آییاتی نظییر ﴿وِإِنَکاِ
ِ
ينِمِنِبَعدِِِ﴾ (نساء )361 /است ،و قرائت سیایر قیراء،
وحيناِإِل َ
لِٰنوحٍ َِوِالن َّبِي َ َ
َيكِكَماِ َأ َ
َأ َ
وحيناِإ ه
ِ
وحيِِإِلِٰنوحٍِ َأن َّ ُهِلَنِيؤمِنِمِنِقَوم ِ َ ِ
ن﴾ (هیود)16 /
دِءام َِ
ُ َ
كِإ َّل َِمنِقَ َ
مطابق با آیاتی نظیر ﴿وِ َوِ ُأ َ ه
(ر.ك :فارسی ،3121 ،ج.)112 :1

ترجمهها به ترتیب آیات (یوسف ،503 /نحل ،43 /انبیاء:)1 /
طب -3 :مگر مردانى وحى مىکنید سیوى ایشیان  -2مگیر مردمیان کیوحى فرسیتادند
بریشان  -1مگر مردانى وحى کردند بایشان.
کم -3 :ترجمه نشده  -2ترجمه نشده  -1مگر مردانی که وحیی کیرده مییشیود سیوی
تج -3 :إال مردانى را که وحى کردندى به ایشان از اهد امصار  -2مگیر مردانیى را کیه
وحى مىفرستادیم بر ایشان  -1إال مردانى که وحى کنند به ایشان.
نس -3 :مگر مردمان و شهریان ،که وحى مىآمد به ایشان  -2مگر مردمانى را کیه وحیى
مىآمد به سوى ایشان  -1مگر مردمان ،که وحى فرستاده مىشد به ایشان.
رض -3 :مگر مردانى را که وحى کردند به ایشان  -2اال مردانى را که وحیى کردنید بیه
ایشان  -1مگر مردانى که وحى گردید به ایشان .
مو -3 :مگر مردان را که وحى فرستاده شد بدیشیان  -2مگیر مردانیى را از آدمییان کیه
بزبان مالئکه نُوحِی إِلَیْهِمْ وحى فرستاده مىشد بدیشان  -1مگر مردانى کیه وحیى فرسیتاده
شده است بسوى ایشان .
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ایشان.

نا -3 :مگر مردانى پیغام کرده شود به ایشان  -2مگر مردانیى پیغیام کیرده میىشیود بیه
ایشان  -1مگر مردانى را که پیغام کرده مىشد به ایشان .
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در زبان فارسی ،گاهی بیهجیای بیهکیارگیری فعید مجهیول ،از فعید معلیوم بیا فیاعلی
نامشخز استساده میشود .مثالً بهجای اینکه بگویند" :اگر فالن کیار را بکنیی میورد خنیده
واقع میشوی" ،میگویند " :اگر فالن کار را بکنیی بیه تیو مییخندنید" .در برخیی از ایین
ترجمهها نیز بهجای "به آنها وحی شد"" ،به آنها وحی کردند" آمده که از نظر معنایی هیر
يوحی" بهحساب میآیند.
دو مجهول ،و ترجمه "
ٰ
در میان این هست ترجمه برای سه آیه که مجموعاً  31ترجمه میشود ،تنهیا ییک میورد،
تاج التراجم ،آیه  11سوره مبارکه نحد را بر مبنای قرائت حسز ترجمه کیرده و  31ترجمیه
دیگر بر مبنای قرائتی غیراز حسز است.

حسز" ،تُساق ِ ْط" از باب مساعله ،حمزه" ،تَساق َْط" از باب تساعد و حذف تاء بیرای تخسییف
و سایر قراء سبعه" ،تَساق َْط" از باب تساعد و ادغام تاء در سین ،خوانیدهانید (خطییب،3122 ،

ج 155 :5و واسطی.)122 :3121 ،
در قرائت حسز" ،تُساقِط" به معنای "فرو انداختن" و " ُ طَ بًکا" مسعیولٌ بیه آن خواهید
ل" دانسیتهانید کیه در آن صیورت" ،تَسکاقَط"
فاعک َ
فاع َ
ل" را مطاور " َ
بود .برخی لغویون" ،تَ َ

بهمعنای فرو افتادن و " ُ طَ بًا" تمییز خواهد بود و برخی "تَساقَط" را نییز متعیدی دانسیتهانید
(ر.ك :راغب اصسهانی :3132 ،ذید سقط) ،که در آن صیورت قرائیت حسیز و سیایرین ،ییک
ترجمه خواهد داشت .با این توعیح ،اگر مترجمی فعد را الزم معنیا کنید ،حتمیاً بیه قرائیت
عامه نظر داشته نه قرائت حسز ،اما اگر متعدی معنا کنید ،بیا تمیام قرائیات سیبعه سیازگار
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 -11 -9آیه  29سوره مبارکه مریم:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِجنِيًّا﴾
ِه َزيِإلَيكِبِجذعِِالن َّخلَةِتُساقطِ َعلَيك ُِر َطبا َ
﴿وِ َو ُ

است.
ترجمهها:
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1395.3.5.5.2
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طب :و بجنبان سوى خویش ستون خرما بن تا فرود آیید بیر تیو خرمیاى تیازه و از بیار
واکرده.
کم :و اگر بجنبانی او را فرود افتد بر تو خرمای تر و تازه.
تج :بجنبان اى مریم به خود تنه خرماى ،تا بیندازد به تو خرماى تر تازه چیده.
نس :بجنبان به سوى خویش [نرد] درخت خرما را تا بسکند بر تو خرمیاى تیازه مشیتهى
را.
رض :و بجنبان با خود درخت خرما تا بیستد بر تو رطب تازه.
مو :و بجنبان و مید ده بسوى خود تنه درخیت خرمیاى خشیک شیده را تیا فیرو رییزد
حسز تُساقِط خواند یعنى تا درخت بیسگند بر تو خرماى تر و تازه
نا :و بجنبان سوى خودت تنه درخت خرما را تا فرو افتد بر تو خرماى تر تازه.
کمبریج ،روضالجنان و قرن دهم(مترجم ناشناس) ،قطعاً بر مبنای قرائت حسز نیسیت .امیا
در ترجمه مواهب ،فعدِ "فرو ریزد" دو وجهی است؛ یعنی ممکین اسیت الزم (خرمیا فیرو
ریزد بر تو) یا متعدی (درخت فرو ریزد بر تو خرما را) باشد .لکن با توجیه بیه نقید قرائیت
حسز و معنای آن پس از ترجمه خودش ،در مییابیم که نظیر وی نییز در ابتیدا بیر قرائیت
عامه بوده نه قرائت حسز.
 -11 -9آیه  112سوره مبارکه افبیاء:
ق﴾
الح ِِّ
﴿وِ هق َ
ل َِر ِّ
بِاحكُمِب ِ َ

حسز" ،قالَ" به صیغه ماعی و بقیه قراء "قُل" به صیغه امر خواندهانید (خطییب ،3122 ،ج:6
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ترجمه تاج التراجم و نسسی میتواند براساس قرائت حسز باشید .ترجمیههیای طبیری،

 61و ابوزرعه.)133 :3131 ،
با توجه به سیاق آیات قبد و دو بار تکرار فعد امر "قل" در آییات  323و  ، 321قرائیت
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عامه با سیاق ،سازگارتر بهنظر میرسد .ابن ابی حیاتم (م 123ق) در تسسییرش از قتیاده نقید
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ِ
حين﴾ ،پیس
يکرِالفکات ِ َِ
نکت َ
کالح ِّق َِوِ َأ َ
ينِ َقومناِب ِ َ
کرده« :انبیاء میگستنید﴿ :و " َربَّنَا افتَح بَينَنا َوِبَ َ
ِخ ُ

ق﴾ یعنی بیه حیق حکیم فرمیا».
الح ِِّ
خداوند به پیامبرش فرمان داد که بگوید﴿ :وِ َر ِّ
بِاحكُمِب ِ َ

(ابن ابی حاتم.)2133 :3131 ،
عبارت "پس خداوند به پیامبرش فرمان داد که بگوید" ،در این تسسیر قدیمی بیه قرائیت
کلِربِاحكکم﴾  ...و قرائیت
عامه اشاره دارد .سمرقندی میگوید« :قرائت عموم میردم ﴿وِقُ
َ
بِاحكُم﴾ است» (سمرقندی ،بیتا ،ج.)113 :2
حسز از عاصم ﴿وِقا َل َِر ِّ
ترجمهها:
طب :بگو -یا محمّد : -اى بار خداى من حکم کن براستى
کم :بگو ای محمد ،ای خداوند من حکم کن ،ای که زود بحق بکن.
تج :بگو اى محمّد :اى خداى! حکم کن بحقّ میان آن کسى که مرا تکذیب کند
کردهاى و آن صدق است.
رض :بگوى اى محمّد :بار خدایا! حکم کن میان من و این کافران بحق
مو :بگو اى آفریدگار من حکم کن
نا :گو ،اى پروردگار من! حکم کن به سزا و راست
غیر از نسسی ،تمامی مترجمان ،بیتردید بر قرائت عامیه مسیلمانان در عصیر خیود و نیه
براساس قرائت حسز ترجمه نمودهاند .جالب اینکه در ترجمه کمبریج ،متن عربی آییه نییز
بهصورت "قُل" و به صیغه امر نگاشته شده است.
 -12 -9آیه  29سوره مبارکه حج:
بيل ه ِ
اسِسواء ِ
رامِالَّذيِجعلنا ِلِلن ِ
ِ ِ
ِ
ِالح ِ
کُِ
ص َد َ
ِالعك ُ
ه
َ َ ُ َ
ِاّلل َِوِال َِمسجد َ
ون َ
﴿وِإ َّنِال َّ َ
نِس ِ َ
َ
ِع َ
ذينِكَفَرواْ َِوِيَ ُ
البايِ﴾ ِ
فيهِ َِوِ ِ
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نس :مصطسى گست ،و بر طریق دعا گست؛ اى پروردگار من حکم کن بدان وعیدهاى کیه
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واء" خواندهاند (خطیب ،3122 ،ج .)322 :6قرطبیی در تسسییر
واء" و بقیه قراءَ " ،س ٌ
حسزَ " ،س ً

کواء"
این آیه میگوید« :جمهور مردم " َس ٌ
واء" را به رفع خواندهاند  ...و حسز از عاصیم " َس ً
به نصب خوانده است» (قرطبی ،3161 ،ج.)11 :31

العاكف" مبتیدای میؤخر
سواء" ،خبر مقدم و "
ُ
در قرائت جمهور مردم در قرون گذشتهٌ " ،

ل" ،یک مسعولی و به معنای " َخل ََق" است ؛ ییا دو مسعیولی
است .در این حالت ،یا فعدِ " َج َع َ
قاا" یا "قِبلَ ًة" و امثال آنها اسیت و ترجمیه آن چنیین اسیت:
است که مسعول دوم آنُ " ،مستَ ًّ
"آن را برای مردم آفریدیم؛ حاعر و مسافر در آن یکسان است" ییا "آن را قبلیه میردم قیرار
دادیم؛ حاعر و مسافر در آن یکسان است".
لنکاه" و هیمچنیین
سواء" ،حال است از عیمیر مسعیولی در " َج َع ُ
اما در قرائت حسزً " ،

العکاكف و البکادي" کیه
واء" ،مصدر در معنیای اسیم فاعید اسیت یعنییُ " :مسکتويًا فيکه
ُ
" َس ً
قرائت ،حال بودن "سواءِ" ،با عباراتی نظیر "که"" ،در حالی که"" ،بیه طیوری کیه" و امثیال
سکواء" ،مسعیول دوم جعلنیاه در نظیر گرفتیه
آنها ،نمود پیدا خواهد کرد و ممکین اسیت "
ً
شود(قرطبی ،3161 ،ج.)11 :31
ترجمهها:
طب :کردیم مر مردمان را برابر مقیم که اندرو بود و آنک از بیرون درآید.
کم :همه یکسانند درو ،آنکه مقیم است درو ،و آنکه مقیم نیسیت و از جیایی دور آیید از
بهر حج کردن.
تج :ترجمه این آیه موجود نیست.
نس :برابراند در وى باشندگان ،و از جاى دیگر آیندگان.
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العاكف" ،نقش فاعد را برای " ُمستوي" خواهد داشیت (فارسیی ،3121 ،ج .)233 :5در ایین
"
ُ

روض :کردیم او را براى مردمان ،راست است استاده در او و بادى.
مییو :سییاختیم او را بییراى همییه مردمییان [مخصییو
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نیسییت بییه بعضییى دون بعضییى]،
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نا :گردانیدیم آن را قبله براى مردمان برابر و یکسان است پیوسته باشنده درو و بیابانى.
ابوالستوح رازی در تسسیر روض الجنان ،پیس از ذکیر ترجمیه و تسسییر آییه ،بیه قرائیت
حسز نیز اشاره کرده است که حاکی از این است که مبنای ترجمه ابتدائی او قرائت حسیز
واء" را مسعول دوم " َج َعلنا" در نظر گرفیت اگرچیه
نبوده است .در ترجمه طبری میتوان " َس ً

مسعول اول آن یعنی عمیر " ُه" ترجمه نشده است .در ایین صیورت ترجمیه وی بیا قرائیت
واء» ،پررنگ تر است تیا حیال
حسز سازگارتر است .در سایر ترجمهها نقشِ خبر ،برای " َس ٌ

یا مسعول دوم.
 -13 -9آیه  15سوره مبارکه فرقان:
اِوِّلِنَصرا﴾ ِ
َ
َ
ِصرف َ
﴿وِفَقَدِكَ َّذبوكُمِبِماِتَ
قولونِفَماِتَستَ
طيعون َ

(خطیب ،3122 ،ج 111 :6و دمیاطی ،3123 ،ج .)123 :2ابنعطیه مییگویید« :حسیز از عاصیم
"بما تقولون فما تستطيعون" با تاء در هر دو فعد ،و بقیه قراء و همچنین أبیوبکر از عاصیم و
سایر مردم "تقولون" با تاء و "فماِيستطيعون" با یاء خواندهاند» (ابینعطییه ،3122 ،ج.)221 :1
عبارت "بقیه قراء و مردم" در کالم ابنعطیه حاکی از آن اسیت کیه غییر از جمهیور قارییان
سبعه و عشره ،عموم مردم نیز در عصر و دیار وی ،قرائتی غیر از حسز از عاصم داشتهاند.
در قرائت حسز ،خطابِ فعد ،به مشرکان است؛ یعنی قادر به دفع عذاب و ییاری خیود
نیستید .اما در قرائت عامه ،فاعدِ "يسکتطيعون" ،خیدایان دروغیین مشیرکان اسیت یعنیی آن
خدایانی را که بهجای خدای یکتا میپرستیدید ،قادر بیه دفیع عیذاب و ییاری شیما نیسیتند
(ر.ك :مکیبن ابیطالب ،3111 ،ج .)315 :2مرحوم عالمه طباطبایی ،قرائت بیه صییغه غاییب را
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غیر از حسز 31 ،نسر دیگر از راویان قراء عشره" ،يَستَطيعونَ " به صییغه غاییب خوانیدهانید

قرائت نیکویی میداند که با سیاق آیات سازگار است (طباطبایی ،3133 ،ج.)311 :35
ترجمهها:
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طب :نه همیتوانند گردانیدن و نه یارى کردن.

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________________ دوره  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5335

کم :پس نتوانند بتان شما که بگردانند عذاب خدای از شما و نتوانن کیه ییاری دهنید میر
شما را.
تج :این آیه ترجمه ندارد.
نس :نتوانند که عذاب از شما بگردانند ،و نه آنکه شما را یارى دهند.
رض :نتوانند باز گردانیدن و نه یارى کردن.
مو :پس نمیتوانند معبودان شما بگردانییدن عیذاب از شیما و نیه ییارى کیردن شیما را
بنجات.
نا :پس نتوانند گردانیدن عذاب از ایشان را و نه یارى دادن.
روشن است که هیچیک از مترجمان این آیه را بر مبنای قرائت حسز ترجمه نکردهاند.

تنها حسز از عاصم آن را "عالِمين" به کسر الم خوانده و بقیه آن را "عکالَمين" بیه فیتح الم
خواندهاند (خطیب ،3122 ،ج 352 :3و ابن الجزری ،ج .)111 :2برخی معتقدند حسیز بیهدلیید
سیاق آیات قبد و بعد ،آن را "عالِمين" خوانده است(ر.ك :ابوزرعه ،بیتیا .)551 :فیراء قرائیت
لکون﴾ و ﴿وِلَِيکا ٍ ِ ِ ُ
ِلولِکيِ
حسز را بهدلید سازگاری با آییاتی نظییر ﴿وِلَِيکا ٍِ ل ِ َقکو ٍِم يَعق ِ َِ

لباب﴾ ،قرائتی خوب معرفی میکند (فراء ،ج.)121: 2
اِلَ ِِ
ترجمهها:
طب :حقّا که اندر آن است آیتها جهانیان را.

کییم :هسییت در آن آوازهییای گونییاگون و سییخنان گونییاگون و چهییرههییای گونییاگون

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-07-07

 -11 -9آیه  22سوره مبارکه رو :
﴿وِإ ِ َّنِفِٰذهلِكِلَِي ٍ
مين﴾
تِلِّ هلعل ِ َِ
َ ه

نشانیهایی مر جهانیان را ،و آن آدمیانند و پریان.
تج :این آیه ترجمه ندارد.

311
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نس :اندرین حجّتهاى علماست.

قرائت حفص در ترجمههای کهن فارسی قرآنکریم _____________ امیرحسین عامی مطلق و سیدمحمد میرحسینی

رض :بدرستى که در آن نشانههاست جهانیان را.
مو :بدرستى که در آن هر آئینه نشانهاى قدرت و حکمت است مر عالمیان را.
نا :بدرستى که در آنت است هراینه نشانها و عبرتها مر جهانیان را.
غیر از نسسی ،هیچیک از ترجمهها بر مبنای قرائت حسز نیست .بسیاری از تساسییر نییز
معانی مشابهی را ارائه دادهاند .شی طوسی در تسسیر این واژه میگوید« :ل ِ َجميع َخلقِکه الکذين
للمکَ َّلفکين» (طبرسیی ،3133 ،ج:1
َخلَق َُهم» (طوسی ،بیتیا ،ج)212 :1؛ طبرسیی مییگویید« :أي ُ
)133؛ قرطبی میگوید« :أي للبا و الفاجا» (قرطبی ،3161 ،ج )31 :31و ...
ِاّللِبال ِ ُغِ َأمرِِِ﴾ِ
 -19 -9آیه  3سوره مبارکه یالق﴿ :وِإ ِ َّن ه ََِ

(خطیب ،3122 ،ج .)522 :1اگرچه در قرائت حسز" ،بالغُ " ،به مسعولش اعیافه شیده اسیت،

اما معموالً در ترجمه ،آن را بهصورت ترکییب اعیافی مییآورنید .ماننید" :مسیلّما خداونید
رساننده فرمان و تحقق بخشنده اراده خویش است" (ر.ك :ترجمه علی مشکینی) .حیال آنکیه
أما" ،نقش مسعول داشته و ترجمه آن بیهصیورت ترکییب اعیافی صیحیح
در قرائت عامّهَ " ،
بهنظر نمیرسد.
فیض کاشانی ،پس از تسسیر قرائت عامه ،اشارهای هم به قرائت حسز کرده و میگویید:
«خداوند به هرچه اراده کند میرسد و هیچ خواستهای از او فوت نمیگیردد .عبیارت "بکالغ
أماه" بهصورت ترکیب اعافی نیز قرائت شده است» (فیض کاشانی ،3135 ،ج.)311 :5
ترجمهها:
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ِ َ
ما ُه" با تنیوین و راء مستوحیه خوانیدهانید
غیر از حسز ،سایر راویانِ قراء سبعه آن را "بالغٌ أ َ

طب :که خداى عزّ و جدّ رساننده است کار او را.
تج :این آیه ترجمه نشده.
311
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کم :زیرا امر خدای رونده است.
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نس :خداى عزّ و جدّ فرمان خویش را تنسیذکننده است.
رض :که خداى رسد به کار خود.
مو :بدرستى که خداى رساننده است کار خود را [بههرجا که خواهد].
نا :بدرستى که خداى رسنده است کار خود را.
در ترجمه روض الجنان ،مسعول ،بهصورت متمم ترجمیه شیده اسیت .ترجمیه کمبیریج
ظاهراً براساس قرائت شاذه " ِإنَّ ٰ ِ
أما ُه" به رفع راء اسیت .در سیایر ترجمیههیا" ،را"،
َ
ال بالغٌ ُ
نشانه مسعول بیواسطه است که اشاره به قرائت عامّه در عصر و دیار مترجمیان دارد .بیه هیر
حال هیچیک از ترجمهها براساس قرائت حسز نیست.

فقط حسز" ،نَز َاعة" را منصوب و بقیه ،مرفور خوانیدهانید (خطییب ،3122 ،ج 11 :32و ابین

الجزری ،بیتا ،ج .)112 :2ثعلبی نیشابوری میگوید« :قرائت عموم مردم به رفع اسیت بیر ایین
اساس که صست لظی باشد ،و حسز از عاصم به نصب روایت کرده که حال باشد( ».ثعلبیی،

 ،3122ج .)11 :32زمخشری آن را بهعنوان قرائتی غیر رایج (با لسظ قیر)) مطیرح کیرده و آن
را حال مؤکده یا اختصا

برای تهوید معرفی میکند (زمخشری ،3123 ،ج .)632 :1طبری بیا

این که قرائت نصب را دارای وجهی در عربی میداند ،اما به واسطه مخالستش با اجمار قیراء
بالد اسالمی ،آن را جایز ندانسته و میگوید« :قرائت نصب جایز نیست چرا که قراء بیالد بیر
رفع آن اجمار دارند ،و هیچ قاریای آن را به نصب نخوانده اگرچه در زبیان عربیی حجتیی
برای آن وجود داشته باشد» (طبری ،3132 ،ج.)11 :21
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 -16 -9آیا  19و  16سوره مبارکه معار :
ِ
َظِٰ*ِنَ َز َاعةِلِّ َّ
وى﴾
لش هِ
﴿وِكَ َلِإنَّهاِل ه

نحاس میگوید« :ابوعبید منصوب بودن نزاعة را جایز دانسته ،اما مییگویید کسیی آن را
به نصب قرائت نکرده است .ابوالعباس محمدبن یزید نصب آن را جایز نمیداند چراکه غییر
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از رفع ،مجاز نیست و نمیتوان آن را حال در نظر گرفت( ».نحیاس ،3123 ،ج .)22 :5زجیاج

قرائت حفص در ترجمههای کهن فارسی قرآنکریم _____________ امیرحسین عامی مطلق و سیدمحمد میرحسینی

برای قرائت حسز ،غیر از دو وجه یادشده ،وجه سومی را هیم آورده و آن ایین کیه نزاعکة،
منصوب به ذم باشد .اما در نهایت وی نیز به نوعی با دیگران در ردّ قرائت حسز هیم کیالم
است « :قرائت صحیح ،نَزا َع ٌة است ،و همه قرّاء بیر آن اتسیاق دارنید و در نحیو نییز رفیع از
نصب قوی تر است .ابوعبید میگوید اگرچه نصب آن در عربی مجیاز اسیت ،امیا احیدی از
قراء آن را بدین گونه نخوانده است( ».زجاج ،3121 ،ج.)223 :5
ترجمهها:
طب :حقّا! که آن باشد دوزخى بیرون کشنده مر اندامها را.
کم :آن درکتی است اندر دوزخ جوشان که آنرا لظی خواننید .بیر کننیدهای انیدامهیا را و
دست و پایها را و دیگر اندامها را از جای برکند.
تج :این آیه ترجمه ندارد.
رض :نه چنان است ،آن باشد دوزخ کنده پوست کننده باشد از سر.
مو :بدرستى که آتش دوزخ زبانه ایست خالز ،کشنده است مر دسیت و پیاى مشیرکان
را یا پوست سر ایشان را.
نا :بدرستى که آن آتش با زبانه است کشنده و برکننده مر اندامها را.
در ترجمه طبری و روض الجنان" ،نزاع ٌة» ،صست "لظی" در نظر گرفته شده اسیت و در
ترجمه نسسی ،مواهب و قرن دهم" ،نزاع ٌة» ،خبر دوم است برای عمیر در "إنها» .در ترجمیه
کمبریج ظاهراً "نَز َاع ٌة" فاعد برای فعد محذوف فرض شده است (ن ََز َع نَز َاعک ٌة لِلشَّ کو ) .امیا
هیچیک ،آیه را براساس قرائت حسز (حال ،اختصا یا ذم) ترجمه نکردهاند.
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نس :آن دوزخی است سوزان آهیجنده گوشت و پوست ایشان.

 -6بررسی آماری
جدول  :2بررسی آماری مطابقت ترجمه ها با قرائت حفص از عاصم
ترجمه

قرن

آیات بررسی

حفص از عاصم

شده
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غیر از حفص از عاصم
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تعداد

ترجمه براساس قرائت

ترجمه براساس قرائت
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با توجه به روش تحقیق ،از مجمیور  361میورد ترجمیه بررسیی شیده ،در  311میورد،
 31مورد ترجمهها براساس قرائت حسز است (جدول شماره  )2که در این موارد نییز تغیییر
ترجمه به قرائت حسز توسط مصحّحینِ ترجمیههیای کهین ،دور از ذهین نیسیت .نمونیه
اینگونه خطا در تصحیح را میتوان در ترجمیه روض الجنیان ذیید آییه  15سیوره مبارکیه
یونس (بخش  )3-1مشاهده نمود.

 -7فتیجه
با عنایت به بررسی تک تک آیات مربوط بیه انسیرادات حسیز کیه امکیان بررسیی تسیاوت
ترجمه در آنها وجود دارد و بررسی تساوتهای معنایی حاصد از قرائیات ،در ترجمیههیای
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مترجمان ،آیات را بر مبنای قرائتی غیر از قرائت حسز از عاصم ترجمه کیردهانید و تنهیا در

منتخب از قرن چهارم تا دهم ،تقریباً با اطمینان میتوان ادعا کرد کیه قرائیت عامیه مسیلمانان
(دست کم در بالد فارسزبان) در قرون گذشته ،قرائت رایج امروزی یعنی حسز از عاصیم
مناطق مختلف اسالمی از خراسان گرفته تا حجاز و عراق و اندلس و  ...قابد اثبات است.
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نبوده است .این مطلب در میان مسلمانان سایر بالد نییز بیا کمیی جسیتجو در آثیار مسسیران

قرائت حفص در ترجمههای کهن فارسی قرآنکریم _____________ امیرحسین عامی مطلق و سیدمحمد میرحسینی

بدین ترتیب اثبات میگردد که ادّعای یکسان بودن قرائت عامه مسلمانان از صدر اسیالم
تاکنون و مطابقت آن با قرائت مشهور امروزی از یک سو و پیروی حسیز از همیین قرائیت
واحد از سوی دیگر ،به شدت مخدوش است .بلکه به عکیس در میوارد متعیددی مشیاهده
میگردد که عاصم و به تبع او حسز ،از قرائت عموم مسلمانان پیروی نکردهاند.

 -8پیفوشت
 -5عبارت "جمهور مردم" در کنار "قراء سبعه" حاکی از عیدم مطابقیت قرائیت حسیز ،بیا قرائیت عمیوم
مسلمانان است نه عموم قاریان.
 -2أعمش ،از قاریان سبعه و عشره نیست اما یکی از قاریان چهارده گانه است.
 -1در متن ترجمه" ،حشر کند" آمده اما مصحح در پاورقی اذعان کرده که در نس اصیلی" ،حشیر کنییم" و
به صورت "حشر کند" آورده است .در متن تسسیر روض الجنان نیز چنین آمده« :ییاد کین اى محمّید آن روز
که ما ایشان را حشر کنیم»

 -8منابع
* قرآنکریم
 -3آذرنوش ،آذرتاش ،تا يخ تاجمه از عابی به فا سی ،گیالن ،انتشارات سروش3135( ،ش).
 -2ابنأبیحاتم ،عبیدالرحمنبینمحمید ،تفسکياالقاننالعظکيم ،رییاض ،مکتبکة نکزا مصکطفی البکاز،
(3131ق).
 -1ابنالجزری ،ابوالخیر محمدبنمحمد ،النشکا فکي القکااءال العشکا ،بییروت ،دار الکتیب العلمییه،
(بیتا).
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"نحشرهم" بوده و وی آن را به منظور اصالحِ "نحشرهم" به "یحشرهم» ،به زعم خویش تصیحیح نمیوده و

 -1ابنخالویه ،ابوعبداهلل حسین بن احمد ،إعااب القاائال السبع و عللهکا ،قیاهره ،مکتبکة الخکانجی،
(3131ق).
 -5ابن زنجله ،ابوزرعه عبدالرحمن بن محمد ،حجة القااءال ،بیروت ،مؤسسة الاسالة3131( ،ق).
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 -6ابن عاشور ،محمد بن طاهر ،التحايا و التنويا ،بیروت ،مؤسسة التا يخ( ،بیتا).

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________________ دوره  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5335

 -3ابن عطیه اندلسی ،المحا الوجيز في تفسيا كتاب العزيز ،بیروت ،دار الکتب العلمیه3122( ،ق).
 -1ابنغَلبون ،ابوالحسنطاهر ،التذكاة فی القاائال الثمکان ،جیدّه ،الجماعکة الخيايکة بتحفکيل القکانن
الکايم3132( ،ق).
 -1ابن مجاهد ،ابوبکر احمد بن موسی ،كتاب السبعة فی القاائال ،قاهره ،دار المعارف2221( ،م).
 -32اسسراینی ،ابوالمظسر شاهسور بن طاهر ،تاج التااجم فی تفسيا القانن لألعاجم ،تهیران ،انتشیارات
علمی و فرهنگی3131( ،ش).
 -33بغوی ،حسین بن مسعود ،معالم التنزيل فی تفسکيا القکانن ،بییروت ،دار احییاء التیرال العربیی،
(3122ق).
 -32ثعلبی نیسابوری ،أبواسحاق ،الکشف والبيان عن تفسياالقانن ،بیروت ،دارإحییاء التیرالالعربیی،
(3122ق).
 -31خطیب ،عبداللطیف ،معجم القااءال القاننية ،دمشق ،دار سعد الدین3122( ،ق).
 -35دِمیاطی ،احمد بن محمد البنا ،إتحکاف فالک ء البشکا بکالقااءال األ بعکة عشکا ،قیاهره ،مکتبکة
الکليال األزهاية3123( ،ق).
 -36رازی ،ابوالستوح ،وضالجنان و وحالجنان ،مشهد ،بنیاد پیژوهشهیاى اسیالمى آسیتان قیدس
رعوى3121( ،ق).
 -33راغب اصسهانی ،حسین بن محمد ،المفادال في غايب القانن ،بیروت ،دارالعلم3132( ،ق).
 -31رعایی اصسهانی ،محمدعلی ،سيما تاجمان قانن ،همایش مترجمان قرآن ،قم3111( ،ش).
 -31زجاج ،أبواسحاق ،معانی القانن و إعاابه ،بیروت ،عالم الکتب3121( ،ق).
 -22زمخشری ،أبوالقاسیم ،الکشکاف عکن حقکائق غکوامت التيزيکل ،بییروت ،دار الکتیاب العربیی،
(3123ق).
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 -31دانی ،ابو عمرو ،التيسيا فی القاائال السبع ،بیروت ،دار الکتب العربی3121( ،ق).

 -23سمرقندی ،نصر بن محمد ،بحا العلوم ،بیمک ،بینا( ،بیتا).
 -22سمین الحلبی ،احمد بن یوسف ،الد المصون فی علکوم الکتکاب المکنکون ،دمشیق ،دار القلیم،
(بیتا).
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 -21سیبویه ،أبوالبشر عمرو بن عثمان ،كتاب سيبويه ،بیروت ،دار الجید( ،بیتا).

قرائت حفص در ترجمههای کهن فارسی قرآنکریم _____________ امیرحسین عامی مطلق و سیدمحمد میرحسینی

 -21طباطبائی ،سیدمحمدحسین ،الميزان فکي تفسکيا القکانن ،قیم ،دفتیر انتشیارات اسیالمی جامعیه
مدرسین حوزه علمیه3133( ،ق).
 -25طبرسی ،أبوعلی ،جوامع الجامع ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران و میدیریت حیوزه علمییه قیم،
(3133ش).
 -26طبری ،ابن جریر ،جامع البيان في تفسيا القانن ،بیروت ،دار المعرفه3132( ،ق).
 -23طوسی ،أبوجعسر ،التبيان في تفسيا القانن ،بیروت ،دار إحیاء الترال العربی( ،بیتا).
 -21عمر ،احمد مختار ،مکرم ،عبدالعال سیالم ،معجکم القکااءال القاننيکة ،تهیران ،انتشیارات أسیوه،
(3126ق).
 -21فارسی ،أبوعلی ،الحجة للقااء السبعة ،دمشق ،دار المأمون للترال3121( ،ق).
 -12فراء ،یحییبنزکریا ،معانیالقانن ،مصر ،دا المصاية للتأليف والتاجمه( ،بیتا).
 -13فیض کاشانی ،مالمحسن ،تفسيا الصافي ،تهران ،انتشارات صدر3135( ،ق).
 -11کاشسی سبزواری ،مال حسین ،مواهب علية ،تهران ،سازمان چاپ وانتشارات اقبال3161( ،ش).
 -11مترجمان ،تاجمه تفسيا طبا  ،تحقیق حبیب یغمایی ،تهران ،انتشارات طوس3156( ،ش).
 -15مشکینی ،علی ، ،تاجمه قانن ،قم ،مؤسسه الهادی3113( ،ش).
 -16مطهری ،مزتضی ،خدمات متقابد ایران و اسالم ،تهران ،انتشارات صدرا3162( ،ش)
 -13معرفت ،محمدهادی ،نموزشعلکومقکانن ،ترجمیهابومحمید وکیلیی ،تهیران ،سیازمان تبلیغیات
اسالمی3133( ،ش).
 -11مکی بن ابی طالب ،ابو محمد ،الکشف عن وجوه القاائال السکبع و عللهکا و حججهکا ،دمشیق،
مجمع اللغة العابية3111( ،ق).
 -11ناشناس ،باتصحیحدکترعلیرواقی ، ،تاجمهقانن ،تهران ،گروه نشر آثار فرهنگستان زبیان و ادب
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 -12قُرطُبی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحکام القانن ،تهران ،انتشارات ناصرخسرو3161( ،ش).

فارسی3111( ،ش).
 -12نَحّاس ،أبوجعسر ،إعااب القانن ،بیروت ،دار الکتب العلمیه3123( ،ق).
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 -13واسطی ،ابن بندار ،إ شاد المبتدي و تذكاة المنتهي ،مکه ،جامعة أم القا 3121( ،ق).
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