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سبب تحقيقات و تتبعاتِ خود      كه به ) م1946درگذشتة  (حافظ محمودخان شيراني    
در شاهنامه و فردوسي شهره است، گنجينة پربهاي نسخ خطّي خود را به دانشگاه              

 چهل و شـش     4797 در گنجينة مخطوطاتِ او تحت شمارة        .پنجاب، الهور، سپرد  
 پنجم يا ششـم      شيراني آن را متعلّق به قرنهاي      ري هست كه  برگ باقيمانده از تفسي   

. انستد   شاهنامة فردوسي مي    و زبانش را بسيار نزديك به زبان       انگاشت هجري مي 
تحت   بسيار مفصل و محقّقانه به زبان اُردو نوشت كه         يا او دربارة اين تفسير مقاله    

 [Oriental ين اورينتـل كـالج ميگـز       در »قرآن پاك كي ايـك قـديم تفسـير        «عنوان  
[College Magazine مقاله در سـه بخـش تهيـه    .  منتشر شد1932، الهور، در سال

 تفسـير و شـيوة امـالي نسـخه و نكـات             بخش اول دربارة محتويـات    . شده است 
 واژه و افعال نادر تفسـير       198رندة فهرست الفبايي    يدستور زبان؛ بخش دوم دربرگ    

ر اسـت بـا حفـظ شـيوة         يزيدة تفسـ  با شواهد و توضيحات به اُردو؛ بخش سوم گ        
 .هخامالي نس
شناسان و محقّقان زبان فارسي را به خود جلـب           هخة شيراني توجه نس   خنس

 يا هاي خطّي، اولين نسخه    بنياد فرهنگ ايران، تهران، در سلسلة عكس نسخه       . كرد
ة شيراني بود كه در چاپ، اين عنوان بـه          خش طبع عكسي كرد نس    1344را كه در    

كه ظاهراً   نام به فارسي    از تفسيري بي   يا تفسير قرآن پاك، قطعه   «:  بود آن داده شده  
 يا در اواخر قرن چهارم يا اوايل قـرن پـنجم نوشـته شـده اسـت، عكـس نسـخه                   

                                                      
، فـروردين ـ تيـر    1، نشرية مركز نشر دانشگاهي، تهران، دورة هجـدهم، شـماره   معارف هلّمج.  1

1380. 
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 بـه قلـم مجتبـي      يا اين چاپ يادداشتي چهارصـفحه    . »محفوظ در دانشگاه الهور   
 ة اردوي شـيراني   مقال آن مرحوم در يادداشت خود اذعان داشته كه از        . مينوي دارد 

بجاست كه تمام آن مقاله را كسي به فارسي ترجمـه           «استفاده كرده و توصيه كرده      
 ش اين تفسير را بـه همـان         1348بنياد فرهنگ ايران در ارديبهشت      . »و منتشر كند  

 . رواقيي حروفي كرد، اين بار به كوشش و تعليقات آقاي علپنام چا
 كـه مقالـة شـيراني را، نزديـك بـه            اكنون خداي تعالي توفيق ارزاني فرمود     

هفتاد سال پـس از چـاپش، از اردو بـه فارسـي برگـردانيم و در دسـترس عمـوم                     
 بخشـهاي دوم و     ،از بيم طوالني شدن مقالـه     . دانان بگذاريم  زبانان و فارسي   فارسي

ايم و شايد ضرورتي هم نداشت، زيرا چاپ رواقي اين را            سوم را در اينجا نياورده    
 .كند كفايت مي

نوشـت هنـوز     را مـي   هنگامي كه مرحوم شـيراني مقالـة خـود         گفتني است 
تفاسير كهن فارسي چاپ نشده بود و آن مرحوم اگرچه از آنهـا نـام بـرده اسـت،                   

امـا اكنـون    . ولي آنها را در دست نداشت و نتوانست با نسـخة خـود مقابلـه كنـد                
 :از آن جمله است. برخي از تفاسير به طبع رسيده است

 ،]ه 628تحريـر  [، نسخة محفوظ در دانشگاه كمبـريج  ر قرآن مجيدتفسي .1
 .ش 1349ج، بنياد فرهنگ ايران، تهران،  2به تصحيح جالل متيني، 

 ، تـأليف ابـوبكر عتيـق سـورآبادي، چـاپ عكسـي از             تفسير قرآن كريم  . 2
  بنياد فرهنگ ايران، تهـران،     ،  ه523روي نسخة ديوان هند، لندن، مكتوب به سال         

 .ش 1345
المظفّر شـاهفور بـن     ، تـأليف ابـو    تاج التّراجم في تفسير القرآن لالعاجم     . 3

اكبـر الهـي    طاهر بن محمد اسـفرايني، بـه تصـحيح نجيـب مايـل هـروي و علـي               
 . جلد5ش،  1375خراساني، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 

 علي   به تصحيح  ،محمود نيشابوري  ، تأليف محمد بن   تفسير بصائر يميني  . 4
 .ش 1359رواقي، بنياد فرهنگ ايران، تهران، 

ام كـه    از مقايسة بين تفاسير مذكور و نسخة شيراني به ايـن نتيجـه رسـيده              



 يازده

قيهاي شيراني ردر حين ترجمه برخي پاو    . نها نيست نسخة شيراني از هيچ يك از آ      
تمـام ارجاعـات بـه      . ام ام و اضافات را در داخـل دو قـالب آورده           را تكميل كرده  

 . ش است1344اپ عكسي تهران چ
نم كه در تحرير اول ترجمـه       ك در پايان از خانم انجم حميد سپاسگزاري مي       

 .اند جانب همكاري كردهبا اين
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