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چکیده: ابواسماعیل عبداهل بن محمد بن علی انصاری 
خواجه  یا  االسالم  شیخ  به  معروف  ق(  )396ـ481  هروی 
خراسان  حنبلی  دانشمندان  بزرگترین  از  انصاری  عبداهل 
زاهد  و  صوفی  به  بیشتر  زبانان  فارسی  میان  در  که  است 
دانای  و  مفّسر،  محدث،  واعظ،  او  است.  گشته  معروف 
تاریخ و انساب بود و در زمان خود تالش بسیاری برای ترویج 
مذهب حنبلی در خراسان و به ویژه در زادگاهش هرات کرد. 
آثاری چند به عربی و فارسی از او بر جای مانده است که گاه 
دربارۀ اصالت برخی از آنها، به درستی تشکیک شده است. 
یکی از مهم ترین آثار منسوب به وی، تفسیر او بر قرآن کریم 
می دارد  اظهار  خود  االسرار  کشف  آغاز  در  میبدی  که  است 
که آن را مختصر و مجمل دیده، و لذا در قالبی جدید بسط 
تفسیر  اصلی  متن  همه،  این  با  است.  داده  تفصیلش  و 
خواجه عبداهل انصاری که اساس کار میبدی بوده، تاکنون 
بار،  نخست  برای  مقاله،  این  است.  مانده  باقی  ناشناخته 
دو  در  را  عربی  ـ  فارسی  تفسیر  این  از  تازه یاب  نسخه هایی 
کتابخانۀ خلیل حمید پاشا )در اسپارتا، ترکیه( و کتابخانۀ 
حرم علوی )در نجف اشرف( معرفی می کند، انتساب آن 
به خواجه عبداهل انصاری اثبات می کند و ضمن معرفی 
از  برخی  به  عبداهل،  خواجه  تفسیری  روش  و  گی ها  ویژ
مهم ترین جوانب زبانی آن از جمله گویش فارسی هروی، 

گان کهن فارسی و نیز نحو هروی در این اثر می پردازد.  واژ

خواجه  قرآن  تفسیر  انصاری؛  عبداهل  خواجه  کلیدواژه ها: 
عبداهل؛ کشف االسرار وعدة األبرار؛ ابوالفضل میبدی؛ تفسیر 
ترجمه های  هروی؛  فارسی  گویش  هجری؛  پنجم  قرن  در 

فارسی کهن از قرآن؛ بخشی از تفسیری کهن به پارسی.

ت علمی بنیاد دائرة المعارف اسالمی
ٔ
| مرتضی کریمی نیا عضو هیا

گان فارسی در گویش ِهَروی بخش نخست: دستور و واژ
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نسخه هایی تازه  یاب از 
تفسیر قرآن خواجه عبداهّلل 

انصاری در ترکیه و نجف

از مسئوالن وقت کتابخانۀ حرم امام علی؟ع؟ در نجف 
اشرف که تصاویر مورد نیاز از نسخه های تفسیر خواجه 
عبداهل انصاری را در اختیارم قرار دادند، و نیز از آقای دکتر 

سید محمدتقی حسینبی که تصاویر نسخۀ موجود از 
تفسیر خواجه عبداهل انصاری در کتابخانۀ شهر اسپارتا را 

در اختیارم نهاد، بسیار سپاسگزارم.



Newly Discovered Manuscripts of Khwaja 
Abdullāh Ansāri’s Qur’ānic Commentary in 
Turkey and Najaf  / Part 1: Persian grammar 
and vocabulary in the Heravi Dialect
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Abstract: Abū Ismail Abdullāh ibn Muham-

mad ibn Alī� Ansārī� Heravi (396-481 AH/ 

1006–1088), known as Shaikh al-Islām or 

Khwaja Abdullāh Ansārī�, is one of the most 

eminent Ḥanbalī� scholars of Khorasan, who 

is widely known among Persian speakers as 

Sufi and ascetic. He was a preacher, narrator 

(muḥaddith), Qur’ān commentator, and scholar 

in history and genealogy. He made many efforts 

to promote the Ḥanbalī� religion in Khorasan, 

particularly in his hometown, Herat. Several 

works in Arabic and Persian are attributed to 

him, some of which are properly of doubtful 

authenticity. One of the most significant works 

attributed to him is his commentary on the 

Qur’an. Meybudī� states at the beginning of his 

Kashf al-Asrār that he considered the aforemen-

tioned commentary concise; hence, he expanded 

and elaborated it in a new format. However, 

the original text of the commentary of Khwa-

ja Abdullāh Ansārī�, which was the basis of 

Meybudī�’s work, has remained unrevealed. This 

paper introduces the newly discovered manu-

scripts of this Persian-Arabic commentary in 

the two libraries of Khalil Hamid Pasha (in 

Sparta, Turkey) and Imam Ali Shrine (in Najaf, 

Iraq). Moreover, it confirms their attribution to 

Khwaja Abdullāh Ansārī�, introduces the char-

acteristics of the interpretive method of Khwaja 

Abdullāh, and deals with some of its prominent 

linguistic aspects such as Heravi Persian dialect, 

ancient Persian vocabulary, and Heravi syntax.

Keywords: Khwaja Abdullāh Ansāri; Qur’ān 

commentary by Khwaja Abdullāh; Kashf al-as-
rār  wa ‘uddat al-abrār, by Abulfazl Meybudī�; 
Qur’ānic Interpretation in the fifth century 

AH; Heravi Persian dialect; Ancient Persian 

translations of the Qur’an; Bakhshī az Tafsirī 
Kohan be Parsī.

 مـن تفسـير القـرآن للخواجـة عبد اهّلل 
ً
النسـختان املكتشـفتان حديثـا

األنصاري يف تركيا والنجف
ّية القسم األول: قواعد اللغة الفارسّية ومفرداهتا يف اللهجة اِلَرو

میي نیا کر مرتیض 

األنصـاري  عـي  بـن  حمّمـد  بـن  اهّلل  عبـد  إمساعيـل  أبـو  اخلالصـة: 
اهلـروي )396ـ481 هــ( املعـروف بشـيخ اإلسـام أو اخلواجة عبد اهّلل 
األنصاري هو أحد كبار علماء احلنابلة يف خراسـان، وقد اشـهر بني 
 
ً
 وحمّدثـا

ً
الفارسـّية بالصـويف والزاهـد، وكان واعظـا باللغـة  الناطقـني 

يخ واألنساب. وقد بذل يف عصره مسٍاع حثيثة   بالتار
ً
 وعاملا

ً
ومفّسرا

يـج املذهـب احلنبـي يف خراسـان وعـى اخلصـوص يف مسـقط  لترو
رأسه مدينة هرات.

 عديدة باللغتني العربّية والفارسـّية، و إن 
ً
ـف هـذا العاِل آثارا

ّ
وقـد خل

 بعـض الشـكوك الواقعّيـة حـول أصالة انتسـاب 
ً
كانـت هنـاك أحيانـا

بعضها إليه. ومن أهّم اآلثار املنسوبة إليه هو تفسيره للقرآن الكرمي، 
وهو الذي وصفه امليبدي يف بداية كتابه كشـف األسـرار بأنه قد رآه 
 وجممـًا، ففّصلـه وشـرحه يف إطـاٍر جديـد. ورغـم ذلـك، إاّل 

ً
خمتصـرا

أّن النـّص األصـي لتفسـير أيب إمساعيـل عبـد اهّلل األنصاري اهلروي، 
 جمهواًلحّت اآلن.

ّ
والذي كان هو األساس لعمل امليبدي، قد ضل

 بنسـختني من هذا التفسـير 
ً
يفا ـ تعر ــ وألّول مّرةـ  وهـذه املقالـة، تقـّدمـ 

، إحدامهـا يف مكتبـة 
ً
العثـور علهيمـا حديثـا العـريب مّت  الفـاريس - 

خليل محيد باشا يف مدينة اسپارتا يف تركيا، والثانية يف مكتبة احلرم 
وتثبـت  األشـرف،  النجـف  يـة( يف  احليدر الروضـة  )مكتبـة  العلـوي 

انتساهبما إىل أيب إمساعيل عبد اهّلل األنصاري اهلروي.
يفه مبزايا وأسلوب تفسير األنصاري اهلروي، يشير الكاتُب  وضمن تعر
إىل بعض أهّم السمات اللغو ّية هلذا التفسير ومهنا اللهجة الفارسّية 
ّية املّتبعة يف هذا  ّية واملفردات الفارسـّية القدمية والقواعد اهلرو اهلرو

التأليف.

املفـردات األساسـّية: اخلواجـة عبـد اهّلل األنصـاري، أبو إمساعيل عبد 
كشـف  اهلـروي،  لألنصـاري  القـرآن  تفسـير  اهلـروي،  األنصـاري  اهّلل 
األسرار وعّدة األبرار، أبو الفضل امليبدي، التفسير يف القرن اخلامس 
القدميـة  الفارسـّية  الترمجـات  ّيـة،  اهلرو الفارسـّية  اللهجـة  اهلجـري، 
للقرآن، خبىش از تفسـيری كهن به پاریس )= مقطع من تفسـير قدمي 

باللغة الفارسّية(.
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مقدمه
کـه در قرن  خواجـه عبـداهّلل انصـاری یکـی از بزرگتریـن و اثرگذارتریـن شـخصیت های جهان اسـام اسـت 
پنجـم هجـری در خراسـان و عمدتـًا در منطقـۀ هـرات )افغانسـتان کنونـی( زندگی کرده و در سراسـر دوران 
یس دانش های اسـامی چون حدیث، تفسـیر، وعظ و تصوف اشـتغال داشـته  زندگی خود به تعلیم و تدر
گاه دربـارۀ اصالـت برخـی از آنهـا از  کـه  اسـت. آثـاری چنـد بـه عربـی و فارسـی از او بـر جـای مانـده اسـت 
ی  جمله مناجات های خواجه عبداهّلل، به درسـتی تشـکیک شـده اسـت.1 یکی از این آثار مهم، تفسـیر و
یخی و انتسـاب واقعی آن به خواجه عبداهّلل، از سـوی  که در یک دهۀ اخیر، وجود تار کریم اسـت  بر قرآن 
ی پیوند میان تفسـیر کشف االسرار  دکتر محمدرضا شـفیعی کدکنی نادرسـت شـناخته شـد. از این رو، و

میبدی و خواجه عبداهّلل انصاری را نادرست و غیرواقعی دانست.

در دهـۀ 1330 شمسـی، بـا همـت شـادروان دکتـر علـی اصغـر حکمـت و همـکاری برخـی مصّححـان، 
کاملـی از تفسـیر کشـف االسـرار وعـدة االبـرار در ده جلـد بـه انتشـار رسـید. بـا اسـتناد بـه سـخنان  نسـخۀ 
کار خود  ی اساس  که و کردند  رشیدالدین ابوالفضل میبدی در آغاز تفسیر کشف األسرار، همگان یقین 
را بر مبنای تفسـیری از شـیخ االسـام، خواجه عبداهّلل انصاری )396ـ481 ق( نهاده اسـت و آن را شـرح 
و بسـط بخشـیده اسـت. از همین رو، مصّححان کشـف االسـرار، و به ویژه علی اصغر حکمت بر این امر 
کردند و کشف األسرار را شرح و بسطی بر تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری یا پیر هرات دانستند و،  تصریح 
لـذا، در چـاپ خـود از ایـن کتـاب، عبـارِت »معروف به تفسـیر خواجه عبداهّلل انصـاری« را در ادامۀ عنوان 
کشف االسرار و عدة االبرار افزودند. با این همه، شادروان علی اصغر حکمت در مقدمۀ خود )ص "ب"( 

کمال تأسف، اصل تفسیر خواجۀ انصاری بدست نیست.« که »با  کرد  تصریح 

کدکنی در سال 1388 شمسی، پس از تحقیق فراوان  این همچنان می بود تا استاد محمدرضا شفیعی 
که کشف األسرار میبدی با خواجه عبداهّلل انصاری هیچ پیوندی ندارد، چه خواجه  بدین نتیجه رسید 
کـه نامـش در کشـف االسـرار آمـده، خواجـه عبـداهّلل  اساسـًا تفسـیری بـر قـرآن نداشـته اسـت. آن پیـر هـرات 
ی معروف به »پیر هری« )درگذشـتۀ حدود  انصاری نیسـت، بل ابواحمد عمر بن عبداهّلل بن محمد الهرو
کـه چنـد دهـه پیـش از خواجـه در هـرات تولـد یافتـه، و بنا بـه گفتۀ عمر بن محمد َنَسـفی،2  400 ق( اسـت 
کن کیشانیه و صاحب تفسیر بوده است. میبدی در قرن ششم، به نسخه ای از تفسیر او دست یافته،  سا
بـر اسـاس آن کشـف األسـرار را نوشـته، و بـه سـبب شـباهت نـام ایـن دو تـن، بـه اشـتباه تفسـیر را بـه خواجه 
عبداهّلل انصاری نسـبت داده اسـت.3 شـفیعی کدکنی همچنین در مقاله ای دیگر نشـان داد که مطالب 

کدکنی، در هرگز و همیشۀ انسان، ص 17ـ22 و 66ـ113.  1. نک. شفیعی 
2. عمر بن محمد نسفی، القند في ذکر علماء سمرقند، ص 483.

3. شفیعی کدکنی، در هرگز و همیشۀ انسان، ص 47ـ65. این بخش از کتاب نخست بار با عنوان »"پیر هری" غیر از "خواجه عبداهّلل 
انصاری" است!« در مجلۀ نامۀ بهارستان، سال دهم، دفتر 15 )1388(، ص 185ـ192 انتشار یافته است.
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تفسـیری در نوبت دوم کشـف االسـرار میبدی، برگرفته از الکشـف والبیان، اثر ابواسـحاق ثعلبی )م 427 
ق( است، و نوبت سوم تفسیر کشف االسرار برگرفته از روح االرواح سمعانی است.4

این دیدگاه در سال های اخیر موافقان و مخالفانی داشته است. در این میان، دکتر علی رواقی با استناد 
ی در یک متن تفسیری ناشناخته که شادروان آیت اهّلل زادۀ شیرازی آن را با عنوان بخشی از  به گویش هرو
یادی با دیگر آثار فارسی  تفسیری کهن به پارسی5 منتشر کرده بود، نشان داد که این اثر شباهت واژگانی ز
خواجه عبداهّلل انصاری، از جمله رسـالۀ »کلمات شـیخ االسـام«6 دارد. بر این اسـاس، رواقی بخشـی از 

کهن به پارسی را پاره ای از تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری دانست.7 تفسیری 

یادی ما  بررسـی متن بخشـی از تفسـیری کهن به پارسـی، و مقایسـۀ آن با سـایر آثار خواجه عبداهّلل تا حد ز
را بـه وجـود اصـل و اساسـی بـرای تفسـیر قـرآن خواجـه عبـداهّلل انصـاری قانـع می کنـد. بـا این همه، کشـف 
نسـخه هایی تازه یـاب از مصـدر کار میبـدی، یعنـی همان تفسـیر قرآن خواجه عبـداهّلل انصاری، به نحوی 
کار  که بر خاف دیدگاه استاد شفیعی کدکنی، ابوالفضل میبدی، بخش اصلی  قاطع تر آشکار می سازد 
گرفته اسـت. در نوبت  خود در نوبت اول و دوم تفسـیر کشـف األسـرار را از تفسـیر خواجه عبداهّلل انصاری 
ِی خواجه عبداهّلل  گویش هرو ی عمومًا زبان پارسـی را از  که صرفًا به ترجمۀ فارسـی آیات پرداخته، و اول 
گـذارده اسـت.8 در نوبـت دوم نیـز  کنـار  پیراسـته اسـت و تنـوع ترجمه هـای فارسـی بـرای یـک آیـۀ واحـد را 
میبـدی، متـن خواجـه عبـداهّلل را بـا مراجعـه بـه مصادری دیگر چون تفسـیر ثعلبی بسـط و تفصیل داده، و 
کـرده اسـت. بـه سـبب مجـال اندک در ایـن مقاله، من تنها بـرای اثبات اصالت  گاه آن را اندکـی مختصـر 
تفسـیر خواجـه عبـداهّلل انصـاری، بـه اختصـار به ذکر دالیل جدید مبتنی بر نسـخه های تازه یاب از تفسـیر 

خواجه عبداهّلل انصاری می پردازم.

گمشـدۀ خواجـه عبـداهّلل انصـاری  در بخـش آغازیـن ایـن مقالـه، بـه معرفـی دو نسـخۀ تازه یـاب از تفسـیر 
یخی این اثر را اثبات می کنم. در ادامه، ضمن اشاره به ویژگی های دستوری و واژگانی  پرداخته، وجود تار
ی است، خواهم پرداخت. تفسیر خواجه، به مهم ترین جوانب زبانی این اثر که همان گویش فارسی هرو

4. شـفیعی کدکنـی، در هرگـز و همیشـۀ انسـان، ص 125ـ155. ایـن بخـش از کتـاب، نخسـت بـار با عنـوان »ثعلبی/میبـدی« در اوراق 
کتابخانه، موزه، و مرکز اسـناد مجلس شـورای اسـامی، 1392، ص 33ـ52  کوشـش سـید محمد حسـین حکیم، تهران:  عتیق، به 

انتشار یافته است.
5. بخشـی از تفسـیری کهـن بـه پارسـی، از مؤلفـی ناشـناخته )حـدود قـرن چهـارم هجـری(، تحقیـق و تصحیـح سـیدمرتضی آیـه اهّلل زادۀ 

شیرازی، تهران: مرکز فرهنگی نشر قبله + دفتر نشر میراث مکتوب، 1375.
کدکنی، در هرگز و همشیه انسان، ص 173ـ292. 6. نسخۀ ش 951 در مدرسۀ نمازی )خوی(، تصحیح و انتشار یافته در شفیعی 

ر موالیـی در مقدمـه بـر چـاپ سـوم طبقـات الصوفیـة  7. علـی رواقـی، »گونـۀ فارسـی هـروی«، ص 130ـ138. ایـن دیـدگاه را محمـد سـرو
)تهران، 1396( پذیرفته است.

کاتبان کشف االسرار در متن تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری، نک.: مقالۀ سیدمحمد  8. برای بررسی و تحلیل نحوۀ تصرف میبدی یا 
عمـادی حائـری بـا عنـوان »از اضطـراب متـن تـا تحـول ایـد: بررسـی و تحلیـل دو نمونـه از تصرفـات میبـدی و کاتبـان کشـف االسـرار در 

تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری«، در نامۀ فرهنگستان، در دست انتشار. 
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نسخه های نویافته و اصالت تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری
کهـن قرآنـی در ایـران و  وقتـی در آغـاز سـال 1394 شمسـی بـرای جسـتجو و پژوهـش در میـان نسـخه های 
کـردم، در کنار انبوهـی مصاحف  جهـان، نخسـتین بـار از کتابخانـۀ حـرم علـوی در نجـف اشـرف بازدیـد 
قرآنی، به چند پاره از ترجمه ها و تفاسیر فارسی از قرآن برخوردم و کوشیدم تصاویر آنها را نیز برای تحقیق 
که دسترسـی به تصاویر این آثار برایم فراهم شـد، در میان نسـخه هایی  کنم. اندکی بعد  گردآوری  بیشـتر 
کهـن فارسـی، سـه پـاره از تفسـیری فارسـی و عربـی بـا شـماره های مجـزا یافتـم  از تفاسـیر و ترجمه هـای 
گرفته انـد.  کنـون از هـم جـدا شـده و در جاهـای مختلـف قـرار  کـه در اصـل یـک نسـخۀ واحـد بـوده، امـا ا
فهرسـت نویس قدیـم کتابخانـه حـرم علـوی، دو تـای آنهـا را بخشـی از تفسـیر روح البیـان اسـماعیل حقـی 
برسـوی )1063ـ1137 ق( تشـخیص داده و همین نام را بر شناسـنامۀ آغازین آنها نوشـته بود )تصویر 8(. 
اما این نسخه ها بسیار قدیم تر از قرن دوازدهم و سیزدهم هجری می نمودند. از این رو متن عربی و فارسی 
یافتم این اثر تنها به کشف االسرار میبدی شباهت دارد،  کهن تطبیق دادم و در آنها را با تفاسیر مختلف 
گانۀ نوبت اول و دوم و سوم است و از نظر محتوا، تنها متناظر با  که فاقد تقسیم بندی سه  با این تفاوت 
کنـون یـا بایـد می گفتـم این نسـخه در نجف خاصه ای از کشـف  نوبـت اول و دوم تفسـیر میبـدی اسـت. ا
االسـرار میبـدی بـا حـذف نوبـت سـوم اسـت )یعنـی متـن نسـخۀ نجـف متأخـر از کشـف االسـرار میبـدی 
کـه او آن را به سـلیقۀ خود بـه نوبت اول و  کـه ایـن اثـر مبنـای کار میبـدی بـوده  اسـت(، یـا بایـد می پذیرفتـم 
که این نسـخه متن اصلی تفسـیر خواجه  دوم درآورده، و بر آن نوبت سـومی نیز افزوده اسـت )به این معنا 

کردم. گزینه یقین  عبداهّلل انصاری است(. من بر اساس شواهد متنی، بی درنگ به دومین 

که به نحو تاّم، تنها با خواندن و مقایسۀ این دو  دالیل و شواهد بر اصالت تفسیر خواجه عبداهّلل بسیارند 
متن بر هر آشـنای ادب فارسـی و تفاسـیر قرآنی آشـکار می شـود. در اینجا به اختصار به مهم ترین ها اشـاره 
ی در نسـخۀ نجـف از تفسـیر خواجـه  گویـش هـرو می کنـم. نخسـت آنکـه واژگان نسـبتًا غریـب فارسـی بـا 
که اغلب این واژه ها در متن کشف االسرار به جایگزین های فارسی  عبداهّلل انصاری بسیار فراوان است 
ف خوانده شده اند.9 این امر نشان می دهد  جدیدتر تبدیل شده اند یا در برخی جاها، نادرست و مصّحَ
کهن تر از کشـف االسـرار میبدی اسـت. دوم آنکه ترجمۀ فارسـی آیات در نسـخۀ  متن نسـخۀ ما در نجف 
کامل تر از کشف االسرار میبدی است. همچنانکه در ادامه خواهیم گفت، خواجه عبداهّلل  نجف بسیار 
یخـی هـر فقـره از آیـات قـرآن، تمـام ترجمه هـای  انصـاری پـس از بیـان و توضیـح ادبـی، لغـوی، َقرائـی، و تار

9. مشابه این اتفاق در تحریر مجدد طبقات الصوفیة انصاری، به دست عبدالرحمن جامی در نفحات االنس رخ داده است. طبقات 
یژگی هـای زبـان هـروی قدیـم، از نظر پژوهش های زبان شـناختی و واژگانی و دسـتوری حایز  برداشـتن پـاره ای از و الصوفیـة بـه سـبب در
یژگیها را جامی دلیل "تصحیف وتحریف" کتاب دانسته و به همین سبب در نفحات االنس، که تقریبًا تحریر  اهمیت است. این و
دوبارۀ طبقات انصاری است، آنها را تغییر داده است. درواقع، جامی در نفحات االنس این کتاب را هم از حیث زبان و هم از حیث 
کتمان" گذاشته  که معانی بر او روشن نبوده، آنها را در"حجاب ستر و  یش برگردانده و هر جا  زگار خو یژگی های دستوری، به زبان رو و

ر موالیی بر طبقات الصوفیة، ص 118ـ119. کرده است. نک. مقدمۀ محمد سرو و حذف 
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فارسـی محتمـل از آن بخـش از آیـه را بیـان می کنـد. گاه سـه تفسـیر مختلـف از یـک آیـه، و گاه حتی چهار 
قرائت مختلف از یک کلمه را بیان کرده و سپس بر این اساس، سه یا چهار ترجمۀ فارسی ارائه می دهد. 
کـه بـدون اسـتثنا تنهـا و تنهـا یـک ترجمـۀ فارسـی )معمـواًل ترجمـۀ  کار میبـدی در کشـف االسـرار آن بـوده 
نخسـت( را در نوبـت اول ذکـر کنـد و دیگـر ترجمه هـای خواجـه عبداهّلل را حذف کند. سـوم آنکه محتوای 
کامل دارد. برخی  مطالب تفسیری این نسخه با روحیۀ علمی و مذاق مذهبی خواجه عبداهّلل مطابقت 
ب بـر مذهب حنبلی، 

ّ
از ایـن احـوال و روحیـات عبارتنـد از: مخالفـت شـدید او بـا کام و متکلمان، تصل

کـه موِهـم جسـم انـگاری خداونـد اسـت. چهـارم و مهم تـر از همـه  دوری از تأویـل و اصـرار بـر ظواهـر آیـات 
آنکـه در نسـخۀ نجـف، در ِاسـناد برخـی احادیـث و اقـوال، اسـامی افـرادی چون یحیی بن عمـار10 )م 422 
که همگی در طبقۀ اسـتادان خواجه عبداهّلل انصاری  ق( ــ اسـتاد خواجه عبداهّلل در تفسـیر ــ آمده اسـت 
کتاب های دیگر خواجه  گاه حتی عین سـخن و حدیث منقول با همان سلسـله سـند در  قرار می گیرند. 
ق نسـخۀ نجف به سـنت تفسـیری خواجه 

ّ
عبداهّلل ذکر شـده اسـت. این امر نیز از مهم ترین شـواهد بر تعل

که در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره می کنم. عبداهّلل انصاری می تواند باشد 
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10. یحیی بن عمار بن یحیی بن عمار، استاد خواجه عبداهّلل انصاری در تفسیر و حدیث بوده است. نک. ذهبی، سیر اعام النباء، 
یخ االسام، 54/33. 481/17ـ483. همو، تار

کرده است.  11. خواجه عبداهّلل انصاری در ذم الکام وأهله، 8/1، 145/2، 95/3 روایاتی را از وی نقل 
کن هرات )352ـ429(.  یعقوب الحافظ، معروف به القراب؛ زادۀ سرخس، و سا 12. اسحاق بن ابراهیم بن محمد بن عبدالرحمن، ابو

کرده است. خواجه عبداهّلل انصاری در ذم الکام وأهله، 97/1، 240/3، 64/4، و 22/5، مکررًا از وی روایت نقل 
م )م 421 ق(.

ّ
13. محمد بن محمد بن عبداهّلل، أبو أحمد الهروی المعل
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
َیْوَم ِمْن َبْعِض َشأ

ْ
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ْ
ٍن اْجَعل

ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
َماُم: أ ِ

ْ
ْیُخ ال

َ
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َ
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ْنَشـَدِني   
َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ ْ
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َ
ْسـا ِ

ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
ُبو أ

َ
أ

ی ربـع آخـر قـرآن )از سـورۀ صـاد تـا سـورۀ نـاس( اسـت. طـی سـه سـال 1396ـ1398  نسـخۀ نجـف حـاو
کار، عبـارات فارسـی و عربـی مختلفـی در متـن ایـن  بـه تصحیـح ایـن اثـر مشـغول بـودم و بـا وجـود اتمـام 
گشـوده و مبهـم باقـی مانـده بـود. تـا آنکـه در بهـار 1399، دوسـت گرامی، جناب دکتر سـید  نسـخه برایـم نا
گاه  گهان مرا از وجود نسـخۀ تفسـیری به فارسـی و عربی در شـهر اسـپارتا )ترکیه( آ محمدتقی حسـینی، نا
کـه آن نیـز نسـخۀ دیگـری از همیـن بخـش از تفسـیر خواجـه  سـاخت. بررسـی تصاویـر اثـر معلـوم سـاخت 
یم(  عبداهّلل انصاری است )تصاویر 1، 2، 3، و 4(. متن این نسخه )که نامش را فعًا نسخۀ ترکیه می گذار
کتابـت آن هفتـم ذوالحجـۀ سـال 718 هجـری اسـت. بـا  یـخ  بسـیار دقیق تـر از نسـخۀ نجـف اسـت و تار
مقابلۀ این دو نسـخه، تقریبًا تمام ابهامات نسـخۀ نجف برایم روشـن شـد و توانستم افتادگی های متعدد 
کنم. متن تفسـیر را یکبار دیگر بر اسـاس هر دو  کمک نسـخۀ ترکیه جبران و اصاح  در نسـخۀ نجف را با 

کردم و تفاوت ها را در پانویس آوردم.  نسخۀ ترکیه و نجف تصحیح و تکمیل 

کنـون بـه دروازه هـای هـرات و چـه بسـا خانقاه خواجه عبداهّلل انصاری رسـیده ایم. دیگر بـه قطع می دانیم  ا
یادی در اختیارمان اسـت. در مقالۀ حاضر  که از سـنت تفسـیری خواجه و درس های تفسـیر او، مطالب ز
پس از مرور کوتاهی بر مهم ترین ویژگی های تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری، و نیز معرفی دو نسخۀ نویافته 
گرامری در این اثر  ی( و برخی نکات دستوری و  کهن فارسی )عمدتًا ِهَرو ی، به معرفی واژگان  از تفسیر و
که در مجالی دیگر، سبک، روش شناسی و درونمایه های تفسیری این اثر مهم در  می پردازم، با این امید 

کنم. یخ و فرهنگ ایران پس از اسام را بررسی و تحلیل  تار

14. ابوالفضل جارودی استاد خواجه عبداهّلل انصاری در تفسیر و حدیث بوده است. نک. ذهبی، سیر اعام النباء، 384/17ـ386.
15. این روایت با همین سند در طبقات الصوفیة خواجه عبداهّلل انصاری، ص 512 نقل شده است. همچنین أبو نعیم اصفهانی )ت 

کرده است. 430 هـ( این روایت را عینًا با همین سند در حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، 270/10 نقل 
گردان خواجه عبداهّلل انصاری بوده است:  یخ دمشق )237/15(، فرزند این فرد، خود در شمار شا کر در تار 16. بنا بر سندی از ابن عسا
»أخبرنا أبو سـعد عطاء بن أبي الفضل بن أبي سـعد المعلم نا أبو إسـماعیل عبداهّلل بن محمد بن علي األنصاري أنا حمزة بن محمد 

الجعفري بنوقان نا عبد الوهاب بن الحسن بدمشق ...«
کرده است.  17. خواجه عبداهّلل انصاری در ذم الکام وأهله، 111/3؛ 253/3؛ و 48/5، چند بار از وی روایت نقل 
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وجود دو تقریر از تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری
کمبریـج، تفسـیر سـورآبادی،  کهـن )تفسـیر  تفسـیر خواجـه عبـداهّلل همچـون بسـیاری از تفاسـیر خراسـانی 
تفسـیر بصائـر یمینـی، تـاج التراجـم شـاهفور اسـفراینی( در چهـار پاره تدوین شـده اسـت. در این تقسـیم، 
قـرآن بـه چهـار پـاره 1( از فاتحـه تـا انعـام، 2( اعـراف تـا کهـف، 3( مریـم تا صافـات، 4( ص تا ناس تقسـیم 
کنون تنها به ُربع چهارم، یعنی تفسیر سوره های صاد تا ناس  می شود. با کشف دو نسخۀ ترکیه و نجف، ا
ی18  دسـت یافته ایم. گفتنی اسـت متنی که شـادروان آیت اهّلل زادۀ شـیرازی بر اسـاس نسـخۀ امامی سارو
ی پارۀ دوم یعنی  با عنوان بخشـی از تفسـیری کهن به پارسـی )تهران، 1375( منتشـر سـاخته اسـت، حاو

گو اینکه بخشی از اوراق آغاز و انجام آن افتاده است. کهف است؛  از اعراف تا 

گرچـه دو نسـخۀ ترکیـه و نجـف و نیـز نسـخۀ امامـی سـاروی )بخشـی از تفسـیری کهـن بـه پارسـی( همگی  ا
پاره هایـی از تفسـیر خواجـه عبداهّلل انـد، میـان دو نسـخۀ نخسـت و نسـخۀ اخیـر )امامـی سـاروی( تفاوتـی 
بسیار مهم هست. در هر سه نسخه، عبارات فارسی و عربی به صورت مزجی و درهم تنیده است؛ اما در 
نسخه های ترکیه و نجف، عبارات فارسی تنها مربوط به ترجمۀ فارسی آیات قرآن است و جمات عربی 
صرفًا حاوی توضیحات تفسیری خواجه عبداهّلل است؛ در مقابل در نسخۀ امامی ساروی، عاوه بر ترجمۀ 
یادی از توضیحات مفسر در بیان لغت و اعراب و تاریخ و مانند آن به فارسی بیان  فارسی آیات، بخش ز
شـده اسـت، به گونه ای که اغلب به سـختی می توان ترجمۀ خالص فارسـی آیات را از توضیحات فارسـی 
مفّسر در بیان و شرح آیات تفکیک کرد. این امر نشان می دهد که از تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری دست 
کم دو تقریر نزدیک به هم )یکی با رویکرد بیشـتر فارسـی و دیگری با متن بیشـتر عربی( وجود داشـته و چه 
کرده و در بسط و تفصیل آن، از  کار خود آنها را ترکیب  بسا میبدی به این هر دو آنها دسترسی داشته و در 

گرفته است. سایر تفاسیر معروف در خراسان چون الکشف والبیان ثعلبی بهره 

دو نسـخۀ ترکیه و نجف تصویر بسـیار دقیق تری از ترجمه و تفسـیر خواجه عبداهّلل به ما می دهند. مفسـر 
یخـی و ماننـد آن، بـا زبـان عربـی توضیح  هـر آیـه یـا جملـه را از جهـات مختلـف لغـوی، نحـوی، قرائـی، تار
می دهـد، و در البـای توضیحـات خـود یـک یـا چنـد ترجمـۀ محتمـل فارسـی از آن آیـه یـا جملـه را بیـان 
کهـن بـه فارسـی(  ی )بخشـی از تفسـیری  کـه در تقریـر دیگـر، یعنـی نسـخۀ امامـی سـارو می کنـد. از آنجـا 
بسـیاری از توضیحات تفسـیری خواجه عبداهّلل، به زبان فارسـی ذکر شـده، تفکیک ترجمۀ خالص آیات 

به فارسی از تفسیر آیات دشوار است.

مشخصات نسخه های تازه یاب از تفسیر خواجه عبداهّلل
ی  این هر دو نسخۀ تازه یاب از تفسیر خواجه عبداهّلل از تقسیم بندی رباعی قرآن تبعیت می کنند و حاو

18. نسـخۀ خطی این تفسـیر را شـادروان آیت اهّلل مرتضی امامی سـاروی )م 1379 ش( در مسـجدی قدیمی یافته و در اختیار مصّحح 
قرار داده بوده است. 
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یم سـه پارۀ دیگر  ربـع آخـر قـرآن، از سـورۀ صـاد تـا سـورۀ ناس انـد )تصویـر 1 و 5(. بنابرایـن همچنان امید دار
کنـون شـناخته ام بـه  کـه تا تفسـیر خواجـه عبـداهّلل در آینـده یافـت شـود. توصیـف اجمالـی ایـن دو نسـخه 
ی  کتابخانۀ خلیل حمید پاشـا در اسـپارتا )ترکیه(، حاو این قرار اسـت: نسـخۀ الف، به شـمارۀ 1426 در 
390 بـرگ، مـوّرخ شـعبان 718 هجـری بـه کتابـت محمـد بـن عبدالرحمـن بـن محمـد الورکانـی الهمدانی 
ی سه پارۀ مجزا، به شماره های 323+357+359 جمعًا دارای  است )تصویر 1 تا 4(؛ و نسخۀ ب، حاو
کتابت قرن هفتم تا  یة )نجف اشرف(،  یة یا الخزانة الغرو 103+76+125 برگ، در مکتبة الروضة الحیدر

ی انجامۀ نسخه( افتاده است )تصویر 5 تا 8(. که برگ آخر آن )حاو هشتم 

تعداد اوراقتاریخ نسخهشمارۀ نسخهمحل نگهداریمشخصات نسخه
390 شعبان 718 ق1426کتابخانۀ حمید خلیل پاشانسخۀ الف )ترکیه، اسپارتا(
یةنسخۀ ب )نجف اشرف( 103+76+125قرن هفتم تا هشتم323+357+359مکتبة الروضة الحیدر

همچنانکـه در بـاال گذشـت، دو نسـخۀ ترکیـه و نجـف از تفسـیر خواجـه عبـداهّلل بسـیار به هم شـبیهند، و 
ی )بخشـی از تفسـیری کهن به پارسـی( از تفسیر خواجه عبداهّلل  تفاوتی جدی با تقریر نسـخۀ امامی سـارو
کار مـن در تصحیـح بـوده، بسـیار  کـه اسـاس  انصـاری دارنـد. بـا ایـن حـال، نسـخۀ ترکیـۀ )نسـخۀ الـف( 
گاه عمدًا برخی فقرات  کاتب نسخۀ نجف )نسخۀ ب(  کامل تر از نسخۀ ب است؛ در مقابل،  دقیق تر و 
مربـوط بـه اختـاف قرائـات، اسـتناد بـه اشـعار عرب، و ماننـد آن را به منظور اختصار حذف کرده اسـت. 
کاتب نسخۀ ب است.  کاتب نسخۀ ب در امای کلمات فارسی و عربی نیز بسیار بیشتر از  اشتباهات 
کاتب نسخۀ ب در برخی جاها، به سبب خطای چشمی، یک یا چند سطر را از قلم انداخته  همچنین 

کمتر است.  است. چنین اشتباهاتی در نسخۀ الف بسیار 

ک،  گ، و ژ، بـه صـورِت ب، ج،  کتابـت حـروف پ، چ،  هـر دو نسـخه عمومـًا از نظـام امایـی قدیـم در 
ی  گویـش هـرو کهـن فارسـی بـا  کاتـب نسـخۀ ب بسـیاری از واژه هـای  و ز برخوردارنـد. در ایـن میـان امـا، 
ی را  کـرده و در برخـی مـوارد نیـز، نشـانه های نحـو و دسـتور هـرو را بـه معادل هـای جدیدتـر فارسـی تبدیـل 
یـد، و نفریـغ را بـه  گورفیـدن، شواشـانان، آنـو، ژ از متـن فارسـی تفسـیر زدوده اسـت. مثـًا واژه هایـی ماننـد 
یغ« جایگزین کرده است )نک. جدول 2(. خوشبختانه  یدن«، »مژده«، »آنجا«، »ناز«، و »در ترتیب با »گرو
کم کاربـرد را  کمـک می کنـد معنـای اصلـی واژه ای بسـیار غریـب و  گاه ایـن تغییـرات در نسـخۀ ب، بـه مـا 
یابیـم. فی المثـل، واژه هایی کهـن چون افداغ زده، آغـر، آلوجه،  ی بهتـر و دقیق تـر در در گویـش فارسـی هـرو
برالشـندگان، پیهادیـدن، سـبوغ زدگان در نسـخۀ الـف )ترکیـه(، بـه ترتیـب بـا معادل هایی چون »سـخت 
کنندگان«، »گداختن«، و »راندن به درشتی« در نسخۀ  تشنه«، »زهدان«، »استخوانهای سینه«، »غارت 

ب )نجف( جایگزین شده اند.
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یـادی میـان ایـن دو نسـخه  عـاوه بـر تبدیـل واژگانـی و تغییـرات دسـتوری و نحـوی، تفاوت هـای امایـی ز
هست. برخی از مهم ترین تفاوت های امایی و تفاوت های واژگانی در دو نسخۀ الف و ب را به صورت 

گانه در دو جدول 1 و 2 در زیر آورده ام. جدا

گانی میان دو نسخۀ ترکیه و نجفجدول 1: تفاوت های امالیی میان دو نسخۀ ترکیه و نجف جدول 2: تفاوت های واژ

نسخۀ ب )نجف(نسخۀ الف )ترکیه(نسخۀ ب )نجف(نسخۀ الف )ترکیه(

زهدانآغررضی اهّلل عنهــ

سخت تشنهافداغ زدهقدس اهّلل روحهــ

استخوانهای سینهآلوجهرحمه اهّلل/ لعنه اهّللــ

کشیدهانجسکیدهآوازآباز فراهم 

بسیاراندولگرَاْر

آنجاآنواوفتاده/ اوفتادنافتاده/ افتادن

نیزانیزآمدی/ نتوانستیآمدید/ نتوانستید

هنوزانیزاندوهگیناندوهگن

گرفتهبازبریفتهافسانهاوسان/اوسانه بازداشته 

کنندگانبرالشندگانپوشیدی/ بازپوشیدیپوشیدید/ بازپوشیدید غارت 

تابدبیافدبرافرازبرِوراز

یدند یدندبنه ورز پردهپرتهنه برز

جادوپردیوُپسرپسر

یدنچون )جون(چن )جن( گداختنپیهاو

دانهدانکوخانها ایشانخانهای ایشان

گیریدَخواهد/ َخوشهاخواهد/ خوشها بغلطانیددر خون آُوز 

قطرۀ آبژکهَدرافتْند/ َدراوکنْنددرفتْند/ َدَرْوَکَنْند

یددشخواردشوار نازژ

راندن به درشتیسبوغ زدگاندژواردشوار

مژدهشواشانانژشتوریزشتوری

یانشکیباییشکیوایی یانسوز سود ز

کندن/ فشاندنفاندن/برفاندنفرشتگانفریشتگان پرا

خیزاندنفرژماندنکاجککاشک

فریفتهفرهیفتهکتابی / داناییکتاٖب/ داناٖی

فریبندهفرهیوندهکهنَکُهن
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ی )سقف(کاز )سقف(کویژیدهکویزیده سفدو

نادوشیزگانکالمانکخواهدکی خواهد

ظاهرکختهکذشتیکی زشتی

بیرون آمدگانکشویکماکی ما

که می پروانهگوارتهکمیکی می/ 

م )ُکم(گوم )کوم(
ُ
گروشگورفشگ

یدنگورفیدننبردنورد گرو

نیکو/ ترازو/ جادو/ 
یکسو/گلو

نیکوا/ ترازوا/ جادوا/ 
یکسوا/گلوا

فروشکستننغرنجانیدن

یغنفریغهذاهذی در

خودراییهوراییهمیشگیهمیشه ئی

برهنهوغستهَوُو

کردنوغندیدنبرافراشتیمورافراشتیم روشن شدن / 
یدن یدنورخاستن/ ورز برخاستن/ برز

کدکنی بر عدم وجود تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری نقد دالیل دکتر شفیعی 
کنون پس از آشـنایی با نسـخه های تازه یاب از تفسـیر خواجه عبداهّلل انصاری، می توان مهم ترین دالیل  ا

کرد. مهم ترین این دالیل، دو تای زیرند: یابی  کدکنی را بر نفی وجود این اثر مجددًا ارز دکتر شفیعی 

دلیـل یـا شـاهد نخسـت( تـا پیـش از ابن رجـب حنبلـی در قـرن هشـتم هجـری هیـچ یـک از کتـب رجال و 
که خواجه عبداهّلل صاحب تفسیری بر قرآن بوده است.19  نویسندگان طبقات مفسران نگفته اند 

یـک دلیـل بـرای عـدم ذکـر تفسـیر خواجـه عبـداهّلل انصـاری در کتاب هـای تراجـم کهـن و موّرخـان تفسـیر، 
گونه ای از ترجمۀ قرآن  که تفسـیر خواجه از نظر ایشـان به فارسـی بوده و تفاسـیر فارسـی  می تواند این باشـد 
به شـمار می آمده اند و لذا در قدیم در شـمار آثار تفسـیری ذکر نمی شـده اند. این امر در مورد آثار تفسـیری 
سـورآبادی، نسـفی، شـاهفور اسـفراینی و نیـز ترجمـه تفسـیر طبـری نیـز صـادق اسـت. منابـع تراجمی کهن 
یده انـد. از سـوی دیگـر،  همچنیـن از ذکـر نـام دیگـر آثـار فارسـی خواجـه عبـداهّلل انصـاری نیـز اجتنـاب ورز
کن  کهـن در خصـوص تفسـیردانی و تعلیـِم تفسـیر از سـوی خواجـه عبـداهّلل انصـاری چنـدان سـا منابـع 
نیستند. در برخی نمونه هایی کهن از مصادر تراجم، به صراحت آمده است که خواجه عبداهّلل انصاری 

که در زیر بدان ها اشاره می کنم: مدّرس تفسیر، و امام در تفسیر بوده است 

کدکنی، در هرگز و همیشۀ انسان، ص 48ـ49. 19. شفیعی 
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عبدالغافر فارسی )451ـ529 ق( در المنتخب من السیاق، دربارۀ جنبۀ تفسیری خواجه عبداهّلل چنین 
کامـًا فـي التفسـیر.«20 همیـن عبدالغافـر از دمیـة القصـر، نوشـتۀ علـی بـن  اظهـار نظـر می کنـد: »کان إمامـًا 
الحسـن باخرزی )م 467 ق( چنین نقل می کند: »وقرأُت في دمیة القصر ألبي الحسـن الباخرزي فصًا 
فـي المـام عبـد اهّلل األنصـاري، وذلـك أنـه قـال: هو في التذکیر فـي الدرجة العلیا، وفي علم التفسـیر أوحد 
الدنیا.«21 شاهد دیگر آنکه ابوالفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشیباني، معروف به 
گردان خواجه  ابـن القیسـرانی )متولـد 448 در بیـت المقـدس، و درگذشـتۀ 507 در بغـداد( که خود از شـا
عبداهّلل انصاری بوده است، در کتاب خود، از استاد خود چنین نقل می کند: »سمعت األنصاري یقول: 
کـه همگی معاصر با  إذا ذکـرت التفسـیر فإنمـا أذکـره من مائة وسـبعة تفاسـیر.«22 این سـه گزارش مختلف 
ی آموزگار مهمی در تفسـیر قرآن بوده  که و دوران حیات خواجه عبداهّلل نوشـته شـده اند، نشـان می دهند 
اسـت. تنها فرق خواجه عبداهّلل با دیگر مفسـران خراسـانی هم روزگارش چون اسـفراینی و سـورآبادی این 
ی آن را  گردان و ی ــ همانند اغلب آثار دیگرش ــ ماهیت شـفاهی داشـته و شـا که اسـاس تفسـیر و اسـت 
تقریـر و نـگارش می کرده انـد. ایـن سـخن دربـاب دیگـر آثـار شـیخ االسـام چـون طبقـات الصوفیـة، و صـد 
میـدان و کلمـات نیـز صـادق اسـت که شـفیعی کدکنـی خود بدین نکتـه تصریح کرده اسـت.23 بیفزاییم 
که سـنت تفسـیر شـفاهی در خراسـان سـابقه ای طوالنی داشـته اسـت. یکی از مهم ترین اسـتادان خواجه 
کـه در هرات مسـکن گزیـده و سـال های طوالنی به  عبـداهّلل انصـاری، یحیـی بـن عمـار سجسـتانی اسـت 
یـس تفسـیر اشـتغال داشـته اسـت. ذهبـی از او بـا عنـوان »کان رأسـًا فـي التفسـیر« یـاد می کنـد، و همـو  تدر
گردش عبـداهّلل انصاری این منصب تفسـیر را در هرات  کـه پـس از وفات یحیی، شـا خاطـر نشـان می کنـد 

ادامه داد.24

دلیل یا شاهد دوم( مصادر کهن چون نسفی در القند في ذکر علماء سمرقند، فرد دیگری به نام ابواحمد 
کن کشانیه، و درگذشته حدود سال 400 ق( را  ی معروف به پیر هری )سا عمر بن عبداهّلل بن محمد الهرو
صاحب تفسیر دانسته اند. احتمااًل میبدی با دست یافتن به نسخه ای از این تفسیر، نام مؤلف را با نام 
کرده و تفسـیر را به خواجه عبداهّلل نسـبت  ی )= خواجه عبداهّلل( اشـتباه  عبداهّلل بن محمد بن علی الهرو

داده است.25

ی باشـد،  کن کشـانیه بـوده، لـذا نباید گویش فارسـی او در تفسـیر، فارسـی هرو نخسـت آنکـه پیـر هـری سـا
ی باقی مانده، و هم نسخه های یافت شده از تفسیر  گویش هرو حال آنکه هم در کشف االسرار آثاری از 

20. فارسی، المنتخب من السیاق، ص 437؛ نیز سیوطی، طبقات المفسرین، ص 59.
21. فارسی، المنتخب من السیاق، ص 438.

22. ابن القیسرانی، المنثور من الحکایات والسؤاالت، ص 35.
کدکنی، در هرگز و همیشۀ انسان، ص 86، 112 و 161. 23. شفیعی 

یخ االسام، 54/33. 24. ذهبی، سیر اعام النباء، 481/17ـ483. همو، تار
کدکنی، در هرگز و همیشۀ انسان، ص 48ـ57. 25. شفیعی 
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کید  خواجـه، تمامـًا بـه ایـن گونـۀ فارسـی نوشـته شـده اند. دکتـر شـفیعی کدکنـی خـود بارها بـر این نکتـه تا
گویـش  کـه آثـار اصیـل خواجـه عبـداهّلل دربـر دارنـدۀ لهجـه و زبـان ویـژۀ شـیخ االسـام یعنـی  کـرده اسـت 
ی اند.26 دوم آنکه در متِن بخشـی از تفسـیری کهن به پارسـی از سـدۀ چهارم هجری27 و نیز در  فارسـی هرو
که در آنها، نام افرادی28 متأخر از دوران  نسـخه های تازه یاب از تفسـیر خواجه عبداهّلل، ِاسـنادهایی آمده 
کـه برخـی از ایشـان چـون یحیـی بـن عمـار از اسـتادان معـروف خواجـه  حیـات پیـر هـری ذکـر شـده اسـت 
ب در مذهب 

ّ
عبداهّلل انصاری بوده اند. سوم آنکه مذهب پیر هری حنفی بوده، اما خواجه عبداهّلل متصل

حنبلی بوده است. مضامین بسیاری در نسخه های نویافته از تفسیر خواجه عبداهّلل به صراحت با آرای 
ی مطابقت دارد. یت خداوند و نیز با مذهب حنبلی و ی در تجسیم و رو کامی و

کلی تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری ویژگی های 
کنون که به بخشـی مهم از اصل تفسـیر قرآن خواجه عبداهّلل انصاری دسـت یافته ایم، می توان با مقایسـۀ  ا
و  یابـی  باز را  تفسـیر خواجـه عبـداهّلل  و روش شناسـی  ویژگی هـا  میبـدی، مهم تریـن  االسـرار  بـا کشـف  آن 
کرده  که درواقع تفسیر خواجه را بازسازی و پردازش مجدد  کرد. تفسیر کشف االسرار میبدی  بازشناسی 
اسـت، تنهـا برخـی از ویژگی هـای تفسـیر خواجـه عبـداهّلل را در خـود نگـه داشـته اسـت. امـا بایـد بـه خاطـر 
کـه اصـًا در کشـف االسـرار  کـه اسـاس تفسـیر خواجـه عبـداهّلل انصـاری دارای خصائصـی اسـت  داشـت 
انعکاس نیافته و برخی از ویژگی های انعکاس یافته در کشف االسرار هیچ پیوندی با سبک و محتوای 
تفسـیری خواجه عبداهّلل ندارد. در اینجا به اختصار و فهرسـت وار به مهم ترین ویژگی های تفسـیر خواجه 

عبداهّلل انصاری بر اساس نسخه های تازه یاب از این اثر اشاره می کنم.

گردان  گروهی از شـا الف( تفسـیر خواجه عبداهّلل در اصل به صورت شـفاهی القا یا اما می شـده و توسـط 
مکتـوب شـده اسـت. نشـانه هایی از شـفاهیت در اصـل تفسـیر را همچنـان در متـِن باقـی مانـده از تفسـیر 

خواجه عبداهّلل می توان یافت.

ی در بخش فارسی تفسیر. این امر در تفسیر کشف االسرار تا حد  گویش و نحو ِهَرو کید زبان،  ب( غلبۀ ا
ی در کلماتی مانند َهن، انیز، باش،  یادی کاسته شده، اما همچنان برخی نشانه های گویش هرو بسیار ز

و جز آن در کشف االسرار میبدی باقی مانده است.

گاه  ج( مخالفـت شـدید خواجـه عبـداهّلل انصـاری بـا دانـش کام اسـامی و متکلمـان از فـرق مختلـف و 
وَن  ِء الُمَحاّجُ

َ
و�فَ �فِ�ي الّلِه<، هؤال ُّ َح��ب ُ �فَ �ي �ي ِ �ف

َّ
تکفیر آنها. در یک جا متکلمان را در کنار یهود می نشاند: »>َوال

کدکنی، در هرگز و همیشۀ انسان، ص 84ـ86. 26. شفیعی 
کهن به پارسی، ص 3 و 171. 27. بخشی از تفسیری 

28. نمونه هایـی از ایـن اسـانید، و اشـاره بـه نام هایـی چـون یحیـی بـن عمـار و محمـد بـن جبریـل بـن مـاح و ابوالفضل جارودی پیشـتر در 
گذشت. همین مقاله 
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ِة« )ذیل شوری، 16(، و در جای دیگر، معتزله   ِبَغیِر الِکَتاِب َوالُسّنَ
َ

ُموَن في اهّلِل عّزَ وجّل ِ
ّ
ُهم الَیُهوُد والُمَتَکل

ُة 
َ
ُمْعَتِزل

ْ
 ال

َّ
َحٌد ِإال

َ
ُمْسـِلِمیَن أ

ْ
ْم ُینِکْرُه ِمَن ال

َ
ا ل ا َوَما ِفي َمْعَناُه ِمّمَ

َ
را از شـمار مسـلمین خارج می شـمارد: »َهذ

ُمْسِلِمیَن« )ذیل الرحمن، 6(.
ْ
ُمْسِلِمیَن ِعْنَد ال

ْ
ْیُسوا ُهْم ِبال

َ
ِذیَن ل

َّ
ال

یت  د( غلبـۀ بسـیار شـدید حدیث گرایـی از نـوع حنبلـی. ایـن امـر را در تفسـیر آیـات مربـوط بـه تجسـیم، رؤ
کافر، و جز آن می توان یافت.  خداوند، تقدیر الهی در خلقت مومن و 

کم توجهی  یاد به سه خلیفۀ نخست اسامی ــ به ویژه خلیفۀ دوم، عمر بن الخطاب ــ و  هـ( توجه بسیار ز
آشـکار به امام علی علیه السـام و سـایر امامان شـیعه. بدیهی اسـت تمام مطالب شـیعی و منقوالت از 

امامان شیعه در کشف االسرار از افزوده های میبدی است.

 بـر عفو و 
ّ

ی تمـام آیـات دال و( روحیـۀ بسـیار خشـن و سـخت گیرانـۀ مفسـر در تفسـیر آیـات جهـاد و عفـو. و
گذشت و مدارا با دیگران )= غیرمسلمانان( را منسوخ می شمارد. مجموعًا 15 بار در این بخش از تفسیر 
کـه از این  )ربـع چهـارم قـرآن از سـورۀ صـاد تـا انتهـای قـرآن(، سـخن از آیـات منسـوخه بـه میان آمده اسـت 
میـان، خواجـه عبـداهّلل انصـاری 12 بـار آیـات صفـح و عفو و رحمت و گذشـت را به سـبب آیات سـیف و 

قتال منسوخ دانسته است.

یکرد صوفیانۀ خواجه عبداهّلل در ذهن و  ز( وجود نشانه هایی از توجه به تصوف. برخاف تصوری که از رو
بانه و زاهدانه دسته بندی 

ّ
گونه ای متصل ی را در  ضمیر ما ایرانیان نقش بسته است، الزم است تصّوف و

ی در تفسـیر  کلی، مشـی و که با دیگر روحیات حنبلی و سـّنی خواجه عبداهّلل سـازگار باشـد. به طور  کرد 
ی در آثار حدیثی اش  یکرد و کامًا َمدرسی و در چارچوب سنت تفسیری اهل سنت است و با رو قرآنش 
کتابهای تصّوفی اش چون  چون ذم الکام وأهله، یا األربعین في دالئل التوحید بسیار نزدیک تر است تا 
منـازل السـائرین، و صـد میـدان، و طبقـات الصوفیـة. بـا ایـن همـه، دو جنبـۀ تصّوفـی را در تفسـیر قـرآن 
یات حدیثی و قرآنی از برخی زّهاد  خواجه عبداهّلل می توان یافت: نخسـتین اش، نقل برخی اقوال، یا تأو
یـاد اسـت. ُسـفیان ثوری )سـه بار(،  و متصّوفـه اسـت. در ایـن میـان سـهم حسـن بصـری )نزدیـک 20 بـار( ز
ک، و ِإیاس  و عبداهّلل بن مبارک، ایوب سـختیانی، نوف بکالی، شـقیق بلخی، ُجنید بغدادی، ابن َسـّما
که نامشـان در این بخش از  یَة بن قّرة الُمَزنی )هر کدام، یک بار( در شـمار معدود افرادی هسـتند  بن معاو

تفسیر خواجه آمده است.

دومیـن نکتـۀ صوفیانـه در تفسـیر خواجـه عبـداهّلل انصاری، توجه او به موضوع دل و قلب اسـت. این تنها 
موردی است که او را به نحوی جدی از میراث اسام سّنی و حنبلی اش جدا می کند. مسئلۀ دل و قلب 
گونه ای او غالبًا در ترجمه و تفسیر و ــ به تعبیر دقیق تر ــ در تأویل  کانون توجه خواجه است. به  همواره در 
یاد است. در اینجا من تنها  گونه تفسیر بسیار ز آیات قرآن از بیان این مفهوم درنمی گذرد. نمونه های این 
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�لّلِه<؛ فریاد   �بِ
ِعدفْ �ْس�ةَ به سه مثال اشاره می کنم و تفصیل را در بخش دیگری از این مقاله خواهم آورد: >�فَ

َق َوُهَو 
َ
ُم َمْن َخل

َ
ال َیْعل

َ
 از فتَنه ِدل کی او خداوند شنوا و بیناست )غافر، 59( / >أ

َ
می َخواْه بخدای عّزَ وجّل

گوسـت؟ یا  کی سـخن  که  کی دْر دل چیسـت؟ یا سـخن آفرید  کی دل آفرید  َخِبیُر<؛ َنداَند او 
ْ
ِطیُف ال

َّ
الل

َص�َرُهْم<؛  ْ �ب
أَ
ْعَمٰى ا

أَ
ُهْم َوا َصّمَ

أَ
� ُه �فَ

َ
ُهُم الّل َع�فَ

َ
�فَ ل �ي ِ �ف

َّ
َك ال ول�أِ

أُ
کی حال او چیست؟ )ملک،14( / >ا رهی را آفرید 

کرد  َکْر  یشـان، و ایشـانرا گوِش دل  کرد اهّلل َور کی لعَنت  ُفرَقت اوکنندگان و جدایی میان مسـلمانان، آَنْند 
ُکور )محمد، 23(. و چشم دل 

 نتیجـۀ سـخن اینکـه خواجـه عبـداهّلل انصـاری مفسـر قـرآن و صاحـب تفسـیر بـوده، امـا چونـان بسـیاری 
گردان  از معلمـان تفسـیر در خراسـان بـزرگ، سـالیان متمـادی تفسـیر خـود را هماننـد دیگـر آثـارش، بـر شـا
کرده و به او نسبت می داده اند.  یس می کرده، و مقّرران مختلف، تفسیر او را در زمان حیاتش تدوین  تدر
بافـت اصلـی ایـن تقریرهـای تفسـیری جوهـری تقریبـًا یکسـان بـوده، امـا در میـان روایت هـای مختلـف از 
تفسـیر خواجه عبداهّلل تفاوت هایی نیز وجود داشـته اسـت. مثًا برخی از مقرران )مثًا در دو نسـخۀ ترکیه 
یخی و تفسـیری خواجـه عبداهّلل را  و نجـف(، بـه جـز ترجمـۀ فارسـی آیـات، تمـام توضیحـات و لغـوی و تار
کـرده، امـا برخـی دیگـر )مثـًا در نمونـۀ بخشـی از تفسـیری کهن به فارسـی(، پـاره ای از این  بـه فارسـی درج 
کرده اند. میبدی در قرن هفتم هجری به یکی از  توضیحات را به فارسی و پاره ای دیگر را به عربی تدوین 
کرده و سپس با بهره گیری از روح  این تقریرهای تفسیری دست یافته و آن را در دو نوبت اول و دوم مجزا 

کرده است. االرواح سمعانی، نوبت سومی نیز بر آن افزوده و تفسیر کشف االسرار را تدوین 

کهن فارسی هروی در تفسیر خواجه عبداهّلل واژه های 
ی شـماری از مهم تریـن واژه هـای کهـن فارسـی در تفسـیر خواجـه عبـداهّلل اسـت. بیشـتر  فهرسـت زیـر حـاو
کـه نمونه هایـی از آن را در سـایر آثـار خواجـه عبـداهّلل نیـز  ی اسـت  ایـن واژه هـا متعلـق بـه حـوزۀ فارسـی هـرو
کامل تریـن ـــ فهرسـت از ایـن واژه هـا را دکتـر علـی رواقـی در مقالـه ای  می یابیـم. مشـروح ترین ـــ هرچنـد نـه 
کدکنی )تهران، 1394(، و نیز با مراجعه  کتاِب در هرگز و همیشـه انسـان، نوشـتۀ شـفیعی  بلند بر مبنای 
گـرد آورده اسـت29  کهـن بـه پارسـی، تصحیـح آیـه اهّلل زادۀ شـیرازی )تهـران، 1375(  بـه بخشـی از تفسـیری 
گـردآوری دکتر محمد سـرور موالیی در  کـه شـماری از آنهـا را در »مقدمـه« و »فهرسـت لغـات و ترکیبـات«، 

کتاب طبقات الصوفیة )ص 761-789( نیز می توان یافت. انتهای 

ی را بسـیار غنی تـر می کنـد، چـه در آن  گویـش فارسـی هـرو گاهـی مـا از واژه هـای خـاص در  فهرسـت زیـر آ
کارهـای پیشـین یافتـه و شـناخته نبودنـد. بـا ایـن حـال، شـمار اندکـی  کـه در  واژه هـای متعـددی هسـت 
از واژه هـا و اصطاحـات در ایـن فهرسـت را نمی تـوان و نبایـد صرفـًا متعلـق بـه حـوزۀ هـرات دانسـت. ایـن 
واژه هـای معـدود را تنهـا بـه سـبب غرابـت و کاربـرد بسـیار اندکشـان در متـون فارسـی کهـن، از متـن تفسـیر 

29. رواقی، »گونۀ فارسی هروی«، ص 69ـ101.
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گوآنکـه شـمار واژه هـای  گنجانـده ام،  ی  کـرده و در میـاِن واژه هـای فارسـی هـرو خواجـه عبـداهّلل اسـتخراج 
کار من در بیش از 95% این واژه ها، نسخۀ  غریب و کهن پارسی در این تفسیر بسیار بیشتر است. مبنای 
ب یـا همـان نسـخۀ ترکیـه بـوده اسـت و در صـورت ذکـر معادلـی متفـاوت و جدیدتر در نسـخۀ ب )نسـخۀ 

کرده ام. نجف(، آن را نیز برای اطاع و مقایسۀ بیشتر ذکر 

کرد: بیشـتر این واژه های نادر را می توان متعلق به حوزۀ  مدخل های زیر را می توان در چند دسـته تقسـیم 
گـوم( درواقـع امایـی ویژه انـد.  کهـن در هـرات دانسـت؛ برخـی از ایـن واژه هـا )ماننـد چـن، و  زبـان فارسـی 
کنون متعارف  که ا گونه هایی از سـاخت های اسـمی و فعلی اند  برخی دیگر )مانند تاونده، و پرسـتکار(، 

گونه هایی از تلفظ خاص واژه یا عبارتی فارسی اند. نیست؛ و دسته ای دیگر )مانند ُاَنه = ُو َنه(، 

کشتیهای  کشتی ران را بیاَراماَنْد تا  َح<؛ َاْر اهّلْل خواهد، بادهای  �ي ُْسِك�فِ الّرِ  �ي
أْ
� َ َسش �فْ �ي کردن(. >اإِ آراماندن )آرام 

روان َبر ُپشت آب، فروایستاده از رفتن بماند )شوری، 33(.

<؛ چرا از َمن آزادی نکنید؟ )واقعة،  ُكُرو�فَ سشْ
ا �ةَ

َ
ْول

َ
ل آزادی کردن )شکرگزاری(، مکرر به کار رفته است. >�فَ

.)71

ْم<؛  َطْع�ةُ َه َم� اْس�ةَ
َ
وا الّل �ةُ

��ةَّ َه<؛ و هر ك از اهّلل آُزرم دارد )طاق، 2(/ >�فَ
َ
ِ الّل �ة

�ةَّ َ ْرم )تقوا، محافظت(. >َوَم�فْ �ي آُز
ْطَعَمُهْم ِم�فْ 

أَ
�ي ا ِ �ف

َّ
ْرمـی در اهّلل بپرهیزیـد چنـدان کـی توانیـد )تغابن، 16(. ]نسـخۀ ب: ناآزرمی[ / >ال َاْز ناُز

کاروانها، و ایشانرا از بیم  کرد بایمِن رفتن  گرسنگی سیر  کی ایشانرا از  <؛ آن خدای  ٍ ْو�ف ُهْم ِم�فْ �فَ َم�فَ
آ
وٍع َوا ُ �ب

کرد بآزرم نهادن ایشانرا. )فیل، 4( ی بیم  ٖو

َحـُن 
ْ
ل

َ
ٌن أ

َ
 ُفـا

ُ
َقـْوِل، ُیَقـال

ْ
ْوِل<، ِفـي ُصـوَرِة ال �ةَ

ْ
ْح�فِ ال

َ
ُهْم �فِ�ي ل �فَّ ْعِر�فَ �ةَ

َ
آسا/آسـای )صـورت، شـکل و هیـأت(. >َول

ُ�<؛ 
َ

ّد ُ سش
أَ
�فَ ا

َ
ل ا �بَ

�فَ ى اإِ
ْفَصَح؛ و بشناسی ایشانرا در آساى سخن )محمد، 30( / >َ��ةَّ

َ
َکاَن أ ٍن ِإَذا 

َ
ِتِه ِمْن ُفا ِبُحّجَ

کش و سخت اندام )احقاف، 15(. گرَدد و سختی  تا مردآسا 

گویند: َچْش و آَشم )احقاف، 49(. آَشم )فعل امر از آشامیدن(. >ُذْق<؛ او را 

<؛ ایـن یـک چشـمه جـاِی خویشـتن ُشْسـتِن توسـت، و ایـن  َرا�بٌ
َ �ِرٌ� َوسش َسٌل �بَ �ةَ ا ُمعفْ

آشـمه )آبشـخور(. >َهدفَ
دیگر آِشَمۀ توست آِب سرد )ص، 42(.

یـِگ ُخشـک یـا تشـنۀ افـداغ زده  می آشـمید آشـمیدِن ر ِم<؛  ِه�ي
ْ
ال ْر�بَ 

ُ و�فَ سش �ِر�بُ َ سش >�فَ آشـمیدن )نوشـیدن(. 
ُکْم َمـاًء ُفَراتـًا<؛ ُو نـه شـما را آبـی دادیـم خـوش باَرْنـَده آبـی آشـمیدنی )مرسـات،  ْسـَقْیَنا

َ
)واقعـة، 55( / >َوأ

و�فَ  ُ َر�ب
ْ َسش ُبوَن<؛ ُمقّربان آنرا ِصرف می آشمند َو َابرار بآمیغ )مطففین، 28( / >�ي ُمَقّرَ

ْ
27( / >َعْینًا َیْشَرُب ِبَها ال

کافورست )انسان، 5(. کی آمیِغ آن  <؛ می آشمند از جام ُپر َمْی، جامی 
ً
ورا َه� َك��فُ ُ ا�ب ٍس َك��فَ ِمرفَ

أْ
ِم�فْ َك�
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<؛ و سـتارگاِن روان کی در فلک در ُبرج اْشـنا می کنند )نازعات، 3(. 
ً
حا َح��ةِ َس�بْ ��بِ آشنا/اشـنا )شـنا(. >َوالّسَ

]نسخۀ ب، آشنا[

یکـی شـکم و  َمِشـیَمَة؛ در َسـه تار
ْ
ِحـَم َوال َبطـَن َوالّرَ

ْ
<؛ ِهـَي َیْعِنـي ال ا�شٍ

َ
ل

َ َم��ةٍ �ش
ُ
ل آَغـر )َرِحـم، زهـدان(. >�فِ�ي طفُ

زه َدان و آغر )زمر، 6(. ]نسخۀ ب: شکم و زه و زه دان[

باطـل  َدر  بـا دیگـران  و  <؛  �فَ �ي صفِ ��أِ
حفَ
ْ
ال َمَ�  و�فُ  حفُ

�فَ  �
>َوُك�فَّ بیهودگـی(.  و  تباهـی  رفتـن در  )فـرو  آغرفجیـدن 

<؛  و�فَ َع�بُ
ْ
ل ْو�فٍ �يَ �فَ ُهْم �فِ�ي �فَ �ي ِ �ف

َّ
�فَ ال �ي �بِ ِ

ُمَكدفّ
ْ
دفٍ ِلل ْوَم�أِ َ ٌل �ي ْ َو�ي

می آغَرفجیدیم و بگزاف می رفتیم )مدثر، 45( / >�فَ
کننـد )طـور، 11ـ12(. ]در  کـی ایشـان در آغرافـج و دروغ ُو نابـکاری مـی بـازی  گیرانـرا  ْیـل آن روز دروغ زن  َو

نسخۀ ب حذف شده است[

ِهْم<؛ ستمکارانرا  ٌ� �بِ وا َوُهَو َوا�ةِ � َكَس�بُ �فَ ِمّمَ �ي �ةِ �فِ
ْ �فَ ُمسش �ِلِم�ي

َرى الطفَّ فت )آسیب، رنج، و با(. >�ةَ گُ فت/وا گُ آ
فـِت آن ایشـان را افتادنـی  گُ کـرِد بـِد خویـش کمی کردنـد ُو آن بایشـان ُبودنـی َاْسـت، ُو ٰوا ترسـان می بینـی از 

گفت[ نیز نک. بتاره. )شوری، 22(. ]نسخۀ ب: آ

ایشـان  و  <؛   َ َواِ��ش �فَ
ْ
َوال ِم 

ْ �ش اإِ
ْ
ال َر  ��أِ َك�بَ و�فَ  �بُ �فِ �ةَ ْ حب َ �ي �فَ  �ي ِ �ف

َّ
>َوال الفواحـش(.  ترجمـۀ  )در  ـوان 

ُ
آل وان/زشـت 

ُ
آل

َکَباِئـَر  ِذیـَن َیْجَتِنُبـوَن 
َّ
ـوان )شـوری، 37( / >ال

ُ
کارهـای زشـت آل گناهـان، و از  کمی پرهیزنـد از بزرگهـای 

< وز زشتها و الوانها )نجم، 32(. َواِ��شَ �فَ
ْ
َهاِی َبَزه >َوال

َ
کمی باز پرهیزند از ُبزرگ ْثِم<؛ ایشان  ِ

ْ
ال

وجه َرَسد )قیامة، 26(. 
ُ
که جان بآل <؛ براستی آن وقت  َ َرا�ةِ�ي

ِ ال�ةَّ �ة عفَ
َ
ل ا �بَ

�فَ ا اإِ
َّ
ل آلوجه )استخوانهای سینه(. >كَ

]نسخۀ ب: باستخوانهای سینه َرَسد[

آنت، نک. اینت/ آنت.

سـرای  آن  در  بی بیـْم  آرامیـدگاْن  َجفتـگاْن  بـاز  <؛  َرا�بٍ َ َوسش َر�ةٍ  �ي َك�شِ �ِكَه�ةٍ  �فَ �بِ َه�  �ي �فِ ْدُعو�فَ  >�يَ )آنجـا(.  آُنـو 
می فراخواهند آُنو میوهای فراوان و شرابهای فراوان )ص،51 ( ]نسخۀ ب: آنجا[ / >َیْنُظُروَن<؛ و دو چشم 
ُهْم<؛ بودنـد آنـو کی اهّلل فریشـتگان  �ةَ

ْ
ل ِهُدوا �فَ

َ سش
أَ
از آنـو فرانهـاده می نگرنـد )زمـر، 68(. ]نسـخۀ ب: آنجـا[ / >ا

می آفرید؟ )زخرف، 19(. ]نسخۀ ب: آنجا[

گرفتن. آُوز، نک. خون آوز 

یِگ ُخشک یا تشنۀ افداغ زده  ِم<؛ می آشمید آشمیدِن ر ِه�ي
ْ
ْر�بَ ال ُ و�فَ سش �ِر�بُ َ سش افداغ زده )سخت تشنه(. >�فَ

)واقعة، 55(. ]نسخۀ ب: شتر سخت تشنه[

گرى فرعون نبود  <؛ و دستان  ��بٍ �بَ
ا �فِ�ي �ةَ

َّ
ل ْرَعْو�فَ اإِ ُد �فِ کار می رود. >َوَم� َك�يْ اناری )تباهی(؛ بسیار مکرر به 

کافران نیسـت مگر در ضایعی و اناری )غافر، 50( / دانسـَته  مگر در تباهی و اناری )غافر، 37( / دعای 
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22نسخه هایی تازه یاب از تفسیر هرآن خواجه عبدات انصاری در ترکیه و نجن

کرد ُخداوند تو با زآن پیل داراْن؟ دسـتان و سـاز ایشـان را در اناری و تباهی نکرد؟ )فیل،  که چون  ندارى 
1ـ2(.

کهین، َاشـر، مترفیـن، و بطر به کار  انبرتـه ) سـرخوش و سرمسـت(. مکـررًا در ترجمـۀ کلمـات قرآنـی چـون فا
کوسان. رفته است. نک. انبرته 

<؛ نازوردان و انبرته کوسـان و خندان  �فَ �ِكِه�ي َه� �فَ �ي وا �فِ ا�فُ انبرته کوسـان )سرخوشـی و سرمسـتی کردن(. >كَ
وَه�<؛  َر�فُ �َل ُم�ةْ ا �ةَ

َّ
ل ٍر اإِ �ي دفِ �ةٍ ِم�فْ �فَ ْر�يَ

ِلَك �فِ�ي �ةَ �بْ
� ِم�فْ �ةَ �فَ

ْ
ْرَسل

أَ
ِلَك َم� ا دف

َ
)دخان،27 ( ]نسخۀ ب: انبرته کوشان[ / >َوك

گاه کننـَده ای مگـر نـازَوْردان و جهـان داران و انبرتـه  همچنـان نفرسـتادیم پیـش از تـو در هیـچ شـهر هیـچ آ
گفتند )زخرف، 23(. ]نسـخۀ ب: نازنینان و شـادکامان ایشـان[ / َوُقِرَئ: »َفِکِهیَن«: انبرته  کوسـان ایشـان 

کوشان[ کوسان ]نسخۀ ب: شادان و انبرته 

َبٌة َبْیَن َحاِجَبْیَها؛  َکاِلَحٌة ُمَقّطِ ْي: َعاِبَسٌة 
َ
< أ �ِسَر�ةٌ دفٍ �بَ ْوَم�أِ َ وٌ� �ي ُ انجسکیده )فراهم کشیده؛ درهم گرفته(. >َوُو�ب

و رویهایـی اسـت آن روز از انـدوه گرفتـه ُو فراهـم انجسـکیده )قیامـة، 24(. ]نسـخۀ ب: فراهم کشـیده[ نیز 
نک. جسک.

ِمِهْم؛ و 
َ

َکا ْع ِلُحْسِن  أویُل: َتَسّمَ ْوِلِهْم<؛ الّتَ ْسَمْ� ِل�ةَ
وا �ةَ

ُ
ول �ةُ َ گفتن(. >إَِو�فْ �ي انداِم سخن گفتن )به نرمی سخن 

ی اندامی«. ـ گوش فرا سخن ایشان داری )منافقون، 4(. نیز نک. »و ـ از انداِم سخن گفتنـ  َاْر سخن گویندـ 

نـِد ُتـوی کند. ])حدید،11( ]نسـخه 
َ
ْنـِد بـاَره و ا

َ
ٌم<؛ تـا آن او را ا ٌر َكِر�ي ْ �ب

أَ
ُه ا

َ
ُه َول

َ
ُ� ل �ِع�فَ صفَ �يُ

اندباره/اندتـوی. >�فَ
ب[: َانَد باَره[

<؛ می گوید: در دشـَمنی محّمد مال اندول بر همه نفقه 
ً
دا �بَ

ُ
ْك�ةُ َم�لاً ل

َ
ْهل

أَ
وُل ا �ةُ َ اندول )انبوه و بسـیار(. >�ي

<؛ نزدیک 
ً
دا ِ� ِل�بَ �يْ

َ
و�فَ َعل و�فُ

ُ
ك َ اُ�وا �ي

َ
کردم[ / >ك کردم )بلد، 6(؛ ]نسخۀ ب: خواسته َبْسیار بر هم نهاده، نفقه 

کی پریان َوُرو افتادندید، و اندول شدندید، چون نمد تو بر تو برهم افتاَده، یعنی از حرص َوْر سماِع  بودید 
قرآن )جن، 19(. ]نسخۀ ب: اندر یکدیگر شدندید[

کی هام دیدار شـند ــ در آتْش فراْخ جهاَن َمبید  ْه 
َ

گویند: ــ فراپس روان خویش را آنگ َنه )= َو نه(. سـاالران 
ُ
ا

َنه بفراخ حالی 
ُ
ْم<؛ بلکه شما را فراخ جهانی َمٰباْد ا

ُ
ك  �بِ

ً
� ا َمْرَ��ب

َ
ْم ل �ةُ �فْ

أَ
ْل ا َ وا �ب

ُ
�ل َنْه فراْخ حال )ص، 59( / >�ةَ

ُ
ا

)ص، 60(.

که بپرهیزیدند از خشم ُو  <؛ ایشان باری  َر�فٌ َه� عفُ ْو�ةِ َر�فٌ ِم�فْ �فَ
ُهْم عفُ

َ
َُّهْم ل ْوا َر�ب �ةَ

�فَ ا�ةَّ �ي ِ �ف
َّ
انیز )= نیز(. >لِٰك�فِ ال

نیـز ورکدهـا )زمـر،20 ( ]نسـخۀ ب: نیـز[ / 
ُ
عـذاِب ُخداونـد خویـش، ایشانراسـت ورکدهایـی از زَبرهـای آن ا

<؛ من بشـما فرسـتادۀ اسـتوارم، ُو انیز بشـما پیغام آورده ام کی بر اهّلل گردن مکشـید  �فٌ ِم�ي
أَ
ُكْم َرُسوٌل ا

َ
ِ�ي ل

�فّ >اإِ
نیز مکنید )ذیل مجادلة، 12(. ]نسخۀ ب: نیز[

ُ
ید؛ ا گذشت بآُمْرز )دخان، 18( / آنج 
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که ایشـان انیز نچشـیده اند  <؛ دروغ نیسـت  ا�بِ
وا َع�فَ و�ةُ

دفُ � �يَ
ّمَ
َ
ْل ل َ ِر�ي �ب

ْ
ك �فْ �فِ ّكٍ ّمِ َ ْل ُهْم �فِ�ي سش َ انیز )= هنوز(. >�ب

ی<؛ و زنـده می وازفرسـتد آن  َجـٍل ُمَسـّمَ
َ
ـٰی أ

َ
ْخـَرٰى ِإل

ُ ْ
ُیْرِسـُل األ عـذاب َمـن )ص، 8( ]نسـخۀ ب: هنـوز[ / >َو

َماِء َوِهَي  ی الّسَ
َ
نیز )زمر،42 ( ]نسخۀ ب: هنوز[ / >ُثّمَ اْسَتَوى ِإل

ُ
دیگر کس را کی هنگام مرگ او درنرسیده ا

کـرد و آن انیـز ُدود ُبـود )فصلت، 11( ]نسـخۀ ب:  ْي: ِهـَي ُدَخـاٌن َبْعـُد؛ آنـگاه پـس آهنـگ آسـمان 
َ
ُدخـاٌن<؛ أ

نیـز نگورفیَده ایـد، لیکـن گوییـد کـی گردن نهادیـم و انیز ایمـان در دلهای 
ُ
ـْم ُتْؤِمُنـوا<؛ گـوی: ا

َ
هنـوز[ / >ُقـْل ل

نیز داری؟ )ق، 
ُ
یٍد< و دوزخ گوید: ا  َهْل ِمْن َمِز

ُ
شما نشده )حجرات،14 ( ]نسخۀ ب: هرگز هنوز[ / >َوَتُقول

نیز )جمعة، 
ُ
کی درنرسیده اند ا یشان  َحُقوا<؛ و دیگران اند از

ْ
ا َیل ّمَ

َ
30( ]نسخۀ ب: َانیز[ / >َوآَخِریَن ِمْنُهْم ل

نیز خویشـتن را َدر َعَقَبه نیوکنده اسـت )بلد، 11(. ]نسـخۀ 
ُ
<؛ ا �ةَ �بَ

َع�ةَ
ْ
َحَم ال �ةَ ا ا�ةْ

َ
ل 3( ]نسـخۀ ب: هنوز[ / >�فَ

ب: هنوز[

اِر«؛ برگزیدیم ُو 
َ

ْصَناُهـْم ِبَخاِلَصِة ِذْکَرى الـّد
َ
ْخل

َ
ا أ

َ
کار رفته اسـت. »ِإّن اویژه/آویـژه )خالـص(؛ بسـیار مکـرر بـه 

گوی: اهّلل پرستم  <؛ 
ً
ِلص� ُد ُمحفْ ْع�بُ

أَ
َه ا

َ
ِل الّل کردیم ایشانرا بآویَژه ُبودن یادکرد آن جهان را )ص، 46( / >�ةُ آویژه 

ک دارنده او را پرستش خویش )زمر، 14(. آویژه، پا

ـ شواهد دستوری/ اید )است/ استید/ هستید(. دربارۀ این نوع کاربر از »ید/اید«، در بخش بعدی مقالهـ 
ــ بـا ذکـر نمونه هـای بیشـتر سـخن خواهم گفـت. در اینجـا تنها به ذکـر نمونه هایی  یـ  نحـوی از فارسـی هـرو
<؛  �فِ �ي �لّ�ِ  �بِ

و�فَ ُ �ب ِ
دفّ

َ
ك ْل �ةُ َ ا �ب

َّ
ل می پردازم که در آنها، »اید« به تنهایی، و بدون فعل دیگری به کار رفته است. >كَ

ید )انفطار، 9( /  کافر شـید و می دروغ َزن شـمار کی بُروِز شـمار و پاداش می  کی آن شـما اید  گاه باشـید  آ
ـُه<؛ سـزا اسـت و ناَچـاَره َرُسـول را از خداونـد، َاْر طـاق دَهـد شـما را کی زناِن ُاو ایـد )تحریم، 5(  ّبُ >َعَسـی َر
کی از پیری نومید  ْشـُهٍر<؛ آن زنان 

َ
َثُة أ

َ
ُتُهّنَ َثا

َ
مِحیِض ِمْن ِنَسـاِئُکْم ِإِن اْرَتْبُتْم َفِعّد

ْ
ِئي َیِئْسـَن ِمَن ال

َّ
/ >َوالا

کـی  ِت ایشـان َچْنـد و َنمی دانیـد، پـس بدانیـد 
َ

کـی ِعـّد گمـان ایـد  گشـته اند از حیـض َاْز زنـاِن شـما، َاْر در 
اُب 

َ
َعذ

ْ
ْیُکُم ال

َ
ُصّبَ َعل

َ
ٌع ل

َ
َبَهاِئُم ُرّت ٌع َو

َ
ٌع َوِصْبَیاٌن ُرّض

َ
 ُشُیوٌخ ُرّک

َ
ْوال

َ
ت ایشان َسه ماَهْست )طاق، 4( / ل

َ
عّد

یختندید  پایان بی گناه در زمین چرنده، َفرو ر کودکان شـیرخواَره و چهار َصّبًا؛ اْر نه پیران اید پشـت خم و 
ْیُتـْم<؛ هیچ بر آن اید و می اندیشـید 

َّ
یخَتنـی )ذیـل صـف، 3( / >َفَهـْل َعَسـْیُتْم ِإْن َتَول بـر شـما عـذاْب َفـرو ر

ْنُتـْم ِبُمْعِجِزیـَن<؛ و شـما آن 
َ
ْیُتـْم< َار برگردیـد از دیـْن ُروزی )محمـد، 22( / >َوَمـا أ

َّ
یـد؟ >ِإْن َتَول و می پندار

ُکْنُتْم< باِش ما این  ْن 
َ
ْکَر َصْفحـًا أ ِ

ّ
َفَنْضِرُب َعْنُکُم الذ

َ
نـه ایـد کـی ازو پیـش شـید در زمیـن )شـوری، 31(/ >أ

گـزاف کاران ایـد؟ )زخـرف،  گـروِه  کـی شـما بگـزاف َچـم و  سـخن و ایـن پیغـام از شـما بازگردانیـم از بهـر آن 
ید )زخرف، 3( /  یاو کی عرب اید، در کردیم آنرا قرآنی تازی تا مگر شما  ِبّیًا<؛ ما  َناُه ُقْرآنًا َعَر

ْ
ا َجَعل

َ
5(/ >ِإّن

ْرِض<؛ خداونِد هفت آسـمان و هفت زمین و هرج میان آن، َار خداونداِن بی گمانی 
َ ْ
ـَمواِت َواأل >َرّبِ الّسَ

که  کنید  گاه  ُموَن اهّلَل ِبِدیِنُکْم<؛ اهّلل را می آ ِ
ّ
ُتَعل

َ
کی چنین است )دخان، 7( / >ُقْل أ اید، بی گمان بدانید 

گون ناراسـت اید  گونا ِفي َقْوٍل ُمْخَتِلٍف<؛ شـما در سـخن 
َ
ُکْم ل

َ
شـما بر چه دین اید؟ )حجرات، 16( / >ِإّن

ْوِلَیاُء 
َ
ُکْم أ

َ
ّن
َ
کی مسلمانان اید )مجادلة، 14( / >ِإْن َزَعْمُتْم أ یات، 9( / >َما ُهْم ِمْنُکْم<؛ نه از شمااند  )ذار



آینۀ پژوهش  187
سال سی ودوم، شمـــارۀ اّول، فـروردین و اردیبــهشت1400

مقــــــــــــــــــاله
24نسخه هایی تازه یاب از تفسیر هرآن خواجه عبدات انصاری در ترکیه و نجن

َمـْوَت<؛ َاْر می گوییـد کی شـما دوسـتاِن اهّلل اید ُجـذ ز همه مردمان، پس مرگ 
ْ
ـُوا ال ـاِس َفَتَمّنَ هّلِل ِمـْن ُدوِن الّنَ

کی آنها می کند ــ اهّلل ــ اید خداوند شما )زمر، 6(.  ُكْم< آنکس  ُّ ُه َر�ب
َ
ِلُكُم الّل آرزو خواهید )جمعة، 6(. >�ف

کی آنها می کند، اهّلل، اوست خداوند شما[ ]نسخۀ ب: آنکس 

<؛ این سپاه کی ایَدَرْند از دشمنان  ا�بِ ْ�رفَ
اأَ

ْ
وٌم ِم�فَ ال �ِلَك َمْهرفُ ٌد َم� ُه�فَ �ف ُ ایدر )= اینجا(، مکرر آمده است. >�ب

تو، هم سپاهی اند چون سپاههای دشمنان پیغامبران پیش از تو، بازشکستنی و برتاختنی )ص، 11( / 
گویند: َما َهمه هْم ایَدریم )غافر، 48(. گردن کشان  َه�<؛  �ي � ُكّلٌ �فِ

�فَّ ُروا اإِ �بَ
ْ
ك �فَ اْس�ةَ �ي ِ �ف

َّ
�َل ال >�ةَ

ا 
َ

ی آشـکارا )احقاف، 7( / >َهذ <؛ اینت جادو �فٌ �ي ا ِسْحٌر ُم�بِ
اینت/ آنت )= این اسـت/آن اسـت(. >َهدفَ

ا 
َ

ا َیـْوٌم َعِسـٌر<؛ اینـت دژواْر روزی )قمـر، 8( / >َهـذ
َ

کهـن )احقـاف، 11( / >َهـذ ِإْفـٌك َقِدیـٌم<؛ اینـت دروغ 
َعِظیُم<؛ آَنْت پیروزی ُبزرگوار )تغابن، 

ْ
َفْوُز ال

ْ
ِلیـٌم<؛ اینـت عـذاب دردنمای )دخان، 11( / >َذِلَك ال

َ
اٌب أ

َ
َعـذ

ُم<؛ آنت پیروزى بزرگوار )جاثیة، 57(. �ي ِ َعطف
ْ
ْورفُ ال �فَ

ْ
ِلَك ُهَو ال 9(/ >�ف

هـای شـما 
ْ
َاَجل <؛ مـا  َمْو�ةَ

ْ
ال ُكُم  �فَ �يْ َ �ب  � ْر�فَ

َ
ّد �ةَ ْح�فُ 

>�فَ گرفتـن(.  انـدازه  کـردن، و  بازانداختـن )تدبیـر و تقدیـر 
ْیَماِنُکـْم<؛ اهّلل تقدیر کرد 

َ
َة أ

َّ
ُکْم َتِحل

َ
بازانداختیـم، مـرگ بـر شـما َتْقدیـر کردیـم )واقعـة، 60( / >َقْد َفـَرَض اهّلُل ل

َر< دراندیشید و بازانداخت با خود 
َ

َر َوَقّد
َ

و بازانداخت بازگشادِن تنگی سوگنَداِن شما )تحریم، 2( / >َفّک
کار می سـازند و می بازاندازْند )نازعات، 5(  کی بفرمان  ْمرًا<؛ َو بفریشـتگانی 

َ
راِت أ ُمَدّبِ

ْ
)مدثر، 18( / >َفال

�ٍم<؛ و بازانداخت در آن ُروزیها در تمامی چهار روز )فصلت، 10(. �يَّ
أَ
َع�ةِ ا َ ْر�ب

أَ
َه� �فِ�ي ا وا�ةَ �ةْ

أَ
َه� ا �ي َر �فِ

َ
ّد / >َو�ةَ

فروداشـته  کنیـزکاِن  اسـت  ایشـان  بنزدیـک  <؛  ِ ْر�ف الّطَ �ِصَرا�ةُ  �ةَ َدُهْم  >َوِع�فْ داشـته(.  )بازنـگاه  بازبریفتـه 
گرفته[ چشمان و بازبریفته نگرستن خویش از ُجذ ز ُشویاِن خویش )ص، 52(. ]نسخۀ ب: بازداشته 

پس نوَژندن. بازپس نوَژدن، نک. وانوَژندن/باز

کردن  <؛ َجفا َو َسـَفْه باَزْن بپاُسـخ دادن و پاداش  ْ�َس�فُ
أَ
َ ا ىي ِه�ي �ةِ

َّ
�ل ْ� �بِ

کردن(. >اْ��فَ بازدن/ بازد آوردن )دفع 
یشـان بدهـای آن  یشـان عـذاب آتـش )غافـر، 7( / و بـازد آر از هـرج آن نیکوتـر )فصلـت، 34( / ُو بـاَزد آر از

جهاْن )غافر، 9(.

بازَوَغنَدیدن، نک. وغندیدن.

ُهْم< و همـه کاِر ایشـان باسـاخت و راسـت کـرد )محمـد، 2( / 
َ
�ل َح �بَ

َ
ْصل

أَ
باسـاختن )در ترجمـۀ اصـاح(. >َوا

کاِر او بی َرْنج  کار ایشان باسازد )محمد، 5( / اهّلل  ُهْم< ایشانرا راِه نجاة بازنماید و 
َ
ُیْصِلْح َبال >َسَیْهِدیِهْم َو

کار باسازید  <؛ و با یکدیگر ُمشاورت کنید، و  ٍ َمْعُرو�ف ْم �بِ
ُ
ك �فَ �يْ َ ِمُروا �ب �ةَ

أْ
َبْر آسانی باسازد )ذیل طاق، 5( / >َوا

َزْند ُو ستیز )طاق، 6(.
ُ
بنیکوی بی گ
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کیزگان، َوِفیـِه َمْعنًی  کـردگان و پا ک  <؛ نباسـد آنرا مگر پـا ُرو�فَ
َ

ُمَطّه
ْ
ا ال

َّ
ل ُ� اإِ

َمّسُ َ ا �ي
َ
کـردن(. >ل باسـیدن )لمـس 

کردگان )واقعة، 79(. کیزه  ْهِي؛ مباسا آنرا مگر پا ِة الّنَ ی ِنّیَ
َ
ْن َیُکوَن َخَبرًا َعل

َ
آَخُر: أ

�<؛ باش  �فَ ِ �ف �يْ َ ْكُر ِم�فْ �ب ِ
ِ� ال�فّ �يْ

َ
َل َعل ِ رف

�فْ
أُ
ا
أَ
باش )آیا، در ترجمۀ هل و همزۀ استفهام( بسیار مکرر آمده است. >ا

<؛  �فَ َع�ِل�ي
ْ
�ةَ ِم�فَ ال ْم ُك�فْ

أَ
ْر�ةَ ا ْك�بَ ْس�ةَ

أَ
این یاد و پیغام راست برو فرو فرستادند از میان ما؟ )ص، 8( / >ا

کشیدی، یا برَتری ُجستی، و خویشتن را از برتران دیدی؟ )ص، 75(. گردن  باش 

یانید و می باالنید و  <؛ شما می رو و�فَ �أُ سشِ ُم�فْ
ْ
ْح�فُ ال

ْم �فَ
أَ
َه� ا َر�ةَ َ حب َ ْم سش �ةُ

أْ
� َ سش

�فْ
أَ
ْم ا �ةُ �فْ

أَ
ا
أَ
باالنیدن/باالییدن )پروردن(. >ا

ید[ ید درخِت آتش، یا ما آفریدگاران آنیم؟ )واقعة، 72(. ]نسخۀ ب: می باالیید و می فرابار آر می َبَبْر آر

ِعم�ِ�<؛ نبینی ُو َنه دانی کی چون کرد 
ْ
ا�ةِ ال َرَم �ف ع�ٍ� اإِ َك �بِ

َعَل َر�بُّ �فَ �فَ َر َك�يْ ْم �ةَ
َ
ل

أَ
باالیها )در ترجمۀ ِعماد(. >ا

خداونِد ُتو با َعاد ِاَرم؟ با آن باالیهای بزرگ )فجر، 6ـ7(.

بایست، نک. وایست/وایست.

<؛ و َاْر بر راه 
ً
� َ��ة �ُهْم َم�ًء عفَ �فَ �يْ

ْس�ةَ
اأَ

َ
�ةِ ل �ةَ ِر�ي

� الّطَ
َ
�ُموا َعل �ةَ ِو اْس�ةَ

َ
�فْ ل

أَ
باییدن/پاییدن )استقامت و پایداری(. >َوا

ت روانیدید و آشـمانیدید فراخ و َخوش تا ایشـانرا تباه 
َ
کفر خویش بباییدندید، ما ایشـانرا آِب نعمت و َدول

وم راهی َهمداستان )جن، 16(. ]نسخۀ ب: بماندندید[
ُ

کردیمی و بگ

کی بتاره ی مهین بیفتد )نازعات، 34(  َرى<؛ آن روز  ُك�بْ
ْ
�ةُ ال �ّمَ اَء�ةِ الّطَ ا �بَ �فَ �إِ

بتاره )در ترجمۀ الطامة(. >�فَ
گفت. ْفِت مهین آید[ نیز نک. آ

َ
گ کی آ ]نسخۀ ب: آن روز 

یشان  ٍء<؛ و از ِکردار بهینان، از بهِر در ْ ىي
َ �ُهْم ِم�فْ َعَمِلِهْم ِم�فْ �ش �فَ �ةْ

َ
ل

أَ
بترینه/بترینان )بدترین/بدترین ها(. >َوَم� ا

ریَنـْه؟  «؛30 آن کیسـت آن دروغ زن َبّتَ َشـّرُ
َ ْ
اُب األ

َّ
َکـذ

ْ
رسـانیدن بترینـان، چیـزی نَکاسـتیم. )طـور، 21( / »َمـِن ال

کـردار و سـرنجاِم بـدان در ِسـّجین  گاه بیـد کـی نامـۀ  یٍن<؛ آ ِفـي ِسـّجِ
َ
ـاِر ل ِکَتـاَب الُفّجَ  

َ
 ِإّن

َّ
)قمـر، 26( / >َکا

<؛ بترینه همه آفریده ایشان اند )بینة، 6(. �ةِ ِر�يَّ �بَ
ْ
ّرُ ال َ َك ُهْم سش �أِ

َ
ول

أُ
است در بترینه زندان )مطففین، 7( / >ا

کـی همـی  ٍم<؛ یـا او  �ي �ةِ  َعل� ِصَراٍط ُمْس�ةَ
ً
� ىي َسِو�يّ ْم�شِ َ �فْ �ي ّمَ

أَ
ی و متعـارف و صـواب(. >ا ِبَچـم/ َبِچـم )میانـه رو

 َرَشـدًا<؛ گوی: َبدسـِت َمن 
َ

ا َوال ُکْم َضّرً
َ
ْمِلُك ل

َ
 أ

َ
رود راسـت ُو بَچم بر َراِه َراسـت؟ )ملک، 22( / >ُقْل ِإّنِي ال

 َصَوابًا<؛ 
َ

زند و نه کاِر راست در خوْرد و َبِچم )جن، 21( / >َوَقال
ُ
گ نیست و شما را َنه پادشاَهْم ُو َنه تواَنْم نه 

گوید و َبِچم )نبأ، 38(  گوید، راست  کی دستورى دهد رحمن او را، و آنج  کس  هیچ سخن نگویند مگر 
ُکْنُتـْم<؛ بـاِش مـا این سـخن و این پیغام از شـما بازگردانیم از بهر آن  ْن 

َ
ْکـَر َصْفحـًا أ ِ

ّ
َفَنْضـِرُب َعْنُکـُم الذ

َ
/ >أ

<؛ فرمان ُبـردارى بایـد ُو  ْوٌل َمْعُرو�فٌ
گـروِه گزاف کاران ایـد؟ )زخـرف، 5( / >َط�َع�ةٌ َو�ةَ کـی شـما بگـزاف َچـم و 

سُخِن پسندیده و بچم )محمد، 21(.

.» َشّرُ
َ

اُب األ
َّ

30ـ قرائت أبوجعفر المدني، قتادة، أبوقابة، أبوحیوة، وعطیة بن قیس: »الَکذ
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گرایند  گرایی بچیز تا فرا تو  <؛ دوست می دارند کی تو فرا ایشان  و�فَ ْدِه�فُ �يُ
ْدِه�فُ �فَ ْو �ةُ

َ
وا ل

ُ
بچیز )اندکی(. >َوّ�

)قلم، 9(.

َوْر  <؛ ایشـان  َم�ةِ
أَ
� ْ َمسش

ْ
ال ْصَحا�بُ 

أَ
ا >ُهْم  بدبریه/بدبریهـی )بدبخت/بدبختـی، در برابـر هوبریه/هوبریهـی(. 

بـاِد  بریشـان  گشـادیم  فـرو  ًح� َصْرَصًرا<؛  ِر�ي ِهْم  �يْ
َ
َعل  � �فَ

ْ
ْرَسل

أَ
ا  �

�فَّ >اإِ ُشـوم )بلـد، 19( /  و  َبدبریهان انـد  خویشـتن 
َسخت و َسْرد در ُروِز َنحس و شوم با بْدبریهی )قمر، 19(. نیز نک. هوبریه/هوبریهی.

<؛ بدیس اهّلل کردنی است )مزمل، 18( /  ُعولاً بدیس/ پدیس )وعده(، بسیار مکرر است. >كَا�فَ َوْعُ�ُ� َم�فْ
<؛ این آن بهشـت اسـت و آن پاداش کی شـما را بدیس می َدهند بآْن ُروِز  ِحَس��بِ

ْ
ْوِم ال وَعُ�و�فَ ِل�يَ ا َم� �ةُ

>َهدفَ
شماْر را )ص، 53(.

ٍر<؛ بنازنشسـتگان بر جاَمهایی، برآویزهای آن سـبز  صفْ ٍ �فُ َر�ف � َر�فْ
َ
�فَ َعل �ي ِك�أِ

براویز )در ترجمۀ رفرف(. >ُم�ةَّ
)الرحمن، 76(. ]نسخۀ ب: بَروزها آن[

برتاویدن/ برتاوستن، نک. تاوستن.

َکـْت،  <، َیْعِنـي َتَحّرَ �ةْ رفَّ َم�َء اْه�ةَ
ْ
َه� ال �يْ

َ
� َعل �فَ

ْ
ل رفَ �فْ

أَ
ا ا �ف �إِ

کـردن، و افـزون شـدن(. >�فَ یـاد شـدن، ورم  برخنجیـدن )ز
ِلـَك؛ چـن آب َورو فـرو فرسـتادیم، نبـات را بجنبیـد و بردمیـد و برَخنجیـد 

َ
َکذ ْت 

َ
َبـأ <: اْنَتَفَخـْت، َوَر َ�ةْ >َوَر�ب

)فصلت، 39(. 

َبـرَرس )غاشـیة، 15(.  <؛ بالشـهای نهـاَده  �ةٌ و�فَ َم�ِر�ةُ َمْص�فُ کنـار هـم، در ترجمـۀ مصفوفـة(. >َو�فَ َبـرَرس )در 
]نسخۀ ب: برده[

ْنُتْم 
َ
أ

َ
<؛ چی بینید این کشـت کمی َبرزیـد؟ >أ و�فَ

ْحُر�شُ
ْم َم� �ةَ �ةُ ْ �ي

أَ
َرا �فَ

أَ
بـرز/ برزیـدن )بـذر و دانه/ کشـاورزی(. >ا

کاه  �ُ� ُ�َط�ًم�<؛ َاْر خواهیـم آن بـرِز را  �فَ
ْ
َعل َ حب

َ
�ُء ل

َ سش
ْو �فَ

َ
یاننـدۀ آن ماایـم؟ >ل یانیـد یـا ُرو َتْزَرُعوَنـُه<؛ شـما آنـرا می ُرو

کنیم )واقعة 65-63(.

بریـن  دار  برسـتاد  و  <؛  ِمْر�ةَ
أُ
ا َكَم�  ْم  �ةِ >َواْس�ةَ ایسـتادگی(.  و  )اسـتقامت  کـردن  براسـتاد  داشـتن/  برسـتاد 

ِقْسـِط< تا مردمان برایسـتاد کننـد بدادگری )حدید، 
ْ
اُس ِبال ُچنانـك فرمودنـد تـرا )شـوری، 15( / >ِلَیُقـوَم الّنَ

کار  ٍد<؛ بآفریدیم این مردم را َوَراشـَته بر  ِ�ي َك�بَ
َس��فَ �ف

�فْ اإِ
ْ
� ال �فَ �ةْ

َ
ل ْد �فَ �ةَ

َ
کنند[ / >ل 25( ]نسـخۀ ب: براسـتاد 

َبِرْستاَده )بلد، 4(.

برفاندنـی )واقعـة، 5( ]نسـخۀ ب: برباینـد  کوههـا  برفاننـد  �<؛ و  َّسً �ب �ُل  �بَ حبِ
ْ
ال  ِ �ة ُّسَ >َو�ب کنـدن(.  برفانـدن )پرا

کوههـا زود َبرکننـد و برفاننـد )مرسـات، 10(.  <؛ و  �ةْ ِس�فَ
�ُل �فُ �بَ حبِ

ْ
ا ال کوههـا برفشـاندنی[ / >إَِو�فَ و برفشـانند 

یند[ نیز نک. دو واژۀ فاندن و رواندن. ]نسخۀ ب: َبراَو
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<؛ آن برالَشـْندگان ببامـداد )عادیات، 2( ]نسـخۀ ب: 
ً
حا َرا�ةِ ُص�بْ �ي ُمعفِ

ْ
�ل برالشـندگان )غـارت کننـدگان(. >�فَ

کنندگان[ غارت 

ُكْم<؛ آن شـما را َبـُروی خواهـد آمـد و شـما را آن َبـُروی  �ي ا�ةِ
َ
ُ� ُمل

�فَّ �إِ
َبـروی آمـدن )رخ دادن و واقـع شـدن(. >�فَ

آمدنی است )جمعة، 8(.

< َنَفس می فرو َبریود  �فَ ِم�ي ِ اطف ِر<؛ آنگاه کی دلها بر گلوها آید >كَ ��بِ َح�فَ
ْ
َ�ى ال

َ
و�بُ ل

ُ
ل �ةُ

ْ
�فِ ال گرفتن(. >اإِ بریودن )فرو 

گیرند[ از بیم و اندوه )غافر، 18(. ]نسخۀ ب: 

<؛ َزمیـن را نهـان دارنـده نه کردیـم و َبْرَیـَوْن زندگانـرا َو 
ً
� ��ة ْر�فَ ِك�فَ

اأَ
ْ
َعِل ال ْ حب

ْم �فَ
َ
ل

أَ
کفاتـا(. >ا َبْرَیـَوْن )در ترجمـۀ 

مردگانرا تا می ُپوشد ایشانرا؟ )مرسات، 25(. ]در نسخۀ ب، حذف شده است[

<؛ و بکار َدرَوایْستی َدْشِتٰیان را )واقعة، 73(.  �فَ ِو�ي ُم�ةْ
ْ
�ًعا ِلل بکار دروایست )توشه؛ در ترجمۀ متاع(. >َوَم�ةَ

نیز نک. وایست/بایست.

ْم  �ةُ َم� ُك�فْ ِ َو�بِ
َح�ةّ

ْ
ِر ال �يْ

عفَ ْر�فِ �بِ
اأَ

ْ
َرُ�و�فَ �فِ�ي ال �فْ ْم �ةَ �ةُ َم� ُك�فْ ِلُكْم �بِ بناردکی/بنارکی )سرخوشی و سرمستی(. >�فَ

کاِر  یسـتید در زمیـن بباطـل و  کـی شـما شـاد می ز گوینـد: ایـن پـاداش شـما را بآنسـت  <؛ ایشـانرا  ْمَرُ�و�فَ �ةَ
ناراسـت، و بانـج بـا بناْرَدکـی می خرامیدیـد در زمیـن )غافـر، 75(. ]نسـخۀ ب: بـا َبنارکـی. کشـف االسـرار: 

بناز[

گوی: شفاعت خدای راست بهمای )زمر، 44(. <؛ 
ً
ع� ِم�ي َ �َع�ةُ �ب �فَ

َّ ِه السش
َ
ْل لّل بهمای )تماما و جملگی(. >�ةُ

ْم�فَى<؛ ژکۀ آب نبود ُاو نخست  ُ ٍ �ي
ّ ىي �ةً ِم�فْ َم�فِ ْط�فَ ُك �فُ ْم �يَ

َ
ل

أَ
کردن و بَیفکندن(. >ا َبْوَکْنَدن/بیوکندن )پرتاب 

َرُ�<؛ َاْر ببهاَنـه بَیوَکنـد و ُعـذِر باطـل بگـذاَرد و َپرتـۀ فرهیب از  �ي ى َمَع��فِ �ةَ
ْ
ل

أَ
ْو ا

َ
کـی َبْوَکْنَدْنـد؟ )قیامـة، 37( / >َول

پیش خود َبْوکند )قیامة، 15(.

<؛ می ترسند از روزی کی َبِد آن بَهر 
ً
را ِط�ي ُ� ُمْس�ةَ ّرُ َ  َك��فَ سش

ً
ْوم� َ و�فَ �ي

��فُ حفَ َ بیافیدن )تابیدن و دربرگرفتن(. >َو�ي
<؛ 

ً
م�

ْ
ٍء َرْ�َم�ةً َوِعل ْ ىي

َ � َوِسْع�ةَ ُكّلَ �ش �فَ َّ کس رَسـد و بَهرجا بیافد )انسـان، 7( ]نسـخۀ ب: بهرجای تابد[/ >َر�ب
کویزیدن. کویزیده31 و بیافیذه بَهر چیْز بوخشایش و دانش )غافر، 7(. نیز نک.  خداونِد ما! رسیده ای و 

<؛ بریشـان بیوده انـد دسـتینهای سـیمین  �ةٍ
صفَّ َس�ِوَر ِم�فْ �فِ

أَ
وا ا

ُّ
کـردن و زیـور پوشـاندن(. >َوُ�ل بیـودن )زیـور 

)انسان، 31(. ]نسخۀ ب: پیرایه نهند[

<؛ و روزی َدَهـد او را از  ِس�بُ ْح�ةَ َ ا �ي
َ
 ل

ُ �ش ُ� ِم�فْ َ��يْ
�ةْ ْررفُ َ بیوسیدن/پیوسـیدن )امیـد داشـتن و متوقـع بـودن(. >َو�ي

31ـ این واژه در بخشی از تفسیری کهن )ص 121، ذیل یونس، 39 و ص 228، ذیل رعد، 17( و نیز در طبقات الصوفیة، )نک. مقدمه، 
ص 137( به کار رفته است.
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یـد، و  ْجـرًا <؛ آنـرا بنزدیـک او وایاو
َ
ْعَظـَم  أ

َ
کـی نه بُیوَسـد )طـاق، 3( / >َتِجـُدوُه  ِعْنـَد اهّلِل  ُهـَو َخْیـرًا َو أ جایـی 

ـِه<؛ ُو می ُپیوَسـد  ّبِ َیْرُجـو َرْحَمـَة َر کـه بیوسـیدید )مزمـل، 20( / >َو کردیـد، و ُمـزِد آن مـه از آن  کـی  آن بـه از آن 
یـٌد< و بنزدیـک مـن ُاٖنیـز از ناخواسـَته و ناپیوسـیَده )ق،  َدْیَنـا َمِز

َ
َوخشـایش خداونـد خویـش )زمـر، 9( / >َول

یشـان کی در بهشـِت ُپْرناز  ٍم<؛ می پیوَسـد هر یک از ِع�ي �ةَ �فَ
�فَّ َ َل �ب ْد�فَ �فْ �يُ

أَ
ُهْم ا ْطَمُ� ُكّلُ اْمِر�أٍ ِم�فْ َ �ي

أَ
35( / >ا

َدْرَرَوْند )معارج، 38(.

ْ�ُصوا 
أَ
ِه�فَّ َوا �ةِ

َ
وُه�فَّ ِلِعّد �ةُ ِ

ّ
َطل َس�َء �فَ ِ

ُم ال�فّ �ةُ �ةْ
َّ
ا َطل �فَ ُّ اإِ ىي �بِ

َه� ال�فَّ ُّ �ي
أَ
� ا کـردن و تمـاس داشـتن(. >�يَ پاسـیدن )لمـس 

ید، پیش از پاسیدن  کی از حیض دست بازدار ید، ایشانرا در پا کی زنان را دست بازدار <؛ پیغامبر!  �ةَ
َ

ِعّد
ْ
ال

یدن ایشان[ )طاق، 1(. ]نسخۀ ب: رسیدن بایشان و بساو

ِد«؛ چندان رفتند کی پای 
َ

ِبا
ْ
ُبـو َعْمٍرو: »َفَنِقُبوا ِفـي ال

َ
 أ

َ
اِ�<؛ َوَقـَرأ

َ
ل �بِ

ْ
وا �فِ�ي ال

�بُ
�ةَّ �فَ پـای سـود )خسـته و کوفتـه(. >�فَ

کی از َمرگ رهایی یاوند )ق، 36(. گشتند؛ می کوشیدند  سوده 

َح�ةَّ 
ْ
ِح�ةُّ ال ُ �ِطَل َو�ي �بَ

ْ
ُه ال

َ
ْمُح الّل َ َك َو�ي �بِ

ْ
ل ْم َعل� �ةَ �ةِ

حفْ َ ُه �ي
َ
�إِ الّل

َ َسش �فْ �ي �إِ
پذیرفتـار/ پذیرفتـاری )پذیرنده/پذیـرش(. >�فَ

ِ�<؛ َار اهّلل خواَهـد، ُمهـر بـر دل تـو نهـد، و پیغـام خویـش از آن ببـَرد، و بخویشـتن باطل و کژی از دلها  كَِلَم��ةِ �بِ
کی راسـت اسـت بسـخناِن خویش و پذیرفتاری خویش ــ  کند و پیدا و باز نماید  بسـترد؛ و راسـتی دْرَواخ 
ِ�ي َرُسوُل 

�فّ َل اإِ �ي ْسَرا�أِ ىي اإِ �فِ
َ � �ب که گفته است و پذیرفته کی کنم ــ که او داناست بهرج در دلها )شوری، 24( / >�يَ

کی  <؛ َمن فرستادۀ اهّلل ام بشما، راست داَرنده و پذیرفتاِر ناَمه  ْوَرا�ةِ
َّ ِم�فَ ال�ةَّ

َد�ي �فَ �يَ ْ �ي َ � ِلَم� �ب �ةً ْم ُمَصّدِ
ُ
ك �يْ

َ
ل ِه اإِ

َ
الّل

یت ــ )صف، 6(. پیش َمن َفرا آَمد ــ تور

<؛ و دیگـر سـخن گفتـن بـا کسـی از پـِس َپرَته )شـوری، 51( /  ا�بٍ ْو ِم�فْ َوَراِء ِ�حبَ
أَ
َپرَتـه )حجـاب و پـرده(. >ا

<؛ آن روز کی پرته برَکَشْند از ساق )قلم، 42(  ُعو�فَ ِط�ي َْس�ةَ ا �ي
َ
ل وِ� �فَ ُ حب � الّسُ

َ
ل  اإِ

ْدَعْو�فَ ٍ َو�يُ �فُ َع�فْ َس��ة سشَ
ْ
ك ْوَم �يُ َ >�ي

َکشند[ / و میان ما و میان تو، پرَتْه ای است )فصلت، 5(. ]نسخۀ ب: َبرَتو 

<؛ ُتـرا َپْرداخـت فراخْسـت و دراز، َبـروز  لاً  َطِو�ي
ً
حا ه�ِر َس�بْ

َك �فِ�ي ال�فَّ
َ
�فَّ ل پرداخـت )آسـایش و اسـتراحت(. >اإِ

می ُخْسْب و بشب می خیز )مزمل، 7(. ]نسخۀ ب: ترا پرداخت و آسایش دراز بروز هست[

<؛ و چـن بایشـان آمـد چیـز درسـِت راسـت، گفتنـد: ایـن َپردیوسـت و مـا  َح�ةُّ
ْ
اَءُهُم ال � �بَ ّمَ

َ
َپردیـو )ِسـحر(. >َول

ی دیو است[ گورفیدگانیم )زخرف، 30(. ]نسخۀ ب: َبر جادو بدان نا

گاهی )احقاف،  ی آ <؛ و آن پرستیدگان از پرستکاراْن، و و�فَ
ُ
ل ا�فِ ِهْم عفَ پرستکار )پرستنده(. >َوُهْم َع�فْ ُ�َعا�أِ

اٌب<؛ یـاد کـن رهـی مـا را داود، آن مرد بانیرو در پرسـتکاری ما کی او  ّوَ
َ
ـُه أ

َ
ْیـِد ِإّن

َ ْ
5( / >َواْذُکـْر َعْبَدَنـا َداُوَد َذا األ

<؛ انباز  �فَ �ِكِر�ي
َّ ْد َو ُك�فْ ِم�فَ السش �ْع�بُ

َه �فَ
َ
ِل الّل َ گردنده )ص، 17( / >�ب پرستکار بود خدای ستای با خدای 

گورفیدگاِن پرستکاران )زمر، 66(. نه، اهّلل را پرست و از سپاس داران باش، از 
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ها است با دیوار َنهاَده )منافقون، 4(. ]نسخۀ 
َ
<؛ گویی َپل َد�ةٌ

�بٌ ُمَس�فَّ سشُ �فَُّهْم �فُ
أَ
ها )در ترجمۀ ُخُشب(. >َكا

َ
َپل

ب: درخت ُبَنها[

کـی بـا  <؛ و آن روز  ُعو�فَ ورفَ ُ ُهْم �ي ِه �فَ
َ
ْعَ�اُء الّل

أَ
ُر ا َ ْحسش ُ ْوَم �ي َ کـردن(. >َو�ي پناویـدن/ پنافتـن )نـگاه داشـتن و حبـس 

ی آِخِرِهْم؛ پیشـینان 
َ
ُهـْم َعل

ُ
ل ّوَ

َ
َحْبـُس، ُیْحَبُس أ

ْ
ـَوْزُع َوالـُوُزوُع: ال

ْ
یـم و بـدوزخ رانیـم دشـمنان َرْحمـان. ال هـم آر
می پناَوند تا َپسینان دررسند )فصلت، 19(.

ْم<؛ َپْی َبرید 
ُ
ك ِ

ّ ْم ِم�فْ َر�ب
ُ
ك �يْ

َ
ل َل اإِ ِ رف

�فْ
أُ
ْ�َس�فَ َم� ا

أَ
ُعوا ا �بِ

ی و تبعیت، در ترجمۀ اّتباع و اسوه(. >َوا�ةَّ َپی بردن )پیرو
ِبُعوِن 

َ
ـِذي آَمـَن َیـا َقـْوِم اّت

َّ
 ال

َ
و پذیریـد نیکوتـر آنـج فـرو فرسـتادند َبـر شـما از خداونـد شـما )زمـر، 55( / >َوقـال

گفـت: ای قـوم! َپـی بریـد بَمـْن تـا راه نمایـم شـما را َبـراِه َراسـتی  گورفیـده  َشـاِد<؛ و آن مـرد  ْهِدُکـْم َسـِبیَل الّرَ
َ
أ

َباِطـَل<؛ از بهـر آن کی کافران ببیُهوده َپـْی بردند )محمد، 
ْ
َبُعـوا ال

َ
َکَفـُروا اّت ِذیـَن 

َّ
 ال

َ
ّن

َ
)غافـر، 38( / >ذِلـَك ِبـأ

کـه َپـْی َبـران بوَدْنـد بـُاو،  کردیـم در دلهـای ایشـان  <؛ و نهادیـم و  �ةً �فَ
أْ
ُعوُ� َرا �بَ

�فَ ا�ةَّ �ي ِ �ف
َّ
و�بِ ال

ُ
ل � �فِ�ي �ةُ

�فَ
ْ
َعل َ 3( / >َو�ب

مهربانی سخت )حدید، 27(.

ُروا<؛ پیـچ نیـارد  �فَ َك�فَ �ي ِ �ف
َّ
ا ال

َّ
ل ِه اإِ

َ
��ةِ الّل �يَ

آ
�ِ�ُل �فِ�ي ا َ حب ُ کـردن(. >َم� �ي کـردن )مجادلـه و سـتیزه  پیـچ آوردن/پیـچ 

کافر  کی  ِه<؛ ایشان 
َ
ِل الّل �ي وا َع�فْ َس�بِ

ُ
ُروا َوَصّد �فَ َك�فَ �ي ِ �ف

َّ
�فَّ ال گورفیدگان )غافر، 4( / >اإِ در سخنان اهّلل مگر نا

کردند با رُسوِل ُاو و ستیز )محمد، 32(. شدند َو َبرگشتند َاز َراه خداى، و پیچ 

گشتی )نجم، 32(. ر آهنگی و پیراَمن 
َ

َمَم<؛ َمگ
َّ
ا الل

َّ
ل کوچک(. >اإ گشت )خطای  پیرامن 

ًس�<؛ می َرَواَیْند از یکدیگر در آن سرای پیرایهای ُپْر َمی )طور، 
أْ
َه� َك� �ي ُعو�فَ �فِ �رفَ �فَ �ةَ َ پیرایه )جام و ظرف(. >�ي

ٍة<؛ ُو می گردانند بر سرهای ایشان پیرایهای سیمین )انسان، 15( / 
َ

ْیِهْم ِبآِنَیٍة ِمْن ِفّض
َ
ُیَطاُف َعل 23( / >َو

 آَذاٌن؛ پیرایهای َشـراب نهاَده )غاشـیة، 
َ

َها َوال
َ
 ُعـَرى ل

َ
ِتـي ال

َّ
ِکیـَزاُن ال

ْ
ْقـَداُح َوال

َ ْ
<؛ ِهـَي األ وَع�ةٌ ْكَوا�بٌ َمْوصفُ

أَ
>َوا

.)15

<؛ اهّلل پیش ببرندکار و راه نمای ستمکاران  �فَ �ِلِم�ي
ْوَم الطفَّ �ةَ

ْ
ْهِد�ي ال َ ا �ي

َ
َه ل

َ
�فَّ الّل پیش ببرندکار )راهنما(. >اإِ

نیست )احقاف، 10(.

کی  ُل<؛ و قوم نوح، ایشـان پیش فا آن بودند  �بْ
وٍح ِم�فْ �ةَ ْوَم �فُ

کار رفته اسـت. >َو�ةَ پیش فا )از قبل(؛ مکرر به 
<؛ و  ��ةِ �فَ ِ

�يّ �بَ
ْ
�ل ُل �بِ

�بْ
وُس�فُ ِم�فْ �ةَ ْم �يُ

ُ
اَءك ْد �بَ �ةَ

َ
یات، 46( / >َول ان )ذار

َ
قومی بودند از فرمان برداری بیرون ُشدگ

آمد بشما یوسف پیش فا بپیغامهای روشن )غافر، 34(.

ی و پوسـت و دسـت و پـای سـیاه می کنـد و می َپْیهـاَود )مدثـر،  ِر<؛ رو
َ سش �بَ

ْ
اَ��ةٌ ِلل ّوَ

َ
پیهاویـدن )گداختـن(. >ل

29(. ]نسخۀ ب: می گدازد[
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<؛ تاه َبر تاه زبر یکدیگر؟ )نوح، 15(.
ً
� ��ة تاه َبر تاه )در ترجمۀ طباقا(. >ِط�بَ

گرفت و تنه  َظ< تا َدْرواخ شـد، و نیروی 
َ
َرُ�< نیروی داد آنرا >َفاْسـَتْغل رفَ

آ
� تاوستن/برتاوسـتن )تاب آوردن(. >�فَ

کی و بی عیبی  <؛ و پا �فَ �ي ِر�فِ
ُه ُم�ةْ

َ
� ل

ا َوَم� ُك�فَّ
� هدفَ �فَ

َ
َر ل

�ي َسحفَّ ِ �ف
َّ
َحا�فَ ال کرد کی شاخ برتاَوْست. )فتح، 29( / >ُس�بْ

کرد و نرم ما را این ستور؛ یا َنه ما با او نمی تاوستیمی و برنیامدیمی.)زخرف، 13( کی زیردست  او را 

�ٍم<؛ بلی اهّلل نه تواناِی تاَونده است کین  �ةَ ِ �ة
�ي ا�فْ ٍ �فِ رف �ي ِ َعرف ُه �بِ

َ
َ� الّل �يْ

َ
ل

أَ
تاونده )بسیار توانا؛ در ترجمۀ عزیز(. >ا

ـاِر<؛ و مـن شـما را می خوانـم بـا توانـای تاونـده، آُمـرزگاِر 
َ

َغّف
ْ
َعِزیـِز ال

ْ
ـي ال

َ
ْدُعوُکـْم ِإل

َ
َنـا أ

َ
ِسـتان؟ )زمـر، 37( / >َوأ

کـی اهّلل تاونـده اسـت تمـام تـوان سـخت گیر )حدیـد، 25( /   اهّلَل َقـِوّيٌ َعِزیـٌز<؛ 
َ

فـراخ آُمـْرز )غافـر، 42( / >ِإّن
کس نماَنْنَده )حشر، 1( / >َوُهَو   ُیَقاِوُمُه َشْيٌء؛ اوست آن توانندۀ تاونده بهیچ 

َ
ِذي ال

َّ
ُمْمَتِنُع ال

ْ
َعِزیُز<: ال

ْ
>ال

کاَونَده، بهیچ هست نماَننده )صف، 1(. <؛ اوست تاَونَده با هر  رفُ �ي ِ َعرف
ْ
ال

�ُل  �بَ حبِ
ْ
َر�ةِ ال ِ

کـی نگرسـتن تـاود )قمـر، 50( / >َوُس�يّ َصِر<؛ ُچـن یـک تاویـدن  �بَ
ْ
�ل ْمٍح �بِ

َ
ل تاویـدن )تابیـدن(. >كَ

ُکوراب تاَود )نبأ، 20( / »َفِإَذا  <؛ ُو کوههـا فـرا رفتـن آرنـد، تـا زمیـن اُزو َراغ و ُتهی گردد، چنانک 
ً
� كَا�فَ�ةْ َسَرا�ب �فَ

کندِن جان )قیامة، 7(. کی چشم در چشم خانه روشن بتاَود در  َبَصُر«؛ آنگاه 
ْ
َبَرَق ال

کین  کس  کس نتاوید و از  <؛ با هیچ  ِصَرا�فِ �ةَ �فْ ا �ةَ
َ
ل کردن(. >�فَ کردن/ توان داشتن/ مقابله  تاویدن )غلبه 

ـذار مـرا و آن 
ُ
گ ْقـُت َوِحیـدًا<؛ 

َ
یـد و برنیاییـد[ / >َذْرِنـي َوَمـْن َخل نسـتانید )الرحمـن، 35( ]نسـخۀ ب: نتاو

 َتْمِلُکوَن ِلي ِمَن 
َ

ْیُتُه َفـا مـرد، یعنـی آن مـرد را وا َمـن گـذار؛ اْر بـا او َنتـاوی، َمـن َتاَوْم )مدثـر، 11( / >ُقْل ِإِن اْفَتَر
اهّلِل َشـْیئًا<؛ گـوی: َاْر مـن فرانهـادم ایـن و فراسـاختم، َمـْن َوا خـدای نتاوم، و شـما رهایی مـرا از خدای هیچ 
َحِکیـُم<؛ و بآُمـْرز مـا را خداونـد ما کی تو 

ْ
َعِزیـُز ال

ْ
ْنـَت ال

َ
ـَك أ

َ
نـا ِإّن ّبَ نـا َر

َ
یـد )احقـاف، 8( / >َو اْغِفـْر ل چـاَره ندار

وِس 
ُ

ُقـّد
ْ
َمِلـِك ال

ْ
کـی تـرا غلـط نیوفَتـْد )ممتحنـة، 5( / >ال کـس َنه تـاَود، حکیمـی  کـی بـا تـو  تویـی آن عزیـز 

ک ستودۀ بی َعیب، َوا ُاو نتاَود کْس، بی همتای دانای راست کار راست دانش  َحِکیِم<؛ پادشاه پا
ْ
َعِزیِز ال

ْ
ال

کی او را یاری  کوشد، و نه یاری  کی بآن تاَود یا  �ِصٍر<؛ او را نه نیرویی  ا �فَ
َ
�ةٍ َول ّوَ ُه ِم�فْ �ةُ

َ
َم� ل )جمعة، 1( / >�فَ

دَهد )طارق، 10(.

گرفتیـم او را و سـپاه او را، و َترشـتیم ایشـانرا  <؛ فا ّمِ �يَ
ْ
�ُهْم �فِ�ي ال �فَ

دفْ �بَ �فَ وَ�ُ� �فَ �فُ ُ �ُ� َو�ب �فَ
�فْ �فَ

أَ
� َترشـتیدن )افکنـدن(. >�فَ

یات، 40(. یا، یعنی َبحر َاساْف )ذار َدر در

َهِب<؛ ُو نه 
َّ
 ُیْغِني ِمَن الل

َ
<؛ آتشی بغایِت تف رسیده )قارعة، 11( / >َوال

�ةٌ �ٌر َ�اِم�يَ َتف )گرمای شدید(. >�فَ
<؛ کی  �ةِ

�ِهِل�يَّ َ حب
ْ
�ةَ ال �ةَ َ�ِم�يَّ َحِم�يَّ

ْ
ِهُم ال و�بِ

ُ
ل ُروا �فِ�ي �ةُ �فَ َك�فَ �ي ِ �ف

َّ
َعَل ال َ �فْ �ب بازدارندۀ تف و زوانۀ آتش )مرسات، 31(/ >اإِ

کین ٰناٰداٰناَنه32 )فتح، 29(. ُکفر و زور  گورفیدگاْن آن َتِف  گرفتند آن نا در دل 

کین نادانانه.« کین،  ز  یدگان رو گرو گرفت آن نا 32ـ ترجمۀ این جمله در کشف االسرار ناصحیح می نماید: »در دل 
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ُموِم<؛ سـپاس نهاد اهّلل َوْر ما و بازداشـت از  ا�بَ الّسَ
� َع�فَ ��فَ � َوَو�ةَ �فَ �يْ

َ
ُه َعل

َ
َم�فَّ الّل تفتوای )در ترجمۀ سـموم(. >�فَ

ٍم<؛ در آتش  مـا عـذاب تفُتـوای آتـش )طور، 27( ]در حاشـیۀ نسـخۀ الـف: تفـت و تـوای[ / >�فِ�ي َسُموٍم َوَ�ِم�ي
گْرم، و باِد سخت َسْرد، ُو آب ُجوشیده )واقعة، 42(. و تفتوای و باِد َسْخِت 

ْفِس؛ و هر ك بازداشتند ازو َتَناُوْستن  َرُه َوِضیُق الّنَ
َ

: الّش ّحُ
ُ

ِسِ�<، الّش �فْ ّحَ �فَ ُ و�ةَ سش ُ َتَناُوْستن )نیازمندی(. >َوَم�فْ �ي
کار ماِل دنیا[  کار و ماِل دنیا33 )حشر، 9(. ]نسخۀ ب: نیازمندی و تنگ برگرفتن در  با خویشتن در 

ـِفیَنِة؛ یعنـی تنـِک کشـتی کی بـرو َبندْند )ذیل مرسـات،  ـُس الّسَ
ْ
َقَصـِر: َقل

ْ
ُمـَراُد ِبال

ْ
تنـک )طنـاب(. َوِقیـَل ال

.)32

�ِر<؛ او را ُتَوی عذاب بفزای در آتش )ص، 61( ]نسـخۀ ب: تو[ / 
� �فِ�ي ال�فَّ

ْع�فً � صفِ ا�بً
ْ�ُ� َع�فَ ِ رف

توی )دو برابر(. >�فَ
 

َ
یٌم<؛ آن کیسـت کی وام نهد بـاهّلل َعّزَ َوَجّل َکِر ْجٌر 

َ
ـُه أ

َ
ـُه َول

َ
ـِذي ُیْقـِرُض اهّلَل َقْرًضـا َحَسـًنا َفُیَضاِعَفـُه ل

َّ
>َمـْن َذا ال

َکِثیَرًة< )البقرة، 245( باَرهای فراوان و تویهای فراوان،  ْضَعاًفا 
َ
کند >أ وام نیکو تا آن او را َاْنِد باَره و َانِد ُتوی 

ُهْم 
َ
�َع�فُ ل صفَ � �يُ � َ�َس�فً ْرصفً َه �ةَ

َ
وا الّل َرصفُ �ةْ

أَ
��ةِ َوا �ةَ ّدِ ُمّصَ

ْ
�فَ َوال �ي �ةِ ّدِ ُمّصَ

ْ
�فَّ ال و او راست مزد نیکو )حدید، 11( / >اإِ

کـی صدقـه دهان انـد ـــ مـردان و زنـان ـــ ُو وام می نهنـد بـاهّلل وام نیکـو، آِن ایشـانرا  ٌم<؛ ایشـان  ٌر َكِر�ي ْ �ب
أَ
ُهْم ا

َ
َول

کنند در پاداش، و ایشانرا مزد نیکو )حدید، 18(. توی َوْر ُتوی 

اٍل َوُسُعٍر<؛ َبدان در گومی اند و در بی هوشی و 
َ
ل �فَ �فِ�ي صفَ ِرِم�ي ْ ُمحب

ْ
�فَّ ال تیشت ساری )سُبکسری و جنون(. >اإِ

تیشت ساری و َطْیش )قمر، 47(. ]نسخۀ ب: نیست ساری و سبکساری[

کن و  <؛ یاد  و�فٍ �فُ ْ ا َمحب
َ
كَاِه�فٍ َول َك �بِ ِ

ّ ْعَم�ةِ َر�ب ِ �ف  �بِ
�فْ�ةَ

أَ
َم� ا ْر �فَ ّكِ

دفَ جادونجیر )کاهن، پیش گوی و اخترگوی(. >�فَ
ـ نـه جادونجیری، و َنه دیواَنه )طور، 29(. ]نسـخۀ ب:  ــ بـآن نیکـوی کـه خداونـد تو با تو کردـ  پنـد َده، کـی تـوـ 

حیرانی؛ کشف االسرار: اخترگویی[

ی دْرَواخ َنعت ُو پاینده صفت،  <؛ اوست آن بانیرو �فُ �ي َم�ةِ
ْ
�ةِ ال ّوَ �ةُ

ْ
و ال رد )در برابر استوار و محکم(. >�فُ گَ  

ْ
جال

کرد[  
ْ

یات، 58(. ]نسخۀ ب: َنه جذی بنیرو َنه جال رد. )ذار گَ َنُجٖذی پذیر و َنَجال 

جداجـد  روز  آن  در  ایشـان  ُو  <؛  و�فَ ِل�فُ �ةَ ُمحفْ  �ِ �ي �فِ ُهْم  �ي  ِ �ف
َّ
>ال و مختلـف(.  )متفـاوت  جداجد/جذاجـذ 

کردار شما َبس جداُجد اْست و ُدوَراُدور از یکدیگر )لیل،  کی  ی<؛  َشّتَ
َ
 َسْعَیُکْم ل

َ
گویان اند )نبأ، 3( / >ِإّن

گـروه جداجـد از هـم ُدوْر )زلزلـة، 6( /  گردنـد َمردمـان آن ُروز دو  ْشـَتاتًا<؛ واز 
َ
ـاُس أ 4( / >َیْوَمِئـٍذ َیْصـُدُر الّنَ

ُکند میان ایشـان در انج ایشـان دران ُجداُجد   اهّلَل َیْحُکـُم َبْیَنُهـْم ِفـي َمـا ُهـْم ِفیِه َیْخَتِلُفوَن<؛ اهّلل داوری 
َ

>ِإّن
َواُنُه<؛ پس می بیرون آرد بآن کشت زار ُجداُجد رنگهای 

ْ
ل

َ
ویند )زمر، 3( / >ُثّمَ ُیْخِرُج ِبِه َزْرعًا ُمْخَتِلًفا أ

ُ
می گ

کی داوری ُبری میان بندگان  <؛ تویی  و�فَ ِل�فُ �ةَ حفْ َ ِ� �ي �ي وا �فِ �ِ�َك �فِ�ي َم� َك��فُ �فَ ِع�بَ ْ �ي َ ُم �ب
ُ
ْحك

�فْ�ةَ �ةَ
أَ
آن )زمر، 21( / >ا

گذاردن ازو بازداشتند. 33ـ این عبارت قرآنی در تغابن، 16 به این صورت ترجمه شده است: و هر ك دست در مال مردمان 
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گفت )زمر، 46(. خویش در آنج ایشان در آن ُبودند از ُجداُجِد رْفت و از ُجداُجِد 

کنْند )فتح،  گفِت خدای ُجذ  کی  ِه<؛ می خواهند 
َ
اَم الّل

َ
وا َكل

ُ
ل ّدِ �بَ ُ �فْ �ي

أَ
ُدو�فَ ا ِر�ي ُ کردن )تغییر دادن(. >�ي جذ 

ی )فتح، 23(. کردن نیاو لًا<؛ و نهاِد اهّلل را ُجذ  ِد�ي �بْ
ِه �ةَ

َ
�ةِ الّل

َد ِلُس�فَّ حبِ
�فْ �ةَ

َ
15( / >َو ل

َفُة؛ 
َ
ُمَخال

ْ
ُة: ال

َ
ُمَشاّق

ْ
ُة َوال ُمَحاّدَ

ْ
ُه<؛ ال

َ
َه َوَرُسول

َ
و�فَ الّل

ُ
َح�ّ� ُ �فَ �ي �ي ِ �ف

َّ
�فَّ ال جذرفتن/ جزرفتن )مخالفت کردن(. >اإِ

ُه< 
َ
وَن اهّلَل َوَرُسول ِذیَن ُیَحاّدُ

َّ
 ال

َ
ایشان کی می خاف آرند و ُجذ رفتن با خدای و رسول او )مجادلة، 5( / >ِإّن

وا 
��ةُّ َ �فَُّهْم سش

أَ
� ِلَك �بِ که خاف می کنند با خدای و رسول او، ُو در ُجذ راه می َروند )مجادلة، 20( / >�فَ ایشان 

ُف؛ آن بـآن بـود کـی ایشـان ُجـذ رفتنـد از فرمان خدای و رسـول او؛ و هر ِك ُجذ 
َ

ِخـا
ْ
ـَقاُق: ال ُه<؛ الّشِ

َ
َه َوَرُسول

َ
الّل

رَوْد از فرمان خدای و رسول او، اهّلْل سخت عقوبت است ُو سخت گیر )حشر، 4(.

ُهْم<؛ و ایشـان کـه کافـر شـدند، َجْسـِک ایشـان بـادا 
َ
 ل

ً
ْعس� �ةَ ُروا �فَ �فَ َك�فَ �ي ِ �ف

َّ
َجْسـِک )دوری، رنـج و بـا(. >َوال

)محمد، 8(. نیز نک. انجسکیده.

کار رفته، اما در نسخۀ ب، به جون ]= چون[ تبدیل شده  ُجن)= چون(. این اما در نسخۀ الف مکررًا به 
است.

ٍم< سخن چین َچنده بر )قلم، 11(. ِم�ي �فَ �ٍء �بِ
َّ َجنده َبر/چنده َبر )سخن چین(. >َمسش

ْل ُهْم  َ ْصِم<؛ آنک رسـید بتـو خبـر آن جنگوگـراْن؟ )ص، 21(/ >�ب حفَ
ْ
 ال

أُ
� �بَ

�َك �فَ �ةَ
أَ
جنگوگـر )متخاصـم(. >َوَهْل ا

<؛ قومی اند جنگوگران )زخرف، 58(. ِصُمو�فَ ْوٌم �فَ �ةَ

که با شـما خویشـتن  ِحٌم َمَعُكْم<؛ آَنــک َجْوکی اسـت  �ةَ ٌ ُم�ةْ ْوحب ا �فَ
گروه(. >َهدفَ جوک/جوک جوک )دسـته و 

ِإْذ  ُقوا ِفیِه< و بمپرگنید َجْوک َجْوک در آن )شـوری، 13( / >َو  َتَتَفّرَ
َ

می َدَرْوَکَنْند در دوزخ )ص، 59( / >َوال
ٌة ِمَن 

َّ
کـی َبُسـوی تـو گردانیدیـم، جوکـی از پریـان، قرآن نیوشـان )احقـاف، 29( / >ُثل ْیـَك<؛ آنـگاه 

َ
َصَرْفَنـا ِإل

�َس 
ْ�ةَ ال�فَّ �ي

أَ
ِخِریـَن<؛ َجْوکـی از پیشـینان و َجْوکـی از َپِسـینان )واقعـة، 39-40( / >َوَرا

ْ
ـٌة ِمـَن ال

َّ
ِلیـَن َوُثل ّوَ

َ ْ
األ

که در دین خدای خویش می آیند جوکاَجْوک )نصر، 2(. <؛ و مردمان را بینی 
ً
ا َوا�ب �فْ

أَ
ِه ا

َ
�فِ الّل  �فِ�ي ِ��ي

و�فَ
ُ
ل ْد�فُ �يَ

َچم، نک. بَچم.

<؛ خوَشـهای آن از َدسـِت چَنْنـَده نزدیـک )حاقـة، 23(/ 
�ةٌ �يَ َه� َ�ا�فِ

ُطو�فُ
َچننـده )اسـم فاعـل از چیـدن(. >�ةُ

<؛ و میوۀ آن دو بهشْت از دسِت چَنْنِدگاْن نزدیک )الرحمن، 54(. �فِ َ�ا�فٍ ْ �ي
�ةَ

�فَّ َ حب
ْ
�فَى ال َ >َو�ب

 / فشـاندن[  ب:  ]نسـخۀ   )1 یـات،  )ذار فاندنـی  فـان  َخْرَمـْن  َببادهـای  ْرًوا<؛  �فَ ��ةِ  اِر�يَ
>َوال�فَّ فـان.  خرمـن 

ْه آن باِد سـخِت َخرَمْن  <؛ ببادهای فروگشـاده َپیاَپْی پیوسـته؛ خاّصَ
ً
� ��ةِ َعْص�ف َع�ِص�فَ

ْ
�ل

 �فَ
ً
� ا�ةِ ُعْر�ف

َ
ُمْرَسل

ْ
>َوال

کشتی َبر[ َکْشتی ِشَکْن )مرسات، 1ـ2(. ]نسخۀ ب: خرمن نشان  فاِن 
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�<؛ و نخواسـت مگـر ایـن جهـاِن نزدیـک َخْسـت )نجـم، 29(.  �يَ
�فْ

ُ
و�ةَ الّ� َح�يَ

ْ
ا ال

َّ
ل ِرْ� اإِ ُ ْم �ي

َ
َخْسـت )کـم ارزش(. >َول

]نسخۀ ب: ُجست[34

 .)46 )دخـان،  خلبـان  آب  جوشـیدن  چـن  شـکمها  در  می جوشـد  <؛  ِل�ي عفْ َ >�ي )جوشـان(.  خلبان/حلبـان 
]نسخۀ ب: آب حلبان یعنی جوشان[

< و کی خود با خانها و با کسان خویش  �فَ ِكِه�ي وا �فَ �بُ
َ
ل �ةَ ْهِلِهُم ا�فْ

أَ
� ا

َ
ل وا اإِ

�بُ
َ
ل �ةَ ا ا�فْ خندی خریش )شادی(. >إَِو�فَ

یسـتند. )انشـقاق، 31(. ]حاشـیۀ نسـخۀ ألف: خوش خریش؛  گشـتند، بناز و انبرته و خندی خریش می ز
یستند[ نسخۀ ب: بناز و خنده و شادی ز

<؛ و از هر چیز بآفریدیم جفت جفت جانور، َنر و ماده، و بی  �فِ �يْ َ ْو�ب � رفَ �فَ �ةْ
َ
ل ٍء �فَ ْ ىي

َ خوار )گونه(. >َوِم�فْ ُكّلِ �ش
ِکَهـٍة َزْوَجـاِن<؛ در آن  ُکّلِ َفا یـات، 49( / >ِفیِهَمـا ِمـْن  جـان دو رنـگ و از خوردنـی دو رنـگ و دو خـوار )ذار
<؛ و  �فَ �ي �ِر�بِ

َّ �ةٍ ِللسش
�فَّ
َ
ْمٍر ل

َه�ٌر ِم�فْ �فَ �فْ
أَ
از هـر میـَوه]ای[ ُجفـْت ُدو خـوار و ُدو رنـگ و ُدو بـوی )الرحمن، 52( / >َوا

جویهایی از َمْی، همه خوار آشمندگانرا )محمد، 15(.

که  یغا/نفریغا بر آن سستی و خوارباری  ِه<؛ در
َ
�بِ الّل �فْ َ  �فِ�ي �ب

ْط�ةُ ّرَ � َ�ْسَر�ةَ� َعل�  َم� �فَ خوارباری )سستی(. >�يَ
کار خدای، و در فرمان ُبرداری او )زمر، 65(. ]نسخۀ ب: خواربادی[ کردم در 

رَدن ها 
َ

ُروا<؛ و هرگاه کی کافران بینید، بر شما باد بگ �فَ َك�فَ �ي ِ �ف
َّ
ُم ال �ةُ �ي �ةِ

َ
ا ل �فَ �إِ

خون آُوز گرفتن )غلطانیدن(. >�فَ
گیرید35 )محمد، 4(. ]نسخۀ ب: بغلطانید[ کی ایشانرا در خون آُوز  َزدْن تا آنگاه 

اِذ، 
َ

ُجذ
ْ
ُکَسـاُر ِمْثُل ال

ْ
َفـاُت َواِحٌد، َوُهَو ال ُحَطـاُم َوالّرُ

ْ
<؛ ال

ً
ُه ُ�َط�م�

ُ
َعل ْ حب َ ّمَ �ي

ُ خـَوه )کاه یـا گیـاه خشـک و ریـز؟( >�ش
کند ریزه ُچن خَوه )زمر، 21(.36  ینًا؛ آنگاه آنرا ُخورد  ْت َوَصاَر َدِر ْرِع َوَتَفّتَ َم ِمَن الّزَ ِذي َتَحّطَ

َّ
َوُهَو ال

�<؛ گوی او را: هست ترا ِخویایی آن؟ توانی بود بسزای خویشتن 
َ

ّك رفَ �فْ �ةَ
أَ
� ا

َ
ل َك اإِ

َ
ْل َهْل ل �ةُ ِخویایی )میل(. >�فَ

ِک ُهَنراْفـزاْی؟37 )نازعات، 18(.  یه باشـی، َبه روِز پیُروِز پا آری بـآن؟ داری ُتـواِن آن کـی بـا آن آیـی کـی هوَبٖر
نیز نک. وایست/بایست.

<؛ و آنرا تا َدْرَدَزْد و رسوا کند آن فاسقان از طاَعْت  �فَ �ي �ِس�ةِ �فَ
ْ
َ ال

�ي ِ رف
حفْ َدْرَدَزْدن )رسوا کردن و خوار کردن(. >َوِل�يُ

گفتند: ای وای و دْردزٖدی َوْر ما! ما فرمان برداری  <؛  �فَ �ي � َط�عفِ
� ُك�فَّ

�فَّ � اإِ
�فَ
َ
ل � َو�يْ وا �يَ

ُ
�ل

بیرون را )حشر، 5( / >�ةَ

34ـ ضبط نسـخۀ ب قطعًا صحیح نیسـت. »َخسـت« به معنای کم ارزش در کشـف االسـرار )همین آیه( و نیز در ترجمۀ »ثمن بخس« 
کار رفته است. کهن، آیة اهّلل زاده شیرازی، ص 189( نیز به  )بخشی از تفسیری 

کار رفته اسـت:  < )انفال، 67( نیز به  ْر�فِ
اأَ

ْ
�فَ �فِ�ي ال حفِ

�شْ ُ کهن به پارسـی، ص 39، این واژه در ترجمۀ >َ��ةَّىي �ي 35ـ در بخشـی از تفسـیری 
یشۀ این واژه، نک. مسعود قاسمی، ص 56ـ57.  ز اوکند در زمین.« برای ر که خون آو »تا در خون بغلتاند در زمین، و تا بیش از آن 

�ُ� ُ�َط�ًم�<؛  �فَ
ْ
َعل َ حب

َ
�ُء ل َ سش

ْو �فَ
َ
36ـ از اینکه مفسر در واقعة، 65، »کاه« را در برابر حطام به کار برده، می توان به برابری معنایی آنها حکم کرد: >ل

کنیم. کاه  َاْر خواهیم آن برِز را 
ک و هنرافزای؟ ز و پا ز باشی و پیرو کی َبه رو کی بآن آیی  37ـ نسخۀ ب: هست ترا وایست آن؟ هیچ َسِر آن داری و توانایی بَود ترا 
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بگذاشتیم و از اندازه درگذشتیم )قلم، 31(.

<؛ تا َدْرواخ شد )فتح، 8(. �فَ
َ
ل عفْ �ْس�ةَ کار رفته است )30 بار(. >�فَ درواخ )محکم و استوار(. بسیار مکرر به 

 ِ و�ة �لّسُ  �بِ
ً
�ةَ َمْسحا َط�فِ کردن؛ در ترجمۀ فعل شـروِع "طفق"(. >�فَ درواویدن )خواسـتن، میل داشـتن و آهنگ 

ْم 
َ
گردنهای اسـبان )ص، 33( ]نسـخۀ ب: درایسـتاد[ / >أ <؛ درَواوید ببریدن بر دسـت و پایها و  ِ ��ة ْع�فَ

اأَ
ْ
َوال

کند  ی؟ باِش هرج آدمی واَید، او را آن آید؟ َهْرج َمْرُدم را آرزو  ْنَساِن َما َتَمّنَ ِ
ْ

ِلل
َ
ی<؛ َمَجاُزُه: أ ْنَساِن َما َتَمّنَ ِ

ْ
ِلل

ٌد< َو اهّلل با بی نیازی  ٌّ َ�ِم�ي ىي �فِ
ُه عفَ

َ
او را آن رسد و ِسَزد؟ )نجم، 24( / >َواْسَتْغَنی اهّلُل< َعْنُهْم ِبَما ِعْنَدُه؛ >َوالّل

یست با ستایش تمام. چیز درنمی واید )تغابن، 6( ]نسخۀ الف: چیز  یشان، و اهّلل بی نیاز خویش بماند از
درنمی باید[

کی ُسود َندارد ایشانرا  �<؛ آن ُروز  �أً �يْ
َ ُدُهْم سش ُهْم َك�يْ ىي َع�فْ �فِ

عفْ ُ ا �ي
َ
ْوَم ل َ دستان/ دستان گری )مکر و مکاری(. >�ي

کـی ایـَدر می سـازند هیـچ )طور، 46( / و دسـتان گرى فرعون نبود مگـر در تباهی واناری )غافر،   دسـتانهایی 
کاری می سازم  <؛ ایشان دستان می سازند نهانی ساختنی و َمن ایشانرا 

ً
دا ُدو�فَ َك�يْ ِك�ي �فَُّهْم �يَ 37( / >اإِ

نهانی )طارق، 15( / دستان و ساز ایشان را در اناری و تباهی نکرد؟ )فیل، 2(.

<؛ بریشان بیوده اند دستینهای سیمین )انسان، 31(. �ةٍ
صفَّ َس�ِوَر ِم�فْ �فِ

أَ
وا ا

ُّ
دستین )در ترجمۀ أسورة(. >َوُ�ل

 آَذاٌن؛ یعنی: ُدَوزه )انسان، 15(.
َ

َها َوال
َ
 ُعَرى ل

َ
 آِنَیٍة ال

ُ
ُکّل ُکوُب 

ْ
<، ال ْكَوا�بٍ

أَ
ُدَوزه )نوعی ظرف(. >َوا

گـردد،  کوههـا فرارفتـن آرنـد، تـا زمیـن اُزو َراغ و ُتهـی  <؛ ُو 
ً
� كَا�فَ�ةْ َسَرا�ب �ُل �فَ �بَ حبِ

ْ
َر�ةِ ال ِ

راغ )تهـی؛ آسـوده(. >َوُس�يّ
ْیَهـا ُمَتَقاِبِلیـَن<؛ راغ 

َ
ِکِئیـَن َعل کـرد ُو راغ / >ُمّتَ یَها<؛ و آنـرا راسـت  ُکـوراب تـاَود )نبـأ، 20( / >َفَسـّوَ چنانـک 

<؛ راغ نشستگان وا  ُرسشٍ � �فُ
َ
�فَ َعل �ي ِك�أِ

ی )واقعة، 16( / >ُم�ةَّ ی در رو نشستگان و بی بیم؛ راغ نشستگان رو
سترده )الرحمن، 54(.

ُ
َجفتگان َبر َجامهای بازگ

کی پیش ایشان  <؛ و  ُرو�فَ سشِ �بْ
َْس�ةَ ا ُهْم �ي �فَ ِ� اإِ �فَ ِم�فْ ُ�و�فِ �ي ِ �ف

َّ
ِكَر ال ا �فُ گین )خوشحال و سرخوش(. >إَِو�فَ رامش 

ی و راِمش گین می ِبْند )زمر، 45(. ُکَنند، ایشان تازه ُرو معبودان دیگر را نام برْند و یاد 

گواره  گوی کرایین خویش َخوان )علق، 17(. ]نسخۀ ب:  ُ�<؛  �ِ��يَ ْدُع �فَ �يَ
ْ
ل رایین )یاران و اعوان و انصار(. >�فَ

گروه؟[   =

نبـاِت جفت رنـگ  و  هـر درخـت  از  آن  در  یانیدیـم  رو ُو  <؛  حبٍ ِه�ي َ �ب ْوحبٍ  رفَ ُكّلِ  َه� ِم�فْ  �ي �فِ  � �فَ �ةْ �بَ
�فْ
أَ
>َوا ُرژد.  ِرژد/ 

جفت خوار، نیکوی و ِرژد )ق، 7(. ]نسخۀ ب: ُرژد[

کی  یم بآن، داَنکوهای آرد را و ُرْسـَتها  <؛ تا از زمین بیرون آر
ً
� ��ة �بَ

 َو�فَ
ً
� ِ� َ��بّ  �بِ

َ ِرحب حفْ گیاه(. >ِل�فُ ُرسـَته )روییدنی؛ 
َید )نبأ، 15(. از زمین ُرو
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َرى  <؛ و آنرا هیچ َرشـخ و شـکاف نه )ق، 6( / >َهْل �ةَ ُروحبٍ َه� ِم�فْ �فُ
َ
رشـخ/ رشـح )رخنه و شـکاف(. >َوَم� ل

شادی؟ )ملک، 3(.
ُ
گ ؛ هیچ َرَشْخ بینی در آسمان یا  ّقُ

َ
َفْطُر: الّش

ْ
ّقُ َوُهَو االْسُم، َوال ِفْطُر: الّشِ

ْ
ُطوٍر< ال ِم�فْ �فُ

رفاندن، نک. فاندن و برفاندن.

ٌد<؛ سخن می ُروایند آن دو  ِع�ي َم�ِل �ةَ ِ
ّ �فِ َوَع�فِ السش ِم�ي �يَ

ْ
��فِ َع�فِ ال �يَ ِ

�ةّ
َ
ل ُم�ةَ

ْ
ى ال

�ةَّ
َ
ل �ةَ َ  �ي

�فْ َرواندن / ُروانیدن/ رواییدن؟ >اإِ
ُعوَن 

َ
 ُیَصّد

َ
سخن َروای ُو فرا می گیرند ازو، یکی از راست ُسوی او نشْسَته و یکی از چّپِ او )ق، 17( / >ال

 ُیْنِزُفـوَن<؛ 
َ

کَننـد. آنجـا َنـه َدْرِد َسَرْسـت، َنـه ُخمـار >َوال َعْنَهـا<؛ ایشـانرا از آن شـراب و از آن مجلـس بـاز نپرا
ْسـَقْیَناُهْم َماًء 

َ َ
یَقِة أل ِر ی الّطَ

َ
ِو اْسـَتَقاُموا َعل

َ
ْن ل

َ
ِخَرد ایشـان در َمی آشـمیدِن ایشـان َنُرَوایند )واقعة، 19( / >َوأ

ـت روانیدیـد و آشـمانیدید فـراخ 
َ
کفـر خویـش بباییدندیـد، مـا ایشـانرا آِب نعمـت و َدول َغَدقـًا<؛ و َاْر بـر راه 

وم راهـی َهمداسـتان )جـن، 16-17( / >َعْینـًا َیْشـَرُب ِبَهـا ِعَبـاُد اهّلِل 
ُ

کردیمـی و بگ و َخـوش تـا ایشـانرا تبـاه 
ُروَنَهـا َتْفِجیـرًا<؛ از چشـمه ای می آشـَمند از آن رهیـگان اهّلل؛ می رواننـد آنـرا چنانـک خواهنـد در بـاال و  ُیَفّجِ
 �

َ
�َك َعل �فَ

ْ
َعل َ ّمَ �ب

ُ َرْت<؛ َو آنگاه کی کوهها بَرَواَنْند )تکویر، 3( / >�ش  ُسّیِ
ُ

ِجبال
ْ
ِإَذا ال نشیب )انسان، 6( / >َو

کردیم؛ َبر َپی آن می َرو )جاثیة، 18(. ْمِر<؛ َپس ترا بِر َراه َساخته از فرمان خویش َروانیدیم و 
اأَ

ْ
َع�ةٍ ِم�فَ ال ِر�ي

َ سش

ْهِن، 
ُ

َهـاُن َجْمـُع الّد  الّدِ
ُ

ُیَقـال ِدیـِم، َو
َ ْ
َکاأل <، َیْعِنـي  َه��فِ كَا�فَ�ةْ َوْرَ��ةً َك�لّ�ِ روزگـْرد، )امـر در حـال تغییـر(. >�فَ

ْرد  َوانـًا َبْیـَن ُصْفَرٍة َوُخْضَرٍة َوُحْمَرٍة ؛ ُصرخ شـود گل گون چون ادیم رنگی یا روغن روزگَ
ْ
ل

َ
ُن أ ـّوَ

َ
ْیـِت َیَتل َوُدْهـُن الّزَ
)الرحمن، 37(.

ا 
دفَ �أ

أَ
ی؛ َپِس آنکه ریزید و نیسـت گشـت )ذیل قیامـة، 4( / >ا

َ
ِبل

ْ
ـَغ ال

َ
َقـْت َوَبل ریزیـدن )پوسـیدن(. َبْعـَد َمـا َتَفّرَ

<؛ آنگاه کی استخوان گردیم ریزیَده و نفریشته؟ )نازعات، 11( / >ُثّمَ َیْجَمُعُکْم<؛ و آنگاه  َر�ةً حفِ
 �فَ

ً
�م� � ِعطفَ

ُك�فَّ
ِر<؛  ِ طف ُمْح�ةَ

ْ
ِم ال �ي وا َكَهسشِ كَا�فُ گرد می ُکند )جاثیة، 26( / >�فَ گورها  شما را پِس ریزیدن فراهم آرد، و شما را در 
کی َساَیَوان َسازنده ای سازد )قمر، 31(. نیز نک. نفریشته. شدند هم ُچن برِگ ریزیدۀ َساَیوانی ــ 

ـاِر ِمْن 
َ

ُکّف
ْ
 َما اْنَغَسـَل َعـِن ال

ُ
ُکّل ِغْسـِلیَن: 

ْ
<؛ ال �فٍ ْسِل�ي ا ِم�فْ عفِ

َّ
ل ا َطَع�ٌم اإِ

َ
ریـم )چـرک و پلیـدی و خونابه(. >َول

ْو َغْیِر ذِلَك؛ َو نیست او را آنجا هیچ خورش مگر از خون و ریم و انج از قِذرهای او برود38 
َ
ْو َقْیٍح أ

َ
َصِدیٍد أ

کیاوه.  )حاقة، 36(. نیز نک. 

وا<؛ تا بایشان رسید بدهای آنج می کردند، و َپس آَوْرد  ��ةُ َم� َكَس�بُ �أَ ِ
َُهْم َس�يّ َص��ب

أَ
� زحیر )غصه و زاری(. >�فَ

ِگرد می کردند از زحیر و شمار )زمر، 51(. بِد آنج 

که می گویند نزدیک  وا<؛ سخن سخت زشتور است  َم�فُ
آ
�فَ ا �ي ِ �ف

َّ
َد ال ِه َوِع�فْ

َ
َد الّل  ِع�فْ

ً
� �ة َر َم�ةْ �بُ

َ
زشتور/ زشتوری. >ك

ِبـاهّلِل  ُتٔوِمُنـوا  ـی  َبـدًا َحّتَ
َ
أ َبْغَضـاُء 

ْ
َعـَداَوُة َوال

ْ
َبْیَنُکـُم ال َو َبْیَنَنـا  گورفیـدگان )غافـر، 35( / >َوَبـَدا  اهّلل و نزدیـک 

38ـ نسخۀ الف: مگر از انج از قذرهای او برفت.
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َوْحـَدُه<؛ ُو پدیـد آمـد میـان مـا و میـان شـما دشـمنی و زشـتوری همیشـه تـا بگورفید بـاهّلِل یگاَنـه )ممتحنة، 
کی  <؛ بزرگ زشتوری بنزدیک اهّلل  و�فَ

ُ
َعل �فْ ا �ةَ

َ
وا َم� ل

ُ
ول �ةُ �فْ �ةَ

أَ
ِه ا

َ
َد الّل  ِع�فْ

ً
� �ة َر َم�ةْ �بُ

َ
4( ]نسخۀ الف: ژشتوری.[ / >ك
می گویید انج نکنید )صف، 2(.

کی می زنه زَنْند بآباْز در تاختن )عادیات، 1(. <؛ باسبان غازی 
ً
حا �بْ

��ةِ صفَ َع�ِ��يَ
ْ
زنه )شیهۀ اسب(. >َوال

<؛ و ُروِز روشـن زیـِش شـما را َو جهـان دارى شـما را 
ً
� َه�َر َمَع�سش

� ال�فَّ �فَ
ْ
َعل َ زیـش )معیشـت و زندگانـی(. >َو�ب

<؛ او در زیشـی اسـت  �ةٍ �يَ �ةٍ َراصفِ
َ سش ُهَو �فِ�ي ِع�ي هنگامی َنه سـاختیم؟ )نبأ، 11( ]نسـخۀ ب: زندگانی شـما[ / >�فَ

کی َپسنَدد آنرا )قارعة، 7(.

و�فُ ُ�َط�ًم�< تا آنرا بینی زْرِد گشَته، َپس 
ُ
ك َ ّمَ �ي

ُ ا �ش ًرّ َراُ� ُمْص�فَ �ةَ ا �فَ ّرً َراُ� ُمْص�فَ �ةَ ژفته )شکسته و ریز و خرد شده(. >�فَ
کرَده39 )حدید، 20(. گردد ژفته و شکسَته و خورد  کاه 

کـی آنـرا بازَانداَزنـد )نجـم، 46( ]نسـخۀ ب:  کـه ای آنـگاه  ْم�فَى<؛ از ژ ا �ةُ �فَ �ةٍ اإِ ْط�فَ کـه )قطـره؛ ُنطفـه(.40 >ِم�فْ �فُ ژ
ْنَسـاَن ِمْن ُنْطَفٍة  ِ

ْ
ْقَنا ال

َ
ا َخل

َ
که ی آب آفرید او را )عبس، 19( / >ِإّن َقُه<؛ از یک ژ

َ
قطرۀ آب[ / >ِمْن ُنْطَفٍة َخل

کـۀ آمیـغ )انسـان، 2( ]نسـخۀ ب: آب انـدک آمیخته از مـرد و زن[ /  ْمَشـاٍج<؛ بآفریدیـم مـا ایـن مـردم را از ژ
َ
أ

کی َبْوَکْنَدْند؟ )قیامة، 73( ]نسـخۀ ب: آبی  کۀ آب نبود ُاو نخسـت  ْم�فَى<؛ ژ ُ ٍ �ي
ّ ىي �ةً ِم�فْ َم�فِ ْط�فَ ُك �فُ ْم �يَ

َ
ل

أَ
>ا

ک[  اندک از آبی بوی نا

ٍم<؛ پرهیـزکاران در بهشـتهای اند، بـا نـاز و ژید و  ِع�ي ��ةٍ َو�فَ
�فَّ َ �فَ �فِ�ي �ب �ي �ةِ

ُم�ةَّ
ْ
�فَّ ال ژیـد )نعمـت و آسـایش(.41 >اإِ

کی در بهشتهای با ناز  کْرِدگان اْند  ُبوَن<؛ ایشان آن نزدیک  ُمَقّرَ
ْ
ِئَك ال

َ
ول

ُ
نعمت نواخت )احقاف، 17( / >أ

ٍم<؛ و روزی با تن آسانی و بوی  ِع�ي �ةُ �فَ
�فَّ َ َح��فٌ َو�ب ْ و ژید اند )واقعة، 11( ]نسخۀ ب: در بهشتها وا نازاند[ / >َوَر�ي

خوش و بهشت با ژید و ناز و شادی )واقعة، 89(. ]نسخۀ ب: با ناز و شادی[

ْزَواٌج<، 
َ
كِْلِه<؛ و ایشانرا َاٖنیز آنجا دیگران ازین سان و ازین گونه. >أ َ ُر ِم�فْ سش �فَ

آ
سان )ِمثل و َمَثل و صفت(. >َوا

ُکّلِ َمَثٍل<؛ زدیم مردمانرا درین  ُقْرآِن ِمْن 
ْ
ا ال

َ
ـاِس ِفي هذ َقـْد َضَرْبَنـا ِللّنَ

َ
ـون )ص، 58( / >َول

ُ
گ ونا

ُ
گ ْنـَواٌع؛ 

َ
ْي: أ

َ
أ

گر خواهیم ایشانرا با تو نماییم  َعَرْفَتُهْم ِبِسیَماُهْم<؛ َو ا
َ
َکُهْم َفل ْیَنا َر

َ َ
ْو َنَشاُء أل

َ
قرآن از هر سان )زمر، 27( / >َول

تا ایشانرا بُنمون و ساِن ایشان بشناسی )محمد، 30( / >َکَمَثِل َغْیٍث<؛ راست َبْر َساِن باران )حدید، 20( 
اسـها می َورگیَرْد )جمعة، 5( /  کّرَ ْسـَفارًا<؛ راْسـت سـاِن ایشـان ُچن سـاِن َخْر کی 

َ
ِحَماِر َیْحِمُل أ

ْ
/ >َکَمَثِل ال

ُهْم<؛ همچنین پیدا می ُکنْد اهّلل مردمانرا َسـاَنهای ایشـان )محمد، 3( / 
َ
ْمَثال

َ
اِس أ >َکذِلَك َیْضِرُب اهّلُل ِللّنَ

ِة؛ چونی و ساِن آن بهشت )محمد، 15(. َجّنَ
ْ
<، َیْعِني ِصَفَة ال �ةِ

�فَّ َ حب
ْ
ُل ال َ >َم�ش

کهن به پارسـی)ص196، ذیل آیۀ یوسـف، 41(، نیز "ژفتن"  کرَده. در بخشـی از تفسـیری  گردد شکسـَته و خرد  کاه  39. نسـخۀ ب: َپس 
که می انگور ژفت ...« به کار رفته است: »ای دو غام زندانی اما یکی از شما یعنی آنکس 

ر موالیی بر طبقات الصوفیة، ص 134. کار رفته است. نک. مقدمۀ محمد سرو 40. این واژه در طبقات الصوفیة به معنای نقطه به 
کهن به پارسی، ذیل هود، 10. گزند« بخشی از تفسیری  یدی و ناز و تن آسانی پِس  زی و ژ 41. »و ار بچشانیم او را نیک رو
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ـُه 
َّ
ِلُیِظل ِحَظـارًا   

ُ
ِخـذ َیّتَ ـِذي 

َّ
ال ُمْحَتِظـُر: 

ْ
ال ِر<،  ِ طف ُمْح�ةَ

ْ
ال ِم  �ي َكَهسشِ وا  كَا�فُ >�فَ المحتظـر(.  ترجمـۀ  )در  سـایوان 

َیاِبِس؛ شـدند هم ُچن برِگ ریزیدۀ َسـاَیوانی ــ کی 
ْ
َوَرِق ال

ْ
ْقَداِمَها ِمَن ال

َ
ُة ِبأ

َ
ـاِبل یُح َوالّسَ َهِشـیُم َما َهَشـَمُه الّرِ

ْ
َوال

َساَیَوان َسازنده ای سازد )قمر، 31(.

َعِنیـُف؛ آن روز کُسـبوغ 
ْ
ْفـُع ال

َ
: الّد ّعُ

َ
ا<، الـّد

ً
َم َ�ّع

َه�فَّ َ �ِر �ب � �فَ
َ
ل و�فَ اإِ

ُ
َدّع ْوَم �يُ َ سـبوغ زدن )رانـدن و پـس زدن(. >�ي

َیِتیَم<؛ او آنست کی یتیم را می سبوغ 
ْ
ِذي َیُدّعُ ال

َّ
ِلَك ال

َ
می زنند ایشانرا زدنی بآتش دوزخ )طور، 13( / >َفذ

ِم<؛  ِح�ي َ حب
ْ
ل�  َسواِء ال وُ� اإِ

ُ
ل �ْع�ةِ وُ� �فَ

�فُ زند، بانگ زند و می راند )ماعون، 2( ]نسـخۀ ب: می راند بدرشـتی[ / >�فُ
کشید او را تا میان دوزخ )دخان، 47(. سبوغ زنان 

اُ�  رفَ ْ حب ُ ّمَ �ي
ُ گـزاردن/ سـپری سـتاندن/ سـپری وسـپاردن[. >�ش کـردن/ سـپری  سـپری )کامـل و تمـام( ]سـپری 

ا ُقِضَي< چن قرآن خواندن  ّمَ
َ
ْو�فَ�<؛ آنگاه پاداش دهد او را بآن سـپری تر پاداشـی )نجم، 41( / >َفل

اأَ
ْ
اَء ال رفَ َ حب

ْ
ال

اِس َیْسَتْوُفوَن<؛ َوْیل و تباهی  ی الّنَ
َ
وا َعل

ُ
ْکَتال ِذیَن ِإَذا ا

َّ
ِفیَن ال ُمَطّفِ

ْ
ْیٌل ِلل سپری کرده آمد )احقاف، 29( / >َو

َیْت  کاسـت )مطففیـن، 1-2( / >َوُوّفِ کاهندگانـرا کـی آنـگاه کـی از مردمان می سـتانند سـپری می سـتاَنْند نا
ِإْبَرِهیَم  کـرد )زمـر، 70( / >َو زارنـد بهـر تنـی پاداش انج  ـْت< و تمـام بوْسـپارند، و سـپری بگُ

َ
 َنْفـٍس َمـا َعِمل

ُ
ُکّل

<، َیْعِني  ُه�فَّ
َ
ل �بَ

أَ
�فَ ا عفْ

َ
ل ا �بَ

�فَ �إِ
ی<؛ و آن ابراهیم کی سپری کرد و بگزارد آنج َفرمودند )نجم، 37( / >�فَ

َ
ِذي َوّف

َّ
ال

کـه نزدیـک آیـد کی سـپری خواهد  ؛ ُچـن آنـگاه کـی بَکـراِن عـّدت خویـش رَسـند، آن زمـان  ِتِهـّنَ
َ

اْنِقَضـاَء ِعّد
گشت )طاق، 2(.

<؛ دین ستنگ و درواخ پایندۀ راست اینست )بینة، 5(.42 َم�ةِ ِ
�يّ

�ةَ
ْ
�فُ ال ِلَك ِ��ي ستنگ )محکم و استوار(. >َو�فَ

فریشـتگان  انـد  گماشـتگان  َوران  َداٌ�<؛  سشِ اطفٌ 
َ
ل عفِ َك�ةٌ  ا�أِ

َ
َمل َه�  �يْ

َ
>َعل خشـمان(.  )سـخت  سـَتْوحیگران 

سَتْوحیگران سخِت خشمان )تحریم، 6(. ]نسخۀ ب: ستورجگران[

کی شما را بُزبان  <؛ ایشانرا بیرون مکنید از خاَنها مگر  ِه�فَّ و�ةِ �يُ ُ وُه�فَّ ِم�فْ �ب ُ ِر�ب حفْ
ا �ةُ

َ
ستوهی )در ترجمۀ ُاّف(. >ل

گفت: ُاّفِ  کی پدر و مادِر خویش را  َم�<؛ ُو آن َمْرد 
ُ
ك

َ
ٍ ل

�فّ
أُ
ِ� ا �َل ِلَواِلَ��يْ

�ي �ةَ ِ �ف
َّ
ُستوهی نماَیند )طاق، 1(/ >َوال

شما را، ُستوهی از شما )احقاف، 17(.

ِم<؛ و می ستیهیدند بر آن َبَزۀ ُبزرگ )واقعة، 46(. �ي ِ َعطف
ْ
ِ ال �ش ِح�فْ

ْ
� ال

َ
و�فَ َعل ِصّرُ ُ وا �ي

ا�فُ
َ
ستیهیدن )پافشاری(. >َوك

َسـرُوکار، و  او را شـکیبا یافتیـم، نیـک بنـدۀ همـواْر  <؛ مـا  ا�بٌ ّوَ
أَ
ا  �ُ

�فَّ اإِ ُد 
َع�بْ

ْ
ال ْعَم  �فِ ًرا  �ُ� َص��بِ ْ��فَ َو�بَ  �

�فَّ >اإِ َسـرُوکار. 
بازگشِت او با من ُبود )ص، 44(

َ� َسْمَكَه�<؛ کاز آن باال داد )نازعات، 28(. نسخۀ ب: کی از آن ُسْفدوی باال داد. 
سفدوی )سقف(. >َر�فَ

کاز. نیز نک. 

کلمۀ َفاْسَتِقْم )هود، 112( به کار رفته است. کهن به پارسی)ص178(، در برابر  یستن« در بخشی از تفسیری  42. »ستنگ ز
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<؛ آری فراسِر او نشانم عذاب سهِمِن سخت.43 )مدثر، 17(.
ً
ُ� َصُعو�ا ْرِه�ةُ

أُ
سهِمن. >َس�

کی بی نیازی  کرد و مال داد؛ اوست  کی بی نیاز  �فَى<؛ و اوست  �ةْ
أَ
�فَى َوا عفْ

أَ
ُ� ُهَو ا

�فَّ
أَ
سوزیان )مال و دارایی(. >َوا

یشانرا  ْمَواِلِهْم<؛ درو
أَ
�ِرِهْم َوا وا ِم�فْ ِ��يَ ُ ِر�ب �فْ

أُ
�فَ ا �ي ِ �ف

َّ
�فَ ال ِر�ي ُمَه��بِ

ْ
َراِء ال �ةَ �فُ

ْ
داد و سوزیان پاینده داد )نجم، 48( / >ِلل

یانهای ایشان  کرَدند از سرایهای ایشان، و از میان سوِز کی ایشانرا بیرون  کی از خاِن و ماِن خود ببریدند، 
یانها ایشان[ )حشر، 8(. ]نسخۀ ب: سود ز

ِ�<؛ بـاران نیسـت؛ آنسـت  ْم �بِ �ةُ
ْ
ل ْعحبَ ْل ُهَو َم� اْس�ةَ َ شتاودن/شتاویدن/شـتاواندن )بـه تعجیـل افکنـدن(. >�ب

ُهـْم< و َمْشـتاْو قـوِم خویـش را بعـذاب 
َ
 َتْسـَتْعِجْل ل

َ
کـه می گفتیـد ُو بـآن می شـتاویدید )احقـاف، 24( / >َوال

ْك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل   ُتَحّرِ
َ

یات، 59( / >ال وِن< نشتاوانند مرا )ذار
ُ
 َیْسَتْعِجل

َ
خواستن )احقاف، 35( / >َفا

ْصِل< و َار نه سخن راسِت  �فَ
ْ
ا َكِلَم�ةُ ال

َ
ْول

َ
ِبِه<؛ زبان خویش بَمُجنبان شتاویدن را بقرآن )قیامة، 16( / >َول

کار َبرگزارده آمدید بعذاب )شوری، 21(. کی بعقوبت َنْشتاَود َمیان تو و ایشان ــ  اهّلل آید ــ 

ْوَل<؛ شواشانان ده آن  �ةَ
ْ
ِمُعو�فَ ال َْس�ةَ �فَ �ي �ي ِ �ف

َّ
�ِ� ال ْر ِع�بَ ِ

ّ سش �بَ
شواشانان )مژده و بشارت(، بسیار مکرر است. >�فَ

ُر اهّلُل ِعَباَدُه<؛  ِذي ُیَبّشِ
َّ
رهیگان مرا کی سخن می نُیوشند از تو )زمر، 18(. ]نسخۀ ب: مژده ده[ / >ذِلَك ال

اٍم 
َ
ل عفُ ُروُ� �بِ

َّ َسش کی بگورفیدند )شوری، 23( / >َو�ب کی اهّلل می شواشانان َدَهد َرهیگان خویش را  این آنست 
یات، 29(. ]نسخۀ ب: مژده[ ٍم<؛ شواشانان دادند او را بپَسری دانا )ذار َعِل�ي

ِهْم<؛ برگشتند َبُشوخی از فرمان خداوند خویش و از  ِ
ّ ْمِر َر�ب

أَ
ْوا َع�فْ ا َع�ةَ شوخ/شوخی )گستاخی و عناد(. >�فَ

ک ُو ُشـوخ و از انداَزه  ْم ُهـْم َقـْوٌم َطاُغـوَن< بلـِك ایشـان قومی انـد ناپـا
َ
یـات، 44( / >أ پذیرفتـن َپیغـام او )ذار

کی بْسـتیَهْند در شـوخی و َدْر َرمیدن )ملک،  وا ِفي ُعُتّوٍ َوُنُفوٍر<؛ نه! جذ از آن  ّجُ
َ
بیرون )طور، 32( / >َبْل ل

کردند ایشـانرا بباِد َسـْخِت َسـْرْد شـوخ نافرمان )حاقة،  یٍح َصْرَصٍر َعاِتَیٍة<؛ تباه  ْهِلُکوا ِبِر
ُ
ا عاٌد َفأ ّمَ

َ
21( / >َوأ

گردن کشـید و سـتیزه ُبرد )مدثر، 16(  َیاِتَنا َعِنیدًا< ُاو َوا سـخناِن ما بُشـوخی وانشْسـت، و  َکاَن ِلِ ُه 
َ
6( / >ِإّن

گردن کش ُشوخ )ق، 24(. گورفیده ای  َم<؛ َدَرْوَکن در دوزخ هر نا
َه�فَّ َ � �فِ�ي �ب

�يَ �ةِ
ْ
ل

أَ
/ >ا

ِ�<؛ و آخر شما را فردا بهم آرد روز رستاخیز  �ي ْ�بَ �فِ ا َر�ي
َ
�َم�ةِ ل �يَ �ةِ

ْ
ْوِم ال َ ٰ� �ي

َ
ل ْم اإِ

ُ
َمُعك ْ حب َ ّمَ �ي

ُ شوردل )شک و شبهه(. >�ش
را در آن شک و شوردل نیست )جاثیة، 26(.

<؛ و زن او، آن هیزم کـش و آتـش افـروز بـر  َحَط�بِ
ْ
 ال

هةَ
َ
�ل

َ
ُ� َ�ّم �ةُ

أَ
کشـیدن )سـخن چینـی(. >َواْمَرا غزجه/غزچـه 

ْي: 
َ
اِس: تو هیـزم َوْر َمِنْه. أ ـاِس: فـان کس غزجه می کشـد. َوِمْن َقْوِل الّنَ مردمـان بسـخن چینی، ِمـْن َقـْوِل الّنَ

 َتْمِش َبْیَنُهْم )مسد، 4(.
َ

 ُتْغِضْبُه َوال
َ

ال

<؛ فادوا می پرسند از دوزخیان )مدثر، 40ـ41(. �فَ ِرِم�ي ْ ُمحب
ْ
و�فَ َع�فِ ال

ُ
َس�َءل �ةَ َ فادو پرسیدن. >�ي

43. نسخۀ ب: فراسر او آرم و َبرو نهم عذاب سخت، یعنی بعقبه آتشین َبرُشدن.
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<؛ می فادوا ِشند میاِن آن و میان آِب جوشیده و رسیَده بغایت  �فٍ
آ
ٍم ا �فَ َ�ِم�ي ْ �ي َ ه� َو �ب �فَ �يْ َ و�فَ �ب ُطو�فُ َ فادو شدن. >�ي

)الرحمن، 44(.

گشـتِن ایشـان ایمن در جهان َاْمُروز )غافر،  اِ�<؛ َمفرهیٰوا ُترا فادوا 
َ
ل �بِ

ْ
ُهْم �فِ�ي ال �بُ

ُّ
ل �ةَ ُرْرَك �ةَ عفْ َ ا �ي

َ
ل فادو گشـتن. >�فَ

َواُكْم<؛ اهّلل می دانـد فـادوا گْشـِت شـما دریـن جهـان کـی چون می گردید  ْ ُكْم َوَم�ش �بَ
َّ
ل �ةَ ُم ُم�ةَ

َ
ْعل َ ُه �ي

َ
4( / >َوالّل

گشت[ )محمد، 19(. ]نسخۀ الف: فازوا 

کی شما را  گورفیدگان!  َسُحوا<؛  ��فْ ِلِ� �فَ َمحب
ْ
ُحوا �فِ�ي ال ّسَ �فَ ُكْم �ةَ

َ
َل ل �ي ا �ةِ �فَ وا اإِ

َم�فُ
آ
�فَ ا �ي ِ �ف

َّ
َه� ال ُّ �ي

أَ
� ا فادو نشستن. >�يَ

گویند کی فادو نشـینید و ُجنبید و فراخ تر نشـینید در مجلس، فراخ تر نشـینید )مجادلة، 11(. ]در حاشـیۀ 
نسخۀ الف: فازو[

<؛ از نشانهای توانایی اوست  �ةٍ �بَّ
َ
ِهَم� ِم�فْ �ا �ي  �فِ

َّ َ�ش ْر�فِ َوَم� �ب
اأَ

ْ
مَوا�ةِ َوال �ةُ الّسَ

ْ
ل ِ� �فَ ��ةِ �يَ

آ
کندن(. >َوِم�فْ ا فاندن )پرا

ْرًوا<؛ َببادهای َخْرَمْن  ��ةِ �فَ اِر�يَ
آفرینش آسمانها ُو زمینها، و انج در آن فاَند َاْز جنبنَده )شوری، 29( / >َوال�فَّ

یات، 1(. ]نسخۀ ب: فشاندن[ / نیز نک. برفاندن فان فاندنی )ذار

گوارتۀ باد آنرا فانده و  کی مردمان ُچن  <؛ آن روز  و�شِ �شُ َم�بْ
ْ
َراسشِ ال �فَ

ْ
�ُس َك�ل

و�فُ ال�فَّ
ُ
ك َ ْوَم �ي َ کنده(. >�ي فانده )پرا

کنده و اوکنده بند[ اوکنده ِبْند )قارعة، 4(. ]نسخۀ ب: چون َپروانگان بادُبردگان پرا

کردند تا  <؛ و بدروغ خویش پیکارها  َح�ةَّ
ْ
ِ� ال وا �بِ

ْدِ�صفُ �ِطِل ِل�يُ �بَ
ْ
�ل وا �بِ

ُ
اَ�ل فرژماندن )در ترجمۀ إدحاض(. >َو�بَ

حّق و سخِن َراست بآن دروغ بفرژمانند )غافر، 5(. ]نسخۀ ب: بخیزانند[

َبْیِت: فرشاره ی خاَنْه )ذیل مرسات، 20(. 
ْ
فرشاره. َوِمْهَنُة ال

ْتُکُم  کرد؟ )انفطار، 6( / >َوَغّرَ َك<؛ اى َمردم! چی چیز ترا فرهیفته  ّرَ َس��فُ َم� عفَ
�فْ اإِ

ْ
َه� ال ُّ �ي

أَ
� ا فرهیفته )فریفته(. >�يَ

ِ�ي 
ُهْم �ف �بُ

ُّ
ل �ةَ ُرْرَك �ةَ عفْ َ ا �ي

َ
ل کـرد )حدیـد، 14( / >�فَ کـی در آن بودیـد شـما را فرهیفتـه  < و دروغهـای شـما  َماِنـّيُ

َ ْ
األ

گشتِن ایشان ایمن در جهان َاْمُروز )غافر، 4(. ]نسخۀ ب: مفریوا[ اِ�<؛ َمفرهیٰوا ُترا فادوا 
َ
ل �بِ

ْ
ال

کـرد شـما را بخـدای آن دیـو فرهیونـده )حدیـد،  ُروُر<؛ و فرهیفَتـه  عفَ
ْ
ِه ال

َ
�لّل ُكْم �بِ ّرَ فرهیونـده )فریبنـده(. >َوعفَ

14( ]نسخۀ ب: فریونده[

ِحّلُ  َ ِ� َو�ي �ي ِ رف
حفْ ُ ا�بٌ �ي

ِ� َع�فَ �ي �ةِ
أْ
� ُمو�فَ َم�فْ �يَ

َ
ْعل َسْو�فَ �ةَ ـروز آمـدن )نـزول و فـرود آمـدن(، مکرر به کار رفته اسـت. >�فَ

َ
ف

ـُروز آَیـْد َوُرو 
َ
ُکنـد او را، و ف کـی ُرْسـوا  کـی بـُاو آیـد عذابـی  کیسـت  کـی آن  ٌم<؛ آری بدانیـد  �ي ا�بٌ ُم�ةِ ِ� َع�ف �يْ

َ
َعل

ِئَکُة<؛ می فروز آیند بریشـان فرشـتگان 
َ

َما
ْ
ْیِهُم ال

َ
 َعل

ُ
ل کی بَسـر نیاید )زمر، 39-40( / >َتَتَنّزَ عذاب پاینَده 

)فصلـت، 30( / >ِفـي َمَقـاٍم<؛ در فُروزآمدنـگاه بی بیـم اْنـد )دخـان، 51( ]نسـخۀ ب: فـرود آمـدن گاه[ / 
ْح�فُ 

ْم �فَ
أَ
�فِ ا ُمرفْ

ْ
ُموُ� ِم�فَ ال �ةُ

ْ
ل رفَ �فْ

أَ
ْم ا �ةُ �فْ

أَ
ا
أَ
کی فروز آمد )نجم، 1( / >ا ْجِم ِإَذا َهَوى<؛ بپاره ای از قرآن هرگاه  >َوالّنَ
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<؛ شما آنرا می فروز آرید از میغ، یا ما فروز آرندگاِن آنیم؟ )واقعة، 69(. و�فَ
ُ
ل ِ رف

ُم�فْ
ْ
ال

 >  ِفـي َمْوِضـٍع: >َه�ِمَد�ةً
َ

<؛ َوَقـال َع�ةً اسشِ ْر�فَ �فَ
اأَ

ْ
َرى ال َك �ةَ

�فَّ
أَ
ِ� ا ��ةِ �يَ

آ
فروُکزَمـرده )در ترجمـۀ خاشـعة(. >َوِم�فْ ا

کی تو زمین را بینی فروُکزَمرده )فصلت، 39(.  ـَمُة؛ از نشـانهای توانایی اوسـت  )الحج، 5(، َوِهَي الُمَتَهّشِ
]نسخۀ ب: فروپژمرده[

<؛ و نـه سـخِن فرونـه ای اسـت )حاقـة، 24(. ]نسـخۀ ب: سـخن پـری  ْوِل َك�ِه�فٍ �ةَ ا �بِ
َ
فرونـه )کاهـن(. >َول

گرفَته فرونه[

تی میاِن  ـلْ و بدنّیَ
َ
ُمَطـاُع؛ از افزونـی جویـی و ف

ْ
َحَسـُد ال

ْ
َبْغـُي: ال

ْ
ُهْم<، ال �فَ �يْ َ  �ب

ً
� �ي

عفْ َ ـلْ )حسـادت و بدنّیتـی(. >�ب
َ
ف

ایشان )شوری، 14(.

گفت: من  ٍر<؛ موسی  ِ
َك�بّ ُكْم ِم�فْ ُكّلِ ُم�ةَ ِ

ّ ِ�ي َوَر�ب
ّ
َر�ب  �بِ

�ةُ
ِ�ي ُع�فْ

�فّ �َل ُموَ�ى اإِ فوژای خواستن )پناه جستن(. >َو�ةَ
کـی نمی گورفـد َبـُروز  گردن کشـی  فریـاد می خواهـم و فـوژای و زنهـار َبخداونـد خویـش و خداونـد شـما از هـر 
ُكْم<؛ و می فریاد جویم، و  ِ

ّ ِ�ي َوَر�ب
ّ
َر�ب  �بِ

�ةُ
ِ�ي ُع�فْ

شمار )غافر، 27( ]نسخۀ ب: فریاد می خواهم و زنهار[ / >إَِو�فّ
کی مرا بُکشید )دخان، 20(. فوژای خواهم بخداوند خویش و خداوند شما 

<؛ بـُاو ُپشـتی دارنـد  و�فَ
ُ
ل ِ

َوكّ ُم�ةَ
ْ
ُل ال

َوكَّ �ةَ َ ِ� �ي �يْ
َ
کار َوسـپاردن/کار وسـپردن )در ترجمـۀ مشـتقات فعـل تـوکل(. >َعل

وسَپاران )زمر، 38(. ]نسخۀ ب: کارَوْسَپاران[ نیز نک. وسپاردن/وسپردن.
ُ
ُپشتی داران ُو بُرو َچْسَبند کاْربا

َه�<؛ کاز آن باال داد )نازعات، 28( ]نسخۀ ب: کی از 
َ
َ� َسْمك کاز )سقف، در ترجمۀ سقف و َسْمک(. >َر�فَ

کافر  <؛ ما هر کس را کی بَرْحمن  �ةٍ
صفَّ  ِم�فْ �فِ

ً
� �ف ِهْم ُس�ةُ و�ةِ �يُ ْ�م�فِ ِل�بُ �لّرَ ُر �بِ

�فُ
ْ
ك َ � ِلَم�فْ �ي �ف

ْ
َعل َ حب

َ
ی باال داد[ / >ل آن ُسْفدو

وِع<؛ و بایـن کاز برداشـته آسـماِن  َمْر�فُ
ْ
ِ ال �ف �ةْ کنیـد سـیمین )زخـرف، 33( / >َوالّسَ شـید، خانـۀ او را کاٖزی 

ی. کار برداشته آسمان دراشته[ نیز نک. سفدو وراشَته، )طور، 5(. ]نسخۀ ب: 

<؛ کاِلمان )تحریم، 5( ]نسخۀ ب: نادوشیزگان؛ مرد بایشان رسیده[ ��ةٍ �بَ ِ
�يّ
َ کالمان )دوشیزگان(. >�ش

<؛ کامید و نزدیک بید  ِه�فَّ ْو�ةِ
ْر�فَ ِم�فْ �فَ

َ
ّط �فَ �ةَ َ مَوا�ةُ �ي كَاُ� الّسَ کامید )نزدیک است؛ در ترجمۀ یکاد و تکاد(. >�ةَ

گردید از خشم  کی پاره  <؛ کامید  ِ �ف �يْ
عفَ
ْ
رفُ ِم�فَ ال َم�يَّ كَاُ� �ةَ کی آسمانها از زبر خویش َدْرشکنید )شوری، 5(/ >�ةَ

کامید و نزدیک بید[ )ملک، 8(. ]نسخۀ ب: 

کی  <؛ ایشانرا  و�فِ
ُ
ل ْعحبِ َْس�ةَ لا �ي

ِهْم �فَ ْصحا�بِ
أَ
و�بِ ا �فُ

َل �فَ
ْ � ِم�ش و�بً

�فُ
ُموا �فَ

َ
ل �فَ طفَ �ي دفِ

َّ
�فَّ ِلل �إِ

َکّجه )دلو و ظرف آبکشی(. >�فَ
نگورفیدند و بر خود ستم کردند، دلوی است کی آن را ُپر کنند ُروزی از کردار ایشان، هم ُچن دلو پیشینان 
ۀ  گویی َکّجَ که تو  که چن ایشـان بودند، و بهره ای اسـت ایشـانرا از عذاب چنان ایشـان؛ این همچنانسـت 

یات، 59(. فان ُپر ُشد. نشتاوانند مرا )ذار



187  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀ اّول، فـروردین و اردیبــهشت1400

مقــــــــــــــــــاله
نسخه هایی تازه یاب از تفسیر هرآن خواجه عبدات انصاری در ترکیه و نجن 41

ُدوِر<؛ و فراپیـش آرنـد و وازنگرنـد و کخَتـه کنند آنج در دلها )عادیات،  َل َم� �فِ�ي الّصُ کختـه )آشـکار(. >َوُ�ّصِ
10(. ]حاشیۀ نسخۀ الف: ظاهر[

کذیـم/ کدیـم )انـدک و ضعیـف(. بـا توجـه بـه سـیاق عبـارت و توضیحات عربی مفسـر، می تـوان آن را به 
< )مرسات، 20- �فٍ َراٍر َمِك�ي �ُ� �فِ�ي �ةَ �فَ

ْ
َعل َ حب

�فٍ �فَ ْم ِم�فْ َم�ٍء َمِه�ي
ُ
ك �ةْ

ُ
ل حفْ

ْم �فَ
َ
ل

أَ
معنای ناچیز و حقیر و اندک دانست: >ا

 > �فٌ  ِفْرَعْوُن ِلُموَسـی >ُهَو َمِه�ي
َ

ـُتها، َوَقال ُتَها َوِخّسَ
َّ
ْطَفَة، َمَهاَنُتَها: ِقل ٌة َیْعِني الّنُ ْصِلّیَ

َ
َمِهیِن أ

ْ
ِمیُم ِفي ال

ْ
21(؛ ال

کاربست معنایی این واژه در بخشی از  که  گفتنی است  یش.  ْي: َقِلیٌل َفِقیٌر، کذیم درو
َ
)الزخرف، 52(، أ

کهن )ص 19، ذیل انفال، 16 و ص 61، ذیل توبة، 39( اندکی متفاوت است. تفسیری 

کشیداخ. کژیداخ، نک. 

کی اهّلل بریشان نویشته بود:  اَء<؛ و َاْر نه آن بودید 
َ
ل َ حب

ْ
ِهُم ال �يْ

َ
ُه َعل

َ
�بَ الّل �فْ َك�ةَ

أَ
ا ا

َ
ْول

َ
کشوی )بیرون آمدن(. >َول

کردید )حشر، 2(. ]نسخۀ ب: بیرون آمدن[ کُشوی و بیوفتادن از خان و ماْن، ایشانرا درین جهان عذاب 

ِد<؛ تا واجب گشت و سزا رسانیدن بایشان آنج کشیخ کرَده بودم ایشانرا  َح�ةَّ َوِع�ي
کشیخ )وعید و تهدید(. >�فَ

کـی از اول دنیـا خلـق را بـآن ُروز می ترسـانند  َوِعیـِد<؛ و آنسـت آن ُروز کشـیخ 
ْ
بـآن )ق، 14( / >َذِلـَك َیـْوُم ال

ِد<؛ و پیش فا سخن خویش بشما رسانیَده بودم بکشیخ )ق، 29(. َوِع�ي
ْ
�ل ْم �بِ

ُ
ك �يْ

َ
ل  اإِ

ْم�ةُ
َ

ّد ْد �ةَ )ق، 20( / >َو�ةَ

<؛ و قـرآن را گشـاده حـروف خـوان، و لاً �ي ْر�ةِ �فَ �ةَ
آ
ْرا �ةُ

ْ
ِل ال کژیـداخ )پیـدا و آشـکار(. >َوَر�ةِّ  کشـیداخ/ کشـیناخ/ 

 
ً
� ِم�يّ َ ْعحب

أَ
 ا

ً
� �ف

آ
ْرا �ُ� �ةُ �فَ

ْ
َعل َ ْو �ب

َ
کشـیناخ[ / >َول ُکـن )مزمـل، 4( ]نسـخۀ ب:  ـْت را معانـی آن پیـدا و کشـیداخ   ُاّمَ

گفتید ــ  کردید و  <؛ و َاْر ما این نامه را بزبان عجم فرستادید ــ و آنرا پارسی  ٌّ ِمىي َ ْعحب
أَ
ُ� َءا ��ةُ �يَ

آ
�ةْ ا

َ
ل ّصِ ا �فُ

َ
ْول

َ
وا ل

ُ
�ل �ةَ

َ
ل

گفتندید چرا پیدا و ُکٖژیَداْخ نکردند آنرا؟ )فصلت، 44(.

�<، ُکلجان هام باال و هام آسای یک دیگر )واقعة، 37(. َرا�بً
�ةْ
أَ
� ا ُکلجان )در ترجمۀ ُعُرب(. >ُعُر�بً

<؛ این اند آن سپاههای پیشینان کی  ا�بُ ْ�رفَ
اأَ

ْ
َك ال �أِ

َ
ول

أُ
ُکم آوردن/ َکم آوردن )غلبه کردن و پیروز شدن(. >ا

اِر<، اهّلل را، آن یگانۀ میراَنندۀ فروشکنندۀ  َقّهَ
ْ
َواِحِد ال

ْ
اهّلل ایشان را کم آورد و باز شکست )ص، 11( / >هّلِلَِّ ال

کـی مـرا َکـم آورَدنـد )قمـر، 10( /  <؛ خوانـد خداونـِد خویـش را  و�بٌ
ُ
ل ِ�ي َمعفْ

�فّ
أَ
ُ� ا َدَعا َر�بَّ ُکـم آرنـده )غافـر، 16( / >�فَ

کی می خاف آرند و ُجذ رفتن با خدای و رسول او ایشان  ُکِبُتوا<؛ ایشان  ُه 
َ
وَن اهّلَل َوَرُسول ِذیَن ُیَحاّدُ

َّ
 ال

َ
>ِإّن

<؛  � َوُرُسِل�ي �فَ
أَ
�فَّ ا َ ِل�ب

عفْ
أَ
ا

َ
ُه ل

َ
�بَ الّل �ةَ

َ
ی اوکنده )مجادلة، 5( / >ك کرده ِبْندا ُو تاخَته و ُکم آوْرَده و َبُرو َخجل و رسوا 

کرد ُو گفت کی من َکْم آرم ُو رُسول من دشمن را )مجادلة، 21(   نویشت ُو خواست ُو قضا 
َ

خدای َعّزَ َوَجّل
کند بر من بچیره زبانی )ص، 23(. کم آرد در داوری، و می زور  < و مرا می  َط��بِ حفِ

ْ
ِ�ي �فِ�ي ال

�ف / >َوَعرفَّ

َکم آوردن. ُکم آوردن/  کم آمدگان، نک.  ُکم آورنده/  ُکم آورده/ 
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ُقُصوِر 
ْ
ی ال

َ
َیْصَعُد ِإل ْخُدوٍد َو

ُ
ُه َیْجِري ِفي َغْیِر أ

َ
 ِإّن

ُ
َمْصُبوِب ُیَقال

ْ
َمْسـُکوُب ِلل

ْ
<؛ ال و�بٍ

ُ
کنده. >َوَم�ٍء َمْسك کنده 

َکْنَده )واقعة،  یخته روان وی َکْنَده  ی زمین و فرش ر ُخ َشْیئًا؛ و آب َبْر ُرو ّطِ
َ
 ُیل

َ
َیْنَسِکُب ُمْنَحِدرًا ال ِلي َو

َ
َعا

ْ
َوال

کنده[ کنده  31(. ]نسخۀ ب: بی 

گوارته. کوارته، نک. 

 َفـَم؛ ُچـن قرابـه و 
َ

َهـا َوال
َ
 ُعـْرَوَة ل

َ
 آِنَیـٍة ال

ُ
ُکّل ُکـوُب: 

ْ
<، ال ْكَوا�بٍ

أَ
� کاسـۀ آب(. >�بِ کـوزآوری )جـام یـا  کوزابـری/ 

ُصراحی و کوزآوری پیرایهای بی گوَشه و دسَته )واقعة، 18(.

کوسیدن/کوشیدن. کوسان؛  کوسان، نک. انبرته 

یـات، 43(  <؛ زندگانـی کوسـید سـه روز )ذار �فٍ ُعوا َ��ةَّى ِ��ي
َم�ةَّ کوسیدن/کوشـیدن )بهره منـدی و تمتـع(. >�ةَ

وِتیُتـْم ِمـْن َشـْيٍء<؛ ُو هـرج شـما را دادنـد از چیـِز ایـن جهـان، آن 
ُ
کوشـید[/ >َفَمـا أ ]نسـخۀ ب: زندگانـی 

ْنَیـا<؛ بُبردید 
ُ

َباِتُکـْم ِفـي َحَیاِتُکُم الّد ْذَهْبُتـْم َطّیِ
َ
ناپاینـده اسـت از کوشـیدنی ایـن جهـان )شـوری، 36( / >أ

خوشـهای خویـش، بخوردیـد و پوشـیدید و کوشـیدید در زندگانـی آن جهانـی خویـش، و بـر آن بخوردیـد 
یـد و می کوشـید روزگاری انـدک )مرسـات، 46(. ]نسـخۀ  <؛ می خور لاً ِل�ي ُعوا �ةَ

َم�ةَّ وا َو�ةَ
ُ
ل )احقـاف، 20( / >كُ

کوسان. ب: َبرَخوردار باشید[ نیز نک. انبرته 

کوشیَدْند سخت بزرگ وسازها ساخَتْند  < و کوِششها 
ً
�را  ُك�بَّ

ً
کوشش )مکر و سگالش(. >َوَمَكُروا َمْكرا

گورفیدگان مگر  اٍل<؛ ُو نیست کوشش و َساز نا
َ
ل ا �فِ�ي صفَ

َّ
ل �فَ اإِ ِر�ي كَا�فِ

ْ
ُد ال سخت ُبزرگ )نوح، 29( / >َوَم� َك�يْ

گومی و بیُهودگی )غافر، 25(. در 

<؛ می گویند: خداونِد ما! 
ً
م�

ْ
ٍء َرْ�َم�ةً َوِعل ْ ىي

َ � َوِسْع�ةَ ُكّلَ �ش �فَ َّ گیـری؛ گنجیـدن(. >َر�ب کویزیـدن/ گویزیـدن )فرا
کویژیده[  رسـیده ای و کویزیده44 و بیافیذه بَهر چیْز بوخشـایش و دانش )غافر، 7(. ]نسـخۀ ب: بیافیذه و 

نیز نک. بیافیدن.

گرم و کیاوۀ سـرد )نبأ، 25(. ]نسـخۀ ب:  <؛ مگر آب 
ً
� ��ة ّسَ

 َوعفَ
ً
م� ا َ�ِم�ي

َّ
ل ـاق(. >اإِ کیاوه )خونابه، در ترجمۀ َغّسَ

یم[ ُخون َو ِر

گسترانیده )غاشیه، 16(. ٌة؛ کیُزَنخها َپرکنده  ِبّیَ <، َواِحُدَها ِزْر
�ةٌ

َ و�ش
ُ �ش ُّ َم�بْ را�بِ�ي

کیُزَنخ )در ترجمۀ زرابی(. >َورفَ

<؛ و هرگاه کی بتو رسد از دیو ِگرْد گشتنی و 
عفٌ رفْ َط��فِ �فَ �يْ

َّ َك ِم�فَ السش
�فَّ عفَ رفَ �فْ َ � �ي

ِگْرد گشتن )در ترجمۀ نزغ(. >إَِوّمَ
کردنی و وسوسه اوکندنی )فصلت، 36(. ]نسخۀ ب: سپر برداشتن[ بسر برداشتن و در خشم 

44ـ این واژه در بخشی از تفسیری کهن )ص 121، ذیل یونس، 39 و ص 228، ذیل رعد، 17( و نیز در طبقات الصوفیة، )نک. مقدمه، 
ص 137( به کار رفته است.
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ُهْم<؛ اهّلل  را هیچ نگزایند بنبود خویش، 
َ
ْعَم�ل

أَ
ُ� ا ْح�بِ � َوَس�يُ �أً �يْ

َ َه سش
َ
وا الّل ّرُ صفُ �فْ �يَ

َ
گزاییدن )ضرر و آسیب زدن(. >ل

َزْندکَنْنَده 
ُ
گ ِه<؛ و آن راز 

َ
�فِ الّل �فْ �إِ ا �بِ

َّ
ل � اإِ

�أً �يْ
َ ِهْم سش �ّرِ صفَ َ� �بِ

�يْ
َ
گردد )محمد، 32( / >َول کردارهای ایشان َتباه  و 

کس مگر بخواست خدای؛ نگزاید تا اهّلل نخواهد )مجادلة، 10(.  نیست هیچ چیز را و هیچ 

ى<؛ َیْغَشـاَها َفـَراٌش ِمـْن َذَهـٍب؛ آنـگاه کی در  �شَ عفْ َ ْدَر�ةَ َم� �ي ى الّسِ �شَ عفْ َ  �ي
�فْ گوارتـه )پروانـه یـا حشـره ای بالـدار(. >اإِ

یـن زنـده )نجـم، 16( ]نسـخۀ ب: سـپاه َپرَوانـه َزرین  آن درخـت می پیچـد آنـج می پیچیـد: سـپاه گوارتـۀ زّر
<؛ آن روز کی مردمان ُچن گوارتۀ باد آنرا فانده و اوکنده  و�شِ �شُ َم�بْ

ْ
َراسشِ ال �فَ

ْ
�ُس َك�ل

ُكو�فُ ال�فَّ ْوَم �يَ َ زنده[ / >�ي
کنده و اوکنده بند[ ِبْند )قارعة، 4( ]نسخۀ ب: چون َپروانگان بادُبردگان پرا

گروه و انجمن، نک. رایین.  گواره، به معنای 

ی، و به معنای  یدن(. این یکی از پرتکرارترین واژه ها در فارسی هرو گورفیدن/ کورفیذن )ایمان آوردن، گرو
ایمان آوردن اسـت. در نسـخۀ الف، همواره این واژه در برابر مشـتقات فعل إیمان )266 بار( به کار رفته و 
ِه َوَرُسوِلِه<؛ ُو هر ك 

َ
�لّل ِم�فْ �بِ وأْ ُ ْم �ي

َ
یدن« تغییر داده است. >َوَم�فْ ل کاتب نسخۀ ب، تمام این موارد را به »گرو

گورفیدگانرا  < ما بسـاختیم نا �فَ ِر�ي كَا�فِ
ْ
� ِلل ْد�فَ ْع�ةَ

أَ
� ا

�فَّ �إِ
 و رسـول او گورفش راسـت، >�فَ

َ
بنگوَرفد بخدای َعّزَ َوَجّل

آتش )فتح، 13(.

ِ�<؛ ای مردم!  �ي ا�ةِ
َ
ُمل  �فَ

ً
َك َكْد�ا ِ

ّ � َر�ب
َ
ل َك َك�ِ�ٌح اإِ

�فَّ  اإِ
َس��فُ

�فْ اإِ
ْ
َه� ال ُّ �ي

أَ
� ا گوشکول )سخت کار و ُپرتاش(.45 >�يَ

ی بپاداش خداوند تو )انشقاق، 6(. ]نسخۀ ب: سنگی بار  کارکردنی رو کار می کنی  تو گوشکول و َرْنَجَور 
و رنجورڭار[ 

ٌد<؛ بیـرون ندهـد هیـچ سـخن از دَهـْن، مگـر  �ي �بٌ َع�ةِ �ي ِ� َر�ةِ َ��يْ
َ
ا ل

َّ
ل ْوٍل اإِ �فُ ِم�فْ �ةَ �فِ

ْ
ل گوشـوان )نگهبـان(. >َم� �يَ

کی فرجهای خویش را  ِذیَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن<؛ َو ایشان 
َّ
نزدیک او گوشوانی ساخته )ق، 18( / >َوال

کنون نیوشـد، خویشـتن  ُه ِشـَهابًا َرَصدًا<؛ و هر ك ا
َ
َن َیِجْد ل

ْ
وشـوانان اند )معارج، 29( / >َفَمْن َیْسـَتِمِع ال گُ

<؛ این آدمی َور خویشـتن  َر�ةٌ ِص�ي َ ِسِ� �ب �فْ � �فَ
َ
َس��فُ َعل

�فْ اإِ
ْ
ِل ال َ را شـاِخ آتش دیدبان یاود گوشـوان )جن، 9( / >�ب

گوشوان است َبس بینا )قیامة، 14(.

بگوشـوانی  کافـران را نفرسـتادند  <؛  �فَ �ي ِ طف ِهْم َ�ا�فِ �يْ
َ
وا َعل

ُ
ْرِسل

أُ
ا >َوَم�  کـردن(.  گوشـیدن )مراقبـت و نگهبانـی 

ِفِه 
ْ
ُك ِمْن َبْیِن َیَدْیِه َوِمْن َخل

ُ
ُه َیْسل

َ
ید )مطففین، 33(. / >َفِإّن کردار ایشان گوشید و نگاه دار که  گورفیدگان 

گوشوانان، سه هزار فریشته، با جلبة و با نور   >
ً
کی او می راند در پیش آن رسول، و پس او >َرَصدا َرَصدًا<؛ 

کی در آن نه فزایا و از آن چیز نکاها )جن، 27(. و تقدیس، تا سخن اهّلل از دیو می گوشند 

کوشش و  ید هفت سال به  کهن به پارسی، ص 199 به کار رفته است: »بربکار کلمه با امای »کشکول« در بخشی از تفسیری  45ـ این 
یشۀ این واژه و تلفظ آن، نک. مسعود قاسمی، ص 61. کشکولی« )یوسف، 47(. دربارۀ ر
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گرد و آالیش  ْي: َمُصوٌن؛ از 
َ
<، أ و�فٌ �فُ

ْ
گوشیده/گوشنده )مصون و نگاه داشته/حافظ و نگاه دارنده(. >َمك

ـْوٍح َمْحُفـوٍظ<؛ قرآنـی اسـت بزرگـوار نـگاه داشـته و گوشـیده َدر لوح نویشـَته َدر 
َ
گوشـیده )طـور، 24( / >ِفـي ل

ِکرِد ایشانسـت َبریشـان  گفت و  ْیِهْم<؛ اهّلل گوشـنده و نگاه واِن 
َ
آسـمان هفتم )بروج، 22( / >اهّلُل َحِفیٌظ َعل

<؛ َو ایشان کی امانت خویش را و پیماِن خویش را  ِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعو�فَ ��ةِ
َم��فَ

�فَ ُهْم ِلاأَ �ي ِ �ف
َّ
)شوری، 6( / >َوال

ُگوَشْنِدگان اند )معارج، 32(.

که در آثار خواجه عبداهّلل انصاری، از جمله  م« دانسـت 
ُ
ی از واژۀ »گ گویشـی ِهَرو م(. این را باید 

ُ
گ گوم )= 

کار رفته است. در تفسیر بسیار مکرر به 

وٍر< ُو اهّلل دوسـت نـدارد هیـچ درخـود َمٖنیـذکار الف زِن  حفُ
�ٍل �فَ �ةَ ِح�بُّ ُكّلَ ُمحفْ ُ ا �ي

َ
ُه ل

َ
منیـذکار )الف زن(. >َوالّل

خراماِن خویشتن ستای )حدید، 23(. ]نسخۀ ب: هیچ خرامان بزرگ منش الف زن خویشتن ستای[

ِهَرُ�<؛ تا َمْه آرد او را و پیروز و غالب )فتح، 28(. طفْ مه آوردن )غلبه دادن و پیروزی بخشیدن(. >ِل�يُ

�ِس<؛ آفرینـش آسـمان و 
ِ ال�فَّ �ة

ْ
ل ُر ِم�فْ �فَ ْك�بَ

أَ
ْر�فِ ا

اأَ
ْ
مَوا�ةِ َوال �ةُ الّسَ

ْ
ل حفَ

َ
َمه/مهین/مهینـه )بزرگتـر و اصلـی(. >ل

ْنُفِسـُکْم ِمْن َخْیٍر َتِجـُدوُه ِعْنَد 
َ
ُموا أِل زمیـن بنزدیـک شـما مـه اسـت از آفرینـش َمـرُدم )غافـر، 57( / >َوَمـا ُتَقّدِ

ید، و آن به از آن  ْجـًرا<؛ ُو هـرج پیـش فـرا فرسـتید خـود را از نیکی، آنرا بنزدیـک او وایاو
َ
ْعَظـَم أ

َ
اهّلِل ُهـَو َخْیـًرا َوأ

ُکْبَرى<؛ باو نمود آن نشـاِن مهین 
ْ
َیَة ال

ْ
یُه ال ر

َ
کـه بیوسـیدید )مزمـل، 20( / >َفأ کـی کردیـد، و ُمـزِد آن مـه از آن 

َها 
َ
ُکْبـَرى<؛ آن روز کـی بتـاره ی مهین بیفتد )نازعـات، 34( / >ِإّن

ْ
ـُة ال اّمَ )نازعـات، 20( / >َفـِإَذا َجـاَءِت الّطَ

کـی دوزخ از ُبزرگهـا و مهینهـا یکـی اسـت )مدثـر،  کـی دوزخ از َمهینهـا ُو بزرگهـا بزرگْسـت؛  ُکَبـِر<؛ 
ْ
ْحـَدى ال ِ

َ
ل

کتابها است لوح نزدیک ما )زخرف، 4( /  َدْیَنا<؛ و این نامه در مهینۀ همه 
َ
ِکَتاِب ل

ْ
ّمِ ال

ُ
ُه ِفي أ

َ
ِإّن 35( / >َو

کند اهّلل اُو را بعذاب مهین )فجر، 24(. َر<؛ عذاب  ْك�بَ
اأَ

ْ
ا�بَ ال

َعدفَ
ْ
ُه ال

َ
ُ� الّل �بُ ِ

َعدفّ �يُ
>�فَ

ناآزرمی، نک. آزرم.

نابیوسیَده/ناپیوسیده )آرزو نکرده؛ طلب نکرده(، نک. بیوسیدن/پیوسیدن.

�ِس<؛ از بـِد دیـو وْسـواس ناِم، ناژنـده از دِل )نـاس، 3(. 
�فَّ حفَ

ْ
َوْسَواِس ال

ْ
ّرِ ال

َ کننـده(. >ِم�فْ سش ناژنـده )وسوسـه 
پس نوَژندن. ]حاشیۀ نسخۀ الف: نوژ[ نیز نک. وانوَژندن/باز

<؛ نآفریدیم آسمانرا و زمین را و آنِج میاِن آْن 
ً
�ِطلا ُهَم� �بَ �فَ �يْ َ ْر�فَ َوَم� �ب

اأَ
ْ
َم�َء َوال � الّسَ �فَ �ةْ

َ
ل کاری )باطل(. >َوَم� �فَ نا

گیتی ُبَود )ص، 27(. کاری تا هَمه این  بنا

نباسد/ مباسا، نک. باسیدن.

گرانی؟  گراْن کی ُپشت ترا می بنغرنجانید از  ْهَرَك<؛ آن باِر  �فَ طفَ �ةَ �فْ
أَ
�ي ا ِ �ف

َّ
َنغرنجانیدن )فروشکستن(. >ال
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)انشراح، 3(. ]نسخۀ ب: می فرو شکست[

کـی  گردیـم ریزیـَده و نفریشـته؟ بـاش  کـی اسـتخوان  <؛ آنـگاه  َر�ةً حفِ
 �فَ

ً
�م� � ِعطفَ

ا ُك�فَّ
دفَ �أ

أَ
نفریشـته )پوسـیده(. >ا

گردیم ریزان نفریشته؟ نیز نک. ریزیدن )نازعات، 11(. استخوان 

کـی  کافـران فـردا  <؛ َو ایـن پیغـام نفریـع اسـت بـر  �فَ ِر�ي كا�فِ
ْ
� ال

َ
َحْسَر�ةٌ َعل

َ
ُ� ل

یـغ و افسـوس(. >إَِو�فَّ نفریـغ )در
ُهوَن<؛ شما در نفریغ خوردن 

َ
ُتْم َتَفّک

ْ
یغ َخورَدن و پشیمانی[ / >َفَظل نپذیرفتند )حاقة، 50(. ]نسخۀ ب: در

ِه<؛ وای! نفریغا بر 
َ
�بِ الّل �فْ َ  �فِ�ي �ب

ْط�ةُ ّرَ � َ�ْسَر�ةَ� َعل�  َم� �فَ یغ خوردن[ / >�يَ افتید )واقعة، 65(. ]نسـخۀ ب: در
یغا[ کار خدای )زمر، 56(. ]نسخۀ ب: در کردم در  که  آن سستی و خوارباری 

وا  َصّرُ
أَ
ى<؛ بشو بفرعون کی او َسرکشید نهمار )نازعات، 17( / >َوا ُ� َط�فَ

�فَّ  اإِ
ْرَعْو�فَ � �فِ

َ
ل َه�بْ اإِ نهمار )بسیار زیاد(. >ا�فْ

�ًرا<؛ و بر ُکفِر خویش بستیهیدند، و گردن کشیدند َنْهمار گردن کشیدنی )نوح، 7(. �بَ
ْ
ك ُروا اْس�ةِ �بَ

ْ
ك َواْس�ةَ

پس نوَژندن و ناژنده. نوَژندن، نک. وانوَژندن/باز

هام )= َهم( در ترکیباتی چون: هام آسـای، هام باال، هام پشـت، هام دیدار، هام سـان، هام سـانی، هام سـر، 
کار رفته است. هام سنگ، هام کاران، هامتایان، هاموار، مکررا به 

ُموا 
َ
ِذیَن َظل

َّ
< این َهْن چیزى است سخت شگفت )ص، 5( / >َوال ا�بٌ ٌء ُعحبَ ْ ىي َ �ش

َ
ا ل

�فَّ َهدفَ کید(. >اإِ َهن )قید تا
ـ آری بایشان  ـ َهن کی دشمنان تو اندـ  َئاُت َما َکَسُبوا< و اینان کی کافر شدند ازینانـ  ِء َسُیِصیُبُهْم َسّیِ

َ
ُؤال ِمْن َهٰ

 َعْن َذْنِبِه 
ُ

ل
َ
 ُیْسأ

َ
رسد بدهای آنج می ُکنند )زمر، 51( / >َکذِلَك< ُچنان َهن )دخان، 28 و 58( / >َفَیْوَمِئٍذ ال

َیْوَم 
ْ
ناه او کس را جذ ُزو، َنه آدمی و َنه َپری )الرحمن، 39( / >َوِقیَل ال

ُ
 <؛ آن ُروز َهْن نُپرَسند از گ

ٌ
 َجاّن

َ
ِإْنٌس َوال

ُکْم<؛ و گویند ایشـانرا: امروز شـما را فرا گذاریم چنانکه شـما در آن جهان فراموش کردید دیدار این روز  َنْنسـا
کافران )مدثر، 9(. ٌر<؛ آن روز َهْن روزی دشوارست بر  ْوٌم َعِس�ي َ دفٍ �ي ْوَم�أِ َ ِلَك �ي دف هن )جاثیة، 34( / >�فَ

کـی مـال خویـش می دهـد، بـآن  ى<؛ و از آتـش دورکـرده آیـد آن پرهیـزکار  �ةَ �ةْ
أَ
ا

ْ
َه� ال �بُ

�فَّ َ حب کـی(. >َوَس�يُ هنـری )پا
کی و ُهَنری و نیکوکاری و نیکونامی می جوید )لیل، 17(. پا

ک و  کـی ایـن نابینـا ُهَنـری آیـد و پا ّك�<؛ مگـر  رفَّ َ ُه �ي
َّ
َعل

َ
هنـری آمـدن/ هنـری گشـتن/ هنـری کـردن )تزکیـه(. >ل

ک نگردد از شرک  ف پا
َ
کی امّیة بن َخل کی  ّکی<؛ نیست بر تو با  َیّزَ

َّ
ال

َ
ْیَك أ

َ
حق پذیر )عبس، 3( / >َوَما َعل

ک شـد و ُرزوَبـه و ُهنری و پیـروز آَمد )اعلی،  ـی<؛ پـا
َ

ـَح َمـْن َتَزّک
َ
ْفل

َ
و ُهَنـری نگـردد باسـام )عبـس، 7( / >َقـْد أ

َه�<؛ پیروز آمد و َرسَته  �ي
َ

ّك َح َم�فْ رفَ
َ
ل �فْ

أَ
ْد ا ک )جمعة، 2( / >�ةَ یِهْم<؛ و ایشانرا ُهَنری می کند و پا ُیَزّکِ 14( / >َو

کرد )شمس، 9(. کی َتن خویش با َصاح آُوْرد و ُهَنری  آنکس 

<؛ ُجذ نگردانند سخِن َمن نزدیک َمن َبُهوبختی و بدبختِی  َّ
َ��ي

َ
ْوُل ل �ةَ

ْ
ُل ال

َ
ّد �بَ ُ ُهوبختی )خوش بخت(. >َم� �ي
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کار آخـر بـر جـای خویـش آرام گیرد؛ آنج این جهانیسـت فرادید  <؛ هـر  ّرٌ �ةِ
ْمٍر ُمْس�ةَ

أَ
بنـدگان )ق، 29( / >َوُكّلُ ا

گیـرد هوبخـت در پـاداش هوبختـی  کار ناراسـت. و اّمـا آن جهانـی، قـرار  کـٖژی  کاِر َراْسـت ُو  آیـد: راسـتِی 
خویش، و بدبخت در پاداش بدبختی خویش )قمر، 3(.

<؛ هـر  �فِ ِم�ي �يَ
ْ
ْصَحا�بَ ال

أَ
ا ا

َّ
ل  اإِ

�ةٌ �فَ �ةْ َرِه�ي َم� َكَس�بَ ٍ� �بِ
�فْ هوبریه/هوبریهـی )خوشبخت/خوشـبختی(. >ُكّلُ �فَ

<؛  �ةِ َم�فَ َم�يْ
ْ
ْصَحا�بُ ال

أَ
َك ا �أِ

َ
ول

أُ
کی هوبریهان اند )مدثر، 38-39(/ >ا ِگرْوگاَنْست، مگر ایشان  تن بَکْرِد خویش 

ایشان َوْر خویشتن هوَبریهان اند و نیک بختان و باَبرکة )بلد، 18(. نیز نک. بدبریه/بدبریهی.

کـن میـان مـا را  َراِط<؛ داوری  ٰ� َسَواِء الّصِ
َ
ل � اإِ

ِطْ� َواْهِد�فَ ْ سش
ا �ةُ

َ
ِ َول

َح�ةّ
ْ
�ل � �بِ �فَ �فَ �يْ َ �ْ�ُكم �ب هورایـی )خودرأیـی(. >�فَ

َبراسـتی، و هورایـی مکـن، و انـدازۀ داد َدرمگـذران، و مـا را راِه داْد راسـْت بنمـای )ص، 22(. ]نسـخۀ ب: 
خودرایی[

ٍد<؛ َفـرو فرسـتاده ای اسـت از دانای  ٍم َ�ِم�ي ٌل ِم�فْ َ�ِك�ي �ي ِ رف
�فْ هونـام )سـتوده، غالبـًا در ترجمـۀ الحمید(. >�ةَ

ُد<؛ و هر ك برگرَدْد، اهّلل اوست  َحِم�ي
ْ
ُّ ال ىي �فِ

عفَ
ْ
َه ُهَو ال

َ
�فَّ الّل �إِ

َوّلَ �فَ �ةَ َ ستوده هونام نیک نام )فصلت، 42( / >َوَم�فْ �ي
آن بی نیاز هونام )ممتحنة، 6(.

َحْمُد<؛ سزاواری خدایی و هونامی و آوای نیکو او راست 
ْ
ُه ال

َ
هونامی )ستودگی، غالبًا در ترجمۀ حمد(. >َول

ِه<؛ سـتایِش نیُکـو و سـزاواری بخدایـی و صفـت یک تایـی و هونامـی و یگانگی اهّلل 
َ
َحْمُد لّل

ْ
)تغابـن، 1( / >ال

راست )زمر، 29(.

ٌر<؛ ُو آمد بایشـان  َ َ��ب ِ� ُمرفْ �ي �ِء َم� �فِ �بَ
�فْ
اأَ

ْ
اَءُهْم ِم�فَ ال ْد �بَ �ةَ

َ
واز شـدن/باز شـدن )منع شـدن، و جدا شـدن(. >َول

کی واز ِشْند بآن از دروغ زن داشتِن پیغامبر )قمر، 4( / >َوَما  از اخبار پیشینان آنج در آن جای آن هست 
<؛ و اْر  و�فِ

ُ
ل ِ رف

�ْع�ةَ
وا لِ�ي �فَ

ِم�فُ وأ ْم �ةُ
َ
ُکْم َعْنُه َفاْنَتُهوا<؛ و هرج شما را از آن وازند، واز شید )حشر، 8( / >إَِو�فْ ل َنَها

بنگورفید َبمن، از من باز شید )دخان، 21(.

<؛  و�فَ ِل�بُ عفْ ْم �ةَ
ُ
ك

َّ
َعل

َ
ِ� ل �ي ْوا �فِ عفَ

ْ
ِ َوال �ف

آ
ْرا �ةُ

ْ
ا ال

ْسَمُعوا ِلهدفَ
ا �ةَ

َ
کردن و مانع شدن(. >ل واز شکستن/باز شکستن )غلبه 

ِني  مشنوید این قرآن و سخِن نابکار در آن افکنید تا مگر او را از خواندن واز شکنید )فصلت، 26( / >َوَعّزَ
ِخَطاِب<؛ و می واز شکند مرا در سخن گفتن، و مرا می کم آرد در داوری، و می زور کند بر من بچیره 

ْ
ِفي ال

کم  کی اهّلل ایشـان را  ِد<؛ این اند آن سـپاههای پیشـینان  َح�ةَّ َوِع�ي
ُسَل �فَ �بَ الّرُ

ّلٌ َكدفَّ
ُ
زبانی )ص، 23( / >ك

آورد و باز شکست )ق، 14(.

ٌم< و او  َه�<؛ و وازَدِر آن)فتح، 11( 46 / >َوُهَو ُمِل�ي
َ
ْهل

أَ
وازَدر )در ترجمۀ اهل، به معنای درخور و شایسته(. >َوا

یات، 40(. بجای مامت بود، َوازَدِر نکوهیدن )ذار

ها: و از در آن بودند.« 
َ
ْهل

َ
رده اند: »َو أ 46ـ مصححان کشف االسرار، چنین آو
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ِ�<؛ سـوگند می خـورم بـآن 
ُك�فَّ

ْ
َواِر ال َ حب

ْ
ِ� ال

�فَّ حفُ
ْ
�ل ِسُم �بِ �ةْ

أُ
ا ا

َ
ل کـردن(. >�فَ وانوَژندن/بازپـس نوَژنـدن )وسوسـه 

بازایستادگان، و وانوَژندگان راست روندگان، و در خانهای خویش شوندگان )تکویر، 15-16( ]نسخۀ ب: 
ِویُل: 

ْ
أ �ِس<، الّتَ

�ةِ َوال�فَّ
�فَّ حبِ

ْ
�ِس ِم�فَ ال

َوْسِوُس �فِ�ي ُصُدوِر ال�فَّ ُ �ي �ي ِ �ف
َّ
�ِس ال

�فَّ حفَ
ْ
َوْسَواِس ال

ْ
ّرِ ال

َ واپس آیندگان[ / >ِم�فْ سش
اِس؛ فریاد بخـدای از بِد آنکس کی  ـُس - َوالّنَ ُیَخّنِ ِذي ُیَوْسـِوُس َو

َّ
ـ ال ـِيـ  ِجّنِ

ْ
ـاِس ِمـْن َشـّرِ ال ُعـوُذ ِبـَرّبِ الّنَ

َ
ُقـْل أ

کنند، بازپس نوَژد ــ از پریان ــ و فریاد بخدای از بِد مردمان )ناس، 3- 5(.  می وسوسه اوکند و کی اهّلل یاد 
نیز نک. ناژنده.

واَوَغنَدیدن، نک. وغندیدن.

َهَوى<؛ و هیـچ سـخن نگویـد َبواَیسـت تـن 
ْ
ِط�ةُ َع�فِ ال �فْ َ وایست/بایسـت )خواسـته و میـل و هـواء(. >َوَم� �ي

َهَوى<؛ و اما او کی از ایستادنگاه بپیش 
ْ
ْفَس َعِن ال ِه َوَنَهی الّنَ ّبِ ا َمْن َخاَف َمَقاَم َر ّمَ

َ
خویش )نجم، 3( / >َوأ

ُروَهـا َتْقِدیـرًا<؛ 
َ

خداونـِد خویـش بترسـید، و خویشـتن را از َوایْسـت َنوایسـتنی بـاززد )نازعـات، 40( / >َقّد
 َیِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة< َیْعِني 

َ
کرده اند )انسـان، 16( / >َوال َوایْسـت ایشـانرا َبر اندازۀ شـراب راسـت 

< و َبر َپی  ُمو�فَ
َ
ْعل َ ا �ي

َ
�فَ ل �ي ِ �ف

َّ
ْهَواَء ال

أَ
ْ� ا �بِ

�ةَّ ا �ةَ
َ
َحَسدًا؛ و هیچ بایست و نیاز نیاَوْند در تن خویش )حشر، 9( / >َول

خوش آمد و بایست نادانان َمَرو )جاثیة، 18(. نیز نک. خویایی.

<؛ نه بینی  �ُو�ةٍ �فَ ْ�م�فِ ِم�فْ �ةَ ِ الّرَ �ة
ْ
ل َرى �فِ�ي �فَ وایستن/بایستن/ واییدن )خواستن و نیاز و میل داشتن(. >َم� �ةَ

یـد و بـر  گفتنـد: رو َواَیـد )ملـک، 3( /  کـی چیـزی می َدْر در آفرینـِش رحمـن چیـزی فروشـَده، ُو در آفریـدۀ او 
کـی او را بیـش شـود )ص، 7( / >َوَمـا  کـی محمـد مـی وایـد  خدایـان خویـش شـکیبا بیـد؛ ایـن چیزیسـت 
ی<؛ باِش هـرج آدمی واَید، او  ْنَسـاِن َما َتَمّنَ ِ

ْ
ْم ِلل

َ
ْنُفـُس< ُو آنـج ایـن آدمـی فـرا َوایـد )نجـم، 23( / >أ

َ ْ
َتْهـَوى األ

ُه< َعْنُهـْم ِبَمـا ِعْنـَدُه؛ َو 
َ
�فَى الّل عفْ کنـد او را آن رسـد و ِسـَزد؟ )نجـم، 24( / >َواْس�ةَ را آن آیـد؟ َهـْرج َمـْرُدم را آرزو 

یست با ستایش تمام؛ چیز درنمی واید )تغابن، 6(. یشان، و اهّلل بی نیاز اهّلل با بی نیازی خویش بماند از

واییدن، نک. وایستن/بایستن/واییدن.

یان کار بادا ُوباُوِی ُاو )مسد، 1(. یان کار بادا دو دست ُبولهب و ز <؛ ز َه�بٍ َو�ةَ�بَّ
َ
�بِ�ي ل

أَ
َدا ا �ةْ �يَ �بَّ

وباوی. >�ةَ

<؛ َو َزَوِر شـما هفـت آسـماِن 
ً
دا�ا  سشِ

ً
ع� ُكْم َس�بْ

ْو�ةَ
� �فَ �ف �يْ

�فَ َ وراشـتن )افراشـتن و راسـت قامـت سـاختن(. >َو�ب
َماِء َفْوَقُهْم<؛ درننگرند درین آسمان زبِر ایشان  ی الّسَ

َ
ْم َیْنُظُروا ِإل

َ
َفل

َ
سخت َدْرَواخ نه ِوَراشتیم؟ )نبأ، 12( / >أ

کرد  ْرَض َقَرارًا<؛ اهّلل اوست کی زمین شما را آرام گاه 
َ ْ
ُکُم األ

َ
ِذي َجَعَل ل

َّ
کی چون ِوَراشتیم؟ )ق، 6( / >اهّلُل ال

َکَبٍد< بآفریدیم این مردم را  ْنَسـاَن ِفي  ِ
ْ

ْقَنا ال
َ
َقْد َخل

َ
و آسـمان وراشـته )غافر، 64( ]نسـخۀ ب: افراشـته[ / >ل

یٍم<؛ کی بیافریدیم مردم را در نیکوتر  ْحَسِن َتْقِو
َ
ْنساَن ِفي أ ِ

ْ
ْقَنا ال

َ
َقْد َخل

َ
کار َبِرْستاَده )بلد، 4( / >ل َوَراشَته بر 

<؛  ��بَ ْس�بَ
أَ
ا

ْ
�فُ ال

ُ
ل �بْ

أَ
�ي ا ِ

ّ
َعل

َ
 ل

ً
�فِ لِ�ي َصْر�ا � َه�َم��فُ ا�بْ ْرَعْو�فُ �يَ �َل �فِ

نگاشت و َوراشت، یعنی آدم را )تین، 4( / >َو�ةَ
گفت: ای هامان! َبْرِوراز مرا طارمی، تا مگر مْن بَدرها َرَسم: َدْرهای آسماْن )غافر، 36(. فرعون 
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بیالنند  وِر<؛ نه می َداند این َمرُدم کی آنگاه کی َوْر �بُ
�ةُ
ْ
َر َم� �فِ�ي ال ْع�شِ ُ ا �ب

�فَ ُم اإِ
َ
ْعل َ ا �ي

َ
ل �فَ

أَ
وربیالندن )زیر را رو کردن(. >ا

گردانند[ گورها و فراپیش آرند و وازنگرند )عادیات، 9(. ]نسخۀ ب: بر باال 

که بپرهیزیدند از  <؛ ایشان باری  َر�فٌ َه� عفُ ْو�ةِ َر�فٌ ِم�فْ �فَ ُهْم عفُ
َ
َُّهْم ل ْوا َر�ب �ةَ

�فَ ا�ةَّ �ي ِ �ف
َّ
ِك�فِ ال

َٰ
َورکد )اتاق؛ خانه؟(. >ل

خشم ُو عذاِب ُخداوند خویش، ایشانراست ورکدهایی از زَبرهای آن ُانیز ورکدها )زمر، 20(.

< ِمن أسماِء  �فِ ��بُ
عفَ

ْوُم ال�ةَّ َ ٌن: َوْرَمْرد آُورد >�ي
َ

<؛ َغَبَن ُفا �فِ ��بُ
عفَ

ْوُم ال�ةَّ َ ِلَك �ي َوْرَمْرد آُوردن )غبن و زیان آوردن(. >�فَ
ْنَیا َوَتَهاَوْنَتُه َفَتَراُه َفْوَقَك؛ آن ُروِز َبر یکدیگر آُوْرَدَنْست )تغابن، 9(.

ُ
َیوِم الِقیامِة، َیْغِبُنَك َمِن اْسَتْحَقْرَتُه ِفي الّد

زارند بهر 
ُ

<؛ و تمام بوْسپارند، و سپری بگ �ةْ
َ
ٍ� َم� َعِمل �فْ �ةْ ُكّلُ �فَ �يَ ِ

کامل(. >َوُو�فّ وسپاردن/وسپردن )انجام 
ُغـوا«؛ تـا بداننـد کی فریشـتگان پیغاِم اهّلل 

َ
ْبل

َ
ْن َقـْد أ

َ
ـَم أ

َ
 َیْعُقـوُب: »ِلُیْعل

َ
کـرد )زمـر، 70( / َوَقـَرأ تنـی پـاداش انـج 

کار َوسپاردن و سپری.  بَوسُپرَدند و سخِن او برسانیَدند )جن، 28(. نیز نک. 

ُه َذا َقْبٍر؛ او را روز مرگ، 
َ
ْقَبَرُه َیْعِني َجَعل

َ
َرُ�<؛ آنگاه بمیرانید او را، َفأ �بَ

�ةْ
أَ
� ُ� �فَ َم��ةَ

أَ
ّمَ ا

ُ وغسته )برهنه؛ آشکار(. >�ش
کرد )عبس، 21(. ]نسخۀ ب: او را روز مرگی َوز دیدار  گور  وغسَته نگذاشت چون دیگر ُجنَبندگان؛ او را با 

َمردم، بَرهنه مانده نگذاشت[47

کنـد،  َه�<؛ و َبـُروز کـی خورشـید ٰواَوغنـَدْد و زمیـن پیـدا  �ي
َّ
ل ا �بَ �فَ َه�ِر اإِ

وغندیـدن )روشـن و آشـکار شـدن(. >َوال�فَّ
�<؛ 

َّ
ل َ حب

ا �ةَ �فَ َه�ِر اإِ
ى َوال�فَّ �شَ عفْ َ ا �ي

�فَ ِل اإِ
�يْ
َّ
یکـی َبَبـَرْد )شـمس، 2( ]نسـخۀ ب: خورشـید روشـن بازنمایـد[/ >َوالل و تار

کی بازوغنَدد )لیل، 1ـ2(. ]نسخۀ ب: روشن شود[ که بسر جهانیان درآید، و َبُروز  بَشب 

َه�<؛ دروغ زن گرفت ثمود صالح، پیغامبر  و�ي َطعفْ ُموُ� �بِ
َ َ�ةْ �ش �ب

دفَّ
َ
وی اندامی/بی اندامی )در ترجمۀ طغویها(. >ك

کی خویش )شمس، 11(. خویش را بوی اندامی خویش و بناپا

<؛ ویل آن نمازگرانرا و نفرین و ویمن )ماعون، 4(. �فَ �ي ِ
ّ
ُمَصل

ْ
ٌل ِلل ْ َو�ي

ویمن )نفرین و َویل(. >�فَ

َصُر<؛ آنگاه کی یاوان گردد چشِم َمْرُدم در جان کنَدن )قیامة، 7(. �بَ
ْ
ِر�ةَ ال َ ا �ب

�فَ �إِ
یاوان )خیره شدن چشم(. >�فَ

ویژگی های نحوی و دستوری در تفسیر خواجه عبداهّلل
کارگیری دو فعل »بودن« و »شدن« در آثار خواجه عبداهّلل انصاری  صرف افعال با شناسۀ »ـید/اید« و به 
گویـش فارسـی اسـت. ایـن  ی بـودن ایـن  کـه صرفـًا برخاسـته از هـرو ویژگی هـای منحصـر بـه فـردی دارد 
کهن فارسـی باقی مانده از قرون چهارم تا هشـتم به ندرت می یابیم. همین امر  ویژگی ها را در سـایر متون 

کار رفتـه اسـت. مثـًا آیـۀ  کـردن در برابـر »تبـّرج« بـه  47. ایـن واژه در برخـی از ترجمه هـای کهـن پارسـی از قـرآن بـه معنـای آشـکار و ظاهـر 
<؛ )احـزاب، 33( در قـرآن شـمارۀ 2081 کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی، مـوّرخ 682 )ص 340 در  �ي

َ
ول

اأُ
ْ
�ةِ ال �ِهِل�يَّ حب

ْ
َ ال حب ّرُ �بَ

�فَ �ةَ �بْ ّرَ �بَ
ا �ةَ

َ
>َول

یشـتن از حـد بیـرون میاراییـد بوغسـتگی چـو وغسـتگی نادانـان  ترتیـب صفحـه شـماری کتابخانـه( چنیـن ترجمـه شـده اسـت: »و خو
ر موالیی بر طبقات الصوفیة، ص 138ـ139. وازنخست.« نیز نک. مقدمۀ محمد سرو
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ی قرار  گونۀ فارسی هرو که آثار منسوب به خواجه عبداهّلل انصاری، مبنای اصلی پژوهش در  سبب شده 
گیرد. پیشتر نیز برخی از این نکات دستوری و صرفی، از سایر آثار خواجه )از جمله طبقات الصوفیة، و 
کنده استخراج و معرفی شده اند.48 نسخه های تازه یاب  بخشی از تفسیری کهن به پارسی( به صورتی پرا
کامل تمام ویژگی های  از تفسـیر قرآن خواجه عبداهّلل انصاری )به ویژه نسـخۀ الف، در ترکیه(، به نحوی 
که در اینجا برای هر یک از آنها نمونه یا نمونه هایی  ی در صرف افعال و دستور زبان را در خود دارند  هرو

را ذکر می کنم.

الف( »ـید« به جای شناسه تمام اشخاص در صرف فعل
که در سایر آثار خواجه عبداهّلل نیز یافت  ی  یکی از مهم ترین نشانه های انحصاری نحوی در فارسی هرو
گونه از  می شـود، آمدن »ــید« در انتهای فعل سـوم شـخص مفرد اسـت. در این حالت، به جای هر شـش 
کار می رود.  شناسه های فعلی »َام«، »ای«، »َاد«، »ایم«، »اید«، »اند«، تنها یک صورت صرفی ـید/اید به 
مثًا به جای رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند، چنین گفته می شود: رفتید، رفتید، رفتید، رفتید، 
رفتید، رفتید. از بررسی نمونه های استخراج شده از نسخه های خطی تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری که 
در ادامـه ذکـر می شـود، درمـی یابیـم، که چنین کاربردی از شناسـۀ »ــید/اید« در حالـت ماضی یا مضارع 
گفتنی است این  ی نمی دهد، بلکه اغلب در جمات شرطی و التزامی رواج داشته است.  اخباری رو
ی، در نسـخۀ الف )نسـخۀ ترکیه( بسـیار بیشـتر باقی مانده، اما در نسـخۀ  ویژگی دسـتوری در فارسـی هرو

ب )نسخۀ نجف(، برخی از موارد آن به الگوی امروزین تغییر یافته است. 

م )اول شخص مفرد(
َ
الف -1( ـید به جای ا

کی  کسی اید  گوی: َاْر رحمان را فرزندْستی، من پیشین  <؛  �فَ ِد�ي َع��بِ
ْ
ُل ال ّوَ

أَ
� ا �فَ

أَ
� ٌ� �فَ

َ
ْ�م�فِ َول �فْ َك��فَ ِللّرَ ْل اإِ

>�ةُ
کْس اْم[ ید از پرستش او )زخرف، 81(. ]نسخۀ ب: پیشین  ننگ دار

گشتِن  کردار نیکو پیش فرا فرستادید این ُروِز زنده  کی من  کاشک  گوید:  <؛  ِ�ي
��ة ْم�ةُ ِلَح�يَ

َ
ّد ىي �ةَ �فِ

�ةَ �يْ
َ
� ل وُل �يَ �ةُ َ >�ي

خود را )فجر، 24(. ]نسخۀ ب: فرستادمی[

ک  ک بودید، کاشِک من خا گوید: کاشک کی من خا گورفیده  <؛ و نا
ً
� َرا�ب

�ةُ �ةُ ىي ُك�فْ �فِ
�ةَ �يْ

َ
� ل ُر �يَ كَا�فِ

ْ
وُل ال �ةُ َ >َو�ي

ک بودمـی،  کاشـکی مـن خـا گویـد:  یـده  گرو ک بماندیـد )نبـأ، 40(. ]نسـخۀ ب: و نا گشـتید، همچنـان خـا
گشتمی همچنان ِبماندمی[ ک  کی خا کاشکی من  گشتمی،  ک  کاشکی من خا

گوید: َار اهّلل مرا راه نمودید، من از پرهیزکاران بودید )زمر،  <؛ یا پیش از آنك هر تن  ِ�ي
َه َهَدا�ف

َ
�فَّ الّل

أَ
ْو ا

َ
وَل ل �ةُ ْو �ةَ

أَ
>ا

57(. ]نسخۀ ب: بودمی[

کتـاب طبقـات الصوفیـة )ص  ر موالیـی، در انتهـای  ری دکتـر محمـد سـرو گـردآو 48. بـرای نمونـه نـک. »فهرسـت لغـات و ترکیبـات«، 
گونۀ هروی«.  یژگی های ساختاری در  یر عنوان »و 761ـ789(؛ و علی رواقی در »گونۀ فارسی هروی«، ص 101ـ108، ز
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الف -2( ـید به جای ی )دوم شخص مفرد(
<؛ اهّلل گفت او را: چی بازداشت ترا کی سجود کردید  َّ

َد�ي �يَ  �بِ
�ةُ �ةْ

َ
ل َ� ِلَم� �فَ ْسحبُ

�فْ �ةَ
أَ
َعَك ا ُ� َم� َم�فَ ِل�ي �بْ � اإِ

�َل �يَ >�ةَ
کی بآفریدم بدو َدْسِت خویش؟ )ص، 75(. تو چیزی را 

ُکوه را دیدید َفرو ُشَده و پاَره  ُکوه، تو آن  ٍل< َاْر ما فرو فرستادید این قرآن را َوْر  �بَ َ � �ب
َ
�فَ َعل

آ
ْرا �ةُ

ْ
ا ال

� َهدفَ �فَ
ْ
ل رفَ �فْ

أَ
ْو ا

َ
>ل

گشَته، پاَره پاَره شکافَته از ترِس اهّلل )حشر، 21(. ]نسخۀ ب: دیدی ای[

َبـه آمدیـد  آمدیـد بریشـان،  کردیـد تـا تـو بیـرون  َاْر ایشـان شـکیبایی  ِهْم<؛ و  �يْ
َ
ل اإِ  َ ُرحب حفْ

�ةَ ُروا َ��ةَّى  �فَُّهْم َص�بَ
أَ
ا ْو 

َ
>َول

ایشانرا، ُو اهّلل آمرزگارست مهربان )حجرات، 5(. 

الف -3( ـید به جای د )سوم شخص مفرد(
ـ ای کاشکی مرا بازگشت  ـ آنگاه کی عذاب بیندـ  < یا پیش از آنك هر تن گویدـ  ا�بَ

َعدفَ
ْ
َرى ال �فَ �ةَ وَل ِ��ي �ةُ ْو �ةَ

أَ
>ا

بودید ازین جهان، تا من از نیکوکاران ُبودمی )زمر، 58(.

گفت: من برگزیدم مهر اسبان و خیر این  <؛  ا�بِ ِححبَ
ْ
�ل  �بِ

َواَر�ةْ ِ�ي َ��ةَّى �ةَ
ّ
ِر َر�ب

ْ
ك ِر َع�فْ �فِ �يْ

حفَ
ْ
�ةُ ُ��بَّ ال �بْ ْ��بَ

أَ
ِ�ي ا

�فّ �َل اإِ �ةَ >�فَ
جهـان بـر یـاد خداونـِد خویـش، تـا آنـگاه ك آفتـاب در پرتـۀ مغـرب نزدیـک آمـد کـی فـرو شـدید )ص، 32(. 

]نسخۀ ب: فرو شود[

<؛ اْر اهّلل خواسـتید ِك فرزنـد گیریـد، خـود گزیدیـد از آنـج می آفرینـد آنج خواسـتید 
ً
�ا

َ
 َول

�فَ حفِ
�ةَّ َ �فْ �ي

أَ
ُه ا

َ
َراَ� الّل

أَ
ْو ا

َ
>ل

)زمر، 4(.

ـ اید خداوند شما )زمر، 6(. ]نسخۀ ب: آنکس کی آنها  ـ اهّللـ  ُكْم< آنکس کی آنها می کندـ  ُّ ُه َر�ب
َ
ِلُكُم الّل >�ف

می کند اهّلل اوست خداوند شما[

کی ایشانرا از اهّلل بازپوشیدید )غافر، 21(. <؛ و هیچ بازپوشنده نبود  ٍ ِه ِم�فْ َوا�ة
َ
ُهْم ِم�فَ الّل

َ
>َوَم� َك��فَ ل

کی عذاب آوْردید مگر بدستوری  ِه<؛ و نُبود هرگز رسولی را 
َ
�فِ الّل

�فْ �إِ ا �بِ
َّ
ل �ةٍ اإِ �يَ

آ
� َ �بِ ِ�ي

�ة
أْ
� �فْ �يَ

أَ
>َوَم� َك��فَ ِلَرُسوٍل ا

خدای )غافر، 78(.

کـی فرسـتید، فرشـتگان فـرو  گفتنـد: َاْر خداونـِد مـا پیغـام خواسـتید  <؛ 
َك�ةً ا�أِ

َ
َل َمل رفَ �فْ

أَ
ا

َ
� ل �فَ ُّ �َء َر�ب َ ْو سش

َ
وا ل

ُ
�ل >�ة

فرستادید )فصلت، 14(.

<؛ کامید و نزدیک بید کی آسمانها از زبر خویش َدْرشکنید )شوری، 5(. ِه�فَّ ْو�ةِ
ْر�فَ ِم�فْ �فَ ّطَ �فَ �ةَ َ  �ي

مَوا�ةُ كَاُ� الّسَ >�ةَ

<؛ َاْر خواستید خدای، همه خلق را یک گروه کردید گورفیده )شوری، 8(. �ةً َواِ�َ��ةً ّمَ
أُ
ُهْم ا

َ
َعل َ حب

َ
ُه ل

َ
�َء الّل َ ْو سش

َ
>َول

کرِد ایشان تا هنگاِم  کی سخن از خداوند تو پیش شد از  َك<؛ و َاْر َنه آَنْستید  ِ
�ةْ ِم�فْ َر�بّ �ةَ  َس�بَ

ا َكِلَم�ةٌ
َ
ْول

َ
>َول
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کرَده ... )شوری، 14(. نام زد 

کار َبرگزارده  کی بعقوبت َنْشتاَود َمیان تو و ایشان ــ  ْصِل<؛ و َار نه سخن راسِت اهّلل آید ــ  �فَ
ْ
ا َكِلَم�ةُ ال

َ
ْول

َ
>َول

آمدید بعذاب )شوری، 21(.

که  ْرِسَل َرُسولًا<؛ هرگز نبَود پیش از تو ــ  ُ ْو �ي
أَ
ا�بٍ ا ْو ِم�فْ َوَراِء ِ�حبَ

أَ
 ا

ً
� ا َوْ��ي

َّ
ل ُه اإِ

َ
َمُ� الّل ِ

ّ
كَل ُ �فْ �ي

أَ
ٍر ا َ سش >َوَم� َك��فَ ِل�بَ

گوَنه ... )شوری، 51(. کی اهّلل سخن گفتید با او مگر از َسه  محمدی ــ هیچ مردم را 

َنه َپرسـتیم،  فریشـتگان  مـا  کـی  خواسـتید  رحمـان  ار  گفتنـد:  و  �ُهْم<؛  ْد�فَ َع�بَ َم�  ْ�م�فُ  الّرَ �َء  َ سش ْو 
َ
ل وا 

ُ
�ل >َو�ةَ

َنه پرستیدیمی ایشانرا )زخرف، 20(.

کی مردمان هَمه نه  َحُدُهَما ... َاْر نه آن را بودید 
َ
ِم َوْجَهاِن أ

َ
َکا

ْ
ا ال

َ
<؛ ِلهذ �ةً َواِ�َ��ةً ّمَ

أُ
�ُس ا

و�فَ ال�فَّ
ُ
ك َ �فْ �ي

أَ
ا ا

َ
ْول

َ
>َول

کی مومن  کی ما خواسـتیم  اِني: اْر نه آن بودید 
َ

َوْجُه الّث
ْ
کردید. َوال کافر ــ ما چنین  گروه شـوندید ــ همه  یک 

 
ً
� �ف ِهْم ُس�ةُ و�ةِ �يُ ْ�م�فِ ِل�بُ �لّرَ ُر �بِ

�فُ
ْ
ك َ � ِلَم�فْ �ي �ف

ْ
َعل َ حب

َ
یشان ــ >ل کاِفر در َعیش این جهان، چن هم بند ــ توانگران و درو و 

کنید سیمین )زخرف، 33(. ]در این  کاٖزی  کافر شید، خانۀ او را  کی بَرْحمن  کس را  <؛ ما هر  �ةٍ
صفَّ ِم�فْ �فِ

فقره، دو بار شناسۀ اول شخص جمع »ایم« نیز با »ـید« آمده است.[

گذرنـدۀ ایـن جهانـی بودیـد ]نسـخۀ ب: ایـن  ْنَیـا«؛ و آن همـه متـاع 
ُ

َحَیـاِة الّد
ْ
َمـا َمَتـاُع ال

َ
 ذِلـَك ل

ُ
ُکّل ِإْن  »َو

گذارندگی و  : و نبودید آن مگر فرا
َّ

ا« ِبَمْعَنی ِإال ّمَ
َ
�<: »ِإْن« َنْفٌي َو»ل ّمَ

َ
ِلَك ل جهانی است[ ... >إَِو�فْ ُكّلُ �فَ

بسرآمدنی چیز این جهانی )زخرف، 35(.

کاشک میان من و میان تو چندان  گوید فرا دیو: ای  کی هر دو آیند با ما، آدمی  �<؛ تا آنگه  اَء�فَ ا �بَ �فَ ى اإِ
>َ��ةَّ

گوشۀ جهان )زخرف، 38(. که میان دو  بودید 

ْت ِمْن 
َ

ِخـذ
ُ
ُة أ َمَضّرَ

ْ
ُة: ال َمَعـّرَ

ْ
ٌة<؛ ال وُهـْم، >َفُتِصیَبُکـْم ِمْنُهـْم َمَعـّرَ

ُ
< الَیـَة َیْعِنـي: ِإْن َتْقُتل و�فَ ِم�فُ اٌل ُموأْ ا ِر�بَ

َ
ْول

َ
>َول

ـوا 
ُ
ِم واطَمأّن

َ
ُمـوا ِبالسـا

َّ
 ونسـاٌء َقـد َتَکل

ٌ
ـَة َیومئـٍذ ِرجـال

َ
َکاَن ِبمّک َها؛   َشـّرُ

ُ
ـٍة َتُطـول

َ
 َغاِئل

ُ
ُکّل َجـَرِب، َوِهـَي 

ْ
ِة ال َعـّرَ

گاه، شما  یشان ناآ گورفیده، و شما از گورفیده در مکه، و زنان  کی مردانی بودید  إلیِه ِسّرًا؛ و َاْر َنه آن بودید 
َیَة. َجَواُب الَکاِم  ْثَم َوالّدِ زند، َیعِني اِل

ُ
گ ندانسـتید حال ایشـان کی ایشـانرا بکشـتید، بشـما رسـیدید از آن 

ْن َتَطؤُهـم ِبغیـِر 
َ
یـُل: »أ أِو ِخیـٌر، الّتَ

ْ
ٍم< ِفیـِه َتْقِدیـٌم َوَتأ

ْ
ِر ِعل �يْ

عفَ ـُه >�بِ
ُ
ْیِهـم«؛ وَقْول

َ
َطُکْم َعل

َّ
َسـل

َ
أویـُل: »ل وٌف، الّتَ

ُ
َمحـذ

کی ایشـانرا بکشـتید  گورفیدگان بودید و شـما ایشـانرا ندانسـتید  گروه  ٌة«. َو َاْر َنه  ِعلٍم َفُتِصیَبُکم ِمنُهم َمَعّرَ
کی مردانی بودند[ گزند )فتح، 25(. ]نسخۀ ب: َاْر َنه آن بودی  یشان  بنادانی و بشما رسیدید از

کُشـوی و  کـی اهّلل بریشـان نویشـته بـود:  بودیـد  َاْر نـه آن  َُهْم<؛ و  �ب
َعدفَّ

َ
ل اَء 

َ
ل َ حب

ْ
ال ِهُم  �يْ

َ
َعل ُه 

َ
الّل �بَ  �فْ َك�ةَ

أَ
ا ا 

َ
ْول

َ
>َول

بیوفتادن از خان و ماْن، ایشانرا درین جهان عذاب کردید )حشر، 3(.
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دفَ �بِ

�فُ
َ
یافت او را نعمِت نیِک خدای از خداوند او، >ل کی در ِ�<؛ اْر نه آن بودید  ِ

ْعَم�ةٌ ِم�فْ َر�بّ ُ� �فِ
َ
َداَرك �فْ �ةَ

أَ
ا ا

َ
ْول

َ
>ل

کـی دریافتیـد او را نعمتـی از خداونـد او، او را از شـکِم ماهـی بهاُمـوِن رسـتاخیز  َعَراِء< اْر َنـه آن بودیـد 
ْ
�ل �بِ

اوَکْنَدْنٖدید ُروِز رستاخیز و ماَمْت ورو ُبودی )قلم، 49(.

کی ُمْرَدم در دنیا، آن َمرگ بر َمن همیشـگی بودید، و َبر  کاشـک آن مرگ  <؛ ای  �ةَ �يَ �صفِ �ةَ
ْ
ِ ال َه� َك��فَ�ة �ةَ �يْ

َ
� ل >�يَ

کار من مرا بر َمن بسر آمدید )حاقة، 27(.  کی  َمْن بسر آُورَدنی، 

گفتۀ ما )حاقة، 44(. ِل<؛ و َاْر رسول بر ما هیچ سخن فرا نهادید ُجذ ز  �ِو�ي �ةَ
اأَ

ْ
ْع�فَ ال � �بَ �فَ �يْ

َ
َل َعل ّوَ �ةَ ْو �ةَ

َ
>َول

کـی واخریـد  ِ�<؛ دوسـت دارد فـردا او  �ي �فِ
أَ
َوا  �ِ ِ �ة ِ� َوَص�ِ��بَ �ي ِ �ف �بَ �بِ دفٍ  ْوِم�أِ َ �ي ا�بِ 

ِد�ي ِم�فْ َع�فَ �ةَ �فْ َ ْو �ي
َ
ِرُم ل ْ ُمحب

ْ
 ال

ُ
َوّ� َ >�ي

کی بفروشید، و زن خویش، و برادر خویش )حاقة، 11ـ12(. ]نسخۀ ب: واخرد[ خویشتن را بپسران خود 

<؛ ُو کی َرهی خدای َبپای ایستاد و او را می خواند، 
ً
دا ِ� ِل�بَ �يْ

َ
و�فَ َعل و�فُ

ُ
ك َ ْدُعوُ� َك�ُ�وا �ي ِه �يَ

َ
ُد الّل �َم َع�بْ � �ةَ ّمَ

َ
ُ� ل

�فَّ
أَ
>َوا

کی پریان َوُرو افتادندید، و اندول شدندید، ... )جن، 19(. نزدیک بودید 

گورفیدگان جهودان  <؛ نا �ةُ �فَ ِ
�يّ �بَ

ْ
ُهُم ال �يَ �ةِ

أْ
� �فَ َ��ةَّى �ةَ �ي ِ

ّ
ك �فَ �فَ ُم�فْ ِرِك�ي ْ ُمسش

ْ
��بِ َوال ِك�ةَ

ْ
ْهِل ال

أَ
ُروا ِم�فْ ا �فَ َك�فَ �ي ِ �ف

َّ
�فِ ال

ُ
ك ْم �يَ

َ
>ل

کـی  کفـر و شـرک خویـش تـا آنـگاه  گشـت از  و ترسـایان و مشـرکاِن َعـَرْب بنخواسـتند ُشـوید و بنخواسـتند 
کار روشن و نشان پیدا و َمْرِد استوار )بینة، 1(. ]نسخۀ ب: شد[ بایشان آمدید 

ی گمان، َمشغول ندارید شما را نورد کردن با یکدیگر  <؛ َاْر شما دانید دانستِن و �فِ �ي �ةِ �يَ
ْ
َم ال

ْ
ُمو�فَ ِعل

َ
ْعل ْو �ةَ

َ
>ل

بَانبوهی و توانگری )تکاثر، 5(.

الف -4( ـید به جای ایم )اول شخص جمع(
شـنیدید چنانـک زیـرکان  اْر مـا  گفتنـد:  ِر<؛ و  ِع�ي الّسَ ْصَحا�بِ 

أَ
ا �فِ�ي   �

َم� ُك�فَّ ُل  ْع�ةِ �فَ ْو 
أَ
ا ْسَمُ� 

�فَ  �
ْو ُك�فَّ

َ
ل وا 

ُ
�ل >َو�ةَ

گفتند:  یافتند، ما در دوزخیان نبودیم )ملک، 10(. ]نسخۀ ب: و  شنودند، یا دریافتید چنانک مومنان در
یافتیمی، نبودیمی اندر باشندگان دوزخ[ اْر ما بشنیدیمی یا در

<؛ و َاْر مـا ایـن نامـه را بزبـان عجـم فرسـتادید ـــ و آنـرا پارسـی کردیـد و گفتیـد ... 
ً
� ِم�يّ َ ْعحب

أَ
 ا

ً
� �ف

آ
ْرا �ُ� �ةُ �فَ

ْ
َعل َ ْو �ب

َ
>َول

گفتیم[ کردیم و  )فصلت، 44(. ]نسخۀ ب: فرستادیم و آنرا پارسی 

ت روانیدید و آشمانیدید فراخ و َخوش )جن، 16(.
َ
<؛ ما ایشانرا آِب نعمت و َدول

ً
� َ��ة �ُهْم َم�ًء عفَ �فَ �يْ

ْس�ةَ
أَ
ا

َ
>ل

ُکـوه ... )حشـر، 21(. ]نسـخۀ ب:  ٍل< َاْر مـا فـرو فرسـتادید ایـن قـرآن را َوْر  �بَ َ � �ب
َ
�فَ َعل

آ
ْرا �ةُ

ْ
ا ال

� َهدفَ �فَ
ْ
ل رفَ �فْ

أَ
ا ْو 

َ
>ل

فرستادیم[

کی مردمان هَمه نه  َحُدُهَما ... َاْر نه آن را بودید 
َ
ِم َوْجَهاِن أ

َ
َکا

ْ
ا ال

َ
<؛ ِلهذ  َواِ�َ��ةً

�ةً ّمَ
أُ
�ُس ا

و�فَ ال�فَّ
ُ
ك َ �فْ �ي

أَ
ا ا

َ
ْول

َ
>َول
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اِني: اْر نه آن بودید کی ما خواسـتیم کی مومن 
َ

َوْجُه الّث
ْ
ـ ما چنین کردیـد. َوال ــ همـه کافـرـ  گـروه شـوندیدـ  یـک 

 
ً
� �ف ِهْم ُس�ةُ و�ةِ �يُ ْ�م�فِ ِل�بُ �لّرَ ُر �بِ

�فُ
ْ
ك َ � ِلَم�فْ �ي �ف

ْ
َعل َ حب

َ
یشان ــ >ل کاِفر در َعیش این جهان، چن هم بند ــ توانگران و درو و 

<؛ مـا هـر کـس را کـی بَرْحمن کافر شـید، خانـۀ او را کاٖزی کنید سـیمین )زخـرف، 33(. ]در این  �ةٍ
صفَّ ِم�فْ �فِ

فقره، سه بار شناسۀ سوم شخص مفرد »د« نیز با »ید« آمده است.[

ند )سوم شخص جمع(
َ
الف -5( ـید به جای ا

َك<؛ یا بنزدیک ایشانست خزینهای رحمت خداوند تو، ُو َوخشایش او، آن  ِ
ّ �فُ َرْ�َم�ةِ َر�ب ا�أِ رفَ َدُهْم �فَ ْم ِع�فْ

أَ
>ا

یـْد کـی خـود خواهـد، و پیغـام ازو پذیـرد کـی خـود پسـندید؟ )ص، 9(.  بـزرگ تـوان ِفـراْخ بخـش، تـا آنـرا ُنواز
کی خود پسندند.[ که خود خواهند، و پیغام ازو پذیرند  ]نسخۀ ب: تا آنرا نوازند 

کرِد ایشان تا هنگاِم  کی سخن از خداوند تو پیش شد از  َك<؛ و َاْر َنه آَنْستید  ِ
�ةْ ِم�فْ َر�بّ �ةَ ا َكِلَم�ةٌ َس�بَ

َ
ْول

َ
>َول

کرَده، داَوری ُبریدید میان ایشان در َوْقت )شوری، 14(. ]نسخۀ ب: ُبریدندید[ نام زد 

گورفیدگان گفتند گورفیدگانرا: َاْر آن دین َراست ُبودید، ایشان بآن َور ما پیشی  ُروا<؛ نا �فَ َك�فَ �ي ِ �ف
َّ
�َل ال >َو�ةَ

نیافتید )احقاف، 11(. ]نسخۀ ب: نیافتندید[

کردندید[ ُروا<؛ و َاْر ایشان شکیبایی کردید )حجرات، 5(. ]نسخۀ ب:  �فَُّهْم َص�بَ
أَ
ْو ا

َ
>َول

ب( افزوده شدن »ید« به پایان فعل سوم شخص جمع
< کاشک دانندید چون نیک  ُمو�فَ

َ
ْعل َ وا �ي

ْو ك��فُ
َ
ُر<؛ و عذاب آن جهانی مهترست >ل ْك�بَ

أَ
َر�ةِ ا �فِ

اآ
ْ
ا�بُ ال

َعدفَ
َ
>َول

آیید ار دانندید )زمر، 26(.

مان، 
ُ
فتندید کی بدیِس اهّلل َراست است، و رستاخیز بی گ <؛ و آنگاه کی شما را گُ ِه َ��ةٌّ

َ
�فَّ َوْعَ� الّل َل اإِ �ي ا �ةِ

>إَِو�فَ
کی رستاخیز چیست )جاثیة، 32(. که ما َندانیم  سخِن شما این بود 

ُصّبَ َعلْیُکم الَعذاُب َصّبًا. اْر نه پیران اید پشت خم و کودکان 
َ
ٌع َوَبهاِئم ُرّتٌع ل

َ
لوال ُشیوٌخ ُرّکٌع َوِصْبیاٌن ُرّض

یختنـی، و عذاب در  ـرو ریختندیـد بـر شـما عذاب َفرو ر
َ
پایـان بی گنـاه در زمیـن چرنـده، ف شـیرخواَره و چهار

عذاب پیوستندید پیوستنی، و عذاب دنیا در آخرت بستْندید بْستنی )ذیل صف، 3(.

کـرد از خداونـد تـو اجلها و  کـه مـی پیشـی  ُهْم<؛ و َاْر نـه سـخن  �فَ �يْ َ َ �ب ىي �فِ �ةُ
َ
َك ل ِ

ّ �ةْ ِم�فْ َر�ب �ةَ ا َكِلَم�ةٌ َس�بَ
َ
ْول

َ
>َول

کار، و عذاب فرستادندید بایشان )فصلت، 45(. روزیها را، برگزارندید میان ایشان 

سـترانید، ایشـان نافرمـان و 
ُ

ْوا<؛ و َاْر اهّلل روزی بـر بنـدگاِن خویـش فـراخ بگ عفَ �بَ
َ
�ِ�ِ� ل �ةَ ِلِع�بَ رفْ ُه الّرِ

َ
ََسَ� الّل ْو �ب

َ
>َول

افزونی جوی شدندید در زمین )شوری، 27(.
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ب:  ]نسـخۀ   .)33 )زخـرف،  می َورُشـَدْندید  بـآن  کـه  سـیمین  نردوانهـای  و  <؛  َهُرو�فَ طفْ َ �ي َه�  �يْ
َ
َعل  َ >َوَمَع�ِرحب

می َبرشوندید[

ْي: َناَصُحوُه؛ اْر راسـت می رفتند با اهّلل، به آید ایشـانرا آن )محمد، 21(. ]نسـخۀ ب: َاْر 
َ
َه<، أ

َ
وا الّل ْو َصَد�ةُ

َ
ل >�فَ

راست می رفتندید با اهّلل به آیید ایشانرا آن[

گورفیدگان  کی نا کاٖمید  ْكَر<؛ نزدیک بید َو  ِ
� َسِمُعوا ال�فّ ّمَ

َ
َص�ِرِهْم ل ْ �ب

أَ
� َك �بِ

و�فَ ِل�ةُ رفْ �يُ
َ
ُروا ل �فَ َك�فَ �ي ِ �ف

َّ
كَاُ� ال َ >إَِو�فْ �ي

کی قرآن شنوند از تو )قلم، 51(. ترا بچشم بزمین آَرْندید 

ْ�<؛ گوید: کاشک مرا نامۀ من ندادندید؛ کاشک من  �يَ ْ�ِر َم� ِ�َس��بِ
أَ
ْم ا

َ
ْ� َول �يَ ��بِ

و�ةَ ِك�ةَ
أُ
ْم ا

َ
ىي ل �فِ

�ةَ �يْ
َ
� ل وُل �يَ �ةُ �يَ

>�فَ
کی شماِر من چی چیزست )حاقة، 26(. ]نسخۀ ب: ندانستمی[ هرگز ندانستی 

گورفیدگان از اهِل مکه، برگردانیَدْنٖدید بگریز،  کردید با شما نا ُکشَتن  ُروا<؛ و َاْر  �فَ َك�فَ �ي ِ �ف
َّ
ُكُم ال

َ
ل ��ةَ ْو �ةَ

َ
>َول

آنگه نه یار یافَتندید و َنه فریادَرس )فتح، 22(.

ج( صورت های مختلف صرف فعل بودن
است/هسـت،  استی/هسـتی،  )استم/هسـتم،  سـاده  حالـت  در  بـودن  فعـل  از  ماضـی  صـورت  شـش 
استیم/هستیم، استید/هستید، استند/هستند( به صورت مخّفف شده »ام، ای، ]اد[، ایم، اید، اند« 

می آیند. نمونه های زیر همگی از تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری )نسخۀ الف( استخراج شده است:

کار  کـی ایـد، می ٖبیـد و  گـوی: ای قـوم! هـم بـر آن  ُكْم<؛  �ةِ
� َمكَا�فَ

َ
وا َعل

ُ
ْوِم اْعَمل � �ةَ ْل �يَ

ام )= استم/هسـتم(: >�ةُ
َم<؛ عیسی  �فُ َمْر�يَ ْ َ�ى ا�ب �َل ِع�ي کار می کنم )زمر، 39( / >إَِو�فْ �ةَ کی ام، می َبم و  کی من هم بر آن  می کنید، 

گفت فرزندان َیْعُقوب ]را[: َمن فرستادۀ اهّلل ام بشما )صف، 6(. مریم 

ْكَراَه�<؛ ُتو َدر چی چیزى از یاد آن؟ و کی ای تو َبدانش هنگام  �فْ�ةَ ِم�فْ �فِ
أَ
َم ا �ي ای )= استی/هستی( : >�فِ

آن؟ )نازعات، 43(.

ا ِإْفـٌك 
َ

ی آشـکارا )احقـاف، 7( / >َهـذ <؛ اینـت جـادو �فٌ �ي ا ِسْحٌر ُم�بِ
ت )= اسـت( در اینـت و آنـت. >َهدفَ

اٌب 
َ

ا َعـذ
َ

ا َیـْوٌم َعِسـٌر<؛ اینـت دژواْر روزی )قمـر، 8( / >َهـذ
َ

کهـن )احقـاف، 11( / >َهـذ َقِدیـٌم<؛ اینـت دروغ 
َعِظیـُم<؛ آَنـْت پیـروزی ُبزرگـوار )تغابن، 9( / 

ْ
َفـْوُز ال

ْ
ِلیـٌم<؛ اینـت عـذاب دردنمـای )دخـان، 11( / >َذِلـَك ال

َ
أ

ُم<؛ آنت پیروزى بزرگوار )جاثیة، 57(. �ي ِ َعطف
ْ
ْورفُ ال �فَ

ْ
ِلَك ُهَو ال >�ف

َمْعَنی: َبْیَنَنا 
ْ
ٌم«، َفال

ْ
 »ِسـل

َ
اٌم<؛ گفت پاسـخ من هم سامسـت. َوَمْن َقَرأ

َ
�َل َسل

ایم )= استیم/هسـتیم( : >�ةَ
ٍل َوُسـُعٍر<؛ مـا پس 

َ
ِفـي َضـا

َ
ـا ِإًذا ل

َ
یـات، 25( / >ِإّن ْمـٌن؛ ابراهیـم گفـت: بآشـتی ایـم و از یکدیگـر ایمـن )ذار

َ
أ

ِصٌر<؛ باش می گویند کی ما هام پشت  �ةَ ٌ� ُم�فْ ِم�ي َ ْح�فُ �ب
و�فَ �فَ

ُ
ول �ةُ َ ْم �ي

أَ
کنون در ویراهی ایم ُو آتش )قمر، 24( / >ا ا
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کین کشی را اُزو؟ )قمر، 44(. ایم یک دیگر را، 

ی در  کهن فارسـی هرو اید )= استید/هسـتید(/ در این باره نک. همین مقاله، پیشـتر، بخِش »واژه های 
تفسیر خواجه عبداهّلل«.

گرفتـِن  کـی نگورفیدنـد، در دروغ زن  <؛ ایشـان  �ي�بٍ ْكدفِ ُروا �فِ�ي �ةَ �فَ َك�فَ �ي ِ �ف
َّ
ِل ال َ انـد )= استند/هسـتند(: >�ب

گمانی اند پنداَره  ِفي َشّكٍ ِمْنُه ُمِریٍب<؛ و ایشان از آن در 
َ
ُهْم ل

َ
ِإّن سخناِن َمن اند و َرُسول )بروج، 19( / >َو

گورفیدگان /  ْند از 
َ
که با او ا  اهّلِل<؛ محمد پیغامبر خدای ُو ایشـان 

ُ
ٌد َرُسـول نمای )فصلت، 45( / >ُمَحّمَ

ِه<؛ آن 
َ
� الّل

َ
ل َص�ِر�ي اإِ �فْ

أَ
کافران، بر یکدیگر مهربانان )فتح، 29( / >َم�فْ ا اِر<؛ َسخت اند بر 

َ
ُکّف

ْ
ی ال

َ
اُء َعل

َ
ِشّد

َ
>أ

کردن بُاو )صف، 14(. ی دادن بَاهّلل و آهنگ  کی یاران من اْند َدر ُرو کی اند 

د( صورت التزامی فعِل استن
صـورت التزامـی فعـِل اسـتن )باشـم، باشـی، باشـد، باشـیم، باشـیم، باشـند( نیـز بـه صـورت مخّفـف »بم، 
بی، ]د[، بیم، بید، بند« به کار می رود. 49 نمونه های زیر همگی از تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری )نسخۀ 

الف( استخراج شده است:

کان و تایبان ِبْم )منافقون، 10(  کان و تایبـان ِبْم تا َصَدَقه دَهـم و از پا َبم/ِبـم= باشـم. تـا َصَدَقـه دَهـم و از پـا
/ ای قـوم! هـم بـر آن کـی ایـد، می ٖبیـد و کار می کنیـد، کـی مـن هـم بر آن کـی ام، می َبـم و کار می کنم )زمر، 

39( ]نسخۀ ب: َهمی باشم[

یـان کاران بـی )زمـر، 65( / بکـدام  ِکـردار تـو و از ز گیـری بـا اهّلْل، تبـاه شـود و نیسـْت  گـر انبـاز  بـی= باشـی. ا
گمـان می ٖبـی؟ )قمـر، 55( ]نسـخۀ ب: می باشـی[ / مـا  از نعمتهـای خداونـد خویـش می نگورفـی یـا َدر 

کافر و مومن )فتح، 8(. گواه بی ما را بر  فرستادیم ترا تا 

 �
�فَّ ُ�<؛ کـی مـا َوْر تـو خوانـده بیـم، تـو از َپـْس می خوان )قیامـة، 18(. >َو اإِ �فَ

آ
ْرا ْ� �ةُ �بِ

��ةَّ �ُ� �فَ �ف
أْ
َرا ا �ةَ �فَ �إِ

بیـم= باشـیم. >�فَ
<؛ ما بر َپی ایشان َپس َرو می بیم )زخرف، 23(. ُدو�فَ �ةَ �ِرِهْم ُم�ةْ �ش

آ
َعل�  ا

کی در زمین فرو برد شما  کی در آسمان  یشان )تغابن، 14( / می ایمن بید َاُزو  ر بیْد از
َ

بید= باشید. َوْر َحذ
کردار و سـرنجاِم بدان در ِسـّجین اسـت )مطففین، 7( / و شـما سـه  کی نامۀ  گاه بید  را؟ )ملک، 16( / آ

گوَنه )واقعة، 7( / چون اندک سپاس دار می بید )ملک، 23(. گروه بید از سه 

گاهی  کی آسمانها از زبر خویش َدْرشکنید )شوری، 5( / وعیسی آ کامید و نزدیک بید  بید= بود/باشد. 
یب فیه[ َمان نه بید درین سخن )زخرف، 61(. ]در ترجمۀ عبارت ال ر

ُ
است رستاخیز را؛ نگر! بگ

ر موالیی بر طبقات الصوفیة، ص 151ـ153. 49. برای نمونه های مشابه نک. مقدمۀ محمد سرو
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زاردن آن و ُبریدن آْن با اهّلل 
ُ
ـ حکم آن و برگ ـ از هرج بودـ  بیـد= بودیـد. و هـر چیـز کـی در آن جداجـد گـوی بیـدـ 

است )شوری، 10(.

بند= باشـند. هرگز یکسـان بْند هر ُدو و یک صفت؟ )زمر، 29( / آن روز کی ایشـان آشـکارا ِبْند چشـمهای 
یکدیگـر را )غافـر، 16( / و هرگـز ُچـْن هـم نبْنـد گورفیـدگان نیکـوکاران ُو َبـدکار )غافـر، 58( / اْر نـه آن بودیـد 
یشـان )زخرف، 33(  کاِفر در َعیش این جهان، چن هم بند ــ توانگران و درو کی مومن و  کی ما خواسـتیم 
گورفیدگان را کی هم چن  کوشـنده تر از شـما بْند کی قریش اید و آخر بشـرِف شـما نه ِبْند / هنگام نیامد   /
یاِوْند جای شـما را،  یـة دادنـد، و انجیـل پیش فا؟ )حدید، 16( / َاْر شـما را در ایشـان َنـه ِبْنـد کـی ایشـانرا تور
کـه از آن آِمـن بنـد )معـارج، 28( / هرگـز  دشـمنان بنـد )ممتحنـة، 2( / عـذاب ُخداونـد ایشـان نـه آنسـت 

بهشتیان با یکدیگر برابر نبند، و هرگز دوزخیان با یکدیگر برابر نبند )حشر، 20(.
کرده ِبْندا )مجادلة، 5(. بندا )فعل دعایی: باشند/ باشندا(؛ ایشان َخجل و رسوا 

ید و بر خدایان خویش شکیبا بید )ص، 7(. گفتند: رو بید= باشید )فعل امر(. 
کی اهّلل را فراموش  مبید= مباشید )فعل نهی(. نومید مبید از وخشایش اهّلل )زمر، 53( / و ُچن ایشان َمبید 

کرَدند )حشر، 19(.

کی از شـما  کی برخاسـت نتوانند بشـب؛ َو دانسـت  کی از شـما بیماران بوند  ُبَوند= باشـند. دانسـت اهّلل 
دیگـران بونـد در زمیـن، می رونـد و فضـل خـدای می جوینـد، ُمسـافران َو باَزرگانـان )مزمل، 20(.]در نسـخۀ 

الف در هر دو مورد، »بود« آمده است[

هـ( صورت های مختلف صرف فعل شدن
صـورت التزامـی فعـِل شـدن )بشـوم، بشـوی، بشـود، بشـویم، بشـوید، بشـوند( بـه صـورت مخّفـف »شـم، 
شـی، ]شـود[، شـیم، شـید، شـند« به کار می رود.50 نمونه های زیر همگی از تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری 

)نسخۀ الف( استخراج شده است:
کاِفر شم باهّلل )غافر، 42(. شم= َشَوم. می خوانید مرا تا 

شی= َشوی. 
کـی ازو  کـی از اهّلل بیـش نشـیم در زمیـن، و نه توانیـم  کردیـم  شـیم= َشـویم. و مـا ُدرسـت َبدانسـتیم و یقیـن 

گریزیم )جن، 12(.

کفـر  کافـر شـید و بـر  یـد شـتر خـدای را و آِوشـخور او را )شـمس، 13( / َاْر  گذار شـید= َشـوید. بـاز شـید و 
واایسـتید، چـون پرهیزیـد از آن روز؟ )مزمـل، 17( / و َاْر هـام ُپشـت شـید َبـُرو، اهّلل یـاِر اوسـت )تحریـم، 4( / 
یـد[ / َاْر توانید کی بیرون شـید تا دور شـید  ایشـانرا گوینـد: بازگردیـد بـا دنیـا شـید ]کشـف االسـرار: بـا دنیـا رو

ر موالیی بر طبقات الصوفیة، ص 153. 50. برای نمونه های مشابه نک. مقدمۀ محمد سرو
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ـر بُسـلطان و برهـان و 
َ

کرَاهـای آسـمان و زمیـن از سـوی بیـرون شـید و دور شـید؛ بیـرون نشـید مگ کرانـی از  از 
حّجت )الرحمن، 33(.

کی هام دیدار شـند )ص، 59( / و ایشـان  ْه 
َ

گویند فراپس روان خویش را آنگ َشْند/ِشـْند= َشـَوند. سـاالران 
پیـش نشـند و َبـر َمـا َدرنگذرنـد )زمـر، 51( / ایشـان کـی مـی دروغ گیرنـد و نمی پذیرنـد و کافـر می شـند بایـن 
کافر می شْند  که  یشان خشنود نشند )فصلت، 24( / و ایشان  نامه )غافر، 70( / و َاْر خشنودی جویند، از
بسخناِن خداونِد خویش، ایشانرا است عذابی دردنمای از عذاِب سخت )جاثیة، 11( / با ایشان کشتن 

کنید، یا مسلمانان َشند )فتح، 16(.

کی او َسرکشید نهمار )نازعات،  گفت: بیرون شو از آسمان )ص، 77( / بشو بفرعون  شو )فعل امر(. اهّلل 
.)17

کسان او در سخت َتر عذاب )غافر، 46( /   ِفْرَعْوَن«؛ درشید ای فرعون و 
َ

وا آل
ُ
شید )فعل امر(. وُقِرَئ »اْدُخل

<؛ و اْر بنگورفید َبمن، از من باز شید )دخان، 21( ]نسخة ب: از من باشید.  و�فِ
ُ
ل ِ رف

�ْع�ةَ وا لِ�ي �فَ
ِم�فُ وأ ْم �ةُ

َ
>إَِو�فْ ل

ید[ گذار کشف االسرار: از من باز شید و مرا فرو 



آینۀ پژوهش  187
سال سی ودوم، شمـــارۀ اّول، فـروردین و اردیبــهشت1400

مقــــــــــــــــــاله
58نسخه هایی تازه یاب از تفسیر هرآن خواجه عبدات انصاری در ترکیه و نجن

کتابنامه
کر، أبوالقاسم علی بن الحسن بن هبة اهلل. تاريخ دمشق، تحقیق عمرو بن غرامة العمروی، دمشق: دار الفكر  ابن عسا

للطباعة والنشر والتوزيع، 1415 ق/ 1995م.

ابن القیسرانی، أبوالفضل محمد بن طاهر بن علی بن أحمد المقدسی الشیبانی. المنثور من الحكايات والسؤاالت، تحقیق 
جمال عزون، جدة: مكتبة دار المنهاج، 1430.

االصبهانی، أبونعیم أحمد بن عبداهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران. حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، بیروت: 
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