واژهﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻮل در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۱۹۳۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻬﯿﻦ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ

*

**

ﺗﻘﯽ ﭘﻮرﻧﺎﻣﺪارﯾﺎن

ﭼﮑﯿﺪه

ٔ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )ﮐﺘﺎﺑﺖﺷﺪه در ﺳﺎل
دﺳﺖﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎرۀ ۱۱۹۳۰
۸۹۸ق( ﻧﺴﺨﻪای ﻣﺸﮑﻮل از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از
ﺟﻤﻠﻪ زﺑﺎن ﮐﻬﻦ و ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺴﺨﻪ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ٔ
ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻢ
ﻫﺠﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﯾﺎدﺷﺪه از ﻧﺴﺦ ﻣﻬﻢ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واژهﻫﺎ در آن
ﺣﺮﮐﺖﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻮاﻧﺶ دﻗﯿﻖ واژهﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ دارد،
دﻫﻨﺪه ﺗﻠﻔﻆ آنﻫﺎ در ٔ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ٔ
ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از واژهﻫﺎی ﻧﺎدر و ﻣﺸﮑﻮل در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ
ﺿﺒﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺿﺒﻂ راﯾﺞ در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ دارﻧﺪ.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۱۹۳۰واژهﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی آواﯾـﯽ ،ﺿـﺒﻂﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺎ
ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،واژهﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ٩۹/١/١٧ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش٩۹/٥/١٢ :

ٔ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(/
* داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ)
mahin.tahmasebi@gmail.com

** اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽnamdarian@ihcs.ac.ir /

 / ١٦٤آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ٔ
ﺷﻤﺎره  ۱۱۹۳۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺴﺨﻪای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﯾﮏ ﻣﺠﻠـﺪ اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ از
ﺗﻔﺴﯿﺮ
ٔ ﱠَ ﱠ ُ َ ٌ َ ٌ ُ ْ َ َُ َْ َ ُ َ َ ُ ََ ٌ
اﺑﺘﺪای ٔ
ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ آﯾﻪ » ِإﻧﻤـﺎ اﻟﻠـﻪ ِإﻟـﻪ و ِاﺣـﺪ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ أن ﯾﮑـﻮن ﻟـﻪ وﻟـﺪ«
)ﻧﺴﺎء (۱۷۱ :ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﻠﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در دﺳﺖ
ً
اﺣﺘﻤـﺎﻻ از ٔ
ﺳـﺪه
ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺴـﺨﻪ،
ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻮاد ﺑﺸﺮی اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ را »ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎن ﮐﻬﻦ اﺛﺮ و
ِ
ِ
ﺷﺸﻢ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻢ« داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﺸﺮی .(۸۷ :۱۳۹۲ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺮاﺋﻦ ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﻪوﯾـﮋه وﺟـﻮد
اﺑﯿﺎﺗﯽ از ﺳﻌﺪی و ﻣﻮﻟﻮی ،ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ ﺑﻮدن آن ﻧﯿﺰ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺘﺎدﮔﯽ
ٔ
ﺳـﻮره آل ﻋﻤـﺮان
دارد و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﮐﺎﺗﺐ آن ﻧﺎﺷﻨﺎس اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑـﺖ ﻧﺴـﺨﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۹ﺟﻤﺎدیاﻻوﻟﯽ ۸۹۸ق رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻮل ﺑﻮدن ﺣﺮوف اﺳﺖ .ﮐﺎﺗﺐ اﮐﺜﺮ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺎ دﻗـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺣﺮﮐﺖﮔـﺬاری
ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻆﻫﺎ اﻣﺮوز ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻣﺘﺮوک ﺷﺪه اﺳﺖ.
ْ
ﻓﺎرﺳﯽ روش ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮون ﭘﻨﺠﻢ و
ﺣﺮﮐﺖﮔﺬاری واژهﻫﺎی
ٔ
درﺑﺮدارﻧﺪه واژهﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮلاﻧﺪ.
ﺷﺸﻢ ﮐﻢرﻧﮓ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪودی از ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻠﻔﻆﻫﺎی ﺧﺎص را در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻟﻬﺠﻪﺷﻨﺎﺳﯽ
و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻮل ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ.
در دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻂ رﺳﻤﯽ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﺧـﻂ ﻋﺮﺑـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻧﺸـﺎن دادن ﺑﺮﺧـﯽ از
ّ
ﻣﺼﻮتﻫﺎ و ﺻﺎﻣﺖﻫﺎی ﺧﺎص زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪیﻫـﺎی ﻻزم را ﻧﺪاﺷـﺖ .از اﯾـﻦ رو،

ﭘﺎرهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ٔ
ﺣﻮزه زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤـﺮاه
ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺿـﺒﻂ و ﺛﺒـﺖ ﺷـﻤﺎری از واژهﻫـﺎ و

ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در آن ﺧﻂ ،ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﯿﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ رو ﺣﺮﮐﺖﮔﺬاری ﺣـﺮوف
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺑﺮا ِی ﮐﺎﺳﺘﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻂ در ادای ﻣﻘﺼـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ ،زﯾـﺮا

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از ﺿﺒﻂ واژهﻫﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎری از ﻟﻐﺖﻧﺎﻣـﻪﻫﺎﯾﯽ
ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮآنﻫﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮔﻮﯾﺸـﻮر زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و از
دﯾﮕﺮﺳﻮ ،در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در آنﻫـﺎ ﺣﺮﮐﺖﮔـﺬاری ﺣـﺮوف ﺑـﻪ
ّ
دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣﯽﺗـﻮان از آنﻫـﺎ در ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﺑـﺎﻧﯽ ﺑﻬـﺮه ﺑﺮﮔﺮﻓـﺖ .در

واژهﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻮل در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۱۹۳۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ١٦٥ /

ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﮐﻬﻦ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺪاول ،ﺑﺎ دادن ﺷﻮاﻫﺪ ﺷﻌﺮی و اراﺋـﮥ ﺑﺮﺧـﯽ ﺷـﯿﻮهﻫـﺎ ،از ﺟﻤﻠـﻪ
ﺿﺒﻂ واژۀ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ وزن ٔ
واژه ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻣﺘﻦ ،ﺿﺒﻂ واژهﻫﺎ ﺗـﺎ ﺣـﺪودی
ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ و واﺿﺢ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﻮاردی ﭼﻮن زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺆﻟﻒ و ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ در
دﺳﺘﺮس او ،ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف در ﺿﺒﻂ واژهﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ٔ
ﻻزﻣﻪ آن ﺗﻨﻮع ﮔﻮﯾﺶﻫـﺎ و ﭼﻨـﺪﮔﻮﻧﮕﯽ
ﺗﻠﻔﻆ واژهﻫﺎ ﺑﻮد و ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد.
ٔ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻟﻐﺖﻧﻮﯾﺴﯽ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺿﺒﻂ ﺣﺮﮐﺎت واژهﻫﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
در ادوار ﻣﺘﺄﺧﺮ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ آﺛﺎر ﭘﯿﺶ از
آنﻫﺎ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﻟﻐﺰشﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ّ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﻟﻐﺎت دﯾﺮﯾﺎب ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن در ادوار ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﺘﺮوک ﺷﺪه ،دﺷﻮاری
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﯽآورد و در ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﭘﮋوﻫﺶ در
ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻬﻦﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎنﺗﺮی را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ِ
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎرۀ ۱۱۹۳۰
ٔ
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺬﮐﻮر از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ (۱ :ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺴﺨﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﺳـﺪۀ ﺷﺸـﻢ ﯾـﺎ
ً
دﻫﻨﺪه ﻃﺮز ﺗﻠﻔﻆ آنﻫﺎ در ٔ
اﺳﺎﺳﺎ ﺣﺮﮐﺖﮔﺬاری واژهﻫﺎ در آن ﻧﺸﺎن ٔ
دوره ﯾﺎدﺷـﺪه
ﻫﻔﺘﻢ اﺳﺖ و
ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از آن اﺳﺖ؛  (۲از ﺣﯿﺚ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ و واژﮔﺎﻧﯽ؛  (۳اﮐﺜـﺮ واژهﻫـﺎی ﻓﺎرﺳـﯽ در
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واژهﺑﻪواژه و ﺣﺮفﺑﻪﺣﺮف ﺣﺮﮐﺖﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﯾـﮏ ﺣـﺮف دو
ﺣﺮﮐﺖ دارد ﯾﺎ واژهای دارای دو ﺗﻠﻔﻆ اﺳـﺖ؛ و  (۴واژهﻫـﺎی ﻣـﺘﻦ ،ﺟـﺰ ﻣﻌـﺪودی ،ﻫﻤـﻪﺟـﺎ
ﯾﮑﺴﺎن ﺣﺮﮐﺖﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ٔ
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮرﺳﯽ واژهﻫﺎی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﯾﺎدﺷﺪه ،اﻫﻤﯿﺖ

آن ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ از اﯾﻦ واژهﻫﺎ و ﺗﻌﺒﯿﺮات اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ
ﺿﺒﻂ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺒﻂ راﯾﺞ در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ﻫـﺮ
ﻣــﺪﺧﻞ ﺑــﻪ اﺧﺘﺼــﺎر ﺑﺎﺷــﺪ و ،ﺑــﺎ ارﺟــﺎع ﺑــﻪ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ،از ﺗﻄﻮﯾــﻞ ﮐــﻼم ﭘﺮﻫﯿــﺰ ﺷــﻮد .واژهﻫــﺎ
ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺼﺪری ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺷﻮاﻫﺪ ﻫـﺮ واژه و ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ در اداﻣـﻪ آﻣـﺪه
اﺳﺖ.

 / ١٦٦آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

واژهﻫﺎ و ﺗﻌﺒﯿﺮات

ّ
آﺧ ِﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿـﻪ
ِ
آﺧ ِﺮ ﯾﺎن )ﻣﺎلاﻟﺘﺠﺎره ،ﮐﺎﻻی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ(» :آﯾﺖ در ﺣﻖ ﻣﺮدی آﻣﺪ ﮐﻪ ِ

ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪهام ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻨﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻪاﻧـﺪ ﺑـﻪ ّاول

روز ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ« )۱۸۲پ( .اﯾﻦ واژه در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣـﻪ ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺳﺨﻦ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ رﯾﺸـﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﺳـﮑﻮن ﺧـﺎء ﺿـﺒﻂ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ً
)ﻣﺜﻼ ﻧﮏ .ﺣﺴﻦدوﺳﺖ.(۲۳ :۱۳۹۵ ،
َآرزوَ » :آرزو ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن راﺳﺖ ﮔﺮددی« )۲۵۱ر( .اﯾﻦ واژه ،در ﻟﻐـﺖﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ
ﮐﺴﺮ »را« ،در ﻓﺮﻫﻨـﮓ رﯾﺸـﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﺳـﮑﻮن »را« )ﺣﺴﻦدوﺳـﺖ (۳۷/۱ :۱۳۹۳ ،و در
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ  ārzōgاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(۴۳ :۱۳۷۳ ،
ﱠ
ﱠ ﱠ ََ
ﱠ ُ
ُ
آﺳﻤﺎنُ » :
َ
رﺳﻮل ـ َﺻﻠﯽ اﻟﻠ ُﻪ ﻋﻠ ْﯿ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ ـ ﻏﺴﻞ آورد و ﺣﻠﻪای َد ُرﭘﻮﺷﯿﺪ و َﺑﺮ ُﺑﺮاق ﺑﻨﺸﺴﺖ
َ
َ
ﺧـﺬﻣﺖ َدر َﻣﯿـﺎن َﺑ َ
َ
َ
ﺴـﺘﻪ و
ﻤﻌﯽ از ُﻣﻘ ﱠﺮﺑـﺎن َآﺳـﻤﺎن ،ﮐ َﻤ ِـﺮ
و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﺑﺎ ﺟ ِ
َ َ
َ َ
ﻋﻼم َو َا ْﻟﻮ ٔﯾﻪ ﻧﻮر َدر َ
ـﺐ او
ﺮﮐ
ﻣ
ﭘـﯿﺶ
و
ﭘـﺲ
از
و
ﯾﺴـﺎر
و
ﯾﻤـﯿﻦ
ﺑـﺮ
ار
ﺰ
ﻫـ
ان
ر
ا
ﺰ
ﻫ
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺖ
د
ا
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
َ
ﭼﺎﮐﺮوار ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ« )۱۵۱پ(؛ »ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮﮔﺰ ﯾ ٔ
ﺪه ﺧﺪای و ای ﻣﻬﺘﺮ َآﺳﻤﺎن و زﻣـﯿﻦ!
اﯾﻦ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ َﭼ َﺮاﺳﺖ؟« )۱۵۱پ(؛ »ﭼﻮن ﺑﻪ َآﺳﻤﺎن ُ
ﺳﺎﮐﻨﺎن َﺳ َـﻤﻮات در ﭘـﯿﺶ
ﭼﻬﺎرم رﺳﯿﺪ
ِ
اﯾﻮان ﺑﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮر ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ« )۱۵۲ر(؛ »ﻣﻬﺘﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ُﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺖ را در
ﱠ
ُ
ﱠ ُ َ َْ َ َ
ُ
َ
ﺒﺎداﻟﻠ ِـﻪ
اﯾﻦ اﻧﻌﺎم ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ و از اﯾﻦ ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﺼﯿﺒﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻨـﺎ و ﻋﻠـﯽ ِﻋ ِ
َْ ُ َْ َ َ ﱠ ﱠ
ُ
ﱠ
ٔ
ﺟﻤﻠﻪ اﻫﻞ َآﺳﻤﺎنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ :أﺷ َﻬﺪ أن ﻻ ِإﻟ َﻪ ِإﻻ اﻟﻠ ُـﻪَ ،و
اﻟﺼ ِﺎﻟ ِﺤ َﯿﻦ؛ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﺎ
َْ َُ َﱠ ُ َ ﱠ ً َُُْ َ َ ُ ُ
ـﻮﻟ ُﻪ« )۱۵۲پ(ٔ .
واژه آﺳـﻤﺎن در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﮐﻮﭼـﮏ زﺑـﺎن ﭘﻬﻠـﻮی
أﺷﻬﺪ أن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪه و رﺳ
 āsmānاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی۴۳ :۱۳۷۳ ،؛ ﻧﯿﺰ ،ﻧﮏ .ﺣﺴﻦدوﺳﺖ.(۱/۶۳ :۱۳۹۳ ،
َ
ُ
ُآﻣ َﺮزﮔﺎر» :اﮔﺮ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ از ُﮐﻔـﺮ و ﮐﺎرزار ﮐﺮدن ﻫﺮ آﯾﻨـﻪ ﺧﺪای ــ َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠـﻞ ـ آﻣﺮز َ
ﮔﺎرﺳـﺖ
ﺳﮑﻮن »زا« آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را« )۱۰۵پ( .در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ و ﮔﺎه
ِ

اﺳﺐ :در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺿﺒﻂ »ﻓﺘﺢ« و »ﮐﺴﺮ« دوم آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﯾـﮏ
َ
ﻗﺒﻀﻪ از ﺑﺎد ﺟﻨﻮب ﺑﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و از وی َاﺳﺐ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ« )۱۵۷ر(؛ »ا ِﺳﺐ ﻓﺮﻋـﻮن ﺑـﻮی ﻣﺎدﯾـﺎن
ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﯿﻞ ﮐﺮد« )۳۰ر( .در ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺻﻞ ﮐﻠﻤﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ asb
و ٔ
رﯾﺸﻪ اوﺳﺘﺎﯾﯽ آن  aspaﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺣﺴﻦدوﺳﺖ.(۱۹۰ :۱۳۹۳ ،

واژهﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻮل در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۱۹۳۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ١٦٧ /

َ

ا ُ
ﻋﺠﻮﺑﻪ )ﺷﮕﻔﺖآور ،اﻋﺠﺎبﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ(» :آﻧﭻ در ﻫﻤﮥ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮغ
َ ُ
ﻋﺠ ٔ
ﻮﺑﻪ ﻃﯿﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ« )۱۴۰ر(.
ﻣﻮﺟﻮدﺳﺖ و ﻧﯿﺰ زﯾﺎدﺗﯽ ا
َ
َْ
ا ْی» :زودﺗﺮ از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ای ﺗﺎ آﺗﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺴﻮزد« )۲۱۰ر( .از ) āﭘﯿﺸـﻮﻧﺪ(

و ) i(a) / y(a)-ﻣﺎدۀ ﻣﻀﺎرع( ،از ٔ
رﯾﺸﻪ  ay-رﻓﺘﻦ.
ُﺑﺮرﻓﺘﻦ :دو ﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻆ آﻣﺪه اﺳﺖَ » :ﺻـﺮح ﺑﺎﺑـﻞ را ﺑﻨـﺎ ﮐـﺮد و ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آﺳـﻤﺎن
ﻣﯽ ُﺑ ْﺮ َر َوم« )۱۳۶ر(؛ »ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﺳﺎﺧﺖ و َ
ﮐﺮﮐﺴﺎن را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫـﺎی ﺗـﺎﺑﻮت ﺑﺴـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ آﺳـﻤﺎن
ِ
َ
َ
َ
ُﺑﺮرود« )۱۳۶ر(.
ُ
ﺑﺰرگ :در ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ّ
ﺿﻢ ﺳﻮم آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺮک آرد ﺑﻪ ﺧـﺪای ﻋﺰوﺟـﻞ
َ
ُُ
ُ
وﻏﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« )۲۵۳ر(؛ »ﺣـﺎل ا َﻟﯿ َﺴـﻊ از
ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﺮﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ در ِ
ﮔﻮر ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﻃﺎﻟﻮت از ُ
ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﻨﺎه ﺗﻮ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﻣﻀﺠﻊ ﺧﻮد
ﺑﺸﻮراﻧﯿﺪی« )۱۳۱پ(؛ »در ﺧﺮدﮔﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻨﯿﺪ از ﻣﺎل اﯾﺸـﺎن و ﭼـﻮن ُ
ﺑـﺰرگ ﺷـﻮﻧﺪ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪل ﻣﮑﻨﯿﺪ ﭘﻠﯿﺪ را ﺑـﻪ َﭘـﺎک« )٢٣٦پ(؛ »و ﻣﺨﻮرﯾـﺪ ﻣـﺎلﻫـﺎی
ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ و ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ آﻧﮏ ُ
ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﺗﺮس آن ﮐﻪ ﺑـﺰرگ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣـﺎلﻫـﺎ از

ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﻨﺪ« )٢٣٨ر(» .ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ روا ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از اوﻟﯿﺎی ﯾﺘﯿﻢ و ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﻣﺎل
او ﭼﯿﺰی از ﻣﺎل او ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ وﺟﻪ ﻗﺮض ﺗﺎ ﭼﻮن ُ
ﺑﺰرگ ﺷﻮد ﺑـﻪ وی ﺑﺎزدﻫﻨـﺪ« )٢٣٨ر(.

»و ﻣﺨﻮرﯾﺪ ﻣﺎلﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎلﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ آن ﮔﻨﺎه ُ
ﺑﺰرگ اﺳـﺖ« )٢٣٦پ(» .ﺑـﺮ ﻗـﻮل
اول ﺧﻄﺎب َورﺛﻪ را ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ُ
ﺑـﺰرگ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و اﮔـﺮ ﺧﺮدﮔـﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺧﻄـﺎب وﺻـﯽ را ﺑﺎﺷـﺪ«

)٢٣٩ر(» .ﺑﺪادﯾﻢ اﯾﺸﺎن را ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ُ
ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨـﯽ ﺳـﻠﯿﻤﺎن و داود را« )٢٥٤ر( .اﯾـﻦ واژه در

ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺳﺨﻦ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ رﯾﺸـﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﺿـﻢ اول و دوم
ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖٔ .
واژه ﺑﺰرگ ،در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﮐﻮﭼـﮏ زﺑـﺎن ﭘﻬﻠـﻮی  wuzurgاﺳـﺖ )ﻣﮑﻨـﺰی،
ٔ
رﯾﺸـﻪ
 (۱۹۸ :۱۳۷۳و در ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ اﺻـﻞ ﮐﻠﻤـﻪ در ﻓﺎرﺳـﯽ ﻣﯿﺎﻧـﻪ  vazurgو
اوﺳﺘﺎﯾﯽ آن  vazāretﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﺣﺴﻦدوﺳﺖ.(۴۷۳ :۱۳۹۳ ،
َْ ُ
ُ
ﺑ ْﺴ َﻤ ْﻞ ﮐﺮدن» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ َﺣ َﺮام ﮐﺮد ﺑﺮ ُﺷﻤﺎ ْ
ﻣﺮدار را و ﺧﻮن را ﯾﻌﻨـﯽ ﺧـﻮن ﻣﺴـﻔﻮح را ﮐـﻪ از
ِ
َْ ََْ َ ُ ْ
ْ َ ْ
ُ
ﺣﻠﻖ رود ﯾﺎ از ﻋﻀ ِﻮی و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک را ﮐﻪ ِﺑﺴﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪش ﯾﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ« )۱۹۶ر(.
اﯾﻦ واژه در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺴﺮ اول و ﺳﻮم ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ُﺑ ُﺴ ْﻮ َد ْن» :و ﮐﻨﯿﺰک ﭘﺴﺮ را ﺣﻠﯿﻠﻪ ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﺣﺮام ﮐﻨﯿﺰک ﭘﺴﺮ ﺑﺮ ﭘﺪر ﺑﻪ ّ
ﻣﺠـﺮد ﻣﻠـﮏ
ْ
ّ
ﻣﺠـﺮد ﻋﻘـﺪ ﺣـﺮام ﺷـﻮد و
ﯾﻤﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ دﺧﻮل ﯾﺎ ُﺑ ُﺴ ْﻮ َدن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻨﮑﻮﺣﮥ ﭘﺴـﺮ ﺑـﺮ ﭘـﺪر ﺑـﻪ
ْ
ُ
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮدن ُﭘﺴﺮان ﺻﻠﺒ ْﯽ از ﺑﻬﺮ آن ﺑﻮد ﺗﺎ زﻧﺎن ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪه در ﺗﺤﺖ اﯾـﻦ ﺗﺤـﺮﯾﻢ داﺧـﻞ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ« )٢٤٥پ( .در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ ﺿﺒﻂ اﯾﻦ واژه ﺑﻪ ﮐﺴﺮ و ﻓﺘﺢ اول اﺳﺖ.

َﭘﺪﯾﺮﻓﺘﻦ» :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ« و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ،در اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﻤﻪﺟـﺎ ﺑـﺎ »دال« ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
)ﻗﺲ .ﻣﺘﯿﻨﯽ :۱۳۵۲ ،ﺑﯿﺴﺖ(» :ﭘﺲ ُﺑ َﭙﺪﯾﺮﻓﺖ ﻣﺮﯾﻢ را آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر او ﭘﺪﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﮑـﻮ و ُﺑ َﭙﺮوراﻧﯿـﺪ
َو َرا َ
ﭘﺮو َراﻧﯿﺪﻧﯽ ﻧﯿﮑﻮ« )١٦٦پ(ٔ .
واژه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ،در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی padīriftan

اﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰیَ .(۲۰۸ :۱۳۷۳ ،ﭘﺪرﻓﺘﺎری ﮐﺮدن» :اﯾﻦ ِﺣﺮﻗﯿﻞ ذواﻟﮑﻔﻞ ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐـﻪ
ََ
ﱠ َ
اﻟﺴــﻼ ُم ـ َﭘــﺪرﻓﺘﺎری ﮐــﺮده ﺑــﻮد« )۱۲۴پ( .اﯾــﻦ واژه ﺑــﻪﮔﻮﻧـ ٔـﻪ
ﻫﻔﺘــﺎد ﭘﯿﻐــﺎﻣﺒﺮ را ـ ﻋﻠ ْﯿـ ِـﻪ
 padiroftàrﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه و ﭘﺬﯾﺮا ،در ذﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
َ َ
َ
ﻧﯿﺎﻣﺪ َﭘﺪ ِر داود را ِدل ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ﻣﺮ داود را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺧﺒﺮ اﯾﺸـﺎن
َﭘﺪر» :ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﺑﺮادران
ﺑﯿﺎرد« )۱۳۰ر( .در ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺮ اول ﺿـﺒﻂ ﺷـﺪه )ﺣﺴﻦدوﺳـﺖ:۱۳۹۵ ،
 (۶۳۸و در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی  pidarاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(۲۰۸ :۱۳۷۳ ،
ّ
ﭘﺮﺳﯿﺪن )= ﭘﺮﺳﺘﯿﺪن(» :ای آدﻣﯿﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﺮ ﺧﺪای را ـ ّ
ﻋﺰ و ﺟﻞ ـ ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾـﺪ و
ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮدﯾﺪ« )۸پ(» .ﭘﺮﺳﺘﯿﺪن« در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ اول و دوم ،و در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن
ﭘﻬﻠﻮی  paristīdanاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(۲۰۹ :۱۳۷۳ ،
ُﭘ ّﺮ یَ » :وی ﻧﻔﺮوﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺎی او ﺑﻪ ُﭘ ّﺮی ﭘﻮﺳﺖ او زر ﺑﺮﺳﯿﺪ« )۴۴ر( .ﺗﻠﻔﻆ آن در ﻓﺎرﺳـﯽ
ﻣﯿﺎﻧﻪ  purrﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ»را« اﺳﺖ )ﺣﺴﻦدوﺳﺖ.(۶۹۰ :۱۳۹۵ ،
ُﭘﺴﺮُ » :
ْ
ﺻﻠﺒﯽ از ﺑﻬﺮ آن ﺑـﻮد ﺗـﺎ زﻧـﺎن ﭘﺴـﺮﺧﻮاﻧﺪه در ﺗﺤـﺖ اﯾـﻦ
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮدن ُﭘﺴﺮان
ﺗﺤﺮﯾﻢ داﺧﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ« )٢٤٤پ( .در ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺿﻢ اول و ﻓﺘﺢ دوم ﺿﺒﻂ ﺷـﺪه

)ﺣﺴﻦدوﺳﺖ (۶۹۷ :۱۳۹۵ ،و در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ) pus(arاﺳـﺖ )ﻣﮑﻨـﺰی،
.(۲۱۰ :۱۳۷۳
ﭘﻠﺸﺘﺎﯾﺎ )ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ(» :دﺷﻤﻦ اﯾﺸﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﭘﻠﺸـﺘﺎﯾﺎ ﮔﻔﺘﻨـﺪی ﺑـﺮ ﺳـﺎﺣﻞ
درﯾﺎی روم ﺑﻮدﻧﺪی ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن ﺟﺎﻟﻮت ﺑﻮد« )١٢٦ر(.

واژهﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻮل در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۱۹۳۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ١٦٩ /

َﺗﺎﯾﺐ» :ﺛﻮاب َ
ﺗﺎﯾﺒﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد« )۲۱۰پ( .ﺿﺒﻂ اﯾﻦ واژه در ﻟﻐـﺖﻧﺎﻣـﻪ و ﻓﺮﻫﻨـﮓﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﮐﺴﺮ »ی« اﺳﺖ.
َ َ
ﺗ ّﺮز ْار ﮐﺮدن ) ّﺗﺮزار :ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺗﺮه در آن ﮐﺎرﻧﺪ ،ﺳﺒﺰیزار؛ ّﺗﺮزار ﮐﺮدن :زراﻋﺖ ﮐـﺮدن(:
َ
»اﯾﺸﺎن ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗ ّﺮ َز ْار ﮐﺮدﻧﺪی و ﺧﻮرش اﯾﺸﺎن ﭘﯿـﺎز و ﺳـﯿﺮ و ﺧﯿـﺎر ﺑـﻮدی« )۳۹ر( .در
ﺗﻠﻔﻆ  tar.ra-ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺣﺴﻦدوﺳﺖ. (٨٦٥ :۱۳۹۵ ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ِ
ّﺗﺮ ی» :ﻫﻤﻪ ﺧﺸﮑﯽ و ّﺗﺮی و ﺑﺮ و ﺑﺤﺮ را ﺑﮕﺸﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾـﺪ« )۱۷۰پ( .ﺗﻠﻔـﻆ آن
در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ  ،tarrﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ»را« ،اﺳﺖ )ﺣﺴﻦدوﺳﺖ.(۸۴۵ :۱۳۹۵ ،
ُ
ُ
ﺗ َﻮاﻧﺎﯾﯽ» :اﻧﺪرﮔﺬارﻧﺪه ﺑﺎ ﺗ َﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻮﺑﺖ« )۱۲۲پ( .ﺿﺒﻂ اﯾﻦ واژه در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﮐﻮﭼـﮏ
زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی  tuwānīgīhاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(۲۲۱ :۱۳۷۳ ،
ُ
ُ
ﺗﻮاﻧﮕﺮیِ » :ﻋﺰ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی« )۱۶۳ر( .ﺿـﺒﻂ اﯾـﻦ واژه در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﮐﻮﭼـﮏ زﺑـﺎن ﭘﻬﻠـﻮی

 tuwāngarīhاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(۲۲۱ :۱۳۷۳ ،
ّ
ُﺟﻮان» :آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎل ُﺟﻮاﻧﯽ و ﺻﺤﺖ« )۱۰۰ر( .اﯾﻦ ﺿـﺒﻂ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ )ﺣﺴﻦدوﺳﺖ.(۹۶۹ :۱۳۹۵ ،
َ َْ
َ َْ ﱠ َ
اﻟﺴﻼ ُم ـ ﺷﺒﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭼﺮاغ و َﭼ َﺮاغ ﺑﻮد در ﭘﯿﺶ رﺳﻮل ـ ﻋﻠﯿ ِـﻪ
َﭼ َﺮاغ» :رﺳﻮل ـ ﻋﻠﯿ ِﻪ
ِ
ﱠ َ
اﻟﺴﻼ ُم ـ ﭘﺴﺖ ﺷﺪ و ُﻣﺮد« )۹۰پ( .ﺿﺒﻂ اﯾﻦ واژه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ زﺑـﺎن ﭘﻬﻠـﻮی čirāγ
اﺳﺖ« )ﻣﮑﻨﺰی.(٢٠٨ :۱۳۷۳ ،
ُ
ُ
ُﭼﮕﻮﻧﻪ» :ﻣﺮا ُﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﯿﺶ و ﺑﯿﺸﯽ ﺑﺎﺷـﺪ« )۱۵۲ر(  .ﺿـﺒﻂ اﯾـﻦ واژه در ﻓﺮﻫﻨـﮓ
١

ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی  čiyōnاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(۲۲۸ :۱۳۷۳ ،

ِﺧﺪاوﻧﺪان» :ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺘﻮری ِﺧﺪاوﻧﺪان اﯾﺸﺎن و ﺑﺪﻫﯿﺪ اﯾﺸﺎن را ُﻣﺰدﻫﺎی

اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ« )۲۴۶ر( .ﺗﻠﻔﻆ آن در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﻢ »خ« اﺳﺖ ) (xu.dā.vand-و
ٔ ُ
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮﻓﺎﻧﯽ و ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ  xwadāvanﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ واژه را ﺑﺎ » ِﺧﺪﯾﻮ«
در ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻧﮏ .ﺣﺴﻦدوﺳﺖ.(۸۴۵ :۱۳۹۵ ،

ٔ
 .١در ﻧﺴﺨﻪای از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺼﺎﺋﺮ ﯾﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ّ
ﻧﺴـﺨﻪ ش  ۳۰۰ﻓـﺎﺗﺢ:
ﺿﻢ اول و دوم ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧـﮏ.
گ۲۱پ۶۱ ،پ۷۶ ،پ۱۲۶ ،ر(.
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َ
َ
ِﺧﺮﮔــﺎه» :از ﭘــﺲ ﺧﯿﻤــﻪ و ِﺧﺮﮔــﺎه درآﻣــﺪی و از َدر َد ْرﻧﯿﺎﻣــﺪی« )۱۰۴ر( .اﯾــﻦ واژه در

ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺳﺨﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﻓـﺘﺢ ﺧـﺎء ﺿـﺒﻂ
ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺜﻼ ﻧﮏ .ﺣﺴﻦدوﺳﺖ.(۸۶۰ :۱۳۹۳ ،
ُ
َ َ
َ
ﺎی ﺷـﮑﺮ ﻣـﯽﺧﺮﯾـﺪی و ﺻـﺪﻗﻪ ﻣـﯽﮐـﺮدی«
ِﺧﺮوار» :ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ِﺧﺮوارﻫ ِ
)۱۸۶پ( .در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ »خ« ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
َْ َ ْ
ُ
ـﮏ ﻣﯿـﻎ ﺑـﻪ زﻣـﯿﻦ رﺳـﺎﻧﺪ از ﭘـﺲ
ﺧ ِﺸﮑﯽ» :اﺑﺮی ﺑﮕﺴﺘﺮد ﺗﺎ ﻗﻄﺮات ﺑﺎران را از اﻓ ِ
ـﻮاه ﻣﺸ ِ
ُ
ﺧ ِﺸـﮑﯽ زﻣــﯿﻦ« )۹۳ر( .ﺿــﺒﻂ اﯾــﻦ واژه در ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﮐﻮﭼــﮏ زﺑــﺎن ﭘﻬﻠــﻮی  huškاﺳــﺖ
)ﻣﮑﻨﺰی.(۲۳۴ :۱۳۷۳ ،
َ ﱠ

ﺧﻔﺎش :دو ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪه ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻆ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻮل ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ» :و آن
ﻣﺮغ َﺧ ﱠﻔﺎش ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ْ
ﺷﭙﺮک« )۱۷۱ر( .اﯾﻦ واژه در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ّ
ﺿﻢ »خ« ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
َ
َدرم» :ﺑﺮان ُﺟﻤﻠﻪ او ﮐ ْﻢ ﻣﯽﮐﺮد و او زﯾﺎدت ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ده ﻫﺰار َدرم ﺑﺎزآﻣﺪ و ﭘﺪر را ﺑﯿﺪار
ﻧﮑﺮد« )۴۶ر( .اﯾﻦ واژه در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ دال اﺳﺖ.

َد َرﻧﮓ» :ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﻮد و اﯾﻼ ﺑﻨﺪﻧﺪ از زﻧﺎن ﺧﻮﯾﺶ و آن َد َرﻧﮓ ﮐـﺮدن و ﭘـﺎی
ﺑﺴﺘﻦ اﺳﺖ ﭼﻬﺎر َﻣﺎه« )۱۱۸پ( .در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴـﺮ »دال« اﺳـﺖ
)ﺣﺴﻦدوﺳﺖ.(۱۲۹۶ :۱۳۹۵ ،
دوروغ» :ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ زور و دوروغ و ﺑﺰۀ ﭘﯿﺪا« )۲۴۳پ(.
َ
َ
َر ْاﯾﮕﺎن» :ﺑﯿﺎﻣﻮز َر ْاﯾﮕﺎن ﭼﻨﺎنﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪای َر ْاﯾﮕﺎن« )۲۵ر(.
ﱠ
ﱠ ﱠ ََ
َ ُُ
َر َ
ﺧﻨﻪ )ﺷﮑﺎف ،ﺗﻨﮕﻪ(ُ » :
رﺳﻮل ـ َﺻﻠﯽ اﻟﻠ ُﻪ ﻋﻠ ْﯿ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ ـ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ َرا ﺑﺮ َرﺧﻨ ٔﻪ اﺣﺪ ﻧﺸـﺎﻧﺪه
ﺑﻮد« )۲۱۵ر( .در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸـﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﻓـﺘﺢ »را« )ﺣﺴﻦدوﺳـﺖ:۱۳۹۵ ،
 (۱۴۳۸و در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ »را« ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
َر ْﺳﻮا» :ﻣﺎ را ﺧﻮار َو َر ْﺳﻮا ﻣﮕﺮدان ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﻮد در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ« )۲۳۱ر(.
ُ
زﻋﻢ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﯿﺪ َﺑﺮ ُزﻋﻢ ﺷﻤﺎ« )۵۷پ( .در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌـﯿﻦ ،و ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﻋﻤﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺘﺢ »زا« ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
َﱠَ َ ﱠ
َ
ز ِﮐ ﱠﺮﯾﺎ» :اﯾﺸﺎن ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪﻧﺪ در ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪای ـ ﻋﺰوﺟـﻞ ـ و از ﺣـﺪ ﻓﺮﻣـﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻨﺪ و آن
ََ َ ﱠ َ
ﮐﺸﺘﻦ َزﮐ ﱠﺮﯾﺎ َو َﯾ َ
اﻟﺴﻼ ُم« )۴۰ر(.
ﺤﯿﯽ ﺑﻮد ـ ﻋﻠ ِﯿﻬﻤﺎ
ِ

واژهﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻮل در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۱۹۳۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ١٧١ /

ُز َﺑﺎن» :آن اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه را ﻣﯽدﯾﺪ ٔ
ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻌﺠـﺐ َﺑـﺮ ُز َﺑـﺎن ﻣـﯽراﻧـﺪ« )۱۳۶پ(.
ﺿﺒﻂ واژه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی  zuwānاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(۲۵۳ :۱۳۷۳،
َ َ
َﺳ ُﺒﮏدﺳﺘﯽ )ﺟﺎدوی ،ﺗﺮدﺳﺘﯽ(» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ـ ﺗ َﻌﺎﻟﯽ ـ اﻓﺴﻮن ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﻮﯾﺬ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ َﯾـﺎ
َ
َ َُ َ
ﺳﺘﯽ و ﺷ َﻌﺒﺬه ﺳﺎزﻧﺪ« )۶۵پ( .در ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺗﻠﻔـﻆ ﺿـﺒﻂ
ﺑ ﻪ ﺳﺒ ﮏ د ِ
ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺣﺴﻦدوﺳﺖ.(١٦٥٩ :١٣٩٥ ،
َ
َ
ُﺳ ُﭙﺮدن» :ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﻪ زﮐﺮﯾﺎ ُﺳ ُﺒﺮدﻧﺪ« )۱۶۷ر(١؛ »ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻠﯿﻢ ـ َﻋﻠ ْﯿﻪ ﱠ
اﻟﺴﻼ ُم ـ از دﻧﯿﺎ
ِ
ُ
ُ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون رود ﻫﻔﺘﺎد ﺗﻦ را از اﺣﺒﺎر ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﻮرﯾـﺖ ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﺳـﺒﺮد«

)۱۵۹ر( .در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺮ اول اﺳـﺖ )ﺣﺴﻦدوﺳـﺖ:۱۳۹۵ ،
.(۱۶۶۷

َﺳﺮدﮐﻪ» :اﻧﮕﻮر و اﻧﺠﯿﺮ را در ّﺳﻠﻪای ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﺎرۀ اﻧﮕﻮر دﯾﮕﺮ را ﻓﺸﺎرده و ﻋﺼﯿﺮ ﮐﺮده و
َ
در ﺧﯿﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ َﺳﺮدﮐﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ آن اﻧﮕﻮر ﮐﻪ ﻋﺼﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﻬﺎده ﺗﺎ اﺛﺮ ﻗﺪرت ﻣﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﮐـﻪ
ّ
از ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ در ﻣﺪت ﺻﺪ ﺳﺎل« )۱۳۷پ( .اﮔﺮ »ﺳﺮدﮐﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ »ﺳـﺮﮐﻪ« از
ﻧﻮع ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﻠﻔﻈﯽ از ﺳﺮﮐﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﻣﺖ ﻏﯿﺮ اﺷﺘﻘﺎﻗﯽ »د« ﺑﻌـﺪ از

ﺻﺎﻣﺖ »ر« ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻮل آواﯾﯽ در ﮐﻠﻤﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد؛
از ﺟﻤﻠﻪ » ْ
دردﻣﺎن = درﻣﺎن« در ﺑﯿ ِﺖ:
ﺷـــﺪم ﻧـــﺰد ﺣﯿـــﺪر ﻫـــﻢ اﻧـــﺪر زﻣـــﺎن

ﮐـــﻪ ﺑﺎﺷـــﺪ ﺑـــﺮ اﯾـــﻦ دردﻣـــﺎن ْ
دردﻣـــﺎن
ِ
)ﻋﻠﯽ ﻧﺎﻣﻪ /۱۹۷ :۱۳۸۹ :ﺑﯿﺖ (۴۳۶۶

ُﺳﻮار» :ﻫﻨﻮز از ﺧﻮردن ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻓﺎرغ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺗﯿﻎزن ُﺳﻮار ﺷﺪه ﺑـﻮد«
ً
)۲۹ر(» .ﺗﻠﻔﻆ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﭘﻬﻠﻮی  aswārﺑﻮده ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻠﻔﻆﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫـﺎی swār
َ
ُ
و  asuwārﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻆ اوﻟﯽ در ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی " ِاﺳﻮار"" ،اﺳﻮار" ،و "اﺳﻮار" درآﻣﺪه
و ﺗﻠﻔﻆ دوﻣﯽ ﭘﺲ از ﺣﺬف  aاز آﻏﺎز ﮐﻠﻤـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ " ُﺳـﻮار"  suwārﺗﻠﻔـﻆ ﺷـﺪه اﺳـﺖ«
)ﺻﺎدﻗﯽ.(۱۲ :۱۳۹۷ ،
َ
ﻮﺧﺘﻦ )ﺳ َ
 .١ﺗﺒﺪﯾﻞ » «eﺑﻪ » «oدر واژهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮدُ :ﺳ ُﭙ َ
ﭙﻮﺧﺘﻦ(ُ ،ﺳ ُﭙﺮﻏﻢ ) ِﺳ َﭙﺮﻏﻢ(.
ِ

 / ١٧٢آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

ُ َ
َ
ﺷ ُﭙﺶ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺒﺎﺷﺪ در ﺳﺮ او ﺷ ُﭙﺶ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ َو َرا و ﺧﻮاﻫﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻮی را ُﺑﺴـﺘﺮد ﺑـﺮ
وی اﺳﺖ ﻓﺪا دادن« )۱۰۷پ( .در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺴـﺮ اول و دوم آﻣـﺪه ،در ﭘﻬﻠـﻮی »اﺷـﭙﺶ«
) (spišو در ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸـﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ » «ši.piš, šu.pušﺿـﺒﻂ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﺣﺴﻦدوﺳـﺖ،
.(١٨٥٤ :۱۳۹۵

ْ
ُﺻﻮرﯾﺖ )ﮐﻨﯿﺰ(» :ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺳﯿﺼﺪ زن ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺰ ُﺻﻮرﯾﺘﺎن« )۲۵۴ر( .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ
»ﺻﻮرﯾﺖ« ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از »ﺳﺮﯾﺖ« ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ٔ
ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﺮی و ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻـﺮی ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻧﺪر ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻫﺰار زن ﺑﻮد ،ﺳﯿﺼـﺪ آزاد
و ﻫﻔﺘﺼــﺪ ﭘﺮﺳــﺘﺎر ،و ﻫﻤــﻪ ﻣــﺎدر ﻓﺮزﻧــﺪ ﺑﻮدﻧــﺪ« )ﺑﻠﻌﻤــﯽ(۴۲۶ :۱۳۷۸ ،؛ »و ﻣﻬﺘــﺮ
ﺳـﻠﯿﻤﺎن را ﺳﯿﺼـﺪ زن در ﻧﮑـﺎح ﺑـﻮد ،و ﻫﻔﺘﺼــﺪ ﮐﻨﯿـﺰک ﺳـﺮﯾﺖ داﺷـﺖ« )ﻣﻨﻬـﺎج ﺳـﺮاج،
.(۴۰:۱۳۴۲
َ
َ
ُ ُ
ٔ
َ
ﻃ َﯿﻮر» :ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﻠﻘﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ از وﺣﻮش و ﻃﯿـﻮر و ﺟﻨﺒﻨـﺪﮔﺎن زﻣـﯿﻦ«
)۱۵پ(.
ُ
َ
َ
ََ
َ ََ ُ
َْ ٔ
اﮐـﺐ ﮐﺮاﻣـﺖ
ﻋﻨﺎن» :ﮐﻪ ای ﻣﻬﺘﺮ ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻨﯽآدم ﻋﻨ ِﺎن ﺑﺮاق را ﮐﺸﯿﺪهﺗـﺮ دار ﺗـﺎ ﻣﺮ ِ
ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ َ
درر َﺳﻨﺪ« )۱۵۱پ(
ﻏﺮاﺳﺎن» :ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻮت ﺑﺮﺳﯿﺪ اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدن َﺟﺎﻟﻮت ﻋـﺎﺟﺰ و َ
َ
ﺗﺮﺳـﺎن و
ﺧﺎﯾﻒ و ﻏﺮ َاﺳﺎن« )۱۳۰ر( .واژه ﻏﺮاﺳﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر در اﯾـﻦ ﺗﻔﺴـﯿﺮ آﻣـﺪه اﺳـﺖ .در ﻟﻐـﺖﻧﺎﻣـﮥ
دﻫﺨﺪا ،ﺑﻪ واژۀ »ﻏﺮاش« ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻢ؛ ﺧﺸﻢ؛ اﻧﺪوه و ﻏـﻢ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻦ ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ و آن ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﯿﻦ و ﺷﯿﻦ ﺑـﻪ ﻫـﻢ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ« )ذﯾﻞ واژه( .ذﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨـﮓﻫـﺎی ﻓﺎرﺳـﯽ ،ﺑـﺪون اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾـﻦ واژه ،ﻣﺼـﺪر
»ﻏﺮاﺳﯿﺪن« را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﺎﻫﺪ و ﺻﻔﺖ »ﻏﺮاﺳﻨﺪه« را ﺑـﺪون ذﮐـﺮ ﺷـﺎﻫﺪ آورده اﺳـﺖ )رواﻗـﯽ و
ﻣﯿﺮﺷﻤﺴﯽ .(۲۵۳ :۱۳۸۱ ،در ﺗﮑﻤﻠﺔ اﻷﺻﻨﺎف در ذﯾﻞ »ﻏﺮاﺳـﯿﺪن« آﻣـﺪه» :ا ْﻣ َـﺮ َأ ٌة ٌ
ﻧﺎﺷـﺰ :ﮐـﻪ از
ِ
ُ
ﺷﻮی ﺑﻐﺮ َاﺳﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺮ ﺷﻮی ﺑﺮﮔﯿـﺮد ،ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻗﻬـﺮ ﮐـﺮدن و دوری ﮐـﺮدن اﺳـﺖ« )ادﯾـﺐ
ﮐﺮﻣﯿﻨﯽ» .(۷۱۵ :۱۳۸۵ ،ﻏﺮ َاﺳﻨﺪه :ا ُﻟﻤ َﺘ َﺒ ْﺮ ِﻃﻢ :ﻗﻬﺮﮐﻨﻨﺪه ،ﺧﺸﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ،ﺗﺮشرو« )ﻫﻤﺎن.(۶۵۹ :
َ
ﻏ ِﺮ ِﯾﻔﺞ» :ﻣﻮجﻫﺎی درﯾﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮑﺮ زدن ﮔﺮﻓﺖ و آواز ﺧﺮوش از ﻣـﺮدان ﺑﺮآﻣـﺪ و ﺟﺒﺮﺋﯿـﻞ

واژهﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻮل در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۱۹۳۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ١٧٣ /

َ
ﻋﻠﯿﻪ ّ
اﻟﺴﻼم ﻣﺮ ﻓﺮﻋﻮن را از ﻏ ِﺮ ِﯾﻔﺞَ ١د َرﯾـﺎ در دﻫـﺎن ﻣـﯽآ ﮐﻨـﺪ« )۳۰ر( .در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟﻌﻔـﺮی
ٔ
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻗﺮن ۱۱ﻫ( ﻏﺮﯾﻔﺞ ﺑﻪ وزن ﻗﻮﯾﺘﺮ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ »ﻓﺎ«( آﻣﺪه اﺳـﺖ )ﻧـﮏ .ﺗﻮﯾﺴـﺮﮐﺎﻧﯽ،
)
َ َ
 .(۳۲۰ :۱۳۶۲اﯾﻦ واژه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏ ِﺮﯾﻔﺞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻏﺮﯾﻔﭻ و
ﻏﺮﯾﻔﮋ ﺑﺎ اول ﻣﻔﺘﻮح و ﺛﺎﻧﯽ ﻣﮑﺴﻮر و ﯾﺎی ﻣﺠﻬـﻮل و ﻓـﺎی ﻣﻔﺘـﻮح ،ﮔـﻞ و ﻻی ﺑـﻮد« )اﻧﺠـﻮ
ٔ َ َ
واژه »اﻟﺤ ْﻤـﺄ ُة« ﻏـﺮﯾﻔﺞ
ﺷﯿﺮازی .(۱۰۵۱/۱ :۱۳۵۱ ،در ﺗﮑﻤﻠـﺔ اﻷﺻـﻨﺎف ،ﺑﺮاﺑﺮﻧﻬـﺎد ﻓﺎرﺳـﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ِﮔﻞ و ﻻی و ﻟﺠﻦ )ادﯾﺐ ﮐﺮﻣﯿﻨﯽ.(۱۶۱ :۱۳۸۵ ،
َ
ِﻏﺬ ِاء» :ﻣﺎدر َوی ﺗﺮﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﻮدک را در ﻏﺎری ﭘﻨﻬـﺎن ﮐـﺮد و َد ِر َوی ﺑﭙﻮﺷـﺎﻧﯿﺪ ﺟﺒﺮﺋﯿـﻞ
َ
َ َْ ﱠ َ
اﻟﺴﻼ ُم ـ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﺮ او را ِﻏﺬ ِاء او ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ« )۳۲پ(.
ـ ﻋﻠﯿ ِﻪ
َ
َﻓﺮﮐﻨﯿﺪه» :اﻧـﺪامﻫـﺎی اﯾﺸـﺎن ﭘﻮﺳـﯿﺪه ﺷـﺪ و ﮔﻮﺷـﺖ و ﭘﻮﺳـﺖ اﯾﺸـﺎن َﻓﺮﮐﻨﯿـﺪه ﮔﺸـﺖ«
)۱۲۴پ( .ﺑﻪ ﻓﺘﺢ »ر« ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛـﺮ ﺑﯽدﻗﺘـﯽ ﮐﺎﺗـﺐ در ﮔﺬاﺷـﺘﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
َ
ْ
ﮐﺎ َر َوانَ » :ﺣ ﱠﻤﺎل َوار ﮔﻠﯿﻤﯽ َدر َﺑ ْﺮ و درﭘـﯿﺶ َ
ﮐـﺎر َوان ﺑـﺮ ﺷـﮑﻞ َﺳـﺎروان ﺑـﻪ ﺗﻌﺠﯿـﻞﺗـﺮ رﻓـﺘﻢ«
ِ
)۱۵۱پ( .ﺿﺒﻂ واژه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی  kārawānاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(۲۸۴ :۱۳۷۳ ،
َ
َ
ـﮏ ُر ْوم را ﻗ ْﯿ َﺼـ ْـﺮ َو َﻣ ِﻠــﮏ ﻓــﺎر ْس را ِﮐﺴـ ِـﺮی ﮔﻮﯾﻨــﺪ« )۲۸پ(» .٢ﮐﺴــﺮی«
ﮐﺴـ
ـﺮ یِ » :ﻣﻠـ ِ
ِ ِ
 .١دو ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪه ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻆ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺸﮑﻮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
» .٢ﺻﻮرت ﭘﻬﻠﻮی اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ  husrawاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﻣﺎﻧﻮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  hwsrwgﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ g .ﻣﻨﺸﺄ اﺷﺘﻘﺎﻗﯽ
ً
ﻧﺪارد و در اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ  husrawﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﺧﺮ و ﺣﺘﯽ اواﺳﻂ
ٔ
دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ  xآﻏﺎزی ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ وزن »ﻓُﻌﻠﯽ« وﺟﻮد دارد
رت »ﮐِﺴﺮی« و »ﮐَﺴﺮی« ﺑﺮ وزن » ِﻓﻌﻠــﯽ« و »ﻓَﻌﻠﯽ« درآﻣﺪه اﺳﺖ .از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ﭼــﺮا
ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ ِ
ُ
 xآﻏﺎزی آن ﺑﻪ ) kک( ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﺗﺒﺪﯾﻞ  xﺑﻪ  kدر اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﺑﺎن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺷﮑﻞ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ اﺻﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺻﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ Khesrōﺑﺎﺷـﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را
ً
ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﮐﻨﺎر ﺗﻠﻔﻆ»ﺧﺴﺮو« ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻆ » ِﺧﺴﺮو« ﻧﯿﺰ در ﯾﮑﯽ از ﮔـﻮﯾﺶﻫـﺎی

اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ  awﺑﻪ  aﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن »ﺧﺴﺮو« ﺑﻪ »ﮐﺴﺮی« در ﻋﺮﺑﯽ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
َ
َ
ﻣﯽرﺳﺪ ،زﯾﺮا وزن » ِﻓﻌﻠﻮ«  filawاﺻﻼ در ﻋﺮﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺗﻠﻔﻆ »ﮐﺴﺮی« ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ از »ﺧﺴﺮو«
ً
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻆ ﺧﺎص اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻆ » ِﮐﺴﺮی« ﺑﺮای آﻧﺎن اﻧﺪﮐﯽ دﺷـﻮار ﺑـﻮده اﺳـﺖ«
)ﺻﺎدﻗﯽ.(۱۰ :۱۳۹۲ ،

 / ١٧٤آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

در ﻟﻐــﺖﻧﺎﻣــﻪ و ﻓﺮﻫﻨــﮓ رﯾﺸــﻪﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑــﻪ ﻓــﺘﺢ و ﮐﺴــﺮ »ﮐــﺎف« ﺿــﺒﻂ ﺷــﺪه اﺳــﺖ
)ﻧﮏ .ﺣﺴﻦدوﺳﺖ.(۲۱۸۷ :۱۳۹۵ ،
ِﮐ ِﻠ ِﯿﺴـ َـﯿﺎ» :از ﺑـﺮای او ِﮐ ِﻠﯿ ِﺴـ َـﯿﺎﻫﺎ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧــﺪ« )۱۶۴پ( .در ﭘﻬﻠــﻮی  kilīsyīākو در
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ  ēkklēsíaاﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ﺑﻪ »ﮐﻠﯿﺴﺎ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺬاﺷﺘﻦ :ﮐﻠﻤﺎت »ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ«» ،ﮔﺬﺷﺘﻦ« و »ﮔﺬاﺷﺘﻦ« و ﻣﺸﺘﻘﺎت آنﻫـﺎ ،در اﯾـﻦ ﺗﻔﺴـﯿﺮ
ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﺎ دال ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﯾﻦ آﯾﺖ در ﺷﺄن ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﺎن و ﻣـﺎن ﮔﺪاﺷـﺘﻨﺪ و
ُ
دﺷﻤﻨﯽ ﻣﺸﺮﮐﺎن از ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدن« )۱۴۵پ(؛ »اﻧﺪرﮔﺪارﻧﺪه ﺑـﺎ ﺗ َﻮاﻧـﺎﯾﯽ
ﻋﻘﻮﺑﺖ« )۱۲۲پ(.
ﮔﺬﺷﺘﻦ :ﮐﻠﻤﺎت »ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ«» ،ﮔﺬﺷﺘﻦ« و »ﮔﺬاﺷﺘﻦ« و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﺳـﻪ ،در اﯾـﻦ ﺗﻔﺴـﯿﺮ
ُ
ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﺎ دال ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮔﻔﺘﻨـﺪ :ای آﻓﺮﯾـﺪﮔﺎر َﻣـﺎ! ُ
ﺑﯿـﺎﻣﺮز َﻣـﺎ را و ﮔﻨﺎﻫـﺎن و از ﺣـﺪ
ُ
درﮐﺪﺷﺘﻦ ﻣﺎ را در ﮐﺎر ﻣﺎ« )٢١٥پ(.
َ
َ
ﮔﺮوﯾﺪن» :ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻬﺎﻧﯽ ِﮐﻪ ِﮐﻪ ﮔ َﺮ َود و ﮐﻪ ﻧﮕ َﺮ َود« )۲۲۶ر( .ﺿـﺒﻂ اﯾـﻦ واژه در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی  wurrōyistanاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(٢٩٣ :۱۳۷۳ ،
ُّ
ُ ُ
ُ ُ
ﻵﻟﯽ
ﮔﺴﺘﺮدن» :در زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺮد ﺑﺴﺎﻃﯽ ﺑﯿﻨﺪ از ﺧﺎک ﺑﺮ روی آب ﭘﺎک ﮔﺴﺘﺮده و ﺣﻘﻪﻫﺎی ِ
َْ
درر َو ﻋﻨﺒﺮ در آب ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده« )۲۲۹پ( .ﺿﺒﻂ اﯾﻦ واژه در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﮐﻮﭼـﮏ زﺑـﺎن ﭘﻬﻠـﻮی
 wistardanاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(٢٩۴ :۱۳۷۳ ،
ُ
ُ
َ
ﮔ ِﺸ ْﻦ )ﻧﺴﺨﻪ :ﮐ ِﺸ ْﻦ ،ﻧﮏ۲۹ .پ۳۰ ،ر(» .ﺑـﺎ ﻓﺮﻋـﻮن ﻫـﺰار ﻫـﺰار و دوﯾﺴـﺖ ﻫـﺰار ﻣـﺮد
َ َ ُ
ﺳﺒﺎن ﮔ ِﺸ ْﻦ ﻧﺸ ﺘﻪ« )۲۹پ( .در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣـﻪ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ رﯾﺸـﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ
ﮐﺎرزار ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ا
ﺳﮑﻮن »ﺷﯿﻦ« ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺣﺴﻦدوﺳﺖ .(۲۴۱۹ :۱۳۹۵ ،ﺿﺒﻂ اﯾـﻦ واژه در ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی  gušnاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(٢٩۴ :۱۳۷۳ ،
َ َ
ﮔﻮروه» :ﺧﺪای ـ ﺗ َﻌﺎﻟﯽ ـ راه راﺳﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺮ ﮔﻮروه ﺳﺘﻤﮑﺎران را« )۱۳۶ر(.
َ
َ
ُﻣ َﺮاﻏﻪ» :در ﺧﺎک ُﻣ َﺮاﻏﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﻧﺎﻟﯿﺪ« )۲۰۹ر(.
َﻣ ْﺮ َو ِار ﯾﺪَ » :ﻣ ْﺮدی َﻣ ْﺮ َو ِارﯾﺪی آورد ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺗﺎ ﺑﺨﺮد« )٤٥پ( ١.در ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸـﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
 .١ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻧﺴﺨﻪ آﻣﺪه؛ دو ﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻆ و ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﻣﺸﮑﻮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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»م« ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺗﻠﻔﻆ ﺿﻢ و ﻓﺘﺢ آﻣﺪه ،و ﻣﻮارد رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ
)ﺣﺴــﻦدوﺳــﺖ .(۲۶۰۶ :۱۳۹۵ ،ﺿــﺒﻂ اﯾــﻦ واژه در ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﮐﻮﭼــﮏ زﺑــﺎن ﭘﻬﻠــﻮی
 morwārīdاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(٣٠٣ :۱۳۷۳ ،
ُﻣ ْﺰد» :ﻣﺴﺘﺎﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ آﯾﺎت ُﻣ ْﺰدی دﻧﯿﺎوی« )۲۵ر( .ﺿﺒﻂ اﯾﻦ واژه در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﮐﻮﭼـﮏ
زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی  mizdاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(۳۰۴ :۱۳۷۳ ،
ْ َ
ﱠ
ُ
َﻣﻄﻠ ْﻖ» :ﺧﻮاﺟﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﺎﺗﺮﯾﺪی اﺳﺖ ـ َر ِﺣ َﻤ ُﻪ اﻟﻠ ُـﻪ ـ ﮐـﻪ درﺧﺘـﯽ ُﺑـﻮد ﻣﺸـﻐﻮل
َ َ
ْ َ
ﻧﮕﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﮐﻪ ﺣﻖ ـ ﺗ َﻌﺎﻟﯽ ـ َﻣﻄﻠ ْﻖ ﯾﺎد ﮐﺮد« )۲۰ر(.
َ
ُ َ
َ
َ
ـﮏ ﻻﯾﺰاﻟـﯽ اﺳـﺖ« )۱۵۲ر(؛ »اﯾـﻦ
ﻣ ِﻠﮏ» :ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ دﯾﻮان اﻋﻼی ﻣ ِﻠ ِ
ﮔﺎو َﻣ ِﻠﮏ ﻣﺮدی ﻣﺼﻠﺢ ﺑﻮد و ﻣﺮ او را ﭘﺴﺮی ﺑﻮد ﻧﺎرﺳﯿﺪه« )۴۴ر( .در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ
» ُﻣﻠﮏ« اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی ﮐﺎﺗﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻆ او.
ُﻣ َﻬﺎر» :ﻣﺮا درﯾﻦ َﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎد َآﻣﺪ از آن َﺷ َﺒﯽ ﮐﻪ در َﺳﻔﺮ ﺷﺎم ُﻣ َﻬﺎر ُﻣ ُ
ﺰدوری ﺧﺪﯾﺠﻪ ـ َر ِﺿ َﯽ
ِ
ﱠ
َ ْ
اﻟﻠ ُﻪ َﻋ ْﻨ َﻬﺎ ـ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم َﺣ ﱠﻤﺎل َوار ﮔﻠﯿﻤﯽ َدر َﺑ ْﺮ و درﭘﯿﺶ َ
ﮐﺎر َوان ﺑﺮ ﺷﮑﻞ َﺳﺎروان ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿـﻞﺗـﺮ
ِ
رﻓﺘﻢ« )۱۵۱پ(.
ُ
ُ
ﻧﺎﻗﺺ :ﭘﺎرﺳﯽ ﺗﺨﺒﻂ ﺗﺒﺎه ﮐﺮدن ﺑﻮد و ﻧﺎﻗﺺ ﻋﻘﻞ ﮐﺮدن ﺑﻮد )۱۴۷ر(.
َ
َو ْﺑ َﺮه :اﮔﺮ از اﻫﻞ َو ْﺑ َﺮه ﺑﻮدی از ﭘﺲ ﺧﯿﻤﻪ و ِﺧﺮﮔﺎه درآﻣﺪی و از َدر َد ْرﻧﯿﺎﻣﺪی )۱۰۴ر( .ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ .در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ »ﺑﺎ« اﺳﺖ.
َو َراُ » :ﺑ َﭙﺮوراﻧﯿﺪ َو َرا َ
ﭘﺮو َراﻧﯿﺪﻧﯽ ﻧﯿﮑﻮ« )١٦٦پ(؛ »ﻋﺘﺎب ﮐﺮد ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎن ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶ از اﯾـﻦ
ُ
ﺑﺪﯾﺪﯾﺖ َو َرا و ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﺪﯾﺪﯾﺖ َو َرا و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻣـﺮگ )٢١٤پ(؛ » َﺳ ْـﻬﻞ ﺑـﻦ
ُ َ ُ َ
ُ َ
ﺎی ﺗﻮ ،ﺗﻦ ﺗﺴﺖ ،ﭼـﻮن ﻣـﺮاد َو َرا ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﺮدی ﻋﻼﻗـﮥ دل ﻧﻤﺎﻧـﺪ«
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺴﺘ ِﺮی ﮔﻔﺖ :دﻧﯿ ِ
ِ
)۲۱۷ر(.
اﻋﺪاد
»ﻫﺮ َﯾﮑﯽ را اﻟﻬﺎم داد ﺑﻪ ﻃﻠﺐ رﺿﺎی او« )۹۳ر(؛ »ﭼﻮن ﺑﺎﻣـﺪاد ﺷـﺪ اﻫـﻞ آن ﻫـﺮ ُدو ِدﯾـﻪ را
ْ
ُ
ﺑﮕﺮﻓﺘﻨﺪ« )۴۲پ(؛ »اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ او ِﺳ َﯿﮏ از ﺷـﺐ ﺑﻨﺸﺴـﺘﯽ« )۴۳پ(؛ »ﻧـﻪ زن َر َوا
ﺑﺎﺷﺪ« )۲۳۷ر(؛ »از ﺑﻌﺪ ﻫﺠﺮت ﻫﻔﺘﺪه ﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻧﻤـﺎز ﮐﺮدﻧـﺪ« )۸۴پ(؛

 / ١٧٦آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺷﻤﺎرۀ ۶۷

َ
َ
ﺳـﯿﺰده ﺗـﻦ
»ﻣﻦ ﺧﻮد َده ﻫﺰار درم ﮐ ْﻢ ﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﭘﺪر را ﺑﯿﺪار ﮐﻦ« )۴۶ر(؛ »ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﯿﺼـﺪ و
ﺑﻮدﻧـﺪ« )١٩٨پ(؛ »ﺣـﺮب ﺑــﺪر از ﺑﻌـﺪ ﻫﺠــﺮت ﺑـﻮد ﺑــﻪ َ
ﻧـﻮزده َﻣــﺎه و در روز آذﯾﻨـﻪ ﺑــﻮد«
)۱۹۸پ(؛ »درآری ﺷﺐ را در روز ﺗﺎ روز َ
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻋﺖ ﮔـﺮدد« )۱۶۳ر(؛ »ذرات ﻣﻮﺟـﻮدات
ُ
ﻫﮋده ﻫﺰار ﻋﺎﻟﻢ را در ﺣﺮﮐﺖ َآرﻧﺪ« )۱۴۱ر(؛ »اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺣﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ« )۱۶۷ر(؛ »ﻣـﺎ را
واﻗﻌﻪای اﻓﺘﺪ ﻣﺎ را ﯾﺎری دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺎم ِﺳﯽ ِز َره و ِﺳﯽ اﺳﺐ« )١٧٨پ(.
ﺣﺮوف وﯾﮋۀ ﻓﺎرﺳﯽ )گ ،ژ ،پ ،چ ،ﻓﺎء اﻋﺠﻤﯽ(
ـ ﻫﻢﺧﻮ ِان »پ ،چ« در اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺑﻪﻧﺪرت ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻘﻄـﻪ و اﻏﻠـﺐ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻧﻘﻄـﻪ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ

»ب ،ج« ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﺪاﻧﺞ ،ﺑﺎﻧﺞ )ﺑﺪانﭼﻪ /ﺑﻪ آنﭼﻪ(؛ ﺑـﺪر ،ﺑﺴـﺮ ،ﺑـﺲ ،ﺑـﯿﺶ
)ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ،ﭘﺲ ،ﭘﯿﺶ(.
ـ ﺣﺮف »ژ« ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ» :ﮐـﮋی« )١٩١ر(» ،ﻣـﮋده« )٢٠١پ(،
َ
»ﻟﻐﮋﯾﺪن« )٢٠٦پ(» ،ﻫﮋده« )١٢٤پ(» ،ﮐﮋ« )۱۹پ(؛ »ﭘﺲ ﺑﻠﻐﮋاﻧﯿﺪ َآدم و ﺣ ﱠﻮا را اﺑﻠـﯿﺲ
از ﺑﻬﺸﺖ« )۲۰پ( .اﻣﺎ ٔ
واژه »ﮐﮋدم« را ﺑﺎ ﮐﺎف ﺗـﺎزی و زای ﺗـﺎزی ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﮐـﺰدم )ﮔـﺰدم(

ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧـﮏ .ﻣﺘﯿﻨـﯽ» :(۱۰ :۱۳۴۷ ،ﭼـﻮن ﺑـﻪ ﻗـﻮم ﺧـﻮﯾﺶ ﺑﺎزﺷـﺪﻧﺪی ﮔﻔﺘﻨـﺪی ﻣـﺎ
ﮔﺮوﯾﺪهاﯾﻢ ﺑﻪ ُ
ﮔﺰدم ١و ﺧﺒﺰدوک۲۶۴) «٢پ(.

ٔ
ﻧﺸـﺎﻧﻪ
ـ ﺣﺮف »ﮔﺎف« در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎی ﻧﺴـﺨﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت »ﮐـﺎف« ﺿـﺒﻂ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖُ » :ﯾﻮز و ﭘﻠﻨﮏ ﺑﺎ ﮐﺎو و ﮐﺮک و ﮐﻮﺳﭙﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮑﺮ

ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﺎر و ﮐﺰدم ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﮑﺰﻧﺪ« )۱۷۶پ(.

ـ ﻓﺎء اﻋﺠﻤﯽ» :ﻣﺎ را واﻗﻌﻪای اﻓﺘﺪ ﻣﺎ را ﯾﺎری دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺎمِ ٣ﺳـﯽ ِز َره و ِﺳـﯽ اﺳـﺐ«

)١٧٨پ(.

ـ ﻗﺎﻋﺪۀ »دال و ذال« :در ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎی
 .١ﺿﺒﻂ اﯾﻦ واژه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی  gazdumاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(٢٨٦ :۱۳۷۳ ،
 .٢ﺿﺒﻂ اﯾﻦ واژه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی  pazūgاﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(٢٣٢ :
 .٣ﭬﺎم :وام.
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َ
َ
َ
َ
ﺧـﺬﻣﺖ
ﻤﻌﯽ از ُﻣﻘ ﱠﺮﺑﺎن َآﺳﻤﺎن ﮐ َﻤ ِـﺮ
آن )ﮐﻪ ﮔﺎه در ﮐﻠﻤﺎت ﻏﯿﺮﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ( اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ» :ﺟ ِ
َدر َﻣﯿﺎن َﺑ َ
ﺴﺘﻪ« )۱۵۲پ(؛ »ﻧﺎم آن ﻣﺮد ﯾﻬـﻮذا ﺑـﻮد« )۱۷۵پ(؛ »ﻣـﻦ ﯾـﮏ ﻧﻤـﺎز آذﯾﻨـﻪ را ﺑـﻪ

َ َ
ـﺐ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺮﻓﺘﻢ« )۱۶۱پ(؛ »ﺷﺐ درآﻣﺪ و ﭼﺎدر ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺠﻮزۀ ﮔﯿﺘﯽ اﻓﮑﻨﺪﻧـﺪ و ﻣ ِ
ﻨﺎﮐ ِ
َ ُ َ ََ
ُﮐ ْﻨ َﺒﺬ َﺧ ْﻀ َﺮا از ﮐﻮاﮐﺐ َز َ
ـﻌﺒﺬه ﮐـﺮدن اﺳـﺖ ﮐـﻪ آن را
ﻫﺮا آراﺳﺘﻪ ﺷﺪ« )۲۰۹پ(؛ »ﺟـﺎدوی ﺷ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ« )۶۲ر(.
اﻟﻒ« ﭘﺲ از »واو« در ﺑﺮﺧﯽ از واژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ واو :در اﯾﻦ ﺗﻔﺴـﯿﺮ »اﻟـﻒ« در ﭘﺎﯾـﺎن
ـ» ِ
ً
ﺑﺮﺧﯽ از واژهﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ» :در ﺣﻖ ﮐﺴﯽ آﻣﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺴﯽ ﻓﺮود آﯾﺪ او را ﻧﯿﮑﻮا ﻧﺪارد رﺧﺼﺖ داد ﮐـﻪ ﻋﯿـﺐ ﮔﻮﯾـﺪ و از وی ﮔﻠـﻪ ﮐﻨـﺪ«
)۲۸۱ر(.
ﻣﺼﻮتﻫﺎ و وﻧﺪﻫﺎ
َ ﱠ
ـ ّ
ﻣﺼﻮت ﻣﺮﮐﺐ  :awدر ﻓﻌﻞﻫﺎی اﻣﺮ »رو« و »ﺷﻮ«» :از ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون َر ْو و درﮔـﺎه اﻟﻠـﻪ
ﱠ
َ
ﮔﯿﺮ« )۲۰۹ر(؛ »وﺣﯽ ﮐﺮد ﺧﺪای ـ ﻋ ﱠﺰ َو َﺟﻞ ـ ﺑﻪ َد ْر َﯾﺎ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺼﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ زﻧـﺪ ﮔﺸـﺎده
َ
ُ ّ
َ ْ
ﮐـﺎﻓﺮ َﻣﺸ ْـﻮ از ﺑﻬـﺮ ِاﻇﻬـﺎر ﺣﺠـﺖ در روز ﻗﯿﺎﻣـﺖ«
ﺷﻮ و ﻣﺮ او را ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار ﺑﺎش« )۳۱ر؛ » ِ
)۶۲پ؛ »ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﻫﺸﺖ ﮔﺰ ﮐﺮﺑﺎس و ﭘﻨﺞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ َﺟ ْﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎد« )۱۸۲پ(.

ـ ّ
ﻣﺼﻮت ﻣﺮﮐﺐ » :ayدرآرﯾﻢ اﯾﺸﺎن را در ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرود در زﯾﺮ درﺧﺘﺎن آن ﯾﺎ در
ﭘﯿﺶ ﺗﺨﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺟﻮیﻫﺎی َﻣ ْﯽ و ﺷﯿﺮ و اﻧﮕﺒﯿﻦ و آب ﺻﺎﻓﯽ« )۲۳۲ر(؛ »ﺑﺮ ﺟﻨـﺎزۀ َوی

ﻧﻤﺎز ﮐﻨﺪ« )۲۳۴پ(؛ »درازﮔﻮﺷﯽ ﺑﺪﯾﺪی او را َﭘ ْﯽ ﮐﺮدی« )۱۱۰پ(.
ُ
ُ
ـ واو ﻣﻌﺪوﻟﻪ :ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺘﺤﻪ ،ﺑﺎ ّ
ﺿﻤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺧﻮد« )۹۲پ(؛ »ﺧﻮردن« )۱۰۱پ(؛
ُ
»ﺧﻮش« )۲۵۲پ(.
ـ »ﺑﺎی« زﯾﻨﺖ :در اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﮐﺜﺮًا ﺑﺎ ّ
ﺿﻤﻪ ،و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ » ُﺑﻮ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ّ
» ُﺑﻮﭘﯿﻮﺳﺘﻦ«» :ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ُﺑﻮﭘﯿﻮﺳـﺘﻨﺪ« )۱۲۴پ( .رﺳـﻢ اﻟﺨـﻂ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ

ﺗﻠﻔﻆ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت  bopayvastanاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻮن دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ دﯾـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد؛
ُ ُ
ُ
ــﺪ َزدد« )۶۵پ(؛ ُﺑ ُﭙ َ
ﻮﺳــﺪ )۸۹پ(؛ » ُﺑ َﭙﺮاﮐﻨــﺪ« )۹۳ر(؛ » ُﺑﺠﻮﯾﯿــﺪ«
» ُﺑ َﭙــﺬﯾﺮد« )۳۴ر(؛ »ﺑ
)۱۰۲پ(ُ ».ﺑﻮﺑﺴﺖ« )۱۳۶پ(؛ »ﺑﻮﭘﺮﺳـﻨﺪ« )۱۳۳ر( و » َ
ﺑﻮﺑﭙﯿﭽﺎﻧﯿـﺖ« )٢٧٨ر( .در ﭼﻨـﺪ
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ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺿﺒﻂ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت » َب« و » ِب« اﺳـﺖَ » :ﺑﯿﺎﻓﺘﻨـﺪ« )۴۳پ(؛ » ِﺑ َﭽ َﺮﺑـﺪ« )١٩٣ر(؛
» ِﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ« )٢٦٠ر(؛ » ِﺑ َﺮﻣﯿﺪ« )۲۱۸پ(.
ً
ـ »ﺑ« ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ :اﮐﺜﺮا ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺮه ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ» :از ﺑـﺮای آنﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ
َ َ
ٔ
وﺳﻮﺳـﻪ اﺑﻠـﯿﺲ ﺑـﻮد َﺑـﻪ َوی ﺣ َﻮاﻟـﻪ ﮐـﺮد« )۲۰پ(؛ »ﭼـﻮن ﻣﻮﺳـﯽ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﯾﺸـﺎن ﺑـﻪ
ُ
َ
َ َْ ﱠ َ
اﻟﺴﻼ ُم ـ َﺑﻪ ﻃ ْﻮر ﺑﺮآﻣﺪ ا ْﺑ ِﺮ ﺳﭙﯿﺪی ﺑﺮ َز ِﺑﺮ َﺳ ِﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺖ« )۴۸پ(؛ »ﻫﺮ ﮐـﻪ را
ـ ﻋﻠﯿ ِﻪ
ِ
َ
ْ
َ
ادر وی ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دم رﻓـﺘﻦ ﺑﺎﯾـﺪ از ﭘـﺲ آن ﺑـﻪ
درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻋﻔﻮ ﮐﺮده ﺷﻮد از ﻗﺼﺎص از ﺑﺮ ِ
َ
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و ﮔﺰاردن ﺑﻪ وی ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ِد َﯾﺖ را« )۹۸پ(؛ » ِﺑﻪ َر َواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺰار ﻫـﺰار و
ﺳـﺘ َﻬﺰا ُﻣ ّـﺘ َﻬ ْﻢ ﮐﺮدﻧـﺪ«
دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻣـﺮد ﮐـﺎرزار ﺑـﻮد« )۲۹پ(؛ »ﻣـﺮ ﭘﯿﻐـﺎﻣﺒﺮ ﺧـﻮد را ِﺑـﻪ ِا ِ
)۴۲پ(.
ّ
ﻣﺼﻮت »ی« ﺑﺎ ﮐﺴـﺮه ﺿـﺒﻂ ﺷـﺪه اﺳـﺖ» :ﺣـﺮوف و ﺗﻌـﺪد و
»ﻧـ« :ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﻧﻔﯽ ﻗﺒﻞ از
ِ
اﻧﻘﻄﺎع و ﺗﻨﺎﻗﺾ را ﺑﻪ ﮐﻼم او راه ِﻧﯽ« )۱۵۸پ(؛ »ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻦ و ﺟﺎﻫﻞ ِﻧـﯽ«

)۱۲۰ر(؛ و در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ» :ﮔﻔﺖ ﻣﺮﯾﻢ ای آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮا ﻓﺮزﻧﺪ
َ
و ﻧﭙﹹﺴﻮده اﺳﺖ ﻣﺮا آدﻣﯽ؟« )۱۷۰ر(؛ »ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اوﻟﯿﺎﯾﺎن ﻣﺎ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻠـﻪ ُﺑ َﭙ ِﺪ َﯾﺮﻧـﺪ از
َ
آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧ ِﭙﺪﯾﺮﻧﺪ« )۸۵پ(.
»ـﻨﺪه« :ﭘﺴﻮﻧﺪ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت  andaﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ دروغﺧﻮرﻧـﺪه و
َ
َ
ﺳﺨﺖ ﺧﺼﻮﻣﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ و ِﺳ َﺘ َﻬﻨﺪه و ُﻣﻨﺎﻓﻖروی« )۱۱۰پ(؛ » َدارﻧﺪه اﯾﻦ ﻫﻤـﻪ ﺧـﺪای
ﱠ
َ
ـ ﻋ ﱠﺰ َو َﺟﻞ ـ« )۹پ(.
ﺿــﻤﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳــﺘﮥ ﺳــﻮم ﺷــﺨﺺ ﻣﻔــﺮد :ﺑــﻪ ﺻــﻮرت »ﹷ ـ ش« ﺿــﺒﻂ ﺷــﺪه اﺳــﺖ» :رﺳــﻮل
َ َ َ ُ َ َ
َ ُ
اﻟﺴ َﻼ ُم ـ دﺳﺘﻮری َد َ
ـ َﻋ َﻠ ْﯿﻪ ﱠ
ـﺮدی«
ﺧ
ز
ا
ﻪ
ﮐ
»
؛
(
ر
۲۰۹
)
«
درآﻣﺪ
ﺗﺎ
ش
اد
ـﻮﯾﯽ ﺑـﺪش ﻓﺮﺳـﻮده ﮔ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
َ
َ
َ
ﻣﻘﺎم ﻗﺮب ﮐﺮاﻣﺘﺶ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪﻧﺪ« )۱۵۲ر(.
)۱۴۲پ(؛ »ﺑﺮ ِ
»ال» ﻋﺮﺑﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت راﯾﺞ ﻋﺮﺑﯽ
ً
در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت راﯾﺞ ﻋﺮﺑﯽ »اﻟ« ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ »ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس«» ،ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل« و »ﺑﯿـﺖ
اﻟﻤﻌﻤﻮر« را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ﺑﯿﺖ ﻣﻘﺪس«َ » ،ﺑﯿﺖ ﻣﺎل« و »ﺑﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮر« آورده اﺳـﺖ» :ﻧـﻪ ﭼﻨـﺎن
َ َ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﺪ ﺧﺪای ـ ﺗ َﻌﺎﻟﯽ ـ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧـﺐ ﺑﯿـﺖ ﻣﻘـﺪس ﮐـﺮدهاﯾـﺪ«
)۸۶ر(؛ »در وﻗﺖ وﺻﯿﺖ ﮐﺮدن ﻣﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎن وﯾﺘﯿﻤـﺎن و دروﯾﺸـﺎن را ﻧﺼـﯿﺐ ﮐﻨﯿـﺪ از ﺑﯿـﺖ

واژهﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻮل در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ۱۱۹۳۰ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ ١٧٩ /

ﻣﺎل« )۲۳۹ر(؛ »آن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﭼﻬﺎرم ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻨﻬﺎدﻧﺪ و آن ﺧﺎﻧﻪ اﻣـﺮوز ﺑﯿـﺖ
ﻣﻌﻤﻮر اﺳﺖ« )۱۸۸پ(.
ﺗﻠﻔﻆ دوﮔﺎﻧﮥ واژهﻫﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔـﺎﻫﯽ ﮐﻠﻤـﻪای واﺣـﺪ ،ﺑـﻪ دو ﺷـﮑﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ٔ
ﻟﻬﺠـﻪ ﻣﺆﻟـﻒ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﯾـﺎ ﮐﺎﺗـﺐ
ﺣﺮﮐﺖﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻠﻤـﺎت در
ﺻﻮرت آن ﺻﺤﯿﺢ ،و ﺿﺒﻂ دﯾﮕﺮ ﺧﻄـﺎی ﮐﺎﺗـﺐ ﻧﺴـﺨﻪ اﺳـﺖ:
ﻧﺴﺨﻪ راﯾﺞ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ِ
ﱠ
َ
َ
َ
»ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗﺪر َزﻟ ِﺘﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن آﻣﺪ ﭼ َﺮا ﻣﺮ اﯾﺸﺎن را ﻋﺘﺎب ﻧﺰع َﻟﺒﺎس و ِﺣ ْﺮﻣ ِﺎن ِﺟﻨﺎن آﻣـﺪ؟«
َ َ َ َُْ
)۲۰پ(؛ »اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺮ ِﭼ َﺮا ١ﺷﺎﯾﺪ؟« )۱۵پ(؛ »أ ْو ﻇﻠ ُﻤﻮا أﻧﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ از زﻧﺎ
ََ ُ َ
زﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ُﻣ َﻌﺎﻧﻘﻪ و ﻗ ْﺒﻠﻪ« )۲۰۸ر(؛ »ﺑﯿﺎﻓﺖ از وی آنﭼﻪ ﻣﺮاد آن از زﻧـﺎن ﯾﺎﺑﻨـﺪ از ُﻗﺒﻠـﻪ و
ُﻣ َﻌﺎﻧﻘﻪ« )۲۰۹پ(؛ »ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ از ﺑﺎد ﺟﻨﻮب ﺑﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و از وی َاﺳﺐ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ«
َ
)١٥٧ر(؛ »ا ِﺳﺐ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮی ﻣﺎدﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﯿﻞ ﮐﺮد« )۳۰ر(.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﻤﻪای از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺎت و ﺿﺒﻂﻫﺎی ٔ
وﯾﮋه ﻧﺴـﺨﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺿـﺒﻄﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺘﻮن و ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮات ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺒﮑﯽ و
ﻧﮑﺎت دﺳﺘﻮری ،درﺧﻮر اﻋﺘﻨﺎﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺘﯽ و ﻣﻘﺎﻟﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ـ اﻻدﯾﺐ اﻟﮑﺮﻣﯿﻨﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ) .(۱۳۸۵ﺗﮑﻤﻠﺔ اﻷﺻﻨﺎف )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﺑﯽ ـ ﻓﺎرﺳـﯽ از
ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی( .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﯽ رواﻗـﯽ ،ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﺳـﯿﺪه زﻟﯿﺨـﺎ ﻋﻈﯿﻤـﯽ ،ج .١ﺗﻬـﺮان:
اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ّ
ّ
ـ اﻧﺠﻮ ﺷﯿﺮازی ،ﻣﯿﺮﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ) .(۱۳۵۱ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟﻬـﺎﻧﮕﯿﺮی .وﯾﺮاﺳـﺘﮥ
رﺣﯿﻢ ﻋﻔﯿﻔﯽ .ﻣﺸﻬﺪ :داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ.
ـ ﺑﺸﺮی ،ﺟﻮاد )» .(۱۳۹۲ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﭘﮋوﻫﺶ« .ﮔﺰارش ﻣﯿﺮاث ،ش .۹۰-۸۶ :۵۷-۵۶
ـ ﺑﻠﻌﻤﯽ ،اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ) .(۱۳۴۱ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻌﻤﯽ .ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﯽ ﺑﻬـﺎر .ﺑـﻪ ﮐﻮﺷـﺶ
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮوﯾﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎدی .ﺗﻬﺮان :زوار.
 .١ﺿﺒﻂ اﯾﻦ واژه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ) čē rāy, čim (rāyاﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(٢٢٧ :۱۳۷۳ ،
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ـ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺮ ﻋﺸﺮی از ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ) .(۱۳۵۲ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ دﮐﺘﺮ ﺟﻼل ﻣﺘﯿﻨﯽ .ﺗﻬـﺮان :اﻧﺘﺸـﺎرات ﺑﻨﯿـﺎد
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.
ـ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽّ ،
ﻣﺤﻤﺪﻣﻘﯿﻢ ) .(۱۳۶۲ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻌﻔﺮی .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐـﺰ ﻧﺸـﺮ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ـ ﺣﺴﻦدوﺳﺖّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۹۳ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب
ﻓﺎرﺳﯽ.
ـ دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ) .(۱۳۷۷ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ رواﻗﯽ ،ﻋﻠﯽ و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮﺷﻤﺴﯽ ) .(۱۳۸۱ذﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻫﺮﻣﺲ.
ـ ﻣﻨﻬﺎج ﺳﺮاج ،اﺑﻮﻋﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳـﺮاجاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺟﻮزﺟـﺎﻧﯽ ) .(۱۳۴۲ﻃﺒﻘـﺎت ﻧﺎﺻـﺮی .ﺑـﻪ
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺗﺤﺸﯿﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ .ﮐﺎﺑﻞ :ﭘﻮﻫﻨﯽ ﻣﻄﺒﻌﻪ.
ُ
ٔ
ـ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻋﻠﯽاﺷﺮف )» .(۱۳۹۲ﻓﻮاﺋﺪ زﺑﺎﻧﯽ و ﻟﻐـﻮی ﺗﺼـﺤﯿﺢ اﻟﻔﺼـﯿﺢ اﺑـﻦ د ُرﺳـﺘﻮﯾﻪ ﻓﺴـﺎﺋﯽ«.
ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﻮﯾﺴﯽ ،ش.۲۲-۴ :۷
ـ ﺻﻔﺮی آقﻗﻠﻌﻪ ،ﻋﻠﯽ و ﻧﺪا ﺣﯿﺪرﭘﻮر ﻧﺠﻒآﺑـﺎدی )» .(۱۳۹۶واژهﻫـﺎی ﻓﺎرﺳـﯽ در دﺳـﺖﻧﻮﯾﺴـﯽ
ﻣﺸﮑﻮل از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرآﺑﺎدی«ٔ .
آﯾﻨﻪ ﻣﯿﺮاث ،ش .۱۰۰-۷۳ :۶۱
ٔ
ﺿـﻤﯿﻤﻪ
ـ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد )» .(۱۳۹۰ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دو ﭼـﺎپ ﻋﮑﺴـﯽ و ﺣﺮوﻓـﯽ ﻣﻨﻈﻮﻣـﮥ ﻋﻠﯽﻧﺎﻣـﻪ«.

شٔ ۲۲
آﯾﻨﻪ ﻣﯿﺮاث.
ـ ﻣﺘﯿﻨﯽ ،ﺟﻼل )» .(۱۳۴۷ﮔﺰدم ،ﮐﮋدم؟« .ﻣﺠﻠﮥ داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻓﺮدوﺳـﯽ
ﻣﺸﻬﺪ ،س ،۴ش  ۱و ] ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۱۳ :و  ،۱۴ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن[.۱۳-۱ :
ــ ﻣﮑﻨــﺰی ،د .ن .(۱۳۷۳) .ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﮐﻮﭼــﮏ زﺑــﺎن ﭘﻬﻠــﻮی .ﺗﺮﺟﻤـ ٔـﻪ ﻣﻬﺸــﯿﺪ ﻣﯿﺮﻓﺨﺮاﯾــﯽ .ﺗﻬ ـﺮان:
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ّ
ـ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد .ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺼﺎﺋﺮ ﯾﻤﯿﻨﯽ .دﺳﺖﻧـﻮﯾﺲ ﻣـﻮرخ۶۳۰ق.
ِ
ﺑﻪ ٔ
ﺷﻤﺎره  ۳۰۱ﻣﺤﻔﻮظ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻓﺎﺗﺢ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل.

