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مقدمه

در یک مجلـد اسـت، کـه از ای منحصر به فرد س نسخهمجلۀکتابخان۱۱۹۳۰شمارٔهتفسیر

بقره شروع می ـٌد«شود و به آیٔهابتدای سورٔه
َ
َول ـُه

َ
ل ـوَن

ُ
َیک ْن

َ
أ ُسـْبَحاَنُه َواِحـٌد ـٌه

َ
ِإل ـُه

َّ
َمـا الل » ِإنَّ

رسد جلدهای دیگری هم داشته که متأسفانه در دست به نظر می.شودختم می) ۱۷۱:نساء(

نسـخه،«تفسیر را جواد بشری این . نیست اثر و قدمِت از سـدٔهبر اساس زبان کهِن
ً
احتمـاال

ویـژه وجـود به،یختشناطبق قرائن نسخه. )۱۳۹۲:۸۷بشری، (دانسته است» ششم یا هفتم

متأسفانه از آغاز و پایان افتادگی . ابیاتی از سعدی و مولوی، متأخرتر بودن آن نیز بعید نیست

آل عمـران . اشناس استین رو کاتب آن نهماز ودارد تاریخ کتابـت نسـخه در پایـان سـورٔه

این تفسـیر مـورد یکی از مسائلی که در. رقم خورده استق۸۹۸االولی جمادی۹شنبه پنج

گـذاریحرکتکاتب اکثر کلمات را با دقـت تمـام . حروف استمشکول بودنتوجه است، 

. کلی متروک شده استو یا بهها امروز صورتی دیگر یافته از این تلفظیو بسیارکرده

ای بود که متأسفانه پس از قرون پنجم و روش پسندیدههای فارسْیگذاری واژهحرکت

واژهششم کم .اندهای مشکولرنگ یا متوقف شد و تنها معدودی از نسخ خطی دربردارندٔه

شناسی لهجهبینیم که از نظر های خاص را در این گونه متون میبدین سبب بسیاری از تلفظ

. و نمایش چگونگی تحول کلمات فارسی حائز اهمیت فراوانی است

برخـی از نشـان دادنکـه بـرای بـودخـط عربـیایرانیـانخط رسمی در دوران اسالمی

از ایـن رو، .را نداشـتهـای الزمتوانمنـدی،های خاص زبـان فارسـیها و صامتمصّوت

هایی همـراه زبان فارسی همواره با کم و کاستیحوزٔهدرشناختی های زبانای از پژوهشپاره

و هـا واژهشـماری از و ثبـتها موجب شده اسـت تـا ضـبطبرخی از این کم و کاستی. بود

گذاری حـروف از این رو حرکت.بازتاب نیابد،ویژه در آن خطهای زبانی، بهبرخی از ویژگی

زیـرا ،ر ادای مقصـود باشـدخط دی ناتوانکاستنِی، براساز و کارهااین توانست یکی از می

ییهانامـهشـماری از لغتطـابق بـاهای زبان فارسی، از یک سو، مشناخت ما از ضبط واژه

رند، و به قلم کسانی است کـه گویشـور زبـان فارسـی نیسـتند و از است که بیشترآن
ّ

ها متأخ

حـروف بـه گـذاریهـا حرکتهایی نگاشته شده که در آندیگرسو، در ادوار مختلف، نسخه

ت انجام شـده اسـت و می
ّ
در .هـا در تکمیـل مطالعـات زبـانی بهـره برگرفـتتـوان از آندق
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از جملـه ،هـابرخـی شـیوهۀهای کهن، برحسب تداول، با دادن شواهد شعری و ارائـفرهنگ

مشهورتر، شیوهۀضبط واژ ها تـا حـدودی ، ضبط واژهمتنبندیهای بخشجدید بر وزن واژٔه

جغرافیـایی و منـابع در ۀاضح بود؛ اما مواردی چون زمان زندگی مؤلف و منطقمند و وقاعده

آن تنوع گویشها میدسترس او، سبب اختالف در ضبط واژه هـا و چنـدگونگی شد که الزمٔه

.کردشناسی را ایجاب میها بود و ضرورت مطالعات گونهتلفظ واژه

لغت های فارسی فرهنگها در حرکات واژهنویسی، از یک سو، ضبط در ارتباط با مقولٔه

آثار فرهنگبسیاری از این ،در ادوار متأخر رواج یافته است و از دیگر سو پیش از ها بر پایٔه

. اندها شدهها و تحریفنگارش یافته و در نقل مطالب، گاهی مرتکب برخی لغزشهاآن
ّ

ر متروک شده، دشواری این موضوع در مورد لغات دیریاب که کاربردشان در ادوار متأخ

از این رو، پژوهش در .ها دخیل استنامهآورد و در فروکاستن اعتبار لغتتری پیش میبیش

.کندتری را ایجاب مینتر و قابل اطمینااستفاده از منابع کهناین زمینه ضرورِت

۱۱۹۳۰شمارۀ اهمیت تفسیر 

مذکور از  ششـم یـا ۀسـدمتعلق بـه که ،قدمت نسخه) ۱: ارزشمند استجهاتی چند نسخٔه

حرکتهفتم
ً
طرز تلفظ ها در آن نشانگذاری واژهاست و اساسا یادشـده هاآندهندٔه در دورٔه

هـای فارسـی در اکثـر واژه) ۳؛های زبانی و واژگانیاز حیث ویژگی) ۲؛یا پیش از آن است

اهی یـک حـرف دو گاند،گذاری شدهحرف حرکتبهواژه و حرفبهواژهبه صورتاین نسخه 

جـا جـز معـدودی، همـه،هـای مـتنواژه) ۴؛ ودارای دو تلفظ اسـتایواژهیا حرکت دارد

.استگذاری شدهیکسان حرکت

مذکور  ی هابررسی واژهوشودمیبیشتر احساسبا توجه به موارد یادشده، اهمیت نسخٔه

شود کـه ه میئها و تعبیرات ارااز این واژهالفبایی در این مقاله فهرستی .نمایدضروری میآن

توضـیحات هـر کهاستسعی بر آن . ها متفاوت استنامهها با ضبط رایج در لغتضبط آن

هــا واژه. بــا ارجــاع بــه منــابع، از تطویــل کــالم پرهیــز شــود،مــدخل بــه اختصــار باشــد و

آمـده هبه شکل مصدری یاد شده و شواهد هـر واژه و تعبیـر بالفاصـله در ادامـاالمکانحتی

.است
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ها و تعبیراتواژه

یان آیت در حق مردی آمد که آِخِریانی به بازار عرضـه «):الّتجاره، کاالی بازرگانیمال(آِخِر

انـد بـه اّول ام یا به چندینی خواسـتهخورد که من به چندین خریدهکرد و سوگند دروغ میمی

فرهنـگ ، نامـهلغتواژه در این .)پ۱۸۲(» فروشم که بیگاه شده استروز، اکنون به تو می

بـه سـکون خـاء ضـبط شـده اسـتشـناختیفرهنـگ ریشـهو فرهنگ بزرگ سخن، فارسی

نک(
ً
).۲۳: ۱۳۹۵دوست،حسن. مثال

بـه نامـهلغـت، در هاین واژ). ر۲۵۱(» آَرزو برند که زمین به ایشان راست گرددی«:آَرزو

درو)۱/۳۷: ۱۳۹۳ت، دوسـحسن(» را«شـناختی بـه سـکون ، در فرهنـگ ریشـه»را«کسر 

). ۴۳: ۱۳۷۳مکنزی، (است ārzōgفارسی میانه 

ُهرُسول ـ «:آَسمان
َّ
ی الل

َّ
ْیِهَصل

َ
َمَعل

َّ
هـَوَسل

َّ
سل آورد و ُحل

ُ
ای َدرُپوشید و َبر ُبراق بنشست غ

خـذَمت َدر مَیـان َبسـَته  بـان آَسـمان، َکَمـِر رَّ
َ

و و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل با َجمِعی از ُمق

او  نور َدر َدست گرفته هزاران هـزار بـر یمـین و یسـار و از پـس و پـیش َمرَکـِب یٔه ِو
ْ
ل
َ
ا م َو

َ
عال

َ
ا

فتلیجبرئ«؛ )پ۱۵۱(»رفتندیچاکرَوار م
ُ
زیا: گ

ُ
دادٔهیبرگ

ُ
! نیمهتر آَسمان و زمـیو ایخ

َسـَموات در پـدیچون به آَسمان چهاُرم رس«؛ )پ۱۵۱(» َچَراست؟ستنیگرنیا شیساکناِن

خواست که امت را در ی مهتر عالم محمد ُمصطف«؛ )ر۱۵۲(»معمور جمع شدندتیبوانیا

فتیبیکرامت نصنیانعام فراُموش نکند و از انیا
ُ
ـِه: َرساند، گ

َّ
َعلـی ِعباِدالل ْینـا َو

َ
َعل الُم السَّ

اِلِحیَن اهل آَسمانلیجبرئ؛ الصَّ فتند کهاز مقام خود با جملٔه
ُ
: ها گ

َ
أ َهُد

ْ
ش

َ
ـُه، َوأ

َّ
الل

َّ
ِإال َه

َ
ِإل

َ
ال ْن

ُه
ُ
َرُسـول َو َعْبُدُه

ً
دا ُمَحمَّ نَّ

َ
أ َهُد

ْ
ش

َ
آسـمان در ).پ۱۵۲(»أ فرهنـگ کوچـک زبـان پهلـویواژٔه

āsmān ۱/۶۳: ۱۳۹۳دوست، حسن. نک؛ نیز، ۴۳: ۱۳۷۳مکنزی، (است .(

َعزَّــیه خداـر و کارزار کردن هر آینـاگر باز باشند از ُکف«:آُمرَزگار
َّ

آُمرَزگاَرسـت ـ َوَجـل

.آمده است» زا«سکوِنگاه ها به کسر و نامهدر لغت). پ۱۰۵(» های ایشان رامران گذشته

پس فرمود تا یـک «:استآمده دوم »کسر«و »فتح«هر دو ضبط به در این نسخه :اسب

ِسب فرعـون بـو«؛ )ر۱۵۷(» قبضه از باد جنوب بگرفتند و از وی اَسب را بیافرید
َ
مادیـان یا

asbاصل کلمه در فارسی میانهشناختیفرهنگ ریشهدر . )ر۳۰(»یافت به سوی او میل کرد

اوستایی آن  ). ۱۹۰: ۱۳۹۳دوست، حسن(ضبط شده است aspaو ریشٔه
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عُجوب
َ
حیوانات موجود است تنها در مرغ ۀآنچ در هم«):برانگیزآور، اعجابشگفت(ها

عُجوبٔه
َ
.)ر۱۴۰(» نیستدیگرحیواناتدرکهطیران استموجودست و نیز زیادتی ا

ْی
َ
تا آتش نیاید و مرا با تو نسوزد«:ا ْی

َ
) پیشـوند(āز ا). ر۲۱۰(» زودتر از نزد من بیرون ا

.رفتن-ay، از ریشٔه)مضارعۀمادa(y/)a(i)(-و 

ن َصـرح بابـل را بنـا کـرد و گفـت کـه بـه آسـما«: استآمدهتلفظاینباباردو:ُبررفتن

هـای تـابوت بسـت تـا بـه آسـمان تابوتی ساخت و کرکَسان را بر پایه«؛)ر۱۳۶(»ُبْرَرَومِمی

).ر۱۳۶(»ُبرَرَوَد

سوم آمده است:بزُرگ هر که شرک آرد به خـدای عزوجـل «:در نسخه چندین بار به ضّم

لَیَسـع از حـال «؛)ر۲۵۳(» هر آینه بربافته باشد گناهی بزُرگ یعنی ُدُروِغی عظیم گفته باشد
َ
ا

جا رسید که مرا از مضجع خود یا طالوت از بزُرگی گناه تو کار به این:گور بیرون آمد و گفت

در خردگی بر ایشان نفقه کنید از مال ایشـان و چـون بـزُرگ شـوند «؛ )پ۱۳۱(» بشورانیدی

هـای و مخوریـد مـال«؛)پ٢٣٦(» باقی به ایشان تسلیم کنید و بدل مکنید پلید را بـه َپـاک

هـا از یتیمان را به ناحق و شتافتن آنک بزُرگ شوند؛ یعنی از ترس آن که بـزرگ شـوند و مـال

اند روا نباشد که کسی از اولیای یتیم و متصرفان مال بعضی گفته«). ر٢٣٨(» شما بازستانند

).ر٢٣٨(» او چیزی از مال او بخورند مگر بر وجه قرض تا چون بزُرگ شود بـه وی بازدهنـد

بـر قـول «). پ٢٣٦(» های خود که آن گناه بزُرگ اسـتهای ایشان را با مالمالو مخورید«

» اول خطاب وَرثه را باشد اگر بـزُرگ باشـند و اگـر خردگـان باشـند خطـاب وصـی را باشـد

ایـن واژه در).ر٢٥٤(»ایشان را پادشاهی بزُرگ یعنـی سـلیمان و داود رابدادیم «).ر٢٣٩(

اول و دوم ضـمبـه شـناختیفرهنـگ ریشـهو گ بزرگ سخنفرهن، فرهنگ فارسی، نامهلغت

بزرگ، در . ضبط شده است مکنـزی، (اسـتwuzurgفرهنـگ کوچـک زبـان پهلـویواژٔه

و ریشـٔهvazurgاصـل کلمـه در فارسـی میانـهشـناختیفرهنگ ریشهدر و)۱۹۸: ۱۳۷۳

). ۴۷۳: ۱۳۹۳دوست، حسن. نک(ضبط شده استvazāretاوستایی آن 
ْ

وح را کـه از «:کردنِبْسَمل
ُ

ون را یعنـی خـون َمْسـف
ُ

را و خ ما مرداْر
ُ

هر آینه َحَرام کرد بر ش

ِو
ْ

َیا از ُعض ق َرَوْد
ْ
کرده باشندش یا نکرده باشـندیَحل

ْ
وک را که ِبْسَمل

ُ
).ر۱۹۶(»و گوشت خ

.وم ضبط شده استساول و کسر، به نامهلغتاین واژه در 
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پسر بر پدر به مجـّرد ملـک زکینخوانند و حکم حرام کنلهیپسر را حلزکیو کن«:ُبُسْوَدْن

نباشد و منکوحاینباشد تا دخول نیمی عقـد حـرام شـود و ۀُبُسْوَدْن پسـر بـر پـدر بـه مجـرّد

ُپسران صلب داخـل میتحـرنیـاز بهر آن بود تا زنان پسرخوانده در تحت اْیمخُصوص کردْن

.به کسر و فتح اول استضبط این واژهنامه لغتدر ). پ٢٤٥(» نباشند

بـه کـار رفتـه اسـت»دال«بـا جـاو مشتقات آن، در این تفسیر همه»پذیرفتن«:َپدیرفتن

پس ُبَپدیرفت مریم را آفریدگار او پدیرفتنی نیکـو و ُبَپرورانیـد «): بیست:۱۳۵۲،متینی. قس(

پذیرفتن، در ). پ١٦٦(» پرَوَرانیدنی نیکوَوَرا padīriftanپهلویفرهنگ کوچک زبان واژٔه

این ِحرقیل ذوالکفل پیغامبر بوده است کـه «:َپدرفتاری کردن).۲۰۸: ۱۳۷۳مکنزی، (است

ــِههفتــاد پیغــامبر را  ْی
َ
ُمـ َعل

َ
ــال ــودـالسَّ ــدرفتاری کــرده ب ــه). پ۱۲۴(»َپ ــٔهایــن واژه ب گون

padiroftàrضبط شده استها ذیل فرهنگدر،به معنای پذیرنده و پذیرا.

ر
َ

داود را ِدل مشغول شد مر داود را فرستاد تا خبر ایشـان «:َپد چون خبر برادران نیاَمد َپَدِر

: ۱۳۹۵دوسـت، حسن(بـه کسـر اول ضـبط شـدهشناختی فرهنگ ریشهدر ). ر۱۳۰(» بیارد

).۲۰۸: ۱۳۷۳مکنزی، (استpidarفرهنگ کوچک زبان پهلویدر و)۶۳۸

ـ که شـما را بیافریـد وای آدمیان پرسید«):پرستیدن=(پرسیدن
ّ

و جل مر خدای را ـ عّز

فرهنگ کوچک زبان در ، وها به فتح اول و دومنامهدر لغت» پرستیدن«). پ۸(» شما نبودید

).۲۰۹: ۱۳۷۳مکنزی، (استparistīdanپهلوی

تلفظ آن در فارسـی ). ر۴۴(»َوی نفروخت تا بهای او به ُپّری پوست او زر برسید«:ُپّری

). ۶۹۰: ۱۳۹۵دوست، حسن(است» را«به تشدیدpurrمیانه

از بهر آن بـود تـا زنـان پسـرخوانده در تحـت ایـن «:ُپسر مخُصوص کردن ُپسران صلبْی

به ضم اول و فتح دوم ضبط شـده شناختی فرهنگ ریشهدر ).پ٢٤٤(»تحریم داخل نباشند

مکنـزی، (سـتاpus(ar)فرهنگ کوچک زبان پهلویدر و) ۶۹۷: ۱۳۹۵دوست، حسن(

۱۳۷۳ :۲۱۰.(

گفتنـدی بـر سـاحل لشـتایاپدشمن ایشان قومی بودند که ایشان را «):فلسطین(ایپلشتا

).ر١٢٦(» دریای روم بودندی میان مصر و فلسطین و ملک ایشان جالوت بود
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هـا بـه و فرهنـگنامـهلغـتضبط این واژه در ). پ۲۱۰(» ثواب تاَیبان بیان کرد«:تاَیب

.تاس» ی«کسر

کردن ّرَزاْر
َ
:)کـردنزراعت: کردنتّرزارزار؛سبزیکارند،آندرترههمه نوعکهبستانی: تّرزار(ت

کردند« ّرَزاْر
َ
در ).ر۳۹(»و خورش ایشان پیـاز و سـیر و خیـار بـودییایشان مردمانی بودند که ت

. ) ٨٦٥: ۱۳۹۵دوست، حسن(ضبط شده است-tar.raبا تلفِظشناختی فرهنگ ریشه

تلفـظ آن ).پ۱۷۰(» همه خشکی و تّری و بر و بحر را بگشت هیچ چیزی ندیـد«:تّری

).۸۴۵: ۱۳۹۵دوست، حسن(است،»را«به تشدید، tarrدر فارسی میانه 

َوانایی
ُ
َواناییگذاندر«:ت

ُ
فرهنـگ کوچـک ضبط این واژه در.)پ۱۲۲(» عقوبتارنده با ت

).۱۳۷۳:۲۲۱مکنزی، (است tuwānīgīhزبان پهلوی

وان
ُ
وان«:ریگت

ُ
فرهنـگ کوچـک زبـان پهلـویضـبط ایـن واژه در.)ر۱۶۳(»ریگِعز و ت

tuwāngarīh ۲۲۱: ۱۳۷۳مکنزی، (است.(

این ضـبط ). ر۱۰۰(»و صّحتیکه طاقت داشته بودند در حال ُجوانیآن کسان«:ُجوان

).۱۳۹۵:۹۶۹دوست، حسن(مطابق با تلفظ اصلی کلمه است 

ْیـِهرسول«:َچَراغ
َ
رسول ـ َعل ـ شبی نشسته بود به چراغ و َچَراغ بود در پیِش ُم

َ
ال السَّ ْیِه

َ
ـ َعل

ـ پست شد و ُمرد ُم
َ

ال čirāγفرهنگ کوچک زبـان پهلـویضبط این واژه در ). پ۹۰(»السَّ

).٢٠٨: ۱۳۷۳مکنزی، (»است

ونه
ُ
ونه حرمت پیش و بیشی باشـد«:ُچگ

ُ
فرهنـگ در ضـبط ایـن واژه .١)ر۱۵۲(»مرا ُچگ

).۲۲۸: ۱۳۷۳مکنزی، (است čiyōnکوچک زبان پهلوی

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

و)-xu.dā.vand(است» خ«تلفظ آن در فارسی میانه به ضم).ر۲۴۶(»ایشان به نیکویی

رفانی و پارتی با تلف
ُ
ت » ِخدیو«این واژه را با . ضبط شده استxwadāvanظ در فارسی میانٔه

).۸۴۵: ۱۳۹۵دوست، حسن. نک(اند نیز مقایسه کرده

اول و دوم ضبط شده استبصائر یمینیای از تفسیر نسخهدر. ١ ش. نـک(نیز این کلمه به ضّم : فـاتح۳۰۰نسـخٔه

).ر۱۲۶پ، ۷۶پ، ۶۱پ، ۲۱گ
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ــاه
َ
ــاه درآمــدی و از َدر َدْرنیامــد«:ِخرگ

َ
ــس خیمــه و ِخرگ ــن واژه در ). ر۱۰۴(»یاز پ ای

بـه فـتح خـاء ضـبط شناختی فرهنگ ریشهو فرهنگ بزرگ سخن ، فرهنگ فارسی، نامهلغت

).۱۳۹۳:۸۶۰دوست،حسن. مثال نک(شده است 

شـکر مـی«:ِخرَوار » کـردیخریـدی و صـدقه مـیُعمر عبدالعزیز رحمه الله ِخرَوارَهاِی

.ضبط شده است» خ«ها به فتح در فرهنگ.)پ۱۸۶(

ِشک
ُ

میـغ بـه زمـین رسـاند از پـس یابر«:یخ ـِک
ْ

َمش ـواِه
ْ
ف
َ
بگسترد تا قطرات باران را از ا

ِشـک
ُ

اســتhuškفرهنــگ کوچــک زبــان پهلــویط ایــن واژه در ضــب). ر۹۳(» زمــینیخ

).۲۳۴: ۱۳۷۳مکنزی، (

اش
َّ

ف
َ

و آن «: اسـتنشـدهمشکولهمباریکوتلفظاینباباریکآمده،متندرمرتبهدو:خ

اش بود یعنی شپرْک
َّ

ف
َ

.ضبط شده است» خ«ها به ضّمنامهاین واژه در لغت. )ر۱۷۱(»مرغ خ

مبران ُجمله ا«:َدرم کرد تا به ده هزار َدرم بازآمد و پدر را بیدار یکرد و او زیادت میو َکْم

.ها به کسر دال استنامهاین واژه در لغت). ر۴۶(»نکرد

نزدیکی نکنند با زنان خود و ایال بندند از زنان خویش و آن َدَرنگ کـردن و پـای «:َدَرنگ

اسـت»دال«به کسـر شناختیگ ریشهفرهنو نامهلغتدر ).پ۱۱۸(»بستن است چهار َماه

).۱۲۹۶: ۱۳۹۵دوست، حسن(

). پ۲۴۳(» باز ستانید آن را به زور و دوروغ و بزۀ پیدا«:دوروغ

ان
َ
ان چنان«:َراْیگ

َ
). ر۲۵(» ای َراْیگانکه آموخته گشتهبیاموز َراْیگ

َمـرُسول «):شکاف، تنگه(هخَنَر
َّ
َوَسل ْیِه

َ
َعل ُه

َّ
ی الل

َّ
ُحد نشـانده جماعـَصل

ُ
ا تی َرا بر َرخَنٔه

: ۱۳۹۵دوسـت، حسن(» را«بـه فـتح شـناختیفرهنگ ریشـهو نامه لغتدر ). ر۲۱۵(» بود

. ضبط شده است» را«به کسرعمیدفرهنگ و معینفرهنگو در )۱۴۳۸

َرْسوا مگردان به عذاب خود در روز قیامت«:َرْسوا ). ر۲۳۱(»ما را خوار َو

فرهنـگ ، وفرهنگ معـین، نامهلغتدر ).پ۵۷(» منانید َبر ُزعم شمااگر شما مؤ«:ُزعم

.ضبط شده است»زا«، به فتح عمید

ا یَّ ـایشان عاصی شدند در فرمان خدای «:َزِکر
َّ

َوَجـل و از حـد فرمـان گذشـتند و آن ـَعزَّ

َیحَیی بود  ا َو ُمـکشتن َزِکریَّ
َ

ال یِهَما السَّ
َ
.)ر۴۰(» َعل
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َبان تعجـب َبـر ُزَبـان مـیهای پوسیده را میانآن استخو«:ُز ).پ۱۳۶(» رانـددید کلمٔه

).۲۵۳: ۱۳۷۳مکنزی،(استzuwānفرهنگ کوچک زبان پهلویضبط واژه در 

ی ـ افسون کنند و تعویذ نویسند َیـا «):جادوی، تردستی(دستیَسُبک
َ
َعال

َ
به نام خدای ـ ت

عَبذه سازندَبه َسُبک
َ

نیز بـا ایـن تلفـظ ضـبط شناختی هنگ ریشهفردر ). پ۶۵(»َدسِتی و ش

).١٦٥٩: ١٣٩٥دوست، حسن(شده است

ْیِه«؛١)ر۱۶۷(» مریم را به زکریا ُسُبردند«: ُسُپردن
َ
ـ از دنیا چون موسی کلیم ـ َعل ُم

َ
ال السَّ

»خواست که بیرون رود هفتاد تن را از احبار بنی اسرائیل بخواند و توریـت بـه ایشـان ُسـُبرد

: ۱۳۹۵دوسـت، حسن(بـه کسـر اول اسـتشـناختیفرهنگ ریشهو نامهلغتر د). ر۱۵۹(

۱۶۶۷(.

انگور دیگر را فشارده و عصیر کرده و ۀای کرده بود و پارانگور و انجیر را در ّسله«:َسردکه

ثر قدرت ما بینی کـه 
َ
در خیک کرد تا َسردکه، یعنی به آن انگور که عصیر کرده بود و نهاده تا ا

از » سـرکه«به معنـی » سردکه«اگر ). پ۱۳۷(»نگشته است در مّدت صد سالاز حال خود

بعـد از » د«گونه و تلفظی از سرکه است که صامت غیر اشتقاقی ،نوع خطاهای کاتب نباشد

شـود؛ این نوع تحول آوایی در کلمات دیگر نیز دیده می. به آن افزوده شده است» ر«صامت 

:ِتدر بی» درمان= درْدمان «از جمله 

ـــان ـــدر زم ـــدر هـــم ان ـــزد حی ـــانشـــدم ن ـــان درْدم ـــن درِدم ـــر ای ـــد ب کـــه باش

)۴۳۶۶بیت/ ۱۹۷: ۱۳۸۹: علی نامه(

»زن ُسوار شده بـودهنوز از خوردن جگر گوسفند فارغ نشده بود که هزار مرد تیغ«:ُسوار

تلفظaswārتلفظ این کلمه در پهلوی «). ر۲۹(
ً
swārهـای هایی به شکلبوده، اما ظاهرا

سوار"، "ِاسوار"های نیز داشته که تلفظ اولی در عربی به شکلasuwārو
ُ
سوار"، و "ا

َ
درآمده "ا

» تلفـظ شـده اسـتsuwār"ُسـوار"از آغاز کلمـه بـه شـکل aو تلفظ دومی پس از حذف 

).۱۲: ۱۳۹۷صادقی، (

م(، ُسُپرغم)ِسپوخَتن(ُسُپوخَتن: شودهای دیگر نیز دیده میدر واژه» o«به»e«تبدیل. ١
َ

.)ِسَپرغ
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ُپش
َ

ُپش که می«:ش
َ

و ش
ُ
ا ُبسـترد بـر برنجاند َوَرا و خواهد کـه مـوی رهر که بباشد در سر ا

» اشـپش«پهلـوی ه، در به کسـر اول و دوم آمـدنامه لغتدر). پ۱۰۷(»وی است فدا دادن

)spiš ( شـناختی فرهنگ ریشـهدر و»ši.piš, šu.puš «ضـبط شـده اسـت)دوسـت، حسن

۱۳۹۵ :١٨٥٤.(

یت زن بود به جز ُصوریتان«:)کنیز(ُصور رسـد به نظر می). ر۲۵۴(»سلیمان را سیصْد

طبریتاریخدر . باشد» سریت«شکل دیگری از » صوریت« بـه ایـن طبقات ناصـریو نامٔه

تفسیر اندر چنان است که سلیمان را هزار زن بود، سیصـد آزاد به«: موضوع اشاره شده است

ــد بودنــد ــادر فرزن و مهتــر «؛ )۴۲۶: ۱۳۷۸بلعمــی،(» و هفتصــد پرســتار، و همــه م

منهـاج ســراج،(»سـریت داشـتکنیـزکهفتصــدبـود، ودر نکـاحزنسیصـدراسـلیمان

۱۳۴۲:۴۰.(

َیور
َ

نام«:ط َیـور و جنبنـدگان زمـینجملٔه
َ

» های خلقان تا به قیامت بیایند از ُوُحوش و ط

).پ۱۵(

بنی«:َعَنان زیدٔه
ُ
ُبراق را َکشیدهکه ای مهتر عالم و َبْرگ َکرامـت آَدم َعَناِن تـر دار تـا مراکـِب

)پ۱۵۱(» مقربان به تو درَرَسند

چون به طالوت برسید ایشان را دید در مقابله کردن َجالوت عـاجز و ترَسـان و «:غراَسان

نامـۀلغـتدر . آمـده اسـتواژه غراسان یک بار در ایـن تفسـیر. )ر۱۳۰(»خایف و غراَسان

. قهر و غضب و خشم؛ خشم؛ اندوه و غـم«:ارجاع داده شده است» غراش«دهخدا، به واژۀ

هم آمده است و آن نیز درست است، چه در فارسی سین و شین بـه هـم به این معنی با سین 

بـه ایـن واژه، مصـدر ، بـدون اشـارههـای فارسـیذیل فرهنـگ). ذیل واژه(» یابندتبدیل می

و رواقـی(آورده اسـت را بـدون ذکـر شـاهد»غراسنده«را با ذکر شاهد و صفت »غراسیدن«

ناشـٌز«: آمـده» غراسـیدن«ذیل دراألصنافتکملةدر). ۲۵۳: ۱۳۸۱میرشمسی،  ٌة
َ
کـه از : ِاْمـَرأ

وی برگیـرد،
ُ

ادیـب (» بـه معنـای قهـر کـردن و دوری کـردن اسـتشوی بغراَسد و خویشتن بر ش

).۶۵۹: همان(»روگیرنده، ترشقهرکننده، خشم: لُمَتَبْرِطما: هغراَسند«). ۷۱۵: ۱۳۸۵کرمینی، 

یِفج ِر
َ
و آواز خروش از مـردان برآمـد و جبرئیـل های دریا بر یکدیکر زدن گرفت موج«:غ
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ِریِفجعلیه
َ

کنـدیَدَریـا در دهـان مـ١الّسالم مر فرعون را از غ فرهنـگ جعفـریدر ).ر۳۰(» آ

قرن ( تویسـرکانی، . نـک(آمده اسـت)»فا«یعنی به فتح (غریفج به وزن قویتر) ه۱۱نگاشتٔه

به صورتفرهنگ جهانگیریاین واژه در ). ۳۲۰: ۱۳۶۲
َ

ِریف
َ

غریفچ و «: ج ثبت شده استغ

انجـو (»مفتـوح، گـل و الی بـودغریفژ با اول مفتوح و ثانی مکسور و یای مجهـول و فـای

ُة«، برابرنهـاد فارسـی واژٔهتکملـة األصـنافدر ). ۱/۱۰۵۱: ۱۳۵۱شیرازی، 
َ
غـریفج » الَحْمـأ

).۱۶۱: ۱۳۸۵ادیب کرمینی، (به معنای ِگل و الی و لجن،است

اِء
َ

َویترسید و این کودک را در غاریمادر َو«:ِغذ بپوشـانید جبرئیـلیپنهـان کـرد و َدِر

ْیِهـ 
َ
ُمَعل

َ
ال او مییـ مالسَّ اِء

َ
).پ۳۲(»رسانیدآمد و مر او را ِغذ

نـدام«:نیدهکفَر
َ
»نیـده گشـتکهـای ایشـان پوسـیده شـد و گوشـت و پوسـت ایشـان فَرا

دقتـی کاتـب در گذاشـتن اثـر بیضبط شده است که ممکن است بر» ر«به فتح ).پ۱۲۴(

.حرکت بوده باشد

ال«:َرَوانکا َسـاروان بـهَحمَّ ِل
ْ
ـک

َ
و درپـیش کـاَرَوان بـر ش »تـر رفـتمتعجیـلَوار گلیمی َدر َبْر

).۲۸۴: ۱۳۷۳مکنزی،(است kārawānفرهنگ کوچک زبان پهلوی ضبط واژه در).پ۱۵۱(

ــار«:ِکســِری
َ
َمِلــک ف َو ْیَصــْر

َ
را ق ُروْم را ِکســِری گوینــدمِلــِک »کســری«. ٢)پ۲۸(»ْس

.ظ و یک بار مشکول نشده استمرتبه در متن آمده، یک بار با این تلفدو. ١

منشأ اشتقاقی g. نوشته شده استhwsrwgبه شکل ی مانون متودر که است husrawین کلمه ایپهلورت «صو. ٢

ندارد
ً
سط اواحتی و خر در اواست که اما مسلّم ا. شده استتلفظ میhusrawو در این متون نیز این کلمه مسلما

د دارد جوو«فُعلی» وزن عربی که ن بادر زنیست م معلو. شـده اسـتی تلفظ میآغازxبا ین کلمه اساسانی دورٔه

ــی«وزن » بر ی«کَسرو » ی«کِسررِتین کلمه به صوا اچر از ســوی دیگــر چــرا. سته امددرآ«فَعلی» و » ِفعل

x آغازی آن بهk)رود تبدیل بدل شده است؟ احتمال می) کx بهkباشددر این کلمه تحت تأثیر زبان ُسریانی.

ل را حتمااین البته ا. باشـدKhesrōبنابراین شکل اصیل این کلمه باید. در شکل سریانی این کلمه اصیل نیست

حتمااشت که دور دانظر ان از تونیز نمی
ً
هـای نیز در یکی از گـویش» ِخسرو«یک تلفظ » خسروتلفظ«ر کنادر ال

در عربی امری طبیعی به نظر » کسری«به » خسرو«ل شدن برای تبدیaه بawایرانی وجود داشته است؛ اما تبدیل 

و«رسد، زیرا وزن می
َ
» خسرو«معلوم نیست چگونه از » َکسری«اما تلفظ . اصال در عربی وجود نداردfilaw» ِفعل

. بیرون آمده است
ً
»برای آنان اندکی دشـوار بـوده اسـت» ِکسری«این تلفظ خاص ایرانیان بوده که تلفظ احتماال

).۱۳۹۲:۱۰،صادقی(
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ــتدر  ــهلغ ــهو نام ــگ ریش ــناختیفرهن ــر ش ــتح و کس ــه ف ــاف«ب ــت » ک ــده اس ــبط ش ض

.)۲۱۸۷: ۱۳۹۵دوست، حسن. نک(

و در kilīsyīākدر پهلــوی ).پ۱۶۴(»از بــرای او ِکلِیِســَیاها ســاخته بودنــد«:یِســَیاِکِل

. تبدیل شده است» کلیسا«در بسیاری از متون کهن به . استēkklēsíaیونانی 

، در ایـن تفسـیر هـاآنو مشتقات »گذاشتن«و » گذشتن«، »پذیرفتن«کلمات :شتناگذ

اشـتند و داین آیت در شأن مهاجریان آمد که خان و مـان گ«: استضبط شدهبا دال جاهمه

َوانـاییگاندر«؛ )پ۱۴۵(» دشمنی مشرکان از خویشان و همشهریان اختیار کردن
ُ
دارنده بـا ت

).پ۱۲۲(»عقوبت

آن سـه، در ایـن تفسـیر و مشتقات » گذاشتن«و » گذشتن«، »پذیرفتن«کلمات :گذشتن

ناهـان و از حـد !ای آفریـدگار َمـا:گفتنـد«:با دال به کار رفته استجاهمه
ُ
بیـاُمرز َمـا را و گ

.)پ٢١٥(»شتن ما را در کار ماُکددر

َرَود«:گرویدن
َ
َرَودپیدا کند شما را نهانی ِکه ِکه گ

َ
ضـبط ایـن واژه در ). ر۲۲۶(»و که نگ

).٢٩٣: ۱۳۷۳مکنزی، (است wurrōyistanفرهنگ کوچک زبان پهلوی

سُتردن
ُ
ه«:گ

ّ
سُترده و ُحق

ُ
های آلِلی در زمین نگرد بساطی بیند از خاک بر روی آب پاک گ

َعْنبر در آب تعبیه کرده هلـویفرهنـگ کوچـک زبـان پضبط این واژه در ). پ۲۲۹(»درر َو

wistardan ٢٩۴: ۱۳۷۳مکنزی، (است.(

ِشْن
ُ
َبـا فرعـون هـزار هـزار و دویسـت هـزار مـرد «). ر۳۰پ، ۲۹.، نکُکِشْن: نسخه(گ

ته نش ِشْن
ُ
سَبان گ

َ
بـه شـناختیفرهنـگ ریشـهو نامـهلغتدر ). پ۲۹(»کارزار بود همه بر ا

فرهنـگ در ضبط ایـن واژه).۲۴۱۹: ۱۳۹۵دوست، حسن(ضبط شده است » شین«سکون 

).٢٩۴: ۱۳۷۳مکنزی، (است gušnکوچک زبان پهلوی

ی ـ راه راست ننماید به حجت گفتن مر گوروه ستمکاران را«:گوروه
َ
َعال

َ
).ر۱۳۶(»خدای ـ ت

ه
َ
ه می«:ُمَراغ

َ
).ر۲۰۹(»نالیدکرد و میدر خاک ُمَراغ

ید شـناختیفرهنگ ریشـهدر ١).پ٤٥(»َمْردی َمْرَواِریدی آورد به نزد او تا بخرد«:َمْرَواِر

.دو بار با این تلفظ و پنج بار مشکول نشده است؛آمدهدر نسخه هفت مرتبه . ١
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شناسی به تفصیل بیشتر بررسی شده اسـت با هر دو تلفظ ضم و فتح آمده، و موارد ریشه» م«

ــن( ــت، حس ــن واژه در ).۲۶۰۶: ۱۳۹۵دوس ــبط ای ــویض ــان پهل ــک زب ــگ کوچ فرهن

morwārīd ٣٠٣: ۱۳۷۳مکنزی، (است.(

فرهنـگ کوچـک بط این واژه در ض).ر۲۵(» یدنیاویمستانید بر تعلیم آیات ُمْزد«:دْزُم

). ۳۰۴: ۱۳۷۳مکنزی، (استmizdزبان پهلوی

ْق
َ
ل

ْ
ریدی است «:َمط

ُ
ـ ـ َرِحَمُهخواجه امام ابومنصور مات ـُه

َّ
ُبـود مشـغول یکـه درختـالل

یاد کردینگردیم به نام و ْق
َ
ل

ْ
ی ـ َمط

َ
َعال

َ
).ر۲۰(»که حق ـ ت

یزالـی اسـتمیکائیل حاضر که ُمسَتوفی دیوان اع«:َمِلک
َ

ال ایـن «؛ )ر۱۵۲(»الی َمِلـِک

در هر دو مورد بـه معنـی ). ر۴۴(»گاو َمِلک مردی مصلح بود و مر او را پسری بود نارسیده

. است و مشخص نیست که خطای کاتب است یا تلفظ او» ُملک«

شام ُمَهار ُمزدُوری خدیجه«:ُمَهار َبی که در َسفِر
َ

َیَرِضـ مرا درین َساعت یاد آَمد از آن ش

ال َعْنَها ـ گرفته بودم َحمَّ ُه
َّ
َساروان به تعجیـلالل ِل

ْ
ک

َ
و درپیش کاَرَوان بر ش تـر َوار گلیمی َدر َبْر

).پ۱۵۱(»رفتم

ص
ُ
ص عقل کردن بود :ناق

ُ
).ر۱۴۷(پارسی تخبط تباه کردن بود و ناق

ْبَره بوداگر از اهل:َوْبَره اه درآمدی و از َدیَو
َ
بـه ). ر۱۰۴(ی ر َدْرنیامداز پس خیمه و ِخرگ

.است» با«ها به کسر نامهدر لغت. چادرنشینمعنای 

عتاب کرد بـا ایشـان کـه پـیش از ایـن «؛ )پ١٦٦(» پرَوَرانیدنی نیکوُبَپرورانید َوَرا«:َوَرا

بـن «؛ )پ٢١٤(نگریدید به اسباب مـرگبدیدیت َوَرا و هر آینه بدیدیت َوَرا و شما می
ُ

َسـْهل

سَت
ُ
و: ِری گفتعبدالله ت

ُ
ت تست،ُدنَیاِی ِن

َ
» چـون مـراد َوَرا نیسـت کـردی عالقـۀ دل نمانـد،ت

).ر۲۱۷(

اعداد

ِدیـه را ُدوچون بامـداد شـد اهـل آن هـر «؛ )ر۹۳(»اویرا الهام داد به طلب رضاَیکیهر «

زن َرَوا ُنـه«؛ )پ۴۳(»از شـب بنشسـتیِسَیْکاین پسر بر سر بالین او «؛)پ۴۲(»بگرفتند

؛ )پ۸۴(»ماه به سوی بیت المقدس نمـاز کردنـدهفتدهاز بعد هجرت«؛ )ر۲۳۷(»شدبا
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کنم تو پدر را بیدار کنَده هزارمن خود « تـن سیصـد و سـیزَدهمسلمانان «؛)ر۴۶(»درم َکْم

»َمــاه و در روز آذینـه بــودنـوزَدهحـرب بــدر از بعـد هجــرت بـود بــه «؛ )پ١٩٨(»بودنـد

ذرات موجـودات «؛)ر۱۶۳(»ساعت گـرددپانزَدهوز تا روزرآری شب را در رد«؛)پ۱۹۸(

مـا را «؛ )ر۱۶۷(»ایشان بیست و ُنه حبر بودند«؛ )ر۱۴۱(»هزار عالم را در حرکت آَرندهژده

.)پ١٧٨(»ِزَره و ِسی اسبِسیای افتد ما را یاری دهید به طریق فام واقعه

)فاء اعجمی،گ، ژ، پ، چ(فارسی ۀحروف ویژ

نقطـه و اغلـب بـا یـک نقطـه و ماننـد ندرت با سهدر این تفسیر، به»پ، چ«اِنخو همـ 

بـدر، بسـر، بـس، بـیش ؛)چهبه آن/ چهبدان(بدانج، بانج :عربی نوشته شده است» ب، ج«

).پدر، پسر،پس، پیش(

، )پ٢٠١(» مـژده«، )ر١٩١(» کـژی«:اسـتشده جا با سه نقطه نوشته همه»ژ«حرف ـ 

ا را ابلـیس «؛)پ۱۹(»کژ«، )پ١٢٤(» هژده«، )پ٢٠٦(» لغژیدن« پس بلغژانید آَدم و َحوَّ

) گـزدم(را با کاف تـازی و زای تـازی بـه شـکل کـزدم » کژدم«اما واژٔه).پ۲۰(»از بهشت

چـون بـه قـوم خـویش بازشـدندی گفتنـدی مـا «): ۱۰: ۱۳۴۷متینـی، . کنـ(نوشته است 

.)پ۲۶۴(»٢و خبزدوک١ایم به گزُدمگرویده

ضـبط شـده اسـت و نشـانٔه» کـاف«بـه صـورتدر همـه جـای نسـخه » گاف«رف حـ 

ُیوز و پلنک با کاو و کرک و کوسپند با یکـدیکر «:به کار نرفته استهاآنای برای متمایزکننده

).پ۱۷۶(»بیامیزند و کودکان با مار و کزدم بازی کنند که ایشان را نکزند

»ِزَره و ِسـی اسـبِسـی٣ا یاری دهید به طریق فامای افتد ما رما را واقعه«:ـ فاء اعجمی

.)پ١٧٨(

های ، و برخی از نمونـهاین تفسیر رعایت شدهبعضی از جاهایدر:»دال و ذال«ۀ قاعدـ 

).  ٢٨٦: ۱۳۷۳مکنزی، (استgazdumفرهنگ کوچک زبان پهلویضبط این واژه در . ١

).٢٣٢: همان(استpazūgفرهنگ کوچک زبان پهلویضبط این واژه در . ٢

.وام: ڤام. ٣
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خـذَمت «:ستهااین) که گاه در کلمات غیرفارسی است(آن  بان آَسمان َکَمـِر رَّ
َ

َجمِعی از ُمق

مـن یـک نمـاز آذینـه را بـه «؛)پ۱۷۵(»یهـوذا بـودنام آن مرد«؛ )پ۱۵۲(»َدر مَیان َبسَته

َمناِکـِب«؛ )پ۱۶۱(»جماعت نرفتم شب درآمد و چادر سیاه بر سر عجوزۀ گیتی افکندنـد َو

َرا از کواکب َزهَرا آراسته شدُک
ْ

ض
َ

ه کـردن اسـت کـه آن را یَجـاُدو«؛ )پ۲۰۹(»ْنَبذ خ
َ

ـعَبذ
َ

ش

).ر۶۲(»حقیقت نباشد

در پایـان » الـف«در این تفسـیر :های مختوم به واورخی از واژهدر ب» واو«پس از » الِف«ـ 

برخی از واژه
ً
در حق کسی آمد«:ویژگی زبانی استیک های فارسی افزوده شده که احتماال

»ندارد رخصت داد کـه عیـب گویـد و از وی گلـه کنـدنیکواکه به خانۀ کسی فرود آید او را 

).ر۲۸۱(

ها و وندهامصوت

ـه «:»شو«و » رو«های امر در فعل:awمصّوت مرکبـ 
َّ
لل

َ
و درگـاه ا از پیش من بیرون َرْو

ـ به َدْرَیا که چون موس«؛ )ر۲۰۹(» گیر
َّ

َوَجل عصا بر تو زنـد گشـاده یوحی کرد خدای ـ َعزَّ

و مر او را فرمان ْو
َ

از بهـر ِاظهـار ُحّجـت در روز قیامـت«؛ ر۳۱(»بردار باشش ـْو
َ

»کـاِفر َمش

فرستادهر ک«؛ پ۶۲( ).پ۱۸۲(»سی را هشت گز کرباس و پنج پیمانه َجْو

رود در زیر درختان آن یا در هایی که میدرآریم ایشان را در بوستان«:ayمصّوت مرکبـ 

و شیر و انگبین و آب صافیهای ایشان جویپیش تخت بر جنـازۀ َوی «؛)ر۲۳۲(»های َمْی

کردیدرازگوشی بدیدی او را «؛ )پ۲۳۴(»نماز کند ).پ۱۱۰(»َپْی

ود«: به جای فتحه، با ضّمه آمده است: ـ واو معدوله
ُ

وردن«؛)پ۹۲(»خ
ُ

؛)پ۱۰۱(»خ

وش«
ُ

).پ۲۵۲(»خ

ینت» بای«ـ  با ضّمه:ز
ً
، ماننـدشده اسـتنوشته »ُبو«، و گاه به شکل در این تفسیر اکثرا

نشـانگر رسـم.)پ۱۲۴(» همه جمع شدند و به یکدیگر ُبوپیوسـتند«:»ُبوپیوستن«
ّ

الخـط

؛ شـوداست که در برخی از متون دیگـر نیـز دیـده مـیbopayvastanبه صورتتلفظ آن 

ــذیرد« ــُدزَدد«؛)ر۳۴(»ُبَپ ــد ؛ )پ۶۵(»ُب ــد«؛ )پ۸۹(ُبُپوَس ــد«؛ )ر۹۳(»ُبَپراکن »ُبُجویی

چنـد در). ر٢٧٨(»بوبپیَچانیـت«و )ر۱۳۳(»بوپرسـند«؛ )پ۱۳۶(»ُبوبست«.)پ۱۰۲(
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؛ )ر١٩٣(»ِبَچرَبـد«؛)پ۴۳(»َبیافتنـد«: اسـت»ِب«و » َب«به صورتنیز ضبط آنمورد 

).پ۲۱۸(»ِبَرمید«؛)ر٢٦٠(»ِبشتابید«

اکثر:حرف اضافهب» «ـ 
ً
کـه سـبب آنیاز بـرا«: با فتحه و گاهی با کسره ضبط شده استا

ابلـیس بـود َبـه َو ـه کـردیبیرون آمدن ایشـان بـه وسوسـٔه
َ
یچـون موسـ«؛ )پ۲۰(»َحَوال

ْیِهـ 
َ
ُمَعل

َ
ال ایشان ظاهر گشتالسَّ َسِر سِپیدی بر َزبِر ْبِر

َ
برآمد ا وْر

ُ
هر کـه را «؛)پ۴۸(»ـ َبه ط

َوذدرگ چیزی َبه دم رفـتن بایـد از پـس آن بـه ْیشته شود و عفو کرده شود از قصاص از برادِر

فرعون هزار هـزار و ِبه َرَوایت دیگر َبا«؛ )پ۹۸(»به نیکویی ِدَیت رایو گزاردن به وینیکوی

کردنـد«؛)پ۲۹(»دویست هزار مـرد کـارزار بـود »مـر پیغـامبر خـود را ِبـه ِاسـِتهَزا ُمـّتَهْم

). پ۴۲(

حـروف و تعـّدد و «: با کسـره ضـبط شـده اسـت» ی«پیشوند نفی قبل از مصوِت:»ـ«ن

»اهل ِنـیعالم خویشتن بتواند داشتن و ج«؛)پ۱۵۸(» انقطاع و تناقض را به کالم او راه ِنی

گفت مریم ای آفریدگار من چگونه باشد مرا فرزند «: و در موارد دیگر مفتوح است؛)ر۱۲۰(

تا بدانند اولیایان ما آن کسانی را که قبلـه ُبَپِدیَرنـد از «؛)ر۱۷۰(»سوده است مرا آدمی؟ُـو َنپ

.)پ۸۵(»آن کسانی که َنپِدیرند

خورنـده و سوگند به دروغ«: استضبط شدهandaبه صورتپسوند اسم فاعل :»ندهـ«

َدارنَده این همـه خـدای«؛ )پ۱۱۰(»رویکننده بر باطل و ِسَتَهنَده و ُمنافقسخت خصومت

ـ
َّ

َوَجل ).پ۹(»ـ َعزَّ

رســول«:اســتشــدهضــبط»شَـــ«بــه صــورت:ضــمیر پیوســتۀ ســوم شــخص مفــرد

ْیِهـ
َ
ُمَعل

َ
ال ـرِدی«؛ )ر۲۰۹(»دستوری َداَدش تا درآمدـالسَّ

َ
رُسـوَده گ

َ
َبـَدش ف ـویِی

ُ
ز خ

َ
» ِکه ا

رب َکَراَمَتش بنشاندند«؛ )پ۱۴۲(
ُ
ق ).ر۱۵۲(» بر مقاِم

عربی در ترکیبات رایج عربی«لا«
،حذف شده استل» ا«در ترکیبات رایج عربی 

ً
بیـت «و » بیت المال«، »بیت المقدس«مثال

نـه چنـان «: آورده اسـت» وربیت معم«و » َبیت مال«، »بیت مقدس«را به ترتیب » المعمور
ی ـ نمازهای شما را که به جانـب بیـت مقـدس کـردهیباشد که ضایع کند خدا

َ
َعال

َ
»ایـدـ ت

در وقت وصیت کردن مر خویشان ویتیمـان و درویشـان را نصـیب کنیـد از بیـت «؛ )ر۸۶(
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ز بیـت آن خانه را به آسمان چهارم بردند برابر کعبه بنهادند و آن خانه امـرو«؛ )ر۲۳۹(»مال
).پ۱۸۸(»معمور است

هاواژهۀتلفظ دوگان

ای واحـد، بـه دو شـکل مختلـف موضوع قابل توجه در این تفسیر آن است که گـاهی کلمـه

مؤلـف تفسـیر یـا کاتـب . گذاری شده استحرکت معلوم نیست این نوع کلمـات در لهجـٔه

: خه اسـتو ضبط دیگر خطـای کاتـب نسـ،آن صحیحفقط یک صورِتنسخه رایج بوده یا

ِت«
َّ
ِجَنان آمـد؟یچون این قدر َزل »که از ایشان آمد َچَرا مر ایشان را عتاب نزع لَباس و ِحْرَماِن

آن است که کم از زنا «؛)پ۱۵(»شاید؟١این چیست و مر ِچَرا«؛ )پ۲۰( َسُهْم
ُ

ْنف
َ
ُموا أ

َ
ل

َ
ظ ْو

َ
أ

ه
َ
ْبل

ُ
ه و ق

َ
د آن از زنـان یابنـد از قُبلـه و چه مرابیافت از وی آن«؛)ر۲۰۸(»زنا باشد چون ُمَعاَنق

»پس فرمود تا یک قبضه از باد جنوب بگرفتند و از وی اَسب را بیافرید«؛ )پ۲۰۹(»ُمَعانقه

ِسب فرعون بو«؛ )ر١٥٧(
َ
).ر۳۰(»مادیان یافت به سوی او میل کردیا

نسـخه اسـت کـه بـا ضـبطی ضبطای از استعمال لغات و شمهمطالب مذکور های ویژٔه
های سبکی و این تفسیر از نظر تعبیرات، ویژگی. اندها ثبت شدهنامهر متون و لغتمتفاوت د

طلبـد تـا مـورد پـژوهش و نکات دستوری، درخور اعتناست و فرصتی و مقالتی جداگانه می
.بررسی کامل قرار گیرد
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