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ً
تفسیر قرآن پاک )قطعه ای از تفسیری بی نام به فارسی که ظاهرا

در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم نوشته شده است(. 

به اهتمام علی رواقی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1348ش.

چنونکه آگوهیم، کتوب تفسیر قرآن پاک بوزیوندۀ یتن کهِن 

یختصر و بم نوم ونشونم اعت شویل ترجسه و تفمیر آیوت 

65 تو 151 و بخشم از آیۀ 233 عارۀ بقره قر 92 صفحه 

آن  ایران یتن عکمم قعتنایس  بنیوق فرهنگ  انتشورات  که 

یۀ 
ّ
را، که قر قانشگوه الهار )پوکمتون( یحفاظ اعت، بو یقد

چوپ  به  رحلم،  دطع  قر   1344 عول  قر  یینای،  یجتبم 

 ،1348 عول  قر  را  آن  حروفم  چوپ  عپس  و  رعونید 

به اهتسوم علم روادم، ینتشر کرق.

از آنجو  که این تفمیر ازنظر ویژگم هوی زبونم و ایالیم 

زریوب  عبّوس  از  یختصری  یقولۀ  اعت،  اهسیّت  حوئز 

)نک.  یغما  ۀ 
ّ
یجل قر  آن،  نوقر  لغوت  یسّرفم  قر  خایم، 

علم اشرف  از  یقوله ای  عپس  و  شد  چوپ   )1345 زریوب، 

)نک.  یوفت  انتشور  آن  زبونم  ویژگم هوی  قربورۀ  صوقدم 

نیز  آشتیونم  قاوری  نیز هسا، 1380(. حمین  و  صوقدم، 1350؛ 

بررعم  به طارکویل  را  آن  قعتنایس  ایالیم  ویژگم هوی 

کرق و قر عول 1357 جزو انتشورات فرهنگمتون زبون ایران 

به چوپ رعونید )قاوری آشتیونم، 2537(.

یۀ 
ّ
یقد قر  را،  تفمیر  این  تألیف   

ّ
یحل و  توریخ  یینای 

قر  پنجم  درن  اوایل  و  چهورم  درن  اواخر  عکمم،  چوپ 

زقه اعت  حدس  غزنین،  تو  خراعون  از  ایران،  فالت  یشرق 

نسانه هویم،  ارائۀ  بو  خاق،  یقولۀ  قر  صوقدم  علم اشرف  و 

تألیف  پنجم هجری  درن  قوم  نیسۀ  قر  که  قاقه اعت  احتسول 

م قانمته اعت 
ّ
ایران را یمل آن به شرق  انتموب  شده بوشد و 

)صوقدم، 1380: 257، 275(.

یه ای از حوفظ 
ّ
بو یقد قر عول 1385،  پاک  قرآن  تفسیر 

آن  ایالیم  و  زبونم  ویژگم هوی  قربورۀ  شیرانم  یحساقخون 

 و بدون 
ً
قا

ّ
به ارقو و ترجسۀ عورف ناشوهم به فورعم، یجد

هیچ اصالح و تاضیحم از یصّحح، بو وروق برخم خطوهوی 

عول  چندین  نگورنده  شد.  ینتشر  و  حروف نگوری  چوپم، 

پیش این اثر را خااند و چوپ عکمم آن را بو چوپ حروفم 

عول 1348 یقوبله و نکوتم را یوققاشت کرق. قر این گفتور 

بسضم از آن نکوت یطرح شده اعت.

قر  پاک  قرآن  تفسیر  یصّحح  که  کاششم  وجاق  بو  	*
یتأّعفونه  کرقه اعت،  قعتنایس  قشاار   

ً
نمبتو ایالی  خاانش 

م و خولم از اشتبوهوت یختلف نیمت.
ّ
تصحیح یتن ینظ

یصّحح بسضم از افتوقگم هو و اضوفوتم را که کوتب قر  	*
آنهو را  حوشیۀ قعتنایس ناشته قر یتن وارق کرقه، ولم اکثر 

حااشم  این  هسۀ  حولم  که  قر  آورقه اعت،  پونایس  قر 

 مسعود قاسمی

mas.ghasemi@yahoo.com

 نکاتی دربارۀ 
»تفسیر قرآن پاک«
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ب قر یتن درار یم گرفت.
ّ

یم بویمت قرون نشوِن ابرو یو دال

نحای،  و  صرفم  ویژگم هوی  قربورۀ  یتأّعفونه  یصّحح  	*
واجم، آوایم، ایالیم و لغوت یشکال این اثر ارزشسند هیچ 

یه  ای هم که بر این اثر ناشته قر حدوق 
ّ
تاضیحم نداقه و یقد

یک صفحه و نیم اعت.

و  قشاار  لغوت  به  کتوب  تسلیقوت  بخش  قر  یصّحح  	*
م السقدور قربورۀ آنهو تاضیح 

ّ
کم کوربرق اثر اشوره کرقه و حت

لغوت  این  از  تسداقی  کرقه اعت.  نقل  را  شااهدی  و  قاقه 

و  نداشته اعت،  ق 
ّ
یتسد شااهد  و  تاضیح  به  چندانم  نیوز 

نوآشنو  و  کم کوربرق  واژه هوی  از  تسداقی  قربورۀ  قرعاض 

تاضیحم قاقه نشده و تنهو قر »فهرعت لغوت و ترکیبوت« 

آیده اعت. واژه هوی زیر از این جسله اند:

ند/ 103؛ الفغده اند/ 45؛ انگشتیره/ 50، 
َ
د

ْ
غ

َ
ف
ْ
ل
َ
ْرق/ 29؛ ا

َ
ْعک

َ
ا

دی/ 18؛ پوشنو/ 96، 112؛ پشتگون/ 86؛ 
َ
ش

ْ
51، 55، 56؛ بُُرخ

فرزندگ/  30؛  عاگندیون/  62؛  زنکون/  80؛  ِییِٰغٰم(/   ~( وَره 
َ
ت

45؛  کرقن/  گااژه  45؛  گن/ 
ْ
َااژ

ُ
گ 117؛   ،25 سونم/ 

ُ
گ 122؛ 

م/ 94.
ُ
وَوان

َ
یوقرگون/ 162، َوابش

آیه هوی  شویل  قعتنایس  یتن  شد،  اشوره  که  هسونگانه  	*
کتوب  حروفم  چوپ  قر  ولم  اعت،  بقره  عارۀ   151 تو   65

145اقایه  آیۀ  تو  و  شده  شسوره گذاری   61 آیۀ  از   
ً
اشتبوهو

یوفته اعت.

قعتنایس  قر  نوقر  بمیور  و  آوایم  ویژگم هوی  از  یکم  	*
این یتن آن اعت که حرف اضوفۀ »به« )پهلای: pad( قه هو بور 

آیده  پیاعته(  به صارت  )بیشتر  »په«  به صارت  جو  هسه  قر  و 

په  س6؛  ص2،  پزبون/  اعت(:  عکمم  چوپ  )ارجوع هوبه  اعت 

ص24،  پپورعم/  س1؛  ص11،  پآهن/  س5؛  ص8،  بیوبون/ 

په زیین/ ص42، س12؛ پجویم/ ص46؛ س13 و  س20؛ 

به چه عبب قر چوپ حروفم  غیره. یسلام نیمت یصّحح 

بدون  و  قاقه  تغییر  »به«  به صارت  یاارق،  تسوم  قر  را،  آنهو 

تاضیحم قر پونایس وارق یتن کرقه اعت.

ظ گانه ای 
ّ
تلف یتن  این  آوایم  ویژگم هوی  از  قیگر  یکم  	*

از صویت »ب« اعت که قر بسضم واژه هو به صارت »ڤ« 

ظم نزقیک 
ّ
)فوی اعجسم که قر اصل واو عویشِم قولبم واکدار بو تلف

به »ب« اعت( نشون قاقه شده اعت )صوقدم، 1380: 258-259؛ 

هسۀ  یذکار  قعتنایس  قر   .)8  :1357 آشتیونم،  قاوری 

اڤیزاید/ ص5،  اڤیگند  و هسچنین واژه هوی  عوخت هوی فسل 

س21؛  ص69،  قراڤیراشت/  س14؛  ص17،  ق ڤیام /  س18؛ 

قراڤیراشتند/ ص73، س7 بو فوی اعجسم آیده اعت. قر اینجو 

نیز یسلام نیمت که یصّحح به چه عبب هسۀ این واژه هو را، 

بدون اشوره و تاضیحم قر تسلیقوت و پونایس، بو »ف« قر 

یتن آورقه اعت.

از  بمیوری  قر  که  اثر،  این  زبونم  ویژگم هوی  قیگر  از  	*
آن  قیده یم شاق،  آن  اطراف  و  هر 

ّ
یووراء الن ینطقۀ  ناشته هوی 

اعت که قر عوخت هوی افسول پذیرفتن، گذاشتن، و گذشتن 

صویت  »ذ«  صویت  به جوی  یارق(  عم  )حدوق  یاارق  هسۀ  قر 

کتوب  قر  دیس  شسس  یسروف  عبورت  یوقآور  و  آیده   »ق« 

المعجم فی معاییر اشعار العجم اعت که: »قر زبون اهل 

هر ذال یسجسه نیمت و جسله قاالت 
ّ
غزنین و بلخ و یووراء الن

یهسله قر لفظ آرند« )شسس دیس، 1387: 221؛ صوقدم، 1380: 

عطرهو  این  نگورندۀ  بر   .)7-6  :1357 آشتیونم،  قاوری  260؛ 

ت این قال هو را، قر هسۀ 
ّ
یسلام نیمت که یصّحح به چه عل

یاارق، تبدیل به ذال کرقه و قر یتن درار قاقه اعت.

ص11

بو  که  بدانسم  علیه گاید: کوشکم  ه 
ّ
الل ابن عبوس رحسة 

آن گروه چه کرقند.

یصّحح قر پونایس صفحۀ یوقشده و هسچنین پونایس  	*
قر  آیده، گفته اعت که  نیز  آنجو  قر  کاشکی  صفحۀ 85، که 

اصل کاسکی اعت. بو تاّجه به ابدال رایج s به š )و برعکس(، 

گانۀ کاسکی به جوی کاشکی صحیح اعت و »نشون یم قهد 

نقوط  بسضم  قر  الادل  گذشته،  اقوار  قر  فورعم  ˝ش˝  که 

لثای«  نه  یم شده اعت  ظ 
ّ
تلف قندانم  به  صارت  ایران، 

)صوقدم، 1388: هشتوق؛ هسا، 1380: 263؛ قاوری آشتیونم، 1357:  

8؛ غالیرضویم و حوجم عیّدآدویم، 1386: 87(. کاسکی قر ترجمۀ 

و  »لغوت  نسویۀ  )نک.  رفته اعت  کور  به  بورهو  پارس  موزۀ  قرآن 

ترکیبوت« آن، ص503(.

ص15

را  گوو  این  هرگز  نگفتندی  ه 
ّ
ان شاء الل ایشون  اگر 
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قرنیوفتندی.

ه به جز صفحۀ بوال، شش بور قیگر قر 
ّ
عبورت ان شاء الل 	*

صفحوت 16، 38، 78، 90، 96، و 102 تکرار شده اعت. 

هللا  شآ  ان  به صارت  جو  هسه  قعتنایس  قر  عبورت   این 

ون هسزه، ضبط شده و یصّحح آنهو را،  (، یسنم بد (

بو  و  قاقه  تغییر  بوال  به صارت  پونایس،  قر  اشوره ای  ون  بد

هسزه آورقه اعت. هسونگانه که یم قانیم، از آنجو  که صویت 

فورعم  کلسوت  قر  پویونم(  و  ییونم  )هسزۀ  غیرآغوزی  هسزۀ 

عربم  کلسوت  قر  هسزه  ناع  این  ظ 
ّ
تلف نداشته،  وجاق 

فورعم زبونون  برای  فورعم  زبون  اّول  قوره هوی  قر  یتداول 

ت قر ایالی اکثر قعتنایس هوی 
ّ
قشاار باقه و به هسین عل

کتوبت  پنجم  و  چهورم  درن هوی  به  یرباط  فورعم  کهِن 

از  تبسیّت   
ً
صرفو شده  نگورش  که  هم  یاارقی  قر  و  نشده 

ظ نسم شده اعت )صوقدم، 1388: 
ّ
رعم الخط عربم باقه و تلف

آشتیونم،  قاوری  363-367؛   :1391 هسا،  پنجوه ویک؛  ـ  چهل ونه 

.)129-127 :1357

ص17

ابلیس]...[ خایشتن را یکم عقوبم عوخت و اندر هاا 

پیش  از  بررباق  را  گوو  این  و  داد،  پرواز  آنجو  وز  برآید 

جاان، قر هاا ببرق.

یصّحح قر بخش »فهرعت لغوت و ترکیبوت« )ص157(  	*
ص اعت که 

ّ
ناشته اعت: »پرواز قاقن )= پرواز کرقن(«. یشخ

ی اعت و نسم تاان آن را یسوقل 
ّ
ب یتسد

ّ
پرواز دادن فسل یرک

نگورنده  نظر  به  قانمت.  کردن  پرواز   
ِ
فسل الزم هم یسنوی  و 

پر  بوز کرق،  داد یسنم »پر  واز  َپر  به صارت  بوید  این فسل را 

گشاق« خااند تو یسنوی قرعتم پیدا کند. قر خاق قعتنایس 

 بو فوصله ناشته اعت.
ً
)ص7( نیز کوتب واز داد را از َپْر کویال

ص24

بو  و  شسو  بو  تسولم  خداوند  که  بگفتید  یملسونون  پیش 

برادرانتان چه کرقه اعت و...

بور(  )قو   100 صفحۀ  و  یوقشده  صفحۀ  قر  یصّحح  	*
قعتنایس  قر  به وضاح  که  را  بدادر  و  بدادرانتان  صارت 

قانمته اعت.   و  خاانده  برادر  و  برادرانتان  آیده،  )ص12، 76( 

آن  قربورۀ  و  خاانده  بدادر  به قرعتم  را  واژه  این  صوقدم 

برادر، تحت تأثیر  اّوِل  گفته اعت که صویت »ر« قر هجوی 

صویت »ق« تبدیل به »ق« و ینتج به بدادر شده اعت )صوقدم، 

قر  بورهو  بدادر   .)165 ص   ،1357 آشتیونم  قاوری  262؛   :1380

آورقن  به  نیوزی  اینجو  قر  و  رفته  کور  به  قیگر  کهن  یتان 

شوهد ندارق. گانه هوی قیگر بدادر، یسنم بیادر )بو ابدال ق/ ی( 

به یسنم »براقر کاچک«( قر زبون  آغوزی،  )بو حذف هجوی  دادر  و 

اعت  رایج  و  زنده  هناز  افغونمتون  و  توجیکمتون  یرقم 

و خدابنده لا، 1391: 158، 437؛  اناشه  1/ 477؛  )نظرزاقه، 2010م: 

افغونم نایس، 1369: ص 62- 63(.

ص26

وای بریشون بدین کسبها که یم کنند.

حرف  زیر  نقطه  عه  بو  )ص14(  قعتنایس  قر  کسبها  	*
»ب«، یسنم کسپها نگوشته شده اعت. این عه نقطه یرباط 

به حرف »س« نیمت، چان کوتب هیچ گوه برای تسیز »س، 

زبان  تاریخ  قر  نگذاشته اعت.  نقطه ای  آنهو  زیر  ر«  ق، 

فارسی نسانه هویم از ابدال صویت واکدار لبم b به صویت 

بم واک لبم p آیده اعت )نوتل خونلری، 1353: 2/ 208(.

ص29

کرقه اند ای  ْرد 
َ
ْسک

َ
ا تسوم گزارید نسوزهویم را که بر شسو 

که واجب کرقه اند.

نکرقه اعت.  اشوره ای  ْرد 
َ
ْسک

َ
ا به  تسلیقوت  قر  یصّحح  	*

شده،  یوقآور  یترجم  خاق  که  هسونطار  واژه،  این  یسنم 

 iskard ْرد بو واژۀ
َ
ْسک

َ
»واجب، فریضه، وظیفه« اعت. شوید ا

که قر بسضم از گایش هوی زبون توجیکم به یسنم »پیاعته، 

ْمکویو،  
ْ
ْعپِن

ُ
ا و  )رحیسم  بوشد  یرتبط  اعت،  هربور«  هسیشه، 

1954م: 166(.

ص31

سایه ی  اندر  و  پیاعتند  اوعیون  به  بنم النضیر خایشتن 

ایشون اندرآیدند.

کلسه ای که یصّحح قر عبورت بوال سایه ی خاانده اعت،  	*
قر قعتنایس )ص18( سامه ء خاانده یم شاق. هسونطار که قر 

برهان قاطع آیده، سامه قر اینجو به یسنم »پنوه، ایون« اعت. 

این واژه  نشون یم قهد که  قارق  وجاق  سامه  از  شااهدی که 

کیمبریج(،  )تفسیر  مجید  قرآن  تفسیر  یونند  ناشته هویم  قر 
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تاریخ سیستان، اشسور نوصرخمرو، و کلیله و دمنه آیده که 

و  غزنین  حدوق  یسنم  تفمیر،  این  زبونم  حازۀ  به  نزقیک 

جناب خراعون بزرگ اعت.

ص34

او  اهل  آنجو شد  تسزیت  به  به عیمم رعید  چان خبر 

ک شد بر عر گار 
ُ
ن
ُ
تنگ دلی بمیور یم کرقند قل عیمم ت

او آید و قعو کرق.

کوف  بو حرف  تنک دلی  )ص20(  قعتنایس  قر  تنگ دلی  	*
اعت و قر یاارق قیگر نیز قر هسه جو حرف گوف پویونم بو 

قو نقطه بوالی حرف کوف، و قر یک یارق بو عه نقطه بوالی 

کوتب  ت 
ّ
قد به  تاّجه  بو  شده اعت.  قاقه  نشون  کوف،  حرف 

 صحیح نیمت 
ً
قر نقطه گذاری و رعم الخط، تنگ دلی ظوهرا

و  بم توبم  »قل نوزکم،  به یسنم  ک دلی 
ُ
ن
ُ
ت را  آن  یم تاان  و 

قر  این،  بر  عالوه  قانمت.  قل نوزکم«  به عبب  بم دراری 

ک 
ُ
ن
ُ
عبورت بوال بسد از »اهل او تنک قلم بمیور یم کرقند«، ت

ک شد« )برای گوف 
ُ
ن
ُ
بو حرکت ضّسه آیده اعت: »قل عیمم ت

پویونم قر قعتنایس این اثر، نک. قاوری آشتیونم، 1357: 30(.

ص40

یفمران بغم را حمد تفمیر کرده اند ایو...

قر قعتنایس )ص26( به روشنم کردند اعت، نه کرده اند. 	*

ص42

ت.
ّ
 ... هسه آن باقه اعت که سؤالی رفته اعت به تسن

یصّحح کلسۀ سؤالی را قر صفحۀ بوال و صفحۀ 44، و  	*
سؤالیست و سؤال را قر صفحوت 45 و 85، بدون اشوره قر 

قر  حولم  که  قر  کرقه،  ضبط  هسزه  صویت  بو  پونایس، 

قعتنایس بدون هسزه اعت. نکتۀ جولب تاّجه آن اعت که 

یم قهد  نشون  به خابم  )ص64(  قعتنایس  قر  ُسَوال  ایالی 

نه  باقه   suwāl کوتب  یو  ف 
ّ
یؤل زبون  قر  کلسه  این  ظ 

ّ
تلف که 

ظ نسم شده اعت. سوال یک بور قر صفحۀ 
ّ
 و هسزه تلف

ناشته  ُعـاال  به صارت  و  هسزه  بو  )س24(  قعتنایس   32

این  قر  آیدن هسزه  اشوره شد،  بوال  قر  شده، و هسونطار که 

ظ آن.
ّ
کلسوت برای رعویت ایالی عربم باقه نه تلف

ص42

پس اگر شسو مؤمن باقید چرا چندین پیغویبر را بکشتید 

به نوحق؟

یصّحح عالوه بر نسانۀ بوال، مؤمنیدی و مؤمنان را نیز قر  	*
صفحوت 44، 47، 59، 78، و 114، بدون اشوره قر پونایس، 

قعتنایس،  قر  مؤمن  قرحولم که  آورقه اعت،  هسزه  ظ 
ّ
تلف بو 

و  ناشته شده  مومن  به صارت  و  هسزه  بدون  یاارق،  هسۀ  قر 

مؤمن   .muʼmin نه  mūmin باقه  به احتسول بمیور  آن  ظ 
ّ
تلف

 mūmin اکنان نیز قر زبون توجیکم بدون هسزه و به صارت

پلی  مؤمن قر کتوب  ظ یم شاق )علیسونم، 2008م:  1/ 63(. 
ّ
تلف

میان شعر هجایی و عروضی فارسی نیز قر تسوم یاارق بدون 

هسزه و به صارت ُمومن آیده اعت )صوقدم، 1391: 363(.

ص43

شسو خاق را از زیون کوران کرقید.

قر قعتنایس )ص28( بوالی کوف کافم زیون کوران عه  	*
به صارت  آن  خاانش  نشونگر  که  شده  گذاشته  نقطه 

برگزیده اعت.  یصّحح  که  صارتم  نه  اعت  زیان گاران 

قر  »-کور«  به جوی  »-گور«  صفت  فوعلم عوِز  پماند 

کور  به  نیز  اعت  اعم  آنهو  اّول  جزِء  که  قیگری  کلسوت 

بخوری، 1387:  اخاینم  فرامشت گار-  مین: 
ّ
المتعل )هدایة  رفته اعت 

تباه گار،  ددس:  آعتون  کتوبخونۀ  طبرِی  تفسیر  ترجمۀ  نمخۀ  185؛ 

خذمت گار،  توجیکم:  زبون  قر  271؛   :1386 صوقدم،  تباه گاران- 

نظرزاقه، 2010م: 646/1، 772، 2/ 307،  مددگار-  کام گار،  طلب گار، 

451(. تبدیل کوف آغوزی )هسچنین ییونم و پویونم( به گوف قر 

گونسته  )= کاچک(،  گوچک  کوم(،   =( گام  یونند  قیگر  کلسوت 

)= کانمته( و غیره نیز قیده یم شاق )نک. صوقدم، 1390: 203-

)ذیل  فرزندکی  و  ص73(  )ذیل  شکستند  نک.  هسچنین   .)204

ص122( قر هسین یقوله.

ص57

قیاان  که  یم گشتند  جوقویهو  آن  گرق  جهاقان]...[  این 

نبشته اند و گرق آن عخانهو که آن فریشتگون هسم گایند 

به بوبل، که ایشون که به بوبل اند...

قر  قوم  »بوبل«  بوالی  )ص41(  قعتنایس  قر  کوتب  	*
ه ای گذاشته و قر حوشیه ناشته اعت:

ّ
عبورت بوال راق

ان  تو  بکفتندی  کوهم  از  کوهم  ایشون  که  باق  عخانهو  آن 

عذاب بریشون ُعبُک تر شاق یو بهر انک تو عذابشون عختر 
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.
َ

ت
ْ
 َو َیوُرو

َ
ت

ْ
 َهوُرو

َ
وبِل

شاق بِبَ

قر  و  یونده  پاشیده  یصّحح  چشم  از  حوشیه  عبوراِت  این 

چوپ حروفم نیویده اعت.

ص61

بدین دال ییل کرقه اعت حمن بصری]...[ و قرائت او 

.
ْ
ین

َ
ک

َ
 خااند نه َیل

ْ
ین

َ
َیلِک

قرآة  به صارت  یتن  این  قر  هم  قیگر  بور  عه  قرائت  	*
و  شده  کتوبت  هسزه،  بدون   ،)64  ،54 ص50،  )قعتنایس: 

بو هسزه  پونایس،  بو اشوره قر  آنهو را قر تسوم یاارق،  یصّحح 

و به صارت قرائت تغییر قاقه اعت. قرآة قر قعتنایس بخشی 

ِقرآة ناشته شده و  پارسی نیز به صارت  به  از تفسیری کهن 

)نک.  قاقه اعت  تغییر  ِقرآءَ ة  به  را  آن  نیز  آنجو  قر   یصّحح 

ص99(.  ذیل  میراث،  گزارش  شسورۀ  هسین  قر  نگورنده  قیگر  یقولۀ 

ظ این 
ّ
حرکت گذاری این قعتنایس هو نشون یم قهد که تلف

کلسه qirāat، بدون هسزه، باقه اعت.

ص72

این آیت اندر شأن ایشون آید.

شأن قر قعتنایس )ص53، 60( بدون هسزه و به صارت  	*
هسزه  بو  را  آن  یوق شده،  صفحۀ  قر  یصّحح  و  آیده  شآن 

ظ آن قر گذشته 
ّ
آورقه اعت. ایالی شآن نشون یم قهد که تلف

قر  و شأن  »کلسوت ألأل  باقه اعت.   šān یسنم  هسزه،  بدون 

یتان نظم و نثر به شکل الال و شون به کور رفته اند« )صوقدم، 

1388: پنجوه ویک(. کوتب قر این تفمیر شآن را قر صفحوت 

 عربم، به صارت 
ّ
52 و 60 قعتنایس، به پیروی از رعم الخط

شأن ناشته اعت.

ص73

بنم دریظه هم جهاقان باقند عهد پیغویبر]...[ بشکستند...

بشکستند  قر  »ک«  حرف  بوالی  )ص54(  قعتنایس  قر  	*
اعت  شگستند   

ً
طبسو آن  خاانش  و  شده  گذاشته  عه نقطه 

)قاوری آشتیونم، 1357: 23(. برای تبدیل صویت کوف به گوف 

نک. زیان کاران قر هسین یقوله )ذیل ص43(.

ص75

گاید: نکن، این کس گاید: بلم! کنم.

شده   ناشته  مکن  به صارت  نکن  )ص56(  قعتنایس  قر  	*
و پیشاند نهم، به قرعتم، »ی ـ« اعت.

ص88

ازان قه خصلت اندر عارة براء ة یوق کرقه اعت.

برآة  به صارت  هسزه  بدون  )ص66(  قعتنایس  قر  براء ة  	*
ضبط  هسزه  بو  یوق شده  صفحۀ  قر  را  آن  یصّحح  و  آیده 

یونند کلسۀ  آن  برآة نشون یم قهد که هسزۀ  کرقه اعت. ایالی 

به صارت  و  نباقه  یلفاظ  گفته شد،  این  از  پیش  که  قرآة، 

ظ یم شده اعت.
ّ
barāat تلف

ص90

آنگه ابرهیم را علیه المالم شور به قل پدید آید.

قر قعتنایس )ص68( شوری، بو یوی نکره، آیده اعت. 	*

ص101

یو ابرهیم این بتون که پدرانتون یم پرعتند چه نیند.

»چ«(  کمر  )به  ٖچْ   به صارت  )ص77(  قعتنایس  قر  چه  	*
ظ قرعت آن قر عبورت بوال اعت.

ّ
آیده که نشون قهندۀ تلف

ص113

به  فریقین  ییون  اعت  اختالف  مسئله  اندرین  که  بدان 

نزق باحنیفه و یوران او.

قر صفحۀ  نیز  بور  یک  یوقشده  بر صفحۀ  مسئله عالوه  	*
بدون  بور  قو  هر  قعتنایس  قر  کلسه  این  آیده اعت.   121

آنهو را، بدون  مسله ناشته شده و یصّحح  هسزه و به صارت 

اشوره به اصل قر پونایس، بو هسزه ضبط کرقه اعت. نگورش 

َمَسله و  به صارت  مین 
ّ
المتعل هدایة  این کلسه قر قعتنایس 

نشون  قیگر  ینوبع  و   )570  ،21  :1387 بخوری،  )اخاینم  ه 
َ
مَسل

ظ این کلسه بم گسون بدون هسزه و به صارت 
ّ
یم قهد که تلف

ه قر پلی میان شعر هجایی و عروضی 
َ
masala باقه اعت. َمَسل

)صوقدم، 1391: 364؛  آیده اعت  نیز   masāla ظ 
ّ
تلف بو  فارسی 

ظ َمَسله به جوی مسئله، نک. صوقدم، 1388: 51-49(.
ّ
برای تلف

ص122

فرزندکی  ایشون  ییون  و  قهد  طالق  را  خاق  زن  یرقی 

بوشد این یوقر به قاشت و پرورقن اوی حق تر از قیگر 

زنون بوشد.
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فرزندکی  قر  »کـ«  حرف  بوالی  )ص40(  قعتنایس  قر  	*
کلسه  این  ظ 

ّ
تلف یم قهد  نشون  که  شده  گذاشته  قونقطه 

فرزندگی باقه اعت. صوقدم )1386: 258( پیش از  این به این 

یارق قر تفسیر قرآن پاک اشوره کرقه اعت. قر نمخه ای از 

بو  خردکان  اطفال  قر  تصغیر  کوف  نیز  طبری  تفسیر  ترجمۀ 

گوف، به صارت اطفال خردگان، آیده اعت )هسون: 258(. برای 

زیان کاران قر هسین یقوله  تبدیل صویت کوف به گوف نک. 

)ذیل ص43(.

ص135 )تعلیقات(

الفنجیدن: اندوختن، گرق کرقن، کمب کرقن.

به عناان یصدر صحیح نیمت، زیرا قر  الفنجیدن  ضبط  	*
قیگر  عوخت هوی  و  الفنجید  فسل  یوضِم  صارت  یتن  این 

یوضم آن به کور نرفته تو بتاان یصدر جسلم الفنجیدن را از 

یفرق  شخص  )عام  الفنجد  بور  قو  تفمیر  این  قر  عوخت.  آن 

یضورع التزایم( و الفنجید )قوم شخص جسع یضورع التزایم( و قو 

)عام  الفغدند  و  نقلم(  یوضم  جسع  شخص  )عام  الفغده اند  بور 
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