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نام الفاظ کفر فارسی در فقه حنفی
چکیده :بهتازگی ،کتابی با ِ
رسول جعفریان
کوشش دکتر
ه
ب
عامه)
(کفریات زبانی در میان
ِ
ِ
های
حاصل
کتاب
چاپ شدهاست .این
گردآوری پارهها و جمله ِ
ِ
ِ
های فارسی از
های
ِ
فقه حنفی است .این پاره ِ
فارسی از نوشته ِ
های کهن و
نگر زبانی و زبانشناختی ارزشمند است و ویژگی ِ
ِ
ٰ
رغم این ارزشمندی،
صورت ِ
های نامعمول را میبازمینماید .علی ِ
جمالت فارسی اختصاص داده
زبانی این
ای جنبٔه
ِ
بخشی بر ِ
ِ
ّ
سوی دیگر ،این کتاب هیچ نمایهای ندارد ،و حت ٰی
نشدهاست .از
ِ
مهم فارسی نیز گردآوری و به دست
ات
فهرستی از واژهها و عبار ِ
ِ
داده نشدهاست .در این نوشته کوشیده شدهاست تا به شماری
های
زبانی این نوشت 
های
ه اشاره و بخشی از نادرستی ِ
از ویژگی ِ
ِ
پیشرو نهاده شود.
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ن
آ
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ِ
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ِ
ِ
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مهم
ات
ر
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و
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ه
واژ
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ر
ب
فهرستی
این،
افزون بر
ِ
ِ
ِ
ِ
نیز فراهم آورده شدهاست.
کلیدواژه :عبارات فارسی در نوشتههای عربی ،توضیحات زبانی،
ّ
فارسی متقدم ،نوشتههای
ات
الفاظ کفر فارسی در فقه حنفی ،عبار ِ
ِ
فقهی

Persian Words of Blasphemy in Hanafi Jurisprudence: Linguistic Requirements
Milad Bigdeloo
Abstract: Recently, a book named Persian
blasphemy words in Hanafi jurisprudence (linguistic blasphemy among the public) has been
published by Dr. Rasool-e Jafarian. This book
is the result of collecting Persian sentences from
the writings of Hanafi jurisprudence. These
parts of Persian are valuable from the linguistic
point of view and they indicate the old features and unusual forms. Despite this value, a
section has not been dedicated to the linguistic
aspect of these Persian sentences. On the other
hand, this book has no index, and even a list of
important Persian words and phrases has not
been compiled and provided. In this article, an
attempt has been made to point out some of
the linguistic features of this book and to point
out some of the incorrect corrections of this
work and their correct form. In addition, a list
of important Persian words and phrases from a
linguistic point of view has also been provided.
Keywords: Persian phrases in Arabic writings,
linguistic explanations, Persian blasphemy
words in Hanafi jurisprudence, early Persian
phrases, jurisprudential writings

ّ
ّ
اللغوية
 املقتضيات:الفارسية يف الفقه احلنيف
ألفاظ الكفر
ميالد بيگدلو
ً
َ :اخلالصة
ّ
ٌ حديثا
الفارسية يف الفقه
كتاب بعنوان ألفاظ الكفر
صدر
ّ
ّ
احلنيف (كفر ّيات لغو ية يف أوساط العامة) من تأليف الدكتور رسول
.جعفر ّيان
ُ
َ
ّ
فارسـية من متون
وهـذا الكتـاب هـو حصيلـة جتميـع عبـارات وجل
ّ
ّ
الفارسية هلا قيمهتا من الناحية اللسانية
 وهذه املقاطع.الفقه احلنيف
 حيـث ّإنـا تز يل ما يكتنـف املفردات القدمية والصور غير،واللغو ّيـة
ّ
ّ إال أ ّنه وعىل رغم هذه
ّ األمه ّية مل
يمت ختصيص
.املتعارفة من اإلهبام
ّ
.الفارسية
قسم لبيان ُالناحية اللغو ّية هلذه اجلمل
ٍ
ّ ومن ناحية أخرى خيلو هذا الكتاب من
 بل،نوع من الفهارس
أي
ٍ
ً
ّ
ّ
ّ حت مل
.الفارسية أيضا
يمت هتيئة فهرس للمفردات والعبارات
عـدد مـن اخلصائـص
ٍ ويف هـذه املقالـة سـعى الكاتـب لإلشـارة إىل
ّ
التصحيحية وتقد مي
 و إىل بعض االشتباهات،اللغو ّية هلذا الكتاب
ً
 يضـاف إىل ذلـك اشـتمال املقالـة أيضـا على.الشـكل الصحيـح هلـا
ّ الفارسـية
ّ
املهمـة مـن وجهـة النظـر
فهرسـت للمفـردات والعبـارات
ٍ
.اللغو ّية
ّ
ّ
ّ
،العربيـة
الفارسـية يف الكتابـات
 العبـارات:األساسـية
املفـردات
ّ
ّ
، ألفـاظ الكفـر الفارسـية يف الفقـه احلنفي،التوضيحـات اللغو يـة
ّ الفارسية
ّ
ّ
.الفقهية
 الكتابات،املتقدمة
العبارات
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:یفنح هقف رد یسراف ِرفک ِظافلا
ینابز ِیاه هتسیاب
ِ

کوشـش دکتـر
ـام الفـاظ کفـر فارسـی در فقـه حنفـی (کفریـات زبانـی در میـان عامـه) به
ِ
بهتازگـی ،کتابـی بـا ن ِ

سـوی نشـرِ علـم بـه چـاپ رسیدهاسـت .ایـن
ـمارگان  ۵۵۰نسـخه از
رسـول جعفر یـان در  224صفحـه و ش
ِ
ِ

فتاوای
(مانند المحیط برهانی،
فقه حنفی
ِ
های ِ
ِ
های فارسی را در نوشته ِ
کتاب شماری از پارهها و جمله ِ
ـاظ فارسـی در زمینـۀ طلاق و سـوگند نیـز بـه ایـن
های دیگـر ) در بـردارد .الف ِ
تاتارخانیـه و شـماری از رسـاله ِ
هدف نخسـت و
ـردآوری ایـن پارهها دانسـته شدهاسـت:
ـبب گ
ِ
ِ
نوشـتهها افـزوده شدهاسـت .دو هـدف س ِ
ْ
ـش ایـن پار ههـا در «بازنمایـی ادبیـات فارسـی دینـی و مذهبـی
مهمتـر از نگـرِ جام ِـع آن ارزشمنـدی و نق ِ
عامیانـه میـان مـردم» ودیگـر «کمـک بـه فهـم بحـث تکفیـر در مذهـب حنفـی» (جعفریـان.)۱۱ :۱۴۰۰ ،
بررسـی
ـتی کتـاب یـاد شدهاسـت ،ایـن نوشـتهها برکنـار از ارزمنـدی از نگـرِ دینـی ،در
ِ
چنانکـه در رو یـۀ پش ِ
دید زبانشناختی نیز ارزمند است .جعفریان ()۱۴۰۰
های پس از سدۀ پنجم سودمند و از ِ
زبان و نوشته ِ
ـگفتار خـود بـر ایـن کتـاب از مسـائلی مانن ِـد «تن ّـوع بسـتر تکفیـر در مسـلمانان» از نظـرِ درزمانـی،
در پیش
ِ
«ریشـههای تاریخـی کفر یـات زبانـی در مذهـب حنفـی»« ،معیارهـای تکفیـر در کفریـات زبانـی»« ،آثـار
مکتوب در باره الفاظ کفر در فقه حنفی» سخن گفتهاست.
زبـان فارسـی و
چنانکـه خ ِ
های ِ
ـود جام ِـع ایـن جملات گفتهاسـت ،ایـن نوشـتهها از نظـرِ زبانـی و بررسـی ِ
ـائل دیگـر در بـارۀ آن ارزشـمند اسـت؛ ٰ
زبانـی ایـن نوشـتهها
هـای
علیرغ ِـم ایـن ارزشـمندی ،بـه جنبه ِ
ِ
مس ِ
ّ
تصحیحی
های
پرداخته نشدهاسـت .همین کم ِ
ـائل زبانی سـبب شدهاسـت تا نادرسـتی ِ
ِ
بود توجه به مس ِ
ّ
سوی دیگر  ،این کتاب هیچ نمایهای ندارد ،و حت ٰی فهرستی از واژهها
نااندکی نیز در این اثر راه یابد .از
ِ
مهم فارسی نیز گردآوری و به دست داده نشدهاست.
و
ِ
عبارات ِ

زبانـی ایـن نوشـت ه اشـاره کند و بخشـی از
هـای
نگارنـده ،در ایـن نوشـته ،میکوشـد تـا بـه شـماری از ویژگی ِ
ِ
پیـشرو نهـد .افـزون بـر ایـن ،فهرسـتی از
ـت آنهـا را
ـکل درس ِ
نادرسـتی ِ
ِ
های تصحیح ِـی ایـن نوشـته و ش ِ
مهم فارسی از نگرِ زبانی نیز پیش نهاده خواهد شد.
واژهها و
ِ
عبارات ِ

1

های زبانی
نکته ِ
 -صص ۵۳ ،۴۷

ا گـر کسـی بـه فارسـی گفـت« :خـدا بـرای داد اسـتاده اسـت ،او برای داد نشسـته [در اصل :نشـته] اسـت»؛
این کفر است.
ا گـر بـه مـردی گفتـه شـود ،نمـاز بخـوان … ،بگو یـد« :سـرنماز مـن نشسـته ام [در اصـل :نشـته ام] …» … کفـر
است.
ّ
میـان <> افـزودۀ نگارنـدۀ این مقاله
های ِ
ـان دو قلاب («[]») در مت ِ
های می ِ
ـون کتـاب افـزودۀ جام ِـع ایـن نوشـتهها اسـت .نوشـته ِ
 .1نوشـته ِ
است.
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های باال بهگونۀ «نشتن» درست
✓ «نشستن» (<  niš-فارسی میانه <  had-فارسی باستان) در نمونه ِ
ّ
های کهن به چشم میخورد:
است و مشتق ِ
ات آن در نوشته ِ
ریزفیلم
«نوح […] با این هشـتاد تن کی بدو بگرویده بودند اندران کشـتی نشـتند» (ترجمۀ تفسـیر طبری،
ِ
شمارۀ  ۸۶ :]۶۲۳۰[ ۸۲۷ب).
«[مالكبن دینار ] یک سال اندر مسجد آدینۀ دمشق بنشت» (سمرقندی.)۲۱۲ :۱۳۵۴ ،
َّ
َّ
عـز و َجـل – یـاد کـرد فضـل مجاهدان بر نشـتگان که ایشـان جهاد نکنند» (اسـفراینی،۱۳۷۵ ،
«خـدای –
ج .)۵۴۱ :۲
ً َُ 2
راكبا]» (ترجمه قرآن ماهان.)۹۶ :۱۳۸۳ ،
«بیرون آوردیم از او دانهای نشته [=مت ِ
«دیگر از مشایخ گازیارگاه شیخ ابوالحسن سوهان آزن بود .در مسجد جامع ما نشتید» (انصاری هروی،
[ضبط نسخۀ الف]).
۵۳۱ :۱۳۶۲
ِ
ُ
برای نمونه ،در  :کردی
های
ایرانی نو نیز «نشسـتن» بدین گونه به کار برده میشـود؛ ِ
در شـماری از گویش ِ
ِ
(حسندوست ،۱۳۸۹ ،ج  ،)۹۲۷ :۱بافت (فرهادی راد ،)۲۰۲ :۱۳۸۲ ،اوالر  ،ساری (کیا.)۸۰۳ :۱۳۹۰ ،

 صص ۴۹ ،۴۷ما با تو به حکم خدای کار میکنم.
اگر ما دروغ میگویم [کذا] ،خدا دروغ میگوید.

نمـود آن بدیـن گونه در
✓ در ایـن دو نمونـه ،پایانـۀ اولش
نـادر «-م» نمـود یافتهاسـتِ .
ـخص جمـع بهگونـۀ ِ
ِ

کهن دیگر نیز دیده میشود:
نوشته ِ
های ِ

ریزفیلـم شـمارۀ ف ۹۳ :]۶۲۳۰[ ۸۲۷الـف)« ،بشـت بخـذای
پیـدا کـردم [= َب َّي ّنـا] (ترجمـۀ تفسـیر طبـری،
ِ
بازکـردم [= َت َو َّك َلنـا]» (بخشـی از تفسـیری کهـن یـه پارسـی ،)۱۳۳ :۱۳۷۵ ،بیافریدمـش [= َخ َل َ
قنـا] (ترجمـه
قرآن ماهان.)۱۹۲ :۱۳۸۳ ،
ـای دیگـر  ،نیـز نـک .الزار 335§ ،۱۹۶۳ ،؛ صادقـی۲۴۳-۲۴۲ :۲۰۱۵ ،؛ صادقـی و
ـرای نمون هه ِ
ب ِ
حاجی ّ
سیدآقایی.۲۲-۱۹ :۱۳۹۰ ،
 ص ۵۶آنها که علم میآموزد [ند] داستانها است که میآموزند.
ّ
شـخص
نادر سوم
✓ در این نمونه نیز  ،پایانۀ «-د» به «آنها» برمیگردد و البته درسـت اسـت .این پایانۀ ِ
ِ
 .2اصل :نشنه
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کهن دیگر نیز به چشم میخورد:
جمع در نوشته ِ
های ِ

شـخص جمـع) ،نک .صادقی و
ـول «-ند» (پایانۀ سوم
ـای ص ِ
ـای کار ب ِ
ـورت معم ِ
ـرد «-د» بهج ِ
ـرای نمونهه ِ
ب ِ
ِ
حاجی ّ
سیدآقایی.۴۱-۴۰ :۱۳۹۰ ،
 ص ۴۹با فالن خدای و فرشتگان [در اصل :فرستگان] و هیچ کس برنیاید.

پهلوی این واژه،
ریخت
همانند
کوشی رونویسنده در نقطهگذاری نباشد)
حاصل کم
✓ این ضبط (اگر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
3
های کهن
یعنـی ( frēstagمکنـزی  )34 :۱۹۸۶ ،بـا [ ،]sاسـت .نمونههایـی دیگـر از همیـن تلفظ در نوشـته ِ
ّ
نوشـت کتابخانـۀ مل ِـی پاریـس ( ۵۶۳هـ،
ـیر طبـری ،دست
ِ
دیـده میشـود ،مانن ِـد «فریسـته» در ترجمـۀ تفس ِ
ّ
ـیر که ِـن نجـف بـه شـمارۀ  ۲۹۵۳۸مکتبـة الحیدریة (در :
میکروفیل ِـم شـمارۀ  ،)۸۷ ،۷۵ ،۵۹ ،۲۳ :۶۲تفس ِ
ّ
األنبیای نیشابوری (به نقل از حاجی ّ
سیدآقایی )۹ :۱۳۸۹ ،و «فرسته»
آقامحمدی )60 :1397 ،و قصص
ِ
مترجم شمارۀ ( ۶۳۱ص  )۶۶۵و ّ
در قرآن َ
قصۀ سلیمان (ابویعقوب تبریزی[ ۵۸ :۱۳۹۸ ،حاشیه]).
ِ
ِ
 صص ۸۹ ،۶۳من چه کرده که توبه میبایذ کرد.
رو هان که پاس شده.
ّ
✓ در جمالتی از این دست ،در سطح روساخت ،چنین مینماید که پایانه افعال حذف شدهاست .البته
ِ
4
فارسی میانه شبیه دانست .نمونههایی از این ساخت
ارگاتیو
ساخت
شاید بتوان این گونه از جملهها را به
ِ
ِ
ِ
شـاهد همین سـاخت هسـتیم؛
را رواقی ( )۱۳۴۸در مقالهای گرد آوردهاسـت .در «من به وی بگروندی» نیز
ِ
فرآیند چندگانۀ آوایی به «بگروندی» بدل شدهاست .این
طی
ِ
«بگروندی» در اصل «بگرویدی» بودهاست و ِ
ّ
تبدیل پایانۀ  -ēdبه  -andاست (نک .حاجیسیدآقایی.)۵۳ :۱۳۹۱ ،
دگرگشتگی آوایی نظیرِ
ِ
ِ
 ص ۷۸خدای را کیست که از وی بترسم.

5
های
هـای ایـن امـر در نوشـته ِ
✓ در ایـن دو نمونـه ،،پساضافـۀ «را» پـس از نهـاد آورده شدهاسـت  .نمونه ِ
بصائر یمینی (بهنقل از بیگدلو :)۳۰۲ :۱۴۰۰ ،
تفسیر
برای نمونه ،در
کهن دیگر نیز دیده میشودِ .
ِ
ِ
ِ

«ایشان را بتان را میپرستیدند» (ج )۶۱۱ :۲؛

«آنان که شما را ایشان را به خدایی میخوانید نتوانند که شما را یاری دهند» (ج .)۶۴۳ :۲
3. Mackenzie
4. ergative

مفعول غیرمستقیم) به کار رفتهاست« :خود را دوزخ
مفعول مستقیم و
 .5در نمونهای دیگر نیز  ،پساضافۀ «را» در دو جایگاه (پس از
ِ
ِ
را نهادهام( ».ص .)۱۲۲

باتک یسرربودقن

:یفنح هقف رد یسراف ِرفک ِظافلا
ینابز ِیاه هتسیاب
ِ

242

آینۀپژوهش 194

سال سیوسوم ،شمــارۀدوم،خــــــردادوتـیـــــــــــر 1401

 ص ۵۹همچنیننم ،طالق مرا ده.
همچنیننم از من بیرون آی.
همچنیننم ،با مم صحبت مدار.

افزودگـی  nغیراشـتقاقی رو بـرو
ـتی تایپـی یـا نوشـتاری نباشـند ،بـا
ِ
✓ در ایـن نمون ههـا ،ا گـر حاص ِـل نادرس ِ

های این پدیدۀ زبانی ،نک .صادقی.۱۳۸۳ ،
برای نمونه ِ
هستیمِ .
 ص ۹۴هرگاه که ترا بینم مرا تپ آید!

پیشـین خود به  pبدل
واک
همخوان بی ِ
✓ در این نمونه« ،تپ» دگرگشـتۀ «تب» اسـت ،و ِ -b
ِ
تحتتأثیرِ
ِ
6
های دیگر نیز به چشـم میخورد؛
شـد ه و همگون شدهاسـت .نمونههایی از این دگرگشـتگی در نوشـته ِ

تبدیل  bبه  ،pنک .بیگدلو ۱۴۰۱ ،؛ الزار.۱۴۲ :۱۹۶۳ ،7
های
برای نمونه ِ
ِ
ِ
 -ص ۹۲

رجل قال المرأته :یا کافرة یا یهودیة یا مجوسیة! فقالت :هم چنینم ،او قالت :هم چنینیم ،طالق ده مرا.

شـخص مفـرد) بازمیگـردد .اگـر ایـن
✓ در نمونـۀ بـاال« ،همچنینـم» و «همچنینیـم» هـر دو بـه «زن» (اول
ِ
ّ
شـخص مفـرد بـه هـر دو گونـۀ
بسـتی اول
ربطـی پی
فعـل
ِ
ِ
ِ
ضبـط درسـت باشـد ،میتـوان گفـت کـه تلف ِـظ ِ
]-«/[-ēmیـم» (مطابـق بـا فارس ِـی میانـه؛ ِو ِبـر )2007:947 ،8و [-« ]am/-em-م» رایـج بودهاسـت-« .یم» در
های دیگر نیز دیده میشود؛
نمود پایانۀ اول
ِ
بستی این شخص در نوشته ِ
شخص مفرد و فعل/ضمیر پی ِ
ِ
های آن ،نک .صادقی و حاجی ّ
سیدآقایی.۶ :۱۳۹۰ ،
برای نمونه ِ
ِ
 صص ۱۵۷ ،۱۵۲اگر کسی گوید که … قرآن خمر را پلیت [پلید] نساخته است … انکار آرد.
اگر کسی کتاب فقه و حدیث و غیره نسبت بطالن و کذب و پلیتی [پلیدی] کند … او کافر شود.
جایـگاه پایانـی بـه  tبـدل شدهاسـت .ایـن دگرگشـتگی در
دار  dدر
ِ
✓ در ایـن دو نمونـه ،همخ ِ
ـوان وا ک ِ

بـرای نمونـهdaryā pa kočak e čalapp-ag palit na- ،
ـای کنونـی نیـز دیـده میشـود؛ ِ
شـماری از گویشه ِ

جایـگاه پایانـی در فارسـی ،نـک.
شـدگی  dدر
بـرای بیوا ک
ِ
( bitبلوچـی؛ جهاندیـده ،۱۳۹۶ ،ج )۵۸۰ :۱؛ ِ
ِ

ویندفور.۱۴۲-۱۴۰ :۲۰۱۱ ،9

6. progressive assimilation
7. Lazard
8. Weber
9. Windfuhr
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 صص ۱۵۳ ،۱۵۲ ،۱۴۸اگر کسی کاله مجوس که رسم آنهان [به جای «آنها»] هست به سر خود اندازد ،کافر شود.
اگر کسی … رسمیات آنهان [آنان] اختیار کند …کلمۀ کفر صادر شود.
همین شخص از همان کسان است که آنهان [آنان] را او تعالی فراموش کرده است.

خیشـومی
همخـوان
ـاز «-هـا» اسـت کـه بـدان
✓ «آنهـان» در ایـن سـه نمونـه صورتـی از پس ِ
ِ
ـوند جمعس ِ
ِ
هـای
بـرای نمونه ِ
ـرای افزودگ ِـی  nغیراشـتقاقی ،نـک .صادقـی۱۳۸۳ ،؛ ِ
غیراشـتقاقی  n-افزودهاسـت (ب ِ
های
 ،-hānنـک .صادقـی و حاجیس ّـیدآقایی .)۵۸ :۱۳۸۹ ،ایـن افزودگـی در
ِ
صـورت  -ihānدر نوشـته ِ
ّ
فارسـی میانه +
یشـود ،کـه آن را باید بازماندۀ -īhā
ـیهود متقـدم (پـاول ،زیرِچـاپ )79§ ،نیـز دیـده م 
فارس ِ
ِ
 -nغیراشتقاقی دانست.
ص ۱۷۲سئل نجمالدین عمن قالت له امرأتة :مرا برک [کذا] با تو باشیدن نیست مرا طالق ده!
ِّ
بـرگ کاری
✓ نویسـهای کـه
مصحـح در برابـرِ آن « کـذا» نوشتهاسـت نماینـدۀ واژۀ «بـرگ» اسـت .کسـی را ِ
ـرای کسـی ممکـن بـودن ،چنانکه« :سـئل عمـن قالت له امرأته :مرا برگ با تو باشـیدن
بـودن یعنـی آن کار ب ِ
نیست مرا طالق ده!» (ص )۲۱۰
 ص ۱۷۳سـئل عمـن قـال :ان فعلـت کـذا فحلال واحـد مـن حالل اهلل تعالـی ّ
علی حـرام .ثم قال :عینـت به لحمل
االبـل .و لـه امـرأة .ثـم فعـل مـا حلـف علیـه؟ فکتـب :زن طلاق شـده اسـت و اسـتوار ندارنـدش در لنـج
میگویند [کذا].
معنـای «هشـته» و «طلاقداده» از
ـگاه «لنجیـده» و به
✓ «(در ) لنـج» را در ای 
نجـا بهگمـان بایـد در جای ِ
ِ

معنـای «کشـیدن» و «بیرو نکشـیدن»
«آهختـن» در
ـای ِ
ِ
ـدر «لنجیـدن» گرفـت« .لنجیـدن» هممعن ِ
مص ِ
اسـت و اسـدی ( )۶۶ :۱۳۱۹نیـز ایـن مصـدر را بـه «آهیختـن» معنـا کردهاسـت؛ در اصـل ،این دو از ریشـۀ
خـود «آهیختـن»
واح ِـد θang-هسـتند (رایشـلت1911:234 ،10؛ نیـز  :حسندوسـت ،۱۳۹۳ ،ج ِ .)۲۵۳۲ :۴
ّ
«هشـتن» به کار
ـورت «آهیچنـدن» (← «آهنچیـدن» ← «آهنجیـدن») در
معنای ِ
ات آن نیـز بهص ِ
و مشـتق ِ
ِ
رفتهاست« :فیقول الزوج :آهیچندم ترا از خویشتن به این شرطها( ».ص )۱۷۹؛ «فقال للمرأة :تو خویشتن
را <بخر > ازین مرد بکابین و هزینه عدت به یک طالق ،آهیچندی؟ فقال :آهیچندم( ».ص )۱۷۹

نادرستیها
 ص ۷۹10. Reichelt
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خدای تو را نشانده تا خدای تعالی همه آن کند که تو گویی.
ّ
کفربـودن لفـظ ،چنیـن مینمایـد که
ـگاه پساضافـۀ «را» در ایـن نمونـه درسـت نیسـت .بـا توجـه بـه
✓ جای ِ
ِ

منظـور چنیـن باشـد[ :مگـر ] تـو خـدای را نشـاندهای کـه همـه آن کنـد کـه تـو [می] گویـی» .در رسـالۀ دیگرِ
ضبط درسـت دسـت یافت:
همیـن مجموعـه (ص  ،)۴۹ایـن جملـه بازگـو شدهاسـت و از آن میتـوان بـه
ِ
«خدای را تو نشانده 11تا خدای تعالی همه آن کند که تو گویی».
 ص ۴۹حـال نمـاز اسـت ،مـردی
ا گـر کودکـی گر یـه میکنـد ،پـدرش را میکنـد ،پـدرش را میخواهـد ،وپـدر هـم در ِ
گو یـد« :گر یـه مکـن کـه پـدر تـو اهلل میکنـد» ،ایـن کفـر نیسـت ،چـون معنایـش ایـن اسـت کـه «خدمـت اهلل
میکند».

جای «اهلل میکند»« ،لقاءاهلل میکند» آورده شدهاسـت ،و به نظر میرسـد
✓ در رسـالۀ دیگر (ص  )۸۰به ِ

که همین درست است« :مگری که پدر تو لقاءاهلل میکند».
 -ص ۵۱

در مجموع النوازل آمده اسـت :اگر گفت« :خوار [؟] یار گران خواهد شـدن» مشـایخ اختالف دارند .وجه
کفر همین غیب دانی است.
ِّ
معـادل همیـن جملـه در بخشـی دیگـر (ص )۸۱
ـان پرسـش نهادهاسـت.
✓
ِ
مصحـح در برابـرِ «خـوار » نش ِ
آورده شدهاسـت« :لـو قـال رجـل … … :غلـه گران خواهد شـد! … عند بعض العلمـاء یکفر و عند البعض
ـنجش ایـن جملـه بـا جملـۀ موردنظـر بـه دسـت میآیـد کـه
ال یکفـر  ».بـا س
ِ
ضبـط درسـت «خواربـار » و برابـرِ
ِ
«غله» است.
 ص ۵۳خردمند در کاری نیاید که بسر نتواند بردن [در اصل :بدن].
ُ
های
طی
ضبط دستنوشـت درسـت اسـت ،و
ِ
✓ ِ
ِ
فرآیند حذف از «بردن» افتادهاسـت .نمونه ِ
همخوان ِ r
های دیگر نیز دیده میشود:
این افتادگی در نوشته ِ

ُ
پـرورش ← پـروش (ترجمـۀ تقویمالصحـة ،)۲۹ ،۲۰ :۱۳۵۰ ،خورسـند [= خرسـند] ← خوسـند (انصـاری
ُ
هـروی[ ۵۷۱ :۱۳۶۲ ،نسـخۀ ب]) ،سـپرز ← سـپز (تاجاألسـامی ،)۶۵۰ :۱۳۶۷ ،خـوردگام [= خـردگام] ←

ـود
خـودگام (تاجاألسـامی ،)۴۵۱ :۱۳۶۷ ،بدریـد ← بدیـد (سـورآبادی ،۱۳۳۸ ،ج [ ۸۲۸ :۲پانویـس]) .خ ِ
ّ ُ
ُ
ـردی نیشـابوری (صـص  )۲۳۰ ،۲۲۴ ،۱۹۲بـه کار
ـای «بـردن» سـه بـار در فرهن ِ
ـگ المهـذ ِب ک ِ
«بـدن» بهج ِ
رفتهاست.

 .11نشاندهای.
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 ص ۶۲بشر نمیباید که خویشتن را از خدای تعالی در گذراند [در اصل :گذارانید].

فارسـی
شـخص مفرد در
ضبط «درگذارانید» خود درسـت اسـت و نیازی به اصالح ندارد .پایانۀ سوم
✓
ِ
ِ
ِ
ّ
نمـود ایـن پایانـه در شـماری از مـوارد
میانـه در اصـل  -ēdاسـت (آمـوزگار و تفضلـی )۷۴ :۱۳۸۲ ،و شـاید ِ
ّ
خـط
های
فارسـی نـو به ِ
بـرای نمونـه ،در نوشـته ِ
همچنـان در حوز ههـا و روزگارانـی بدیـن گونـه بودهاسـتِ .
ِ
شـخص مفـرد دیـده میشـود:
ـورت پایانـۀ سوم
ُسـریانی (بهنقـل از هاشـمیزادۀ ابرقو یـی ،)۱۳۹۲ ،ایـن ص ِ
ِ
َ
َ ]bīnēd[ bynyd
«گـردد» (ص ]xwāhēd[ xwʾhyd ،)۲۶
«بینـد» (ص ]gardēd[ grdyd ،)۲۶
َ
َ
«شناسد» (ص .)۳۰
«خواهد» (ص ]išnāsēd[ ʾšn’syd ،)۲۸

 ص ۹۱جاهل قال :آنها که علم میآموزند داستانه است که میآموزند!

نجـا نادرسـت اسـت .ایـن جملـه در بخشـی دیگـر نیـز آمدهاسـت”« :آنهـا کـه علـم
✓ «داسـتانه» در ای 

میآموزد داستانها است که میآموزند” … ،یا گفت“ :تزویر است”( ».ص  )۵۶گفتنی است که «داستان»
در ایـن دو نمونـه دگرگشـتۀ َ
مؤیـد آن نیـز
«دسـتان» [= مکـر و فر یـب] (بـا کوتاه
بلنـد  )āاسـتِ .
شـدگی واکـۀ ِ
ِ
قول صفحۀ  ۵۶و نیز این جمله است« :گفتن اینکه این علوم همه “داستان” است ،یا
بخش آخرِ نقل ِ
ِ
َ
های دیگر ،
ه
نوشت
در
ستان»
«د
جای
ه
ب
«داستان»
)۱۰۵
(ص
شود».
ی
م
کفر
سبب
…
است
”
“تزویر
همه
ِ
ِ
فرهنگ صحیفةالعذراء (بهنقل از بیگدلو  )۱۰۷ :۱۴۰۰ ،به کار رفتهاست.
بصائر یمینی و
تفسیر
مانند
ِ
ِ
ِ
ِ
 ص ۹۵ّ
رجـل عـرض علیـه خصمـه فتـوی علیـه جـواب االئمـة ،فرده و قال :چه بـاز نامه فتـوی آورده ای؟ فقد کفر،
النه ّ
رد حکم الشرع.

های دیگرِ این کتاب آورده شدهاست:
✓ «باز نامه» در این جمله نادرست است .این جمله در رساله ِ
«چه بار نامه فتوی آوردهای؟» (ص )۵۷
«اگر خصمی او  ،فتاوی ائمه آوردهاست ،او میگویذ :چه بارنامه فتوی آورده[ای]؟» (ص )۱۲۶
ضبط درست است.
بنابراین« ،بارنامه»
ِ
 -ص ۵۹

اگر مردی به همسرش گفت« :یا کافره ،یا یهودیه ،یا مجوسیه»> ،و زن گفت … «اگر همچنین نمیباشم،
با تو نباشم» ،یا گفت« :اگر همچنینم با تو صحبت ندارمی» … کافر شود .برخی کافر دانند.
✓ دو جملـۀ «ا گـر همچنیـن نمیباشـم ،بـا تـو نباشـم» و «اگـر همچنینم بـا تو صحبت ندارمـی» در اصل
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بند شرط و جزا در مطابقت با یکدیگر منفی
فعل ِ
در /این بافت هممعنا باید باشند .در جملۀ نخستِ ،

هسـتند؛ ولـی ،در ضب ِـط جملـۀ دوم ،چنین نیسـت؛ بنابرایـن« ،اگر همچنینم» ،بدینگونـه ،فعلی مثبت
جزای جملۀ خود درنمیسـازد .درسـت
بند
مطابقت
اسـت و با
منفی ِ
ِ
ِ
ِ
فعل ِ
افعال جملۀ نخسـت و نیز با ِ
مؤید این
«همچنین ِن َیمی» (منفی ،با
پیشرو  ،در بخشی از رسالۀ دیگر ِ
ِ
پسوند -ی پایانی) است .جملۀ ِ
ضبط است« :اگر همچنین نیمی با تو صحبت ندارمی( ».ص )۹۳
 ص ۹۴مسلم قال :مرا هر ساعت رل [کذا] کافری بر می آید! الیکفر بهذا القول.
ِّ
«رگ کافری»
ـکل درسـت را درنیافتهاسـت.
✓
ضبط «رل» بدینگونه نادرسـت است .درست ِ
ِ
مصحح ش ِ
است ،چنانکه در « :مسلمانی گوید“ :مرا هر ساعت رگ کافری بر می آید”( ».ص )۶۰
 ص ۹۶قال واحد من الفلسفة :اگر ازین خمر پارهای بریزد جبرئیل پیر خویش بردارد! یکفر.

✓ جملـه بدیـن سـان معنایـی نـدارد« .جبرئیـل پیر خویش» در اینجا نادرسـت و درسـت «جبرئیل به پر
پیشرو « :اگر از این خمر  ،پارهای بریزد ،جبرئیل به پر خویش بردار [د]
خویش» است .بسنجید با جملۀ ِ
ش( ».ص )۶۳

 ص ۶۴کسـی کـه شـطرنج بـازی مـی کنـد ،و همسـرش بـه او گویـد :بـازی بـا شـطرنج نکـن … ،مـرد بـه فارسـی گوید:
«ایدون که من دشـمن خدایم ،نشـکیبم و من رامم» [کذا] .فقیه پاسـخ داد بهتر اسـت از زنش جدا شـود
و تجدید نکاح کند.
ِّ
دشـواری ایـن بخـش در «مـن رامـم»
نشـان پرسـش نهادهاسـت.
ـش میانـی را درنیافتـه و
✓
ِ
ِ
مصحـح بخ ِ
ضبط درست در اصل «نشکیبم و نیارامم» است« :فقال الزوج بالفارسیة :ای دون که من دشمن
است.
ِ
خدایم نشکیبم و نیارامم!» (ص )۹۷
 ص ۹۸و آنچـه در زمـان مـا شـایع شـده اسـت و پیشتـر ،عـورات مسـلمانان بـدان مبتالانـد ،آن اسـت کـه به وقت
آنکه آبله کودکان را بیرون آید … آبله صورتی از شکر کردهاند و آن را میپرستند.
ّ
نادرست مسلم و درست «بیشترِ عورات» است.
✓ «پیشتر  ،عورات» در این بخش
ِ
 ص ۱۱۳اگر گویذ :خ… از آسمان میبیننذ ،کافر شوذ.
ِّ
مصحح :شاید :خداي مرا از آسمان میبیند! به هر حال یک کلمه محو شده است.
پانویس
ِ
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رساالت گردآور یشدۀ دیگر در همین کتاب
مندی خدای است و در
✓ این جمله دربارۀ مسئلۀ مکان
ِ
ِ

ـابه همیـن جملـه در صفحۀ  ۷۵به چشـم میخورد« :اذا قـال :خدا فرو
نیـز بـدان پرداختـه شدهاسـت .مش ِ

مینگـرد از آسـمان ،او قـال میبینـد … ،فهـذا الکفـر عنـد اکثرهـم ».بنابرایـن دریافتـه میشـود کـه مسـئله
ْ
مفعـول صریحـی نـدارد (چنانکـه
جملـه
ـدی خـدا اسـت ودیگـر اینکـه
ِ
ـاور نادرسـت بـه مکانمن ِ
در بـارۀ ب ِ
ِّ
مصحـح گمـان کردهاسـت) .بنابرایـن ،ایـن جملـه را بـر پایـۀ جملـۀ دیگـرِ نقلشـده بدیـن گونـه میتـوان
بازساخت :اگر گویذ« :خدا از آسمان میبینذ» ،کافر شوذ.

 صص ۱۱۴ ،۱۱۳اگر گویذ :خدای با زبان تو پس بیاید ،من چگونه آیم.
هیچکس با تو پس نیاید.

درسـت جملـۀ دوم «بـس
ضبـط
ـای «پـس بیایـد»« ،بـس نیایـد» ،و
ِ
ِ
✓ ضب ِـط درس ِ
ـت جملـۀ درسـت ،ب هج ِ
ّ
مصحـح انجـام شدهاسـت« .بـس
سـوی
نیایـد» اسـت .تبدی ِـل «ب» بـه «پ» در ایـن نمونههـا بهگمـان از
ِ
ِ
معنای ناتوانی در برابری با کسی است (نک ،سرواژۀ «بس آمدن» در لغتنامۀ دهخدا).
نیامدن» به
ِ
 ص ۱۱۵اگر گویذ :من بوده و نابوده ندانم ،کافر شود.
ّ
ْ
ّ
عـای غیبدانـی
های کفریـات اد ِ
✓ ایـن جملـه ،بـا ایـن ضبـط ،بیانگـرِ لف ِـظ کفـر نیسـت .یکـی از دسـته ِ

جـای «ندانـم» در اصـل
اسـت و جمال تـی در ایـن بـاره در ایـن کتـاب آورده شدهاسـت.
ِ
ضبـط درسـت به ِ

«بدانم» است؛ بسنجید« :اگر گفت“ :من بوده و نابوده بدانم” این کفر است؛» (ص )۵۱؛ نیز « :و لو قال:
من بوده و نابوده بدانم! یکفر ( ».ص )۸۱
 ص ۱۱۵اگر گویذ :اگر نا… بر خدای بودی به وی نگرویدمی ،کافر شود.
ِّ
مصحح :در اصل ناخوانا.
پانویس
ِ
بخش ناخوانا باید چنین باشـد*« :فالن پیغامـ»-بر  .بسـنجید با« :اگر فالن پیغامبر بودی ،من با وی
✓
ِ
نگرویدم( ».ص )۵۱؛ نیز نک .ص .۸۱

ص ۱۱۵
اگر مردی زن خوذ را گویذ :من سیم ندارم.
زن گویذ :دروغ میگویی.

✓ این بخش بدین گونه ناتمام است .در رسالۀ دیگرِ همین مجموعه ،ادامۀ آن آورده شدهاست:
«مـرد بگو یـد :ا گـر انبیـاء و مالئکـه شـهادت دهند که “مرا سـیم نیسـت” تو تصدیق نمیکنـی؟ زن گوید:
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تصدیق نمیکنم .در مجموع النوازل ،او را کافر میداند( ».ص )۵۱
 ص ۱۱۷اگر گویذ :مردمان از بهر  ….نماز کنند ،کافر شوذ.
ِّ
مصحح :در اصل سیاه شده .کلمه «نماز» هم حدسي است.
پانویس
ِ
✓ درسـت چنین اسـت« :مردمان از بهر ما نماز کنند» مؤید آن جملۀ پیشرو اسـت که در بخشـی دیگر

آورده شدهاست« :مردمان از بهر ما میگذارند( ».ص )۵۳
 -ص ۴۸

اگر مادری به فرزندش گوید :چرا این کار کردی؟ گوید :واهلل نکردم .مادر گوید« :تو و مه و اهلل»! ()۴۸

ـش پایانـی بدیـن صـورت نادرسـت اسـت و معنایـی دربرنـدارد .درسـت« :مـه تـو و مـه “واهلل” تـو »
✓ بخ ِ

است ،چنانکه در بخشی دیگر بازگفته شدهاست« :مادر گویذ :مه تو و مه “واهلل” تو ( ».ص )۱۲۴

 ص ۱۲۹َْ
اگر مردی را که موی لب سـنت کرده اسـت ،کسـی میگویذ که سـبلت بسـنت کرده[ای] اگر بوجه اهانت
سنت گویذ ،کافر شوذ۱۲۹ .
ِّ
مصحح :در اصل کلمهاي شبیه «بست» یا «بسنت»
پانویس
ِ
ّ
ّ
ـوی لـب یـا سـبلت اسـت« .پسـتکردن» در اینجـا برابـرِ «قـص» (در «قـص
م
کردن
ت
ـ
س
پ
ـت
س
✓ در
ِ
ِ
الشـارب») اسـت .بسـنجید با[« :اگر ] دیگری بگوید“ :سـبلت پسـت کرده …” یا … “این چه رسـم اسـت
سبلت پست کردن …” اگر اینها از روی طعن به سنت … باشد ،کفر است( ».ص )۵۲
 ص ۱۹۶ً
إذا حلف رجال بهذه اللفظة :که اگر فالن روز ده درم به من راسـت نکی [ کذا] به فالن جا ،هر زنی که به
زنی کنی از تو بسه طالق!

معنـای «فراهمکـردن» اسـت (نـک .لغتنامـۀ
نجـا برابـرِ «نکنـی» اسـت« .راسـتکردن» به
✓ «نکـی» در ای 
ِ

ذیل همین سرواژه).
دهخداِ ،

عبارات اندکیاب
فهرست واژهها و
ِ
ِ

ْ
گوناگـون این کتاب
هـای
بایسـته م 
ِ
بـرای اصطالحات و واژه ِ
یبـود کـه جام ِـع ایـن نوشـتهها فهرسـتهایی ِ
جسـتجوی زمانبر  ،دسـت یابند .نمونهای
بدون
فراهـم مـیآورد ،تـا خواننـدگان بدین دادهها ،بهآسـانی و
ِ
ِ

ـون
اصطالحـات مربـوط بـه طلاق اسـت کـه بـا
ـت واژ ههـا و
ِ
ِ
از ایـن فهرسـتها یکـی فهرس ِ
عبـارات گونا گ ِ
پیـشرو بـه کار بـرده
عبـارات
معنـای «طلاقدادن ،هشـتن»،
ـرای
ِ
ِ
ـرای نمونـه ،ب ِ
فارسـی بیـان شدهاسـت .ب ِ
ِ
شدهاسـت :آهیچندن [= آهنجیـدن] (ص  ،)۱۷۹بـه خـدای بخشـیدن (ص  ،)۱۷۵پـای گشـاده کـردن
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کار خـدای کـردن (ص
(صـص  ،)۱۸۱ ،۱۷۵پایگشـادن (ص  ،)۱۷۵چنـگک بازداشـتن (ص  ،)۱۷۵در ِ

 ،)۱۷۵دست بازداشتن (ص  ،)۱۷۵رهاکردن (ص  ،)۱۷۵یکهکردن (ص .)۱۷۴
عبارات اندکیاب آورده میشود:
در ادامه ،فهرستی از واژهها و
ِ
انگله ()۱۹۲
بارنامه ()۵۷
بازاستدن ()۶۷
باشیدن ()۱۹۷ ،۱۹۴ ،۱۹۳ ،۹۳ ،۵۹
بخششی ()۸۵
بذرگری [= فالحت] ()۱۹۹
بر سر آوردن [= حاصلکردن] ()۵۴
ّ
بس نیامدن [= حریفنشدن با کسی در زور و قوت] ()۸۰ ،۴۹
بکار بودن [= الزم بودن] ()۵۴
بندیده [= بسته] ()۱۶۹
بیادبانه (صفت) ()۱۴۶ ،۱۴۴
بینمازی [= نماز نگزاردن] ()۸۶ ،۵۳
پاسکاری [= نگهبانی] ([ ۹۰ ،۵۶با «ب»])
پای کسی گرفتن [= به کسی ّ
تمسک نمودن] ()۷۵ ،۴۷ ،۴۶
پرستشگری ()۱۴۹
پیشکردن [= پیشهکردن] ()۵۰
جوالههبچه ()۱۱۵ ،۸۲ ،۵۱
چشم گرم کردن ()۱۹۵
حجتآ گنده ()۹۳ ،۵۹
خدایناترس ()۱۷۸
خدوک ()۲۱۸
ُ
ُ
خوردداشت [= خردداشت] ()۱۲۹
داستان [= َدستان ،مکر ] ()۵۶
دانشمندک ()۱۳۴ ،۹۱ ،۵۷
دانشمندی ()۱۱۹ ،۵۷ ،۵۶
درودگر ()۹۱ ،۵۷
دروغی [= کاذب ،ساختگی] ()۹۹
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درویشک ()۸۱
دست ّ
اره ()۱۲۰
دستبردن [= پیشیگرفتن]
دستره [= دست ّ
اره] ()۹۱ ،۵۷
رضامندی ()۱۵۸
رهیوار ()۹۷ ،۶۴
روبروئی [= رودررو ] ()۱۴۰
رونده [= روا ،نافذ] ()۴۷
ریمناک ()۵۱
ریو ()۷۷
ساماکچه ()۱۹۲
سیاههمادر ()۱۹۸
شستهکردن ()۱۴۰
طلبنده ()۱۴۲
علویک ()۹۱ ،۵۷
غمی [= غمگینی] ()۱۴۱
فرسته [= فرشته] ()۴۹
فروگذاشتن [= نادیدهگرفتن] ()۸۳
فرونگریستن ()۷۵ ،۴۶
فریشته ()۱۱۵ ،۱۱۴
قزاگند ()۱۹۳
قلتبانگیکردن ()۲۰۸
کارگریز ()۸۷
کدبانویی ()۲۱۹
کرمچه ()۱۸۹
کرنج ()۹۸ ،۶۵
کندوری ()۵۲
کیسهدریده ()۸۹ ،۵۵
گرانجان ()۸۳
مایان (ج« .ما») ()۱۴۹ ،۱۴۴ ،۱۴۲ ،۱۴۰
مزدورکار ()۸۷
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مستکرده [= ُم ْس ِکر ] ()۹۶ ،۶۳
ناآفریده ()۶۵
ناباشیده ()۱۷۷ ،۱۷۶
نابوده ()۹۸ ،۵۱
ناجوان [= ناجوانمرد] ()۱۸۴
ناحفاظیکردن ()۱۹۱
ناساخته [= ناآماده] ()۷۶ ،۴۷
نامداری [= شهرت] ()۱۴۳
نشتن [= نشستن] ()۵۳
نشته [= نشسته] ()۴۷
هشتن ()۱۷۴
هشته ()۲۰۶ ،۱۷۶ ،۱۷۵ ،۱۷۴ ،۱۷۳
های امالیی و ویراستاری نیز برکنار نیست ،و در این نوشته به این نادرستیها اشاره
کتاب از نادرستی ِ
هـای
های
ِ
گوناگـون راهیافتـه زدوده شـود و نمایه ِ
ـای بعـدی ،نادرسـتی ِ
نشـد .امیـد اسـت کـه در چاپه ِ
پایان کتاب افزوده شود.
بایسته نیز فراهم آورده و به ِ

منابع

ابویعقوب تبریزی ،یوسف بن علی ( .)1398قصۀ سلیمان (متنی کهن از حوزۀ زبانی آذربایجان) .به تصحیح علیرضا امامی و
اردوان امیرینژاد .تهران :انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری انتشارات سخن.
ُ
تصحیح عباس اقبال .تهران :چاپخانۀ
اسدی طوسی ،ابومنصور علی بن احمد ( .)۱۳۱۹لغت فرس (با ملحقاتی چند) .به
ِ
مجلس.
ّ
تصحیح نجیب مایل هروی و علیا کبر الهی
اسفراینی ،شاهفوربن طاهر ( .)۱۳۷۵تاجالتراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم .به
ِ
خراسانی .تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ مؤسسۀ نشر میراث مکتوب.
آقامحمدی ،امیرحسین ( .)۱۳۹۷تحقیق در نسخۀ ّ
ّ
خطی تفسیر کهن نجف (نسخۀ شمارۀ  ۲۹۵۳۸مکتبة الحیدریة).
پایاننامۀ کارشناسی ارشد .دانشگاه تهران.
آموزگار ،ژاله و ّ
تفضلی ،احمد ( .)۱۳۸۲زبان پهلوی :ادبیات و دستور آن .تهران :معین.
انصاری هروی ،عبداهللبن ابومنصور هروی ( .)۱۳۶۲طبقاتالصوفیه :تقریرات شیخاألسالم ابواسمعیل عبداهلل انصاری
هروی .به تصحیح ّ
محمد سرور موالیی .تهران :توس.
ِ

تصحیح مرتضی آیهاهللزاده شیرازی .تهران :مرکز فرهنگی نشر قبله؛ دفتر نشر
بخشی از تفسیری کهن به پارسی ( .)۱۳۷۵به
ِ
میراث مکتوب.
های آوایی» .آینۀ پژوهش.۳۱۶-۲۹۷ :)۱۹۰(۳۲ .
بصائر یمینی :کاستیها و
«تفسیر
بیگدلو ،میالد.)1400( .
بررسی ویژگی ِ
ِ
ِ
ِ

های زبانی)» .گزارش میراث.)۹۱-۹۰(۳ .
های حلیمی
(بررسی ویژگی ِ
[زیرچاپ]) .نگاهی به فرهنگ ِ
بیگدلو ،میالد (ِ ۱۴۰۱
ِ
ّ
فارسیهود متقدم .ترجمۀ میالد بیگدلو .تهران.
دستورزبان
(زیرچاپ).
ِ
ِ
پاول ،لودویگ ِ
تصحیح علیاوسط ابراهیمی .تهران :مرکز نشر دا نشگاهی.
تاجاألسامی (تهذیباألسماء) ( .)۱۳۶۷به
ِ

باتک یسرربودقن

:یفنح هقف رد یسراف ِرفک ِظافلا
ینابز ِیاه هتسیاب
ِ
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ترجمۀ تقویمالصحة (از مترجمی ناشناخته) ( .)۱۳۵۰بهتصحیح غالمحسین یوسفی .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
میکروفیلم شمارۀ .۶۲
دانشگاه تهران.
اسناد
مرکز
ترجمۀ
ِ
ِ
ِ
تفسیر طبری ( ۵۶۳هـ) .کتابخانۀ مرکزی و ِ
ِ
ّ
تصحیح محمود مدبری .کرمان :دانشگاه شهید باهنر (کرمان).
ترجمۀ قران ماهان ( .)۱۳۸۳به
ِ
ریزفیلم شمارۀ [ ۸۲۷شمارۀ  ۶۲۳۰و .]۶۲۳۱
دانشگاه تهران.
ترجمۀ تفسیر طبری .کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد
ِ
ِ
جعفریان ،رسول ( .)۱۴۰۰الفاظ کفر در مذهب حنفی :پیشینه .در :الفاظ کفر فارسی در فقه حنفی (کفریات زبانی در میان
عامه (صص  .)۴۲-۱۱تهران :علمی.
جهاندیده ،عبدالغفور ( .)۱۳۹۶فرهنگ بلوچی فارسی :شامل بیش از شصت هزار واژه و اصطالح بلوچی و معنی آنها به
فارسی (با ّ
مقدمۀ دکتر علیاشرف صادقی) .تهران :معین.
ّ
ّ
سال هشتم،
حاجیسیدآقایی ،ا کرمالسادات (« .)۱۳۸۹لزوم بازنگری در تصحیح قصصاالنبیای نیشابوری» .آینۀ میراثِ .
ضمیمۀ ۱۱۱.-۱ :۲۱
ّ
فرهنگ
حسندوست ،محمد (.)۱۳۸۹
ایرانی نو .تهران :فرهنگستان زبان و ادب
ِ
تطبیقی-موضوعی زبانها و گویشهای ِ
ِ
فارسی.
ّ
حسندوست ،محمد ( .)۱۳۹۳فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی .تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،گروه نشر آثار.
رواقی ،علی (« .)۱۳۴۸ساختمانی از فعل ماضی» .دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.۳۹۳-۳۸۱ :)۱۳(۳ .
سمرقندی ،عمربن حسن ( .)۱۳۵۴منتخب رونقالمجالس و بستانالعارفین و تحفةالمریدین :بر اساس نسخۀ مورخ ۵۴۳
تصحیح احمدعلی رجائی .تهران :دانشگاه تهران.
هجری .به
ِ

سورآبادی ،ابوبکر عتیق ( .)۱۳۳۸ترجمه و قصههای قرآن از روی نسخۀ موقوفه به تربت شیخ جام مبتنی بر تفسیر ابوبکر
عتیق نیشابوری .تهران :دانشگاه تهران.
صادقی ،علیاشرف (« .)۱۳۸۳دو ّ
تحول آوائی در زبان فارسی (حذف و اضافهشدن صامت «ن» بعد از مصوتهای بلند)».
زبانشناسی.۹-۱ :)۳۸(۱۹ .
ّ
صادقی ،علیاشرف و حاجیسیدآقایی ،ا کرمالسادات (« .)1390بعضی شکلهای ناشناختۀ شناسهها در فارسی قدیم».
ویژهنامۀ نامۀ فرهنگستان (دستور).۵۷-۳ :۷ .
فرهادی راد ،یوسف ( .)۱۳۸۱بررسی ریشهشناسانه واژ گان گویش بافت .کرمان :مرکز کرمانشناسی.
َ
مترجم [نسخۀ ّ
خطی] .سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی .به شمارۀ .۶۳۱
قرآن
ِ
ّ
نویس شمارۀ ۲/۵۳۵س.
کردی نیشابوری ،یعقوب ،المهذب .کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی .دست
ِ
کیاّ ،
محمدصادق ( .)۱۳۹۰واژهنامۀ شصت و هفت گویش ایرانی .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
هاشمیزادۀ ابرقویی ،فاطمه ( .)۱۳۹۲بررسی متنهای فارسی به خط مانوی از تورفان (پایاننامۀ کارشناشی ارشد).
دانشگاه بوعلیسینا ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.
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