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حنفی  فقه  در  فارسی  کفر  الفاظ  ناِم  با  کتابی  به تازگی،  چکیده: 
)کفریات زبانی در میان عامه( به کوشِش دکتر رسوِل جعفریان 
چاپ شده است. این کتاب حاصِل گردآورِی پاره ها و جمله هاِی 
از  فارسی  پاره هاِی  این  است.  حنفی  فقِه  نوشته هاِی  از  فارسی 
و  کهن  ویژگی هاِی  و  است  ارزشمند  زبان شناختی  و  زبانی  نگِر 
صورت هاِی نامعمول را می بازمی نماید. علٰی رغِم این ارزشمندی، 
داده  اختصاص  فارسی  جمالِت  این  زبانِی  جنبۀ  براِی  بخشی 
نشده است. از سوِی دیگر، این کتاب هیچ نمایه ای ندارد، و حّتٰی 
فهرستی از واژه ها و عباراِت مهِم فارسی نیز گردآوری و به دست 
داده نشده است. در این نوشته کوشیده شده است تا به شماری 
نادرستی هاِی  از  بخشی  و  اشاره  نوشته   این  زبانِی  ویژگی هاِی  از 
نهاده شود.  پیِش رو  آن ها  این نوشته و شکِل درسِت  تصحیحِی 
افزون بر این، فهرستی براِی واژه ها و عباراِت مهِم فارسی از نگِر زبانی 

نیز فراهم آورده شده است.

کلیدواژه: عبارات فارسی در نوشته های عربی، توضیحات زبانی، 
الفاظ کفر فارسی در فقه حنفی، عباراِت فارسِی متقّدم، نوشته های 

فقهی

| میالد بیگدلو
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Persian Words of Blasphemy in Hanafi Juris-
prudence: Linguistic Requirements
Milad Bigdeloo

Abstract: Recently, a book named Persian 
blasphemy words in Hanafi jurisprudence (lin-
guistic 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 fea-
tures 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

ألفاظ الكفر الفارسّية يف الفقه احلنيف: املقتضيات اللغوّية
ميالد بيگدلو

 كتاٌب بعنوان ألفاظ الكفر الفارسّية يف الفقه 
ً
اخلالصة: صدَر حديثا

ّية يف أوساط العاّمة( من تأليف الدكتور رسول  ّيات لغو احلنيف )كفر
ّيان. جعفر

وهـذا الكتـاب هـو حصيلـة جتميـع عبـارات ومُجَل فارسـّية من متون 
الفقه احلنيف. وهذه املقاطع الفارسّية هلا قيمهتا من الناحية اللسانّية 
يل ما يكتنـف املفردات القدمية والصور غير  ّيـة، حيـث إّنـا تز واللغو
املتعارفة من اإلهبام. إاّل أ ّنه وعى رغم هذه األمّهّية مل يمّت ختصيص 

ّية هلذه اجلمل الفارسّية. قسٍم لبيان الناحية اللغو
خرى خيلو هذا الكتاب من أّي نوٍع من الفهارس، بل 

ُ
ومن ناحية أ

.
ً
حّت مل يمّت هتيئة فهرس للمفردات والعبارات الفارسّية أيضا

ويف هـذه املقالـة سـعى الكاتـب لإلشـارة إىل عـدٍد مـن اخلصائـص 
مي  إىل بعض االشتباهات التصحيحّية وتقد ّية هلذا الكتاب، و اللغو
 عـى 

ً
الشـكل الصحيـح هلـا. يضـاف إىل ذلـك اشـتمال املقالـة أيضـا

النظـر  مـن وجهـة  املهّمـة  الفارسـّية  والعبـارات  للمفـردات  فهرسـٍت 
ّية. اللغو

بّيـة،  العر الكتابـات  يف  الفارسـّية  العبـارات  األساسـّية:  املفـردات 
احلنـي،  الفقـه  يف  الفارسـّية  الكفـر  ألفـاظ  ّيـة،  اللغو التوضيحـات 

العبارات الفارسّية املتقّدمة، الكتابات الفقهّية.
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یـات زبانـی در میـان عامـه( به کوشـِش دکتـر  به تازگـی، کتابـی بـا نـاِم الفـاظ کفـر فارسـی در فقـه حنفـی )کفر
یـان در 224 صفحـه و شـمارگاِن 550 نسـخه از سـوِی نشـرِ علـم بـه چـاپ رسیده اسـت. ایـن  رسـول جعفر
ی از پاره ها و جمله هاِی فارسی را در نوشته هاِی فقِه حنفی )ماننِد المحیط برهانی، فتاواِی  کتاب شمار
بـردارد. الفـاِظ فارسـی در زمینـۀ طـالق و سـوگند نیـز بـه ایـن  ( در ی از رسـاله هاِی دیگـر تاتارخانیـه و شـمار
ِی ایـن پاره ها دانسـته شده اسـت: هدِف نخسـت و  نوشـته ها افـزوده  شده اسـت. دو هـدف سـبِب گـردآور
مهم تـر از نگـرِ جامـِع آْن ارزش منـدی و نقـِش ایـن پاره هـا در »بازنمایـی ادبیـات فارسـی دینـی و مذهبـی 
یـان، 1400: 11(.  عامیانـه میـان مـردم« ودیگـر »کمـک بـه فهـم بحـث تکفیـر در مذهـب حنفـی« )جعفر
یـۀ پشـتِی کتـاب یـاد شده اسـت، ایـن نوشـته ها برکنـار از ارزمنـدی از نگـرِ دینـی، در بررسـِی  چنانکـه در رو
زبان و نوشته هاِی پس از سدۀ پنجم سودمند و از دیِد زبان شناختی نیز ارزمند است. جعفریان )1400( 
در پیشـگفتاِر خـود بـر ایـن کتـاب از مسـائلی ماننـِد »تنـّوع بسـتر تکفیـر در مسـلمانان« از نظـرِ درزمانـی، 
یـات زبانـی«، »آثـار  کفر یـات زبانـی در مذهـب حنفـی«، »معیارهـای تکفیـر در  کفر یخـی  یشـه های تار »ر

مکتوب در باره الفاظ کفر در فقه حنفی« سخن گفته است.

چنانکـه خـوِد جامـِع ایـن جمـالت گفته اسـت، ایـن نوشـته ها از نظـرِ زبانـی و بررسـی هاِی زبـاِن فارسـی و 
مسـائِل دیگـر دربـارۀ آن ارزشـمند اسـت؛ علٰی رغـِم ایـن ارزشـمندی، بـه جنبه هـاِی زبانـِی ایـن نوشـته ها 
پرداخته نشده اسـت. همین کم بوِد توّجه به مسـائِل زبانی سـبب شده اسـت تا نادرسـتی هاِی تصحیحِی 
، این کتاب هیچ نمایه ای ندارد، و حّتٰی فهرستی از واژه ها  نااندکی نیز در این اثر راه یابد. از سوِی دیگر

ی و به دست داده نشده است. و عباراِت مهِم فارسی نیز گردآور

ی از ویژگی هـاِی زبانـِی ایـن نوشـته  اشـاره کند و بخشـی از  نگارنـده، در ایـن نوشـته، می کوشـد تـا بـه شـمار
نادرسـتی هاِی تصحیحـِی ایـن نوشـته و شـکِل درسـِت آن هـا را پیـِش رو نهـد. افـزون بـر ایـن، فهرسـتی از 

واژه ها و عباراِت مهِم فارسی از نگرِ زبانی نیز پیش نهاده خواهد شد.1

نکته هاِی زبانی
- صص 47، 53

گـر کسـی بـه فارسـی گفـت: »خـدا بـرای داد اسـتاده اسـت، او برای داد نشسـته ]در اصل: نشـته[ اسـت«؛  ا
این کفر است.

گـر بـه مـردی گفتـه شـود، نمـاز بخـوان، … بگویـد: »سـرنماز مـن نشسـته ام ]در اصـل: نشـته ام[ …« … کفـر  ا
است.

1. نوشـته هاِی میـاِن دو قـّاب )»][«( در متـوِن کتـاب افـزودۀ جامـِع ایـن نوشـته ها اسـت. نوشـته هاِی میـاِن >< افـزودۀ نگارنـدۀ این مقاله 
است.
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✓ »نشستن« )< -niš فارسی میانه < -had فارسی باستان( در نمونه هاِی باال به گونۀ »نشتن« درست 
است و مشتّقاِت آن در نوشته هاِی کهن به چشم می خورد:

یده بودند اندران کشـتی نشـتند« )ترجمۀ تفسـیر طبری، ریزفیلِم  »نوح ]…[ با این هشـتاد تن کی بدو بگرو
شمارۀ 827 ]6230[: 86 ب(.

[ یک سال اندر مسجد آدینۀ دمشق بنشت« )سمرقندی، 1354: 212(. »]مالك بن دینار

 – یـاد کـرد فضـل مجاهدان بر نشـتگان که ایشـان جهاد نکنند« )اسـفراینی، 1375، 
َ

»خـدای – عـّزَ و َجـّل
ج 2: 541(.

ِکبًا[« )ترجمه قرآن ماهان، 1383: 96(. »بیرون آوردیم از او دانه ای نشته2 ]=ُمَترا

ی،  ی هرو یارگاه شیخ ابوالحسن سوهان آزن بود. در مسجد جامع ما نشتید« )انصار »دیگر از مشایخ گاز
1362: 531 ]ضبِط نسخۀ الف[(.

: ُکردی  ی از گویش هاِی ایرانِی نو نیز »نشسـتن« بدین گونه به کار برده می شـود؛ براِی نمونه، در در شـمار
ی )کیا، 1390: 803(. ، سار )حسن دوست، 1389، ج 1: 927(، بافت )فرهادی راد، 1382: 202(، اوالر

- صص 47، 49
ما با تو به حکم خدای کار می کنم.

کذا[، خدا دروغ می گوید. گر ما دروغ می گویم ] ا
✓ در ایـن دو نمونـه، پایانـۀ اول شـخِص جمـع به گونـۀ نـادِر »-م« نمـود یافته اسـت. نمـوِد آن بدیـن گونه در 

نوشته هاِی کهِن دیگر نیز دیده می شود: 

ّنـا[ )ترجمـۀ تفسـیر طبـری، ریزفیلـِم شـمارۀ ف827 ]6230[: 93 الـف(، »بشـت بخـذای  پیـدا کـردم ]= َبّیَ
قَنـا[ )ترجمـه 

َ
لَنـا[« )بخشـی از تفسـیری کهـن یـه پارسـی، 1375: 133(، بیافریدمـش ]= َخل

َ
بازکـردم ]= َتَوّک

قرآن ماهان، 1383: 192(.

و  صادقـی  242-243؛   :2015 صادقـی،  §335؛   ،1963  ، نـک. الزار نیـز   ، دیگـر نمونه هـاِی  بـراِی 
حاجی سّیدآقایی، 1390: 22-19.

- ص 56
آنها که علم می آموزد ]ند[ داستانها است که می آموزند. 

، پایانۀ »-د« به »آن ها« برمی گردد و البّته درسـت اسـت. این پایانۀ نادِر سوم شـخِص  ✓ در این نمونه نیز

2. اصل: نشنه
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جمع در نوشته هاِی کهِن دیگر نیز به چشم می خورد:
بـرِد »-د« به جـاِی صـورِت معمـوِل »-ند« )پایانۀ سوم شـخِص جمـع(، نک. صادقی و  بـراِی نمونه هـاِی کار

حاجی سّیدآقایی، 1390: 41-40.

- ص 49
با فالن خدای و فرشتگان ]در اصل: فرستگان[ و هیچ کس برنیاید.

یخِت پهلوِی این واژه،  ی نباشد( هماننِد ر گر حاصِل کم کوشِی رونویسنده در نقطه گذار ✓ این ضبط )ا
یعنـی frēstag )مکنـزی3، 1986: 34( بـا ]s[، اسـت. نمونه هایـی دیگـر از همیـن تلّفظ در نوشـته هاِی کهن 
یـس )563 هـ،  ـِی پار

ّ
دیـده می شـود، ماننـِد »فریسـته« در ترجمـۀ تفسـیِر طبـری، دست نوشـِت کتابخانـۀ مل

 : ّیة )در میکروفیلـِم شـمارۀ 62: 23، 59، 75، 87(، تفسـیِر کهـِن نجـف بـه شـمارۀ 29538 مکتبـة الحیدر
ی )به نقل از حاجی سّیدآقایی، 1389: 9( و »فرسته«  آقامحّمدی، 1397: 60( و قصص األنبیاِی نیشابور

در قرآِن مترَجِم شمارۀ 631 )ص 665( و قّصۀ سلیمان )ابویعقوب تبریزی، 1398: 58 ]حاشیه[(.

- صص 63، 89
من چه کرده که توبه می بایذ کرد.

رو هان که پاس شده.
تی از این دست، در سطِح روساخت، چنین می نماید که پایانه افعال حذف شده است. البّته  ✓ در جمال
شاید بتوان این گونه از جمله ها را به ساخِت ارگاتیِو4 فارسِی میانه شبیه دانست. نمونه هایی از این ساخت 
را رواقی )1348( در مقاله ای گرد آورده اسـت. در »من به وی بگروندی« نیز شـاهِد همین سـاخت هسـتیم؛ 
»بگروندی« در اصل »بگرویدی« بوده است و طِی فرآینِد چندگانۀ آوایی به »بگروندی« بدل شده است. این 

دگرگشتگِی آوایی نظیرِ تبدیِل پایانۀ ēd- به and- است )نک. حاجی سّید آقایی، 1391: 53(. 

- ص 78
ی بترسم. خدای را کیست که از و

✓ در ایـن دو نمونـه،، پس اضافـۀ »را« پـس از نهـاد آورده شده اسـت5. نمونه هـاِی ایـن امـر در نوشـته هاِی 
:)302 :1400 ، کهِن دیگر نیز دیده می شود. براِی نمونه، در تفسیِر بصائِر یمینی )به نقل از بیگدلو

»ایشان را بتان را می پرستیدند« )ج 2: 611(؛

ی دهند« )ج 2: 643(. »آنان که شما را ایشان را به خدایی می خوانید نتوانند که شما را یار

3. Mackenzie
4. ergative
زخ  ، پس اضافۀ »را« در دو جایگاه )پس از مفعوِل مستقیم و مفعوِل غیرمستقیم( به کار رفته است: »خود را دو 5. در نمونه ای دیگر نیز

را نهاده ام.« )ص 122(.
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- ص 59
همچنین نم، طالق مرا ده.

همچنین نم از من بیرون آی.
. همچنین نم، با مم صحبت مدار

ی نباشـند، بـا افزودگـِی n غیراشـتقاقی روبـرو  گـر حاصـِل نادرسـتِی تایپـی یـا نوشـتار ✓ در ایـن نمونه هـا، ا
هستیم. براِی نمونه هاِی این پدیدۀ زبانی، نک. صادقی، 1383.

- ص 94
هرگاه که ترا بینم مرا تپ آید!

ِک پیشـیِن خود به p بدل  ✓ در این نمونه، »تپ« دگرگشـتۀ »تب« اسـت، و b- تحِت  تأثیرِ همخواِن بی وا
شـده  و همگون6 شده اسـت. نمونه هایی از این دگرگشـتگی در نوشـته هاِی دیگر نیز به چشـم می خورد؛ 

، 1401؛ الزار7، 1963: 142.  براِی نمونه هاِی تبدیِل b به p، نک. بیگدلو

- ص 92
رجل قال المرأته: یا کافرة یا یهودیة یا مجوسیة! فقالت: هم چنینم، او قالت: هم چنینیم، طالق ده مرا.
گـر ایـن  ✓ در نمونـۀ بـاال، »هم چنینـم« و »هم چنینیـم« هـر دو بـه »زن« )اول شـخِص مفـرد( بازمی گـردد. ا
گونـۀ  کـه تلّفـِظ فعـِل ربطـِی پی بسـتِی اول شـخِص مفـرد بـه هـر دو  ضبـط درسـت باشـد، می تـوان گفـت 
ِبـر8، 2007:947( و ]-am/-em[ »-م« رایـج بوده اسـت. »-یم« در  [ēm-]/»-یـم« )مطابـق بـا فارسـِی میانـه؛ ِو

نموِد پایانۀ اول شخِص مفرد و فعل/ضمیر پی بستِی این شخص در نوشته هاِی دیگر نیز دیده می شود؛ 
براِی نمونه هاِی آن، نک. صادقی و حاجی سّیدآقایی، 1390: 6.

- صص 152، 157
گر کسی گوید که … قرآن خمر را پلیت ]پلید[ نساخته است … انکار آرد. ا

گر کسی کتاب فقه و حدیث و غیره نسبت بطالن و کذب و پلیتی ]پلیدی[ کند … او کافر شود. ا

ک داِر d در جایـگاِه پایانـی بـه t بـدل شده اسـت. ایـن دگرگشـتگی در  ✓ در ایـن دو نمونـه، همخـواِن وا
daryā pa kočak e čalapp-ag palit na- ،ی از گویش هـاِی کنونـی نیـز دیـده می شـود؛ بـراِی نمونـه شـمار

ک شـدگِی d در جایـگاِه پایانـی در فارسـی، نـک.  bit )بلوچـی؛ جهاندیـده، 1396، ج 1: 580(؛ بـراِی بی وا

یندفور9، 2011: 142-140. و

6. progressive assimilation
7. Lazard
8. Weber
9. Windfuhr
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- صص 148، 152، 153
گر کسی کاله مجوس که رسم آنهان ]به جای »آنها«[ هست به سر خود اندازد، کافر شود. ا

گر کسی … رسمیات آنهان ]آنان[ اختیار کند … کلمۀ کفر صادر شود. ا
همین شخص از همان کسان است که آنهان ]آنان[ را او تعالی فراموش کرده است.

کـه بـدان همخـواِن خیشـومِی  ✓ »آنهـان« در ایـن سـه نمونـه صورتـی از پسـونِد جمع سـاِز »-هـا« اسـت 
بـراِی نمونه هـاِی  n غیراشـتقاقی، نـک. صادقـی، 1383؛  افزودگـِی  )بـراِی  افزوده اسـت   n- غیراشـتقاقی
hān-، نـک. صادقـی و حاجی سـّیدآقایی، 1389: 58(. ایـن افزودگـی در صـورِت ihān- در نوشـته هاِی 

فارسـیهوِد متقـّدم )پـاول، زیرِچـاپ، §79( نیـز دیـده می شـود، کـه آن را باید بازماندۀ īhā- فارسـِی میانه + 
n- غیراشتقاقی دانست.

-ص 172
کذا[ با تو باشیدن نیست مرا طالق ده! سئل نجم الدین عمن قالت له امرأتة: مرا برک ]

ی  ـح در برابـرِ آن »کـذا« نوشته اسـت نماینـدۀ واژۀ »بـرگ« اسـت. کسـی را بـرِگ کار ✓ نویسـه ای کـه مصّحِ
بـودن یعنـی آن کار بـراِی کسـی ممکـن بـودن، چنانکه: »سـئل عمـن قالت له امرأته: مرا برگ با تو باشـیدن 

نیست مرا طالق ده!« )ص 210(

- ص 173
سـئل عمـن قـال: ان فعلـت کـذا فحـالل واحـد مـن حالل اهلل تعالـی علّی حـرام. ثم قال: عینـت به لحمل 
االبـل. و لـه امـرأة. ثـم فعـل مـا حلـف علیـه؟ فکتـب: زن طـالق شـده اسـت و اسـتوار ندارنـدش در لنـج 

کذا[. می گویند ]

( لنـج« را در این جـا به گمـان بایـد در جایـگاِه »لنجیـده« و به معنـاِی »هشـته« و »طـالق داده« از  ✓ »)در
گرفـت. »لنجیـدن« هم معنـاِی »آِهختـن« در معنـاِی »کشـیدن« و »بیرون کشـیدن«  مصـدِر »لنجیـدن« 
یشـۀ  اسـت و اسـدی )1319: 66( نیـز ایـن مصـدر را بـه »آهیختـن« معنـا کرده اسـت؛ در اصـل، این دو از ر
: حسن دوسـت، 1393، ج 4: 2532(. خـوِد »آهیختـن«  واحـِد  -θangهسـتند )رایشـلت10، 1911:234؛ نیـز
و مشـتّقاِت آن نیـز به صـورِت »آهیچنـدن« )← »آهنچیـدن« ← »آهنجیـدن«( در معناِی »ِهشـتن« به کار 
رفته است: »فیقول الزوج: آهیچندم ترا از خویشتن به این شرطها.« )ص 179(؛ »فقال للمرأة: تو خویشتن 

< ازین مرد بکابین و هزینه عدت به یک طالق، آهیچندی؟ فقال: آهیچندم.« )ص 179( را >بخر

نادرستی ها
- ص 79

10. Reichelt
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خدای تو را نشانده تا خدای تعالی همه آن کند که تو گویی.
✓ جایـگاِه پس اضافـۀ »را« در ایـن نمونـه درسـت نیسـت. بـا توّجـه بـه کفربـودِن لفـظ، چنیـن می نمایـد که 
گویـی«. در رسـالۀ دیگرِ  [ تـو خـدای را نشـانده ای کـه همـه آن کنـد کـه تـو ]می[ منظـور چنیـن باشـد: ]مگـر
همیـن مجموعـه )ص 49(، ایـن جملـه بازگـو شده اسـت و از آن می تـوان بـه ضبِط درسـت دسـت یافت: 

»خدای را تو نشانده11 تا خدای تعالی همه آن کند که تو گویی.« 

- ص 49
پـدر هـم در حـاِل نمـاز اسـت، مـردی  یـه می کنـد، پـدرش را می کنـد، پـدرش را می خواهـد، و گـر کودکـی گر ا
یـه مکـن کـه پـدر تـو اهلل می کنـد«، ایـن کفـر نیسـت، چـون معنایـش ایـن اسـت کـه »خدمـت اهلل  گویـد: »گر

می کند«.
✓ در رسـالۀ دیگر )ص 80( به جاِی »اهلل می کند«، »لقاء اهلل می کند« آورده شده اسـت، و به نظر می رسـد 

که همین درست است: »مگری که پدر تو لقاء اهلل می کند.«

- ص 51
گر گفت: »خوار ]؟[ یار گران خواهد شـدن« مشـایخ اختالف دارند. وجه  در مجموع النوازل آمده اسـت: ا

کفر همین غیب دانی است.
« نشـاِن پرسـش نهاده اسـت. معـادِل همیـن جملـه در بخشـی دیگـر )ص 81(  ـح در برابـرِ »خـوار ✓ مصّحِ
آورده شده اسـت: »لـو قـال رجـل …: … غلـه گران خواهد شـد! … عند بعض العلمـاء یکفر و عند البعض 
« و برابـرِ  .« بـا سـنجِش ایـن جملـه بـا جملـۀ موردنظـر بـه دسـت می آیـد کـه ضبـِط درسـت »خواربـار ال یکفـر

»غله« است.

- ص 53
ی نیاید که بسر نتواند بردن ]در اصل: بدن[. خردمند در کار

✓ ضبِط دست نوشـت درسـت اسـت، و همخواِن r طِی فرآینِد حذف از »ُبردن« افتاده اسـت. نمونه هاِی 
این افتادگی در نوشته هاِی دیگر نیز دیده می شود:

ی  پـرورش ← پـروش )ترجمـۀ تقویم الصحـة، 1350: 20، 29(، خورسـند ]= ُخرسـند[ ← خوسـند )انصـار
ی، 1362: 571 ]نسـخۀ ب[(، سـپرز ← سـپز )تاج األسـامی، 1367: 650(، خـوردگام ]= ُخـردگام[ ←  هـرو
یـد ← بدیـد )سـورآبادی، 1338، ج 2: 828 ]پانویـس[(. خـوِد  خـودگام )تاج األسـامی، 1367: 451(، بدر
ی )صـص 192، 224، 230( بـه کار  ُکـردِی نیشـابور ِب 

ّ
»ُبـدن« به جـاِی »بـردن« سـه بـار در فرهنـِگ المهـذ

رفته است.

11. نشانده ای.
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- ص 62
بشر نمی باید که خویشتن را از خدای تعالی در گذراند ]در اصل: گذارانید[.

ی به اصالح ندارد. پایانۀ سوم شـخِص مفرد در فارسـِی  ✓ ضبِط »درگذارانید« خود درسـت اسـت و نیاز
ی از مـوارد  میانـه در اصـل ēd- اسـت )آمـوزگار و تفّضلـی، 1382: 74( و شـاید نمـوِد ایـن پایانـه در شـمار
همچنـان در حوزه هـا و روزگارانـی بدیـن گونـه بوده اسـت. بـراِی نمونـه، در نوشـته هاِی فارسـِی نـو به خـّطِ 
یانی )به نقـل از هاشـمی زادۀ ابرقویـی، 1392(، ایـن صـورِت پایانـۀ سوم شـخِص مفـرد دیـده می شـود:  ُسـر
 [xwāhēd] xwʾhyd »گـرَدد« )ص 26(،   [gardēd] grdyd »بیَنـد« )ص 26(،   [bīnēd] bynyd

»خواَهد« )ص 28(، ʾšn’syd [išnāsēd] »شناَسد« )ص 30(.

- ص 91
جاهل قال: آنها که علم می آموزند داستانه است که می آموزند!

کـه علـم  ✓ »داسـتانه« در این جـا نادرسـت اسـت. ایـن جملـه در بخشـی دیگـر نیـز آمده اسـت: »”آنهـا 
می آموزد داستانها است که می آموزند” …، یا گفت: “تزویر است”.« )ص 56( گفتنی است که »داستان« 
کـۀ بلنـِد ā( اسـت. مؤیـِد آن نیـز  در ایـن دو نمونـه دگرگشـتۀ »َدسـتان« ]= مکـر و فریـب[ )بـا کوتاه شـدگِی وا
بخِش آخرِ نقل قوِل صفحۀ 56 و نیز این جمله است: »گفتن این که این علوم همه “داستان” است، یا 
 ، ” است … سبب کفر می شود.« )ص 105( »داستان« به جاِی »َدستان« در نوشته هاِی دیگر همه “تزویر

، 1400: 107( به کار رفته است. ماننِد تفسیِر بصائِر یمینی و فرهنِگ صحیفة العذراء )به نقل از بیگدلو

- ص 95
 ، رجـل عـرض علیـه خصمـه فتـوی علیـه جـواب االئمـة، فرّده و قال: چه بـاز نامه فتـوی آورده ای؟ فقد کفر

النه رّد حکم الشرع.
✓ »باز نامه« در این جمله نادرست است. این جمله در رساله هاِی دیگرِ این کتاب آورده شده است:

»چه بار نامه فتوی آورده ای؟« )ص 57(

ی ائمه آورده است، او می گویذ: چه بارنامه فتوی آورده]ای[؟« )ص 126( ، فتاو گر خصمی او »ا

بنابراین، »بارنامه« ضبِط درست است.

- ص 59
گر همچنین نمی باشم،  گر مردی به همسرش گفت: »یا کافره، یا یهودیه، یا مجوسیه«<، و زن گفت … »ا ا

گر همچنینم با تو صحبت ندارمی« … کافر شود. برخی کافر دانند. با تو نباشم«، یا گفت: »ا

گـر همچنینم بـا تو صحبت ندارمـی« در اصل  گـر همچنیـن نمی باشـم، بـا تـو نباشـم« و »ا ✓ دو جملـۀ »ا
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/این بافت هم معنا باید باشند. در جملۀ نخست، فعِل بنِد شرط و جزا در مطابقت با یکدیگر منفی  در
گر همچنینم«، بدین گونـه، فعلی مثبت  هسـتند؛ ولـی، در ضبـِط جملـۀ دوم، چنین نیسـت؛ بنابرایـن، »ا
اسـت و با مطابقِت افعاِل جملۀ نخسـت و نیز با فعِل منفِی بنِد جزاِی جملۀ خود درنمی سـازد. درسـت 
، در بخشی از رسالۀ دیگر مؤیِد این  »همچنین ِنَیمی« )منفی، با پسونِد -ی پایانی( است. جملۀ پیِش رو

گر همچنین نیمی با تو صحبت ندارمی.« )ص 93( ضبط است: »ا

- ص 94
کذا[ کافری بر می آید! الیکفر بهذا القول. مسلم قال: مرا هر ساعت رل ]

ح شـکِل درسـت را درنیافته اسـت. ضبِط »رل« بدین گونه نادرسـت است. درست »رِگ کافری«  ✓ مصّحِ
: »مسلمانی گوید: “مرا هر ساعت رگ کافری بر می آید”.« )ص 60( است، چنانکه در

- ص 96
. گر ازین خمر پاره ای بریزد جبرئیل پیر خویش بردارد! یکفر قال واحد من الفلسفة: ا

✓ جملـه بدیـن سـان معنایـی نـدارد. »جبرئیـل پیر خویش« در این جا نادرسـت و درسـت »جبرئیل به پر 
]د[ ، پاره ای بریزد، جبرئیل به پر خویش بردار گر از این خمر : »ا خویش« است. بسنجید با جملۀ پیِش رو

ش.« )ص 63(

- ص 64
ی بـا شـطرنج نکـن، … مـرد بـه فارسـی گوید:  ی مـی کنـد، و همسـرش بـه او گویـد: بـاز کسـی کـه شـطرنج بـاز
کذا[. فقیه پاسـخ داد بهتر اسـت از زنش جدا شـود  »ایدون که من دشـمن خدایم، نشـکیبم و من رامم« ]

و تجدید نکاح کند.
ِی ایـن بخـش در »مـن رامـم«  ـح بخـِش میانـی را درنیافتـه و نشـاِن پرسـش نهاده اسـت. دشـوار ✓ مصّحِ
است. ضبِط درست در اصل »نشکیبم و نیارامم« است: »فقال الزوج بالفارسیة: ای دون که من دشمن 

خدایم نشکیبم و نیارامم!« )ص 97(

- ص 98
، عـورات مسـلمانان بـدان مبتالانـد، آن اسـت کـه به وقت  و آنچـه در زمـان مـا شـایع شـده اسـت و پیش تـر

آن که آبله کودکان را بیرون آید … آبله صورتی از شکر کرده اند و آن را می پرستند. 
م و درست »بیش ترِ عورات« است.

ّ
، عورات« در این بخش نادرسِت مسل ✓ »پیش تر

- ص 113
خ… از آسمان می بیننذ، کافر شوذ. گر گویذ:  ا

ح: شاید: خداي مرا از آسمان می بیند! به هر حال یک کلمه محو شده است. پانویِس مصّحِ
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ی شدۀ دیگر در همین کتاب  ✓ این جمله دربارۀ مسئلۀ مکان مندِی خدای است و در رساالِت گردآور
نیـز بـدان پرداختـه شده اسـت. مشـابِه همیـن جملـه در صفحۀ 75 به چشـم می خورد: »اذا قـال: خدا فرو 
یافتـه می شـود کـه مسـئله  کثرهـم.« بنابرایـن در می نگـرد از آسـمان، او قـال می بینـد …، فهـذا الکفـر عنـد ا
دربـارۀ بـاوِر نادرسـت بـه مکان منـدِی خـدا اسـت ودیگـر این کـه جملـْه مفعـوِل صریحـی نـدارد )چنانکـه 
گونـه می تـوان  ـح گمـان کرده اسـت(. بنابرایـن، ایـن جملـه را بـر پایـۀ جملـۀ دیگـرِ نقل شـده بدیـن  مصّحِ

گر گویذ: »خدا از آسمان می بینذ«، کافر شوذ. بازساخت: ا

- صص 113، 114
گر گویذ: خدای با زبان تو پس بیاید، من چگونه آیم. ا

هیچکس با تو پس نیاید.
✓ ضبـِط درسـِت جملـۀ درسـت، به جـاِی »پـس بیایـد«، »بـس نیایـد«، و ضبـِط درسـِت جملـۀ دوم »بـس 
ـح انجـام شده اسـت. »بـس  نیایـد« اسـت. تبدیـِل »ب« بـه »پ« در ایـن نمونه هـا به گمـان از سـوِی مصّحِ

نیامدن« به معناِی ناتوانی در برابری با کسی است )نک، سرواژۀ »بس آمدن« در لغتنامۀ دهخدا(.

 - ص 115
گر گویذ: من بوده و نابوده ندانم، کافر شود. ا

ّیـاْت اّدعـاِی غیب دانـی  ✓ ایـن جملـه، بـا ایـن ضبـط، بیان گـرِ لفـِظ کفـر نیسـت. یکـی از دسـته هاِی کفر
تـی در ایـن بـاره در ایـن کتـاب آورده شده اسـت. ضبـِط درسـت به جـاِی »ندانـم« در اصـل  اسـت و جمال
: »و لو قال:  گر گفت: “من بوده و نابوده بدانم” این کفر است؛« )ص 51(؛ نیز »بدانم« است؛ بسنجید: »ا

.« )ص 81( من بوده و نابوده بدانم! یکفر

- ص 115
یدمی، کافر شود. ی نگرو گر نا… بر خدای بودی به و گر گویذ: ا ا

ح: در اصل ناخوانا. پانویِس مصّحِ
ی  گر فالن پیغامبر بودی، من با و . بسـنجید با: »ا ✓ بخِش ناخوانا باید چنین باشـد: »*فالن پیغامـ«-بر

یدم.« )ص 51(؛ نیز نک. ص 81. نگرو

ص 115
گر مردی زن خوذ را گویذ: من سیم ندارم. ا

زن گویذ: دروغ میگویی. 
✓ این بخش بدین گونه ناتمام است. در رسالۀ دیگرِ همین مجموعه، ادامۀ آن آورده شده است:

ئکـه شـهادت دهند که “مرا سـیم نیسـت” تو تصدیق نمی کنـی؟ زن گوید:  گـر انبیـاء و مال »مـرد بگویـد: ا
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تصدیق نمی کنم. در مجموع النوازل، او را کافر می داند.« )ص 51(

- ص 117 
گر گویذ: مردمان از بهر .… نماز کنند، کافر شوذ. ا

« هم حدسي است. ح: در اصل سیاه شده. کلمه »نماز پانویِس مصّحِ
✓ درسـت چنین اسـت: »مردمان از بهر ما نماز کنند« مؤید آن جملۀ پیش رو اسـت که در بخشـی دیگر 

آورده شده است: »مردمان از بهر ما می گذارند.« )ص 53(

- ص 48
ی به فرزندش گوید: چرا این کار کردی؟ گوید: واهلل نکردم. مادر گوید: »تو و مه و اهلل«! )4۸( گر مادر ا

 » ✓ بخـِش پایانـی بدیـن صـورت نادرسـت اسـت و معنایـی دربرنـدارد. درسـت: »مـه تـو و مـه “واهلل” تـو
.« )ص 124( است، چنانکه در بخشی دیگر بازگفته شده است: »مادر گویذ: مه تو و مه “واهلل” تو

- ص 129
گر بوجه اهانت  ْب سـنت کرده اسـت، کسـی می گویذ که سـبلت بسـنت کرده]ای[ ا

َ
گر مردی را که موی ل ا

سنت گویذ، کافر شوذ. 1۲9
ح: در اصل کلمه اي شبیه »بست« یا »بسنت« پانویِس مصّحِ

»قـّص  )در  »قـّص«  برابـرِ  این جـا  در  »پسـت کردن«  اسـت.  یـا سـبلت  لـب  مـوِی  ✓ درسـت پسـت کردِن 
[ دیگری بگوید: “سـبلت پسـت کرده …” یا … “این چه رسـم اسـت  گر الشـارب«( اسـت. بسـنجید با: »]ا

ی طعن به سنت … باشد، کفر است.« )ص 52( گر اینها از رو سبلت پست کردن …” ا

- ص 196
کذا[ به فالن جا، هر زنی که به  گر فالن روز ده درم به من راسـت نکی ] إذا حلف رجاًل بهذه اللفظة: که ا

زنی کنی از تو بسه طالق!
✓ »نکـی« در این جـا برابـرِ »نکنـی« اسـت. »راسـت کردن« به معنـاِی »فراهم کـردن« اسـت )نـک. لغتنامـۀ 

دهخدا، ذیِل همین سرواژه(. 

فهرسِت واژه ها و عباراِت اندک یاب
گـوِن این کتاب  بایسـته می بـود کـه جامـِع ایـن نوشـته هْا فهرسـت هایی بـراِی اصطالحات و واژه هـاِی گونا
، دسـت یابند. نمونه ای  فراهـم مـی آورد، تـا خواننـدگان بدین داده ها، به آسـانی و بدوِن جسـتجوِی زمان بر
گـوِن  از ایـن فهرسـت ها یکـی فهرسـِت واژه هـا و اصطالحـاِت مربـوط بـه طـالق اسـت کـه بـا عبـاراِت گونا
فارسـی بیـان شده اسـت. بـراِی نمونـه، بـراِی معنـاِی »طـالق دادن، هشـتن«، عبـاراِت پیـِش رو بـه کار بـرده 
کـردن  شده اسـت: آهیچندن ]= آهنجیـدن[ )ص 179(، بـه خـدای بخشـیدن )ص 175(، پـای  گشـاده 
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)صـص 175، 181(، پای گشـادن )ص 175(، چنـگک بازداشـتن )ص 175(، در کاِر خـدای کـردن )ص 
کردن )ص 175(، یکه کردن )ص 174(. 175(، دست بازداشتن )ص 175(، رها

در ادامه، فهرستی از واژه ها و عباراِت اندک یاب آورده می شود:
انگله )192(

بارنامه )57(
بازاستدن )67(

باشیدن )59، 93، 193، 194، 197(
بخششی )85(

بذرگری ]= فالحت[ )199(
بر سر آوردن ]= حاصل کردن[ )54(

بس نیامدن ]= حریف نشدن با کسی در زور و قّوت[ )49، 80(
بکار بودن ]= الزم بودن[ )54(

بندیده ]= بسته[ )169(
بی ادبانه )صفت( )144، 146(

ی ]= نماز نگزاردن[ )53، 86( بی نماز
ی ]= نگهبانی[ )56، 90 ]با »ب«[( پاس کار

پای کسی گرفتن ]= به کسی تمّسک نمودن[ )46، 47، 75(
پرستشگری )149(

پیش کردن ]= پیشه کردن[ )50(
جوالهه بچه )51، 82، 115(

چشم گرم کردن )195( 
گنده )59، 93( حجت آ

خدای ناترس )178(
خدوک )218(

ُخوردداشت ]= ُخردداشت[ )129(
)56( ] داستان ]= َدستان، مکر

دانشمندک )57، 91، 134(
دانشمندی )56، 57، 119(

درودگر )57، 91(
دروغی ]= کاذب، ساختگی[ )99(



آینۀپژوهش  194
سال سی وسوم، شمــارۀدوم،خــــــردادوتـیـــــــــــر 1401  

نـدکبررسیوتـن
250الفاِظ کفِر فارسی در فقِه حنفی: بایستهمهاِی زبانی

یشک )81( درو
دست اّره )120(

دست بردن ]= پیشی گرفتن[
دستره ]= دست اّره[ )57، 91(

رضامندی )158(
رهی وار )64، 97(

)140( ] روبروئی ]= رودررو
رونده ]= روا، نافذ[ )47(

ک )51( یمنا ر
ریو )77(

کچه )192( ساما
سیاهه مادر )198(
شسته کردن )140(

طلبنده )142(
علویک )57، 91(

غمی ]= غمگینی[ )141(
فرسته ]= فرشته[ )49(

فروگذاشتن ]= نادیده گرفتن[ )83(
فرونگریستن )46، 75(

فریشته )114، 115(
گند )193( قزا

قلتبانگی کردن )208(
کارگریز )87(

کدبانویی )219(
کرمچه )189(

کرنج )65، 98(
ی )52( کندور

یده )55، 89( کیسه در
گران جان )83(

مایان )ج. »ما«( )140، 142، 144، 149(
مزدورکار )87(
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)96 ،63( ] مست کرده ]= ُمْسِکر
ناآفریده )65(

ناباشیده )176، 177(
نابوده )51، 98(

ناجوان ]= ناجوان مرد[ )184(
ناحفاظی کردن )191(

ناساخته ]= ناآماده[ )47، 76(
ی ]= شهرت[ )143( نام دار

نشتن ]= نشستن[ )53(
نشته ]= نشسته[ )47(

هشتن )174(
هشته )173، 174، 175، 176، 206(

ی نیز برکنار نیست، و در این نوشته به این نادرستی ها اشاره  کتاب از نادرستی هاِی امالیی و ویراستار
گـوِن راه یافتـه زدوده شـود و نمایه هـاِی  گونا کـه در چاپ هـاِی بعـدی، نادرسـتی هاِی  نشـد. امیـد اسـت 

بایسته نیز فراهم آورده و به پایاِن کتاب افزوده شود. 

منابع
ابویعقوب تبریزی، یوسف بن علی )۱۳۹۸(. قصۀ سلیمان )متنی کهن از حوزۀ زبانی آذربایجان(. به تصحیح علیرضا امامی و 

اردوان امیری نژاد. تهران: انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری انتشارات سخن.

اسدی طوسی، ابومنصور علی بن احمد )۱۳۱۹(. لغت فُرس )با ملحقاتی چند(. به تصحیِح عباس اقبال. تهران: چاپخانۀ 
مجلس.

کبر الهی  اسفراینی، شاهفوربن طاهر )۱۳۷۵(. تاج الّتراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم. به تصحیِح نجیب مایل هروی و علی ا
خراسانی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ مؤسسۀ نشر میراث مکتوب.

آقامحّمدی، امیرحسین )۱۳۹۷(. تحقیق در نسخۀ خّطی تفسیر کهن نجف )نسخۀ شمارۀ ۲۹۵۳۸ مکتبة الحیدریة(. 
کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. پایان نامۀ 

، ژاله و تفّضلی، احمد )۱۳۸۲(. زبان پهلوی: ادبیات و دستور آن. تهران: معین. آموزگار

انصاری هروی، عبداهلل بن ابومنصور هروی )۱۳۶۲(. طبقات الصوفیه: تقریرات شیخ األسالم ابواسمعیل عبداهلل انصاری 
هروی. به تصحیِح محّمد سرور موالیی. تهران: توس.

بخشی از تفسیری کهن به پارسی )۱۳۷۵(. به تصحیِح مرتضی آیه اهلل زاده شیرازی. تهران: مرکز فرهنگی نشر قبله؛ دفتر نشر 
میراث مکتوب.

گی هاِی آوایی«. آینۀ پژوهش. ۳۲)۱۹۰(: ۳۱۶-۲۹۷. کاستی ها و بررسِی ویژ بیگدلو، میالد. )۱۴۰۰(. »تفسیِر بصائِر یمینی: 

گی هاِی زبانی(«. گزارش میراث. ۳)۹۱-۹۰(. بیگدلو، میالد )۱۴۰۱ ]زیِرچاپ[(. نگاهی به فرهنگ هاِی حلیمی )بررسِی ویژ

پاول، لودویگ )زیِرچاپ(. دستورزباِن فارسیهوِد متقّدم. ترجمۀ میالد بیگدلو. تهران.

تاج األسامی )تهذیب األسماء( )۱۳۶۷(. به تصحیِح علی اوسط ابراهیمی. تهران: م رک ز ن ش ر دان ش گ اه ی .
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ترجمۀ تقویم الصحة )از مترجمی ناشناخته( )۱۳۵۰(. به تصحیح غالمحسین یوسفی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

کتابخانۀ مرکزی و مرکِز اسناِد دانشگاِه تهران. میکروفیلِم شمارۀ ۶۲. ترجمۀ تفسیِر طبری )۵۶۳ هـ(. 

کرمان: دانشگاه شهید باهنر )کرمان(. ترجمۀ قران ماهان )۱۳۸۳(. به تصحیِح محمود مدّبری. 

کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاِه تهران. ریزفیلِم شمارۀ ۸۲۷ ]شمارۀ ۶۲۳۰ و ۶۲۳۱[. ترجمۀ تفسیر طبری. 

: الفاظ کفر فارسی در فقه حنفی )کفریات زبانی در میان  کفر در مذهب حنفی: پیشینه. در جعفریان، رسول )۱۴۰۰(. الفاظ 
عامه )صص ۱۱-۴۲(. تهران: علمی.

جهاندیده، عبدالغفور )۱۳۹۶(. فرهنگ بلوچی فارسی: شامل بیش از شصت هزار واژه و اصطالح بلوچی و معنی آن ها به 
فارسی )با مقّدمۀ دکتر علی اشرف صادقی(. تهران: معین. 

کرم الّسادات )۱۳۸۹(. »لزوم بازنگری در تصحیح قصص االنبیای نیشابوری«. آینۀ میراث. ساِل هشتم،  حاجی سّیدآقایی، ا
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