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1. Introduction 

Persian literature is one of the most prolific literatures in the world, in 

such a way that Persian poets and writers have left amazing works for 

the future. One of these outstanding works is the valuable book Nafsat 

al-Masdour. Its author is "Shahab al-Din Mohammad Ibn Ahmad 

Monshy Khorandzi Zaidari Nesawi, the secretary of Soltan Jalal al-

Din Kharazmshah" (Safa, 1986: 3/246). Zaidari Nesawi, the owner of 

Kharazmshah's essay, has witnessed many events and atrocities of the 

Mongols at first hand. On the other hand, his existence is full of poetic 

feelings; for this reason, he has left such a legacy that not only those 

who are interested in history, but also scholars of Persian literature, 

have benefited from reading it. 

    One of the stylistic features of Nafsat al-Masdour is the existence of 

many parenthetical sentences. Quoting from Amir Hassan Yazdgerdi, 

Cyrus Shamisa writes: "In the wording of the book, after the verbal 

and semantic arrangements that seemed to be the author's purpose, 

there appear many parenthetical sentences so that the words 

sometimes look rugged and vicarious and complex" (Shamisa, 2009: 

142). These twists and turns in this magnificent work have provided 

the basis for some researchers to make efforts to critique and analyze 

it and pay special attention to it. 

     Nafsat al-Masdour is truly a rainbow of verbal and semantic 

figures of speech and stunning literary points. This book has found a 

special place with the correction and comments of professor Amir 

Hassan Yazdgerdi. The main question of the present study is whether 
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there are still ambiguities and inadequacies in the annotations of the 

book Nafsat al-Masdour. Despite all the scholarly care and exemplary 

skill of the Yazdgerdi, there are still some ambiguities in its 

description, due to the punctuality and complexity and weight of the 

text of the book; the purpose of this study, therefore, is to critique and 

analyze these ambiguities. 

 

2. Methodology 

In the main contents of this study, firstly, the desired topic is 

discussed; after that, the opinion of Yazdgerdi is presented; then, 

through a descriptive and analytical method, by referring to reliable 

sources and expressing the argument, the preferred and correct 

meaning of the content is displayed.             

 

3. Discussion 

In this study, the comments of Amir Hassan Yazdgerdi on the Nafsat 

al-Masdour have been critiqued and analyzed: despite the scholarly 

careful consideration of Yazdgerdi, some points, although limited, 

remained unclear in this book, which are examined in this study. 

Sometimes, Persian and Arabic vocabularies of the text have been 

criticized and analyzed; in some cases, Arabic poems translation and 

sometimes Quranic verses translation have been analyzed; correction 

of 

some vocabularies or phrases has also been discussed in this study. 

After considering any of the above points from book Nafsat al-

Masdoor, comments of the late professor Yazdgerdi are mentioned; 

then the clarification of the ambiguities, as the main purpose of this 

article, is addressed through description and analysis, and citing the 

valid sources and necessary arguments. The necessity of conducting 

this research is the importance of Nafsat al-Masdoor as a significant 

literary work for researchers. This book is especially one of the 

sources for PhD students in the field of Persian literature.   

 

4. Conclusion 

In this study, the annotation of the book Nafsat al-Masdour by 

Yazdgerdi has been criticized and examined. After criticizing and 

analyzing the points under discussion, using various sources and 

opinions of scholars, and making necessary arguments, the correct 
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theories have been stated, and the results are as follows: 

1) P. 7, q 5: The word "wheel" here does not mean "wound"; it is 

used in the sense of "arrow ". 

2). p 39  ،q 5: In the verse "wa aedoo lahom ma astatatom men 

ghovate wa men robat al kheyl", the word "ghovat" means force, 

and the phrase "robat al kheyl" is used in its metaphorical sense i.e. 

"horses stockpile or trained and ready horses." 

3) p. 43, q 10: In the verse "fajaalna hasidaa": 1- The verb 

"jaalna" must be translated into the past; 2- The interpretive 

sentence of the verse should read as follows:"as field harvested by 

sickle from stem", no, "they are drawn by the sword."       

4) p. 44, q. 10: "Assad mot" means "deadly lions"; no "death Lions 

(Death Hunters)". 

5) p 46, q4: "Aatalat Aleyhe Alghana Alsammar" means brunette 

swords javelins [enemies], coerced him from battle. 

6) p. 46, q 6: The sentence "that I will be resurrected under your 

floor" is not a clear and expressive explanation of the Arabic verse. 

7) p. 46, q 7: The phrase "Alhamdo nasjo radaehe" is praise from 

the praiseworthy towards God. 

8) p. 52, q 3: The word "qatrat" in the verse "Tarhaqoha qatrat" 

should be translated to "darkness and gloom" or "smoke", not 

"dust". 

9) p. 52, q. 10: in the verse "Ma Aghny Any Malyeh ...", "Ma" 

must be translated and interpreted to "Nafieh" and the word 

"soltan" means "power and domination". 

10) p. 53, q. 9: "Tanaqas" means desire along with competition in 

practice to achieve something. 
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 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  
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 (2) نفثةالمصدورنقدی بر تحشیۀ   

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1دنژاسهراب یعل دیّسدکتر 

 چکیده
 

 نفثةالمصدور   ن يزدگردی بر كتابشرح و تعلیقات استاد امیر حسمقالة حاضر، نقد و تحلیل بر 
كتاب است. با وجود دقّت نظر و تحشیة عالمانة استاد فقید، هنوز ابهاماتی ـ هرچند محدود ـ در اين 

ای مـوارد،  خورد، كه اين مختصرنوشتار به روشنگری ابهامات اختصاص دارد. در پـاره به چشم می
درستی تبیین نشده است؛ گاهی ترجمة ابیات عربی و به نفثةالمصور  تابمفردات فارسی و عربی ك

نظر ، انگیزعبارات بحثطرح است. پس از خوبی آورده نشدهدر برخی موارد ترجمة آيات قرآن به
شود؛ سپس به روش توصیف و تحلیل و با كمک منابع موثّـ  و ادلّـة مزم   استاد يزدگردی ذكر می
شود و در نهايت، بهامات يادشده به عنوان هدف اصلی اين مقاله پرداخته میبه روشنگری راجع به ا

و درسـت   ها، عدم التفـات بـه معنـای دقیـ     نارسايیآيد. از علل برخی از وجه درست هر كدام می
 های خاصّ آن است.                                             ها و جمالت در موقعیّتواژه

تاريخی -به عنوان يک اثر مهم ادبی نفثةالمصور  یّت كتاباهمام اين تحقی ، ضرورت انج     
سـی در مقعـع   كه كتـاب يادشـده، يکـی از منـابع در    ويژه ايندوستان و محقّقان است؛ بهبرای ادب

                       تحصیالت تکمیلی رشتة زبان و ادبیات فارسی است.
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 مقدمه-1

ای كه شاعران و های جهان است؛ به گونهادبیّات فارسی، يکی از پربارترين ادبیّات

اند. يکی از اين آثار گذاشتهانگیز برای آيندگان بر جای گوی، آثاری شگفتاديبان پارسی

د بن احمد ن محمّيالدّشهاب»است. نگارندة آن  نفثةالمصور  ارزشمند برجسته، كتاب

: 0632)صفا،  «الدّين خوارزمشاه استمنشی خُرَندِزی زيدری نسوی مُنشی سلعان جالل

 (. زيدری نسوی، صاحب ديوانِ انشای خوارزمشاه، خود شاهد بسیاری از وقايع و6/423

است؛ از طرفی های مغول بوده، بسیاری از حوادث را به چشم خود نظاره كردهگریوحشی

اش بسیار اديبانه است؛ به وجودش سرشار از احساساتِ شاعرانه و تراوش خامه وديگر، ا

مندان تاريخ، كه ن اثری از خود به يادگار گذاشته كه نه تنها عالقههمین دلیل، چنا

            شوند.   مند میرسی نیز آن را معمح نظر ساخته، از خوانش آن بهرهپژوهشگران ادبیّات فا

های معترضة فراوان است. ، وجود جملهنفثةالمصور  سبکی كتاب هایاز ويژگی

بندی كتاب، در جمله»نويسد: سیروس شمیسا در اين باره به نقل از امیرحسن يزدگردی می

پس از مراعات بدايع لفظی و معنوی كه گويی وجهة همّت مولّف بدان مقصور بوده است، 

احیاناً معقَّد فرا  را ناهموار و متکلّف و های معترضة بسیار است كه گاه كالموجود جمله

ماية برخی از ها در اين اثر فاخر، دست(. همین پیچ و تاب024: 0630)شمیسا،  «نمايدمی

است تا برای نقد و واكاوی آن، كمر همّت ببندند و به آن دوستان و پژوهشگران شدهادب

 ای داشته باشند.       توجّه ويژه

     

   هلئبیان مس -1-1

كمانی از صنايع لفظی و معنوی و نکات ادبی حقیقتاً رنگین نفثةالمصور  كتاب

بديل امیرحسن است. اين كتاب با تصحیح و تعلیقاتِ استاد بیكننده در خود جای دادهخیره

است. البتّه پرسش اصلی پژوهش حاضر اين است كه آيا يزدگردی، جلوة خاصّی پیدا كرده

وجود دارد؟ با وجود همة دقّت  نفثةالمصور  هايی در تحشیةكتابیياهنوز ابهامات و نارس

بودن و پیچیدگی و سنگینی متن زدنی استاد فقید، به دلیل پرنکتهنظرِ عالمانه و مهارت مثال

خورد كه هدف از نگارش مقالة كتاب، هنوز اندک ابهاماتی در شرح آن به چشم می

 است.     ت بودهامحاضر، نقد و تحلیل و موشکافی اين ابها
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 نفثةالمصور اند: در مواردی مفردات كتاب معالبی كه در اين كوتاه نوشتار آمده، چنین     

است. گاهی دربارة معنی آياتی كه در حاشیه، نارسا از نظر معنايی، نقد و كاوش شده

. ستاشده ای موارد از معنی ابیات عربی بحثاست. در پارهنمودند سخن به میان آمدهمی

شود؛ سپس با شود؛ پس از آن، نظر استاد فقید آورده میبحث معرح میابتدا نکات مورد 

 شود.       استناد به روش توصیف و تحلیل به تبیین ابهامات پرداخته می

     

       پیشینۀ تحقیق    -1-2

امّا در  ت؛سانگاشته شده نفثةالمصور  های زيادی دربارة كتابها و كتابتا كنون مقاله  

است كه از اين های معدودی به رشتة تحرير درآمدهباب نقد تحشیة استاد يزدگردی، مقاله

 قرارند:  

متعلّ  به حسن  «نفثةالمصور مالحظاتی چنو د  باب تصحیح »نخستین مقاله با عنوان  -0     

 در زمان حیات مرحوم يزدگردی در نشرية 0623قاضی طباطبايی است كه در سال 

 ،نفثةالمصور است؛ البته شارح كتاب کده ادبیّات و علوم انسانی تبريز به چاپ رسیدهدانش

نکته از اين  06اين مقاله را با نقد و بررسی آن در پايان كتاب آورده است. در اين مقاله 

  است.       كتاب، مورد نقد و ارزيابی قرار گرفته

پناه از منصور نیک «نفثةالمصور  جمله درچند  نقدی بر شرح»مقالة دوم با عنوان  -4     

به چاپ رسید. در اين مقاله، شش « نثرپژوهی ادب فارسی»در مجلّة  0630است كه سال 

  است. ، نقد و واكاوی شدهنفثةالمصور  نکته دربارة شرح و تصحیح استاد يزدگردی بر

 از «نفثةالمصور گردی بر دزبررسی چند ابهام و خعا در شرح ي» مقاله سوم با عنوان -6     

به « نثرپژوهی ادب فارسی»در مجلّة  0630سیّدشاهرخ موسوی است كه آن نیز در سال 

 است.  نقد و بازنگری شده نفثةالمصور ،نکته از كتاب  00است. در اين مقاله، چاپ رسیده

مقاله يا  چیمزم به يادآوری است: نکاتی كه در اين مقاله معرح شده تا با حال در ه      

است؛ بويژه نقد و تحلیل پیرامون ترجمه آيات قرآنی و ابیات عربی كه در كتابی نیامده 

     مقايسه با مقاله های مشابه، تازگی دارد.    
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       ضرورت و اهمیّت تحقیق         -1-1

و  نه تنها به عنوان منبع درسی مقعع دكتری رشتة زبان نفثةالمصور  كتاب ارزشمند 

شجويان و استادان اين رشته را به سوی آيد و بسیاری از دانادبیّات فارسی به حساب می

مندان رشتة آيد و توجّه عالقهدهد، بلکه يک اثر تاريخی نیز به شمار میخود سوق می

هايی است كه هنوز در ها و خعاابهام كند. نکتة ديگر، برخیتاريخ را نیز به خود جلب می

های پرداختن به ضرورت تواند ازخورد. همة اين موارد میمند به چشم میشزاين كتاب ار

 اين مقاله باشد.      

          

 بحث و تحلیل-2

كه از نظر تحشیه،  نفثةالمصور در اين بخش از پژوهش، حدود نه معلب از متن كتاب 

بر اين است  یعپیش از اين اشاره شد، س چنانکهشده است. نیاز به بازنگری دارد، آورده

نظران و با بحث و استدمل، ناد به منابع مهم و ياری جستن از انديشة صاحبكه با است

ز ابتدا نکتة مورد نظر معرح، پس اانگیز، ارائه گردد. تر دربارة معالب بحثنظرات درست

                   گردد.شود؛ سپس نقد و توضیحات مزم ارائه میآن نظر استاد يزدگردی بیان می

برخی از موارد به شرح و -0شود: معالب مورد نقد و ارزيابی به سه گونه تقسیم می       

درستی به نفثةالمصور تبیینِ مفردات فارسی اختصاص دارد كه معنای آن در تحشیة 

با عنايت به كاربرد وسیع كالم وحی در نفثة المصدور، چند مورد به ترجمة -4ست. انیامده

دارد. در اين مباحث، مفردات يا جمالت قرآنی كه نارسا ترجمه و تبیین  صاآيات اختص

مورد پايانی اختصاص دارد به ابیات عربی كه شارح -6شود. و تحلیل میاند، تجزيه شده

 است.  درستی ترجمه نکردهرا به ارجمندكتاب نفثة المصدور آن

در اين  ات كتاب،حفبه ترتیب صبرانگیز نکات بحثسعی بر اين بوده تا      

    :     مختصرنوشتار، معرح و تحلیل شود

             1-7،س7ص -2-1

در دل سرِ مويی نه، كه تیر جَزمی از آسیب زمانه بدو نرسیده است، و در تن سرانگشتی »

 از گشادِ محنت نخورده، چرخینه، كه 
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 «عَلَی النِّصالِ لُتَكَسَّرَتِ النِّصا   || فَصِرتُ اِذَا اَصَابَتنِی سِهامٌ   

 (.0: 0630، زيدری نسوی) 

                                                                                                                    

است كه شارح ارجمندِ  «چرخ خوردن»يا عبارت  «چرخ»بحث درباره ی معنای واژة      

چه به معنی كمان سخت  -در اينجا «چرخ»مراد از »ین تبیین كرده: نچ راآن  نفثة المصور 

باشد و چه نوعی از منجنی  كه بدان تیر اندازند )برهان(، زخم حاصل از آن است )از 

  اِفادات استاد فروزانفر( از باب ذكر سبب و اراده ی مسبّب يا تسمیة مسبّب باسم سبب. قس: 

 .«نه نزدستكان بر دل و جان من زما    ||  ،   يک تیر بال نماند در جعبة چرخ

                                                                                                ( 060: 0630، زيدری نسوی)                                                                                      

به  «تیر»نیست؛ بلکه در معنای  «زخم»در اينجا به معنی  «چرخ»لیل كلمة چند دبه      

   است:       كار رفته

ه، بیان يک مضمون را با دو يا چند جملة مشاب -در شعر يا نثر-بسیاری از مواقع  -0     

ورد آيد. اين نکته در جمالت مكنند؛ در چنین مواردی غالباً چند جملة مترادف میمی

                 امالً مشهود است. حث، كب

سراسر دل، مورد اصابتِ تیرهای زمانه واقع »به عبارت ديگر برای بیان اين مضمون كه:      

 تیردر دل سرِ مويی نه، كه »، زيدری نسوی جملة نخست را چنین آورده: «شده است

م، به جای لة دودر جم. در مضمون مشابه آن «جَزمی از آسیب زمانه بدو نرسیده است

و در تن سرانگشتی نه، كه »آورده است:  «تیر»را مجاز از  «چرخ»، كلمة «تیر»كلمة 

مجازاً به  در جملة اول، «تیر»به قرينة  «چرخ»؛ پس كلمة «چرخی از گشاد محنت نخورده

با عالقه مجاورت يا مالزمت(. و چرخ خوردن به معنی تیر خوردن می) است «تیر»معنی

                 م خوردن. هر چند  تیر خوردن به زخم خوردن می انجامد.  نه زخباشد 

است.  «رها كردن تیر از شست»در عبارت مورد بحث به معنای  «گشاد»واژة -4     

]: اصابت كردن[ است؛  «خوردن»]مجازاً به معنی تیر[ و  «چرخ»های آن عبارتند از: قرينه

گشاد: رها كردن تیر از شست: »است: ريح شدهنا تصين معدر فرهنگ فارسی نیز درباره ا

         : ذيل واژه(.   0600)معین،  ««و هرگز تیر وی ]آلب ارسالن[ از گشاد خعا نرفتی»

 ه است: را به معنای رها كردن تیر از شست به كار برد «گشاد»فردوسی نیز بارها، واژة   
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 ز شب اچ پیدود ايكبوده نب   ||يکی تیر بگشاد و نگشاد لب   

 (.     6/33: 0600)فردوسی، 

  

 «چرخ خوردن»و  «تیر»به معنی  «چرخ»قرينة سوم كه دملت دارد بر اين كه واژة -6     

باشد كه در آنجا، واژة است، بیت عربی پس از جملة مورد بحث می «تیر خوردن»به معنی 

شبیه به مضمون جملة  عربی،بیت  آمده است. از طرف ديگر، كلّ مضمون[ ]:تیرها «سِهامٌ»

           رد بحث است: مو

 النِّصالِعَلَی  النِّصالُتَكَسَّرَت      ||      سِهامٌفَصِرتُ اِذَا اَصَابَتنِی 

از)كثرت( اصابتِ تیر چنان شدم كه چون »معنای بیت عربی برای وضوح بیشتر معلب: 

د و بشکند. )مراد آنکه پیشین برخورَ پیکان تیرهای تیری بر بدن من خورَد پیکان آن تیر به

: 0630، زيدری نسوی) «وادث و باليا( پوشیده شده بوددل من، سراسر، از تیرِ )ح

           (. 060ص

در دل سرِ مويی نه، كه تیر جَزمی از »اند: جمالت مورد بحث در آغاز معلب چنین      

از گشادِ محنت  چرخی انگشتی نه، كهآسیب زمانه بدو نرسیده است، و در تن سر

توان به نثر روان در متناسب با آنچه گذشت، جمالت يادشده را چنین می .«نخورده،...

كه تیری استوار از آسیب زمانه بدو ر دلم جايی نمانده، مگر آنآيد: به اندازة سر مويی د

اندوه به از كماندارِ  رسیده و در پیکرم به اندازة سرانگشتی جای نمانده مگر آن كه خدنگی

 صابت كرده است. به عبارتی كوتاه: هم دلم تیربارن شده و هم جسمم.            آن ا

     

         1-1، س 13ص  -2-2 
 ( 35)انفال/ «تُرْهِبُونَ بِهِ عَوُرَّ اللَّهِ رَ عَوُرَّكُمْ  ِباطِ الْخَیْلِرَ مِنْ  قُوَّةٍ رَ أَعِوُّرا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ» 

ر ]و بسازيد ايشان را چندانکه توانید از نیرو » :نفثةالمصور  ترجمة آيه در حاشیة كتاب     

 «، تا بترسانید بدان دشمنانِ خدای را و دشمنان شما رابستن اسبان[ و از هی النّشّاب

           (.    030: 0630، )زيدری نسوی

             وجود دارد:   مة آية يادشدهدو نکته قابل بحث و بررسی در ترج     
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اگر به  «نشّاب»تفسیر شده است.  «هی النّشّاب»در حاشیة كتاب، به  «قُوَّة»واژة  -0     

است.  «تیر»به معنای «نشّابه»نون باشد، جمع ّفتح نون باشد به معنای تیرانداز و اگر به ضم

نارساست؛ چرا سیر و تعريفی ( پر واضح است كه اين تف4/4560: 0635)ر.ک: معلوف، 

های جنگیِ به معنای نیرو، دارای مصادي  زيادی است: از انواع سالح «قُوَّة»كه واژة 

يا  «تیر»به معنای «نشّاب»شود. كارآمد و جنگاوران ورزيده و آمادة جنگ را شامل می

نظر  برساند. تواند تمام معنای آن رااست و نمی «قُوَّة»ی از مصادي ِ ، فقط يک«تیرانداز»

 طباطبايی در اين باره:               عالمه

به معناى هر چیزى است كه با وجودش كار معینى از كارها ممکن  قُوَّةكلمه»     

است، گردد، و در جنگ به معناى هر چیزى است كه جنگ و دفاع با آن امکان پذير مى

 «کیالت نظامىاب  جنگى و تشاز قبیل انواع اسلحه و مردان جنگى با تجربه و داراى سو

 (.               3/000: 0602، موسوی همدانی)

ترجمه شده است؛  «بستن اسبان»به   نفثةالمصور  در تحشیة « ِباطِ الْخَیْل»عبارتِ  -4      

بیان شده  «رِباط»نگری دارد: از معناهايی كه برایاين معنا در اينجا نیاز به تامّل و باز

شته، پیوند و آنچه بدان بندند، دل، دوام نمودن بر بند، رزخم د، گره، نوارِنب»عبارتند از: 

ن در يک كاری، نگاه داشتن و مالزمت نمودنِ جای آمدن دشمن را، به هم پیوستن اسبا

در  « ِباطِ الْخَیْل»( آنچه مسلّم است اين كه عبارت0/363ِ: 0635)ر.ک: معلوف،  «بند.

 «به هم پیوستن اسبان در يک بند»يا  «اناسب بستن»آن يعنی اينجا صِرفاً در معنای لغوی

مورد  «ذخیرة اسبان يا اسبانِ ورزيده و آماده»نیامده؛ بلکه بیشتر معنای كنايی آن، يعنی 

ها های مختلف با اسبان، سواركاری كنند و سپس آنر است؛ زيرا وقتی مرتّب و با شیوهنظ

شود، اسبانی ورزيده  ها رسیدگیآن ديگر نیازهای را در جای مناسبی ببندند و به تغذيه و

                كنند:    شود؛ مفسّران نیز اين معنا را تايید میو آمادة نبرد فراهم می

 .رَ مِنْ  ِباطِ الْخَیْلِبراى میدان جهاد فراهم سازيد  هاى ورزيدهاسببه اندازه كافى ...»      

اى براى تن حیوان در نقعهر به معنى بسن است، و بیشتبه معنى بستن و پیوند داد «رباط»

نگهدارى و محافظت به كار رفته، سپس به همین تناسب به معنى محافظت و مراقبت به 
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شود و به گفته مى «رباط»است،...و به محل بستن و نگاهدارى حیوانات طور كلى آمده

      .(0/440: 0602زی، )مکارم شیرا «گويدمى «باطر»همین تناسب كاروانسرا را عرب

رَ أَعِوُّرا لَهُمْ مَا »الحديث: نظرِ علی اكبر قرشی، صاحبِ قاموس قرآن و تفسیر احسن     

آيه بسیار قابل دقت است در زمینه آماده شدن براى  ...اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ رَ مِنْ  ِباطِ الْخَیْلِ

آن در آيه  آيد،ه دست مىتوانايى كار بمقابله با دشمن. قوت، هر چیزى است كه با آن، 

شامل هر وسیله  ذخیره اسبان، رباط الخیل به معنى شامل هر سالح و هر سرباز است

      (.     2/003: 0600)قرشی،  «خودرو در اين زمان خواهد بود

ت نیرو ]و نفراو در برابر آنان آنچه در قدرت و توان داريد از »تر از آيه: ترجمة درست     

: 0630)انصاريان،  «[ آماده كنید تا ... ]براى جنگ اسبان ورزيده[ و جنگى گو ساز و بر

 ذيل آيه(.   

     

زيدری ). (42)یونس/ «كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْس حَصِیواًها جَعَلْنافَ» : 15-11، س 11 ص -2-1

 (.        26: 0630، نسوی

زيدری ) «، گويی كه نبودی دِیاندهانجید بشمشیر گويی كهآن را دروده،  نیمكُ»ترجمه:  

 (.    453 -450: 0630، نسوی

 دو نکته در ترجمة عبارت قرآنی، قابل تأمّل و بررسی است:           

ترجمه شده و بديهی  [یم]=كُنماضی است، در حالی كه با ساختار مضارع «جَعَلْنا»فعلِ -0

        است كه نارساست. 

نه معادلِ تحت اللفظی در آيه دارد و نه تفسیر  «اندجیدهبشمشیر انكه  گويی»جملة  -4

است )ر.ک معین،  «ريز ريز كردن»مناسبی برای آيه است: انجیدن در لغت به معنای 

به  «حصیواً»نیست؛ زيرا  «فَجَعَلْناها حصیواً»انجیدن(. و تفسیر مناسبی برای  واژة : ذيل0600

         (.4/620: 0250شری،. ک زمخاست )ر «رويدهاز ريشه قعع شده و د»معنای 

انجیده . ] ا د / د [ )ن »نامه دهخدا دربارة صفت مفعولیِ فعل انجیدن چنین آورده: لغت  

 . )برهان  قاطع (. خرد كرده  شده . ريزريز شده ...:  ريزريز كرده  شدهمف( 

 ب  است.باك انجیدهزان  گوشت  تن  مجتا   || كاسه  سر بازرگان  بگماز شراب  است 



 545 (2)نفثۀالمصدور  یۀبر تحش ینقد                                  1155 پاییز و زمستان

         : ذيل واژة انجیده(.0660)دهخدا،   «منوچهری 

جملة  «حَصِیواًفَجَعَلْناها »چه گذشت، اگر بنا باشد برای اين عبارت قرآنی: بنابر آن     

. «ای كه با داس، از ريشه درويده باشندهمچون كِشته»تر چنین است: تفسیری بیايد، مناسب

               .«اندبشمشیر انجیده»نه اين كه 

                           

 15-11، س  11 ص -2-1

 اِلّا الصَّوا ِمُ  ر القَنا آجامٌ      || مُخْوِ اتٌ ، ما لَها     آسادُ مَوْتٍ

 بَیْنَ الحُتُوفِ ر بَیْنَهم اَ ْحَامٌ    || مُسْتَرسِلینَ اِلی الحُتُوفِ ،كَاَنَّمَا  

 (.  22: 0630، دری نسویيز)

( مالزم بیشه ای مرگ شکار )شکار كننده مرگشیران » ترجمة ابیات از حاشیة كتاب:  

شمشیر و نیزه )كه پنداری آوردگاه مَنْبِتِ آنست( بیشه و نیزاری نیست. كه آنان را جز 

زيدری )  .«!بمرگ انس گیرنده اند، خود تو گويی میان مرگ و ايشان خويشاوندی است

      (  453: 0630، نسوی

        ای مهم، قابل طرح و بررسی است:   در بیت نخست، نکته     

 «ده مرگ(شکار)شکاركننشیران مرگ»را به  «آسادُ مَوْت»عبارت نفثةالمصور شارح      

؛ حال آن كه با عنايت به سیاق و معنای دو بیت، اين تعبیر، ترجمة ترجمه كرده است

            طلبد. دميل:  تری را میدقی معنای  نیست و «آسادُ مَوْت»مناسبی برای

نکتة نخست اين كه مرگ قابل شکار شدن نیست كه كسی آن را شکار كند و -0     

كند؛ و اگر رد، بلکه اين مرگ است كه همة جانداران را شکار میشکاركنندة مرگ نام گی

و مهارت در ، قدرت ل شجاعتخعاب كنند، به دلی «آسادُ مَوْت»با استعاره كسانی را 

توانند دشمنان زيادی را قتل عام كنند و برای آنان همچون جنگاوری آنهاست كه می

              . «شیران مرگ شکار»باشند نه  «آورشیرانِ مرگ»

با مرگ انس  ]=جنگاوران[،شیران»با امعان نظر به مضمون بیت دوم كه گفته: -4     

آسادُ »، بنابراين تركیب «استمرگ و ايشان خويشاوندی اند طوری كه گويی میان گیرنده

معنی شود؛ زيرا پر واضح است  «شکار )شکاركننده مرگ(شیران مرگ»نبايد به  «مَوْت
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سمبلِ مرگ  [،شجاعان]=نكشد. بلکه گويی شیراا خويشاوند خود را نمیكه كسی مونس ي

بايد چنین ترجمه شود:  «مَوْتآسادُ »اند. پس تركیب شمنان را شکار كنندههستند و جان د

                       .«آورشیران مرگ»يا  «شیرانِ]سمبلِ[ مرگ»

             

        1-1، س 11ص  -2-5

 القَنَا السُّمرُاعتَلَّت عَلَیهِ مِنَ اضَّربِ، رَ     ||  ضرِبُ سَیفِهِ  تَّی ماتَ مَر ما ماتَ حَ

 (.23: 0630، زيدری نسوی)                                                         

جان نسپرد مگر در آن هنگام كه دَمِ شمشیرِ وی از »: نفثةالمصور  ترجمة بیت در حاشیة     

گون بسببِ گندمهای ت، و نیزهسیاریِ كشتار دشمن بکندی و فُلول گرايید و فرو ريخب

زيدری ) «ز كار و عمل باز ماندو كشتار، شکستگی و كجی يافت و ا كثرتِ ضربات

          (.     402: 0630، نسوی

كه مترجم، معنای اشد، بمی «اِعتَلَّت عَلَیهِ القَنَا السُّمرُ»عبارتِ  نکتة درخور توجّه ترجمة     

هم از نظر  دهد؛ اين ترجمهنسبت میآن را به ممدوحِ شاعر كه جنگاور شجاعی است 

    نمايد. دميل: ادی، درست نمیمعنايی و هم از نظر اِسن

باز داشتن -0گرفته شده و اين مصدر به دو معنای  «اِعتالل»از مصدر  «اِعتَلَّت»فعلِ  -0     

 :0636مريض شدن، آمده است. )ر.ک عبدالرحیم شیرازی، -4كسی را از كاری، و 

را برای  «باز داشتن كسی از كاری»ها همان معنای نامه( البتّه در بیشتر لغت«اِعتَلَّت»ذيل

            اند:  مصدر اعتالل آورده

  (اِعْتَلَّ عَلیه: ذيل 0202)ابن منظور،  «أَمر عن اعتاقه إِذا اعْتَلَّه ر بِعِلَّةٍ علیه اِعْتَلَّ»     

)صاحب بن عباد،  «:راعْتلّه عن كذا: أعاقه» باز داشت.ای او را از كارش ترجمه: پديده

نیز اين معنا را  فرهنگ مقاییس اللغة ]از چیزی[ بازداشت.(  ترجمه: او را اعْتلّذيل: 0202

. ریقال اعتلَّه عن كذا، أي اعتاقه. قال: فاعتلَّهُ رجهه عن بَهصاح یَشغَلُ حوَثٌ العِلّة»تايید می كند: 

     (.  اعْتلّذيل: 0246 )ابن فارس، «رللوّهرِ علَلْالوّهرُ 

 «هاشکستگی و كج شدن نیزه»در بیت يادشده را به معنای «اِعتَلَّت»ند، فعلِشارحِ ارجم     

 در اين بیت به اين معناست كه: «لیهع اِعتَلَّت»آورده است؛ حال آن كه بنا به آنچه گذشت،
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القَنَا ». البته فاعل اين فعل، عبارت «جنگ كردن[ باز داشت]از او را »گون[ های گندم]نیزه

                      است. «السُّمرُ

ممدوحِ  به «گونهای گندمنیزه»يعنی  «القَنَا السُّمرُ»ای ترجمه شده كهبیت به گونه-4     

كه چنین نسبتی نارساست؛ زيرا در آغاز بیت در اده شده است، در حالیشاعر نسبت د

قدر شمشیر زده بود كه توصیف ممدوح آمده است كه او نَمُرد مگر زمانی كه آن

تواند همزمان چندين نیزه هم در دست شمشیرش كُند شده، از كار افتاد؛ چنین كسی نمی

گون متعلّ  به های گندمدازد؛ بلکه اين نیزهداشته باشد و با چندين نیزه هم به مبارزه بپر

او را از جنگ كردن ، -كه شمشیرش كند شده بود-در پايانِ كار دشمنانِ ممدوح است كه 

                             وجبات مرگ او را فراهم كردند.    و م باز داشتند

        

         5-1، س 11ص -2-1 

 «!“مِنْ تَحْتِ اَخْمَصِکِ الْحَشْرُ»رَ قالَ لَها:      ||  المَوْتِ  ِجْلَهُ   أثْبَتَ فِی مُسْتَنْقَعِ رَ»

 (23: 0630، زيدری نسوی)                                                                           

 پای بیفشرد و وی را )پای خويش را (مرگ در غدير و بركة » :ترجمه و تفسیر بیت    

كه سخت در ورطة –. مراد آنکه: پای خويش را قیامت و حشرْ زيرِ كفِ تو استگفت: 

بَرِ كس  كس کهمرگمخاطب ساخته گفت: در آوردگاه و گیراگیرِ  -مرگ افشرده بود

كوشد كه از معركه جان به غنیمت بَرَد تو از جای مرو و پای افشار، نايستد و هر كس می

                          (. 402: 0630، زيدری نسوی) «مكه بقیامت زيرِ كفِ تو حشر شو

-حساب میها تفسیر بیت بهدو سه جملة آغازين پارگراف، ترجمة بیت و ديگر جمله     

. ترجمة آن، درست و رساست؛ اما تفسیر آن بويژه جملة پايانی، شايستة تحقی  و آيد

    توضیح:        .«تو حشر شوم كه بقیامت زيرِ كفِ»بررسی مجدد است. آنجا كه آمده: 

]او[ پای خود را در كند: شاعر در بیت مورد بحث، ممدوح خود را چنین توصیف می     

و به آن]=پای خود[ گفت: قیامت زيرِ كفِ توست. آنچه ورطة مرگ، محکم نگه داشت. 

ا خواهد بگويد باست؛ يعنی در مصراع دوم می میدان جنگزير كف پای ممدوح بوده، 

هولناكی دور تا دور ممدوح را فراگرفته، تنورة میدان نبرد بسیار وجود اين كه  حوادث 

دان جنگ نشان داده كه قیامت با همة های او چنان ثباتی در میتافته شده بود، با اين همه، پا
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هولناكی گويی از زير كف پایِ او ): میدان نبردش( پديد خواهد آمد. به عبارت ديگر 

لناكی، فروتر از حال و هوای میدان جنگی است كه تو هوای قیامت با همة هو يعنی حال و

   ای.       بر آن پای فشرده

كه بقیامت زيرِ كفِ تو حشر » ز شارح ارجمند:بنا به آنچه گذشت، معلبِ تفسیری ا     

              ، توضیحی مبهم و نارسا از بیت مذكور است. «شوم

                         

          7-1س،  11ص -2-7

 فَلَمْ یَنْصَرِفْ اِلَّا رَ اَكْفانُهُ االَجْرُ.    ||   الحَمْوُ نَسْجُ  ِدائِهِرَةً ر غَوَا غُو

    ( 23: 0630، زيدری نسوی)                                                                                   

خود تو تار و پود ردای وی بود. ) رزار( رفت در آن حال كه ستايشپگاه )به كا»      

مگر در ( و )از آوردگاه( باز نگشت منسوج رِدایِ وی بودگويی ستايشِ مردمْ تار و پود و 

                    (. 402: 0630، زيدری نسوی) «حالی كه اجرِ الهی كفنِ وی بود...

خود تو گويی »را چنین آورده:  «الحَمْوُ نَسْجُ  ِدائِهِ»مترجمِ ارجمند، تفسیر عبارتِ       

و ستايش را به مردم  «حَمو». در واقع «رِدایِ وی بودستايشِ مردمْ تار و پود و منسوج 

و ستايش از  «حَمو»كه كردند. حال آننسبت داده كه صبحگاهان در ح ّ ممدوحش ادا می

           . دميل: نسبت به پروردگار استممدوح آنِ 

 «حمو»نشانگر آن است كه  «اَلْحَمْوُ لِلّه»يا  «لَهُ الحموُ»هايی نظیرِ در عبارت -0      

         جستة عرب غالباً به اين نکته آگاهند.مخصوص به درگاه پروردگار است و شاعرانِ بر

ح نسبت را به ممدو [ يعنی حركت در صبحگاهانرَةًغَوَا غُو]=شاعر، فعلِ آغاز بیت  -4     

ای است كه ذو ، جملة حالیّه«الحَمْوُ نَسْجُ  ِدائِهِوَ»داده، در پیِ آن، واو حالیه آورده و عبارتِ

ه اين كه در پیِ آن، پاداش الهی و مقام شهادت را حالِ آن، ممدوح است نه مردم. بويژ

ز ستايش پروردگار آغاكند؛ چنین كسی بايد صبحگاهش را با حمد و برای او توصیف می

ای كه گويی اين ستايش با تمام جسم و روح و زبان و عملش بوده و همانند كند به گونه

      گیرد. داش آن را نیز میتار و پودِ ردايش تمام وجودش را احاطه كرده، در نهايت پا
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          2-1، س 52ص -2-1

 ( 24-24)عبس/  ۞أُرلئِکَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ  ۞ قَتَرَةٌتَرْهَقُها  ۞ئِذٍ عَلَیْها غَبَرَةٌ رُجُوهٌ یَوْمَ

 ( 04: 0630، زيدری نسوی)                                                                    

]بیگانگی، رويهايی  گَردِ رويهايی بود آن روز بران»: نفثةالمصور  ترجمة آيات از حاشیة     

     .«]راندگی[، ايشانند ايشان كافران و بد كاران گَردِرسد بدان تیره و تاريک[ می

     (                  443: 0630، زيدری نسوی)                                                                         

 است. مترجمِ ارجمند در ترجمة آية آغازين، واژة سه آية يادشده، وصفِ دوزخیان     

را  «قَتَرَة»؛ در آية بعد، واژة باشدكه معنای مناسبی می ،آورده «گَرد»معنای را به  «غَبَرَة»

       ، در حالی كه اين، ترجمة رسايی نیست. دميل: آورده «ردگَ» معنای بهنیز 

نار هم يا با كمی فاصله بیايند كه از در قرآن كريم ممکن است دو واژة متفاوت،ك-0     

شود؛ بنابراين گاه عین هم نمیها هیچنظر معنايی به يکديگر نزديک باشند، ولی معانی آن

 ، تفاوت معنايی واژگان را بايد در نظر گرفت.    در ترجمة آيات

، ظلمت، سیاهی»را غالباً به  «قَتَرَة» تفسیر قرآن كريم ها و كتب ترجمه ولغتفرهنگ-4    

                جمله: اند؛ از آنترجمه كرده «تیرگی، كدورت و دود

 (. 45/405: 0200)طباطبايی،  «سواد و ظلمة: أی يعلوها و يغشاها قَتَرَةٌتَرْهَقُها »     

         پوشاند.گیرد و میترجمه: يعنی سیاهی و تاريکی، آن را فرا می       

است كه در اثر گناهان بر چهره شخص ظاهر  كدورت و تیرگىا ظاهر «قتر»مراد از »     

آيه عبس كه در  «قَتَرَة»( 24ر  24)عبس:  رَ رُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْها غَبَرَةٌ تَرْهَقُها قَتَرَةٌشود مثل 

به قولى غبره آن است كه از آسمان ريزد و  :گذشت بمعنى سیاهى است در مجمع فرموده

    (.0/460: 0600)قرشی،  «ن بر خیزدقتره آنست كه از زمی

 : ذيلِ آيه(.     0633)فومدوند،  «فرو پوشانده است تاريکی)و( آنها را » تَرْهَقُها قَتَرَةٌ:

  «آنها را خواهد پوشاند دود سیاهىو »آية مورد بحث از استاد صفارزاده:  هترجم 

 : ذيلِ آيه(.    0635)صفارزاده،                                                                               

 «دود»يا و   «ظلمت و تیرگی»در اين آيه بايد به  «قَتَرَة»واژة  بنا به آنچه گذشت،      

        ترجمه شود، نه به گرد و خاک.   
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  15، س 52ص  -2-3
       (. 42ر42)الحاقّه :  هْسُلْطَانِیَأَغْنَى عَنِّی مَالِیَهْ  هَلَکَ عَنِّی مَا 

:  0630، زيدری نسوی) «چه بی نیازی كرد از من مال من؟! بشد از من حجت من»     

443.)  

 دو نکته قابل طرح و بررسی وجود دارد:      يادشده، در ترجمة آيات      

آن را در ابتدای آية شريفة آغازين است كه شارح ارجمند  «ما»نکتة نخست، واژة  -0     

به حساب آورده، در حالی كه مترجمان و مفسّران، غالباً  «مای تعجّب»يا  «مای استفهام»

            آورند. به حساب می «مای نافیه»آن را، 

 ترجمة چند مترجم و مفسر از عبارت مورد بحث:          

 : ذيل آيه(.    0630)انصاريان،  «ثروتم عذاب را از من دفع نکرد»     

 : ذيل آيه(.   0633)فومدوند،  «مال من، مرا سودى نبخشید»     

من است نخورد نیاز نکرد، و به درد امروز كه روز بیچارگى مال و ثروتم هرگز مرا بى»     

 (.      42/232: 0602)مکارم شیرازی،    «(عَنِّی مالِیَهْ ما أَغْنى)

و هم وجهِ ، هم وجهِ نافیه «قرآن و بیانهاعراب ال»محی الدّين درويش در كتاب نفیس      

ی مورد بحث آورده، ولی در پايان، وجهِ نافیه را اولی دانسته است «ما»استفهام را برای 

      (.  450-454/ 05: 0200، )ر.ک درويش

درآية پايانی است؛ كه شارح ارجمند آن را در  «سُلْطَان»نکتة ديگر، معنای واژة  -4    

اگر چه ترجمه كرده، حال آن كه اين معنا در اينجا، مناسب نیست؛  «حجّت»حاشیه به 

برای غیر منعقی  دميلی، در اين دنیا قدرت و سلعنتممکن است خعاكارانِ صاحبان 

 ، همچنینو پوشالیخعاها و جناياتشان تراشیده باشند، امّا در آخرت، قدرت های زودگذر 

                   وضیح بیشتر: تد برد؛ دميلی غیر عقالنی آنان راه به جايی نخواه

و هم به  «حجت و دلیل»در قرآن كريم، هم به معنای  «سُلْعَان»كه واژة با وجود آن       

در اين آيه، به معنای دوم آن يعنی  «سُلْطَان»آمده است، امّا واژة  «درت و تسلّطق»معنای 

ه پیش از عبارت مورد بحث، اين بويژه اين كشود؛ ترجمه و تفسیر می «قدرت و تسلّط»
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و در پی آن، « ثروت»: يعنی ثروتم به دردم نخورد. اين «مَا أَغْنَى عَنِّی مَالِیَهْ»جمله آمده: 

  دو عامل مهم و مکمّل يکديگر برای جومن در اين دنیای فانی هستند.   « قدرت حکمرانی و»

                :  شوددر اين باره نظر چند مترجم و مفسّر آورده می     

سلعنت و رياست و عِده از بین رفت و از دستم گرفته شد آن  (42) هَلَکَ عَنِّی سُلْطانِیَهْ»    

      (.06/004: 0603ب، )طیّ «كه داشتم و عُده

: 0250)زمخشری،  «على الناس، ر بقیت فقیرا ذلیال ملكی ر تسلطی هَلَکَ عَنِّی سُلْطانِیَهْ»     

2/352 .) 

 ام.   و در نداری و خواری ماندهبر مردم از میان رفته است  حکمرانی و سلعة منترجمه:       

)مکارم  «(هَلَکَ عَنِّی سُلْطانِیَهْ)ست رفت! من نیز نابود شد و از د قدرت و سلعه... »     

 (.  42/232: 0602شیرازی، 

... اينک در اين جهان كه مال و ثروت و  :یَهْعَنِّی مالِیَهْ، هَلَکَ عَنِّی سُلْطانِ ما أَغْنى»    

 (.   00/06: 0252)حسینی همدانی،  «اثرى نخواهد داشت فرمانروائى

،كه به «حجت و دلیل»در آية مذكور نه به معنای  «سُلْطَان»بنابر آنچه گذشت، واژة      

               كار رفته است. به «قدرت و تسلّط»معنی 

     

                 3 ، س51ص  -2-15
    (06: 0630، زيدری نسوی)  (42)مطفّفین/ فَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَرَ فِی ذلِکَ 

زيدری ). «]بهشت و نعیم[ رَغبت كنندا رغبت كنندگاننو در آ»ترجمة آيه در حاشیه: 

                      (443: 0630، نسوی

                                                                                                                                      دقیقاً به چه معنايی است؟  «فَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ»جملة  

آمده، كه معنی كامل و  «رغبت كردن»به معنای  نفثةالمصور در حاشیة  «تَنافُس»      

را چنین معنا  «تَنافُس»ها و تفاسیر قرآن كريم، بیشتر كتب لغت، ترجمه رسايی نیست؛ زيرا

تمايل به چیزی  رغبت و-4مسابقه دادن در رسیدن به چیزی معلوب و نفیس، -0اند: كرده

سابقه مبمعنى تنافس: »؛ همچنان كه در قاموس قرآن آمده: همراه با رقابت و پیشی جستن

آن مجاهده نفس است در رسیدن و  ،ت بقول راغبدر رسیدن بچیز معلوب اس دو نَفْس
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طففین: م رَ فِی ذلِکَ فَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَآنکه ضررى بديگرى برساند شبیه شدن بفضالء بى

: 0600)قرشی، «كنند مسابقه كنندگانمسابقه و رغبتو در رسیدن به آن نعمت بهشتى  42

0/32   .) 

رَ فِی ذلِکَ فَلْیَتَنافَسِ » اند:یز به معنای يادشده تصريح كردهعالمه طباطبايی و طبرسی ن      

 إِلى سابِقُوا قال تعالى: التسابقى ء ر یفیو بحسب المقام معنالتنافس التغالب على الشی: الْمُتَنافِسُونَ

: برتری نافست (.  ترجمه:45/463: 0200)طباطبايی،  «،...44: الحویو: مَغْفِرَةٍ مِنْ  َبِّكُمْ رَ جَنَّةٍ

جويی در رسیدن به چیزی و متناسب با اينجا به معنای بر يکديگر پیشی جستن است؛ 

شت پروردگارتان و به یدن به مغفرتهمچنان كه خداوند بلند مرتبه گفته است: برای رس

     . از يکديگر پیشی گیريد]ی كه...[ 

 «إلى طاعة اهلل تعالى لیرغب الراغبون بالمباد ةفرَ فِی ذلِکَ فَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ: أي »     

ترجمه: يعنی بايد عالقمندان با عالقه، در طاعت خداوندِ بلند    (.05/336: 0604)طبرسی، 

 .      با هم مسابقه دهندتبه مر

گران بايد به سوى اين نعمت ها و رقابت كنندگان و مسابقه»ای معاصر از آيه: ترجمه       

 : ذيل آيه(.  0636)انصاريان،  «یشى گیرندبر يکديگر پ

گیرندگانِ مشتاق های بهشتی[، سبقتدن به[ آن ]نعمت]رسیو در  ترجمۀ پیشنهادی:      

                 يگر پیشی جويند.   بايد بر يکد

 «افِسُونَفَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنرَ فِی ذلِکَ »آية معنای بنا بر آنچه گذشت، اين كه شارح ارجمند،      

ای ، ترجمه«كنندگان]بهشت و نعیم[ رَغبت كنندا رغبت و در آن»: آوردهچنین  را

رغبت كردن و تمايل »ه معنای فقط ب «تَنافُس»مصدر -چنان كه گذشت-نارساست؛ زيرا 

، بلکه رغبت و تمايلی همراه با مسابقه در عمل و پیشی گرفتن نیست «به چیزی نشان دادن

    دن به چیزی است.     بر ديگران برای رسی

     

 گیری   نتیجه -1

به اهتمام استاد يزدگردی، نقد و  نفثةالمصور بر اساس اين پژوهش، تحشیة كتاب 

ست. پس از نقد و تحلیلِ نکات مورد بحث و استفاده از منابع گوناگون و اواكاوی شده
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است كه ماحصل ان شدههای درست بیهای مزم، نظريّهنظران و طرح استدملآرای صاحب

       آن از اين قرار است:     

به كار  «تیر»نیست؛ بلکه در معنای  «زخم»در اينجا به معنی  «چرخ»: واژة 0، س0ص (1

      است.هرفت

وا لَهُْم َما اْستَطَْعتُْم ِمنْ »در آية  : 0، س63ص (.2 ة   َو أَِعدُّ ة»واژة  «ِرباِط اْلَخْيلِ َو ِمْن  قُوَّ  «قُوَّ

ذخیرة اسبان يا اسبانِ »در معنای كنايی خود يعنی  ،«الْخَیْلرِباطِ »عبارتِ به معنای نیرو، و 

  بکار رفته است.     «ورزيده و آماده

بايد به گذشته ترجمه شود؛  «جَعَلْنا»فعلِ -0«: فَجَعَلْناها حَصِیواً»در آية : 05، س26ص (1

ای كه با داس، از ريشه درويده ن كِشتههمچو»جملة تفسیری آيه بايد چنین بیايد:  -4

                 .«اندبه شمشیر انجیده»؛ نه «باشند

شکار شیران مرگ»است؛ نه  «آورشیران مرگ»به معنی «آسادُ مَوْت»: 05، س22ص (1

     .«)شکاركنندة مرگ(

، او را از جنگ [دشمنان]گونِ های گندميعنی نیزه «اِعتَلَّت عَلَیهِ القَنَا السُّمرُ»: 2، س23ص (5

   كردن باز داشتند.

، توضیحی روشن و رسا از بیت «كه بقیامت زيرِ كفِ تو حشر شوم»: جملة 3، س23ص (1

   عربی نیست.  

به پروردگار ممدوح نسبت حمد از جانب  ،«الحَمْوُ نَسْجُ  ِدائِهِ»: عبارت 0، س23ص (7

 است. 

 «دود»يا  «ظلمت و تیرگی»بايد به  «رْهَقُها قَتَرَةٌتَ»در آية  «قَتَرَة»: واژة 6، س04ص (1

              .«گرد و خاک»ترجمه شود، نه به 

و واژة  «نافیه»بايد در معنی  «ما» ،« ی مَالِیهْ...أَغْنَى عَنِّ مَا»: در آية 05، س04ص (3

          ترجمه و تفسیر شود.  «قدرت و تسلّط»به معنای  «سُلْطَان»

يعنی رغبت همراه با مسابقه در عمل برای رسیدن به چیزی  «تَنافُس»: 3، س06ص (15

 است.
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