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Abstract
Written manuscripts, due to their importance and roles in the history, should be
analyzed in terms of different aspects. The first step is to introduce and to edit these
works. Muhammad ibn Abdul-razzaq-e-Donboli is among the literary scholars and
commentators in the thirteenth century. He has several works and one of them is the
interpretation of the Holy Quran in Persian. His written manuscripts are in different
libraries across Iran but have not been introduced yet. The work belong to this
interpreter show that he possessed a high scientific position. This study, by presenting
documents about his life, aims at introducing his interpretation of a written manuscript
from content, stylistics, and interpretive aspects. He wrote this interpretation with the
aim of obviating the need for the readers to refer to other interpretations. The
interpretation is written in a plain and clear scientific language, but at times the author
focuses on verbal and spiritual figures of speech. The quantity of this work is an
important aspect which consists of almost one-third of the entire of the Holy Quran.
Another important aspect of the book is that it is written in Persian and its author is a
Twelver Shia. A critical analysis of this work could shed light on different aspects of
Persian literature and on a better understanding of the development of Persian
interpretations, especially Shiites interpretations, of the Holy Quran.
Keywords: Muhammad ibn Abdul-razzaq-e-Donboli, Persian Interpretation of the Holy
Quran, Editing, Written Manuscripts
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تحلیل و بررسی نسخة خطی تفسیر فارسی محمد بن عبدالرزاق دُنبُلی
��
��

علی محمد پشتدار�  -مرتضی حاجی مزدارانی�� -نرگس محمدیبدر��� -علی بصیریپور
چکیده

نسخههایخطیافزونبراهمیت،نقشمهمیدرتاریخعلمدارند؛بههمینسبببایدازجنبههههایمختلفهیبررسهیو
تحلیلشوند.گامنخستدراینراه،معرفیوتصحیحاینآثاربرایاستفادةهمه مهردماسهت.محمهدبهنعبهداررزا 
قرآنکهریم
دنبلیازادیبان وعلماومفسرانقرنسیزدهمهجریاست.ویتأریفاتمتعددیداردکهیکیازآنهاتفسیر 
انههایمختلفکشورموجوداست؛اربته اینآثارتهاکنونمعرفهی
بهزبانفارسیاست.نسخههایخطیآثاراودرکتابخ 
همچنینتحقیقدرآثارموجوداو،میتواندریافتکهویاز
نشده است.باتوجهبهمنابعیکهازاینمفسریادکردهاندو 
مقامعلمیوادبیویژهایبرخورداربودهاست.اینمقارهبرآناستتاباارائ اسنادموجوداززندگیوآثاراینعهارم،
نسخ خطیکتابتفسیرفارسیاوراازنظرمحتواییوسبکیوروشتفسیرمعرفیوبررسیکند.ویتفسهیرخهودرا
ینیازکردنخوانندگانازسایرمنابعتفسیریبهنگارشدرآورد.اینتفسیرروایییامأثوربهزبهانعلمهیسهادهو
برایب 
روشننوشتهشدهاست؛اما گاهیمؤرفبهآرایههههایرفظهیومعنهوینیهزتوجههدارد.کمیهت ومقهدارایهناثهر از
کسومکلقرآنمجیدرادربرگرفتهاست.نکت مهمآناست
ویژگیهایمهماینتفسیراست.ایناثرکمابیشتفسیری 
کهاینتفسیردرقرنسیزدهمهجرینوشتهشدهاست؛یعنیزمانیکهدورةفترتتفسیرهابهویژهتفاسیرفارسیاسهت.
ویژگیمهمدیگرایناثر،زبانفارسیومذهبمؤرفآن،شهیع دوازدهامهامی،اسهت.تصهحیحایهناثهربههشهناخت
جنبههایمختلفزبانوادبیاتفارسیدرحوزةمتونتفسیریکمکمیکند؛همچنینبهکاملشدنشناختسیرتحول
ییاریمیرساند .

ودگرگونیتفسیرهایفارسیقرآنمجیدبهویژهدرحوزةتفسیرهایشیع
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1ـ مقدمه
ارزشههای

نسخههایخطی،سرمایهوپشتوان علمیوفرهنگیهرملتیاست.اینآثارارزشمندبیهانگرتهاریخعلهمو
هنریدردورههایمختلفحیاتیککشورهستند.نسخههایخطیفارسی،بسیاراست؛بایدازمیانآنههاآثهاریکهه
سبکشناسی
متنشناسیو 
ارزشعلمیوپژوهشیدارند،معرفیوتصحیحومنتشرشوندتازمین پژوهشدرمطارعات 
و...ایجادشود.گاهیایننسخههاآثارمهمیهستندواطالعاتمهمیرادربارةمیراثعلمیوفرهنگیاسالموایهران
یتوانندنقشمهمیدرتدوینتهاریخعلهمداشهتهباشهند.یهکبخهشازایهننسهخههها،
دربرگرفتهاند؛بهگونهایکهم 
کردهاند؛بهویژهعلمایایرانهیشهیعی
تفسیرهایفارسیقرآنکریماستکهعلمایاسالمیدردورههایمختلفتأریف 
کهدرحوزةتفاسیرقرآنکریمنقشبسیاریداشتهاند.شناختنوشناساندناینتفاسهیرازجنبههههایمختلفهیاهمیهت
یتواندمیزانخدماتعلمایشیعیایرانیبهاسالموقرآنراآشکارکنهد.محمهدبهنعبهداررزا دنبلهی
دارد.اینآثارم 
یکیازمفسرانوعلمایبرجست قرنسیزدهمهجریاستکهتأریفاتمتعددیدارد.نسخ خطیتفسیرفارسهی او بها
کسومکلقرآنکریم)،
جامعبودننسبیاثر(مشتملبری 
یبودنمؤرف ،
ویژگیهایبیمانندیمانندزبانفارسیاثر،شیع 
پژوهشهایقرآنیدرادبیهاتفارسهیقهرنسهیزدهم

یهایزبانیوادبیدرحوزة تفاسیرفارسیقرآنکریمو
دربررس 
هجریاهمیتیویژهدارد.اینکتاببهنثرسادهومرسلنوشتهشدهاستوگاهیبهآرایههایادبینیزآراستهمیشهود.
همارسالمنقهلشهده
اینتفسیر،داستانهایانبیاواحادیثوروایاتفراوانیداردکهازپیامبراسالم(ص)وائم هدیعلی 
؛همچنیننشانگر
امانتداریعلمیاوست 
است.نویسندهدرایناثربهمنابعاستفادهشدةخوداشارهمیکندکهایننشان  
آناستکهمؤرفازاطالعاتکاملیبرخورداربودهاست.شناختومعرفیاینآثهاروآثهارمشهابه،بهرایگهردآوری
یهایادبیوخهدماتعلمهایشهیعیبهه
تاریخ علمدرحوزةزبانفارسیوتفاسیرفارسیشیعی،همچنینبرایبررس 
قرآنکریمالزموضروریاست .
1ـ 1روش و پیشینة تحقیق
نسخ موجودتفسیرفارسیقرآنکریمتأریفمحمدبنعبهدارزا دنبلهینسهخهاییگانهه اسهتوچنهانکههازآن
کتابخانهههای

یآیدودراینمقارهنشاندادهمیشود،بهخطمؤرفنوشتهشدهاست.باجستجووتحقیقدرمنابعو
برم 
کتابخانههایخارجازکشور،نشانیازنسخ دوماینکتاببهدستنیامد؛فقطدرفهرستنسخههای

کشوروفهرست
ابنیوسفشیرازی،درمعرفهیاثهردیگهراوبههنهامشهر ارمشهاعر
خطیکتابخان مجلسجلدسومشمارة351تأریف 
توضیحاتاندکیارائهشدهاست.نویسندهبدوناشارهبهتفسیرفارسیقرآنکریم،تنهابههاحهوالاووپهدرشآنههم
میکند.جزآنچهبیانشد،تاکنونتحقیقیدراینبارهانجامنشدهاست .
بهطورجزییاشاره 


2ـ نام و نسب و خاندان محمد بن عبدالرزاق دُنبُلی
آشکارترینوبهترینجاییکهنامونسبمحمدبنعبداررزا دنبلی5درآنآمدهاست،همینتفسیرفارسیقرآنکریم
استکهبهدستخودوینسخهنویسیشدهاست.نویسندهدرچندجایاینکتاب،آشکارانام،نامپدر،نامجد،نسب
مرتبت(ص)وحضرتامیرارمؤمنین

وزادگاهخودرابیانمیکند.درآغازکتابپسازنامخداوسالمبرحضرتختمی
یگوید...«:وبعدمرتّباورا ،محمّدبنعبداررزا بننجفقلیاردنبلی ارتبریزیعفهی
وسایرائم هدیعلیهمارسالمم 
اهللعنه(»...دنبلیتبریزی،تفسیرقرآنکریم.)55:در پایانکتابنیزبههمینصورتتکرارشدهاست...«:تمامشدایهن

تحلیلوبررسینسخهخطیتفسیرفارسیمحمدبنعبداررزا

دُنبُلی 53 /

جلدشریفومجموع رطیفبهسعیمرتّباورا محمّدبنعبداررزا اردنبلیارتبریزیابنارنجفقلی(»...همان .)813:
اثردیگراوشر ارمشاعراستکهشرحیبهزبانعربیبررسار مشاعرمالصدرایشهیرازیاسهت.ویدرآغهازو
انجاماینکتابنیزبههمینشکلخودرامعرفیکردهاست«:هذاارفقیرارحقیر،اقلّارطلبه،خادمارطهالب،راویاورا ،
محمّدبنعبداررزا بننجفقلیاردنبلیارتبریزی(»...دنبلیتبریزی،شر ارمشاعر:ص5نسخهخطی).درپایهانهمهین
کتاب نیزآمده است«:قدتمّتاررّسارهارشریفهارمسماهبشر ارمشاعر...فییدجانیارفهانیمحمهدبهنعبهداررزا بهن
نجفقلیاردنبلیارتبریزی»(همان .)233:
باوجودبیانآشکارنویسندهبراینامونسبش،توضیحبیشترینیازنیست؛چنهانکههپیداسهتویفرزنهدادیهبو
مورخوشاعرمعروفقرندوازدهمواوایلقرنسیزدهم هجری،میرزاعبداررزا بیگدنبلیوازطایف کردهای دنبلهی
است.کتابتذکرةاردنابلهتأریفمحمدحسنبنعبدارکریممنشیاشتهاردینیزازمنابعمستنددیگریاستکهازاونهام
میبرد.نویسندةایناثرازمورخانقرنسیزدهمومعاصرباحکومتمحمدشاهقاجاراسهت.اودرسهال5218هجهری
کتابیدرانسابایلدنبلینوشتکهدربردارندةذکرانسابامرایدنبلیوحهاالتواشهعارومقهاالتامیرمحمودخهان
متخلصبهخاوراست.دراینکتابدربیانفرزندانمیرزاعبداررزا بیهگدنبلهیآمهدهاسهت«:دوپسهرنیهکسهیربهه
مضمون«ارشبلیخبرمناالسد»ازمنظرخهوبومخبهرمرغهوبازخصهایلومخایهلپهدردهنهدازجنهابش(میهرزا
یمحمدآقاستکهدرمبادیحالترکقیلوقالوجاهومالکردهبهه
عبداررزا بیگ)به یادگاراست .یکیرانامحاج 
اسلوبتجرّدوتفرّدازابنایزمانگوش عبادتگرفتوتوش قناعت.خوشترازینگوشهپادشاهنداردودیگرگوهر
نآقاستکهمهرمعرفتودانشرانوروبهاییتامودیدهرویّتراضهوءوضهیائیتمهام
گرانبهاء،بهاءاردی 
آنصدف 
است»(اشتهاردی ،تذکرهاردنابله:برگ30و30نسخهخطی) .

یدهدمیرزاعبداررزا بیگدنبلیدوپسرداشتهاست؛یکیمحمدیعنیصهاحبتفسهیرفارسهی
اینجمالتنشانم 
قرآنکریموآثاردیگریکهدرهمیننوشتارخواهدآمدوپسردیگربهاءاردینکهصاحبحکومتاصفهانبودهاسهت
ودرایامجوانی،درسال5213هجری،براثربیماریازدنیارفتهاست؛دراینبارهمنشیاشتهاردیگفتهاسهت«:پهس
ازآنکهبهعزمتقبیلسدّةسنیّهوعتبهعلی همگانازاصفهانبهدارارخالفههرجعهتنمهودوازظههورخهدماتمهورد
ییاشدر
کبارهمعلولشدوپهایتوانها 
انپناهایّداهللملکهآمدهناگاهمزاجبااستقامتشی 
یپایانشاهنشاهعارمی 
رحمتب 
یقعدهارحرامیکهزارودویستوپنجاهونههجریاسهباب
قیدامراضوناتوانیمغلول...درشبجمعهیازدهمشهرذ 
یاشسادهگشت»(همان:برگ31و .)31
یاشازنقوشوخطوطزندگ 
ارتحالآمادهشد...وجریدةپایندگ 
نامدوپسرمیرزاعبداررزا دنبلی،بهاءاردینومحمد،آشکارادراینآثاربیانشدهاست؛امادربرخیازمنابعیکهه

ناممحمدبنعبداررزا بیگوآثارشرابیانکردهاند،نامهایدوبرادررادرهمآمیختهاندونهامصهاحبتفسهیرقهرآن
کریمرابهاءاردینمحمدبنعبداررزا نوشتهاند؛یعنینامیکیرابهصورترقبدیگریبههکهاربهردهانهد؛علهتایهن
آمیختگیاسمهامعلومنیست.صاحبتذکرةاردنابلهمدتیدرخدمتبهاءاردین،برادرمؤرفتفسیرقرآنکهریم،بههسهر
بردهاستوممدو وی،پدروفرزندانشبودهاند؛ویبهاینکهبهاءاردینتأریفاتعلمهیداشهتهاسهتیهانههاشهارهای
یبهردودر
نمیکند؛بنابرایناگربهاءاردینکتابییاتأریفییااثرعلمیویاحتیدیوانشعریداشت،بهیقینازآنهانامم 
،میتوانگفهت
ازآنهایادمیکرد؛امادرمنابعمتأخر،صاحبتفسیرقرآنکریمرابهاءاردینمحمّدنوشتهاند 

مفاخراتاو
بهگمانبسیار،اینیکتحریفتاریخیاستواربتهشایدمحمدبعدهابهبهاءاردیننیزملقبشدهباشد .
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گوشهنشینیاختیارکردوبهه
یآیدکهمحمدآقاپسرمیرزاعبداررزا بیگازآغاز 
ازنوشت منشیاشتهاردیبهدستم 
چنانکهنویسندهحتینامیازفرزنداناونیزنبردهاست؛برخالفبرادرشبهاءارهدینکهه
جانبشغلهایدورتینرفت؛ 
یآقاازاویادشدهاست«:سهگهوهر
یقل 
یآقاومرتض 
یآقاوحسینقل 
صاحبحکومتبودوسهفرزندپسربهنامهایعل 
یآقادرکنفباعزّ
بزرگترینکهآنمسمّیبهعل 
واالنژادکهسهپسرنیکونهاداستازایشاندرعرص وجود موجوداند .
یآقاکهدرصغرسن
یقل 
یآقاوسیممرتض 
وشرفتربیتاشرفمیموناستوموردمرحمتروزافزون.اوسطحسینقل 
است»(همان:برگ .)31
ازمحققانوتذکرهنویسانمتأخر،محمدعلیتربیتمؤرفکتابدانشمندانآذربایجان،نامدوبرادررابههمآمیختهه
استوازاوبهگونهاییادمیکندکهمفسرقرآنوصاحبآثاروتأریفاتیاست؛همچنیناوراازگروهعلمهامهیدانهد:
سخنشناسبهوده
«بهاءاردینمحمدبنعبداررزا دنبلیازفضالوعلمایقرنسیزدهمهجریاست.ادیبوسخنورو 
تفسیریبهزبانعربیبرقرآنمجیدنوشتهاست.یکجلدازمجلداتآنراکههازسهورةمائهدهتهاآخهرسهورةتوبهه
یباشددرکتابخان ثق االسالمتبریزیدیدموشرحیهممنقولازاماریواقوالپهدرشدرتوضهیحمشهکالتاشهعار
م
خهایازآننزدنگارندهموجوداست»(تربیت .)02:5010،
انوریتأریفکردهاست؛نس 
مقارهایدرشر احوال میرزاعبداررزا بیگ دنبلهینوشهتهاسهت«:مرحهومبهاءارهدین
حاجحسیننخجوانینیزدر 
محمدنیزازاجلّ علماوفضالیتبریزمحسوبوادیبسخنوروسخنشناسبود.یکتفسیردیگریبههزبهانعربهی
نوشتهکهازمجلّداتآننیزنسخهایدرکتابخان آقایثق االسالمتبریزیموجوداست»(نخجوانی .)203:5035،
طبیعیاستکهمنظورتربیتونخجوانیازاینشخصعارموفاضلوادیبوسخنور،محمدبنعبداررزا اسهت
یبایستبههحکومهتاوبهراصهفهانوتبریهزنیهزاشهارهای
نهبرادرشبهاءاردین؛زیرادرصورتاشارهبهبهاءاردینم 
م
یکردند 2.
یتواندریافتکهمیرزاعبداررزا بیگدنبلی،ادیبومورخمعروف،دوپسربههنهامههای
باتوجهبهآنچهگفتهشد ،م 
بهاءاردینومحمدداشته است.بهاءاردینسرگرمکارهایسیاسیوحکهومتیبهودودر سهال 5213هجهریبههعلهت
بیماریناگهانیدرگذشتهاست.محمدازمشاغلدورتیوموروثیاینخاندانپرهیزمیکرد؛اوکنجعزرتاختیارکرد و
بهکسبعلمپرداخت؛همچنیندرعلوممعمولبهویژهعلومدینیوعرفانیوادبیمعلوماتیکسبکردوبهتهدوینو
تأریفآثاریدرتفسیرقرآنوادبیاتوعرفانرویآورد.آثاریازاوبهخطخودشموجوداستکههدرآنههاآشهکارا
خودرامحمدبنعبداررزا بننجفقلیدنبلیتبریزیمعرفیکردهاست.دربرخیازآثارخهودماننهدشهر ارمشهاعرو
یدهدکهدرشعروشهاعرینیهز
یآیدازخوداوستونشانم 
تفسیرفارسیقرآنکریماشعاریوجودداردکهبهنظرم 
دستیداشتهاست.توجهنداشتنبهاینعارمادیبومفسرکهدرخاندانیاهلعلموسیاستوحکومتپهروشیافتهه،
تذکرههاشود.ایهن
سببشدهاستتاناماوبانامبرادرشدرهمآمیزدونامبرادرش،رقبیبرایاودربرخیازمنابعو 
همانگونهکهگفتهشداینگمهان
یکند.اربته 
موضوع،پژوهشگرامروزیرادرشناختآنهاازیکدیگربامشکلروبروم 
نیزوجودداردکهبعدهابهاورقببهاءاردیننیزدادهباشند؛امااین،تنهادرحدّیکگمهاناسهت.تهاکنونغیهرازآثهار
همچنینشواهدموجوددرایهنمقارهه،چیهزیاز
کتابخانههایکشورموجوداستو 

علمیویکهنسخههاییازآنهادر
زندگیوشر احوالوسالتوردیاوفاتوفرزندانویبهدستنیامدهاست .
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3ـآثار و تألیفات محمد بن عبدالرزاق دنبلی
تأریفاتمحمدبنعبداررزا ومنسوباتبهاودرمجموعششاثربهشر زیراست :
الف:آثارقطعیمحمدبنعبداررزا دنبلی 
یشهود کههدر
یاسالمینگهداریم 
:نسخهاینامرغوبازاینکتابدرکتابخان مجلس شورا 

)5شر دیوانانوری
جلدبیستوپنجصفحه003فهرستنسخخطیکتابخان مجلسمعرفیشدهاست .
)2شر ارمشاعر:اینکتابشر رسارهایبهناممشهاعرازتأریفهاتصهدراردینشهیرازی،مالصهدرا،اسهت.برخهی
خ
محققان،اینکتابراازآثارعبداررزا بیگدنبلی،پدرمؤرف،دانستهاند0کهباتوجهبهبیانآشکاردرآغازوانجامنسه 
کتابخانهمجلس،ایننظرپذیرفتنینیست.نسخهبهخطنسخدرقطعوزیریاستو238برگداردکهبهشماره5813
یشود.کتاببهزبانعربیوکاتبآن،مؤرفاست .
درکتابخان مجلسشورایاسالمینگهداریم 
)0تفسیرقرآنبهزبانعربی:محمدبنعبداررزا تفسیرینیزبهزبانعربیدرچنهدجلهدتهأریفکهردهاسهتکهه
تاهللمرعشینجفهی
ازآندرکتابخانههایکشورموجوداست.برپای یکیازنسخههایآنکهدرکتابخان آی 

نسخههایی
یشود،اینتفسیرازنوعمزجیاست؛«دارایبسیاریازمباحثفلسفیوعرفانیبااستشهادبهروایاتاههل
نگهداریم 
وهمچنینخطبههاییانشاءنمودهمسجّعومقفّیبهعنوانمقارهدرپنهدوانهدرزومؤرهفاوّلدنباره 
همارسالم 
بیتعلی 
تفسیرپدرشراکهپسازدرگذشتش ناتمامماندهبودنوشت؛0وریچوندیدبا روشویسازگارنیست،برآنشدکه
تفسیریکاملازاولقرآنبنویسد.نسخ حاضرمشتملبرمقدماتیاست...وههمچنهینتفسهیرسهورةفاتحه ارکتابو
بقره»(مرعشی .)021:5000،
)0تفسیرقرآنکریمبهزبانفارسی :اثرمهم محمدبنعبداررزا دنبلی،تفسیرقرآنکریمبهزبانفارسیاست.ایهن
یبودنشدرمیانتفاسیرشیعیقرنسیزدههجریجایگاهمهمیدارد.یگانهه نسهخ 
تفسیرباتوجهبهبهمقدارکاروفارس 
یشهود.ایهناثهردرجلهد،01صهفح 523
خطیآندرکتابخان مجلسشورایاسالمیبهشمارة52521نگههداریمه 
فهرستنسخههایخطیکتابخان مجلسمعرفیشدهاست.تاریخکتابتآن5213هجریوکاتبهمانمؤرهفاسهت؛
زیرادرپایانکتابچنینآمدهاست«:تمامشداینجلدشریفومجموع رطیهف بههسهعیمرتّهباورا ،محمهدبهن
عبداررزا اردنبلیارتبریزیابنارنجفقلیفییومارخمیساثنیوعشرینمنشهرذیارقعدةارحرام...ارلهماقبلتهوبتیو
اجبطلبتی...واناارعبدارذریلارفقیرارحقیرارجانیارفانیارمحتاجاریرحمتاهللتعاری...فیکهلآنمهناوانارهدنیاو
االخره»(دنبلیتبریزی،نسخهخطیتفسیرقرآنکریم.)813:کتابدراینجابهپایانمیرسدو درسراسهر اثهرنهامیاز
شخصدیگریدرجایگاهکاتببیاننمیشود.نسخهبهخطنستعلیقتحریریوکامهلوبهدونپهارگییهاخدشههدر
سطورواورا است.عبارتهایعربیوآیاتقرآنیبهخطنسخاست.درصفحاتیکهآیاتوعباراتعربهیوجهود
ندارد،تعدادسطرهادرصفحات 20سطراستوبابیانآیاتدرصفحات،تعدادسطوربهنسبتتعدادسطورآیاتکم
سرخرنهگ نوشهتهشهدهاسهت.
یشود.عنوانهایسورههاوناممؤرفکهچندباردرکتاب تکرارشدهبا جوهر 
وزیادم 
کسومکلقرآنکریمتفسیر میشود.تفسهیر
مجموعصفحاتکتابهشتصدوشصتصفحهاستکهکمابیشدرآنی 
.همچنانکهدرمعرفهیمحمهدبهن

یرسد
ازابتدایسورةیونسآغازمیگرددوتاانتهایسورةمالئکه(فاطر)بهپایانم 
افزونبرآغازوپایاننسهخهکههپیشهتر
عبداررزا بیانشد،مفسر،نامونسبخودرادراینکتابآشکاراآوردهاست .
میشهود«:فیقهولارعبهدارفقیهرارحقیهرارجهانی
نقلشد،درچندجایدیگرکتابنیزاینبیانآشکارنامونسب،تکرار 

جدید،سالدهم،شماره(،2پیاپی،)08تابستان5030

شناسیادبفارسی،سالپنجاهوچهارم،دوره
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ارفانیارمشتا اریرحم ربهمحمدبنعبداررزا اردنبلیعفهیاهللعنههوعهنآبائههفهیتفسهیرآیه ارشهریفهاهللنهور
ارسمواتواالرض(»...همان)011:؛«فیقولاقلارخالیقجرماًواکثرهمخطاءًوجرماًمحمدبنعبداررزا ارهدنبلیفهی
تفسیرقوره(»...همان)031:؛ «فیقولارفقیرارحقیرارجانیارفانیمحمدبنعبداررزا فیاإلعهالمکمهاذههباریههبعه 
األعالمایضاً(»...همان.)032:
مؤرفدرسببتأریفکتابمیگویدکهسایرتفاسیرفارسیقرآنخوبنوشهتهشهدهانهد؛امهانثهرکهنههایدارنهد؛
ینیهازکنهد«:و
نکتاب،خوانندگاناینآثارراازمراجعهبهسایرمنابعبه 
بنابرایننویسندهبرآنشدهاستتاباتأریفای 
بعدمرتّباورا ...خواست معانیکالمربّانیومبانیآیاتسبحانیرادرطبقهرسهورهبههارفها خهوشوعبهارات
یاطنابدرجالبیبایجازمبیّننمایدکهمطارعهکنندگانراازسایرکتبتفسیراستغناواستحضاردسهتدههدو
درکشب 
بهطورقدیماجرایارفا نمودهاند،اینقلیلارمؤنهبههطهرز
سایرتفاسیرفارسیاگرچهخوبنوشتهشدهوریکنچون 
جدیدهرجامناسبمقامدرمد ائم اناموتعریفحوروقصوروشرابطهورازقصیدهوغزلکهمنتظمازشهعرای
عربوعجمگشتهاجرایکالمنمودواحادیثغریبهوقصهصعجیبههدرخصهوصایشهانعلهیهمارصهلوةارهرحمن
نوشتکهمرغوباربابدانشگردد(»...همان .)5:
چنانکهمؤرفوعده دادهاست،خبریازاشعارشاعرانعربوعجمدرمهد ائمهه(ع)وتعریهف
اربتهدراینتفسیر 
حوروقصوروشرابطهورازقصیدهوغزلنیست؛شایددرمجلّدیامجلّدات بعدیآمده باشدکهمعلهومنیسهتبهه
یگویدکهپدرشمیرزاعبداررزا بیگ،تفسهیریازفاتحه ارکتابتها
ادام کارتفسیرتوفیقیافتهاستیاخیر.درادامهم 
پایانسورةبقرهنوشتهبود؛امااینتفسیربامرگشبهانجامنرسید؛بنابراینسببدیگراینتأریفرابههپایهانرسهاندن
کارپدربیانمیکند«:وچونابویطاباهللثراهتفسیریازفاتح ارکتابتاآخرسهورةبقهرهنوشهتهبودنهدبههرحمهت
یماند؛اگرانشهاءاهلل
ایزدیپیوستهناقصماندواینحقیرخواستبهاتمامرساند؛فلهذاچندجزویازقرآنننوشتهباق 
یحضرت باریوتوسلبه باطن ائمهوهادیانطریقهعلهیهمارسهالمآنههمنوشهته
تعاریدراجلتأخیریباشدبهیار 
خواهدشد»(همان).کتابدرروزپنجشنبهبیستودومذیارقعده5213هجریتأریفشدهاست«:تمامشداینجلهد
یارتبریزیابننجفقلیفییومارخمیساثنیو
شریف ومجموع رطیفبهسعیمرتّباورا محمدبنعبداررزا اردنبل 
یارقعدةارحراممنشهورسن 5213منارهجرةارنبویه(»...همان .)813:
عشرینمنشهرذ 
گفتنیاستکهمؤرفنامیبراینتفسیرننهادهاستودرهم کتاب،نشانیازنامگذاریدیدهنمهیشهود.نهامایهن
ن
امدهاست.برایمثالعبدارحسهی 
کتابدردایرةارمعارفتشیعومنابعمعرفیکنندةتفاسیرقرآن،بهویژهتفاسیرشیعی،نی 
زدهمهجریمعرفیمیکندکهبیشتر
قرنسی 
یصارحیدرکتابتفسیروتفاسیرشیعهچهلوسهتفسیرازتفاسیر 
شهید 
یاست؛گاهاینتفاسیر،تنهاتفسیریکیاچندآی قرآنکریماسهت؛امهانهاممحمهدبهنعبهداررزا و
آنهابهزبانعرب 

یبودنزبانوحجمدرخورتوجهآن،ازچشممحققانتفاسیرقهرآن
تفاسیراوبردهنشدهاست.اینتفسیرباوجودفارس 
کتابشناسیتفاسیرقرآن،کتابطبقاتمفسرانشیعهاسهت.
کریمدورماندهوتاکنونشناختهنشدهاست.ازمنابعدیگر 
یگوید«:قرنسیزدهمازنظرتعدادوشمارشتفاسیرونهازنظهر
مؤرفآندرمقدم بخشتفاسیرقرنسیزدهمهجریم 
موقعیتاجتماعیوسیاسی،بلکهازنظرواقعیتومحتوی،یکیازقرونناموفقونامیمونازنظرتفسیروفعاریهتههای
یرود»(عقیقیبخشایشی .)52:5001،دربررسی وینزدیک بهه
علومقرآنیومعارفسمائیدرجهانتشیعبه شمار م 
میشودکهبیشترآنهابهزبانعربیاست.دراینکتابنیهز
دویستتفسیرازتفسیرآیهتاتفسیرکاملقرآنکریممعرفی 
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بنعبداررزا اشارهاینشده است.بااینهمهبهطورفشردهبههبرخهیازجنبههههای
بهتفسیرفارسیقرآنکریممحمد 
یتواناشارهکرد :
اهمیتاینتفسیرم 
ارف) باتوجهبهفترتعلومقرآنیوتفاسیر،بهویژهتفاسیرفارسیشیعیدرقرنسیزدهم،وجهودایهناثهربهاحجهم
تفسیردهجزءازقرآنکریماهمیتداردکهتاکنوننیزناشناختهماندهاست .
ب)اهمیتدیگراینتفسیرکمکبهشناختجنبههایمختلفزبانوادبیهاتفارسهیدرحهوزةمتهونتفسهیریو
همچنینکمکبرایکاملکردنشناختسیرتحول ودگرگونیتفاسیرفارسیقرآن کریم بهویژه درحوزةتفاسیرمکتب

تشیعاست .
ازبزرگترینعلماوادبایقرنهایدوازدهموسیزدهم،یعنهیمیهرزاعبهداررزا بیهگ

ج)مؤرفتفسیر،فرزندیکی
دنبلیاست.اوفردیعارموادیباستکهعلمودانشدرخاندانآنهاموروثیبودوخود،آثارمتعددعلمیدارد .
یتوانهدسهرآغاز
د)نسخ کاملوبدوننقصیازاینتفسیربهخطمؤرفموجوداستکهتصهحیحایهننسهخهمه 
پژوهشهایدیگرینیزباشد .

ب :آثارمنسوببهمحمدبنعبداررزا دنبلی
یرود
)5دیوانشعر:غیرازابیاتاندکیکهدرآثارویمانندشر ارمشاعروتفسیرقرآنکریمآمدهاستوگمانمه 
ازخوداوست،دیوانیامجموع شعرمستقلیازاوبهدستنیامدهاست.شیخآقهابزرگ درارذریعههدر معرفهی کتهاب
یگوید:فرزندعبداررزا بیگبهنام بهاءاردینمحمهدآقاکههحهاکمتبریهزبهوده
اضارجن تأریفعبداررزا بیگدنبلیم 
ری 
یآقامعاصرریاضیطبیب1.ازایندیوانکهصاحبارذریعههبهه
دیوانشعریداردواوراستفرزندانیازجملهحسینقل 
میدهدتاکنوناثریبهدستنیامدهاست .
محمدبنعبداررزا نسبت 
)2تاریخدنابله:درمجموع اهداییحسیننخجوانیدرکتابخان مرکزیتبریزنسخ خطیایوجودداردکهبههنهام
بهاءاردینمحمدبنعبداررزا دنبلیثبتشدهاست.دریکیازصفحاتایننسخهآمدهاست«:همینکتابتهاریخدنبلهی
یخانبیگلربیگیتأریفنمودهوتهاریختهأریفآندرسهن 
را...خان(کذا)پسرعبداررزا بیگمتخلصبهمفتونبننجفقل 
5211هجری بوده»(دنبلیتبریزی،نسخهخطیتاریخدنابله:برگ 1ارف).درحاشی همینصفحهبههخطهیکههبههنظهر
م
یرسدخطدیگریاست،چنینآمدهاست«:محتملاستاینکتابتأریفبهاءاردینمحمدبنعبداررزا باشد» .
یتوانهدمؤرهفآنباشهد؛از
خدنابلهمیتواندریافتکهمحمدبنعبداررزا بیگدنبلینم 
بابررسینسخ خطیتاری 
دالیل اینسخنیکیآناستکهدرجاییازاینکتاب،نامیازعبداررزا بیگدنبلیرفتهاستومهیگویهد«:ازآقهای
یفرمود»...؛ آشکاراستاگرمؤرهفایهنعبهارات،محمهدبهنعبهداررزا بهود،از
مرقومآقاعبداررزا استماعشدکهم 
چنانکهدرمقدم تفسیرفارسیقرآنکریمآنجهاییکههبههنهام
یکرد؛ 
عبداررزا باعباراتیمانندپدرمیاواردمو ...یادم 
میگوید«:چونابویهطابثراه هتفسیریازفاتح ارکتابتهاآخهرسهورة
یکنداینگونه 
پدرشعبداررزا بیگاشارهم 
بقرهنوشتهبودندبهرحمتایزدیپیوستند(»...دنبلیتبریزی،نسخهخطیتفسیرقرآنکریم )5:ویاآنجاکهشهعریاز
یگوید«:قال ارواردارماجدعلیهاررحم اهللارفردارواحد(»...همان.)0:طبیعیاستکهایهنرحهن
یکند ،چنینم 
اونقلم 
یدهدکهمؤرفازخانوادةعبداررزا بیگوفرزنداناونیست .
نقلقولنشانم 


4ـ ساختار کلی تفسیر فارسی قرآن کریم
مؤرفبایکمقدم کوتاهدرسببتأریفکتابوذکراشعاریفارسیوعربیدرناپایداریدنیاوارزشسهخنوهنهر،
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یبهودنمؤرهفآشهکاراسهتودر
کارتفسیرخودراازابتدایسورةیونسآغازمیکنهد.ازهمهینمقدمه کوتهاهشهیع 
یجایکتابهماعتقاداوروشناستونیازمندجستجونیست«:اعوذباهللمهنارشهیطانارهرجیمبسهماهللارهرحمن
جا 
یخیرخلقهمحمدوآرهارطاهرینخصوصاًوصیّهووریّهریثارهوغی
اررحیمارحمدهللربارعارمین وارصلوةوارسالمعل 
بدراردجیعلیارکرّارغیرارفرّارورعن اهللعلیاعادیهموظلمیهموقاتلیهماجمعینارییوماردین»(همان.)5:
سورههایمبارک یونس ،هود ،یوسف،اررعد،ابراهیم ،ارحجر،ارنحل ،االسهراء ،ارکههف،
بهترتیب 
پس ازاینمقدمات 
مریم،طه،االنبیاء،ارحج،ارمؤمنون،ارنور،ارفرقان،ارشعراء،ارنمل،ارقصص،ارعنکبوت،ارروم،رقمان،ارسهجده،االحهزاب،
بهترتیبدریکجلدبزرگشر شدهاست .
فاطر(مالئکه)،بهصورتکاملو 

سبأ،
5ـ شیوة تفسیر کتاب
اینتفسیربهشیوةروایییامأثوراست.اینشیوةتفسیری«،تفسیروتبیینآیاتارهیاستبراساسسهنتپیهامبر(ص)و
امامانعلیهمارسالمدرمکتباهلبیتوتفسیرصحابهازآیاتدرمکتباهلسنت»(مهدویراد.)521:5082،دراین
تفسیرنیزازتفاسیرعلمایشیعهوازتفاسیراهلسنتاستفادهشدهاست.مفسردرتفسیرآیاتههمازراویهانشهیعهو
کردهاند هوهمازاسرائیلیات1بهرهبردهاست.در
همازبرخیراویاناهلسنتهکهازامامانمعصوموصحابهروایت 
تفسیرکاملقرآن،احادیثروایتشدهاز پیامبراکرم(ص)وامامانمعصومعلهیهمارسهالمکهافینیسهت؛بهههمهینسهبب
مفسرانشیعهدرتفسیرقرآنکریمبهبرخیروایاتاهلسنتاستنادمیکنند؛اربتهبهسخنآناناعتماددارند؛همچنهین
تشهدهاسهتنیهزدرتفسهیرآنهاناسهتفاده
گاهیبرخیمنابعاسرائیلیاتکهازصحابهوبرخیائمهعلیهمارسالمروایه 
یرسهد؛
یشودبرآنگذاشت،ازطریهقاههلسهنتبهه213حهدیثنمه 
یکهآنچهنامروایتنبویم 
درصورت 
میشود «.
یباشدواگرروایاتاهلبیتراکهازطریقشیعهرسهیده
گذشتهازاینکهبسیاریازآنهاضعیفوبرخیازآنهامنکرم 
یرسدودرمیانآنههامقهدار درخهورتهوجهیاحادیهثقابهلاعتمهادیافهت
درنظرآوریمدرست استکهبههزارهام 
یکند»(طباطبهایی)83:5010،؛بنهابراین،ایهنروشتفسهیر
بههرحال دربرابرسؤاالتنامحدودکفایتنم 
یشود،وری 
م
قرآنکریمیکیازرایجترینوکهنترینشیوههایتفسیراستکهپیوسهتهدرطهولتهاریختفسهیرازجایگهاهویهژهای
برخورداربودهاستومفسرانبهآنتوجهداشتهاند.گاهیدراینشیوةتفسیرگرایشهایخهاصوگهاهافراطهیپیهدا
شد؛اماگرایشهایمعتدلدرآننیزوجودداشته است.محمدبنعبداررزا دراینتفسیربرآنشهدهاسهتکهه همه 
ارتباطدهد؛بهجز این،ازبرخیصحابهوتابعهانماننهدابهنعبهاس ،قتهاده،

مباحثخودرابهروایاتائمه علیهمارسالم
بنکعب،وهببنمنبهو ...نیزحدیثنقلکردهاست.نویسندهازمیانتفاسهیرقهرآنبهه
مجاهد،ابوسعیدانصاری،ابی 
تفاسیریمانند تفسیرعیاشی،تفسیرشیخطوسی،تفسیرزاهد،تفسیرابوارفتو رازی،تفسیرسدی،کشفاالسرارمیبدی،
میبرد.
میکندوازآنهادرتفسیرخودسود 
کشاف،تیسیر،مدارک،مجمع،تبیان،زادارمسیرو...اشاره 
میآورد؛سپسبهشیوةآسانوروانآیاتراترجمههمهیکنهد.
گونهاستکهابتدایکیاچندآیهرا 
این 
روشمفسر 
درترجمهوتفسیرآیات،ترتیبخاصینیست؛بهاینمعنیکهگاهیپسازذکرچنهدآیهه،یکهی راترجمههوسهپس
کجاترجمههو
یپردازد.گاهیهمپسازذکرچندآیه،کلآیاترای 
یکندوبعدبهترجمهوتفسیرآی بعدیم 
تفسیرم 
یریزد؛اماگهاهیههمترتیهبترجمههوتفسهیرراحفه 
یکند.بنابراینگاهیترجمهوتفسیررابههم م 
سپستفسیرم 
میکند.نثرکتابدرترجمهوتفسیرمتفاوتاست؛زیرادرترجم آیات،نحوجمالتاززبانعربیتأثیرپذیرفتهاست.
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یههاوبیهانخهواص
درآغازهرسورهپسازبیانتعدادآیاتآن،چندجملهبهزبانعربیوسهپسفارسهیدرویژگه 
یپهردازد.ههمچنهین
بیانمیکند.درسیرتفسیربااستفادهازروایاتبهشأننزولآیهاتمه 
درمانیسورههاازطباالئمه 
یکند؛برایمثال«:وانکذبوکفقلریعملهی
هرجاکهالزمباشدبهاختالفقرائاتوناسخومنسوخاتآیاتاشارهم 
ورکمعملکم...پس بگوایشانرامراستجزایکردارمنوشماراستپاداشعملشما.ذمت شمابریاستازآنچه
ینمایموشمارابهعملمننخواهندگرفتومنمأخوذبهعملشمانخواهمشدودر نزدبعضیاینآیهبهآیه 
منم 
سیفمنسوخاست(»...دنبلیتبریزی،نسخهخطیتفسیرقرآنکریم)51:ویا«ویومیحشرهمکانرمیلبثوا...ویادکن
یکنهدکهافرانرا»...
یکنموحفصبهغیبتخوانده؛یعنییادکنروزیراکهخدایتعاریجمعمه 
روزیراکهجمعم 
(همان).اینتفسیردربردارندةبسیاریازداستانهایپیغمبراناست.مؤرفدربیانقصههایانبیابهشیوهایانتقهادیبهه
شازخهود
الزمببیند،ازسخنانمحققانومفسرانپی 
یکندودریکموضوع،هرجاکه 
روایاتوسخنانمتعدداستنادم 
بهرهمیبرد .
6ـ ویژگیهای نگارش (رسمالخط) کتاب 
میشود:
)5حرفاضافه«به»بهاسمبعدازخودمتصل 
 «بدرگاهتوآمدهایموخودرابتوتسلیمکردهایموبصد تماموارادةماالکالمبوحهدانیتگرویهدهایهم»(همهان:.)00
 «وخداییکهبدینقادرستنیزایشانراباکراهبایمانندارد»(همان .)01:بهجای«ن»درافعالمنفی :
)2کاربرد«نه» 
نهبینی»(همان .)50:
 «یعنیانتقامازیشاندردنیاکشیموتوآنرا نهشنیدهانگاشتند»(همان .)108:
 «پسایشاننصیحتصارحرا )0کوگهردوبهصورتکنوشتهشدهاست :
 «ویادکنچونکفتنو کروهخودراکهمشرکبودندایکروهمناکرهستبزرکوکرانبشمااقامهمندرمیانشما»(همان .)20:
کرویدهاندبهخداوپیغمبراو»(همان .)00:

 «ونیستممنرانندهآنهاکه)0میاستمراریگاهیجداوگاهیمتصلبهفعلاست :
 «ودیگرعرضمیکردپروردگارمایونسازقولتومیفرمودهرکهبهشماستمکندازودرگذرید»(همان .)00:میآوردند»(همان .)01:
 «واگرخواستیخداکهبهاجبارایمانآورندهرآینهایمان بهجای«ی»و«ای»بهکاررفتهاست :
«)1ء» 
 «بگوپسبیاریدسورهءمانندقرآن»(همان .)02: «ایزمینفروبرآبخودراکهبیرونآوردهء»(همان .)12:بهجای«ت»درکلماتعربی :
)1کاربرد«ة» 
میداندقرارگاهحیواناترااززمیندرحالحیوة»(همان .)03:
 « نمیآرند»(همان .)0:
واقعشدهبراهلکفروعدوانبجه آنکهایمان 
« -عذابارهی 
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میشود :
)0هایجمعبهکلماتمتصل 
 «مراوراستسبحانهازرویمارکیتآنچهدرآسمانهاست»(همان .)21:میشود :
میآیددو«ه»باهمادغام 
)8برسرکلماتمختومبه«ه»نظیرخانه،وقتی«ها»یجمع 
میگیرندسینهایخودرابهکفر»(همان .)03:
 «وفراهم  «پسچشمنمیدارنداینمشرکانمگرایامیرایعنیواقعهارامانندواقعهایآنانکههگذشهتندپهیشازایشهان»(همان .)01:
میشود :
)3رامفعوریبهکلم قبلازخودمتصل 
 «بندگانرابخریدودرراهخداآزادکنید»(همان .)00:فرمودهایکهدردمندانوبیچارگانرادستگیریکنید»(همان) .

 «میشود :
«)53ارف»در«است»گاهیحذفوگاهینوشته 
 «سرّوعلنایشاننسبتبهعلمحضرتیزدانیکساناست»(همان .)03: «درکشّافگفتهکهمستقرّ،مسکنومأوایحیواناتست»(همان .)03:همهجاباواومعدورهنوشتهشدهاست :
)55برخاست 
 «مردیبرخواستکهآیتتوکداماست»(همان .)00:)52ایندابهمنادامتصلنوشتهشدهاست :
 «بگوایمردمبتحقیقآمدبهشماحقازنزدپروردگارشما»(همان .)00:« -واگرشماایکافرانبرگردیدازاسالمویاازمتابعتمن(»...همان .)03:

 )7ارزش و اهمیت تفسیر فارسی قرآن کریم 
7ـ 1از دیدگاه ادبی و سبکشناسی
بودهاستکهنامفارسی
بهاندازهایآمیختهباعربی 
نثرفارسیدردورههایمختلف،تحوالتبسیاریداشتهاست«.گاهی 
آنقدرمغلقوپیچیدهاستکهفضالهمازدرکآنعاجزبودهاندتاچهرسدبهعهوام
برآننهادنجایزنیستوگاهی 
یدانسهتند»(خهاتمی)23:5000،و
رواجمییابدکهنثرفاقدسجعراخالففصهاحتمه 
مردموگاهیآنقدرنثرمسجع 
اینتغییروتحوالتتادورانقاجار(عصرمحمدبنعبداررزا )همچنهانادامههیافتههاسهت«.درقهرندههمکههآغهاز
روزگاروقدرتصفویانبودهاست،نثرفارسیدورانیخاصراطیکرده است.تعصبشهاهانصهفویهدرایهنعههد
همچنانکهدرشعرفارسیمؤثربود،درنثرفارسینیزتأثیرگذاشت .همچنانکهبیشترینآثاربهجهامانهدهازایهندوران،
کتابهایفقهواصولواخبارواحادیثوبعضیکتابهادرشاخههایعلومعقلیاسهتوطبیعهیاسهتکهههمهین
گونهکهشایستهبودفراهمنیهاورد»(همهان.)50:
وادباآن 

توجهبهعلومخاص،زمینهرابرایهنرنماییدیگرنویسندگان
مهمترینبخشازدانشهایدینیکهدراینعهدسببتأریفکتابهاییبهفارسیشده،مطلبهایمربهوطبههقهرآن
« 
است؛خواهقرائتوخواهتفسیرویابیاناسرارآن...؛امابیشترِتفسیرهاییکهبهدستعارمانشیعینوشتهشدهبعضهی
تفسیرهایصوفیانهاست...تفسیرهایدیگربهجزمطلبههایعهادیوجهاریجسهتارهاییرادربهارةاحکهامقهرآنیها
بردارندوبیشترهمراهباحدیثهاوخبرهادربارةمنقبتهاوفضیلتهایاهل بیهت
مشکالتقرآنومانندگانآنهادر 
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وایرادبرهانهاییدراثباتمذهبتشیعدوازدهامامییاذکردریلهاییدرابطالمذهبمخارفانآناست»(صهفا:5080،
)5010؛بنابرایننثرفارسیدرسیردگرگونیخودازعصرصفویتاعهدقاجهار،همهراهبهاادامههدادنپیچیهدهگهوییو

سجعپردازی،جریانسادهنویسیوپرهیزازتکلفوتصنعرادرخودایجادکهردودرسهای کتهابههاییماننهدجهامع
ینوراهللشوشتریدررجال،آثارمالصدرا،گوهرمرادوسرمای ایمانازعبهداررزا 
عباسیدرفقه،مجارسارمؤمنینقاض 
کتابهاییدرتفسیرقرآن،راهبهرای
الهیجیوکتابهاییدرتاریخوجغرافیاماننداحسنارتواریخ وعارمآرایعباسیو 
سادهشدنزبانفارسیدرعصرقاجاربازشد؛بهگونهایکه«میبینیمدرقهرندوازدههموسهیزدهمشهیوةنویسهندگیو
شاعریتغییرکردهونثرهاییرفیعوسنجیدهوعاریوشعرهاییپختهوخوشسبکازکاربیرونمهیآیهدکهههرچنهد
مینماید»(بهار .)055:5085،
طبیعیترورطیفتر 

قدریسادهاست،
تفسیرمحمدبنعبداررزا ازنتایجاینجریانسادهنویسیاستکهبیشهتردرسهای متهونعلمهیودینهیازعصهر
صفویهآغازشده بود.نثراینکتابباتوجهبهمقامعلمیآنازتضمینهایمتصنع،ارفها دورازذههنعربهیوترکهی،
سجعپردازیمتکلفانهوپیرایههایخشکزبانیخاریاست.سبککتاب،سادهوروانودرترجمه آیهاتتحهتتهأثیر
مشاهدهمیشود .

قصههانیز
داستانهاو 

نحوقرآنکریم،تاحدیآهنگیناست؛اینآهنگکالمگاهیدربیان
مثالبرایترجم آیات :
 «وبگرفتآنانراکهکافربودندآوازجبرئیلکهبهآوازبلندایشانراصداکردوگفهتکههبمیریهدهمهه؛پهسگشتنددرسراهایخودمردگانوبهزمینافتادگانوبهجایماندگان»(دنبلیتبریزی،نسخهخطهیتفسهیرقهرآنکهریم:
 .)10
راندن کشتیوهنگامبازداشتنآن»
 «وگفتباقومخودسوارشویدکشتیرادرحارتیکهگوییدبهنامخداست (همان.)13:
نویسندههمینکهآیاتراترجمهمیکندوبهتفسیرمیپردازد،نحوکالم،سادهوبیپیرایهمیشود.اینتغییردرمثال
زیرآشکاراست :
 «پسنخواهیدافزودمراجزنسبتزیانکاریدادنبهمنبهابطالوتضییعشماآنچهراکهحقتعهاریبههمهندادهازآوردهاندکهقومثمودبعدازجدالبسیارطلبمعجزهکردنهدچنهانکهه
نبوّتوبهخواندنشمابهدینوملّتپدرانخود .
درسورةاعرافگذشتوبهمدعایایشانازسنگ،ناقهبیرونآمد.صارحبرایشانحجتگرفت(»...همان.)11:
نمونهبرایآهنگکالمدربیانداستانهایانبیا :
 «یوسفویعقوبمیگریستندودنیا(ایهامبهنامخواهریوسف)میناریدودرهایآسمانگشودهشد؛حورارعیندرخروشبود.حکمازریمیگفتاییعقوبازهجرانیکشبهمیناریوروبهروییوسفمیمهاریوریهکازفهرا 
چهلسارهنهدرفکروخیاری(»...همان .)08:

بدیهیاستکهبررسیومطارع اینکتابدرجایگاهجزییازنثرفارسیقرنسیزدهمدرتحلیلهایسهبکشناسهی
ایندورهبسیارمفیداست.بهبیاندیگرباکنکاشدرویژگیهایادبیوسبکشناسیآن،سیردگرگونیوتغییراتنثهر
یتوانپیوندداد؛همچنیننکاتمشترکومتفاوتایهناثهروآثهار
فارسیراازقرنسیزدهمبهادوارقبلوبعدازآنم 
همعصرآنراباآثاردورههایدیگرمیتوانسنجید.اینتفسیرناشناختهبودهاست؛تفسیرهایفارسهیقهرآنکهریمدر

یتواندبهشناختابعادزبانوادبیاتفارسیدرحوزة
قرنسیزدهمهجرینیزبسیاراندکبود؛بنابراینمطارع ایناثرم 
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کاملکردنسیرتحوالتتفاسیرفارسیقرآنکریم،بهویژهدرحوزةتفاسیرشیعی،کمککند .
متونتفسیریفارسیو 
7ـ 2از دیدگاه زبانی
محمدبنعبداررزا دنبلیبرخالفپدرشنویسندةممتازینیستوسبکزبانیتفسیراو،سطحچیهرةروزگهارش
است؛یعنیهمانویژگیهاییکهدربارةتغییرسبکازمتکلفومصنوعبهنثرسهادهومرسهلدرعصهرقاجهاروجهود
دارد،دربارةسبک انشای اونیزدرخوربیان است.ازدوةصفویهبهبعهدمتهوندینهیبههویهژهشهرو نوشهتهشهدهبهر
یشدند.هدفنویسندگانآنبودکه
نهجاربالغهوقرآنومتوندیگر،هرچهسادهترونزدیکبهشیوةزبانعامهتأریفم 

اینمتونبرایتودةمردمدرخورفهمباشدوبتوانندراحتتراینمتونرادریابندوبهآنهاعالقهمندگردند.بههههرحهال
یشود؛بلکهباتوجهبهمعلومات و
یتوانگفتدرآثارهرنویسندهایهم ویژگیهایسبکیوزبانیدورةاوآشکارم 
نم 
همچنینمقدارآفرینشهایادبیواستعدادذاتی،انحرافاتیازهنجاروسبکدورةخود
گرایشهایفکریواعتقادیو 
دارد؛بنابراینتصحیحوزندهکردنهرنسخ خطیبهویژهدرحوزةترجمهوتفسهیراززبهاندیگهرماننهدترجمههههای
یتواندازفوایدرغویوزبانیبیبهرهباشد.هرترجمهیا تفسیری ازقرآنکریم درهردورهایاز
گوناگونقرآنکریمنم 
ادوارنثرفارسیباتوجهبهویژگیهایدستوریوترکیبسازیوبرابرگزینیکلماتوتعبیراتوموازینرهجهشناسهیو

بهاندازةخوددرمطارعاتزبانیاهمیتداردودرخورتوجهاست.همانگونههکههدرمعرفهینسهخ خطهی
زبانشناسی 
تفسیرفارسیدنبلیگذشت،هدفمؤرفازنوشتناینتفسیرارائ تفسیرینزدیکبهزبانعصهرخهودبهود؛چنهانکهه
خوانندگانتفاسیرقرآنکریمازمراجعهبهمنابعکهنبینیازشوند.اینتفسیر،رواییاستوهدفمؤرفآنفهمآسهان
قرآنکریمبودهاست؛بههمینسببمباحثرغویوزبانیدرآنکمترمشاهدهمیشهود؛بنهابراینباتوجههبههنزدیکهی
ترکیبسهازیو

زمانیاینتأریفبهعصرحاضرورعایتسادهنویسیدرآن،دنبالکردنموضوعاتیمانندفوایدرغویو
یابرابرگزینیفارسیبرایکلماتوتعبیراتقرآنکریمدراین اثرشایددستاوردمهمینداشتهباشد؛امابههرحالزبهان
هراثریدربرگیرندةویژگیهاییاستکههماهمیتداردوهمدرخورمطارعهوپژوهشاست.درادامههبههبرخهیاز
میشود .
ایننکاتدراینتفسیراشاره 
میبُرد»و«روداشته» :
افعالنادرمانند«سوخته 
 «ونورعظیمازآنزمینتابهآسمانتتقبستهودرخشان.نهسبزیدرخت،آتشرامیفسهردونههتهابآتهشمیبرد»(همان .)231:
سبزیدرختراسوخته 
 «و ایوبرابیماروزارونزاروبهخالفسلفهرچهمالداشتتلفوپسرانویراههالکمهنکهردهامکههبیباکم؛چهمراگذاشتهوخدایآسمانراروداشته(»...همان .)012:

باکداشتن :
باککردنبهجای 

 «بهامرخداآتش،غلوزنجیرراپاکسوختهاصالًمتعرضابراهیمنشدهباکازآنمغهاکنکهردهدراطهرافاوگلونسرینوسنبلدمید»(همان .)000:
حاریشدن» :
اصطالحاتعامیانهمانند« 
 «یعنیکافراندرعدمانتفاعآنچهمیشنوندازانذاروتذکیرووع ونصیحت،مانندکرانانهدکههچیهزیحهارینمیشود»(همان .)000:
ایشان 
جوانیدهشده(جویدهشده) :
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 «تفکردرابتدایآفرینشخودکنیدکهازخاکاستبعدازمنی...بعدازآنپارچهخهونبسهتهشهده؛بعهدازآننیدهشدةتمامخلقتکهدراوهیچعیبینباشدوناتمامخلقت(»...همان .)003:
پارچهگوشتیگویاجوا 
نویسانیده(نوشته)،گرفتگار(گرفتار)،باالبام(پشتبام) :
افسانههایپیشینیاناستکهنویسانیدهآنرامحمّدصازکتبمتقدّمه»(همان .)103:

 «گفتندکهآنکالم «پساگرخداآیاتمقترح آنهاراظاهرکندوآنهاتصدیقنکنند،بهعذاباستیصهالگرفتگهارشهوند»(همهان: .)110
 «مرویاستکهنمرودعنودازباالبامقصراالمارهابراهیمراندانمود»(همان .)000:ترکیباتوصفیمرکب(ازپیدرآمدهشده) :
 «شمامسافتبسیاررفتهباشیدوبهشمانتوانندرسیدتاضرررسانندبهدرستیکهشهماازپهیدرآمهدهشهدگانید»(همان .)120:
7ـ 3از دیدگاه فکری
هایمختلفکتاب،نشانههایآنآشکاراست.اوپیوستهازسخنان

مؤرفاینتفسیر،شیعیمذهباستودرقسمت

گونهکههجایگهاهعلمهیاو
همارسالمدرتبیینوتفسیرآیاتاستفادهمیکند.ازسویدیگرهمان 
واحادیثائم هدیعلی 
یکندازمنابعتفسیریورواییاهلسنتبهرهمیبرد؛اربتهتاآنجهاکههبهامعتقهداتاوتضهادینداشهتهباشهد.
ایجابم 
«بازتابایدئوروژیکدرعناصرزباندرهم سطو آنازنظامآواییگرفتهتاواژگانوسهاختههاینحهویوعناصهر
انههایاعتقهادیوفکهری
افزونبربازتاببنی 
بالغیقابلبررسیاست»(فتوحی)010:5032،بههمینسبباینتفسیر 
یتوانداستفادهشود .
مؤرف،درتعییینخطسیرفکریومحتواییحاکمبرعصراودرحوزةتفاسیرقرآنکریمنیزم 
متنهاییکهدرآنهاایهدئوروژیباصهراحتو
یها درمتونبهدوصورتصریحوضمنیبازتابمییابند .
«ایدئوروژ 
یکننهد.ایهن
بهطورمستقیمنشانههاومحتوایایدئوروژیکرابیانم 
یاندکه 
شفافیتبازتابیافتهازنوعمتنهایگفتمان 
متنهامتعلقبهیکجامع گفتمانییاجامع تفسیریخاصهستند؛ یعنیمتعلقبهگروهیازنویسندگانوخواننهدگان

یخوانند»(همان.)013:دورةتأریف تفسیردنبلیمقارنباعصرقاجاردرایهران
یسازندوم 
کهیکژانرمتنیخاصرام 
یعشریدرایرانحاکمیتکاملوباثباتییافتهاستوازچنهدقهرنپهیش،یعنهیاز
است.درایندورهمذهبشیع اثن 
حوزههایآنصورتگرفت.علمهاومفسهران
دورةغلب صفویانتالشهایبسیاریبرایافزونیتأریفاتدینیدرهم  
شیعیاز 
قرنهاقبلازاین،خدماتاساسیوانکارناپذیریبهاسالموقرآنارائهدادند؛اماازعصرصفویبهبعدتعهداد
اینآثاربسیارافزایشیافت .

7ـ 4ویژگیهای ادبی تفسیر قرآن کریم
جنب علمیوآموزشیتفسیرفارسیقرآنکریمبرجنب ادبیآنمقدماست؛بنابرایننبایدانتظارداشتکهمؤرفبهه
یآیهد،ههدف
چنانکههازمقدمه کتهاببرمه 
صنایعادبیوآرایههایرفظیومعنویکالمتوجه بسیارینشاندادهباشد .
ینیهازشهوند.نویسهنده
مؤرفازتأریفاینتفسیرآناستکهراغبانکالموحیازتفسیرهایکهنبازبانهایکهنههبه 
میکوشدتااینتفسیررابهزبانسادهوروانودرخوراستفادهبهرایهمههبنگهارد؛امهاگهاهینیهزکهالمخهودرابهه
چگاهباعثنشدهاستکهسادگیعلمهیزبهاناوتحهت
آرایهپردازیرفظیومعنویآراستهمیکند؛اربتهاینموضوعهی 
یشود .
تأثیرقراربگیردوبهحوزةتصنعوتکلفواردشود.درادامهبهبرخیازاینصنایعاشارهم 
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7ـ4ـ 1جناس 
جناسزائد :
«ویابدعتنکوهیدةجوروبیدادویاعادتپسندیدةعدلودادویاشیوةدوستیوحسنوداد»(دنبلیتبریزی،نسخهخطیتفسیرقرآنکریم .)2:
«جامفنانوشیدنیوعتب عنابوسیدنیوجام کفنپوشیدنیاست»(همان .)2:جناسالحق :
«ویاخزین مالویاذخیرةحسنمآل...همهفانیست»(همان .)5:«تاچشمیداریاشکیبباروزبانیداریعذریبیار»(همان .)2:جناسخط :
 «روزیجامفنانوشیدنیوعتب عنابوسیدنیوجام کفنپوشیدنیوقاربخاکیپوسیدنیاست»(همان.)5:7ـ4ـ 2موازنه و ترصیع
 «خواستمعانیکالمربانیو مبانیآیاتسبحانیرادرطبقهرسهورهبههارفها خهوشوعبهاراتدرکهش»...(همان.)5:
 «امیدکهاخوانصفاوخالنوفاهرکسرغبتمطارعهنماید(»...همان). «منشأآنخیاالتموهوم فاسدهوقیاساتباطل عاطله(»...همان.)51:7ـ4ـ 3سجع (متوازی ،متوازن ،مطرّف)
متوازی :
«تانامیداریخامهدربنانآروعرضحاریدربیان»(همان .)2:نخالگلرخسار(»...همان .)0:
یچهرگانمشکی 
«اگرزینتحیاتدنیااقاربواوالداستویاایوانزرنگاروپر متوازن :
 «تاچشمیداریاشکیبباروتازبانیداریعذریبیار»(همان.)2:یتوانیجزخطب وحدتوآیتنفرتنخوانی»(همان).
 «گرتوانیب مطرّف :
 «جمعیازدورتتالقی نازانوگروهیدرآتشحرمانگدازان» (همان.)110:چشمشاناشکریزاناستوازمشهاهدةعبهرتههای

یاندازکثرتبیداریوخوفحضرتباری
 «فرمودکسان روزگارعرص اینجهانناپایدارپیشچشمشانتیرهوتار» (همان.)21:
7ـ4ـ 4ازدواج
 «هرجامناسبمقامدرمد ائم اناموتعریفحور و قصورو(»...همان.)5:7ـ4ـ 5تنسیقالصفات
 «هرکسرغبتمطارعهنمایدازخواندنفاتحهوسورهاینحقیر فقیر جانی فانیرامضایقهننماید»(همان.)2:یباشد»(همان.)51:
« -منشأآنخیاالتموهومة فاسدهوقیاساتباطلة عاطلة کاسدهم 
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7ـ4ـ 6مراعاتالنظیر
 «تا چشمیداریاشکیبباروزبانیداریعذریبیاروتانامیداریخامهدربنانآر»(همان.)0:7ـ4ـ 7اشتقاق
 «وخشنودشدندبهزندگانیفانیودنیای دنی» (همان.)6 :7ـ4ـ 8تلمیح
« -ازاینجهتپیغمبرانکهمبعوثشدندبهصفتفقرمتّصفبودند»(همان.)0:

7ـ 5برخی از ویژگی و نکات دستوری تفسیر فارسی قرآن کریم
7ـ5ـ 1جمالت
یهاییاستکهدرسراسرمتنکتابوجوددارد؛بههویهژهدر
ارف)پرهیزازاطنابوجمالتطوالنی،یکیازویژگ 
قصهها،جمالتکوتاه،بسیاربهکاررفتهاست :
بیانداستانهاو 
یناریدو درهایآسمانگشوده؛حهورارعیندرخهروشبهود.حکهمازرهی
یگریستندودنیام 
 «یوسفویعقوبم یماری»(همان.)08:
یناریوروبهروییوسفم 
کشبهم 
یگفتاییعقوبازهجرانی 
م
ب)تقدیمفعل :
 «گفتندنگرویدگانبعدازآمدنپیغمبربهایشان»(همان.)0: «پرستندجزخداچیزیراکهضررنرساندبهترکعبادتاووسودنداردپرستشاو»(همان.)33:ج)آوردنیکیاچندکلمهبعدازفعل:
 «گویاهیچنرستهوموجودنگشتهواثرآننبودهدرزمانپیش»(همان.)55:بهدرستیکهاینکهآوردهمعجزهنامنهادههرآینهسحروجادوستآشکارا»(همان.)23:
 «د)جملهمعترضه :
«چهشریکاوسبحانهوجودنداردوشفاعتشریکهممعقولنباشد»(همان .)3:ابنعباسمرویستکهمیانآدمعلینبیناوعلیهارسالمونو دهقرنبود»(همان) .
«از 7ـ5ـ 2افعال
ارف)حذفچندفعلبهقرینه :
 «توازصراطبهنورمنگذریوعلیبهنورتووامتتوبهنورعلیونورامتتوازعلیاستوعلیازتووتوازمن»(همان.)0:
ب)حذففعلبهقرینه:
بهزودیمستجابکنیمچنهانکههدعهایخیهرایشهانراایشهانزودههالک شهوند»
 «یعنیاگرمادعایایشانرا (همان).
 «قحطیبهفراخیوفراخیبهآبادیبدلشد»(همان.)53:ج)تراکمافعال :
«گویاکههیچنرستهوموجودنگشتهواثرآننبودهدرزمانپیش»(همان .)55:
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د)جابهجاییشناسه :
بتپرستانکهاینبتانبرمااندشفیعاننزدحضرتیزدان»(همان.)3:
یگویند 
 «وم هه)یبهجایمیاستمراریوگاهیمیویهردوباهم :
یخواندماورابهشما»(همان.)8:
 «بگواگرخواستیخدانم یشدیمبطل،هالکگشتهومحقبماندی»(همان.)3:
 «یعنیعذابنازلم  «هروقتپیغمبراینآیهراتالوتنمودیگریستی»(همان.)23:و)بتأکیدبرسرفعل :
 «پرستندجزخداکسیراکهضررنرساندوبترکعبادتاوسودنداردپرستشاو»(همان.)3:ز)جداکردندوجزءفعلمرکب :
یکنید»(همان.)8:
ییابیدوتعقّلدرخصوصکسینم 
 «آیاچرانم 7ـ5ـ 3ضمایر
ارف)ضمیراشارهاینوآنبرایتحقیروتفخیم :
 «پسبینکهچگونهبودانجامستمکارانمکذبپساینهانیزمثلآنهاخواهندشد»(همان.)51:یکهنم»
یشنوموازاینسهببازایهنکنهارهنمه 
 «گفتایفرزندانمعذورداریدمراکهبویپدروجدمازاینم (همان.)00:
ب)کاربرداوبهجایآن :
 «وسبباوچنینبودکهحضرترسارتراعادتاینبودچونبهسفررفتیقرعهکشیدی»(همان.)003:ج)کابردآنبهجایاو :
 «شیطاننیزدیوانرابهاموالآنعبدخارصخداوندجهانبرگماشتتافانیساختنداموالآنراپسقصدبهدیآنممتحننمودندوانواعامراضرابهتنآنموکلساختند»(همان.)013:
یدهنهدوبههفرزنهدیآن
 «بخوانایمحمّدصبرمشرکانعربخبرابراهیمراکهایشانخودرابهآننسبتم یکنند»(همان.)120:
فخرم 
7ـ5ـ 4حروف
ارف) کاربردمر...را:
 «وآنانکهکافرشدندمرایشانراستشرابیازآبجوشانوعذابپردرد»(همان.)1: «پسبگودرجوابایشانکهغیبمرخداراست»(همان.)3:ب) رادرمعنیحرفاضافهبه:
 «وثنایایشانیکدیگرراوتحیّتبدانکهایشانراسالمباشدکهمشهتملاسهتبهرسهالمتیازجمیهع آفهات»(همان.)1:
 «روبیلراروکردهگفتتوازهمهمهتری»(همان.)08:7ـ5ـ 5قید
یبودن :
هرآینهبرایقطع 
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بهدرستیکهاینمردهرآینهساحریاستآشکارا»(همان.)0:
 « «وگوینداگرمارانجاتدهیازاینبالهرآینهباشیمازپاسداراننعمتنجاترا»(همان.)51:7ـ5ـ 6اسم
ارف)کاربردجمعمکسرعربیمخارفقیاس :
 «مالدنیانیزبهانفا جوانمردانپسندیدةاقالناستوبهامساکبخیالننکوهیدهازخصالادوان»(همان.)11:مؤنثبودن :
ب)مطابقتصفتوموصوفبرایمذکرو 
یدهد»(همان.)3:
 «پسازافعالذمیم ایشانخبرم  «ونظرکردندرادرّ هادیهوتوفیقایشاندرتدبیرحججحقه»(همان.)50:ج)مطابقتصفتوموصوفبرایجمعومفردبودن :
اناندبرگردیدنگیاهوچیدنمیوه»(همان.)55:
 «وگمانبردنداهلزمینکهایشانقادر یخبران»(همان.)50
بهدرستیکهمابودیمازپرستششماب 
 « د)کاربردآیاوچراهردوباهم :
یکنید»(همان.)8:
ییابیدوتعقّلدرخصوصکسینم 
 «آیاچرانم هه)مصدرجعلی :
شبههایدرحقیّتآننیست»(همان.)51:
 «هیچشکیو  «یعنیاولعلمبهحقیّتآننداشتند»(همان).و)مفعولمطلق :
یگیرمبهخداگرفتنی»(همان.)50:
 «گفتیوسفمعاذباهللیعنیپناهم بازکشیموطولدهیمبرایاوازعذابوعقاببازکشیدنی»(همان.)283:
 «و ز)مفعولمطلقازغیرجنسفعل :
«یعنیمهلتدهدمراوراخدایبخشاینده؛مهلتدادنیواینخبراستدرصورتامر؛یعنیممتهدسهازدخهداعمراورابازکشیدنی»(همان .)288:
)کاربردجمعارجمععربی :
«آگاهباشتاازآنعجایباتبینیوغرایباتمالحظهنمایی»(همان .)230:جمعبستنکلماتیبا«ان»کهاینصورتجمعشانشناختهشدهنیست :
ط) 
«وروغنفراوانبهآنهیزمانریختندوآتشبهآنزدند»(همان .)002:«واگربودی...آنهفتدریایدیگرمانندبحرمحیطوبهاینقلمانازدرختهانوبههآنآبهانمدادشهدهکتابهتیرسید»(همان .)035:
کردندیبهاخرنم 
8ـ نتیجهگیری
زدهمهجریاستکهبهگواهاسهنادموجهود،ادیهبو
بنعبداررزا بیگدنبلیازعلماومفسرانبرجست قرنسی 
محمد 
مهمترینوبلیغتهرینسهخنوران عصهرقاجهاراسهت.از
سخنورنیزبودهاست.ویفرزندمیرزاعبداررزا بیگدنبلیاز 

جدید،سالدهم،شماره(،2پیاپی،)08تابستان5030

شناسیادبفارسی،سالپنجاهوچهارم،دوره


متن
/ 00

محمدبنعبداررزا چنداثرعلمیبهجایماندهاست.ازمیاناینآثار،شر دیوانانوری،شر ارمشهاعر،تفسهیرقهرآن
بهزبانعربیوتفسیرقرآنبهزبانفارسیبیشکتأریفاوستوانتسابکتابتاریخدنابلهبههویدرسهتنیسهت.او
.مهمتریناثراوتفسهیرقهرآنبهه
شاعربودهاستودیوانینیزبهاونسبتدادهاندکهاکنوناثریازآندردستنیست 
زبانفارسیاست.اینتفسیربدوننامیاعنوانخاصیاست.یکنسخهازآنبهخطمؤرفموجوداست.ایهناثهربهه
زبانفارسیاست؛اینویژگیهادرمیانتعداداندکتفاسیرفارسیقهرنسهیزدهم،دورةفتهرتتفسیرنویسهی،اهمیهت
دهاست.زبانایناثر،علمیوسادهوروانوگاهآهنگیناست.ازنظهرحجهمکهارنیهزدرخهورتوجهه
فراوانیبهآندا 
تاکنونناشناختهماندهاسهتوازدودیهدگاهزبهانو

قرآنکریمرادربرمیگیرد.اینتفسیر
چنانکهیکسومکل 
است؛ 
ادبیاتفارسیمبتنیبرمتونتفسیریونیزتحلیلوبررسیسیردگرگونیتفسیرهایفارسیبهویهژهدرحهوزةتفاسهیر
شیعیاهمیتداردودرخورتأملاست .

پینوشتها

یشود:تجرب االحراروتسهلی 
فهایازقومکرداست.ازمهمترینمنابعمطارعهدرتاریخاینطایفهبهاینآثاراشارهم 
.5دنبلیطای 
اضارجنه ازهمهاننویسهندهکههکتهابمسهتقلیدرایهنبهارهاسهت؛
جاول،ص 523ه03؛ریه 
االبرارازعبداررزا بیگدنبلی ،
تذکرةاردنابلهازمحمدحسنبنعبدارکریممنشیاشتهاردی،نسخهخطیکتابخان مجلسبهشمارة8001؛شرفنامهبدریسیتهأریف
گستردهترینمنابعدراینحوزهومنسوببهمحمهدبهنعبهداررزا دنبلهی

امیرشرفخانبدریسی،ص 038ه033؛تاریخدنابلهاز
است.نسخ خطییگان آنازمؤرفیناشناسدرکتابخان مرکزیتبریزموجوداست .
تکرارکردهاند؛مانندعقیقیبخشایشیدرکتابمفاخرآذربایجان .

.2برخیدیگرازمحققانجدیدهمانعباراترا
حاجحسیننخجوانی،ص203وریحان االدبج،1ص،11ذیلعبداررزا بیگدنبلی.
.0ر.ک.چهلمقاره 
چنانکهدرمعرفیآنخواهدآمد.
.0بهاینماجرادرتفسیرفارسیقرآنکریمنیزاشارهکردهاست؛ 
یآقهامعاصهرارریاضهیارطبیهب»(ارذریعهه،
محمدآقاکانحاکمتبریزرهدیوانشعروعدةاوالدمهنهمحسهینقل 

«.1وابنهبهاءاردین
،5030ج .)020:55
آوردهاند(دهخدا:5088،ذیلاسرائیلیات).
خباریکهازبنیاسرائیلدراخباراسالمی 
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