
 232-282، ص 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 

828 

 

 

  ميبدي رشيدالدين شيخ االسرار كشف تفسيرمعرفی 

 

 شراره خوشحال طوالزدهی 

 

 ( ) دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد تهران مرکز

 

Khoshhalsharareh36@gmail.com  

 

گـنجینه هـای زبـان و ادب فارسی, ترجمه ها و تفسیرهایی است  و ارزمندترین کی از پاینده ترینی چکیده :

در میان  نوشته شده است. به دستِ هّمتِ بندگاِن پاکرو و پاک اندیشه پروردگـار جهانیان که در طیّ قرنها,

االسرار میبدی ارزشی واال و مقامی خاص دارد. این کتاب ها و تفسیرهای معتبر قرآن کریم، کشفاین ترجمه

آید. زبان نگارش این تفسیر فارسی هروی عالوه بر ارزش قرآنی خود از شاهکارهای زبان فارسی به شمار می

االسرار های بسیاری موجود است. کشفلغوی و دستوری شباهت از نظر« ت الصوفیهقاطب»است و میان آن و 

االبرار از یک سو گنجینه گرانبهای زبان فارسی است و از سویی دیگر ترجمه و تفسیر ارزشمند قرآنی و وعدة

است که بخش عظیمی از میراث صوفیه را تا عهد خویش پاس داشته است. در این گنجینة ارزشمند، میبدی 

های فارسی را بیاورد. چیرگی نویسنده بر ترین واژها در ترجمة آیات قرآن، زیباترین و فخیمکوشیده است ت

ها و ترکیبات اصیل و خوش ساخت فارسی گردیده که می تواند برای متن، موجب آفرینش بسیاری از واژه

غنای زبان فارسی شناسان و پژوهشگران علوم قرآنی و متون کهن فارسی، سودمند و راهگشا باشد و بر زبان

 بیفزاید.

 کشف االسرار ، میبدی ، تفسیر، خواجه عبداهلل انصاری کلمات کلیدی: 

برای درک صحیح معانی و  رأس آنها علم تفسیر قرآن از همان آغاز اسالم در بین مسلیمن علوم قرآنی و درمقدمه :  -1

ششم)همان دورهء مـورد بـحث(به اعال درجهء  قرن و در داد خود ادامه مفاهیم قرآن تولد یافت و طی سالیان به رشد و تکامل

دیگر)مکاتب کالمی(و تصوف و  کمال رسید؛در این دوره است که تفاسیر قرآن عالوه بر دیدگاه و مشرب عامّه و خاصه از جهات

شوند،و گاهی هـمهء مـوارد میو دقت در ساختار آیات از حیث صرفی و نحوی و بدیعی و بیانی،نوشته  شناسیعرفان و واژه

گـنجینه هـای  و ارزمندترین کی از پاینده ترینیر. جمعند و این است اعتالی علم تفسی«علی وسع مشربه»فوق در یک تفسیر

یان نوشته به دستِ همّتِ بندگانِ پاکرو و پاک اندیشه پروردگـار جهان زبـان و ادب فارسی, ترجمه ها و تفسیرهایی است که در طیّ قرنها,

البتّه بر هیچکس دانـسته نیست و کتابشناسان و اهل فـنّ, تـنها تعدادی اندک از آنها را,  ,بدرستی شمار این گونه کتابها, شده است.

ها و در میان این ترجمه .شناخته و ویژگیهای هرکدام را باجمال و گاه بتفصیل باز نموده و به جستجوگران و خواستاران بازشناسانده اند

االسرار میبدی ارزشی واال و مقامی خاص دارد. این کتاب عالوه بر ارزش قرآنی خود از شاهکارهای تفسیرهای معتبر قرآن کریم، کشف

  .آیدزبان فارسی به شمار می
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 تفسير تعريف-2

 و بیان معنی به تفسیر کلمه  مجید قرآن در و است کشف و بیان معنی به «فسر» ماده از تفیعل باب مصدر «تفسیر» کلمه

 (63 آیه – فرقان سوره) «تفسیراً احسن و بالحق جئناک االّ بمثلٍ یاتونک ال و :است آمده کشف

 .کشف و بیان نیکوترین و حق به را تو آوردیم مگر داستان، به را تو نیاورند :ترجمه

 مراد هانّ یظنّ او یعلم ما علی هتدالل حیث من و هنیآقرلا حیث من تعالی اهلل کالم احوال معرفه هو: اندگفته تفسیر تعریف در

 جهت از و آن قرآنیت جهت از است مرتبه ندلب خدی سخنان چگونگی با آشنایی ،تفسیر علم یعنی البشریه؛ الطاقه بقدر اهلل

 و توان اندازه به است خداوند مراد و منظور (مطلب) آن آنکه در گمان یا شود حاصل یقین  علم آنچه بر است آن راهنمایی

 .است بشر در که طاقتی

 گفتگو که است دانشی یعنی البشریه؛ الطاقه بحسب القرآن بحث و المعنی عن باحث علم هو: اندگفته تفسیر علم تعریف در

  .آدمی طاقت قدر به قرآن مباحث و معانی از کندمی

)سادات «.استنباط و اجتهاد و درایت راه از «تاویل» و است نقل و روایات وسیله به «تفسیر»که  دارند عقیده مفسران رتبیش

  ( 91: 9631ناصری، 

 تفسير علم موضوع-3

 که شودمی الزم ،بنابراین و هاآیه ومفاهیم قصص شرح و آن آیات نزول کیفیت در بحث و است قرآن ،تفسیر علم موضوع»

 و مطلق خاص، و عام منسوخ، و ناسخ یه،آ بودن متشابه یا محکم ،بودن مدنی و مکی و شود شناخته سور و آیات از کی هر

  (91: 9631)سادات ناصری، «.گردد روشن مبین و مجمل ، مقید

 تفسير علم فايده-4

 بر توانایی آوردن دست به یعنی الصحه؛ وجه علی االحکام اطباالستن علی القدره حصول: اندگفته تفسیر علم فایده درباره»

  (8: 9631)سادات ناصری،  «صحیح وجه بر ،الهی احکام اطباستن

 قرآن تفسير تاريخچه-5

 ،اندجسته استناد مبارکش کالم به مفسران، همه که قرآن مفسر نخستین و است( ص) پیامبر کالم بر مبتنی قرآن تفسیر

 .است( ص) خدا رسول

 .کردندمی نقل سینه به هنسی یارانش را توضیحات آن و فرمودمی بیان اصحاب برای را الهی آیات معانی( ص) پیامبر

 مشهور دانشمند سیوطی الدینجالل است کرده بندیطبقه بعد به( ص) پیامبر زمان از را قرآن مفسران که کسی نخستین

 .انددانسته جلد پانصد از بیش را مولفاتش که است

 قرآن تفسیر به که کسانی نخستین عنوان به( ص) خدا رسول یاران از نفر ده از «القران علوم فی االتقان» کتاب در سیوطی

 زیدبن کعب، بن ابی ،عباس ابن مسعود، ابن ((ع) علی عثمان، عمر، ابوبکر،) اربعه خلفای :از عبارتند که بردمی نام اند،پرداخته

 .زبیر بن عبداهللاشعری، ابوموسی ثابت،
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 هریره، ابی مالک، بن انس از عبارتند اند،ورزیده اهتمام قرآن تفسیر به که دیگری کسان فوق، دهگانه مفسران از پس

 .اهلل عبد جابربن ،عمر بن عبداله

 هجوم سبب به مکه شهر زمان این در داشتند، قرآن تفسیر به خاصی توجه نیز نتابعی ،خدا رسول صحابه زمان از پس

 در قرآن مکتب و مدرسه و گردید آن تفسیر و قرآن مکتب زکمر ،مذهبی مشکالت رفع جهت شهر بدین بالد سایر مسلمانان

 درس و بحث به شهر دو این در بودند،( ص) پیامبر صحابه شاگردان که تابعین از بزرگانی و آمد پدید مدینه همچنین و مکه

 و بودند جبیر بن سعید و عباس غالم عکرمه و رباح یاب بن  عطاء و مجاهد مانند عباس ابن اصحاب مکه در رداختند؛پمی قرآن

 مکتبی نیز عراق در. اسلم بن زید ابواسامه و الریاحی نامهر بن عیرف ابوالعالیه( مدینه مدرسه موسسه) کعب بن ابی مدینه در

 بن مالک بن الجوع بن مسروق و مالک بن عبداهلل بن قیس بن علقمه چون کسانی که شد دایر مسعود بن عبداهلل وسیله به

 و(بصری حسن به فمعرو) بصری الحسن ابی بن حسن ابوسعید و الشعبی سرحیل عامربن و ابوعمر و کوفی الهمدانی هامی

)سادات ناصری،  «.اندمکتب صاحب خود ر ومشهو مفسران از اخیر نفر دو که شدند تبیتر السدوس دمامه بن قتاده ابوالخطاب

9631 :91-99)  

 تفسيرومتون تفسيري درادب فارسی-6

 ترجمه ابتدای در که همانطور زیرا است شده آغاز هجری چهارم قرن اوایل و سوم قرن اول از کریم قرآن تفسیر و ترجمه

 فتوای و اجازه ،فقها و دین عالمان از زمان این در و است نبوده مجاز گویا سامانیان زمان تا قرآن ترجمه بینیم،می طبری

 یبزرگان کوشش با و سامانیان زمان در پارسی وادب شعر و فرهنگ احیاء موازات به اقدام این و شودمی گرفته قرآن ترجمه

 .گیردمی صورت(بلعمی تاریخ) طبری تاریخ مترجم و شمندندا بلعمی ابوعلی او فرزند و پرور دانش وزیر بلعمی ابوالفضل چون

 ادبی آثار سایر موازات به تفسیرها و هاترجمه ،گشت مانع رفع کریم قرآن تفسیر و مهجتر از سامانیان زمان در آنکه از پس

 وایینش از ،خداوند کالم بلند معانی بودن متضمن بر عالوه که ارزشمند یآثار و شد نوشته الهی کالم بر پارسی نثر و نظم

 .گشت افزوده فارسی ادب ذخایر بر ایهزتا یاهگنجینه و شد پدیدارداشت، کامل و وافر بهره نیز پارسی نسخ

 تصرف دست به روزگاران گذشت در نآة عمد هایقسمت یا کلی طور به فارسی تفاسیر از بسیاری متاسفانه که آن با

 اخالقی و عرفانی عالی مفاهیم بردارنده در که تفاسیر آن از یتعداد هخوشبختان اما است رفته بین از و گشته ضایع ایام حوادث

 به که ارزشمندی ارسیب تفاسیر جملهاز . است رسیده ما روزگار به و مانده نومص آسیب این از است پارسی شیرین زبان به

 را آنان توانمی که است رازی حابوالفتو الجنان روض تفسیر و االسرار کشف عرفانی تفسیر و طبری تفسیر ترجمه مانده جای

)سادات .دارند ومزیت بردیگرتفاسیررجحان که برخوردارند هاییویژگی از هرکدام و شمرد مانده جای به کامل تفاسیر مهمترین

   (7-3: 9631ناصری، 

 تفسير كشف االسرار و عده االبرار : -7

 و وفیانص مشرب و عارفان اقذم به است مجید قرآن فارسی ریتفس مهمترین و ناملتریک االبرار عده و االسرار کشف"

 متوفی) کاشفی واعظ حسینی الدین کمال مال چنانکهاست؛ شده عرفانی تفاسیر صاحبان عمده خذمآ زا یکی بعد هایدوره در

 گرانقدر کتاب این از ،دست این از تفاسیر صاحبان از دیگر بسیاری و عربی به البیان روح تفسیر در(  .ق . هـ  191 یا 113

 (376: 9631)سادات ناصری،  .اندبردهبهره

 331 سعد بن مـحمد بـن احمد بن مهر یزد میبـدی, در اوایـل سـالنگارش این کتاب را رشیدالدّین ابی الفضل احمد بن ابی 

بوده است که از سوء حظّ, اکنـون,  هجری قمری آغاز کرده است و سرمشق او دراین کار, تفسیر معروف خواجه عبداهلل انصاری
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 مـوجز اللّه،اثری تفسیر خواجه عبدمعروف است،ولی  انصاری اللّه عبد این تفسیر به تفسیر خواجه.به تمامی, در دسترس نیست

آن،ایـن  و اقــتباس و کوتاه و کوچک بوده و ابوالفضل رشید الدّین میبدی با بسط و گسترش بسیاری بر مبنای آن اثر و الهــام

عتقـد ه. ق مـی دانـد و م 331دکتر علی اصغر حلبی تاریخ تالیف این کتاب را  .است تفسیر گرانسنگ ده جلدی را فراهم آورده

است نویسنده در اوایل این سال به تالیف کتاب آغاز کرده و به درستی معلوم نیست چند سال بدین کار سـرگرم بـوده اسـت.) 

 ( 33: 9616حلبی، 

کشف «نوبت سوم»انصاری را در بخش عرفانی کتاب خود، ابو الفضل میبدی مقدار ناچیزی از تفسیر خواجه عبد اهلل

خواند.بنابر این به می ،تفسیر خواجه عبد اهلل انصاری را،کتاب شیخ االسالم انصاری در تفسیر قرآناالسرار،آورده است. میبدی

هنوز .عنوان تفسیر خواجه عبد اهلل انصاری معروف بوده است رسد این کتاب نام و عنوانی خاص نداشته و به هماننظر می

تـَرجمتُ الکتابَ بِکشف » گوید: رسی، و عبارت میبدی هم که میفا یا بوده روشن نیست که تـفسیر انـصاری، اصـالً عربی

 .،داللتی بر اینکه تفسیر وی، به فارسی درآمده تفسیر انصاری باشد، ندارد « االبرار االسرارِ و عُدّة

های از نظر لغوی و دستوری شباهت« طبقات الصوفیه»زبان نگارش این تفسیر فارسی هروی است و میان آن و 

گزینی او، االسرار قابل انکار نیست هر چند در واژهری موجود است. البته تأثیر گویش نواحی یزد به اعتقاد برخی، در کشفبسیا

های مختلف ایران رواج دارد، بسیار است. در قرون چهارم و پنجم و ششم بسیاری از کلمات اصیل فارسی که امروز در گویش

ی که از حیث زبان و بیان و معانی دارای مزیتی خاص هستند. نثر این کتاب به گفته متون با ارزش فارسی نگارش یافته است

« باشد.دارای خصوصیات دستوری و سبک نویسندگی نثرهای مکتوب پیش از قرن ششم می»آقای دکتر محمد مهدی رکنی: 

 یسته، آراسته است.(  که میبدی آن را با کلمات و عبارات منسجم و واژگانی منتخب و شا33: 9639) رکنی، 

االبرار از یک سو گنجینه گرانبهای زبان فارسی است و از سویی دیگر ترجمه و تفسیر ارزشمند االسرار و وعدةکشف

قرآنی است که بخش عظیمی از میراث صوفیه را تا عهد خویش پاس داشته است. در این گنجینة ارزشمند، میبدی کوشیده 

های فارسی را بیاورد. چیرگی نویسنده بر متن، موجب آفرینش ترین واژهاترین و فخیماست تا در ترجمة آیات قرآن، زیب

شناسان و پژوهشگران علوم قرآنی و ها و ترکیبات اصیل و خوش ساخت فارسی گردیده که می تواند برای زبانبسیاری از واژه

  متون کهن فارسی، سودمند و راهگشا باشد و بر غنای زبان فارسی بیفزاید.

 رشيد الدين ميبدي :  -8

آغاز  هجری 331به سال  را  نگارش کـشف االسـرار،  السعید ابی الفضل بن ابی سعید احمد بن محمد بن محمد المیبدی

 : مقدمه(  9؛ ج 9639) میبدی ،  است انجامیده پایان آن معلوم نیست تا کی به طول اماکرده است 

اربـاب تـراجم و شـارحانِ احوالِ علما و مؤلفان و  اتفاق در نزد اکثر قریب بهابوالفضل میبدی شخصی است گمنام، که 

در مـقدّمهء  جز آنـچه خـود از زندگانی او چندان اطالع دقیقی در دست نیست ،نبوده است؛ شده شناخته مفسران و عرفا،

همین اندازه می   ".است آورده میان األسرار به ای خـودش بـه عربی و فارسی،در آغاز کشفبسیار کوتاه و در وقاع یک صـفحه

 ( 33: 9616) حلبی،  "زنده بوده است(.  331دانیم که در نیمه ی اول سده ی ششم هجری می زیسته و ) احتماال تا 

 دانشمندان بزرگان از میبدی مهریز احمد بن محمد بن سعد یاب احمدبن ابوالفضل امماال شیخ االسرار کشف لفؤم

 مردی و اشعری طریقه به متمایل ،اصول در و رفتمی شافعی مذهب به وی. است هجری ششم قرن اوایل و پنجم قرن اواخر

 ورزیدمی بسیار احترام و داشت فراوان مهری ،(ع) رسالت بزرگوار خاندان به نسبت وی .بود اندیشه بزرگ و پیشه عرفان

  (376: 9631)سادات ناصری، 
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 مکتب فقهی ميبدي-9

به این مطلب تصریح نکرده  هرچند زیرا آید که میبدی از پیروان مکتب شافعی است؛مطالعه کشف االسرار به دست مـی از

جا، آرای  کند،ولی در موارد بسیار، بلکه در همهو ابوحنیفه را نیز نقل می است و در بعضی از موارد دیدگاه مالک و احمد

ل نموده و گاهی بر آن دلیل هم آورده است و در بعضی موارد، قیاس را که مبنای فقهی مسائل فـقهی نـق در شافعی را

 .شماردابوحنیفه است، مردود می

در آغاز تفسیر سورهء حمد،بعد از ذکر روایتی از پیامبر اسالم)ص(،که راوی آن ابـوهریره اسـت،تفسیر  االسرار کشف مؤلف

کرده و عـقیدهء امام  نظر شافعی مورد از ضرورت سورهء حمد،از همهء مذاهب،به مذهب شروع کرده و دربارهء اولین را خـود

 ( 6و  3، ص 9ج : 9639)میبدی، .کندمی نقل شافعی شـافعی را آورده اسـت.این اشارات را در چند صفحهء نخست فقط از

گوید: اگر دین به قیاس بودی، غـسل در اراقـت بول واجب می( 36)نساء سبیل حتی تغتسلوا در ذیل آیه کریمه والجنبا االعابری

کهین واجب و در منی پاک طهارت  طهارت بودی و آبدست در خروج منی آن بول نجس است و این منی پاک در بول نجس

.) تکلّف بر مهین، تا بدانی که بـنای دیـن بر منقول است نه بـر مـعقول، و بر کتاب نه بر قیاس، و بر تعبد است نه

 ( .369ص ،3ج ،:9639میبدی،

 شيوه ي تفسير كشف االسرار  -11

دکتر علی اصغر حلبی در کتاب آشنایی با علوم قرآنی ، کتاب کشف االسرار رشیدالدین میبدی را ادامه ی کار مفسرینی چـون 

بدالکریم قُشیری نیشابوری استوایی سهل تستری، ابو عبدالرحمان محمد بن حسین سُلمی ، روزبهان بقلی شیرازی، ابوالقاسم ع

 (  33-33: 9616و خواجه غبداهلل انصاری هروی   می داند که قرآن کریم را به شیوه و مذاق خود تفسیر کرده اند . ) حلبی، 

ه و بابوالفضل میبدی در تنظیم مـطالب تـفسیر خـود کـه تـرجمه و تفسیر و تأویل هـمه آیـات قرآن را دربردارد، سه مرحله

مجلسها سازیم در آیات  که است شرط ما در این کتاب آن. چنانکه خود می گوید: را در نظر گرفته است  نوبت سه تعبیر خود

 عبارت در نوبت سخن گوییم: اول پارسی ظاهر بر وجهی که هم اشـارت بـه معنی دارد و هم سه قرآن بر وال و در هر مجلس

و سبب نزول و بیان احکام و ذکر اخبار و آثار، و نوادر  مشهوره : تفسیر گوییم و وجوه معانی و قرائاتغایت ایجاز بود؛ دیگر نوبت

.) و اشـارات صـوفیان و لطائف مذکران دارد و وجوه و نظایر و مـا یـجری مـجراه؛ سه دیگر نوبت رموز عـارفان آیت به که تعلّق

 (.9ص ،9ج تفسیر کشف االسرار،

و امانِت کامل در برگرداندِن کـلمات قـرآنی. گزارش  دّقتترجمه آیات بـه پارسـی روان بـا رعایِت اختصار و  الولیالنوبة ا

شود و در شامل می را کتاب کـه بـخش بزرگی از النـوبة الثـانيه .گیری از واژگان سره فارسی استبهره با لفظ به لفظ آیات

 ءآرا اقوال همه آوریجمع احادیث و اقوال مفسّران گذشته دارد. تفسیر آیات به روش عمومی تفسیرهایِ اهل سنّت، که اتّکا به

 امثال و شواهد ردنوآ و ثاحادی و اخبار ذکر و آیه هر نزول نأش ایراد و احکام نابی و آیات تفسیر و هاقرائت وجوه در مفسران

در این  .آنها جز و اشعری روش به یمکال و شافعی طریقه به فقهی و بالغی و نحوی و صرفی و لغوی نکات و تاریخی و دینی

و  و الفاظ های صرفی و نـحوی آیاتهای قرآنی، جنبههای تاریخی و قصهقرائت، تحلیل جنبه اختالف نـزول، قـسمت، شـأن

که به  النوبة الثالثهو  .واقع شـده است مفسر توجه لغات و باز کاوی فقهی، هر کدام به فراخور زمینه آیات، مورد یابیریشه

 از مولف که است بخش همین در ".برخی آیات استنباط کرده اختصاص یافته است از عارفانه و لطایفی کـه بیان تأویلهای

 و «صوفیان پیر» ،«طریقت عالم و طریقت پیرو» نشانه با را او اقوال معموالً و است گرفته فراوان بهره عبداهلل خواجه تفسیر
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 بایزید عدویه، رابعه چون صوفیان گزیده و قصار کلمات از هم و آوردمی خود بلیغ عبارات و شیوه گفتار دنباله آن امثال

-376: 9631)سادات ناصری، ".بردمی بهره قوم این از دیگر بسیاری و بغدادی شبلی بغدادی، جنید سقطی، یّسر بسطامی،

373) 

و با نگرشی صوفیانه، ضمن استفاده از اشـعار فـارسی و عربی و  میبدی در ایـن نوبت، برخی از آیات نوب اول را برگزیده 

در .پرداخـته است آنـها و اهل خانقاه و بویژه سخنان خواجه عبد اللّه انصاری به تأویل و تفسیر عرفانی دین جمالت بزرگان

و عارفانی چون سری سقطی، بویزید بسطامی، بوبکر شبلی، جنید بـغدادی، ذوالنون  وفیاننوبتهای سوم این تفسیر، از ص

حسین بن مـنصور حـالّج، بـوبکر قحطبی، سفیان ثوری، ابوالقاسم گرگانی،  حافی، بشر مصری، حسن بصری، ابوبکر واسطی،

و مناجاتها و  آورده، نـموده، حکایتها از آنان و احترام یـاد  و بویژه خواجه عبداللّه انصاری با تجلیل عدویّه رابعه معروف کرخی،

 .)سخنها از آنان نقل کرده است

 االسرارهاي ترجمه در نوبت اول كشفشيوه -11

االسرار با دو نوبت دیگر متفاوت است. ترجمه در این بخش از نظر زبانی، اصالت و ترجمه در نوبت اول تفسیر کشف

ی دقیق واژگان است چندان در شود. میبدی در نوبت اول که ترجمهو لغات فارسی بیشتری را شامل می کهنگی بیشتری دارد

ی کوچکی از آیه را یابی کلمات اهتمام نموده است. وی در این بخش قطعهتر به معادلبند ساختار نحوی آیات نیست و بیش

کوشیده است ضمن آن که ترتیب الفاظ قرآن را در ترجمه  آورد. او پیوستهی آن را در پی میکند و سپس ترجمهنقل می

کند به نحوی از آن تنگنا به درآید؛ او تالش نموده است تا ساختار جمله را از عربی به فارسی تغییر دهد هر چند در حفظ می

 ت.مواردی چون مطابقت صفت و موصوف و آوردن فعل در ابتدای جمله از تأثیر زبان عربی برکنار نبوده اس

بند نیست و آهنگ کالم او نیز به تناسب جمله سازی واژگان فارسی در برابر واژگان تازی غالباً پایمیبدی به یکنواخت

 گیرد:ها بهره میدر آیات مختلف از این واژه« انعام»یابد. برای مثال در ترجمة کلمة تغییر می

 (.961: 3(، و جانوران )966: 33(، ستوران )38: 33زبانان )(، بسته968: 3چهارپایان )

(، اطّلعت: فرو نگریدی 33: 67(، فاطّلع: فرو نگرد )68: 38ی اطّلع: اطّلع : دیدار افتد )چنین تنوع معانی در واژههم

(98 :98) 

االسرار، حدود ترجمه را تا حد بسیاری رعایت کرده است و با حفظ قاعده، ترجمة میبدی در ترجمه بخش اول کشف

 دقیقی به دست داده است برای مثال: لفظ به لفظ

ایشان که بگرویدند و کارهای نیک کردند؛ ایشان راست « الذین امنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن ماب»

 (31: 96زندگانی خوش و بازگشتنگاه نیکو. ) 

ت، توضیحات و یا افزودن قیدها اما در ترجمه برخی آیات، میبدی از حدود الفاظ فراتر رفته است و با استفاده از مترادفا

اللفظی کلمات فاصله گرفته است؛ او بدین سان تر شده است و از معنی تحتها و صفتهایی به محتوا و مضمون، نزدیکو متمم

تر بخشیده است یعنی خود را از بند کلمه آزاد نموده و لفظ را نه ی خویش فضایی فراخبا افزودن کلماتی تفسیرگونه، به جمله

نزد او « ما ملکت ایمانهم»ه معادل معروف و معمول، بلکه به معنای تفسیری یا آزاد آن ترجمه نموده است. مثالً عبارت قرآنی ب

 (61: 71« )های ایشانآن چه پادشاهست در دست»تردید کنیزکان آمده است نه ترجمة لفظ به لفظ: بی
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نیست و گاهی در معنی لغوی آیات به تفسیر آن نیز توجه  گذاری از اصل مضمون و پیام قرانی غافلمیبدی در معادل

بد دیو که باز ایستد و بازپس شود از »گوید:  «خناس»( در ترجمه 3: 993« )من شر الوسواس الخناس»کند. مثاًل در آیه: می

ها و سخنان نیک که کار»( گوید: 33: 98« )والباقیات الصالحات خیر عند ربک»در آیه:  «باقيات»یا در ترجمه « دل ذاکران

شما را در ایشان حجت دادیم و « و جعلناکم علیهم سلطانًا مبیناً»ی: یا در آیه« آن مومنان را بماند و پاداش آن او را بیش آید.

 تا این حد تفسیر شده است.( «سلطان»ی ( )کلمه19: 3دست گشادیم و در کشتن و گرفتن ایشان شما را عذر ساختیم )

توان آن را از شود که میمیبدی با استفاده از مترادفات گاه به اصل معنی نزدیک می ت مترادف،كلمات يا تعبيرا

 های سبکی او برشمرد:ویژگی

 (9: 3است. ) گوشوانو  بانديدهدر ترجمه رقیباً گوید: خدای بر شما « ان اهلل کان علیکم رقیباً»

 (961: 3در خدا. ) دخصومت سازيو  حجّت جوييداتحاجوننا فی اهلل، با مامی »

 .خوارو  نوميدو  بيچاره فرو ماندهو ایشان در آن عذابند « و هُْم فیه مبلسون»

(36 :73) 

 (933: 3. )گشتنیایم و با وی شدنیما با او « انا الیه راجعون»

 شده است. پيچيدگی كالماستفاده از مترادفات زیاد و توضیحات اضافی گاه سبب 

 خوانیم:ی زیر میآیهدر « اکل»ی در ترجمه

دهیم در شیرینی و نیکویی و بزرگی و ما لختی را از آن بر دیگری فضل می« و نفضل بعضها علی بعض فی االکل»

 (.3: 96همواری و رنگ و بوی و طعم و جنس )

 برای توضیح بیشتر اسم یا کلمه:جمالت توصيفی 

 (33: 3ست شدند. )موسی گفت قوم خویش را که گوساله پر« اذ قال موسی لقومه»

(. در آیة یاد شده در 933:31بینگیزیم فردا او را چنان که نه حجت بیند خود را نه عذر)« نحشره یوم القیامة اعمی»

 ی اعمی به جای استفاده از کلمة نابینا یک جمله آمده است.ترجمه

 خوانیم:ی زیر میدر آیه« شر»ی در ترجمة کلمه

 (981: 6آن به است ایشان را، نیست که بهتر است ایشان را. ) «هو خیراً لهم بل هو شر لهم»

قالوا »ای توصیفی استفاده شده است: رود ولی در ترجمه آن از جملهی زیر هر چند اسم به شمار میدر آیه« طائرکم»

 شده است.« بد فال»ی توصیفی جانشین کلمة ( این جمله91: 63ترسید با شماست. )گفتند آن چه از آن می« طائرکم معکم

 دارد: تأكيد بر كالمهای میبدی به متن حالت برخی افزوده

 (33: 8تو است خدای تو را بسنده ) بسنده« فان حسبک اهلل»
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 شود:هاي روشنی از توجه او به معانی مجازي در نوبت اول ديده میگاه مصداق

کاری که پاداش آن آتش است. )در این جا به جای  ( چه چیز ایشان را شکیبا کرد بر973: 3« )و ما اصبرهم علی النار»

 معنی مجازی آن یعنی کاری که نتیجه آن آتش است به کار رفته است.(« آتش»کلمه 

 (36: 33کامید و نزدیک بید باریدن آن میغ. )« يکاد سنا برقه»یا: 

 در مفهوم مجازی به کار رفته است.(« میغ»، «برق»)در ترجمه کلمة 

 (33: 78نچشند در آن نه خواب و نه آب. )« برداً و الشراباًالیذوقون فیها »

 در این آیه به مفهوم مجازی خواب به کار رفته است.« برد»ی کلمه

الذین »و جدا ساختن معانی این الفاظ ممکن نیست:  اندمعانی كلمات به هم در آميختهی میبدی گاه در ترجمه -

 (91:93وید: ناگرویدگان به رستاخیز. )ی این عبارت گدر ترجمه« الیرجون لقاءنا

 (996: 99ستمکاران )« الذین ظلموا»(، 393: 3گرویدگان )« والذین اتّقوا»

 (63: 98تر )ترم و انبوه خادمانا اکثر منک ماالً و اعزّ نفراً من امروز از تو افزون مال»

 ترجمه فعل به اسم:

 کاراننمای ستماهلل پیش برنده کار و راه« القوم الظاّلمین اليهديان اهلل »

 (91: 33نیست )

 (36: 37آفتاب او را از مسلمانی بازداشت. )« اهللتعبد من دونو صدّها ما کانت »

 ترجمه اسم به فعل:

 (338: 3اگر خواهند که آشتی کنند. )« ان ارادو اصالحاً»

در نوبت اول نیز هاي اندک از كاربرد سجع نمونهدر نوبت سوم است اما های نثر میبدی سجع از ویژگی»هر چند  -

( ساز من در واخ است و کار بردباری بر من فراخ 3: 93« )تاونده با هر کاونده و  به هیچ هست نماننده»شود: چنانکه: دیده می

 (.33: 78« )نچشند در آن نه خواب و نه آب( »986: 7)

در ترجمة کلمة « قل اصالح لهم خیر»در ترجمه آورده شده است چنانکه در آیة  متن هايی خارج از حدافزودهگاه 

 آمده است:« اصالح»

بگوی اگر مال ایشان را به صالح آرید و به حسبت نگاه دارید و رایگان در آن تجارت کنید و خود را سود مجویید آن به 

 (331: 3است. )

 خود از کافران بود. علم خدادر « الکافرین و کانَ من»دارد:  جنبة تفسيريگاهی توضیحات 
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چنین برخی حروف چون: اذ، س است و برخی کلمات را ندیده گرفته است. هم الفاظ كاستهمیبدی در ترجمه گاه از 

 و سوف و همزه استفهام در برخی جمالت، معادلی برای آن بیان نشده است:

مگر آنکه بپرهیزید از ایشان. در « اال ان تتقوا منهم تقیة»( 33: 3اذ قال موسی لقومه: موسی گفت قوم خویش را )»

 این ترجمه کلمة تقیة که مفعول مطلق است در ترجمه نیامده است.

( معنی سزاور شدن در 917: 3کار شدند )بر آنکه ایشان هر دو خیانت کردند و بزه« علی انّهما استحقا اثما»در آیة : 

 ترجمه استحقا ذکر نشده است. 

 جايی معانی در ترجمه در مواردي اندک: جا به

 (39: 33، پایها ایشان گیرند و موی سر. )«فیوخذ بالنواصی و االقدام»

 هاي مهم دستوري و سبکی كالم ميبديويژگی -12

گنجد، با توجه به آن که پرداختن به تمام وجوه و جوانب صرفی و نحوی و سبک سخن میبدی در این مقال نمی

ترین مختصات نثر میبدی در نوبت اول االسرار اختصاص یافته است به مهمنامه به نوبت اول کشفموضوع این فرهنگ

 پردازیم:می

گاهی به معنی امر در مقام تهدید نیز به کار رفته « باش» ي استفهام:به عنوان نشانه« باش»ي آوردن كلمه -

 است:

 (87: 3ستادگان یکی؟ )باش که هر گه که به شما آید رسول از فر« افکلما جاءکم»

 (9: 73باش ورآمد بر مردم؟ )«: هل اتی علی االنسان»

 (33: 8باش تا فردایی قیامت که کرده و گفته خویش بینی. )»

قاعده کلی در زبان فارسی عدم مطابقه میان صفت و موصوف است.  مطابقت صفت و موصوف در مفرد و جمع: -

 دهد:االسرار را از زبان عربی نشان میاین ویژگی، تاثر کشف

 (33: 3آزاد زنان گرویدگان )« المحصنات المومنات»

 ( گردن نهادگان مردان.63: 66« )ان المسلمین و المسلمات»

 (8: 93نیاز است، سزای ستایش. )اهلل بی« اهلل لغنیٌ حمید: فانّ آوردن صفت با فاصله پس از موصوف -

 کاربرد فعل مجهول در نثر او به دو شیوه است: پرهيز از ساخت فعل مجهول در نثر ميبدي: -

: 33ای اهل مکه مثلی زده آمد گوش دارید. )« یا ایها النّاس ضُرِبَ مثل فاستمعوا لَه...»با استفاده از فعل آمدن:  -9

73) 

« و آنچه بدیشان فرو فرستادند از خدای ایشان« »و ما اُنزل الیهم من ربهم»آوردن فعل مجهول به صورت معلوم:  -3

(3 :33) 
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 (933: 3ای )یابم در آنچه پیغام دادند به من حرام کردهگوی ای محمد نمی« قل ال اجد فیما اوحی الی محرماً »

 كاربرد فعل نهی به شيوة دعايی: -

 (973: 6اندوهگن منمایاد تو را ) و «وال يحزنک»

 (3: 3و شما را بر آن مداراد و به آن میاراد. ) «و ال يجرمنکم»

 نگر که از نومیدان نباشی.« فال تکن من القانطین» كاربرد فعل نهی با نگر: -

(93 :33) 

 هاي شرطی و استمراري:به فعل« يد»كاربرد پسوند  -

آیندید به تو و آمرزش خواهندید ایشان را رسول او، یافتندید خدای را بر  و اگر ایشان که بر تن خود ستم کنندید

 (36: 3پذیری مهربان. )بهحقیقت، تو

رود به آن وی را روشنایی دادیم تا می« و جعلنا نوراً یمشی به فی الناس» در جايگاه حرف اضافه:« را»استعمال  -

 (933: 3در میان مردمان. )

 (39: 31و تو را بگزیدیم خویشتن را. )«: و اصطنعتک لنفسی»ل: آمدن مفعول بعد از فع -

 از پس شما در رسیده )خلیفه( آمرزگاری فراخ آمرز )غفار( انبازگیر )مشرک( كاربرد صفات مركب و گروه صفت: -

 دوان دوان )دو تا دوتا ( جوک جوک )دسته دسته( با پس مانده )خاسئًا( كاربرد قيدهاي مركب و گروه قيدي:

گوش داشتن )مواظب بودن(، سهمیدن )ترسیدن( بر استاد کردن )حفظ و مراقبت ي خاص: كاربرد افعال به شيوه -

 رواند )متعدی رفتن(.کردن(، دروغ کردن )دروغ گفتن(، کشتن کردن )کشتن( بامداد کردن )برخاستن(، می

 یستن(.پرکنده )پراکنده( آشمنده )آشامنده( گرستن )گر تخفيف در برخی كلمات: -

 تأثير زبان عربی:آوردن فعل در اول جمله تحت -

 (31: 3( به آب بکشتیم کسان فرعون را. )11: 3خواهد دیو که در میان شما افکند دشمنی و زشتی )می

توان به پرسشی بودن . در این گونه جمالت از آهنگ کالم میآوردن جمالت پرسشی غالبًا بدون قيد استفهام -

 (73: 3در نیابید؟ ) ال تعقلون: میکالم پی برد. اف

آگاه بید بدرستی که ایشان « اال انهم هم السفها»که برگرفته از نثر گفتاری است:  تخفيف در فعل بودن و شدن

 (96: 3نازیرکان و سبکسارانند )

 (33: 31در صلح شید. )«: ادخلوا فی السلم»شید به معنی شوید: 

االسرار شواهد دهد و در کشفاین کاربرد گاه معنی تعظیم و تعجب می :در پايان برخی كلمات« الف»كاربرد  -

 فراوانی دارد:
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 (963: 6و نیکا مزد کارگران که آن است. )«: و نعم اجر العاملین»

 (93: 33پاکا خداوندا! این دروغی بزرگ است )« سبحانک هذا بهتان عظیم»

 كاربرد كلمه ايدون در ترجمه امر غايب: -

 (33: 33ایدون باد که در گذارند و از پاداش رو گردانند )« ولیصفحواولیعفوا »

 و ایدون باد که پشتی دادن مومنان به خدای« و علی اهلل فلیتوکل المومنون»

 (933: 6بادا.)

 كاربرد پيشوندها و پسوندهاي متعدد همچون: -

 دخترندر )نا دختری(اندر 

 هام پشت هام به جای هم

 گوشوان )محافظ( وان

 مندی(بزومندی )بزه و مندی

 گندیده گندا

 من قبل فاپیش

 باز ستانند فاستانند

: 3« )رسان آنچه فرو فرستاده آمد به تو از خداوند توای پیغامبر فرستاده می: »«می»آوردن فعل امر با پيشوند  -

33) 

 (69: 33« )گوی چشم برهم نهید به روز من: »«ب»آمدن فعل امر بدون پيشوند  -

 (83: 93« )به خدای که هیچ بنخواهی آسود از یاد کرد یوسف: »تاكيد بر سر فعل نفی« با»آوردن  -

 (961: 3« )گوی با ما می حجّت جویید و خصومت سازید: »و فعل« می»فاصله انداختن بين  -

 دی کشتی روان ایشان را در موجمی بر: »استمرار به آخر افعال« يا»افزودن  -

 (39: 99« )موج

 (73: 7« )پی زدند و بکشتند ماده شتر را» «:ب»آوردن فعل با پيشوند  -

 (76: 3« ): کاشکی که من با ایشان بودمی تا پیروز آمدمیي شرطیبه آخر افعال جمله« يا»افزودن  -

 (38: 96« )دای آن است که به آن دلها آرامد.بدانید که یاد کرد خ: »كاربرد مضارع ساده در معنی اخباري -
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 (63: 33« )تا به تو آرند هر جادویی دانا که هست: »كاربرد مضارع ساده در معنی التزامی -

 «ف»، «و»تبدیل حرف  تبديل برخی حروف به يکديگر: -

 اوراز )افراز( اوکندن )افکندن( اوسانه )افسانه( خوه )خفه(

 زورین )زبرین( شتاوند )شتابند(برزیدن )ورزیدن( «: و»، «ب»

 جسبیدن، )چسبیدن(«: ج»، «چ»

 دژواری )دشواری(«: ش»، «ژ»

 ها و تركيبات نادر و زيبا:واژه

خلیفه )از پس در رسیده(، بکر )خرد نیرو ناگرفته(، تائبون )با خدای گروندگان(، خاشعین )فروشکسته دالن و 

آفتاب(، مغرب )فروشدنگاه آفتاب(، مهتدون )راست راهان( مخلص )پاک راه(، تیمارداران(، معاش )زیش(، مشرق )برآمد نگاه 

تائبات )از خطای خویش بازگردندگان(، ساحرون )پردیوگران(، خصاصه: دالسا )نیازمند(، ذی انتقام )تاونده کین ستان(، 

کاران(، تواب )بازپذیر(، مسرفون )گزافگرفتگان(، خوار(، نصیر )کارساز(، آفلین )نشیباآلخرین )پسینان جهانیان(، لذیذ )خوش

حافظوا )بر استاد کنید(، عابد )پرستگار(، مطففین )کاهندگان(، خائنین )کژپیمانان(، اساور )دستینه(، بنا )داوران(، متقابلین 

 (خرد نابکارگویکار، کارساز( سفیه )بیها فاروی(، رزاق )روزی گمار(، صاغرین )کم آمدگان(، وکیل )بسنده)روی

 كلمات تاريخی و عناصر قاموسی:

ها در متون دیگر نادر کمیاب است. االسرار، خاص این کتاب است و کاربرد آنبرخی لغات و اصطالحات کشف

اند. در این کتاب شمار این کلمات کم نیست. به های فارسی نیز کمتر به ضبط این اصطالحات پرداختهنامهها و لغتفرهنگ

خوب، آسا: نیازمند، پرغست: هرگز، از بن دندان: از روی ناچاری، چم: نیککن: ساحر، دژورد: دشوار، دل پردیو»عنوان نمونه: 

دیگینه: دیروزی، مرگی: مرگ، مزغ: مغز، نهمار: بسیار، روانیدن: متعدی رفتن، درواخ کردن: ثابت کردن، بیوسیدن، انتظار 

کردن(، چنگوگری: خصومت، شکیزانیدن: لغزانیدن، کامستن: نزدیک  کشیدن، وایست: آرزو. وارن: آرنج، دموزن: )وسیله نفخ

 بودن، چفتگی: خمیدن، انحراف، دوسنده: چسبنده.

 شعر در كشف االسرار  -13

از آن که نمک کالم است و موجب  در بعضی از تفسیرهای بااعتبار فارسی, شـعر ـ خـواه فـارسی باشد و خواه تازی ـ بیرون

 نـویسندگان کـشف االسـرار و نیز .عاملی است برای بهتر و عمیقتر رسوخ دادن معنی و مطلب در ذهن گیرایی و جذّابیّت.

از  ,الجنان و روح الجنان, از تأثیر روانی شعر بـه خـوبی آگاه بوده اند. این است که در هریک از مجلّدات تفسیر خویش روض

 .بخشیده اند بسزا رونـقی ـالم خـود رااند و ک جسته سود اشعار فارسی و عربی, به مناسبت

 بطور مثال : .این اشعار را, غالباً می توان در کتب مهم عرفانی یـا ادبی یافت

 به جمال عشقی بـه کـمال و دلربائی

 و زبان ز گفتن شده الل دل پر سخن
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 زین نادره تر کجا بود هرگز حال

 من تشنه و پیش من روان آب زالل

 .دیده شود 33, ص9چاپ بنیاد فرهنگ ایران, جمرزبان نامه, 

 و یا شعر :  

 همی باد جوی مولیان آید

 بوی یار مهربان آید همی

 ;9131نفیسی )چاپ اول( ص سعید ق( اسـت. احـوال و اشـعار رودکی, تألیف631)م سمرقندی رودکی از اشعار بسیار معروف

 .شود دیده …و 31دکتر ریاحی ص طبع اد العباد,و مرص 363جامع السّتّین )تفسیر سوره یـوسف( صـ

و شـاعری( در بـاب ایـن شعر آورده است و تضمینی را که  سمرقندی در چهار مقاله )باب شعر عروضی نظامی داستانی را که

 .دارند آن کرده است, همگان به یاد از )حافظ(

 معرفی تحقيقات و پژوهشهاي انجام شده  -14

و دو  بنی جامع نسخه عکسی اساسهمت دانشور فرزانه، مرحوم عـلی اصـغر حـکمت، بر  به 9669 کشف االسرار به سال

 (9639مقدمه: 9/1گردید.)میبدی، ج: تصحیح کابل نسخه و توپ قاپوسرای نسخه

علی اصغر حـکمت، دانـشگاه تـهران،  معروف به تفسیر خواجه عبداهلل انصاری، به کوشش االبرار، ـ کـشف االسرار و ُعدَّة 9

 ده جلد ش، 9661ـ  9669

با پیشگفتار دکتر سیّد حسنِ سـادات نـاصری، انتشارات ابن سینا، تهران،  االسرار، با ترجمه نوبت اوّل از کشف  ـ قرآن کریم 3

9639. 

  .9636ن، به کوشش دکتر محمّد جـواد شـریعت، تـهرا ،  االسرار، ـ فهرست تفسیر کشف 6

کوشش دکتر محمّد مهدی رکنی، مؤسسه چاپ و  به االبرار، برگزیده از کشف االسرار و عدّة کریم،  قرآن ـ لطایفی از 3

  .9673انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ ششم 

 .973ـ  979ص  امـینی، دکتر محمّد مهدی رکنی، یادنامه عـالمه  االسرار، کـشف تـفسیرِ های تشیّع درـ جلوه 3

، نشر البرز، 313ـ  379ص  دکتر سید حسن سـادات نـاصری و منوچهر دانـش پـژوه،   ـ هــزار سال تفسیر فارسی،  3

  .9631تهران، 
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، انـتشارات 919ـ  936) از آغاز تـا عـصر صفوی (، دکتـر آذرتاش آذرنـوش، ص   عربـی به فارسی ـ تاریـخ ترجمه از 7

  .9673سـروش، تهران ، 

ای از تـفسیر را نـیز در از محقّقان معاصر،دکتر محمّد مـهدی رکـنی تحقیق ارزشمندی دربارهء کشف األسـرار را کـه زبده

نتشر کـرده است)چاپ مشهد،مؤسّسهء چاپ و انتشارات آستان قدس قرآن کریم تألیف و مـ بـردارد،تحت عنوان لطایفی از

در یادنامهء «های تشیّع در تفسیر کشف األسـرارجلوه»ها پیش نیز مقالهء مـبسوطی تـحت عنوان (.ایشان سال3369رضوی،

 داد. انـتشار عالّمهء امینی

سه نوبت ترجمه و تفسیر قرآن را به ترتیب  "میبدیتأملی دوباره در تفسیر کشف االسرار  "آقای مهدی دشتی در مقاله ی 

گونه ی هروی ، اسرائیلیات و تاویل های عرفانی نام گذاری کرده است. در نوبت اول یا گونه ی هروی ، نمونه هایی از کشف 

 و..  جذاجذ،  ذزجُ،  ) ) سِحر پردیو،  بچم، اُنیزاالسرار و دیگر نوشته های هروی را مقایسه کرده است. کلماتی مانند : 

خلقتِ حوّاء از اسـتخوان دنده در نوبت دوم یا اسرائیلیات ؛ نمونه هایی از اسرائیلیات را به بحث می کشاند ؛ مباحثی مانند : 

 ؛  السالم و همسر اوریاقـصّه داود عـلیه؛  السالمآواز خوش داود علیه؛ السالمکِرم بر بدنِ حضرتِ ایّوب علیه؛  السالمعلیه آدم

 ( 31-66: 9683و در نوبت سوم یا تاویل های عرفانی  ؛ نمونه هایی از تاویالت میبدی را ذکر کرده است. ) دشتی ،  

 نتيجه گيري: 

این .بوده است که از سوء حظّ, اکنون, به تمامی, در دسترس نیست سرمشق او دراین کار, تفسیر معروف خواجه عبداهلل انصاری

و کوتاه و کوچک بوده و ابوالفضل  موجز اللّه،اثری معروف است،ولی تفسیر خواجه عبد انصاری اللّه عبد تفسیر به تفسیر خواجه

آن،این تفسیر گرانسنگ ده جلدی را فراهم  و اقـتباس رشید الدّین میبدی با بسط و گسترش بسیاری بر مبنای آن اثر و الهـام

خواند.بنابر این به نظر می نصاری را،کتاب شیخ االسالم انصاری در تفسیر قرآنمیبدی،تفسیر خواجه عبد اهلل ا. است آورده

هنوز روشن .عنوان تفسیر خواجه عبد اهلل انصاری معروف بوده است رسد این کتاب نام و عنوانی خاص نداشته و به همانمی

تـَرجمتُ الکتابَ بِکشف االسرارِ و » گوید: ه میفارسی، و عبارت میبدی هم ک یا بوده نیست که تـفسیر انـصاری، اصـاًل عربی

ترجمه در نوبت اول تفسیر  .،داللتی بر اینکه تفسیر وی، به فارسی درآمده تفسیر انصاری باشد، ندارد « االبرار عُدّة

لغات فارسی  االسرار با دو نوبت دیگر متفاوت است. ترجمه در این بخش از نظر زبانی، اصالت و کهنگی بیشتری دارد وکشف

ی دقیق واژگان است چندان در بند ساختار نحوی آیات نیست و شود. میبدی در نوبت اول که ترجمهبیشتری را شامل می

ی آن کند و سپس ترجمهی کوچکی از آیه را نقل مییابی کلمات اهتمام نموده است. وی در این بخش قطعهتر به معادلبیش

 ها در متون دیگر نادر کمیاب است.االسرار، خاص این کتاب است و کاربرد آناصطالحات کشفآورد.برخی لغات و را در پی می
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