
  

  

  

  

  

  

نثر شيواي فارسي در خدمت قرآن* 
سورآبادي تفسير برگرفته از قرآن قصههاي و ترجمه نگاهي به شيوة تصحيح کتاب

  1 ● دکتر محمدغالمرضاييّ
● اکرمالسادات حاجي سيدآقايي2  

  
ابوبکر عتيق نيشابوري؛ به اهتمام يحيي مهدوي دامغاني و مهدي بياني؛ انتشارات  قرآن؛ قصههاي و ترجمه

دانشگاه تهران.  
کهنترين ترجمهها و تفسيرهاي بازمانده از قرآن کريم به زبان فارسي مربوط به اواخر قرن سوم و اوايل 
قرن چهارم هجري است. اين کتابها از جهات مختلف حائز اهميت بسيارند. جنبهاي از اهميت اين کتب، 
اشتمال آنها بر بسياري از لغات و ترکيبات نادر و کهن فارسي است؛ ضمن آن که ردپايّ لهجة مفسر يا 
مترجم يا کاتب همراه با اختصاصات زباني ويژهاي در اين متون ديده ميشود. بعضي از مصحّحان به 
سبب ناآشنايي با پارهاي اين خصوصيات، بعضي لغات را، به گمانِ نادرستي، در حاشيه جاي داده و در متن 
واژهاي ديگر را قرار دادهاند. از جملة اين متون «ترجمه و قصههاي قرآن» است که تلخيص مخصوصي 
است از تفسير ابوبکر عتيق معروف به سورآبادي. کار استنساخ آن را در سال 584 ق محمّدبن علي بن 
محمّدبن علي النيسابوري الليثي به پايان رسانده است. کاتب و ناسخ آن به احتمال قوي همان فراهم 
آورنده و تلخيصکنندة آن است. ترجمه و قصههاي قرآن (از روي نسخة موقوفه بر تربت شيخ جام) به 
سعي و اهتمام دو استاد درگذشته يحيي مهدوي و مهدي بياني در دو جلد و در سال 1338 هجري 
شمسي چاپ شده است. جلد اول چهار صفحه فهرست مندرجات و 595 صفحه متن و جلد دوم 832 
صفحه متن و يک صفحه ترقيمة ناشر و دوازده صفحه فهرست مندرجات دارد. ضمن ارج نهادن به 
کوشش و زحمت مصحّحان دانشمند کتاب، در شناساندن اين متن ارزشمند، ميتوان در مواردي، به روش 
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تصحيح کتاب ايراداتي وارد کرد. صرفنظر از بعضي غلطهاي چاپي که به متن راه يافته است موارد ايراد 
را به چند دسته ميتوان تقسيم کرد:  

1ـ بعضي واژهها مشمول برخي تحوالت آوايي شده است و مصححان به سبب در نظر نگرفتن آن 
تحوالت، به اشتباه واژه را به حاشيه بردهاند.  

2ـ تلفظ و کتابت و کاربرد برخي واژهها، تحت تأثير ريشة کهن آنها، با تلفظ و کتابت و کاربرد 
امروزين متفاوت است و به سبب بيتوجهي به ريشة کهن، صورت صحيح آنها به حاشيه منتقل شده يا 

يکنواختي دربارة آنها رعايت نشده است.  
3ـ بعضي بدخوانيها يا غلطخوانيها در نسخه به چشم ميخورد.  

4ـ برخي توضيحات مصحّحان نادرست به نظر ميرسد. گاهي نيز متن بدون توضيح تغيير داده شده 
است که البته آن تغيير نادرست است.  

در اين گفتار به ذکر نکاتي چند در باب اين کتاب بسنده شده است. اين نکته نيز شايان ذکر است که 
براي کشف قوانين حاکم بر برخي واژههاي تحوليافتة متن، از واژههاي بعضي متون کهن ديگر ـ که 
قواعد آوائي يکساني بر آنها و واژههاي موردنظر حاکم بوده است ـ بهره گرفته شده است؛ بنابراين، بعضي 

از مباحث شرح و بسط بيشتري يافته است. اينک به توضيح نمونههايي از اين موارد ميپردازيم:  
  

1. واژههايي که مشمول برخي تحوالت آوايي شده است: 
از جمله تحوالت آوايياي که در اين متن ديده ميشود حذف، اضافه، تخفيف، اشباع، قلب و ابدال است. 
در اينجا به بيان و توضيح مواردي ميپردازيم که مشمول تحوالت فوق شده و به حاشيه برده شدهاند. 
روش ما اين است که در ذيل هر فرآيند آوايي مواردِ مشمول را به ترتيب صفحه ميآوريم. در ضمن 
عالمت «م» در ابتداي جمالت نشانة «متن اصلي» است که با قلم درشت و سياه نمودن کلمة مورد 
بحث از ساير بخشهاي متمايز شده است، وعالمت «ت» نشانة «متن تغيير داده شده» توسط مصحّح 

است.  
1-1.  حذف 

ج 1، ص 12، سطر 17:  
م: «پس سر وابريدند آن را و نزديک بود که نکرندي.»3  

ت: پس سروابريدند آن را و نزديک بود که نکردندي.  
براي حذف صامت d پس از صامت r عالوه بر همين متن در آثار معتبر و کهن ادبيات فارسي 
شواهدي ميتوان يافت. اين واژهها هويتهاي دستوري متفاوتي دارند نظير: اسم، حاصل مصدر، صفت 

(فاعلي و مفعولي)، فعل، قيد و واژة مرکب. مثالهايي که نگارنده يافته است، عبارتند از:  
اسم  

مرم به جاي مردم: «صبر ده جزو بوده است، نُه ايّوب را و يکي مرم را.» (سورآبادي، 1381، ج 5، 
ص 3478، حاشيه، نسخه بدل «لن»، مربوط به ج 2، ص 1094، س 3)؛  
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مرما به جاي مردمان در ترجمة حاشِرين4 (فرهنگنامة قرآني، ج 2، ص 634، قرآن 46)؛  
مرمان به جاي مردمان در ترجمة الناس (مقدمة فرهنگ لغات قرآن خطي آستان قدس رضوي 

شمارة 4، ص 37)،  
«بيم کن مرمان را از آن روز.» (سورآبادي، 1381، ج 5، ص 3556، حاشيه، نسخه بدل «لن»، 

مربوط به ج 2، ص 1243، سطر 4).  
حاصل مصدر  

بژمرکي به جاي پژمردگي، در ترجمة موت: «زنده کنيم بدان زمين را از پس بژمرکي آن»5 
(ترجمه و قصههاي قرآن، ج 2، ص 906)؛  

خورکي به جاي خوردگي (= خردگي): «علي گفت "کاشکي مرا مادر نزادي يا چون زادي 
بخورکي بمردمي و حديث دوزخ نشنيدمي"» (سورآبادي، 1381، ج 5، ص 3565، حاشيه، نسخه بدل 

«قو»، مربوط به ج 2، ص 1262، سطر 20؛  
صفت فاعلي  

فرهنگنامة قرآني، ج 3، ص 1387، قرآن 91)؛   روي گراننده به جاي روي گرداننده در ترجمة مdعرِضُون (َ
واگرنده به جاي واگردنده، ترجمة منيب: «او چون برسد مردمان را زياني او باليي بخوانند 

خداوندشان را واگرندگان باشند ور سوي او.» (ترجمة قرآن موزة پارس، ص 144).  
صفت مفعولي  

ً (فرهنگنامة قرآني،  َرَاکباِ dتوده کره در عبارت توده کره6 از بر يکديگر به جاي توده کرده در ترجمة مت
ج 3، ص 1302، قرآن 49)؛  

 [ ّ مرگان به جاي مردگان، در ترجمة اموات: «و مگوئيد آنها را که بکشتند در راه خداي [عزوجلّ
که مرکاناند.»7 (ترجمه و قصههاي قرآن، ج 1، ص 26) و نيز در ترجمة جاثمين: مرگان و به زمين 

چفسندگان (فرهنگنامة قرآني، ج 2، ص 600، قرآن 111).  
فعل  

آورند به جاي آوردند: «در آن وقت موسي عليهالسالمّ قصد آن شهر کرد تا بنياسرايل را آنجا برد 
ايشان عوج عنق را بروي موسي بيرون آورند موسي عليهالسالمّ بنصرت خداي او را قهر کرد.»8 (ترجمه 

و قصههاي قرآن، ج 1، ص 287)؛  
لِ ميکردند وَ يَستَحيdونَ نِسَاَءَکُم و زنان شما را در بندگي و بردگي ميآورند»9  «پسران شما را بسمِ

(نسفي، 1376، ج 1، ص 482)؛  
dا وَ عَلَي رَبّهdم يَتَوَکَّلُونَ و آنها که شکيبايي کردند، و بر پروردگار خويش اعتقاد به جاي  «الَّذينَ صَبروَ

آورند»10 (همان، ص 512)،  
ِهَا و مشکنيت سوگندان بعد آنک استواري  يدِ َ توکَ ُضواُ األيمنَ بعدَ آوريت به جاي آورديت: «وَالتنقَ

بجاي آوريت»11 (همان، ص 522)؛  
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بازکرانند به جاي بازگردانند: «روز قيامت بازکرانندشان12 به سوي او» (ترجمة قرآن موزة پارس، 
ص 79)؛  

َا (فرهنگنامة قرآني، ج 1، ص 182، قرآن 84)؛   بيجاره کردهايم به جاي بيجارده کردهايم13: در ترجمة أعتدنَ
کرن به جاي کردن در گشاده کردن و ناپيدا کردن: گشاده کرن14، به جاي گشاده کردن، در 

همان، ج 2، ص 445، قرآن 91)؛   ترجمة تَرتيال (ً
ناپيدا کرن15 به جاي ناپيدا کردن، در ترجمة الغرقَ (المتحمد المروزي، 1361، ص 50).  

حذف «دال» از مصدر «کردن» در لهجة عوام بخارا ديده ميشود، دکتر رجايي در اين باره مينويسد: 
«اين حذف در لهجة عوام و به منظور اختصار صورت ميگيرد يعني استعمال کرن (Karan) به جاي 
کردن و مصادر ترکيب يافته با آن چون بازي کرن (bâzi-karan) و خنده کرن (xanda-karan) و 

نظاير آنها. اين دال (دالِ کردن) در انواع ماضي نيز حذف ميشود» (رجائي، 1375، ص 80)؛  
نگرند به جاي نگردند: «پرسيدند از او چون است کي مردمان عيبهاء (عيبهاء)، خويش دانند و با 

صواب نگرند.»16 (عثماني، 1379، ص 79).  
قيد  

فرا به جاي فردا: «لقمن گفت: اي خواجه تو ندانستهاي که امروز معصيت کاري فرا17 بهشت 
نرويد؟» (ترجمه و قصههاي قرآن، ج 2، ص 839)؛  

فرهنگنامه قرآني، ج 3، ص 1375، قرآن 91).   گرندگاه18 به جاي گردندگاه، در ترجمة مَصرفاِ (َ
واژة مرکب  

هرو به جاي هر دو: «بشري و يسار هرو جهد کردند يوسف را عليه السلمّ برکشيدند.» (ترجمه و 
قصههاي قرآن، ج 1، ص 430)؛  

«اين سورت به آخر عهد رسول آمد و آخر عمر او، و ابوطالب در ابتداي اسالم فرمان يافت اين هرو19 
اتفاق است» (ابوالفتوح رازي، 1381، ج 10، ص 57).  

وجه مشترک در شواهدي که ذکر شد، اين است که صامت دنداني و انسدادي d پس از صامت لثوي 
و زنشي r قرار گرفته و سپس حذف شده است. به نظر ميرسد صامت r باعث حذف همخوان d شده 

باشد.  
گفتني است که تبديل rd به r در زبانهاي کهن ايراني نيز به چشم ميخورد. گروه rd فارسي 

باستان در فارسي ميانة ترفاني l و r شده است (ابوالقاسمي، 1375، صص 15 ـ 16).  
ج 1، ص 35، سطر آخر:  

م: «بفرستاد خداي پيغامبران را مژگان دهندگان و بيمکنندگان.»20  
ت: بفرستاد خداي پيغامبران را مژگان دهندگان و بيمکنندگان. تحول واژة مژدگان به مژگان سه بار 

در دو نسخه بدل «دستوراالخوان» ديده ميشود:  
البِشارَة: مژگان (م: مژکان) دادن (دهار، 1349، ج 1، ص 105، حاشيه، نسخه بدلهاي «ب» و «د»)؛  

البَشر: مژگان دادن (همان، ج 1، ص 106، حاشيه، نسخهبدلهاي «ب» و «د»):  
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البdشُور: مژگان دادن (همان، ج 1، ص 106، حاشيه، نسخه بدلهاي «ب» و «د»).  
ج 1، ص 36، سطر 16:  

م: «ميپرسند ترا ار ما شکهمند»21  
ت: ميپرسند ترا از ماه شکهمند.  

 h به کار رفتن «ما» به جاي «ماه» صحيح است. در همين متن و بسياري متون کهن ديگر حذف
پس از مصوت22 (غالباً مصوت بلند) ديده ميشود. در همين متن: بنا (= پنا) به جاي پناه (ج 1، ص 477)؛ 
را به جاي راه (ج 2، ص 667)؛ شبنکا به جاي شبنگاه (= شبانگاه) (ج 1، ص 215)؛ گرو (م: کرو) به 
جاي گروه (ج 1، ص 172)؛ ناکا به جاي ناگاه (ج 2، ص 769)؛ نکاوان به جاي نگاهوان (ج 1، ص 

  .23(538
  

در ساير متون:  
آنگا به جاي آنگاه (فرهنگنامة قرآني، ج 1، ص 244)؛ تباکار به جاي تباهکار (همان، ج 3، ص 1398)؛ 
جايگا به جاي جايگاه (همان، ج 3، ص 1408)؛ گوا به جاي گواه (ترجمة تفسير طبري، ج 6، ص 1711)؛ 
ما، به جاي ماه (همان، ج 2، ص 537؛ فرهنگنامة قرآني، ج 3، ص 1167). ذکر اين نکته الزم است که 

h محذوف، جزو صامتهاي اصلي کلمه است.  
ج 1، ص 41، سطر 5:  

م: «بزه نبود بر شما [يعني أولياء المرأة] در آنچه ايشان کنند واتنهاي خو از نيکوي»24.  
ت: بزه نبود بر شما [يعني أولياء المرأة] در آنچه ايشان کنند وا تنهاي خود از نيکوي.  

کاربرد «خو» به جاي «خود» عالوه بر ان که در متون کهن ديده ميشود در گويشهاي کنوني نيز 
به چشم ميخورد:  

«کوئي که خو نه بودند اندران» (ترجمة تفسير طبري، ج 3، ص 722) 25؛  
اين ضمير در گويشهاي گيلکي، الرستاني و لري بدين صورت ديده ميشود:  

گيلکي: خو (xu) (ستوده، 1332، ص 94)؛  
الرستاني: خت (xot) (اقتداري الرستاني، 1371، ص 338) در فارسي: خودت؛  

لري: خوت (xot) (ايزدپناه، 1381، ص 92) در فارسي: خودت.  
ج 1، ص 41، سطر 14:  

م: «وانبريده باشيد [يعني أولم تفرضوا] ايشا بازبريدهاي»26  
ت: وانبريده باشيد [يعني أولم تفرضوا] ايشان را  باز بريدهاي ... .  

به کار رفتن «ايشا» به جاي ايشان درست است. دربارة حذف n دکتر علي اشرف صادقي مينويسد»: 
«بعد از مصوتهاي بلند عنصر دنداني n به تدريج ضعيف و بعداً حذف شده، ولي ويژگي دماغي آن به 
مصوت قبل از خود منتقل شده است.» (ر ک. صادقي، 1383، ص 7) در صفحات ديگر اين کتاب واژه-
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هاي ديگري که مشمول اين تحول آوايي شدهاند و مصحح آنها را به حاشيه برده است، ديده ميشود ما 
در اينجا آنها را به ترتيب الفبايي ذکر ميکنيم:  

آ به جاي آن (ج 1، ص 252، ج 2، صص 992 و 1194) / آشيا به جاي آشيان (ج 1، ص 355)؛ / ا 
به جاي ان (= آن) (ج 1، صص 51 و 569، ج 2، ص 663) / ايسا به جاي ايشان (ج 1، ص 79) / ايشا 
به جاي ايشان (ج 1، صص 41، 50، 94، 142، 208) / بيرو به جاي بيرون (ج 2، ص 629) / ـ شا به 
جاي ـ شان (ج 1، ص 174) / ناخورش به جاي نان خورش (ج 2، ص 686) / نانويسندکا به جاي 

نانويسندگان (ج 1، ص 89).  
يادآوري اين نکته ضروري است که در اين متن واژههايي که مشمول اين تحول شدهاند و به حاشيه 

منتقل نشدهاند، نيز ديده ميشود:  
اي جاي به جاي اين جاي (ج 1، ص 440) / پيشاروز به جاي پيشان / روز (ج 2، ص 777) / شباروز 
به جاي شبانروز (ج 1، صص 9، 166، 236، 360، 422، 429، 499 و...) / ناجوامردي به جاي 
ناجوانمردي (ج 2، ص 840) / نگوسار به جاي نگون سار (ج 1، صص 143، 191، 202، 282، 501 و...).  
دربارة افزودن «را» بايد گفت در بسياري از متون قديم در کنار مفعول «را» ديده نميشود در متن 
همين کتاب نيز به کرّات ديده شده است. بنابراين، افزودن آن لزومي ندارد. اينک چند مثال از همين 

متن:  
«گفتم يا مالک، درکات دوزخ بمن نماي» (ترجمه و قصههاي قرآن، ج 1، ص 554) / «با نامه 
تازيانهاي فرستاد... تا عقل وي تجربت کند» (همان، ص 592) / «چون کسري بکشتند واليت شوريده 

گشت» (همان، ج 2، ص 829).  
ج 1، ص 67، سطر آخر:  

م: «پسر گفت من ده هزا زيادت بدهم و خواب پدر شوريده نکنم.»  
ت: پسر گفت: من ده هزار زيادت بدهم و خواب پدر شوريده نکنم.  

واژة «هزار» به صورت «هزا» در متون کهن فارسي ديده ميشود و در گويشهاي زندة کنوني 
همچون تاتي و هرزني و تالش لنکران با حذف r به شکل hazo کاربرد دارد.  

«او لواِ بر بام کعبه بزند و او را شصّد هزا27 پرّ باشد» (ابوالفتوح رازي، 1375، ج 20، ص 350)؛  
«در يک ساعت هفتاد هزا28 هالک شدند» (برگرداني کهن از قرآن کريم، ص 7).  

ج 1، ص 98، سطر 5:  
م: «محويد ربوا را افزونيها بر افزودهها»29  

ت: مخوريد ربوا را افزونيها بر افزودهها  
واژه «محويد» ظاهراً «مخويد» است. حذف صامت r از واژة «خورد» در برخي متون ديده شده 

است:  
بعضي واژهها مشمول برخي تحوالت آوايي شده است و مصححان به سبب در نظر 

نگرفتن آن تحوالت، به اشتباه واژه را به حاشيه بردهاند.  
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«گفت: بار خدايا اين درويش کجا رفت زمينش فرو برد يا گرگش بخود»30 (ابوالفتوح رازي، 1375، 
ج 18، ص 236) / «من و او از آن دو نان يکي نيک بجاي بخوديم31 و از يکي نيمة آن.» (همان، 
1378، ج 16، ص 232) / نُطعِمdکُم: خودني32 ميدهيم (فرهنگنامة قرآني، ج 4، ص 1523، قرآن 80) / 
تنگ دلي کنند اُو خوردُ نگرشي کنند 10، ...  َلُون: َ خود33 (همان، ج 3، ص 932، قرآن 56) / يبخَ ً : صغيرةَ
خودنگرشي و تنگدلي کنند 40 (همان، ج 4، ص 1647، قرآن 40) / «ديد هفت گاو فربه که بخودند34 

شان هفت گاو الغر.» (نسفي، 1376، ج 1، ص 454).  
ج 1، ص 146، سطر 13:  

م: «آن گاه که ميبسگالند بشب آنچه نپسنند از گفتار»35  
ت: آن گاه که ميبسگالند بشب آنچه نپسندند از گفتار.  

تحول آوايي که در «نپسنند» رخ داده است حذف صامت d است. صامت دنداني d در بسياري مواقع 
 n و d خالصه ميشود. ميدانيم که صامتهاي n به nd حذف ميشود. به عبارت ديگر n در کنار صامت
هر دو دنداني هستند با اين تفاوت که d انسدادي است و n خيشومي. اين تحول در برخي واژههاي متون 

کهن و بعضي گويشها ديده ميشود:  
قرآني، ج 1، ص 56 ، قرآن 138)؛   (فرهنگنامة dانگيختن به جاي انگيختند، در ترجمة اَثاروا

پيونگاه به جاي پيوندگاه در ترجمة بَنَان (همان ، ص 364، قرآن 80)؛  
سوگنها به جاي سوگندها، در ترجمة ايمانَ (همان، ص 321، قرآن 127)؛  

گنپير به جاي گندپير (يا گندهپير)، در ترجمة عَجdوزاً (همان، ج 3، ص 1007، قرآن 91)؛ و اکنون چند 
مثال از گويشهاي زندة امروزي؛  

  

شمارة صفحه   نام کتاب   نام گويش   واژة فارسي   واژة گويشي  

  55 فرهنگ لري   لري   پس مانده     Pas-mana

  92 فرهنگ لري   لري   خنده    Xana

الرستاني   گندم     Ganom
الرستان کهن و فرهنگ 

426  الرستاني  

بختياري چهارلنگ   هندوانه     35Henuna
واژهنامة گويش بختياري 

284  چهارلنگ  

  
ج 1، ص 146، سطر 17:  

م: «کي خواهد بود بريشان نگاهواني و کاراني؟»36  
ت: کي خواهد بود بريشان نگاهواني و کارراني؟  
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در بسياري از واژهها وقتي دو صامت يکسان يا هممخرج کنار هم قرار ميگيرد يکي از آن دو 
صامت، حذف ميشود، اين حذف در همين متن و ديگر متون کهن فارسي شواهد فراواني دارد که براي 

نمونه چند مورد از آنها نقل ميشود:  
بسيارا به جاي بسيار را (ترجمه و قصههاي قرآن، ج 1، ص 44) / دوستر به جاي دوستتر (همان، 
ص 193) / کاران به جاي کارران (ابوالفتوح رازي، 1381، ج 17، ص 114، حاشيه) / هروز به جاي 
هرروز (ترجمة تفسير طبري، ج 1، ص 17) / هال کنيد به جاي هالک کنيد (همان، ج 4، ص 857) / 

هيچيز به جاي هيچ چيز (ترجمه و قصههاي قرآن، ج 1، صص 78، 367، 496 و 516).  
  

ج 1، ص 167، س 10:  
ّ] و نه ماه سکمند»37   م: «اي شما که برويدگانيد، حالل مداريد نشانهاي خداي را [عزوجلّ

ّ] و نه ماه شکهمند.   ت: اي شما که برويدگانيد، حالل مداريد نشانهاي خدا را [عزوجلّ
با توجه به اين که کاتبان در روزگار گذشته در گذاشتن نقطه امساک ميکردند، بايد بگوئيم تغيير 
کلمة «سکمند» به«شکمند» درست است اما، تغيير آن به «شکهمند» ضروري نيست. واژة «شکوهمند» 
دستخوش دو تحول شده است، يکي از اين دو تحول، تخفيف مصوت بلند به مصوت کوتاه است که در 
صفحات ديگر همين کتاب نمونههايي از اين ويژگي ديده ميشود: بازشکهيدن (ج 2، ص 1097)؛ شُکُه 

داريد (ج 2، ص 1066)؛ شُکهُ داشتند (ج 1، ص 262)؛ شکهمند (ج 2، صص 667 و 1069).  
تحول دوم حذف صامت h است. در مطالب مربوط به صفحة 36 دربارة حذف h پس از مصوت بلند شواهدي 

نقل شد. در اينجا شاهد حذف h پس از مصوت کوتاه هستيم که نظاير آن در متون کهن يافت ميشود:  
ديک به جاي دهيک، در ترجمة معشارِ (فرهنگنامة قرآني، ج 3، ص 1390، قرآن 114) / سپرها38 به 
جاي سپهرها، در ترجمة االفالکَ (تفليسي، 1351، ج 3، ص 1279) / سمناک (در عبارت سمناک شدن) 
به جاي سهمناک، در ترجمة االِفظاع (دهار، 1349، ج 1، ص 58، حاشيه، نسخه بدلهاي «ب» و «د») / 
d (سورآبادي، 1381، ج 5، ص 3350،  dشک (در عبارت شک داشتند او را) به جاي شکه، ترجمة عَزروه
حاشيه، نسخه بدل «لن»، مربوط به ج 2، ص 815، سطر 13) / شکمند (در عبارت مزگت شکمند) به 
جاي شکهمند، در ترجمة حرام (همان، ج 5، ص 3394، حاشيه، نسخه بدل «مغ»، مربوط به ج 2، ص 
912، سطر 6) / کنانه (در عبارت کنانه آزاد کرده) به جاي کهنانه، در ترجمة العتيق (فرهنگنامة قرآني، ج 
3، ص 1005، قرآنهاي 2 و 30) و نيز در ترجمة القديمَ (همان، ج 3، ص 1147، قرآن 55) / مربان39 به 

دهار، 1349، ج 1، ص 227، حاشيه، نسخه بدل «ب»).   جاي مهربان، در ترجمة الحَفِي (ّ
ج 1، ص 208، سطر 5:  

م: «بيافريد تاريکها [يعني کفر] و روشنائي [يعني ايمان].»40  
ت: بيافريد تاريکيها [يعني کفر] و روشنائي [يعني ايمان].  
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به کار رفتن «تاريکا» به جاي «تاريکيها» صحيح است، حذف ي  از حاصل مصدر و در نتيجه 
مشابهت حاصل مصدر و کلمة پايهاش در متون فارسي نظايري دارد (صادقي، 1380، ص 30). نمونه- 

هايي از اين کاربرد عبارتند از:  
بينياز41 به جاي بينيازي، در ترجمة الغناءَ (تفليسي، 1350، ج 1، ص 55) / تاريک به جاي تاريکي، 
ةَ (البخارائي، 1365، ص 9، حاشيه، نسخه بدل «م») و نيز تاريکها به جاي تاريکيها، در  در ترجمة الظلمُّ
ترجمة ظُلُمات (فرهنگنامة قرآني، ج 3، ص 982، قرآنهاي 3 و 100) / تشنه به جاي تشنگي (لغتنامة 
دهخدا، ذيل «تشنه») / خشک به جاي خشکي (ابوالفتوح رازي، 1381، ج 13، ص 14) / زشتها42 به 

جاي زشتيها، در ترجمه القباحِ (تفليسي، 1350، ج 1، ص 391).  
در جلد دوم ترجمه و قصههاي قرآن، ص 705، سطر 11 يک بار ديگر کلمه به صورت «تاريکهاي» 
به جاي تاريکيهائي در ترجمة ظُلُماتd آمده است. نکتة قابل ذکر دربارة اين واژه به کار نرفتن صامت 
ميانجي است. در برخي متون کهن صامت ميانجي «ء» و «ي» در جايگاهي که امروزه ما آنها را تلفظ 
ميکنيم، به کار نرفته است. دکتر علي اشرف صادقي (1380، ص 46) عقيده دارد «به احتمال قوي يک 
همزة لرزشي به عنوان صامت ميانجي به کار ميرفته است که کاتبان، به علت ضعيف بودن تلفظ آن، آن 

را درخور ضبط نديدهاند.» براي شواهد بيشتر رجوع کنيد مسائل تاريخي زبان فارسي، ص 46.  
ج 2، ص 667، سطر 1:  

م: «زيور برميکنند ايشان را دران [بهشت] از دستورنجهاي از زرمرّصع بمرواريد.»  
ت: زيور برميکنند ايشان را دران [بهشت] از دستورنجنهاي از زر مرّصع بمرواريد.  

با توجه به اينکه اين کلمه به جز شاهد فوق سه مرتبة ديگر در همين متن [ص 910 (به صورت 
دستورنج) و در صص 1023 و 1274 به صورت دسورنج43] و برخي متون کهن ديگر ديده ميشود، ابقاي 
آن در متن الزم است. اين واژه عالوه بر صورت دستورنجن به صورتهاي دستافرنج، دستاورنج، 

دستبرنج، دستتورنج، دستفرنج، دستورنج و دستونج در متون ديگر ديده شده است44:  
دستافرنج (ابوالفتوح رازي، 1381، ج17، ص 177، ح) / دستاورنج45 (همان، 1381، ج 13، 308، ح) 
/ دست اورَنج (فرهنگنامة قرآني، ج 1، ص 125، قرآن 94) / دستبرنج (همان، ج 1، ص 125، قرآن 3) 
جَ (همان، ج 1، ص 124، قرآن 55) / دستتورنج (همان، ج 1، ص 125، قرآن 138) /  / دستبرنِ
دستفرنج (ابوالفتوح رازي، 1378، ج 16، ص 104) / دستورنج (همان، 1381، ج 13، ص 315؛ همان، 
1378، ج 16، ص 104، ح؛ همان، 1381، ج 17، ص 163؛ همان، 1375، ج 20، ص 87، ح؛ فرهنگنامة 
قرآني، ج 1، ص 125، قرآن 84) / دستونج (ابوالفتوح رازي، 1381، ج 17، ص 177؛ قرآن 556 (مکتوب 

درري)، ص 621).  
ج 2، ص 694، سطر 17:  

م: «و بگو [يا محمّد] اي بار خداي من باداست مي خواهم بتو از وسوسههاي ديوان»46  
ت: و بگو [يا محمّد] اي بار خداي من بازداشت ميخواهم بتو از وسوسههاي ديوان.  
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با توجه به اين که بعضي کاتبان در گذاشتن نقطة حروف امساک ميکردند و کلمات را با حداقل 
نقطه مينوشتند، واژة «باداست» بايد به صورت «باداشت» در متن ثبت شود. دربارة اين واژه گفتني است 
حذف [Z] پس از مصوت بلند در متون کهن فارسي و در برخي گويشها نيز ديده ميشود. حذف [Z] جز 

شاهد فوق سه بار ديگر در ترجمه و قصههاي قرآن ديده شده است:  
باکست47 به جاي بازگشت (ج 2، ص 705) / باکشاذ48 به جاي بازگشاد (ج 2، ص 792) / هنو49 به 

جاي هنوز (ج 1، ص 71).  
شواهدي که از متون ديگر فراهم آمدهاند عبارتند از:  

پشي، به جاي پشيز (خلف تبريزي، ج 1، ذيل پشي) / رو، به جاي روز (برگرداني کهن از قرآن کريم، 
ص 506)/ نيامند، به جاي نيازمند (تفسير قرآن مجيد (مشهور به کمبريج)، ج 2، ص 221) /واداشت50، به 

جاي وازداشت (ترجمة تفسير طبري، ج 4، ص 958). اين قاعده در برخي گويشها نيز يافت ميشود:  
ُو (amru) به جاي امروز و ديرُو (diru) بهجاي ديروز ديده  در گويش بختياري چهارلنگ کلمات امرَ
 (nomâ) و نماز به صورت (ru) و روز به صورت (emru) ميشود. در گويش خوانساري امروز به صورت
 (anu) َتلفظ ميشود. واژة هنوز در سيستاني به صورت انو (omru) ُکاربرد دارد. واژة امروز دردواني امرو
گفته ميشود. در قم، امروز و ديروز به صورت emru و diru تلفظ ميشود. در الرستاني پياز به صورت 

پيا (piyâ) کاربرد دارد. در هرزني نيز روز به صورت (ru) ديده ميشود.  
ج 2، ص 793، سطر 8:  

م: «گاهگاه دلش بگرفتيد د صحبت خلق»  
ت: گاهگاه دلش بگرفتيد در صحبت خلق.  

واژة «در» در برخي متون با حذف r به صورت «د» به کار رفته است. مصوت کوتاه قبل از r در 
حذف اين صامت پاياني مؤثر است و اينک چند مثال:  

162) / د  د خانه به جاي در خانه (تفسير شنقشي، ص 111) / د گور بـه جـاي در گـور (همـان، ص
گمراهي به جاي در گمراهي (ابوالفتوح رازي، 1378، ج 11، ص 176)51 / دَنِگَر به جـاي درنگـر (تفسـير

شنقشي، ص 189).  
گفتني است که حذف r از واژة «در» در لهجة بخارائي نيز به چشم ميخورد. به گفتـة دکتـر رجـايي
بخارائي اين حذف در لهجة روستائيان مشهد نيز وجود دارد با اين تفاوت که دالِ باقيمانده مکسور تلفـظ

ميشود: د خاک (de-xâk). (رجايي بخارايي، 1375، صص 85 – 86).  
1-2.  اضافه  

«گاهي تحت شرايطي يک واحد زنجيري به زنجيرة گفتـار اضـافه مـيشـود، ايـن فرآينـد را اضـافه  
ميخوانيم.» (حقشناس، 1378، ص 159).  

1-2-1. اضافه شدن صامت غيراشتقاقي به واژه:  
ج 1، ص 127، سطر 7:  

م: «اگر باشند ورثه زنان [يعني دختران] افزون از دو ايشان را بود دور برخ از آنچه بازگذاشت»52  
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ت: اگر باشند از ورثه زنان [يعني دختران] افزون از دو ايشان را بود دو برخ از آنچه بازگذاشت.  
 [r] غيراشتقاقي در زبانهاي ايراني و غيرايراني ديده شده است. بافتهايي که در آنها [r] ظهور
غيراشتقاقي اضافه ميشود، عبارتند از: بافت بعد از مصوت (کوتاه يا بلند)، بافت بعد از صامتهاي لثوي و 
دنداني و تيغهاي (صادقي، 1384، ص 13). در ترجمه و قصههاي قرآن، غير از شاهد مذکور، [r] زائد در 

واژه ديگري نيز به چشم ميخورد:  
«همه را کاالر ميستدندي» (ترجمه و قصههاي قرآن، ج 2، ص 1088، حاشيه، نسخهبدل «پ»).  

ج 1، ص 156، سطر 10:  
م: «هر که ننگ دارد از بررستش او»53.  

ت: هر که ننگ دارد از پرستش او.  
از آنجا که در بسياري کتابها کاتبان «پ» فارسي را به صورت «ب» مينوشتند ميتوان اين کلمه 

را «پررستش» نوشت، و دربارة اضافه شدن يک r به کلمه، مواردي ديگر را در متون سراغ داريم:  
َق (دهار،  ابريشم کارران (در عبارت چرخک ابريشم کارران)، به جاي ابريشم کاران، در ترجمة الشهرَ

1349، ج 1، ص 375، حاشيه، نسخه بدل «د»):  
برريدن به جاي بريدن (ترجمة تفسير طبري، ج 3، ص 769) در تفسير نسفي، ج 2، ص 700 آمده 

است: «جفاي خلق شفقتش را نبرراند»؛54  
بزررکوارتر به جاي بزرگوارتر55 (تفسير قرآن مجيد، ج 1، ص 677)؛  

پذيررفتن، به جاي پذيرفتن (طوسي، 1342، ج 1، حاشيه، ص 200)؛  
پذيررفته، به جاي پذيرفته (همان، حاشيه، صص 271 و  317)؛  

درگذررانيديم به جاي درگذرانيديم، در ترجمة جَاوزناَ (فرهنگنامة قرآني، ج 2، ص 604، قرآن 106)؛  
دررنگ کننده به جاي درنگ کننده (سورآبادي، 1381، ج 5، ص 3416، حاشيه، نسخه بدل «لن»، 

سطر 17، در کتاب به اشتباه سطر 7 آمده است)؛  
دستوررنجن به جاي دستورنجن (ابوالفتوح رازي، 1378، ج 16، ص 116، حاشيه، نسخه بدل «لب»)؛  

راهگذرريان به جاي راهگذريان، در ترجمة ابنِالسبيلَّ (فرهنگنامة قرآني، ج 1، ص 38، قرآن 74)؛  
فررزندان به جاي فرزندان، در ترجمة ذُرّيةَّ (همان، ج 2، ص 750، قرآن 106).  

َکةَ (تفليسي، 1351، ج 3، ص 1266).   گررد بکردن به جاي گرد بکردن، در ترجمة الدملَّ
ج 1، ص 211، سطر 14:  

م: «کردهايم ما بر دلهاي ايشان پوششهائي [ازنکرت] تا دردنياوند آن را»56.  
ت: کردهايم ما بر دلهاي ايشان پوششهائي [ازنکرت] تا درنياوند آن را.  

افزوده شدن صامت غيراشتقاقي [d] پس از صامت [r] در برخي متون کهن و در واژههايي با هويّت 
دستوري متفاوت ديده ميشود. بنابراين ابقاي «دردنياوند» به جاي «درنياوند» الزم است.  
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اسم:  
بخورد، به جاي بخور:  

الکباء: بخورد و نوعي ازعود و دخنه. (دهار، 1349، ج 1، ص 513، حاشيه، نسخه بدل «ب»)؛  
جاوردشير، به جاي جاوشير:  

«جاوردشير نوعي است از ادوية نباتي که او را به لغت پارسي گاوشير گويند» (ترجمة فارسي صيدنة 
بيروني، به نقل از صادقي، 1384، ص 12). در کلمة «جاوشير» بعد از مصوت يک [r] زائد اضافه شده 
است57. دکتر علياشرف صادقي مينويسد: «جالب صورت جاوردشير در بعضي از نسخ فارسي صيدنه 

است که بعد از [r] زائد در آن يک [d] زائد نيز پيدا شده است. (همان، ص 12)»؛  
سترده، به جاي ستره در ترجمة المdوسَي58 (دهار، 1349، ج 1، ص 618، حاشيه، نسخه بدل «ب»)؛  

سرد، به جاي سر59:  
َي60؛ مردمان آميختة بيسرد. (همان، ج 1، ص 480، حاشيه، نسخه بدل «ب»)؛   قَومٌ فوضَ

  
حرف اضافه:  

درد، به جاي در در ترجمة فِي:  
ايشان را بود مژگان درد61 مرگ و فِي األخِرَ◌ة: «درد کور بود که او را گويند نَم نومة العروس.» 

(سورآبادي، 1381، ج 5، ص 3446، حاشيه، نسخه بدل «هد»، مربوط به ج 2، ص 1023)؛   
ً گفت يوسف مرا گرگ نخورد، ليکن تنها شما درد62 دلهاي شما  ْ سَوَّ لَتْ لَکُمْ أنْفُسdکُمْ أمراْ «قَالَ بلَ

اين کار ناخوب را آراسته کرد.» (نسفي، 1376، ج 1، ص 446، سورة يوسف، آية 18).  
  

حرف اضافة مرکب:  
فردود، به جاي فرود:  

«و دور شوم از شما و آنچه ميخواني از فردود خداي.»63 (ابوالفتوح رازي، 1381، ج 13، ص 84، 
حاشية شمارة 5، نسخهبدلهاي «آب»، «آج» و «لب»).  

صفت:  
بخشايش گرد، هبه جاي بخشايشگر:  

به نام ايزد بخشاينده و بخشايش گرد (م: بخشايش کرد). (ابوالفتوح رازي،  ِ : ِ الرحيمَّ بِسْمِاهللا الرحمنَّ
ّ (دهار،  1378، ج 16، ص 130)؛ پرويزن گرد (م : پروينزن کرد)، به جاي پرويزن گر، در ترجمة الغِرباليْ

1349، ج 1، ص 454، حاشيه، نسخهبدل «د»)؛  
دوک گرد (م: دوک کرد)، به جاي دوک گر:  

الطَرِيدَة: فرزند دوم ـ وناوک دوک کرد و تيرکن. (همان، ج 1، ص 408، نسخه بدل «د»)؛  
  .(119 قرآن قرآني، ج3، ص 1142، (فرهنگنامة درديده شده، به جاي دريده شده در ترجمة قُد64َّ

ديدهورد، به جاي ديدهور:  
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«گر ديدهورد گردند و بدانند که ايشان ـ يعني آن دو تن که آن سوگند بخوردند ـ سزاوار بزه گشتند 
که خيانت کردهاند...»65 (سورآبادي، 1381، ج 5، ص 3242، حاشيه، نسخهبدل «هن»، مربوط به ج 1، 

ص 620)؛  
ج  قرآني، فرهنگنامة( خة کرد کننده (در عبارت بانگ کرد کننده)، به جاي کر کننده ، در ترجمة الصاَّ

3، ص 912، قرآن 114)؛  
گردگن، به جاي گرگن:  

«از ميان گلِ و خَرِّ او هفت گاف برآمدند الغر و گردگنِ موي، خاک رنگ» (ابوالفتوح رازي، 1378، 
ج 11، ص 95)؛  

گيرندگان (م: کيردندگان) به جاي گيرندگان:  
َّخِذِي  dسَافِحين: نه زناکنندگان و پليدکاران باشيد وَالمتdِنين: زنداران و نهفتگان باشيد غَيْرَ م dمحص»
و نه گيرندگان دوستان.» (سورآبادي، 1381، ج 5، ص 3180، حاشيه، نسخه بدل «با»، مربوط به  اَخْدَان: ٍ

ج 1، ص 532، سطر 7)؛  
نگردندگان (م: نکردندگان) به جاي نگرندگان:  

و بياراستيم آن را مگر نگردندگان را شمس و قمر و کواکب و انواع عجايب.»  َّاها لِلْنَّاظِرِين: َ «وَ زَينَّ
(همان، ج 5، ص 3561، حاشيه، نسخه بدل «لن»، مربوط به ج 2، ص 1253، سطر7).  

  
فعل:  

بازنگرديد: به جاي بازنگريد:  
«زنان را گفت: بازگردي که رحمت بر شما باد زنان جمله برفتند. رسول بازنگرديد66 يک زن بِر 

فاطمه بود و نميرفت.» (ابوالفتوح رازي، 1378، ج 14، ص 270)؛  
43)؛   قرآن قرآني، ج 2، ص 532 ، رهنگنامة ف( 67 dوا ببرديدند، به جاي ببريدند در ترجمة تَقَطعَّ

بدرديد، به جاي بدريد:  
«بازخانه آمد و جامه را بدرديد و پالس درپوشيد.» (سورآبادي، 1381، ج 5، ص 3070، حاشيه، 

نسخهبدل «با» مربوط به ج 1، ص 339، سطر 18)؛  
بردکند، به جاي برکند:  

«توانگر مالدار پيشاني از درويش فراهم کشد و پهلو از ايشان برد کند.» (همان، ج 5، ص 3403، 
حاشيه، نسخه بدل «لن»، مربوط به ج 2، ص 929، سطر 14)؛  

بردميدن، به جاي برميدن:  
«و اگر برسد شما را سختي و زياني اندر دريا گم شود آن را که ميپرستيد ـ مگر خداي را خوانند، 

طبري، ج 4، ص 902)؛   تفسير ترجمة( چون برهاند شما را از دريا سوي خشکي بردميد شما»68
برنگرديدندي، به جاي برنگريدندي:  

«مردم چون برنگرديدندي ميان آسمان و زمين دودي ديدندي.» (ابوالفتوح رازي، 1381، ج 17، ص 
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208، حاشيه، نسخه بدل «گا»)؛  
دردشد، به جاي درشد:  

قَعdر: زرف درد شد.69 (اديب نطنزي، 1380، ص 462)؛   
فرداگرديدي، به جاي فراگرديدي:  

َر، اي، تتمايل که فردا گرديدي70  َر، اي تَتزاوَ «ميگويد: اي محمّد تو آفتاب بيني در وقتِ برآمدن، تزاوَ
از غار ايشان به جانب دستِ راست.» (ابوالفتوح رازي، 1381، ج 12، ص 330، حاشيه، نسـخه بـدلهـاي

«آج»، «لب»).  
نگيردند(م: نکيردند)، به جاي نگيرند:  

مجيد، ج دوم، ص 161).   قرآن تفسير( «ايشان يکديگر را دشمن نگيردند.71
وجه مشترک در شواهدي که [d] غيراشتقاقي به آنها اضافه شده، اين است که صامت [d] غيراشتقاقي 
بعد از صامت [r] قرار گرفته است يا به عبارت ديگر مکان بروز [d] غيراشتقاقي پس از [r] است. نمونة اين 

تحوّل را در کلمة «ميرده» mérda به جاي «ميره» به معني شوهر در گويش لکي ميبينيم.  
ج1، ص 511، سطر 1:  

م: «جائي بنشست چيزي او را بگزيد بران ماسيد، برجا بطرقيد.»  
ت: جائي بنشست چيزي او را بگزيد برآماسيد، برجا بطرقيد.  

«دو  دکتر علياشرف صادقي در شمارة دوم سال نوزدهم مجلة زبانشناسي در مقالـهاي تحـت عنـوان
n پـس از مصـوت بلنـد توضـيحات تحول آوائي در زبان فارسي» دربارة پيـدايش صـامت غنـة دنـداني
مبسوطي داده است و ميگويد: n زائد نشان دهندة مصوت غنه شده است که بعداً به صورت واج مستقلي 
درآمده است. وي در بخشي از اين مقاله دربارة واژههايي چون دdنْم (= دم) و آشانمندگان (= آشامندگان) 
ميگويد غنهشدگي مصوّت به علت مجاورت با m پيش آمده است. در مثال مورد نظر ما نيز چنين تحوّلي 
رخ داده است. اين تحوّل در واژههاي بران ماهيد (= برآماهيد) و نيرونمند (= نيرومند) نيز ديده ميشود:  
و «سموم او را بزد هفتاندام او سياه گشت و بران ماهيد72 چون گاوي هر چه آن عظيمتر» (ترجمـه

قرآن، ج 1، ص 511)؛   قصههاي
113)؛   قرآن قرآني، ج 3، ص 1175، : نيرونمند شده (فرهنگنامة قَوِيُّ

: نيرونمند گردانم (همان، ج 4، ص 1514، قرآن 128).   سَنَشُدُّ
1 ـ 3. تخفيف  

منظور از تخفيف کوتاه شدن مصوت بلند است.  
ج 1، ص 86، سطر 13:  

م: «بردارندهام تر سوي خود»73   
ت: بردارندهام ترا سوي خود.  

ra) يا  کاربرد «ر» به جاي «را» در برخي متون کهن فارسي ديده ميشود و تلفظ آن احتماالً «ر» (َ
ru/o) بوده است. (صادقي، 1385، ص 352).   d) «و شايد «ر (r) يا (ri/e «ر» (ِ
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مجيد، ج  قرآن رازي، ج 13، ص 293 و ج 17، ص 320 و در تفسير ابوالفتوح اين ويژگي در تفسير
مجيد، ص 187 74 و در چند برگ  قرآن از عشري بر تفسيري 1، ص 451 و ج 2، صص 223 و 232) و

عظيم، ص 54 نيز ديده ميشود.   قرآن تفسير
ج 1، ص 89، سطر 2:  

م: «و گفتند گروه از اهل نامه ...»75   
ت: و گفتند گروهي از اهل نامه ... .   

نمونههايي ديگر از اين کاربرد (نشان ندادن ياي نکره با نشانة خاصي) در صفحات 143 و 285 و 
367 و 477 و 974 و 987 همين متن ديده ميشود و مصحح واژههاي گروه، ساعت، کزند و مرد را به 
گروهي، ساعتي، گزندي و مردي تغيير داده است. در اينباره بايد گفت متن صحيح است. ياي نکرده 
مجهول است و در برخي نسخههاي مکتوب قرن چهار و پنج نشانة خاصي براي ياي مجهول وجود 
داشته و آن به صورت «ي» بوده است که در باالي آن الف مدّي کوتاه وجود داشته است و نمونههاي 
بدن شکل «ي» ميبينيم؛ اما گاهي اوقات اين نشانه وجود نداشته و آن را با  پاک قرآن آن را در تفسير
عالمت کسره نشان ميدادند  و اين نشان ميدهد که در بعضي مناطق ياي نکره (e) مخفف ميشده 

و  eتلفظ ميشده است.  
در موارد بسياري ما اين کسره را ميبينيم از جمله در صفحات 236  قرآن قصههاي و ترجمه در
و ... . در لسان  277 (وقتِ)، 442 (خال) ِ (عمودِ)، 239 (قماطِ)، 239 (ماهِ)، 252 (مردمانِ)، 263 (گفتار) ِ
و 186 (دوستانِ)، ميبينيم  التنزيل نيز ما شاهد چنين مواردي هستيم، از جمله در صفحات 134 (جوانان) ِ

که در زير  
ج1، ص 114، سطر 15 (لشکر به جاي لشکري)؛  
ج 1، ص 138، سطر 13 (گفتار به جاي گفتاري)؛  

ج 1، ص 194 ، سطر 14 (به روز به جاي به روزي)؛  
ج 1، ص 274، سطر 2 ( پيرمرد به جاي پيرمردي)؛  

ج 1، ص 304، سطر 11 ( تن به جاي تني)؛  
ج 1، ص 349، سطر 1 ( قدر به جاي قدري)؛  

ج 1، ص 357، سطر 13 (قرص به جاي قرصي)؛  
ج 1، ص 440، سطر 14 (پاس به جاي پاسي)؛  
ج 2، ص 657، سطر 7 ( جوان به جاي جواني)؛  
ج 2، ص 660، سطر 7 ( مرد به جاي مردي)...  

آخرين حرف واژهاي که به ياي نکرده متصل ميشده، کسره آمده است؛ اما در بعضي متون ظاهراً 
قصههاي ياي مجهول مخفف را فقط در تلفظ ميآوردند و مکتوب نميکردند. از جملة اين متون ترجمه و

است. به غير از شش موردي که ذکر شد  نسفي تفسير (که ظاهراً هر دو شيوه در آن کاربرد دارد) و قرآن
ميآوريم، که مصحح آنها را تغيير نداده است:   قرآن قصههاي ما چند نمونة ديگر را از ترجمه و
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نيز مواردي به چشم ميخورد:   نسفي تفسير در
قوم به جاي قومي (ج 1 ص 315) / خشم به جاي خشمي (ج 1، ص 321) / گروه به جاي گروهي 
در صفحات 308 و  نسفي تفسير (ج 1، ص 323) که مصحح در هر سه مورد متن را تغيير داده است. در
328 و 334 و 337 و 339 و 349 و ... هم اين نوع استعمال ديده ميشود. تکرار زيادِ اين شيوه احتمالِ 

خطاي کاتب را کم ميکند و به نظر ميرسد کاتب تعمداً عالمتي براي ياي مجهول نياورده است.  
ج 1، ص 366، سطر 13:  

م: «باوردارندهاي است آن را که پيش اين بود و جذا و کردن اين کتابست.»76.  
ت: باوردارندهاي است آن را که پيش اين بود و جدا واکردن اين کتابست.  

در «جذا و کردن» تخفيف a به a رخ داده است . که در همين متن و ساير متون نظاير بسيار 
دارد. در اينجا چند مثال که «وا» به «و» مخفف شده است آورده ميشود:  

«اي پيغامبر و بزرگوار ميافژول آن گرويدگان را بخداي و رسول بر گارژار و جنگ کردن و کافران 
طبري، ج 3، ص 590)    تفسير را»77 (ترجمهي

«حکم کن ميان من و ميان ايشان حکمي و برهان مرا و کرا و من است از مؤمنان» (قرآن قدس، ج 
2، ص 241)؛  

ايشان.»78 (سورآبادي، 1381، ج 5، 3440، حاشيه، نسخه  «پس جدا و کنيم ميان ايشان و ميان بتان
بدل «لن» ، مربوط به ج 2، ص 1012)؛  

556 (مکتوب در ري)، ص 32).   قرآن (ترجمة «و مکني نکاح و زنان مشرکه.»79
در ضمن تغيير  «جذا به «جدا» نيز درست نيست. اين کلمه با ذال معجمه به کار رفته است. دربارة 

معجمة بنگريد به توضيحات مربوط به صفحة 851.  
ج 1، ص 516، سطر 4:  

م: «و گفتند آنها که انباز آوردند اگر خواستي خداي ما نبرستديمي از فرود او هيچيز»80   
ت: و گفتند آنها که انباز آوردند اگر خواستي خداي ما نپرستيديمي از فرود او هيچيز.  

با توجه به آن که در بعضي کتابها کاتبان «پ» فارسي را به صورت «ب» مينوشتند، ميتوان اين 
کلمه را «نپرستديمي» نوشت. واژة «پرستيدن» با تخفيف مصوت بلند ، به شکل «پرستدن» درآمده 

است که نمونههايي از اين تحول را در اين همين متن و متون ديگر ميبينيم:  
قرآني، ج 2، ص 613، قرآن 76)؛   فرهنگنامة َ) افرد، به جاي آفريد، در ترجمة جَعلَ

پرستدندي، به جاي پرستيدندي (ابوالفتوح رازي، 1378، ج 2، ص 181، حاشيه، نسخه بدل «لب»)؛  
پر به جاي پير (همان، 1378، ج 11، ص 152، حاشيه ، نسخه بدلهاي «آب» و «آو»؛  

قرآن، ج 1، ص 92).   قصههاي نپذرند، به جاي نپذيرند» (ترجمه و
ج 2، ص 868، سطر 1:  

م: «رسول گفت بدان که جوشَ لشکر عدو فرنشست».  
ت: رسول گفت بدان که جوش لشکر عدو فرونشست.  
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«فرونشست» با تخفيف مصوت بلند به «فرنشست» تبديل شده است. نظاير اين تحول در همين 
متن و متون کهن ديگر به چشم ميخورد:  

  (o و u در قديم) u  تخفيف مصوت
درغ، به جاي دروغ (ابوالفتوح رازي، 1378، ج 11، ص 27، حاشيه، نسخه بدل «بم»)؛  
رشنايي، به جاي روشنايي (همان، 1375، ج 7، ص 225، حاشيه، نسخه بدل «آن»)؛  

مجيد، ج 2، ص 632)81 ؛   قرآن فرآمده، به جاي فروآمده (تفسير
فراوگندند، به جاي فرواو گندند:  

و «آن تيرخونآلود بياوردند بسوي نمرود فراوگندند نمرود بديد پنداشت که کاري کرد.» (ترجمه
قرآن، ج 1، ص 501)؛   قصههاي

قرآني، ص 1185، قرآن 76)؛   (فرهنگنامة فربرندگان، به جاي فروبرندگان، در ترجمة الکاظِمين
30 و نيز سورآبادي، 1381، ج 5، ص 3569،  قرآن فرتني، به جاي فروتني (همان، ج 1، ص 90،

حاشيه ، نسخه بدل «لن»)؛  
80)؛   قرآن قرآني، ج 2، ص 892، فرهنگنامة d) فرختند به جاي فروختند، در ترجمة شَرَوه

قرآن، 23)؛   فرخورندگان، به جاي فروخورندگان، در ترجمة الکاظِمين (همان، ج 3، ص 1185،
قرآن، ج 2، ص 641)؛   قصههاي و (ترجمه فرشکستيم، به جاي فروشکستم

فرهنگنامة قرآني،  فرمانده (در عبارت «فرمانده که هيچ در نيابد»)، بهجاي فرومانده، در ترجمة حَسيرِ (ٌ
ج 2، ص 654، قرآن 41)؛  

46)؛   قرآن ج 4، ص 1549، قرآني، مرچگان، به جاي مورچگان (فرهنگنامة
80)؛  نيرمند، به جاي نيرومند (همان،  قرآن ميدختند، به جاي ميدوختند ( همان ، ج 4، ص 1715،

ج 4، ص 1646، قرآن 82).  
در لهجة بخارا شاهد حذف «و» در «فروآمدن» و «فروآوردن» هستيم و همة افعال آنها به همين 
صورت صرف ميشود. اين دو فعل در بخارايي fürâmdan و fürâvardan تلفظ ميشود. (رجائي، 

1375، ص 79).  
1 ـ 4. اشباع  

منظور از اشباع، تبديل واکة کوتاه به واکة بلند است.  
ج 1، ص 161، سطر 10:  

م: «در سراي مردي فروآمدند او را اندوهکن ديدند.»  
ت: در سراي مردي فروآمدند او را اندوهکن ديدند.  

تحولي که در اين واژه رخ داده است تبديل مصوت  a به a است که در همين متن و ساير متون 
زبان فارسي ديده ميشود. براي نمونه چند واژه نقل ميکنيم:  

قرآني، ج 2، ص 846، قرآن 99)؛   (فرهنگنامة آبر به جاي ابر، در ترجمة سَحَابَا
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قرآن ً (همان ، ج 4، ص 1542، آسته (در عبارت آسته خرما) به جاي استه (= هسته)، در ترجمة نَقيراِ
106) همچنين در المرقاة صفحة 136 پنج بار  قرآن 82) و نيز در ترجمة النَّوَي (همان، ج 4، ص 1557،

کلمة آسته به جاي استه آمده است.  
آفروختن (در عبارت آفروختن آتش) به جاي افروختن، در ترجمة الحَضْوd (بيهقي، 1366، جلد اوّل، ص 
ير  96، حاشيه، نسخه بدل «ما»)؛ و آفروخته (در عبارت آتشي آفروخته) به جاي افروخته، در ترجمة السعَّ
122)؛ و نيز در عبارت اتش آفروخته (همان، ج 2، ص 855،  قرآن قرآني، ج 2، ص 855، فرهنگنامة(

قرآن، 138)؛  
  : آفسانهها به جاي افسانهها ترجمةاساطيرَ

قرآن، ج 1، ص 514، آية 24، سورة نحل) نيز در  قصههاي و «گويند آفسانههاي پيشينگانست (ترجمه
رازي: «نيست اين االّ آفسانهاي پيشينگان.» (ابوالفتوح رازي، 1378، ج 14، ص 34، آية  ابوالفتوح تفسير
در ترجمة عِضِينُ آمده است: بهتان و  قرآني شمارة 41 فرهنگنامة قرآن 83، سورة مؤمنون) همچنين در

  .(41 قرآن قرآني، ج 3، ص 1028، دروغ و آفسانه (فرهنگنامة
1 ـ 5. قلب  

«گاهي دو همخواني در ترکيب بر اثر همنشيني جاي خود را با هم عوض ميکنند به طوري که همخوان 
نخستين جايگاه دومين را ميگيرد و همخوان دومين به جاي همخوان نخستين مينشيند. اين فرايند را 

قلب گويند.» (حقشناس، 1378، ص 156).  
ج 2، ص 990، سطر 7:  

م: «گويند آن ضعيفان [يعني سلفه] مرآن کساني [يعني قاده]  را که گردنکشي کردند... »82   
ت: گويند آن ضعيفان    

ت: گويند آن ضعيفان [يعني سفله] مرآن کساني [يعني قاده] را که گردنکشي کردند....  
کلمة سفله طي فرآيند قلب به «سلفه» تبديل شده است. قلب در بسياري واژههاي فارسي به چشم 

ميخورد؛ مانند: فتيله / پليته؛ چشمه / جمشه؛ هرگز / هگرز؛ حلقه / حقله (خانلري، 1352، ج 2، ص 220).  
نيز به چشم ميخورد:   ابوالفتوح تفسير کلمة «سلفه» در

d؛ ضعيفان و اتباع و سلفه گويند متکبران را... ما شما را تَبَع و پَسروْ بوديم» (ابوالفتوح  فاءَ «فَيَقُولُ الضُعّ
رازي، 1381، ج 17، ص 35، حاشيه، نسخه بدل «آج»).  

1 ـ 6. ابدال  
«گاهي در يک واژه يک واج به واج ديگري مبدل ميشود بي آنکه بتوانيم براي آن در چهارچوب 

فرايندهاي همگوني يا دگرگوني توجهي بيابيم» (باقري، 1382، ص 120).  
ج 1، ص 27، سطر 9:  

م: «و آن کشتي که ميرود در دريا بدانچه شود دارد مردمان را»83   
ت: و آن کشتي که ميرود در دريا بدانچه سود دادر مردمان را.  
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سين و شين در موارد بسياري به يکديگر تبديل ميشوند و نمونههاي فراواني از اين ابدال را، عالوه 
بر همين متن، در متون کهن ميتوان يافت. ما در زير نمونههايي از اين موارد را ذکر ميکنيم:  

55)؛   قرآن قرآني، ج 1، ص 21، اَندَخْشَم به جاي اندخسم، در ترجمة آوِي (فرهنگنامه
68)؛   قرآن همان، ج 1، ص 219، بنويش به جاي بنويس، در ترجمة اُکْتُب (ْ

ً (لسانالتنزيل، ص 142)؛ ترشان به جاي ترسان، در ترجمة  dپوشيده به جاي پوسيده، در ترجمة رفاتا
فرهگنامه قرآني، ج 2، ص 683 ، قرآن 76)،   خَائفاِ (ً

تفشان به جاي تفسان، در ترجمة حَامِيةَ (همان، ج 2، ص 638، قرآن 34)،  
دوشتي به جاي دوستي، در ترجمة وdدَاً (همان، ج 4، ص 1602 قرآن 76)، و نيز در ترجمة مَحَبَّه 

(همان ، ج 3، ص 1318، قرآن 76)؛  
3)؛   قرآن همان، ج 4، ص 1609، شپردن به جاي سپردن، در ترجمة وَطْا (ً

َيّتُونَ (همان، ج 4، ص 1657،  dشکالند (در عبارت همي شکالند به شب) به جاي سگالند، در ترجمة يب
94)؛   قرآن

شمانه به جاي سمانه، در ترجمة سلوي (همان، ج 2، ص 864، قرآن 105)؛  
ة:   ْکِرَ dناشناشنده به جاي ناشناسنده، در ترجمة من

قرآن، ج 1، ص 514).   قصههاي و مه ترج( «دلهاشان ناشناشنده است»84
1. تلفظ و کتابت و کاربرد برخي واژهها، تحت تأثير ريشة کهن آنها، با تلفظ و کتابت و 

کاربرد امروزين متفاوت است. 
ج 1، ص 305، سطر 17:  

م: «عاتکة بنت عبدالمطلب عمةّ رسول شب بخواب ديد که سواري ميآمدي بر اشتر چون ببطحاي 
مکهّ رسيدي آواز دادي که: «يآل عذر أخرجوا الي مصارعکم» آنگه بر کوه بوقبيس شد همچنان آواز 

ميداد يا آل عذر... يا اهل مکهّ بشنيدند»  
ت: عاتکة بنت عبدالمطلب عمةّ رسول شب بخواب ديد که سواري ميآمدي بر اشتر چون ببطحاي 
مکهّ رسيد آواز دادي که: «يآل عذر أخرجوا الي مصارعکم» آنگه بر کوه بوقبيس شد همچنان آواز ميداد 

يا آل عذر ... تا اهل مکّه بشنيدند.  
به چشم ميخورد، ضمن آن که  قرآن قصههاي و ترجمه کابرد «يا» در موقعيت «تا» دوبار ديگر در

بايد بگوئيم اين کاربرد در متون کهن ديگر نيز شاهد دارد:  
«بشگفت آيد و خوش آيد برزگران را [و اين مثل علي است رضي اهللا عنـه] يـا بگـرم آرد بديشـان

کافران را.»85 (ترجمه و قصههاي قرآن، ج 2، ص 1070)؛  
2، ص  «لشکر اسالم راه نمييافتند بر خندق يا علي رضي اهللا عنـه در خيبـر را برکنـد» (همـان ، ج
1076، حاشيه، نسخه بدل «ب»)،  «يا ناسپاس باشند بدان نعمتي که داده باشيم ايشانرا» (ترجمه تفسـير
طبري، ج 4، ص 871)؛ «اين مقدار بسندست يا آيت فروگذاشته نيايد.» (نسـخه عکسـي ترجمـة تفسـير
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طبري که به شماره 6231 در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران محفوظ است. اين جملـه مطـابق صـفحه
1528 جلد ششم متن چاپي مرحوم يغمايي است)؛  

«آنچه بازگردانيد خداي بر پيغامبر او از گروه ديهها خداي راست و پيغامبر را و خداوندان خويشي را و 
يتيمان و درويشان وراهگذريان، يا نه باشد متداول ميان توانگران از شما»86 (نسخه عکسي ترجمة تفسير 
طبري که به شمارة 6232 در کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران محفوظ است، مطابق صفحة 1820 جلد 

هفتم متن چاپي مرحوم يغمايي)؛  
«گفتهاند يَحْذَرd حذر کنندا به معني امراست و گفتهاند معناه حذر ميکردند يا آخر نبودي ايشان را 
آنچه از آن ميترسيدند و حذر ميکردند»87 (سورآبادي، 1381، ج 5، ص 3146، حاشيه، نسخه بدل 
«هد» ، مربوط به ج 2، ص 956 ـ 957، سطر 24، در بخش نسخه بدلها، در جلد پنجم به اشتباه ذيل 

سطر 13 آمده است.)؛  
«بفرمود فريشتهاي را يا طايف را از ناحيت شام برگرفت»88 (همان، ج 5، ص 3553، حاشيه، نسخه 

بدل «لن»)؛  
ِ الکافِرين أمهِلْهdمْ رdوَيداْ زمان ده کافران را اندکي يا بيني که چه کنم با هر يکي.» (نسفي،  «فَمَهلّ

1376، ج 2، ص 1153، حاشيه، نسخه بدل «ن»)89.  
در شهر قم نيز «يا» را در موقعيت «تا» به کار ميبرند: «از بنابdر يا قاهان سه کيلومتر است.» 

(صادقي ، 1380، ص 134).  
به نظر مي رسد کاربرد «يا» در موقعيت «تا» به ريشة کلمة «تا» باز ميگردد. تا (ta) در فارسي 
ميانه tā است و احتماالً مرتبط است با فارسي باستان yata «تا، تا اين که» در ضمن «تا» در پارتي 

ya است. (حسن دوست، 1383، ص 315)؛  

توجه به صورتهاي کهن واژة «تا» ما را به صحيح بودن کاربرد «يا» در جايگاه «تا» رهنمون 
ميشود. در ضمن ما در اين متن شاهد به کار رفتن «تا» در موقعيت «يا» نيز هستيم. مورد بعدي اين 

نکته را کامالً نشان ميدهد.  
ج 2، ص 911، سطر 3:  

م: «فرامن نمائيد که چه آفريدهاند از زمين تا هست ايشان را انبازي در آسمانها»90   
ت: فرامن نمائيد که چه آفريدهاند از زمين يا هست ايشان را انبازي در آسمانها  

به کار رفتن «تا» در موقعيت «يا» در همين متن (صص 243، 553، 1057 و 1079) و ديگر متون 
کهن ديده ميشود. مصحح از بين اين چهار مورد صفحه 1057 را به «يا» تغيير داده است ولي بقيه 

موارد را باقي گذاشته است  
و (ترجمه «مگر آنکه باشيد دو فرشته [ويقرأ ملکين تا باشيد دو پادشاه] و تا باشيد از جاويدان.»91

قرآن، ج 1، ص 243)؛   قصههاي
«مصطفي گفت عليه السلّم توبدين نشان بداني که کي آن بنده نيکبخت بود تا بدبخت، ما که اهل 

زمينايم بچه نشان بدانيم؟» (همان، ج 1، ص 553)؛  
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«آنگاه [اسير گيرد و] سخت بنديد اسير را تا آنگاه که منّت نهيد [بريشان آزادي] و تا بازفروشيد 
[ايشان را همچنين ميکنيد]92» (همان، ج 2، ص 1057)؛  

«رسول صلّي اهللا عليه مرآن زن را گفت که اين چرا کردي. گفت آزمايش ترا کرديم ، گفتم تا ملکي 
يا رسول؛ اگر ملکاي تا هالک شوي تا خلق از تو باز رهند، و گر رسولاي زهر ترا زبان ندارد.» 

(همان، ج 2، ص 1079، حاشيه، نسخه بدل «خ»).  
جملة باال در تفسير سورآبادي چنين آمده است: «رسول مر آن زن را گفت که «اين چرا کردي؟» 
گفت: «آزمايش ترا کردم تا ملکي يا رسولي؛ اگر ملکي هالک شوي تا خلق از تو باز رهند، و گر 
رسولي زهر ترا زيان نکند».(سورآبادي، 1381، ج 4، ص 2343 ـ 2344)؛ و اکنون شواهدي از متون 

ديگر ميآوريم:  
«آفريدگار شما داناتر بشما، اگر خواهد رحمت کند شما را تا اگر خواهد عذاب کند شما را»93 (ترجمة 

تفسير طبري ،ج 4، ص 900)؛  
«گفتند که ما را کار با محمّد افتاده است تا او را از پشت زمين آواره کنيم يا برداريم.» (همان، ج 5، 

ص 1097)؛  
تفسير ترجمة «تا هالک کنند ايشانرا بدانچه ساختند، و اندر گذارد از بسياري»94 (نسخة عکسي

سلطنتي) که به شمارة 6231 در کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران محفوظ  کتابخانه نسخة( طبري
است، اين جمله مطابق صفحه 1642 جلد ششم متن چاپي مرحوم يغمايي است).  

تا بديشان عذاب کند يا توبه دهد ايشان را.» (سورآبادي، 1381، ج  ّذّبdهdم وَ اِمَّا يَتُوبd عَلَيْهِم: ْ dاِمَّا يع»
5، ص 3426، حاشيه، نسخه بدل «هد»، مربوط به ج 2، ص 981، سطر 2. در جلد پنجم به اشتباه 

ذيل ص 980، سطر 6 ضبط شده است)؛  
«من اين قرآن آن نه از خويشتن ميگويم که اگر از خويشتن چنين قرآن ميگويمي بايستي که از 
پيش در چهل سال عمر آيتي بگفتمي تا کسي در آن همه عمر از من دروغي شنيدي.» (همان، ج 

5، ص 3437، حاشيه، نسخه بدل «لن» ، مربوط به ج 2، ص 1006)؛  
همين جمله در نسخه بدل «هد» بدينصورت آمده است: «من اين قرآن را نه از خويشتن ميگويم 
بايستي که از پيش در چهل سال اين بگفتمي تا کسي در اين همه عمر از من دروغي شنيدي.» 

(همان، نسخه بدل «هد»).  
تا سپري  َک: َ «وگر بنماييم ترا يا محمد برخي از آنچه هنگام ميکنيم ايشان را از عذاب ـ اَوْ نَتَوَفَينَّ
با ما است بازگشتن ايشان»95 (همان ، ج 5، ص 3443،  کنم ترا به جان برگرفتن فاِلَيناْ مَرْجِعdهdم: ْ

حاشيه، نسخه بدل «لن» ، مربوط به ج 2، ص 1018، سورة يونس، آية 46)؛  
«ظالمان را که کافر باشند، ايشان را هيچ ياري و ياوري نباشد که پايمرديِ ايشان کند تا عذاب 

خداي از ايشان دفع کند.» (ابوالفتوح رازي، 1381، ج 17، ص 105).  
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 در قم نيز «تا» در معني «يا» به کار ميرود: «شير تا خط: شير يا خط؛ گاو گوساله تا فينگيلي (بازيي 
است)؛ پرتاپوچ (بازيي است)؛ در گويش سمناني نيز شير يا خط شير تا خط گفته ميشود.» (صادقي، 

1380، ص 42).  
ج 1، ص 101، سطر 1:  

م: « اي اشما کي برويدگانيد»96  
ت: اي شما که برويدگانيد... .   

يک بار به  قرآن قصههاي و ترجمه تغيير واژه اشما (= ايشما) به «شما» درست نيست. واژه شما در
صورت اشما به کار رفته است (ص 102) و ده بار به صورت ايشما. مصححان دو بار ايشما را به 
حاشيه انتقال داده و به جاي آن «شما» را نشانده (صص 101 و  249) و هشت مورد را در متن باقي 
گذشتهاند (صص 362، 365، 376، 428، 476 97، 1000، 1009 و 1167) . گفتني است که واژة 
«شما» در پهلوي  asma (مکنزي، 1383، 270) و در پارتي ismah (بويس، 1977، ص 

23) است. بنابراين «ايشما» صورت کهن «شما» است.  
ج 1، ص 116، سطر 2:  

م: «و رسول عليه السالمّ اندوهگين بود بسببي  خوابي که ديده بود»  
ت: و رسول عليه السالمّ اندوهگن بود بسبب خوابي که ديده بود.  

 در گذشته در بعضي متون کسرة اضافه را با «ي» نشان ميدادند که ظاهراً به ريشة پهلوي آن 
برميگردد، کسرة اضافه در پهلوي  است. (آموزگار و تفضلي، 1382، ص 132). از جمله متوني 
است و اينک چند مثال از  لسانالتنزيل و قرآن قصههاي و ترجمه که اين استعمال را در آنها ميبينيم

قرآن:   قصههاي و ترجمه
ج 1، ص 12، سطر 3: گروهي خويش (به جاي گروه خويش)؛  
ج 1، ص 29، سطر 14: روزي واپسين (به جاي روز واپسين)؛  

ج 1، ص 43، سطر 3: خداوندي افزوني (به جاي خداوند افزوني)؛  
ج 1، ص 48، سطر 8: سنگي سختي (به جاي سنگ سختي)؛  
ج 1، ص 63، سطر 17: لشکري موسي (به جاي لشکرموسي)؛  

ج 1، ص 72، سطر 12: چون سري گربهاي (به جاي چون سرگربهاي)؛  
ج 1، ص 134، سطر 10: همسنگي ذرّهاي (به جاي همسنگ ذرّهاي) و ... .   

در ص 4 (زني وي)، ص 54 (قدميتر)، ص 139 (اسکندري رومي) و ... شاهد  لسانالتنزيل در
استعمال اين شيوه هستيم.  
ج 1، ص 117، سطر 4 و 5:  

م: «عبداللهّ مسعود گفت رضياللهّ عنه: از من تا هند بسي نمانده بود تا خلخال او را بگرفتي همي 
خالد وليد از آن لشکر بيرون زد با پنجاه سوار مبارز»  
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مصححان روي «همي» شماره زده و در حاشيه توضيح دادهاند: «چنين است در اصل، و شايد صحيح 
آن «بگرفتمي» باشد.» به نظر ميرسد که مصححان «بگرفتـي همـي» را يـک کلمـة واحـد تصـور
کردهاند؛ حال آنکه، «بگرفتي» و «همي» از يکديگر مجزّا هستند. فعل «بگرفتي» در اينجا به جاي 
«بگرفتمي» به کار رفته است. ساخت «بگرفتي» چون ساخت افعال ماضي متعدي در فارسـي ميانـه
است. (اين گونه افعال در زمان ماضي هميشه ساختمان مجهـول دارنـد بـه ايـن معنـي کـه مفهـوم
«خوردم» در حقيقت با «بوسيلة من خورده شد» بيان ميشود.) صرف فعل متعدي گفـتن بـا ضـمائر

متصل چنين است:  
1)  -m guft  به وسيلة من گفته شد    - man guft 

2)                                    -t guft   - tan guft 

3)                                   - s guft   - san guft 

بنابراين معلوم ميشود ساخت فعل «بگرفتي» همچون افعال ماضي متعدي فارسي ميانه است که 
بقاياي آن گاهي در فارسي دري به کار ميرفته و بعداً از بين رفته است و اما در مورد «همي» بايد 

بگوئيم:  
«همي» در اينجا در معني غير استمرار و در نقش قيدي و به معني «ناگهان» به کار رفته که نظاير 

آن در همين متن و برخي متون ديگر ديده ميشود ما در زير نمونههايي از اين موارد را ذکر ميکنيم:  
قرآن، ج  قصههاي و «بيوگند عصاي [ باهو، لت] خود را همي آن اژدهائي بود پيدا و هويدا» (ترجمه

1، ص 255)؛  
«سنگ فرا جنبيدن آمد آن که فراناليدن آمد چنانکه زن نه ماهه آبستن که او را درد طلق بگيرد؛ 
همي آن سنگ بدونيم باز شکافت» (همان ، ج 1، ص 277) . موارد ديگري از اين کاربرد در صفحات 
256، سطر 4؛ 619، سطر 3؛ 623، سطر 9؛ 728، سطر آخر؛ 729 يک سطر مانده به آخر؛ 777، سطر 10؛ 

925، سطر 9 و .... ديده ميشود. و اينک دو مثال از متون ديگر:  
«دست بيرون آورد از بغلگاه هوازي همي نوري از وي پديد آمد کي همه نکردندکان بديدند آن را.» 

عظيم، ص 7)؛   قرآنِ تفسير (چند برگ
قرآن «پس همي شبي از شبها ايزد تعالي آن قوم را  که ماهي گرفته بودند کپيان گردانيد.» (تفسير

پاک، ص 10).  
ج 1، ص 126، سطر 1 و 2:  

م: «و مدهيد نادانان را خواستههاي شما آنچه کرده است خداي [عزّ و جلّ] شما را بايستگي [يعني 
ريشن] و روزي دهيد ايشان را»98  

واژة «بايستگي» ديده  دربارة جملة فوق ذکر دو نکته الزم است: نکتة اوّل: در ترجمة «قِياما» ً
ميشود؛ اما به نظر ميرسد لغت «بايستگي»، که در فرهنگها به معني وجوب و ضرورت و نيز به معني 
ً»99 و در  نامه، ذيل بايستگي) ، در اينجا نامناسب است. با توجه به معني «قياماِ سزاواري آمده است (لغت
نظر داشتن اين نکته که بعضي از کاتبان «پ» فارسي را به صورت «ب» مينوشتند، ميتوان گفت اين 
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واژه به صورت «پايستگي» از مصدر پايستن صحيح است. ذکر اين نکته ضروري است که واژه بايسته در 
صفحات 1 و 86 و 213 و 232 و 234 (در ترجمة مستقيم) و در صفحة174 (در ترجمة مقيم) و نيز لغت 
) و در صفحة333  (در ترجمة عدن) بايد پايسته و پايستگي  بايستگي در صفحه 185 ( در ترجمة قياماِ
خوانده شود؛ همانطور که مصححان در صفحات 600 و 914 (در ترجمة مستقيم) واژة پايسته و نيز در 

صفحات 603 و 624 و 955 (در ترجمة عدن) کلمة «پايستگي» را با «پ» ضبط کردهاند.  
نکتة دوم آن که مصححان روي «ريشن» شماره زده و در حاشيه توضيح دادهاند: «چنين است در 
رازي آمده است.» ظاهراً ضبط  ابوالفتوح تفسير اصل، شايد زيستن در ترجمة قياماً باشد چنانکه در
آيه آمده است: «اللتيّ  ابوالفتوح، ج 5، ص 249 در تفسير همين تفسير درست اين واژه «زيشن» است. در
ً؛ خداي تعالي قوام شما به آن کرده است ... و قِوام کار آن باشد که کار به  ً»، أراد قواماِ َ اهللا لَکُمْ قياماِ جَعلَ
اوقايم بود، يعني قوام و مالک معيشت شما به او بود.» بنابراين صحبت از معيشت است . معيشت و جمع 
و ترجمه آن معايش در بعضي ترجمههاي قرآن به زيش100 وزيشها ترجمه شده است؛ از جمله در

قرآني، ج 3، ص 1384 و 1392.   فرهنگنامة صفحات 242، 503، 782 و در قرآن قصههاي
واژه «زيشن» صورت قديمتر «زيش» است که در فارسي ميانه متداول بوده است. (مکنزي، 1383، 
ص 255) اين واژه مرکب از ziw و پسوند isn  ـ است که در زبان پهلوي با افزوده شدن به مادة 
زمان حال افعال اسم مصدر ميسازد. (راستار گويوا، 1347، ص 33) اين پسوند بيشتر به صورت « ـِ ش» 
در فارسي دري به کار گرفته شده است. اما نمونههايي نيز از استعمال صورت قديمتر اين پسوند ميتوانيم 
در متون کهن بيابيم همچون خُردکنِگَرشن (منوچهري، ص 14)، راست رَوِشن (لغتنامة دهخدا، ذيل 

راست روشن).  
ج 1، ص 252، سطر 13:  

م: «مي جوئيد دران کزّي ...»101  
  . ... ت: ميجوئيد دران کژييّ

خراسان در اصل قلمرو زبان پارتي بوده و زبان فارسي ميانه بعدها جانشين زبان پارتي شده است و ما 
صامت «ژ» را ظاهراً فقط در کلمات پارتي ميتوانيم بيابيم؛ معادل آن در فارسي ميانه «ز» است. 
بنابراين، ما شواهدي در زبان فارسي داريم که با هر دو صامت (ژ و ز) به کار رفتهاند؛ همچون: کزدم و 
کژدم؛ مزد و مژد؛ دوزخ و دوژخ (صادقي، 1357، صص 122 ـ 124) در اين متن نيز ما شاهد به کار رفتن 

کلماتي با هر دو صورت هستيم:  
37 33،بزه: ص 29    و ... 40، ،

بژه: ص 30، 34، 37، 41، 
  244 ،125

 48 1066 ، 852، 105، مزد: ص
و ...  

مژد: ص 51  

مزدگان : ص 26  
مژدگان : ص 81، 84، 105، 

151 و ...  
معادلهاي گوناگوني به چشم ميخورد؛ چند  ً « ، ج 3، ص 1055 در برابر «عِوجاَ قرآني فرهنگنامة در

معادل به قرار زيرند:  
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قرآني فرهنگنامه قرآنها 10... کوژي 45 ... کژيَ 2... کزي 29 (شمارة جلوي کلمات شمارة ً : عِوجاَ
است).  

در ضمن واژه «کزّي» بدون صامت ميانجي به کار رفته است. در اين کتاب گاهي «ء» و «ي» 
ميانجي به کار نرفته است.  

  
2. بدخواني يا غلطخواني نسخه 

ج 1، ص 33، سطر 17:  
] ياد کنيد [يعني نماز کنيد]  خداي را [عزّ و جل] ّ dم: «چون بازگرديدا از عَرفاتَ [سوي مزدلفه

نزديک سبنکاه شکهمند [يعني مزدلفه، يعني جمع کنيد ميان نماز شام و نماز خفتن]»102  
] ياد کنيد [يعني نماز کنيد] خداي را [عزّ و جلّ]  dت: چون بازگرديدا از عَرفاتَ [سوي مزدلفه

نزديک شبنگاه شکهمند [يعني مزدلفه، يعني جمع کنيد ميان نماز شام و نماز خفتن].  
قراردادن کلمة «شبنگاه» در ترجمة مَشْعَر صحيح نيست؛ زيرا مَشعرْ اساساً چنين معنياي ندارد. 
براي کلمة مَشعرْ به دست داده شده است «نشانه» و  دهخدا لغتنامة از جمله معانياي که در
61 به  قرآن واژة مَشعرْ در قرآن فرهنگنامة «موضع مناسک حج و عالمات آن» است. ضمناً در
49 به «نشانگاه بزرگ» ترجمه شده است،  قرآن «جاي دانستن» و کلمة مَشعرْ الْحرامَ در
بنابراين کلمة مورد نظر ما بايد «نشنگاه» مخفف نشانگاه باشد. يادآوري اين نکته الزم است 

که تخفيف در همين متن و ديگر متون کهن شواهد بسيار دارد.  
  

3. توضيحات نادرست مصححانّ و گاه تغيير نادرست بدون توضيح. 
ج 1، ص 12، سطر 11:  

م: «اين ماده گاويست زرد، روشن است رنگ زردي او، خوش آيد نکرکان را.»103  
ت: اين ماده گاويست زرد، روشن است رنگ زردي، او، خوش آيد نگرندگان را.  

يکي از مشتقات فعلي، صفتِ فاعليِ ساخته شده از بن مضارع + ه (يا ـَ ک) است (مقربي، 1372، 
ص 67) . بنابراين تغيير نگرگان (م: نکرکان) به نگرندگان صحيح نيست. استعمال اين نوع صفت 

فاعلي در متون کهن فارسي شواهدي دارد. مثالهاي زير از همين مقوله است:  
آمرزگان در ترجمة غافرينِ (ابوالفتوح رازي، ج 8، ص 415، حاشيه ، دو مورد).  

اندوزگان، در ترجمة مdقْتَرِفُون (فرهنگنامة قرآني، ج 3، ص 1402)؛  
همان، ج 2، صص 765،  766، قرآنهاي 124 و 58)؛   بازگردگان، در ترجمة رَاجِعdون (َ

همان ، ج 2، ص 766، قرآن 52)؛   بخشايگان، در ترجمة الرَّاحِمين (َ
پرستگان در ترجمةعَابداتِ (همان، ج 3، ص 991، قرآن 64) و در ترجمة عابدونِ (همان، ج 3، ص 

10 در ترجمة تفسير طبري:   991، قرآن 94) و نيز در ترجمة عَبَد4َ
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«خشم گرفت بدو، و کرد از ايشان کبيان و خوکان، و پرستگان بتان؛ ايشانند ببترين جايگاه» (ترجمة 
تفسير طبري، ج 2، ص 417، ترجمة آيه 60، سورة مائده)؛  

نd (برگرداني کهن از قرآن کريم، ص 333).105   ناگروگان در ترجمة کافروِ
آية 93، سورة انبياء).   واگردگان، در ترجمة راجعونِ (ترجمة تفسير طبري، ج 4، ص 1038، ترجمة

ج 1، ص 42، سطر 2:  
کرده باشيد.»106   م: «بدرستي که وابريده باشيد ايشان را وابريدهاي بر شما بود نيم آنک 

کرده باشيد» گفته است: «ظ: بريده کرده باشيد بقياس ترجمة  مصحح در پانوشت دربارة « 
فرض به وابريدن در همين آيه.» توجه به معاني فرض و مشتقات آن در آية 7 سورة نساء107 (مفروضا 
پديد   = پديد کرده) و آيه 24 همان سوره108 (فريضة = پديد کرده) و آية 38 سورة احزاب109 (فَرَض = َ
کرد) و آية 50 همان سوره110 (فَرَضناْ = پديد کرديم) و آية 2 سورة تحريم111 (= فَرَض = پديد کرد) 

مشخص ميکند که واژة مذکور «پديد» است نه «بريده».  
ج 1، ص 152، سطر 5:  

م: «کردکانند ميان مردمان بنفاق، نه وا اينان باشند و نه وا ايشان.»112  
ت: گردندگانند ميان مردمان بنفاق، نه وا اينان باشند و نه وا ايشان.  

يکي از مشتقات فعلي، صفِ مفعوليِ ساخته شده از بن مضارع + ه (يا  ـ َ ک) است (مقربي، 1372، 
گردهاند113  ْ : َبْذَبينِ dص 67). استعمال اين نوع صفت مفعولي در فرهنگنامة قرآن نيز ديده ميشود: مذ

128)؛   قرآن قرآني، ج 3، ص 1335، (فرهنگنامة
همان، ج 3، ص 1295، قرآن 124)؛   ُون (َ dبرانگيزگان در ترجمة مَبعوث

ُون (همان، ج 3، ص 1389، قرآن 53).   ولُ برگردگان،ِ در ترجمة معزَ
ج 1، ص 192، سطر 12:  

م: «دعا کرد: يا رب، کين اين مسلمانان ازين ظالم بازرهان و هر مؤمني که درماند، بحقّ من بر تو 
خداي دهد او را فرج فرست و جان من برمگير تا اين دشمنان را هالک نکني.»  

مصححان روي «دهد» شماره زده و در حاشيه آوردهاند: «چنين است در اصل ظاهراً کلمة دهد زايد 
است». نمونههايي که از ترکيب «بر ...دادن» در همين متن و در متون معتبر گذشته در دست است، 
نشان ميدهد که فعل «دهد» زايد نيست. در اين آثار «بر ... دادن» به معني سوگند دادن است. 

نمونههايي از اين شواهد عبارتند از:  
«جوان بحقّ خداي ابراهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب بر وي داد، گاو بازآمد، گفت: اي جوان بارّ 
بجاي مادر، آن ابليس بود که مرا برده بود، چون تو بدان حق بر خداي دادي فريشتهاي بيامد مرا از وي 

قرآن، ج 1، ص 69)؛   قصههاي و ترجمه برهانيد» (
«رسول عليه السلمّ دست به دعا برداشت و زاري ميکرد و بحقها بر خداي ميداد» (همان ، ج 1، 

ص 311)؛  
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«گفتند ... درمانديم کس بما راه نداند ما را جز خداي نرهاند، بيائيد تا هر يکي سرّي بر خداي دهيم 
باشد که ما را فرياد رسد.» (همان، ج 1، ص 581)؛  

«زن ... به نزديک من آمد و به خداي بر من داد. گفتم : نبوَد مگر آنکه شرط کردم.»  ( اسفرايني، 
1374، ج 3، ص 1299)؛ «بر زفان شيخ ما برفت که اگر کسي را ازين معني خبري بوده باشد اينجا آيد و 
به حقّ اين وقت، بر خداي دهد، عجب نبود که خداي عزَّ وَ جل آن به وي بازدهد.» (محمد بن منور 

ميهني، 1366، ج 1، ص 143)؛   
«جملة خلق بيرون شوند و دعا گويند و به حرمت آن جامه و شيخ، برحق، سبحانه و تعالي، دهند.» 

(همان، 134).  
ج 1، ص 478، سطر 7:  

م : «کردند [و گفتند] خداي را [عزّ و جلّ] همنباران»114   
ت: کردند [و گفتند] خداي را [عزّ و جلّ] هنبازان...  

کلمة همنباران به صورت همنبازان صحيح است و در همين متن و متون ديگر فارسي به کار رفته 
است:  

«بدرستي که ايشان آن روز درين عذاب همنبازان باشند.» (ترجمه و قصههاي قرآن، ج 2، ص 928)؛  
«بدرستي که آنانک بگرويدند، و آنانک جهود شدند... و آن کسها که همنباز گفتند فا خداي، حقا که 

پارس، ص 44)؛   موزة قرآن خداي جدا کند ميان ايشان روز، يعني حکم کند رستخيز» (ترجمة
«هر کس که اين جمع را دوست دارد و بدانچ تواند ايشان را ياري دهد در فضل و ثواب ايشان 

همنباز بود» (محمد بن منور، ج 1، ص 317)؛  
، ج 2، ص  890، قرآن 94).   قرآن شِرْک: همنبازان. (فرهنگنامة

ج 2، ص 851، سطر 1:  
م: «و ازيشان کس بود که چشم ميداشت [حرب ديگر را]. و حذ نکردند [عهد خداي را] بدل 

کردني.»  
ت: «و ازيشان کس بود که چشم مي داشت [حرب ديگر را] و بدل نکردند [عهد خداي را] بدل 

کردني.»115  
صورت درست واژه «جذd کردن» به معني بدل کردن و عوض کردن است که در متون کهن نظايري 
دارد. يادآوري اين نکته الزم است که «جذ کردن» به صورت «جد کردن» نيز در متون ديده شده است. 
ميدانيم که در فارسي دري «ذ»گونهاي از «د» بوده که فقط بعد از مصوت ظاهر ميشده است و يک 
سايشي پشت دنداني ضعيف بوده که تقريباً از مخرج «د» تلفظ ميشده است (صادقي، 1357، ص 126) 

و اکنون تعدادي از شواهد را در اينجا نقل ميکنيم:  
حريري، ص 83)؛   مقامات (ترجمة «در مرسان به ما جد کردني»

«التبديل لکلمات اهللا  جد کردن نيست سخنان خدايرا و وعدهاي او را» (ميبدي، 1339، ج 4 ، ص 
304، حاشيه، نسخه بدل «الف»)؛  
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«[سليمان] گفت: تخت [بلقيس] را [چنانکه هست] جدd کنيد [از آن گونه که او شناخته است]» 
(همان، ج 7، ص 218)؛116  

در ترجمة تبديل، «جدا کردن» آمده است که ظاهراً همان «جد  االبرار عدة و کشفاالسرار يکبار در
کردن» است:  

«التبديل لخلق اهللا جدا کردن و بگردانيدن نيست دين خدايرا» (همان، ج 7، ص 443)؛  
ْ کند نيکويرا و نعمتي را که بآن نيکوئي  dآن بآن است که اهللا عز و جل نبوذ آنرا که بکرداند و جذ»
کرد برقوم، تا آنکه ايشان آنرا جdذْ کردن و بکردانيذند بخويشتنِ خويش»117 (بخشي از يک ترجمه و 

تفسير کهن، ص 34)؛  
«جذd کردن نيست سخنان خذايرا»118 (همان، ص 128)؛ «جذ کردن» با تبديل «ذ» به «ز» به 

به کار رفته است:   االبرار عدة و االسرار کشف صورت «جز کردن» در ترجمه و قصههاي قرآن و
]  پيماني تا برخ نکند [ يعني خالف نکند،  «بگو [ يا محمد] فراگرافتهايد بنزديک خداي [ عزّ و جلّ

جز نکند] خداي [تعالي] پيمان خود»119 (ترجمه و قصههاي قرآن، ج 1، ص 14)؛  
«نهاد اهللا را جز کردن نيابي»120 (ميبدي، 1339، ج 8 ، ص 79، حاشيه، نسخة «الف»)؛  

«نيابي هرگز نهاد اللهّ را جز کردن»121 (همان، ج 8، ص 184)؛  
«جز نگردانند سخن من»122 (همان ، ج 9، ص 286).  

ج 2، ص 890، سطر 1 و 2:  
م: «گويند آنها که گردنکشي کردند مر آنها را که سست گرفته بودند يا ما بگردانيديم شما را از راه 

راست پس از آنکه بشما آمد؛ نيک شما بدکاران بوديد»123   
ت: گويند آنها که گردنکشي کردند مر آنها را که سست گرفته بودند يا ما بگردانيديم شما را از راه 

راست پس از آنکه بشما آمد؛ بيک شما بدکاران بوديد.  
به «بيک» ترجمه شده؛  قراردارد. در تعدادي از ترجمههاي قرآن «بَل» ْ ْ « واژه «نيک» در برابر «بلَ
اما در بعضي ديگر عالوهبر «بيک» به نک، نکه، نه که، نه کي، نيک، ني که (که همه يکي هستند) 

برگردانده شده است. در متن مورد بحث ما هر دو صورت «بيک» و «نيک»ديده ميشود؛  
ْ در متن ابقا شود، اکنون، ترجمة همين آيه را در  بنابراين، نيک (= ني که = نه که) بايد در ترجمه بلَ

ميآوريم:   االبرار عدة و کشفاالسرار و پارس موزة قرآن ترجمة طبري، تفسير ترجمة
«گويند آنکسها که بزرگ منشي کردند مر آنانک ضعيف داشتگان بودند: ما بازداشتيم شما را از راه 

طبري، ج 6، ص 1460)؛   تفسير راست بعد آنک بيامد بشما؟ نه که بوديد گناهکاران» (ترجمة
«گويند آن کسها که بزرگي کرده باشند آنان را که سستان فرومايگان باشند، ما فازداشتيم شما را از 
پارس، ص  موزة قرآن راه راست ، از پس آنک آمده بود به شما.  نک خود بوديد شما کافران.» (ترجمة

175)؛  
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«گردن کشان گويند بيچاره گرفتگانرا «انحن صددناکم عن الهدي» باش ما بازگردانيديم شما را از 
راست رفتن و بازداشتيم شما را از پيغام پذيرفتن؟ «بعد اذجآءکم» پس آنکه بشما آمد «بل کنتم 

مجرمين» نه که شما گناهکاران بوديد، جرم شما را بود.» (ميبدي، 1339، ج 8، ص 137)؛  
ْ به ني که و در صفحه 112 (حاشيه) به نک و در صص  در ج 1، ص 103 بلَ طبري تفسير ترجمة در
263 و 265 و در ج 2، ص 418 و در ج 3، صص 552 (حاشيه)، 673، 710 و 740 به نه که ترجمه شـده
ْ»  «نکـه» قـرار دارد همچنـين در  است. در ضمن در ص 552 (حاشيه) در نسخه بدل «نا» در برابر «بلَ
ْ آمده است که از جملة آنهـا قرآني، ج 1، صص 358، 359 و 360 معادلهاي متعددي برابر بلَ فرهنگنامة
قصههـاي و ترجمه نک، نکه، نه که، نه کي و نيک و ني که است.124 گفتني است که در موارد ديگري از
کاربردهاي مشابه ديده ميشود (صص 1269 و 1332) که مصحح آنها را نيز به حاشيه منتقل کرده  قرآن
است. در صفحه 1047 اين متن واژه «نيک» در ترجمة «ولکن» ديـده مـيشـود؛ در اينجـا نيـز واژه بـه
حاشيه منتقل شده و به جاي آن «بيک» قرار داده شده است: «من بشما ميرسانم آنچه فرستادهانـد مـرا

بدان نيک ميبينم شما را گروهي که ناداني ميکنيد.»125  
ــا  شــمارة 59، 47، 81 و 108 م ــرآنهــاي ق ــي، ج 3، صــص 1265 و 1266 در قرآن فرهنگنامــة در
«بيـک» الزم  صورتهاي نيک، نکه، نه که را در برابر واژه «ولکن» ميبيـنم؛ بنـابراين، تغييـر مـتن بـه

نيست.  
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پينوشتها  
1. عضو هيأت علمي دانشکدة ادبيات دانشگاه تهران.  

2. پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسي.  
3. سورة بقره (2)، آية 71: فَذَبَحdوها وَ ما کادَ يَفعَلُونَ.  

4. اين واژه تحول دومي نيز داشته است که حذف n پس از مصوت بلند ā است. در اين باره نگاه کنيد به «دو تحول 
آوائي در زبان فارسي»، مجلة زبانشناسي، سال نوزدهم، شمارة دوم، صص 1- 9.  

5. مصحح متن را به «پژمردگي» تغيير داده است. گفتني است که ضبط اين کلمه با [b] درست است؛ دکتر محمد معين 
  .«bizh ردَن و پژمريدن در حاشية برهان قاطع مينويسد: «پژ ظاهراً اشتباه قديمي است به جاي بژdدربارة کلمة پِژم

6. در متن به صورت «توده کر[د]ه» آمده است.  
7. مصحح متن را به «مردگان» تغيير داده است.  
8. مصحح، متن را به «آوردند» تغيير داده است.  

9. مصحح کلمه را به صورت «ميآور[د]ند» در متن آورده است.  
10. مصحح کلمه را به صورت «ميآور[د]ند» در متن آورده است.  

11. مصحح کلمه را به صورت «آور[د]يت» در متن آورده است.  
12. مصحح متن را به «بازگدانند» تغيير داده است.  
13. بيجاره کردن به معني مهيّا و آماده کردن است.  

قرآني، متن به صورت «گشاده کر[د]ن» آمده است.   فرهنگنامة 14. در
15. مصحح به صورت «ناپيدا کر[د]ن» در متن آورده است.  

16. مصحح «نگرند را به حاشيه برده است و به جايش «نگردند» قرار داده است.  
17. مصحح متن را به «فردا» تغيير داده است.  

به صورت «گر[د]ندگاه» آمده است.   قرآني فرهنگنامة 18. در
19. مصححان اين دو متن، «هرو» را به «هر دو» تغيير دادهاند.  

  . َ ... ِرينِ dبَشِّرينَ وَ منذdِيّنَ م َ اهللاُ النبَّ 20. سورة بقرة (2)، آية 213: ... فَبَعثَ
ِ الحَرام.   ِ الشهرَّ َ عنَ کَ َلونُ 21. سورة بقره (2)، آية 217: يسئَ

22. مامي اين موارد را مصحح در حاشيه جاي داده و ضبط با صامت h را برگزيده است.  
قصههاي و ترجمه . شمارة اين آيه در کتاب وفُ َّ بِالمعرَ َ في اَنفُسِهنِ مُ فِيما فَعلنَ dناحَ عَليکَ 23. سورة بقره (2)، آية 234: فالجَ

233 است.   قرآن
َوا فِيها. مصحح در متن به صورت «خو[د]» آورده است.   24. سورة هود (11)، آية 95: کَاَنَ لمَ يغنَ

  ً. ... 25. سورة بقره (2)، آية 236: ... تَفرِضُوا لَهdنَّ فَريضةَ
26. مصحح در متن «هزا[ر]» آورده است.  
27. مصحح در متن «هزا[ر]» آورده است.  

  ...ً 28. سورة آل عمران (3)، آية 130: التأکُلُوا الرَّبواَ اَضعافاً مdضاعَفةَ
29. مصحح متن را به شکل «بخو[ر]ديم» آورده است.  

30. در متن به صورت «خو[ر]دني» آمده است.  
31. در متن به صورت «خو[ر]د» آمده است.  

32. مصحح به صورت «بخو[ر]دند» آورده است.  
... شمارة اين آيه در ترجمه و قصههاي قرآن 107 است.   َيّتُونَ ما اليرضيَ مِنَ القَولِ d33. سورة نساء (4)، آية 108: ... اِذ يب

34. تذکر اين نکته الزم است که گروه nd در ابتدا به nn و سپس به n تبديل ميشود.   
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شمارة آيه در ترجمه و قصههاي قرآن 108 است.    35. سورة نساء (4)، آية 109: ... مَن يَکُونُ عَلَيهمِ وَکيال. ً
  . َ الحَرام... َ آئِرَ اهللاِ وَلَا اَلشهرَّ َا الَّذينَ امَنُوا التُحِلُّوا شعَ 36. سورة مائده (5)، آية 2: يا اَيهُّ

37. مصحح متن را به «سپهرها» تغيير داده است.  
38. تلفظ پهلوي آن mihrban است. (مکنزي، 1383، 309).  

ِ وَالنُّور...َ   ماتُ َ الظلُّ 39. سورة انعام (6)، آية 1: ... جَعلَ
40. مصحح متن را تغيير داده است.  
41. مصحح متن را تغيير داده است.  

42. مصحح اين سه مورد را در متن بدون تغيير باقي گذاشته است.  
43. اين کلمه صورتهاي ديگري نيزدارد که ما در باال فقط صورتهايي را ذکر کرديم که در آن (an) پاياني کلمه حذف شده 

است.  
44. در متن: دستاورنح.  

اتِ الشِّياطين.   َ مِن هَمزَ ُبکِ 45. سورة مؤمنون (23)، آية 97: وَقُل رَبِّ اعوذَ
46. مصحح متن را تغيير داده است.  
47. مصحح متن را تغيير داده است.  

48. مصحح واژه را در متن بيتغيير باقي گذاشته است.   
49. «گفت مريم: کمن واداشت خواهم بخداي از تو اگر هستي تو پرهيزکار».  

50. در جلد 11 تفسير ابوالفتوح در صفحات 72 (ح)، 106، 157 (ح)، 248 (ح) و 279 نيز اين واژه ديده ميشود.  
َتَينِ فَلَهdن ثُلُثا ماتَرَکَ.   51. سورة نساء (4)، آيه 11: فَاِن کُن نِساءَ فَوقَ اثنَ

ِف عنَ عِبادَتِه... شمارة اين آيه در ترجمه و قصههاي قرآن 171 است.   نکَ 52. سورة نساء (4)، آية 172: ... مَن يستَ
53. مصحح متن را به «نبراند» تغيير داده است.  

54. مصحح متن را به «بزرگ وارتر» تغيير داده است.  
َهdوه.   « يفقَ ِهمِ اَکِنَّةً اَ 55. سورة انعام (6)، آية 25: جعلنا عليَ قُلوبُ

56. در اين باره نگاه کنيد به «يک تحول آوايي ديگر زبان فارسي: فرايند افزوده شدن صامت «ر» به بعضي از کلمات»، 
زبانشناسي، سال بيستم، شمارة اول، ص 1 – 16).  

«ستره» معني شده است که همان «استره» است.   االسماء مهذب و دستوراالخوان 57. اين کلمه در متن
58. سر در اين جا به معني «رئيس و فرمان ده» است.  

فَوضي: گروه برابر که بزرگتر نداشته باشند يا گروه پراکنده يا گروه در هم  d ذيل فرض آمده است: قَوم المنجد 59. در ترجمة
آميخته.  

ديده ميشود. در  شنقشي و تفسير ابوالفتوح 60. در اينجا [r] از حرف اضافة «در» حذف شده است که نمونههاي اين حذف در تفسير
متن اساس سورآبادي اين جمله اين گونه است: «ايشان را بود مژدگان در درِ مرگ و في االخِرَة: در گور که او را گويند 

نمَ نومة العروس.»   
ديده  شنقشي تفسير و ابوالفتوح تفسير 61. در اينجا [r] از حرف  اضافة «در» حذف شده است که نمونههاي اين حذف در

ميشود. در متن اساس سورآبادي اين جمله اين گونه است : «ايشان را بود مژگان در دم مرگ و في األخِرة در گور که او 
را گويند نم نومة العروس.»  

62. مصحح متن را به «در» تغيير داده است. 
َ مِن دdونِ اللّه.  dوَ ماتَدْعون ْ 63. سورة مريم (19). آية48 : وَاعْتَزِلُکمُ

 .ْ هd قُدّ َ مِنْ قُبdلٍ فصَدَقتَ 64. سورة يوسف (12). آية 26: اِنْ کانَ قميصَ
 .ً َا اسْتَحَقَا اِثماْ dم 65. سورة مائده (5)، آية 107: فَاِنْ عdثِرَ عليَ اَنهَّ

66. مصحح متن را به «بازنگريد» تغيير داده است. 
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ْ زdبdراً.  dبَيْنَهم ْ dَهم 67. سورة مؤمنون (23)، آية 53: قَتَقَطَّعdوا أمرَ
 .ْ ْ اِليَ الْبَرِّ اَعْرَضْتمُ مُ فيِ البَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعdونَ ااِلّ اِيّاه فَلَمّا نجاکَ 68. سورة اسراء (17)، آية 67: وَ اذاِ مَسَّکمُ الضُّر ُّ

69. در متن آمده است: بژرف درشد. ودر حاشيه در نسخه بدلهاي «م» و «ل»: ژرف درشد و در نسخه بدل «ذ»: ژرف شد، 
آمده است. 

70. در متن نسخة اساس: هاگرديدي، نسخه بدلهاي «آط»، «آب»، «آز»: فراگرديدي. 
71. مصحح متن را به «نگيرند» تغيير داده است. 

72. مصحح متن را به «برآماهيد» تغيير داده است. 
 .... َّ َ اِليَ d73. سورة آل عمران (3)، آية 55: ... رافِعک

74. در تمامي اين متون متن به صورت «ر [ا] » آورده شده است.  
ٌ مِن اهلِ الکِتاب... .  ْطائِفةَ 75. سورة آل عمران (3)، آية 72:  و قالتَ

 .... يلَ الکتابِ يقَ الَّذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفصْ 76. سورة  يونس (10)، آية 37: ... تصدَ
َ عَليَ القِتال.  َا النَّبي حَرِّض المdؤمنينِ 77. سورة انفال (8)، آية 65: يا اَيهُّ

َ مِنَ المdؤمِنينَ.  ْ مَعيِ ْ فَتْحَا ونَجِّني وَ منَ dبَينيْ وَ بَيْنَهم ْ ْتحَ 78. سورة شعراء (26)، آية 118: فافَ
 . کاتِ dوا المشرd79. سورة  بقره (2)، آية 221: واَلتَنْکَح

 .(ٍ ِهِ مِنْ شيءَ d80. سورة نحل (16)، آية 35: وَ قالَ الَّذينَ اَشْرکواَ لَؤ شاءَ اللّه ما عَبَدْنا (مِن دون
81. صحيح در متن «فر[و] آمده» آورده است.  

 ... dا ُ الضُّعَفآهd لِلّذين آستَکْبروَ 82. سورة مؤمن (40)، آية 47: ... فَيَقولُ
d النَّاسَ...  ِ التيْ تَجْرِي في البَحْر بماِ يَنْفعَ 83. سورة بقره (2)، آية 164: ... و الْفُلکْ

84. مصحح متن را به «ناشناسنده» تغيير داده است.  
. مصحح متن را به «تا» تغيير داده است.   d الکُفارّ َ لِيَغيظَ بِهمِ d الزُّراعّ 85. سورة فتح(48)، آية 29: يdعْجبِ

«لشکر اسالم راه نمييافتند برخندق يا علي رضي اهللا عنه در خيبر را برکند» (همان ، ج 2، ص 1076، حاشيه، نسخه بدل 
«ب»)، «يا ناسپاس باشند بدان نعمتي که داده باشيم ايشانرا» (ترجمه تفسير طبري، ج 4، ص 871)؛  

«اين مقدار پسندست يا آيت فرو گذاشته نيايد.» (نسخه عکسي ترجمهي تفسير طبري که به شماره 6231 در کتابخانه 
مرکزي دانشگاه تهران و محفوظ است. اين جمله مطابق صفحه 1528 جلد ششم متن چاپي مرحوم يغمايي است)؛ 

 ْ. dم 86. سورة نحل (16)، آيه 55: لِيَکْفُروا بماِ اتَيناهْ
87. مرحوم يغمايي متن را به «تا» بدل کرده بدون آن که در حاشيه متذکر اصل شود. 

88. سورة حشر (59)، آية 7، ما اَفاءَ اللّهd عليَ رَسdولِه مِنْ اَهْل القريُ فَلِلّهِ و لِلَّرسdولِ وَلِذِي القُربي و اليَتامي و المَساکين و اَيْنِ 
. مرحوم يغمايي متن را به «تا» بدل کرده و در حاشيه متذکر آن نشده است.  مُ َ االغنياءَ منکِ يلِ کيَ اليکُونَ دولةd بينَ السبَّ

حذر کنندا به معني امراست؛ و گفتهاند معناه حذر ميکردند تا  d 89. متن اساس تفسير سورآبادي چنين است: «گفتهاند يَحْذَر
آخر ببود بر ايشان آنچه از آن ميترسيدند و حذر ميکردند.» (سورآبادي، 1381، ج 2، ص 956 ـ957 ). 

90. نسخة متن تفسير نسفي اين گونه است: «زمان ده کافران را اندکي تا بيني که چه کنم با هريکي.» (نسفي، 1376، ج 2، 
ص 1153). 

 . في السمواتَّ d شِرْک dاالَرْضِ اَمْ لَهم َ 91. سورة فاطر (35)، آية 40: اَرونيd ماذا خَلَقُوا منِ
92. سورة اعراف (7)، آية 20: ااِل اِنْ تَکوناُ مَلَکَيْنِ اَوْ تکُونا مِنَ الخالِدين. شمارة اين آيه در کتاب 19 است. 

مصحح متن را به «يا» تغيير داده است. ترجمة اين بخش  َ فَاِمّا مَنَّا بَعدd وَ اِمّا فِداء. ً 93. سورة محمد (47)، آية 4: فَشُدُّوا الوثاقَ
از آية در تفسير ابوالفتوح چنين آمده است: «استوار کني بند را يا منتّ نهي پس از آن و يا فدا کني» (ابوالفتوح رازي، 

1381، ج 17، ص 288). 
 .ْ ْ اِنْ يَشأَ يَرْحَمْکمُ اَو اِن يَشأَ يdعَذِبْکمُ d بِکمُ 94. سؤره اسراء (17)، آية 54: رَبُّکمُ اَعْلمَ
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. مرحوم يغمايي متن را به «يا» تغيير داده بدون آنکه  ْ کثيرَ 95. سورة شوري (42) آيه 34: اَوْ يdو بِقْهdنَّ بماِ کَسَبdوا وَيَعْفd عنَ
متذکر اصل شود. 

 . dم dفاِلينا مَرْجِعه َ َنکَّ ْ اَوْ نَتَوَفيَّ dم dالَّذي نَعِده d 96. سورة يونس (10)، آية 46: وَ اِمّا نُرِيَنکَّ بَعضْ
َ امَنوا...  97. سورة آل عمران (3)، آيه 149: يا ايها الذينَّ

98. در اين صفحه در اصل «ازيسما» آمده است که مصحح آن را به شکل «ازيشما» در متن آورده است. 
 . ... dُوهم dقِيامًا وَ آزْرق ْ d الّتي جَعَلَ اهللاُ لَکمُ َ اَمْوالَکمُ 99. سورة نساء (4)، آية 5: واَل تُؤْتُوا السُّفهاءَ

» در اين آيه معني اين واژه را در همين آيه از چند ترجمه و فرهنگِ واژههاي قرآن به  100. براي روشنتر شدن معني «قياماً
دست ميدهيم: بپاي کرده (ترجمة تفسير طبري، ج 1، ص 289)؛  

قوامي (ابوالفتوح رازي، 1381، ج 5، ص 233)؛  
راستيء کار، وقيل پايدارنده مرمعاش شما را. (لسانالتنزيل، ص 191)؛   قياما: ً

االعاجم، ص 208).   (تراجم يعني قوام زندگاني قياما: ً
101. زيش به معني زيستن و زندگي است (سخن، ذيل زيش). 

. شمارة آيه در کتاب ترجمه و قصههاي قرآن 85 است.  هاَ عِوَجا ..ً 102. سورة اعراف (7)، آية 86: ... تَبْغونُ
اتٍ فَاَذْکرواُ اهللاَ عِنْدَ المَشْعَرِ الْحَرام.  سورة بقره (2)، آية 198: فَاذاِ اَفَضْتمُ مِنْ عَرفَ .103

سورة بقره (2)، آية 69: اِنهاَّ بَقَرَةٌ صَفْراءd فاقِعٌ لَوْنهاُ تَسdرُّ الناظِرينَ.  .104
105. دربارة واژه «عبد» در تفسير ابوالفتوح آمده است: «عامّة قُراءّ خواندند بفتح با ودال... و وجهي دگر گفتند: قراءت او را 
dد، کما يقال: ثِمار و ثُمdر، آنکه استثقال کرد و ضمهّ را بر  dعِباد و عب ُ : dحمل کنند بر آن که اين لفظ جمع جمع باشد، يقال

َ الطاغُوتِ در شاذّ و معني جمع باشد» (ابوالفتوح رازي، ج 7، صص 45- 46).  dبدdهم عين را مفتوح بکرد، و اَعْمَش خواند: ع
106. مصحح متن را به «ناگروندگان» تغيير داده است. 

 . ... d ما فَرَضْتمُ ً فَنِصفْ َّ فَرِيضةَ dلَهن ْ 107. سورة بقرة (2)، آية 237: ... قَدْ فَرَضْتمُ
قرآن، ج 1، ص 126.  قصههاي و ترجمه .108

109. همان، ص 131. 
110. همان، ج 2، ص 853. 

111. همان، ص 855. 
112. همان، ص 1220. 

قرآن قصههاي و ترجمه شمارة اين آيه در َبْذَبينَ بَيْنَ ذلکَ ال اِلي هؤالءُ واَل اليِ هوالء ... ِ d113. سورة نساء (4)، آية 143: مذ
142 است. 

» جمع است و «گرده» مفرد، با نگاهي به بعضي ترجمهها درمييابيم که ترجمة  َبْذَبينَ d114. اين نکته شايان ذکر است که «مذ
جمع به مفرد نظاير ديگري نيز دارد که در برخي قرآنهاي مترجم ديده ميشود. از جمله نمونههايي که عالوه بر ترجمة 
ج 3، ص 998، قرآن 62)؛  قرآني، (فرهنگنامة دانا 62 َ : جمع داراي ترجمة مفرد نيز هستند؛ چند مثال زير است: عالمينِ

: گزارنده 39 (همان، ج 3، ص 1090، قرآن 39)؛   فاعلونِ
مؤمِنات: گرويده 27، گرونده (همان، ج 3، ص 1288، قرآنهاي 27 و 114)؛  

: نشان برکرده 34، نشان کرده 41، ... نشان کرده شده 136 (همان، ج 3، ص 1367، قرآنهاي شمارة 34، 41، 136)   مdسَومينِّ
115. سورة رعد (13)، آية 16: جعلوا هللا شرکاء ... شمارة اين آيه در ترجمه و قصههاي قرآن 18 است. 

ُوا تبْديالً.  ُ و ما بَدلَّ 116. سورة احزاب (33)، آية 23: وَمِنْهمd مَنْ يَنْتظرَ
 . اd لهاَ عَرْشهاَ 117. سورة نحل (27)، آية 41: قال نَکروِ

ِروا ما بِاَنْفُسِهمْ.  dاَنْعَمهاَ علي قومٍ حَتيّ يغي ً d مdغَيِراّ نِعْمةَ ْ يکَ َ بِانَّ اهللا لمَ 118. سورة انفال (8)، آية 53: ذلکِ
َ لِکَلِمات اهللا.  119. سورة يونس (10)، آية64  : التَبديلْ
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ْلِفَ اهللاُ عَهْدَه.  dعِنْدَ اهللاِ عَهْداً فَلَنْ يخ ْ َذْتمُ 120. سورة بقره (2)، آية 80 : قُلْ اَتخَّ
ِ اهللاِ تَبْديال.ً  ةَّ dن 121. سورة احزاب (33)، آية 62: وَلَنْ تَجِدَ لسِ
ِ اهللاِ تَبْديال.ً  122. سورة فاطر (35)، آية 43: فَلَنْ تَجِدَ لِسdنتَّ

123. سورة ق (50)، آية 29: مايdبَدَّلُ الَقْولُ لَدَي.َّ 
 . ْرمينِ dمج ْ ْ بَلْ کُنْتمُ ْ عَنِ الْهdدي� بَعْدَ اِذْ جاءَکمُ 124. سورة سبأ (34)، آية 32: قَْالَ الَّذينَ اسْتَکْبَروا لِلَّذينَ اسْتُضْعِفُوا اَنَحْنُ صَدَدْنَْاکمُ

33 ميباشد.  قرآن قصههاي و ترجمه شمارة اين آيه در
316 و  1383، صـص «nē» و «kē» اسـت (مکنـزي، 125. يادآوري اين نکته ضروري است که «نه» و «کـه» در پهلـوي
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 22 قصههايقرآن و ترجمه شمارة اين آيه در ً تَجْهَلُون. َ ْ قَوماْ يّ اَري�کمُ d بِه ولکنَ ْ م�اَ اُرْسِلتْ 126. سورة احقاف (46)، آية23: اُبَلِّغُکمُ

است. 
شماره و تعداد پينوشتها مغشوش است.  ادبيات، ماه کتاب * متأسفانه در اصل متن چاپ شده در مجلة
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