
  
  
  
  
  

لزوم تصحيح مجدد ترجمة تفسير طبري*  
اکرم حاجي سيدآقايي  

مقدمه  
از کهـنتـرين متـون منثـور زبـان فارسـي بـهشـمار مـيآيـد، ايـن مـتن طبـري تفسير ترجمة
از ابوجعفر محمدبن جريـربن يزيـد طبـري. شـماري از القرآن تفسير في جامعالبيان ترجمهاياست از
علما و فقهاي ماوراءالنهر اين تفسير را به فرمان منصور بن نوح ساماني (متوفيّ 365 ق) از عربي بـه
فارسي برگرداندند.1 از وجوه اهميت اين کتاب، زبان آن است که در بر دارندة بسياري از ويژگـيهـاي
آوايي، دستوري و واژگاني کهن است. اين متن بهاهتمام مرحوم حبيب يغمـايي بـا اسـاس قـراردادن

 13 نسخة کتابخانة گلستان (کتابخانة سلطنتي سابق)2 و مراجعه به 9 نسخة خطي و عکسي ديگـر از
ـ  1339 2082 صـفحه در سـالهـاي دستنويس شناختهشده در آن زمان3 تصحيح و در 7 مجلـد در
4.  از ايـن 1344 منتشر شده است. يغمايي در اين چاپ فقط منتخبي از نسخهبدلها را ثبت کرده اسـت
تفسـير ة ترجمـ (  اثر تا امروز 23 نسخة خطي ـ اعم از کامل و ناقص ـ شناخته و معرفي شـده اسـت.

صص 317 ـ 319)   طبري،
مقابلة متن مصححَّ با نسخة اساس نشان ميدهد که مصححِّ در مواردي قابل توجه ضبط نسـخة
اساس را در متن تغيير داده است بيآنکه متذکر اين دخل و تصرف شـود. در ايـن نوشـتار عمـدتاً بـه
تصرفات مصححِ در جلد پنجم چاپي توجه شده است هرچند بعضاً شواهدي از مجلدات ديگر نيز ارائـه

شده است. اشکالها را به چند دسته ميتوان تقسيم کرد:  
1 . تعدادي از واژهها مشمول برخي تحوالت آوايي شده و مصحح بدون در نظر داشتن تحـوالت، 

صورت متداول واژه را در متن قرار داده است، بدون آنکه متذکر شکل اصلي واژه در نسخه شود.  
2 . تعدادي از واژههاي کهن که ريشـه در زبـانهـاي قـديم ايرانـي دارنـد، بـهشـکل اصـلي يـا
تحوليافته در اين متن ديده ميشود که بهسبب بيتوجهي به اصل کهن، صورتهاي ديگري از واژه 

                                                 
* معارف، ش 2، مرداد و آبان 1388، صص 109 ـ 139. نوشتار حاضر نقدي است بر تصحيح مرحوم حبيب يغمايي از ترجمة 

طبري. تفسير
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جايگزين آنها شده است.  
3 . شماري از واژهها در نسخه، مشکول است. که از اين ميان تلفظ برخي از آنها با تلفـظ متـداول

در متون قديم يا دورههاي بعد متفاوت است، اين تلفظها در متن چاپي منعکس نشده است.  
4 . در بعضي موارد ضبط نسخة خطي غلط بوده و در متن چاپي تصحيح شده اما اشارهاي به ايـن

تصحيح نشده است.  
5 . برخي واژههاي متن چاپي در نسخة اساس نيسـت کـه گويـا مصـحح بـيهـيچ تـذکري آنهـا را از
نسخهبدلها نقل کرده و يا برعکس برخي کلمات در نسخة اساس بوده اما در متن چاپ حذف شده است.  
قبل از ورود به بحث، الزم است يادآوري شود که آوردن تمامي مـواردِ اخـتالف نسـخه بـا مـتن
چاپي باعث طوالنيشدن مقاله ميشد، بنابراين، نگارنده صرفاً به ذکـر شـماري از تصـرفات مصـحح

بسنده کرده است.  
  

واژههايي که مشمول برخي تحوالت آوايي شدهاند   .  1
از جمله تحوالت آوايياي که در اين متن ديده ميشود، حـذف، اضـافه، ابـدال، تخفيـف و قلـب
است. در اينجا به بيان و توضيح مواردي ميپردازيم که مشمول تحوالت فوق شده و در مـتن چـاپي
منعکس نشده و يا در مواردي بسيار اندک در حاشيه آمدهاست. در اين مقاله «نسـخه» يعنـي نسـخة

اساس و «متن» يعني چاپ يغمايي.  
1ـ1 حذف  

ص 1091، س 17  
نسخه: دين آبا و اجدا رها کرد.  
متن: دين آباء و اجداد رها کرد.  

کلمة اجدا (= اجداد) جاي ديگري در نسخه ديدهميشود: از ديـن خـويش و آبـا و اجـدا خـويش
برگرديد (مطابق ص1094، س 14و15).  

تحول رويداده در اين کلمه، حذف d پس از مصوت بلند است و نکتة جالب آنکه اين حـذف در
کلمة عربي رخ داده است. حذف d پس از مصوت بلند در کلمهاي ديگر در اين مجلد ديده مـيشـود:
بو (= بود): 5 «هودجدار بيامد، آن پرده ديد که فرو انداخته بو» (نسخه، مطابق ص 1125، سطر 13) و 
نيز «اشمويل پيغامبر عليهالسالمّ مر طالوت را زرهي داده بو» (نسخه، مطابق ص1213، س 6). ايـن

ديده ميشود.   طبري تفسير ترجمة نوع حذف در ساير مجلدات
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  (ā در قديم) â پس از d حذف
اوفتا (= اوفتاد) : چون عبداهللا باز خانه رفت با ايمنه که مادر پيغامبر عليهالسّـلم بـود بخـت6 و پيغـامبر
: عليهالسّلم هم اندر ان ساعت در شکم مادر اوفتا7 (نسخه، مطابق ج7، ص1781، س13)؛ بنهـا (= بنهـاد)
بر آن بنها8 که عيسي را هالک کند (ج4، ص982)؛ فرستا (= فرستاد) (ج6، صص 1488 و 1540) (نکـاتي

در باب ترجمه تفسير طبري، صادقي  ص352)  
16، ص 196)؛ پـوال (= پـوالد) حذف d در متون ديگر: بيـدا کننـده (= بيـداد کننـده) (رازي، ج

االسماء، ص344)؛ ورستا9 (= ورستاد) (تاجالمصادر، ج1، ص166).   مهذب(
طبري تفسير ترجمة حذف d پس از u (در قديم ō و ū) در

7، ص1770، سـطر بستو (= بستود) : گفتند که محمّد خدايان ما را بستو (نسخه، گ 51؛ مطـابق ج
6)؛ ببو (= ببود): چون ديگر روز ببو (نسخه، مطابق ج7، ص1768چاپي، سطر11) و بـو (=  بـود) : هـم او
186، نسـخة عکسـي فرموده بو مثلهکردن (نسخه، مطابق ج7، ص1851چاپي، سطر 14) و نيز در بـرگ
(مطابق ج7، ص1904چاپي، س 2 از آخر): از آن سه بمکّه بشوهر داده بو ؛ فـرو (= فـرود) : ايـن سـوره
اندر شان عبداهللا بن ابيّ و ديگر منافقان فرو10 آمده است. در ج 1، ص101 اين متن کلمة «سـو» ديـده
ميشود که مصحح آن را بهصورت «سو[د]» آورده است. (نگاهي به شيوه تصحيح ترجمه تفسير طبـري،

حاجي سيدآقايي صص 41 ـ 42)  
ص1097، س1  

نسخه: بهمه قريش اند معروف و رويشناس بود.  
متن چاپي: بهمه قريش اندر معروف و رويشناس بود.  

«اند» به جاي «اندر» بهجز مورد فوق، سه بار ديگر در اين نسخه (قسمت مربوط به جلد5) آمـده
 است که مصحح آنها را نيز در متن چاپي «اندر» ضبط کـرده اسـت: بـدان سـوالخانـد شـد (مطـابق
ص1251، س3)؛ آنچهاند اسمانهاست و زمين (مطابق ص1411، س11)؛ سـنگي پديـدار آمـد سـپيد

بدان خندق اند (مطابق ص1440، س9).  
حذف r در بافتهاي پس از مصوت (کوتاه يا بلند) و ميان مصـوتها صـورت مـيگيـرد. ( بررسـي

تحوالت يک واژه، حاجي سيدآقايي، صص 75ـ95)  
حذف r بهجز کلمة «اندر» در کلمات ديگري از اين نسخه (قسمت مربـوط بـه جلـد5) مشـاهده
متـداول، بـدل کـرده اسـت، ايـن مـوارد ميشود که آنها را نيز مصحح بدون ذکر اصل، بـه صـورت
عبارتاند از: بسيا (= بسيار): يـاران او بسـيا گشـتند (نسـخه، مطـابق ص1097، س11)؛ پـروديم (=
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پرورديم): نه تو اني که همي پروديم ترا (نسخه، مطابق ص1160، س آخر)، پيزن11 (= پيرزن) بخانة 
پيزن اندر برد (نسخه، مطابق ص 1361، س 18)؛ دو (= دور) : چون در خانـه آمـدي از دو بنشسـتي

(نسخه، مطابق ص 1129، س 18)؛ روزگا (= روزگار): عدّتْ زنان ايشان اندران روزگا همچنان بودي 
که عدة زنان ما (نسخه، مطابق ص1219، س1)؛ موجه (= مورچه): تبسـم کـرد سـليمن و دنـدان

سپيد کرد و خندان ببود از گفتار ان موجه (نسخه، مطابق ص1201، س 10 و 11). کلمة موچه (= 
«مـو[ر]چـه»  (ج1، ص297) نيز آمده که مصحح آن را بهصـورت طبري تفسير ترجمة مورچه) در

آورده است.  
مواردي ديگر از حذف r در اين متن ديده ميشود که مصحح، r را درون قالب و يا برابـر ضـبط
نسخه (بدون r) آورده است مانند: دکند (= درکند) (ج4، ص871 ، س13)؛ ديگر با (= ديگر بار) (ج1، 
ــروز (=  ــزارده) (ج3، ص746، س2)؛ و (= ور) (ج5، ص1198، س7)؛ ه ــزاده (= گ ص188، س5)؛ گ
هرروز) (ج1، صص17، س2 از آخر ؛ ص89 ، س آخر و ص90، س17)؛ هزمان (= هـر زمـان) (ج7، 

ص2034، س1).  
ص1102، س 8  

نسخه: آنگاه تو بري و در ميان انجمن خيو در روي او اندازي.  
متن: آنگاه که تو بروي و در ميان انجمن خيو در روي او اندازي.  

کاتب کلمه را همانگونه که تلفظ ميکرده، کتابت کرده همانطور که امـروز در زبـان گفتـار رايـج
است. حذف صامت «و» بهسبب قرارگرفتن آن در بين دو مصوت ـ يعني در يک جايگاه ضعيف ـ است.  

تفسـير(    مشابه اين حذف در کلمات برويدن و گرويدن ديده ميشـود: نابريـدگان (= نابرويـدگان)
«لـن»)؛ بنگرنـد (= سورآبادي، ج5، 3334، نسخة «لن») ؛ ببرد (= ببرود) (همان، ص3451، نسـخة

بنگروند) (همان، ص3246، نسخة «با»).  
ص1105، س 7  

نسخه: چون ابوطالب بمرد مهتر مکّه بعبّاس بن عبدالمطلبّ اوفتاد.  
متن: چون ابوطالب بمرد مهتري مکّه بعبّاس بن عبدالمطلبّ اوفتاد.  

حذفِ ي از حاصل مصدر و در نتيجه مشابهت حاصل مصدر و کلمـة پايـهاش در متـون فارسـي
ص130) در همين بخش از نسخه دو کلمة ديگر مشـمول فارسي، زبان تاريخي نظايري دارد (مسائل
12 (نسـخه، مطـابق ص1118، س12). يغمـايي در مـتن اين تحول شده است: تاريکها (= تاريکيهـا ) 
13 (نسـخه، مطـابق ص1270، س3). در سـاير چاپي «تاريکيها» آورده اسـت؛ زنـدگان (= زنـدگاني )   
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مجلدات نمونههاي ديگري ديده ميشود. (نگاهي به شيوة تصـحيح ترجمـة تفسـير طبـري، حـاجي
سيدآقايي، ص41)  

ص1139، س2  
نسخه: و بخوني زاريکردن بسيار14.  

متن: و بخوانيد زاريکردن بسيار.  
» آمدهاست. واژة «خواندن» با دو ابدال به «خوندن» بدل ميشود: 1 )  dبخوني» در ترجمة «ادعوا»
ابدال «خو» به «خـ »، 2 ) ابدال آن (ān) به اون (ūn)15. خوندن (= خواندن) در همين متن چند بـار
آمده است: بازخوندن (ج3، صـص 685، و 728)، خونـدن (همـان، ص774 و 780). مصـحح در ايـن
موارد ضبط اصلي را آورده است. در اين بخش از نسخه در يک کلمة ديگر اين تحول ديده ميشـود:

ــاء16 (نســخه، مطــابق ص1428، س10)، مصــحح ايــن مــورد را بــه  ْعيِ پســرخوندگان، در ترجمــة ادَ
«پسرخواندگان» تغيير داده است. در واژة «بخوني» (= بخونيد = بخوانيد) تحـول ديگـري نيـز ديـده 
ميشود و آن حذف d پس از مصوت بلند ē 17 است. اين حـذف جاهـاي ديگـري در همـين مـتن و
=) طبري، ج1، ص52)، رهـا کنـي تفسير متون ديگر ديده ميشود مانند: بخوري (= بخوريد) (ترجمة
رها کنيد) (همان، ج2، ص358، س14). و نيز نگاهي به شيوة تصحيح ترجمه تفسير طبـري، حـاجي

سيدآقايي، ص41.  
ص1152،  س13  

نسخه: چون مدت هشصد سال از ملکت وي گذشته بود  
متن: چون مدت هشتصد سال از ملکت وي گذشته بود  

«هشصد» در جلد دوم متن چـاپي، ص403 دو بـار آمـده اسـت. تحـول رويداده در ايـن کلمـه
خالصهشدن št به š است که در ديگر کلمات اين بخش از نسخه نيز ديده ميشود ولي مصحح آنها 
را بدون ذکر اصل، در متن چاپي بهصورت متداول آوردهاست: بيشر (= بيشتر) : بدين سوره اندر بيشـر
قصّه داود پيغامبر (نسخه، مطابق ص1212، س5)؛ انگشري (= انگشتري): انگشري گرفت و بر تخت 
ملکت نشست (نسخه، مطابق ص1243، س1) و نيـز مطـابق ص1258، س آخـر: آن انگشـري کـه

خاتم سليمن خوانند.  
فريشه (= فريشته): چون ان فريشه بصورت ادمي نزديک ايشان رسيد (نسخه، مطابق ص1283، 
س14). واژة «فريشه» در ايـن نسـخه دو بـار ديگـر آمـده: (مطـابق ج1، ص238، س 6 و ج7، ص 

1763، س آخر).  
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در ساير مجلدات اين نسخه، کلمات ديگري نيز مشمول اين تحول شده است:  
برگشيد (= برگشتيد): برگشيد مگر اندکي از شما (نسخه، مطـابق ج1، ص86 ، س 3)؛ گشـند (=
گشتند): بآتشپرستي و شرابخوردن و مزاميرزدن روزگار بسر ميبردند تا بدان دوزخي گشند (نسخه، 

مطابق ج 6، ص1479، س17). مصحح اين دو مورد را نيز بهصورت رايج بدل کرده است.  
ص1213، س آخر  

نسخه: دؤد عليهالسّلم پادشاه بود  
متن: داود عليه السّلم پادشاه بود  

در واژة فوق دو تحول آوايي رخ داده است. تحول نخست حذف «و» (w) از کلمة «داود» اسـت.
پس از حذف w و التقاي مصوتها،18 يک همزه (روي پايـة واو) بـهعنـوان صـامت ميـانجي بـين دو
مصوت قرار ميگيرد و کلمه بهصورت «داؤد» در مـيآيـد. در ديگـر برگهـاي ايـن بخـش از نسـخه

(مطابق صفحات 1213 تا 1219 چاپي) تقريباً در تمامي موارد اين نام بهصورت «داؤد» آمده است. 19  
  do   ūd   20 :است. دؤد o به ā تحول دوم نيز ابدال

فرهنگنامـة(   ابدال ā به o در برخي متون کهن و نيز گويشهاي امروزي ديـدهمـيشـود: خُـاک
قـرآن، لغـات قرآن، 55)؛ سايهاd (فرهنگ 53)؛ راستيd (همان، ص1154، قرآن، قرآني، ج3، ص1302،

شمارة 4، ص282).  
در گويش تاتي کلمات باغ و گناه بهصـورت bog و qono تلفـظ مـيشـود. ( «مقايسـة تحـول

تاريخي برخي واجهاي تالشي»جعفري دهقي، صص21ـ39)  
گـويش فرهنـگ (  در گويش دواني «شما» و «آنجا» بهصورت šomu  و unğo تلفظ ميشـود.

دواني، صص70ـ71)  
ص1230، س1  

َان بودند.   نسخه: هفصد کنيزکان وَ سdرْيتَ
متن: هفتصد کنيزکان و سريتان بودند.  

تحول رويداده در اين کلمه حذف صامت دوم از يک خوشة صامت است. در اين متن «هفصـد» 
بههمين صورت چند بار آمدهاست: ج1، ص270 و273؛ ج2، ص467؛ ج7، ص1892 و 2024. 21  اين 
سـورآبادي تفسـير (ج1، صـص115 و 190) و قـرآن قصههاي و ترجمه ضبط در متون ديگر از جمله
ابوالفتـوح تفسـير (ج5، ص3247) نيز ديده ميشود. حذف t از خوشة ft در کلمة چفها (= چفتهـا) در

(ج8، ص364) نيز ديده ميشود.   رازي



لزوم تصحيح مجدد ترجمة تفسير طبري/ اکرم حاجي سيدآقايي   □   267  
 

ص1258، س4  
نسخه: آدميان نداستند که سليمن عليهالسّلم از کي باز از دنيا برفتهاست.  

متن چاپي: آدميان ندانستند که سليمن عليهالسّلم از کي باز از دنيا برفتهاست.  
«نداسـتند» در  حذف n در بين دو مصوت (يعنـي در يـک جايگـاه ضـعيف) رخ دادهاسـت. فعـل
(ج2، ص697، س2 و ص902، س3 از آخر) نيز ديده ميشود. مشابه اين تحـول در فعـل تاجالتراجم

  (76 قرآن، قرآني، ج1، ص146، : نتواستند. (فرهنگنامة dَاعوا طْ «توانستن» نيز رخ داده است: مااسَ
ص1280، س5  

نسخه: گفت التخف نجوت من القوم الظالمين گفتا متر که برستي از آن گروه ستمکاران.  
متن چاپي: گفت التخف نجوت من القوم الظالمين گفتا مترس که برستي از آن گروه ستمکاران.  
تحول رويداده در واژة «متر» حذف صامت دوم از يک خوشة صامت است. 22 نمونة اين تحـول

در کلمة اندر (= اندرز) ديده ميشود که در همين متن آمده است. (نسـخه، مطـابق ص1297، س 6) 
(ر. ک «نگاهي به شيوة تصحيح ترجمة تفسير طبري»، حاجي سيدآقايي، ص44، ستون 1)  

ص1282، س 2 از آخر  
نسخه: گفت که موسي برفت و ان عصاي امانت مردمان را با خود ببر.  
متن: گفت که موسي برفت و ان عصاي امانت مردمان را با خود ببرد.  

حذف صامت دوم از يک خوشة صامت عالوه بر واژة فوق در کلمات ديگري از ايـن مـتن ديـده
ميشود: آور (= آورد): ايشان گفتند که اين جادواست که در بيابـاني چنـين خـواني چنـين پديـدار اور
(نسخة عکسي، مطابق ج7، ص1868، س 6)؛ کر (= کرد): دو طشت بياوردند و يکي جواهرهـا درش
213 نسـخة کر و آن ديگر پر آتش کرد (نسـخة عکسـي، مطـابق ج5، ص1288، س13) و نيـز گ

عکسي، مطابق ج7، ص1931، س 1: دست دراز کر بکشتن کافران.  
 ، رازي(     کلمات بر (= برد) و کر (= کرد) در متون ديگر نيز ديده ميشود: گمـان بـر،d ترجمـة ظَـنَّ

قرآني، ج3، ص1157)   . (فرهنگنامة ص16، ص267)؛ پديد کر، در ترجمة قَضيَ
ص1329، س 2 از آخر  

نسخه: همه خلق جهان بر روي بيرون آمدن.  
متن چاپي: همه خلق جهان بر روي بيرون آمدند.  

و سـاير متـون کهـن و نيـز گـويشهـاي طبري تفسير ترجمة حذف d پس از صامت غنة n در
امروزي نمونههاي متعدد دارد. يغمايي تعدادي از اين موارد را به حاشيه برده و تعدادي را بـدون ذکـر
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اصل تغيير داده و برخي را در متن باقي گذارده است، اين موارد بهترتيب صفحه عبارتند از: بينـداختن
ــد) (ج5،  ــتن (=رفتن ــد)؛ رف ــداختن (= انداختن ــز در ص 1046: ان ــد) (ج4، ص1045) و ني (= بينداختن
ص1168، حاشية شماره 1، نسخة «آ»)؛ کردن (= کردند) (ج5، ص1342)؛ بديـدن (= بديدنـد): هـر

16)؛  دو... چون پيغامبر عليهالسّلم را بديـدن23 بشـناختند (نسـخه، مطـابق ج7، ص1944 چـاپي، س
dون (ج7، ص1980)؛ برداشـتن (= برداشـتند) (ج7،  dود بازگردانگان (= بازگردانـدگان)، در ترجمـة مـردَ

ص2081). و نيز نگاهي به شيوه تصحيح ترجمة تفسير طبري، حاجي سيدآقايي، ص43.  
ص1340، س 5  

نسخه: دو سال و سه ماه و بيت روز خليفت بود.  
متن: دو سال و سه ماه و بيست روز خليفت بود.  

«بيت» بهجاي بيست در اين نسخه (ج5 چاپي) جايي ديگر نيز ديده ميشود: و چون بيت و هفت 
روز گذشته بود. (نسخه، مطابق ص1443، س13)  

حذف «s» در کلماتي ديگر از اين نسخه ديده ميشود: دويت (= دويسـت): حـالي برنشسـت بـا
دويت سوار (نسخه، مطابق ج7، ص1827، س10)؛ هت (= هست): ميخواستند که بداننـد کـه تـا او
(=   نشسـتگان): و شـما باشـيد پيغامبر هت يا نه (نسخه، مطـابق ج7، ص1781، س آخـر)؛ نشـتگان

نشتکان اندر مسجدها. (نسخه، مطابق ج1، ص117، س15)  
«نشـتن» سـاخته شـدهاسـت، قبل از پرداختن بهعلت حذف «s» بايد بگوئيم «نشته» از مصـدر
(ج2، ص882) ديده ميشود. مصدرِ «نشـتن» امـروزه در گـويش گيلکـي، تاجالتراجم «نشتنگاه» در
«نگـاهي بـه شـيوة تصـحيح ترجمـة تفسـير طبـري» ، حـاجي بردسير و کالردشت ديده ميشـود.

سيدآقايي، ص42) 24  
اما دربارة علتِ حذف «s»؛ ساخت هجاييِ «بيست»، 25cvcc و واکة آن i است. /i/ يـک واکـة
کشيده بهشمار ميرود با اين حال قبل از خوشههاي همخواني پاياني بسيار کشـيده اسـت و آن را بـا
88 و 89)، در ضـمن کشـش صـامت فارسـي، صـص زبـان عالمت [:i] نشان ميدهند (آواشناسـي

سايشي s در جايگاه عضو اول خوشة دو همخـواني بيشـتر از جاهـاي ديگـر اسـت. (همـان، ص53) 
طبيعتاً تلفظ اين دو واژه با اين ساخت و کشش، ثقيل است و بنابر اصل کمکوشي زباني ايـن واژه بـا
 cvc حذف صامت s که بيشترين کشش و مصرف انرژي را نسبت به صامتهاي ديگر دارد، سـاخت

پديد ميآيد و کشش [:i] نيز بالطبع کمتر ميشود.  
«هسـت» و  /  i/ اسـت. cvcc اسـت و واکـة آن از بين شواهد فوق «دويسـت» مختـوم بـه هجـاي



لزوم تصحيح مجدد ترجمة تفسير طبري/ اکرم حاجي سيدآقايي   □   269  
 

«نشست» نيز ساخت cvcc را دارند با اين تفاوت که واکة آنها /a/ است. اينجا /a/ يک واکة کوتاه است، 
اما در بعضي از بافتها کشش آن افزايش مييابد بهگونهاي کـه طـول آن از واکـههـاي بلنـد نيـز بيشـتر

 [a:] ميشود مانند درد (dard). اين واکه قبل از خوشههاي دو همخواني پاياني بسيار کشـيده اسـت و بـا
نشان داده ميشود مانند دست (da:st) (همان، ص92).  

ص1349، س5  
ُوَه آن کار مر عمر را رضياهللا عنه بزد   نسخه: پس چون ابولولُ
متن: پس چون ابولولوه آن کارد مر عمر را رضياهللا عنه بزد.  

حذف d از کلمة «کـارد» حـذف صـامت دوم از خوشـة صـامت اسـت و در بسـياري از کلمـات
ديدهميشود مانند مور (= مورد). (رازي، ج18، ص290)  

کار (= کارد) در متون ديگر نيز کاربرد داشته است: او را گفـت: پسـرا کـاردي و رسـني بـردار تـا
 ، رازي(   [د] و رسـن برداشـت. . اسـماعيل کـار بهميان اين کوهها دَررويم باشد که پارهاي هيزم کنـيمَ

: بهکارآمده. (دستوراالخوان، ج1، ص581)   ج16، صص216ـ 215)؛ المَسْلوخُ
1ـ2 اضافه  

ص1187، س5  
نسخه: اين باد هيچ چيز را که بوي رسيد درست بنداشت که نه انرا نيست نکرد.  

متن: اين باد هيچ چيز را که بوي رسيد دست بنداشت که نه آنرا نيست بنکرد.  
تحول رويداده در اين کلمه افزودهشدن r غيراشتقاقي است. در اين بخش از نسخه ايـن تحـول
در کلمة ديگري نيز ديده ميشود: درورغ (= دروغ): ادميـان را پيـدا شـد درورغزنـي ديـوان. (نسـخه،
مطابق ص1257چاپي، س آخر) درورغ در اين نسخه جاي ديگر آمده است. («نکاتي در باب ترجمـة

تفسير طبري»، صادقي، صص 354 و 355)  
بر اساس تحقيق و بررسي علياشرف صادقي r غيراشتقاقي در بافتهاي زير مشـاهده مـيشـود: 
بافت پس از مصوت (کوتاه يا بلند)، بافت پس از صامت لثوي و دنداني و تيغهاي («يک تحول آوائـي

(ج5،  ســورآبادي تفســير زبــان فارســي» صــادقي، ص1 تــا 16). کلمــة درســت (= دســت) در ديگـر
(ج4، ص118، س17) ديــده  رازي ابوالفتــوح تفســير در نيــز و ص3429، شــماره 16  نســخة «لــن»)
«د») درسـته (= دسـته) 7، نسـخة (ج1، ص636، حاشية شـمارة دستوراالخوان ميشود، همچنين در

آمده است.  
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ص1270، س12  
نسخه: آن کس که وعده کرديم او را وعدهاي نيکو او را ببينند چنان کس باشـد کـه برخـورداري

داديم او را برخورداري زندگاني اين جهان. 26  
متن: آن کس که وعده کرديم او را وعدهاي نيکو او را ببيند چنـان کـس باشـد کـه برخـورداري

داديم او را برخورداري زندگاني اين جهان.  
وd القيهِ آمده است. در نسخة گلستان نمونههايي از ابدال شناسة « ـ د  «او را ببينند» در ترجمة فهَ

ترجمـة( در ترجمة اليَرْضي27 » به «ـند» ديده ميشود اين موارد عبارتند از: نهپسندند (= نه پسندد)،
طبري، ج2، ص325)؛ کنند (= کند)، در ترجمة جَعَل28 (نسخه، مطابق ج5، ص1297، س 4 از  تفسير
ْعَل29ُ  (نسخه، مطابق ج5، ص1403، س 6)؛ تدبير کننـد (= تـدبير کنـد)، در آخر) و نيز در ترجمة يجَ
َبِّر30 (نسخه، مطابق ج5، ص1416، س1)؛ بانگ زنند (= بانگ زند): بروز آدينه چون منـادي dترجمة يد
بانگ نماز زنند (نسخه، مطابق ج7، ص1872، س13)؛ نهمـيپندارنـد (= نـهمـيپنـدارد)، در ترجمـة

َّل32ُ   ـزَ نَ 31d  (نسخه، مطابق ج7، ص1885، س آخر)؛ فرود آيند (= فـرود آيـد)، در ترجمـة يتَ َسبِ تْ اليحَ
(نسخه، مطابق ج7، ص1887، س2 از آخر) و موارد ديگر. مصحح مورد ص 325 را به حاشيه بـرده و
ساير مثالها را بهصورت متداول بدل کردهاست. اين تحول در متون ديگر نيز ديده ميشـود، از جملـة
َآه (ج16، ص89 ، آيـة8)؛ گفتنـد است: بينند (= بيند)، در ترجمـة فـرَ رازي ابوالفتوح اين متون تفسير

؛ً خدايان بسيار را يکي ميکنند محمد. (همان، ص255، س17 و 18)   َهَ إلهاً واحداِ اَجَعَلَ االلهِ
در اين مثالها ميبينيم که در تمامي موارد « ـ د» به « ـ ند» بدل شده است. در ايـن بـاره بايـد
گفت شناسة دوم شخص جمع که در قديم ēd / ēδ - بوده در برخي متون به end - تحول يافتـه

فارسـي،  زبـان تـاريخي  است. مراحل اين تحول بدين صورت است: ēdeddend. (مسائل
ـ 65) اما با نگاهي به مثالهاي فوق ميبينيم که تمامي افعال، سوم شخص مفـرد هسـتند. صص51
ص74) و از نظـر در پهلوي نيز شناسة سوم شخص مفرد در زمان حال ēd بوده است (زبان پهلـوي،
« ــ ظاهر با شناسة دوم شخص جمع يکسان است بنابراين ابدال «ـ د» به «ـ ند» همچـون ابـدال

يد» به « ـ ند» است.  
ص1279، س 16  

نسخه: گرمش بود و نيز گرسنه بود و بسيايهاي شده  
متن: گرمش بود و نيز گرسنه بود و بسايهاي شده  

ظاهراً هجاي دوم اين کلمه بر روي هجاي اول اثر گذاشته و «سايه» را به «سيايه» بـدل کـرده

.. 
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سـورآبادي،  تفسـير(    است. نمونة اين تحول را در کلمة بخشياينده (متن : بحشـياينده) (= بخشـاينده)
ج5، ص2927، شماره 9، نسخة «با») ميتوان ديد.  

1ـ3 ابدال  
ص1262، س8  

نسخة عکسي: و بشتي بوذ او را موسي33  
متن: و مشتي بزد34 او را موسي  

اينجا «بشت» بهجاي «مشت» صحيح است اما «بوذ» بهجاي «بزد» اشتباه کاتب است. بنابراين 
 b m بـه «بشـت» ابـدال جمله بايد بهصورت «بشتي بزد» تصحيح شود. تحـول آوايـي رخ داده در
است. ميدانيم که صامت m و b هر دو دولبي و واکدار هستند با اين تفاوت که b انفجاري و دهاني 
39 و 72) و در بسياري از مـوارد ايـن دو صـامت صص فارسي، زبان (آواشناسي است و m خيشومي

به يکديگر بدل ميشوند، موارد زير از اين دستاند:  
طبـري، ج3،  تفسـير بر(= مر) خداي عزّ و جلّ بر نوح35 پيغامبر را بدين قوم بنوراسب فرستاد (ترجمـة
سـورآبادي، ج5،  تفسـير(      ص728)، چون ميگفت يار او را بر36 ابوبکر را که اندوه مـدار خـدا بـا مـا اسـت.
6 آمـدهاسـت)؛ ص3406، نسخة «لن»، مربوط به ج2، ص937، سطر 13 و 14، در کتاب بهاشـتباه سـطر

سـورآبادي، ج5،  تفسـير( بگس (= مگس): بازداشتن بگسي (متن: بکسي) کـه جيـزي از ايشـان بربايـد37
قرآنـي، ج3،  فرهنگنامـة( ص3365، نسخة «هـد» و «کـا»)؛ بهتـران (= مهتـران)، در ترجمـة مdتْرَفُوهـا38

تفسـير (  مبـاش از گمـانبنـدان ْتَـرين: َ d92)؛ گمانبندان (= گمانمندان)، در ترجمـة المم قرآن، ص1303،
سورآبادي، ج5، ص2965، نسخة «هن»، مربوط به ج1، ص134، س آخر، در کتاب به اشتباه ذيـل س10 

نشان کرد ناب39 را. (دستوراالخوان، ج1، ص446)   است)؛ ناب (= نامه): عَنْوَنَ الکِتاب: َ آمده
ص1310، س 13 و 14  

نسخه: اين درختان که اندر جهان است که هيچ بار (اصل: باز) نيـافرد و همـه سـوختن را شـايد،
همه ازان است که ازان اب چشم ادم عليهالسالمّ برستهاست.  

متن: اين درختان که اندر جهان است که هيچ بار نياورد و همه سوختن را شايد، همه از آن اسـت
که از آن آب چشم آدم عليهالسالمّ برستهاست.  

اينجا «و» به «ف» بدل شده است. «آفردن» در ديگر متون کهن نيز ديده ميشـود: اگـر ايمـان
قـرآن: يـاد  ري، ص59) و نيـز در ص630 همـين قرآن آفرند اهل توريت بود بهترين ايشان. (ترجمة
(ج2، ص596،  قرآنـي فرهنگنامـة آفرند (= ياد آورند) و در ص 631: بيرون آفرند (= بيرون آورند)؛ در
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ستون 1) در ترجمة جاءَ آمده است: بيافرد ( قرآن، 17).  
ابدال «و» به «ف» در کلمات ديگر مانند آفاز (= آواز) و يافه (= ياوه) نيز ديده ميشود: آفاز : حمـل و

ثور و اسد نيمآفازند و جدي و دلو سستآوازند و سرطان و عقرب وحوت بيآوازند.( التفهيم، ص320)  
طبري، ج5، ص1269، نسـخة تفسير يافه: چون بشنوند سخن يافه روي بگردانند از وي. (ترجمة

«بو») و نيز نک. ص 1080، حاشية شماره 5، نسخة «بو»: يافه هميگفتيد.  
ص1400، س2 از آخر  

نسخه: آن هنگاو گروهي از ايشان بخداوندشان همي انباز گيرند.  
متن چاپي: آن هنگام گروهي از ايشان بخداوندشان همي انباز گيرند.  

ابدال m به v در کلمة پرواسيدن (= پرماسيدن) بهمعني لمسکردن ديده ميشود:  
هر کجا گوهري است بشناسم           دسـت سـوي دگر نپرواسـم  

فارسي، ذيل  زبان ريشهشناختي فرهنگ ص88 ، ب66، نقل از بيديوان (ابوشکور بلخي: شاعران
پرماسيدن)  

هر کـه پرواسيده آن انـدام را           در کف خود ديده سيم خام را  
فارسي، ذيل  زبان در افعال ريشهشناختي بررسي ديوان، ص305، نقل از بي شاعران (شهرة آفاق،

پرماسيدن)  
ابدال m به v در جايگاه مياني و پاياني برخي کلمات گويش وفس ديده ميشـود. محمـد مقـدم
برجستهترين ويژگي اين گويش را کاربرد « و» يا « و» در برابر «م» گويشهاي ديگر و زبان فارسي 
آسdـوانْ (= آسـمان) (همـان، ميداند. (مقدم، ص133) چند نمونه از اين گويش ذيالً نقـل مـيشـود:
ديـم) (همـان، ص133)، زاوا (= دامـاد) (همـان، ص57)، خاو40 (= خـام) (همـان، ص133)، ديـو (= ْ
گندم) (همان، ص50)، نِوَ (= نمـد) (همـان، ص66)، واوَ (= بـادام) (همـان، ص48،  ص28)، گندِو (= ْ
هيزم) (همان، ص64). در گويش شـيرازي نيـز کلمـة نمـاز خمير) (همان، ص67)، هيزِو (= ْ هويرَ (= ْ

بهصورت نواز (novâz) تلفظ ميشود. («سه گفتار به لهجة شيرازي»، اديب طوسي، ص 161)  
1ـ4 تخفيف  

ص1138، سطر 7 و 8  
نسخه: گفتند کافران و ستمکاران که متابعت ميکند مگر مردي او را جادوي کرده. 41  

متن چاپي: گفتند کافران و ستمکاران که متابعت ميکنيد مگر مردي او را جادوي کرده.  
شناسة دوم شخص جمع در زمان حال، در زبان پهلوي ēd- است (زبان پهلـوي، ص74). ضـبط

 ّ
 ّ

 ّ
 ّ
 ّ
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فوق نشاندهندة آن است که شناسة ēd- در زمان مترجمان يا کاتب به ed- مخفف شده است. اين 
کاربرد چندين بار در نسخة کاخ گلستان ديده ميشود: اندررسد (= اندررسيد): اندررسد بديشـان آنچـه
بودند بدان افسوس همي کردند42 (نسخه، مطابق ج6، ص1598، س16)؛ برخيـزد (= برخيزيـد): اگـر
خواهيد که بدانيد... برخيزد و بصحرا رويد و اين بتان را که ميپرستيد با خـود بصـحرا بريـد (نسـخه، 
مطابق ج6، ص1548، س آخر)؛ پاسخ کند (= پاسخ کنيد): پاسخ کند خداي شـما را از پـيش آن کـه
بيايد روزي که نيست بازگشتن آنرا از خداي عزوجل43 (نسخه، مطابق ج6، ص1644، س 9، آية 47)؛ 
برسد (= برسيد): و برسد بديشان آنچه بودند بـدان و افسـوس همـي کردنـد44 (نسـخه، مطـابق ج6، 
ص1684، س آخر) و: چون برسد بـدان کسـها کـه کـافر شـدند45 (نسـخه، مطـابق ج6، ص1692، 
س12)؛ اندررود (= اندررويد): انـدررود انـدر آن بهشـت بسـالمت46 (نسـخه، مطـابق ج7، ص1743، 
س6)؛ توبت کند(= توبت کنيد): اگر توبت کنـد سـوي خـداي47 (نسـخه، مطـابق ج7، ص1893، س 
بدو نعمتي از خداوند او بينداختي او را بخشـکي48  اندررسد آخر)؛ اندررسد (= اندررسيد): اگر نه بود که
(نسخه، مطابق ج7، ص1918، س5) در جلد يک چاپ يغمايي اين ضبط ديـده مـيشـود امـا کلمـه
ِدواd : گواه گيرد چـون خريـد و فروخـت بهحاشيه برده شده است: گواه گيرد (= گيريد)، در ترجمة اَشهْ

کنيد. (ج1، ص181، آية 282، بقره)  
از آنجا که در اکثر موارد، شناسة دوم شخص جمع در اين متن بهصورت ـيد (ē / īd) آمده است 

ميتوان گفت اين دو تلفظ در زمان مترجمان يا کاتب در کنار هم وجود داشتهاند.  
قرآني، ج2، ص485،  ميسازد. (فرهنگنامة َعdون: َ اين تحول را در متون ديگر نيز ميتوان ديد: تَصنْ

: نمازکند. (همان، ص840 ، قرآن 139)   dوا حِّ قرآن 106)؛ سبَ
ص1249، س 14 و 15  

نسخه: خشتها زرين و سيمن اندر انداختند.  
متن: خشتهاي زرين و سيمين اندر انداختند.  

«سيمين» با تخفيف مصوت بلند به «سيمن» تبديل شده است. در نسخة عکسي (قسمت مربوط 
به ج5) کلمات «نميانديشيدند»، «چيست»، «نيکي»، «خليفه» و «گيرند» با تخفيف مصوت بلند بـه
«نميانديشدند»، «چست»، «نکي»، «خلفه» و «گرند» تبديل شده است: و از ان هيچ نميانديشـذند
(نسخه، مطابق ص1184، سطر9)؛ گفت چست کار شما (نسخه، مطـابق ص1263، س 13، آيـة23)؛ 
ميکردند نکيها (نسخه، مطابق ص1297، س 10، آية9)؛ سيرت ايـن دو خلفـه کـه بودنـد. (نسـخه،

مطابق ص1347، س15)؛ جمله دين من گرند (اصل: کرند). (نسخه، مطابق ص1441، س1) مصحح 
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«خشـتها زريـن»  تمامي اين موارد را بهصورت متداول ضبط کرده است. دربـارة صـامت ميـانجي در
يادآوري ميگردد که در اين متن غالباً «ء» و «ي» ميانجي در مواضعي که امروزه ما آنهـا را بـهکـار

ميبريم بهکار نرفته است. (ر. ک «نکاتي در باب ترجمة تفسير طبري»، صادقي، ص356)  
1ـ 5 قلب  

گاهي دو همخوان در ترکيب بر اثر همنشيني جاي خود را با هم عوض ميکننـد بـهطـوري کـه
همخوان نخستين جايگاه دومين را ميگيرد و همخوان دومين به جاي همخوان نخستين مينشـيند،

اين فرايند را قلب گويند. (آواشناسي، ص156)  
ص 1430، س آخر  

نسخه: روشن شود بجمشا ايشان49.  
متن: روشن شود چشمهاي ايشان.  

«چمشـا» ضـبط نمـود ايـن کلمـه با توجه به امساک کاتبان در گذاشتن نقطه «جمشا» را بايـد
مشمول دو تحول شده، فرايند اول، قلب است و «چشم» طي فرايند قلب به «چمـش» تبـديل شـده
چاپي (ج2، ص479) کلمة جمشه (= چشمه) ديده ميشود.  طبري تفسير ترجمة  است. گفتني است در
قلب در بسياري از واژههاي فارسي ديده ميشود مانند: چشم/ چمش؛ شـلغم/ شـملغ؛ پهنـا / پنهـا و
فارسي، ج2، ص220). در کلمهاي ديگر از نسخة کاخ گلسـتان فرآينـد قلـب زبان موارد ديگر (تاريخ
ديده ميشود: کحايت (= حکايت) (نسخه، مطابق ج6، ص1611 چاپي، س9) کـه مصـحح آن را بـه
ān- اسـت. در جلـد سـوم «حکايت» بدل کرده است. تحول دوم «جمشا» حدف n از پسوند جمـع

چاپي (ص711) کلمة چشمان به صورتِ «چشما» آمده است. (ر. ک: «دو تحول  طبري تفسير ترجمة
آوائي در زبان فارسي» صادقي، صص 7 ـ 8)  

2. نزديکي با صورت پهلوي  
ص1110، س 11  

نسخه: زن زانيه را مه بزني کنيد مگر مرد زاني يا کافري. 50  
متن: زن زانيه را مه بزني کند مگر مرد زاني يا کافري.  

پهلـوي، ص74) کـه ان زبـ (  شناسة سوم شخص مفرد در زمان حال، در زبان پهلوي ēd- اسـت
بعدها به ad- تحول يافته است. ضبط فوق نشاندهندة آن است کـه تـا زمـان مترجمـان يـا کاتـب
شناسة ēd- هنوز از بين نرفته بود و احتماالً در کنار آن تلفظ ad- نيز وجود داشته است. ايـن ضـبط
در نسخة کاخ گلستان چند مورد آمده است: داريد (= دارد): گفت هر که از شما ماه رمضان انـدر يابـد
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طبري، ج1، ص122)؛ نه باز زنيد (= نه باز زند): و نه باز زنيـد نبيسـنده را تفسير ترجمة( روزه داريد51
که بنبيسد52 (همان، ص180) 53. بشکنيد (= بشکند): و اين عهد کبا ايشان کردهبود بدين چهـار مـاه
حرام مر ايشان را زمان دهد تا آن وقت که آن عهد بشکنيد که هيچ خلق ديگربار از ايشان بـه مکـه
نيايند ازپس اين چهار ماه حرام (همان، ج3، ص632)؛ هزينه کنيـد (= هزينـه کنـد): هزينـه کنيـد از
54ّ (نسـخه، مطـابق ج7، ص1887، سـطر اول). مصـحح ايـن مـورد را آنچه داد او را خداي عزوجـلّ
بهصورتِ متداول بدل کرده است؛ ميگرديد (= ميگردد): 55 دست ازو بداريد تا در زمين خـداي جـلّ

جالله ميگرديد و چرا همي کند. (نسخه، مطابق ج5، ص1193، س9)  
اين ضبط در جلد چهارم که نسخة اساس آن نسخة کتابخانة قونيه است نيز آمده و مصحح آن را 
تغيير نداده است: هر کس کاوميد داريد وا پيش خداي خويش شدن. 56 (ج4، ص939) ايـن ضـبط در
57 (رازي،  متون ديگر نيز ديده ميشود: برانگيزيد (= برانگيزد): و آن روز که برانگيزيد ايشان را همـه . 

قرآني، ج2، ص138)   فرهنگنامة برخيزيد. 58 ( d : ج8 ، ص35)؛ تَقومُ
ص1147، س4  

نسخه: نه اندر افتند بر آن کرّان. 59  
متن: نه اندر افتند بر آن کران.  

در نسخه (قسمت مربوط به جلد پنجم چاپي) بهجز مورد فوق سه واژة ديگر مشددّ اسـت کـه در
: آن بچـهّ از پـيش وي بدويـد متن چاپي بدون تشديد ضبط شده است. اين مـوارد عبارتنـد از: بچـهّ

پرهاشانّ درهم شدي (مطابق ص1236، س17)؛ همي بdرّيد: همي بdرِّيد  (مطابق ص1196، س9)؛ پر: ّ
از راه راست. (مطابق ص1300، س12)  

از بين کلمات فوق سه واژة کر60، بچه61 و پر62 در پهلوي مشددّ هستند امـا بريـدن63 در پهلـوي
مشددّ نيست.  

قـرآن، ج1،  قصـههـاي و ترجمـه(   اين واژهها در برخي متون ديگر نيز مشددّ هستند ماننـد: کـرّ
قـرآن،  قصههـاي و ترجمه ) . ص4)؛ بچّه (رازي، ج11، ص126)؛ پرّ (همان، ج20، ص350)؛ ميبdرندّ

ج1، ص6)  
ص1233، س8  

ِدْ بيشتر است از کليسيا و صومعه.   نسخه: فضل مَسجْ
متن: فضل مسجد بيشتر است از کليسا و صومعه.  

«کليسا» در پهلوي kilīsyīāk و در يوناني ēkklēsía است (معين، ذيل کليسـا). ايـن کلمـه
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بهجز مورد فوق، سه بار ديگر با همين ضبط در نسخة کاخ گلستان آمده و مصحح هر سه بـار بـدون
ذکرِ اصل، «کليسا» ضبط کرده است: ملک حبشه را کليسياها است (نسـخه، مطـابق ج7، ص2055، 
س2 و3)؛ آنجا که آن کليسيا بود. (نسخه، مطابق ج7، ص2060، س2)؛ آن کليسيا همه نيست گشت 
2055 و 2060، (نسـخة (نسخه، مطابق ج7، ص2060، س5). البته ضبط «کليسيا» نيز در حاشية صـفحات
صو) آمده است. از سوي ديگر در نسخة گلستان نيز ضبط «کليسا» بهچشم ميخورد. (مطابق ص2055، س 14ــ

16 و 18 و نيز ص2060، س 3)  
ص1268، س12  

نسخه: متابعت کنيم او را. 64  
متن: متابعت کنم او را.  

ِعْهd آمده است. در اين نسخه (قسمت مربوط به جلد پنجم) دو مـورد «متابعت کنيم» در ترجمة اَتبّ
شناسة اول شخص مفرد بهصورت ـ يم و در ساير موارد به صورت ـ م بهکار رفتهاست: «جامه کنـيم
و شما را گسيذ کنيم شـما را»65 (مطـابق ص1426، س 8 و 9). «جامـه کنـيم» در ترجمـة اُمَـتِّعْکُن َّ
«مـن ْکُنَّ آمده است. در جلد چهارم (ص927) همين متن آمده اسـت: «گسيذ کنيم» در ترجمة اُسَرِحّ
نگرفتيمي هنباز وا آفريدگار».66 در اين باره بايد گفت: شناسة اول شخص مفرد و جمع در زمان حال، 
در زبان پهلوي ēm- است که بعدها به om- و am- تحوّل پيـدا کـرده اسـت. ايـن ضـبط نشـان 
ميدهد که تلفظ ēm- در زمان مؤلف يا کاتب رايج بوده است («تفسير کمبريج»، صادقي، ص391) 
. با مراجعه به نسخه (قسمت مربوط به جلد پنجم) ديده ميشود که عالوه بر کاربرد فوق، شناسة اول 
شخص مفرد در اکثريت موارد بدون حرکت و در سه مورد به صـورت ـَم (am-) ضـبط شـده اسـت:

َوَمْ (مطـابق ص1376، س7)،  مَ (مطـابق ص1365، س3)، نـرَ هستمَ (مطابق ص1263، س5)، نکُشتْ
em- تخفيـف  بنابراين ميتوان گفت احتماالً شناسة اول شخص مفرد در زبان مترجمان يا کاتب بـه
يافتهبوده اما صورت کهن آن يعني ēm- هنوز از بين نرفته بوده است («تفسير کمبـريج» صـادقي، 

ص391) و در کنار اين دو صورت، تلفظ am- نيز وجود داشته است.  
ص1285، س4  

نسخه: نعلين از پوستي ببود نابيراسته.  
متن: نعلين از پوستي ببود ناپيراسته.  

î بلنـد بر اساس تحقيق علياشرف صادقي اين فعل از وراستنِ پهلوي ـ که بهشکل ويراستن بـا
w بـوده نيز متداول بوده ـ گرفته شده و صامت آغازين آن در فارسي ميانه صامت لبـي و نرمکـامي
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است («لغات فارسي کتاب التلخيص»، ص33، زيرنـويس). بنـا بـه اسـتدالل برخـي از متخصصـان
زبانهاي ايراني هنگامي که w در آغاز کلمه قبل از مصوتهاي u, ī, ē, ā و گاهي a قـرار بگيـرد
به b بدل ميشود، مانند کلمات باد، بيش، بيست و غيره (صادقي، 1383الـف، ص7). بنـابراين کلمـة

«نابيراسته» صورتِ اصيل است و بايد حفظ شود.  
ص1313، س3  

نسخه: درختان... چون هليله و بليله وامله و بلبل و آنچه بدين ماند و جذازين.  
متن: درختان... چون هليله و بليله وامله و بلبل و آنچه بدين ماند و جزين. 

در تمـامي قدس قرآن پهلوي، ص94) در زبان کوچک «جز» در پهلوي           است. (فرهنگ
 d موارد «جد» بهکار رفته است. بهعنوان نمونه ج1، صفحات 5، 14، 16 و 19 و غيره. ميدانـيم کـه
پس از مصوت، در بسياري از متون کهن بهصورت «ذ» (δ) نوشته شده است. در اين باره علياشـرف 
فارسي، ص126) مينويسد: «ذ» گونهاي از «د» بوده که فقـط بعـد از مصـوت زبان صادقي (تکوين
ظاهر ميشده و يک سايشي پشت دنداني ضعيف بوده که تقريباً از مخرج «د» تلفظ ميشـده اسـت.

«جـز»  بنابراين «جذ» صورتي از «جد» است و بعدها با تبديل «ذ» به «ز» در غالب متون بهصـورت
درآمده است. نکتة قابل ذکر ديگر همراه بودن «از» با جذ / جز در بسياري از متون کهن است ماننـد:
تفسـير ترجمـة (  پارسـي، صـص 67 و 128) جـز از بـه کهن تفسيري از ْاز، در ترجمة إلّا. (بخشي dجذ
عدةاالبرار، ج10، صص 206، 248، 277 و موارد ديگر).   و طبري، ج5، ص1255) و ( کشفاالسرار

ص1371، س11  
نسخه: بزشکانرا بياوردند و بزشکي گفت که... .  
متن: پزشکانرا بياوردند و پزشکي گفت که... .  

< فارسـي ميانـه: bizišk اسـت. پزشـک ضبط بزشک مطابق صورت پهلوي اين کلمه يعنـي
 bišaz- «درمـانگر»، مشـتق از ريشـة bizišk < ايراني باستان: -bišazka * (بـا فراينـد قلـب)

ص270) ضبط «بزشک» در متون ديگر از جمله  فارسي زبان ريشهشناختي «درمانکردن». (فرهنگ
(ص279) بـهصـورت مهـذباالسـماء (ص212) نيز ديده ميشود. اين کلمـه در االسامي في السامي

«بژشک» آمده است.  
ص1398، س 11  

نسخه: زنده کند زمين را پس از مرگي آن. 67  
متن: زنده کند زمين را پس از مرگ آن.  

.. 



278   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هفتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

کوچـک » آمده است. «مرگ» در پهلوي marg(īh) است (فرهنگ «مرگي» در ترجمة «مَوْتِ
پهلوي، ص303) که با حذف h به صورت «مرگي» در برخي متون کهن بهکـار رفتـه اسـت. به زبان
بهکار رفته و مصحح آن را در متن باقي گذارده، از آن جمله  طبري تفسير ترجمة اين کلمه چند بار در
«آ»؛ ج 5،  موارد زير اسـت: ج1، صـص258؛ ج2، ص539؛ حاشـيه؛ ج5، ص1083، حاشـيه، نسـخة
(ج9،  کشفاالسرار (ج1، ص5، 8 ، 21 و...) و در قدس قرآن ص1424؛ ج 7، ص1871. اين کلمه در

ص119) نيز ديده ميشود.  
ص 1429، س 9  

نسخه: رحمت ميکند بر شما و فريستگان او.  
متن: رحمت ميکند بر شما و فريشتگان او.  

ص278) بنـابراين در مـتن پهلوي، زبان کوچک «فريشته» در پهلوي frēstag است. (فرهنگ
چاپي واژه بايد بهصورت «فريستگان» ثبت ميشد. ضمناً کلمة «فريستگان» بارها در اين نسخه آمده 
است، بهعنوان مثال در نسخة عکسـي، جلـد ششـم، مطـابق ص1487، س5 و نيـز ص1525، س5. 

مصحح اين موارد را به «فريشتگان» تغيير داده است.  
3 . کلمات مشکول  

گفتني است که نسخة کاخ گلستان حاوي شماري واژه است با ضبطهـاي نـادر و برخـي از ايـن
ضبطها با تلفظهاي متداول دورة خود يا دورههاي بعد متفاوت است، از آنجا که لغات مشکول، تلفـظ 
زمان مترجمان يا کاتب را نشان ميدهد بايد تمامي آنها به متن چاپي منتقل شـود و ايـن موضـوعي
از آن غفلت شده است. در اينجا بـراي سـهولتِ مراجعـه، طبري تفسير ترجمة است که در متن چاپي
کلمات به ترتيبِ متن چاپي آورده ميشود. نکات اساسي دربارة واژههاي مشکول جلدِ پنجم اين مـتن

بدين قرار است:  
1 . تلفظ قديم: تلفظ تعدادي از اين کلمات با اصل پهلوي واژهها مطابقت دارد يا بدان نزديک اسـت،

اينواژهها بدين قرارند: نَخستُ (ص1232، س3 از آخر)، سَخُنيِ (ص1248، س1)، زdبانَ (ص1292، س2)، 
 ،1379 68 (ص1350، س12)، اَسْتخانهاُ (ص1366، س13 و نيز اَسْـتخانها پسرd (ص1346، س2)، هdرْمِزْدانَ

س3)، آوردندd (ص1373، س9).  
2 . خوشة صامت آغازي: تعدادي از کلمات در فارسي ميانه داراي خوشةصـامت آغـازي بودنـد.
اين خوشه در فارسي دري، گاهي با يک مصوت کوتاه شکسته ميشده است. در متن حاضـر در چنـد

واژه، خوشة صامت آغازي به شکلي متفاوت با فارسي قديم و معاصر شکسته شده است:  
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اهَ (ص1247، س5)؛ فَرُوآمده (ص1380، س11)؛ شکم کـه سَپاه (ص1376، س11) در مقابل سپِ
در پهلوي aškamb(ag) / aškom(b) است با حذف a آغازي با دو خوشة صامت آغاز شـده و

مشمول اين تحول شده است: شکمَ (ص1375، س5).  
3. پيشوند فعلي «بـ»: پيشوند فعلي «بـ» در مواردي اندک مشکول اسـت و حـرکتش در چنـد
مورد فتحه و در مواردي کسره است: بَدَان (ص1116، س آخر)، بجنبانيدنـديَ (ص1179، س آخـر)،

ــد.  َوْکنن ــز بيِ ــوْکَن (ص1174، س3) و ني َ ــوختند (س1374، س8) / بيِ ِي (ص1235، س17)، بَس ـردْ dـ ببَ
(ص1176، س11)  

4. حرف اضافه «به»: حرف اضافة به (در پهلوي: pad) در تمامِ مـواردِ مشـکول، مفتـوح آمـده
ِي  است مانند: بَعاد (ص1178، س13)؛ بَمَسَافتَ (ص1180، س1)؛ بَقَرَابت (ص1191، س1)؛ بـهَ ثَغـرْ

اَل (ص1220، س16) و موارد ديگر.   (ص1218، س8)؛ ببَ
5  . پيشوند نفي: پيشوند نفي در نسخة حاضر در مواردي اندک مشکول اسـت و آن نيـز بيشـتر
َوَمْ ، س13)، نـرَ   )1371 َرَاکنـد dـود (ص1223، س13)، بـه نپَ مفتوح و در يک مـورد مکسـور اسـت: نبَ
(ص1376 ، س7)، نِيامد (ص1443، س11) در ضمن قيد نفي «نه» نيز يک بار با فتحه ضـبط شـده

دايُ داد. (ص1318، س16).    است: مرا اين خواسته نخَ
6. ضمير «ـ ش»: ضمير « ـ ش» دو بار بهصورت « ـِ ش» ضبط شده و در ساير مـوارد بـدون

ِش (ص1339، س1).   ِش (ص1259، س6)، لَقبَ حرکت است: وفاتَ
7. حرکتهاي غيرملفوظ: در برخي کلمات مختوم به «ه» / «ـه» (هـاي غيرملفـوظ) ـ اعـم از
a- ضـبط شـده اسـت. بسيط، مشتق از فعل، فارسي و غيرفارسي، اسم خاص ـ حرف ماقبل آخـر بـا
َلـةَ (ص1126، س5)، لَـرزَه موارد زير نمونـههـايي از ايـن دسـتانـد: جَـدَّه (ص1106، س15)، حنظَ
(ص1133، س15)، قِصَه (ص1151، س10 و ص1156، س1) و موارد ديگر، کابَّه (ص1156، س2)، 
انـد (ص1234، س6)، مَلِکـهَ (ص1251،  ـهَ ـهَّ (ص1228، س15)، گُفتْ َا (ص1222، س16)، خاصَ حلْقهَ
َـا (ص1326، س2)، لُقْمـهَ (ص1334،  هَ نْ س13)، تَردَه (ص1257، س11)، گِريَه (ص1289، س4)، فتِ
َّه (ص1367، س13). فقط در يک کلمـه َه (ص1367، س12)، اَلبتَ َه (ص1363، س8)، غَلبَ س13)، خبَ

ِه. (ص1372، س9)   يّ اين حرکت کسره شدهاست: مdغنَ
8  . ضبطهاي نادر: در نسخة حاضر بعضي تلفظهـاي نـادر وجـود دارد کـه ظـاهراً تحـت تـأثير

تحوالت آوايي پديد آمدهاند. اين واژهها شامل کلمات فارسي و عربي و اسامي خاص است: حdسّان بن 
ثابت (ص1129، س2)، اگاهيَ (ص1196، س13)، اگاهَ (ص1351، س11)، مdـن (ص1210، س10)، 
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ص1223، س13 و ص1230،  ــدِسّ (ْ ــا (ص1153، س7)، بيــتَ المdقَ ــا (ص 1218& س10)، وَرن اُورَي
ُـوک dَه (ص1240، س6)، مَزدگـاني69 (ص 1316، س7)، مَلِـکَ المل س10 و ص1255، س9)، ملوکانَ

ــلمان (ص1348، س14 و ص1355، س16)،  ـيس (ص1339، س13)، مdسdـ (ص1328، س12)، بنبــَ
ـزاح کـــن (ص1346، س11)، سَـــه (ص1369، س1 و ص1375، س9)، رواِ (ص1371، س16)،  dمــ
ّ (ص1443، س4 از آخـر) و نيـز ْـدَودِ 70 (ص1373، س4 از آخر)، نُمائيـد71 (ص1433، س2)، عبَ اَمْروزُ

ْ (ص1447، س12).   ْدَودِ عبَ
9. متحرک بودن حرف آخر برخي کلمات: حرف آخر چند کلمه در اين مـتن متحـرک اسـت و
اين حرکت فتحه، کسـره و ضـمه اسـت: باشـدَ (ص1261، س8)، ويَ (ص1324، س3 و ص1332، 

س9)، خودd (ص1220، س6)، فرستدَ (ص1322، س2 از آخر)، جراحت72ِ (ص1371، س17).  
10. مصوت ميانهشته: در بعضي کلمات اين متن يک مصوت کوتاه ميان دو صـامت، واسـطه
شده است. اين مصوت، مصوت ميانجي (يا ميانهشته) ناميده ميشود،73 کلمـات زيـر از ايـن دسـته
َا ِگَـار (ص1157، س2 از آخـر)، کِشْـتهِ dَـا (ص1137، س10)، روز هِ است: انداختِ (ص1103، س9)، تنَ
(ص1170، س3 از آخر)، ثَغْرهـاِ (ص1218، س8)، حوضِـهَا (ص1227، س2 از آخـر) و نيـز حَوْضِـها
ِهَا (ص1248، س13)، بdزُرگـيَ (ص1266، س2  ِدِهَا (ص1233، س7)، فَسادَ (ص1237، س10)، مَسجْ

dغامبران (ص1368، س15).   ِزَتِها (ص1290، س13) پيَ َا (ص1270، س8)، مdعجْ هِ از آخر)، دِيهَ
ُِي d11. ضبط يک حرف با دو حرکت: در دو مورد، يک حرف با دو حرکت نوشته شده اسـت: روز

دِ (ص1444، س14).  ْدِوَ (ص1118، س4)، عبِ
12. تلفظهاي دوگانه: شماري از واژهها در نسخة حاضر با دو تلفظ ضبط شده است.  

بن ثابت (ص1135، س10)؛ مdـن (ص1210، س10)  بن ثابت (ص1129، س2) در مقابل حَسانَّ انّ dحس
 ،7 ،5 ِيا (ص1218، سـه مـورد، س dدر مقابل مَنْ (ص1221، س18)؛ اُورَيا (ص1218، س10) در مقابل اور
14)؛ هdرْمِزْدانَ (ص1350، س12) در مقابل هdرْمdزْدانَ (ص1348، س12)؛ رِوا (ص1371، س16) در مقابـل

ْدانَ (ص1373،  d(ص1366، س2) در مقابل بَنيِ اُمَيهَّ (ص1101، س13)؛ ور ِ َا (ص1246، س11)؛ بَنُواُمِيهَّ روَ
ِدّ  انَ (ص1373، س6)؛ سَپاه (ص1376، س11) در مقابل سِپاهَ (ص1247، س5)؛ عَبْـدوَ س2) در مقابلِ وردِ

َدّ (ص1443، س9).   وَ (ص1443، س4 از آخر) در مقابل عَبدْ
13. مصوتهاي معروف و مجهول: مصوتهاي مجهول ō و ē در برخي از کلمات که در اصل 
داراي مصوت مجهول بودهاند، به مصوتهاي معروف ū و ī تبديل شدهاند. واو معروف با ضمة باالي 
«ي» نشـان داده  «و» يا حرف قبل از «و» و ياي معروف با کسرة زير «ي» يـا زيـر حـرف قبـل از
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ميشود: ضبطهاي دوdزخ (ص1104، س11)، دdو (ص1153، س7)، رdوزِگار (ص1157، س14)، جـادdوي
dوخـت (ص1215، س 16)،  (ص1163، س آخر)، نَفْزُود (ص1169، س12)، زانوd (ص1179، س12)، بيامَ
ـون (ص1247، س4)، اوd (ص1253، س2) 74 ،  dـوه (ص1227، س آخــر)، چـ گــُروه (ص1190، س6)، کـُ
ــوd (ص 1436، س6)  ــرُوز (ص1373، س17)، ت ـور (ص1364، س13)، اَم ـوي (ص1286، س13)، گـُ dمـ
ِيم (ص1220، س1)، دِيگـر (ص1220،  ِي (ص1218، س8)، خَصـمْ ū و ضـبطهـاي ثَغـرْ معرف تلفـظ
س13)، إين (ص1290، س13)، بنگرِيد (ص1299، س7)، تِيز (ص1364، س14) معرف تلفظ ī است.  
» ديدهميشود: تـوَيَ بهتـر بخشـايندگان. (ص1085،  در اين بخش از نسخه يک بار ضبط «توَيَ

س2 از آخر) ظاهراً فتحة روي «و» و «ي» نشاندهندة مصوت مجهول است.  
14. مصوت مرکب: زنجيرههاي aw و ay در کلمات زير ديده ميشود:  

ص1208، س9 و ص1209،  ـي (ْ ص1089، س2 و ص1349، س3 از آخـــر)، کــَ ـت (ْ ْعــَ Ay : بيَ

. (ص1357، س1). در يک مورد ay بـه تْ ْغامبرَ (ص1333، س8)، بيَ س9)، وَي (ص1326، س7)، پيَ
َّهِ (ص1366، س2).   ُميِ واُ ī بدل شده است: بنَ

َون (ص1229، س2)، حَوْضِـها جَ (ص1124، س14)، لونـالَ ْ (ص1124، س13)، هودَ Aw : نَوبتْ

(ص1237، س10)، لوحَ (ص1294، س3)، مَوْال (ص1345، س2 از آخر)، غوغـاَ (ص1356، س15 و 
َه. (ص1359، س4)   نيز ص1352، س3 از آخر)، توبَ

4. در بعضي موارد ضبط نسخة اساس غلط بوده و مصحح اين موارد را در متن چـاپي اصـالح کـرده
بدون آنکه اشارهاي بهاين اصالح کند.  

در اينجا به ذکر مواردي اکتفا ميشود:  
نسخه شمارة صفحه و سطر متن چاپي      

بخداي مي 14،ص1108 س بخداي مي کواند   بخواند    
آنرا ايشان75 از آخر 2،ص1112 س آنرا آسان      

از افريدون بگريخته 8،ص1154 س از ضحاکّ بگريخته      
اللَّتي 7،ص1180 س العماد الّتي      
وتَنْحِتُونَ 15،ص1190 س وکانو ينحتون  َ    
ميغ کردان 5،ص1211 س ميغ کردار      

راهي است از آخر 3،ص1268 س راهي راست      
پرسند از   نه  ترسند از نه  13،ص1273 س
ايسه و دو 13،ص1288 س آيسيه فرمود دو      

بيامد بيغاما ابرهيم ،ص1300 س آخر بيامد پيغامبران ما سوي ابرهيم      
کساني 11،ص1301 س نشاني      
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بزينتها76 12،ص1302 س بر تنهاي      
جبر از آخر 3،ص1310 س جبريل      

بيغار 4،ص1339 س پيغامبر      
فتاري داشت 2،ص1427 س فتاري درشت گ    گ 

بدل به متن افـزوده 5 . برخي کلمات در نسخة اساس نيست اما در متن چاپي ديده ميشود و احتماالً از نسخه
 شده و يا برعکس برخي کلمات که در نسخة اساس بوده در متن چاپي حذف شده است بدون آن که مصحح بهاين 

تصرف اشاره کند. چند نمونه از اين تصرفات را اينجا ميآوريم:   
الف) چند نمونه از مواردي که کلمه يا جملهاي به متن افزوده شده است:  

نسخه شمارة صفحه و سطر متن چاپي      
اندر ان نَوْبتْ بر عايشه 13،ص1124 س اندر ان نوبت قرعه بر عايشه      

بدروغ داشتند سخنان ما و بيايدشان از آخر س2، ص1159 بدروغ داشتند سخنان ما زود بيايدشان      
شما نيز حاجت 12،ص1189 س شما نيز حاجت بخواهيد      
آوازي 15،ص1189 س آوازي آمد      
از دورترين شهري 4،ص1263 س از دورترين شهر همي رفت      
  الم  ـ  4،ص1296 س

12  11،ص1306 س ايشان را راهها ما راهها  و   ي 
2  1،ص1415 س سورة السَجده مکيّة، وهي ثالثون آية   ـ  و  

  الم  ـ  4،ص1415 س
و پايش 6، س ص1445 و هر دو پايش   د   

10  9،ص1445 س مرد جنگي بودند و مرد جنگي نهاده بودند      
فت که يا که 8،ص1446 س فت که يا عمرو نگفته بودي که گ    گ 

ب) چند نمونه از مواردي که کلمه يا جملهاي در نسخة اساس وجود داشته و در متن چاپي حذف شده است:  
نسخه شمارة صفحه و سطر متن چاپي      

ايشانند ايشان ستم 10،ص1120 س ايشانند ستم کاران   کاران    
موسي را و گويد که بشو 5،ص1160 س موسي را که بشو      
بودند اندر شهر نه تن بودند که 1،ص1206 س بودند اندر شهر نُه تن که      

خداوند تو غافل س1 ،ص1212 خداوند غافل      
ياد کرده است و هر جاي کي ياد کرده است  7،ص1212 س  

بدانجايگاه اندر  
ياد کرده است بدانجايگاه اندر  

منتّ او وَ نِعْمتِ اوd بر من 2،ص1253 س منتّ او بر من      
بودي که يک هفته و دو شبانروز 12،ص1255 س بودي که و دو شبانروز      
فرمان داد تا عصا   12،ص1257 س آن عصا   آن  
يا موسي ار همي خواهي 1،ص1263 س يا موسي همي خواهي      
اب از آن چاه (اصل: حاه) دادندي 2،ص1277 س آب از ان دادندي      
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از وي برداشت کارها بر وي اسان گردانيد و ان  از آخر 2،ص1289 س  
گره از زبان وي برداشت و او را پيغامبر گردانيد  

از وي برداشت و او را پيغامبر 
گردانيد  

نگاه کن که من اين رحمت را بفرستادم و انگاه  3،ص1406 س  
چگونه اين زمين مرده را زنده گردانم چنان کي 

گفت عزوجلّ  ّ

نگاه کن که گفت عزّ و جل  ّ

«نکـاتي براي پرهيز از طوالني شدن اين نوشتار و توجه به اينکه برخي مباحث در مقالهاي با عنـوان
در باب ترجمة تفسير طبري مصحح مرحوم يغمايي» از دکتر علياشرف صادقي و در مقالهاي از نگارنده بـا
عنوان «نگاهي به شيوة تصحيح ترجمة تفسير طبري» مطرح شده است مواردي از مطالب نسخة گلسـتان

(قسمت مربوط به جلد پنجم چاپي) را به آن دو مقاله ارجاع ميدهم. اين موارد عبارتند از:  
=) ر (= را)؛ تر (= ترا)؛ پندارند (= پنداريـد)؛ پنداشـتند (= پنداشـتيد)؛ داشـتند (= داشـتيد)؛ بيننـد

بينيد)؛ يانه (= تانه)؛ ايشا (= ايشان)؛ چنا (= چنان)؛ چو (= چون)؛ ابيسفيا (= ابيسفيان)؛ 77 مسلها (= 
مسئلها)؛ پذ (= پدر)؛ اندر (= اندرز)؛ هويذ (= هويد = هويدا)؛  

اوز (= آواز) ؛ فرمان بردارا78 (= فرمـانبـردار)؛ سـپا (= سـپاه)؛ جايگـا (= جايگـاه)؛ صـحت79 (= 
نصحت = نصيحت)؛ ذاب (= عذاب)؛ 80 وفاتو (= وفات تو)؛ هشت (= هست)؛ بدادمي81 (= بـداديمي)؛

ا (= از)؛ شازده 82 (= شانزده).  
  

پينوشتها   
فارسي، ص62)  به عربي از ترجمه 1. اين کتاب ترجمة دقيق و لفظ به لفظ تفسير طبري نيست. (تاريخ

2. نسخة کتابخانة سلطنتي در ربيعاالول سال 606 به دست اسعدبن محمدبن ابيالحسين بن احمد بن 
است.  ابيالحسين بن سهلويه اليزدي کتابت شده

طبري، ج1، صص11 ـ 12.    تفسير 3. ترجمة
4. همان، ج1، ص12. 

5. مصحح «بو» را بدون ذکرِ اصل در متن چاپي «بود» ضبط کرده است. 
6. براي اطالع از چگونگي حذف f در «بخفت» ر. ک: «بررسي تحول واژة خفتن در متون فارسي دري»  

صص71ـ86.  
7. مصحح بدون ذکرِ اصل در متن چاپي «اوفتاد» آورده است. 

8. مصحح در متن «بنها[د]» آوردهاست. 
9. مصحح «ورستا» را به حاشيه برده و در متن «ورستاد» آورده است. 

10. مصحح تمامي موارد فوق را در متن چاپي بدون ذکر اصل به ترتيب «بستود»، «بود» و«فرود» ضبط کرده است. در ضمن 
است. (ر. ک: «نکاتي در باب ترجمه تفسير طبري»، ص355)  «فرو» را در جلد اول، ص67 به صورت «فرو[د]» ضبط کرده
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11. اصل: بيزن.  
12. نور/  40: در ترجمة ظُلُمات.  

  . تَ 13. قصص/  58: در ترجمة معيشَ
14. فرقان/  14. 

فارسي، ص77ـ101.   زبان تاريخي 15. براي تبديل ān به ūn ر. ک: مسائل
16. احزاب/ 37.   

پهلوي، ص74).  17. شناسة دوم شخص جمعِ افعال مضارع، در پهلوي ēd- است. (زبان
18. التقاي مصوتها: «هجاهاي باز، يعني هجاي مختوم به مصوت، خاصه اگر در پايان واژه بيايند، هرگاه 
مقدم بر هجاي ديگري که داراي مصوت آغازي باشد، قرار گيرند در مرز دو هجا (يا ميان دو واژه)، روي محور 
زبان- همنشيني، در اکثر زبانها شرايط خاصي پديد ميآيد... و اصطالحاً به آن التقاي مصوتها ميگويند.» (مباني

شناسي، صص80 ـ81) 
19. مصحح تمامي اين موارد را در متن چاپي «داود» ضبط کرده است. 

20. در يزد برخي عوام اين نام را با پسوند ـُ ک بهصورت do   udok تلفظ ميکنند. 
21. مصحح اين موارد را در متن چاپي آورده است.  

َّ / natta ميگويند.   22. بنا به گفتة شفاهي دکتر علياشرف صادقي، در روستاي کرمجگان قم «مترس» را نتَ
است.  23. يغمايي در متن چاپي بدون ذکرِ اصل «بديدند» آورده

24. حذف «س» در گويش شيرازي نيز در کلمة «نيست» ديده ميشود: «سر ازمي نيت و نبوتش وضو»، 
معني: سر بزمين نيستش و وضو ندارد. («سه گفتار به لهجة شيرازي» صص 157 ـ 158). 

25. صامت + مصوت + صامت + صامت. 
26. قصص/ 61.  
27. نساء/  108.  

28. عنکبوت/  10.   
29. روم/  48.  

30. سجده/  5.  
31. طالق/  3.  

32. طالق/  12. 
َکَزَهd مdوسي.  33. قصص، 15: فوَ

است: «مشتي بزد» و همان را وارد متن چاپي کرده است.  34. مصحح در کنار نسخة عکسي نوشته
35. در نسخه بدلهاي «نا» و «صو» آمدهاست: مر نوح. 

36. مصحح اينگونه آوردهاست: بر [ظ: مر]. 
چنين است: بازداشتن مگسي که چيزي از ايشان بربايد.  سورآبادي 37. اين جمله در نسخة اساس
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قرآن، 24)، مهْتَران وَ  چنين است: مهتران ( قرآني فرهنگنامة 38. چند معادل «مترفوها» در قرآنهاي ديگر

قرآن، 53)، نازپروردگان ( قرآن، 80).  توانگران (
39. مصحح در متن «نامه» آورده و «ناب» را به حاشيه برده است. 

40. و: مانند «و» کرديُ و عربي و در فارسي در «جو» و «نو». («گويشهاي وفس و آشتيان و تفرش» ص25)  
41. فرقان/ 8 : قال الظالمون ان تتبعونّ اال رجال مسحورا. 

42. مؤمن/ 83 : حاق بهم ماکانوا به يستهزؤن. مصحح، متن را به «اندررسيد» تغيير دادهاست. 
43. شوري/ 47: استجيبوا لربکمّ من قبل ان يأتي يوم ال مردّ له من اهللا. مصحح در متن «پاسخ کنيد» آورده است. 

44. احقاف/ 26: وحاق بهم ماکانوا به يستهزؤن. مصحح در متن «برسيد» آورده است.  
45. محمد/ 4: فاذا لقيتم الّذين کفروا ... . مصحح در متن «برسيد» ضبط کرده است. 

46. ق / 34: ادخلوها بسالم... . مصحح در متن «اندررويد» آورده است. 
47. تحريم/ 4: ان تتوبا الي اهللا ... . مصحح در متن «توبت کنيد» آورده است.   

48. قلم / 49:  لوال ان تدارکه نعمة من ربّه لنبذ بالعراء... . مصحح در متن «اندررسيد» آورده است.  
49. احزاب/ 51. 

50. نور /3: والزانية الينکحها اال زان او مشرک.  

51. مصحح اين واژه را بيتغيير در متن باقي گذارده است.  
چنين  ري قرآن ترجمة 52. مصحح اين واژه را بيتغيير در متن باقي گذارده است. ترجمة اين بخش از آيه در

است: و سر وانزند دبير که وا ننويسد. 
53. بقره/ 282: وال يأب کاتب ان يکتب.  

54. طالق/ 7: فلينفق ممّا اتاه اهللا... .   
55. به معني «بگردد».  

56. کهف/ 110: فمن کان يرجوا لقاء ربّه.  
57. انعام/ 128: ويوم يحشرهم جميعا.  

58. مؤمن/ 46: ويوم تقوم السّاعة.  

59. فرقان/,73  
پهلوي، ص285).    زبان کوچک فرهنگ(  Karr :60. «کر» در پهلوي

61. «بچه» در پهلوي: waččag (همان، ص194).  
62. «پر» در پهلوي: parr (همان، ص208).  

63. «بريدن» در پهلوي burīdan (همان، ص198).  
64. قصص / 49.  

65. احزاب/ 28. مصحح در متن «جامه کنم» و «گسيذ کنم» آورده است. 
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66. کهف/ 42. 
67. روم/ 19. 

ص115)   پهلوي، زبان کوچک 68. هرمزد در مانوي: whrm(y)zd  . (فرهنگ
69. لغت «مژده» نيز در اين نسخه (مطابق ص1496، س4) بهصورت مزده آمده که مطابق تلفظ جنوبي اين 

ص317)  طبري تفسير واژه است. (ترجمة
قصههاي و ترجمه 70. قس: «اَمشب» (نسخة گلستان، مطابق ج7، ص1847، س5) کلمة «اَمسال» نيز در

(ج2، ص1082، س2) ديده ميشود.  قرآن
71. در نسخه زير همزه دو نقطه است.  

72. جمله چنين است: آن جراحتِ نيک شد. 
73. ظاهراً کيفيت اين مصوتها تحت تأثير صامتها و مصوتهاي مجاور آنهاست. بهنظر ميرسد در ابتدا 
يک مصوت خنثي بين دو صامت قرار ميگيرد و تا مدتها اين کلمات با مصوت خنثي تلفظ ميشدند ولي بعدها 
تحت تأثير صامتهاي کنار مصوت خنثي و يا مصوت هجاي بعد و يا تحت تأثير عوامل ناشناختة ديگر اين مصوت 
به a , i يا u بدل شده است و علت اينکه مصوت ميانجي در کلماتي از اين قبيل گاهي به دو صورت تلفظ 
ميشده نيز همين مسئله بوده که اين مصوت تا مدتها زنگ و کيفيت خاصي نداشته و بعدها اين کيفيت ايجاد شده 

فارسي، صص 15 تا 17)  زبان تاريخي  است. (ر. ک: مسائل
74. جمله در نسخه چنين است: اين فضل خداي منست و منتّ او وَ نِعْمتِ اوd بر من. 

ً آمدهاست. نور/ 15.  75. «ايشان» در ترجمة هَيناِّ
َهdمْ آمدهاست. عنکبوت/ 40.  سُ 76. «بزينتها» در ترجمة انفَ

77. براي اطالع از قاعدة حذف n پس از مصوت بلند ر. ک. صادقي، 1383، «دو تحول آوائي در زبان فارسي 
زبانشناسي، س 19، ش 2.   (حذف و اضافه شدن صامت «ن» بعد از مصوتهاي بلند)» مجلة

78. جمله چنين است: زمين را فرمانبردارا موسي عليهالسّالم کرد. 
79. در اين واژه دو تحول ديده ميشود: 1) تخفيف مصوت بلند 2) حذف هجاي اول. 

80. براي اطالع از قاعدة حذف هجاي اول برخي کلمات ر. ک. علياشرف صادقي، 1386، «تحول کلمات فارسي 
پژوهي، س 1، ش 1. در نسخة گلستان (بخش مربوط به جلد 6 و 7 چاپي) کلماتي ديگر مشمول  در دورة اسالمي». ادب
اين تحول شدهاند اين کلمات عبارتند از: هشتها (= بهشتها): هشتها گشاده ايشانرا درها آن (مطابق ج6، ص1557 چاپي، 
س13، در ترجمة جنات)؛ دينه (= مدينه): بيااي تا بدينه رويم (مطابق ج6، ص1646 چاپي،  س3)، و نيز: غوغا کردند و 
بدينه اندر عثمان را بکشتند (مطابق ج7، ص1738 چاپي، س15) و نيز: رسوالن بدينه رسيدند (مطابق ج7، ص1839 
چاپي، س3 از آخر)؛ فريدن (= آفريدن): جمله از فريدن اين جهان و بداشتن (مطابق ج7، ص1749 چاپي، س3)؛ گاهي 
(= آگاهي): و گاهي دهشان (مطابق ج7، ص1777 چاپي، س2 از آخر)؛ روهي (= گروهي): با روهي از ياران (مطابق ج7، 
ص1811 چاپي، س2)؛ ذر (= پذر = پدر): کنعان... گوش با ذر نکردي (مطابق ج7، ص1936 چاپي، س17)؛ گز (= 

هرگز): مرغاني ميبينم که گز اندرين جايگاه نديدهام (مطابق ج7، ص2058 چاپي، س2 و 3 از آخر). 
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طبري» بههم ريخته  تفسير 81. از آنجا که صورت پهلوي اين کلمه در مقالة «نگاهي به شيوة تصحيح ترجمة
 است اين مبحث را در اينجا مجدداً ذکر ميکنيم: شناسة اول شخص مفرد و جمع در زمان حال، در زبان پهلوي -
ēm است که بعدها بهom- و am- تحول يافته، ضبط فوق نشان دهندة آناست که شناسة ēm- در زمان مؤلف يا 

کاتب به em- مخفف شدهاست. («تفسير کيمبريج»، ص391)  
طبري» بههم ريخته  تفسير ترجمة 82. از آنجا که صورت پهلوي اين کلمه در مقالة «نگاهي به شيوة تصحيح
زبان کوچک  است اين مبحث را در اينجا مجدداً ذکر ميکنيم: «شانزده» در پهلوي šāzdah است. (فرهنگ
پهلوي، ص266) افزودهشدن n به «شازده» تحولي قياسي است که به قياس با پانزده رخ دادهاست. (دستور

فارسي، ص95)   زبان تاريخي
  

منابع و مآخذ  
مجيد، ، ترجمة عبدالمحمّد آيتي، چ 5، تهران، سروش. 1379   قرآن .1

بهاهتمام علي رواقي، ج1، تهران، مؤسسة فرهنگي شهيد محمّد رواقي. 1364   قدس، قرآن .2
فارسي، تهران، سروش. 1375   به عربي از ترجمه تاريخ 3. آذرنوش، آذرتاش،

(ادبيات و دستور آن)، چ 4، تهران، انتشارات معين. 1382   پهلوي زبان 4. آموزگار، ژاله و احمد تفضلي،
فارسي، تهران، سمت. 1377   زبان تاريخي دستور 5. ابوالقاسمي، محسن،

التنجيم، بهکوشش جاللالدين همايي، تهران. 1362   صناعة الوائل التفهيم 6. ابوريحان بيروني، محمدبن احمد،
تبريـز، س17، ش2، صـص  ادبيـات دانشـکدة نشـرية لهجـة شـيرازي»، بـه 7. اديب طوسي، «سه گفتـار

149ـ182. 1344  
لالعاجم، بـهاهتمـام نجيـب القرآن تفسير في تاجالتّراجم 8. اسفرايني، ابوالمظفّر شاهفوربن طاهربن محمّد،
مايل هروي و علياکبر الهي خراساني، ج2،  تهران، علمي و فرهنگي (بـا همکـاري دفتـر نشـر ميـراث

مکتوب). 1374ـ1375  
بهپارسي، بهتصحيح سيدمرتضي آيـتاهللازاده شـيرازي، تهـران، نشـر قبلـه (بـا کهن تفسيري از بخشي .9

همکاري دفتر نشر ميراث مکتوب) ، 1375  
المصادر، بهتصـحيح هـادي عـالمزاده، ج1، تهـران، تاج 10. بيهقي، ابوجعفر، احمدبن عليبن محمّد المقري،

مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي. 1366  
بهاهتمام حبيب يغمايي، 7 ج، تهران، دانشگاه تهران. 1339ـ1344   طبري، تفسير ترجمة .11

6230، 6231 و 6232)، محفـوظ در کتابخانـة مرکـزي طبري، (نسخة عکسي بـهشـمارة تفسير ترجمة .12
دانشگاه تهران.  

طبري، (ميکروفيلم شمارة 827)، محفوظ در کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران.   تفسير ترجمة .13
(نسخة مورخ 556 هجري)، بهکوشش محمـدجعفر يـاحقي، تهـران، مؤسسـة فرهنگـي ري قرآن ترجمة .14
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شهيد محمد رواقي. 1364  
اهتمام يحيي مهدوي و مهدي بياني، 2ج، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 1338   قرآن، به قصههاي و ترجمه .15

فارسي، چ 8 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهي. 1383   زبان آواشناسي 16. ثمره، يداهللا،
گويششناسي،  17. جعفري دهقي، محمود، ، «مقايسة تحول تاريخي برخي واجهاي تالشي با فارسي معيار»،

دورة دوم، ش 1، ص23ـ39. 1384  
انسـاني علوم فصلنامة 18. حاجيسيدآقايي، اکرمالسادات، «بررسي تحولّ واژة خفتن در متون فارسي دري»،

الزهراء، س 16 و 17، ش 63 و 64، ص71ـ86 . 1385ـ 1386   دانشگاه
پارسـي، س13، ش1 و 2،  نامـة 19. ـــــــ  «بررسي تحوالت يک واژة فوتشده از فرهنگهاي فارسي»،

صص75ـ95.  
ادبيـات، س 3، ش 31، صـص  مـاه کتـاب 20. ـــــــ  «نگاهي بهشيوة تصحيح ترجمـة تفسـير طبـري»،

40ـ57.  
(زير نظر بهمن سـرکاراتي)، ج1، تهـران، فارسي زبان ريشهشناختي فرهنگ 21. حسندوست، محمدحسن، ،

فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 1383  
(فونتيک)، چ 6، تهران، آگه. 1378   آواشناسي 22. حقشناس، عليمحمد، ،

تهران، ج1، انتشارات دانشـگاه دانشگاه مرکزي کتابخانة ميکروفيلمهاي فهرست 23. دانشپژوه، محمدتقي،
تهران. 1348  

بهتصحيح سعيد نجفي اسداللهي،ّ ج1، تهران، بنيـاد فرهنـگ دستوراالخوان، 24. دهار، قاضيخان بدرمحمّد،
ايران. 1349  

القرآن، بهکوشش محمدجعفر ياحقي و محمدمهدي  تفسير في روحالجَنان و روضالجنان 25. رازي، ابوالفتوح،
ناصح، ج4، ؛ ج8، 1376؛ ج11، 1367؛ ج16، 1365؛ ج18، 1375؛ ج20، 1375، مشهد، بنياد پژوهشهاي 

اسالمي آستان قدس رضوي. 1372  
واألشـياء، بـهتصـحيح محمدحسـين الحروف مرتب في مهذّباالسماء 26. الزنجي السجزي، محمودبن عمر،

مصطفوي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي1364.  
دواني، تهران، نشر آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 1381   گويش فرهنگ 27. سالمي، عبدالنبي،ّ

سورآبادي، بهتصحيح علياکبر سعيدي سيرجاني، ج5، تهـران، فرهنـگ تفسير 28. سورآبادي، ابوبکر عتيق، ،
نشر نو. 1380ـ1381  

فارسي، تهران، دانشگاه آزاد ايران. 1357   زبان تکوين 29. صادقي، علياشرف،
زبانشناســي، س 4، ش 1 و2،  30. ـــــــــ  «لغــات فارســي کتــابالتلخــيص ابــوهالل عســکري»، مجلــة

صص26ـ57.  
فارسي، تهران، سخن. 1380   زبان تاريخي مسائل 31. ـــــــ

زبانشناسي، س 19، ش1، صص1ـ41.   مجلة کازرون»، قديم 32. ـــــــ «گويش
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   ( « «ن» بعـد از مصـوتهاي بلنـد 33. ـــــــ «دو تحول آوائي در زبان فارسي (حذف و اضافهشـدن صـامت

زبانشناسي، س 19، ش 2، صص1ـ9.   مجلة
34. ـــــــ «يک تحول آوائي ديگر زبان فارسي: فرايند افزودهشدن صامت «ر» به بعضي از کلمات»، مجلة 

زبانشناسي، س 20، ش 1، صص1ـ16.  
(تـدوين يغمـايي حبيـب ارجنامة مصحح مرحوم يغمايي»، طبري تفسير ترجمة 35. ـــــــ، «نکاتي در باب

سيدعلي آلداود)، تهران، ميراث مکتوب. 1385.  
ادبپژوهي، س 1، ش 1، صص9ـ15.   36. ـــــــ «تحول کلمات فارسي در دورة اسالمي»،

(به سرپرسـتي اسـماعيل سـعادت)، تهـران، فارسي ادب و زبان دانشنامة 37. ـــــــ ب،«تفسير کيمبريج»،
فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 1386  

(بهسرپرستي اسـماعيل سـعادت)، تهـران، فارسي ادب و زبان دانشنامة 38. ـــــــ «ترجمة تفسير طبري»،
فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 1386  

ادبيـات،  مـاه کتـاب قرآن»، 39. غالمرضايي، محمد و اکرمالسادات حاجيسيدآقايي، «نثر شيواي فارسي در خدمت
س 1، ش.1386  

رضوي، شمارة 4،  بهکوشش احمدعلي رجـايي بخـارائي، تهـران، قدس آستان خطي قرآن لغات فرهنگ .40
مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي. 1363  

قمري، تهران، نشـر هجري 5 4و و 3 قرنهاي در ديوان بي شاعران اشعار و احوال شرح 41. مدبري، محمود،
پانوس، 1370.  

فارسي، ج3، چ 10، تهران، اميرکبير. 1375   فرهنگ 42. معين، محمد، ،
ايرانکوده، ش 11. 1318   يزدگردي، «گويشهاي وفس و آشتيان و تفرش»، 43. مقدم، محمد،

پهلوي، ترجمة مهشيد ميرفخرايي، چ 3، تهـران، پژوهشـگاه زبان کوچک فرهنگ 44. مکنزي، ديويد نيل، ،
علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 1383  

(زيـر نظـر بهمـن فارسـي زبـان در افعـال ريشـهشـناختي بررسي 45. منصوري، يداهللا و جميله حسنزاده، ،
سرکاراتي)، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 1387  

عدةاالبرار، بهاهتمام علياصغر حکمـت، ج9، تهـران، انتشـارات و کشفاالسرار 46. ميبدي، ابوالفضل رشيدالدّين، ،

دانشگاه تهران. 1339  
االسامي، چ عکسي، تهران، بنياد فرهنگ ايران. 1345   في السامي 47. ميداني، ابوالفضل احمدبن محمد، ،

فارسي، ج2، تهران، بنياد فرهنگ ايران. 1352   زبان تاريخ 48. ناتل خانلري، پرويز، ،
فارسي، چ 6، تهران، نيلوفر. 1378.   زبان در آن کاربرد و زبانشناسي مباني 49. نجفي، ابوالحسن،

قدس رضوي. 1377  قرآني، 4ج، چ2، بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان فرهنگنامة 50. ياحقي، محمدجعفر،



  


