
 
  
  
  
  

نيشابوري قصصاالنبياي   لزوم بازنگري در تصحيح
  
اکرم حاجي سيدآقايي  

  
مقدمه  

قصصاالنبياي نيشابوري است  يکي از قديمترين کتابهاي مستقل دربارة داستانهاي پيامبران،
که در مجموع، مشتمل است بر داستان پيامبران، احوال خلفاي راشدين، خاندان عباس، يزيد و 
حجاجبن يوسف. تأليف اين کتاب منسوب است به ابواسحق ابراهيمبن منصوربن خلف 
نيشابوري. تاريخ نگارش آن، بنا به حدس مصحح، قرن پنجم هجري است (يغمايي 1340: 
در سال 1340ش به کوشش مرحوم حبيب يغمايي و به همت بنگاه ترجمه و  15). قصصاالنبيا
نشر کتاب چاپ و منتشر، و از آن زمان، بارها تجديد چاپ شده است. اين کتاب مشتمل است 
بر پنج صفحه فهرست مطالب و شش صفحه مقدمه و دو صفحه تصوير نسخههاي خطي و 
478 صفحه متن و يک صفحه غلطنامه، و در پايان ده صفحه فهرست اعالم. مرحوم يغمايي 
متن را بر اساس عکس نسخة خطياي آماده کرده که «اصل آن به شمارة 362 (مطابق فهرست 
بلوشه) در کتابخانة پاريس موجود است» (همان: 14). اين نسخه 244 برگ دارد و کاتب آن 
عثمانبن الحاجي عمربن الحاجي محمدبنّ شيخ ايوب است که در تاريخ يکشنبه سيزدهم 
قصصاالنبيا،  جمادياالخر سال 669 هجري، کتابتش به پايان رسيده است (خلف نيشابوري،
ص 478؛ نيز: دانشپژوه 1348: 154). نسخة ديگري که به عنوان نسخهبدل مورد استفادة 
يغمايي قرار گرفته، نسخة عکسي کتابخانة نافذپاشا از کتابهاي موقوفة بابالجديد به تاريخ 
کتابتِ 764 هجري است (يغمايي 1340: 15). يغمايي از سه نسخة ديگر، که ظاهراً از مؤلفان 
ديگر است، در تصحيح کارش سود برده است. اين نسخهها عبارتاند از 1. نسخة دکتر مهدي 

                                                 
نيشابوري، تصحيح حبيب  قصصاالنبياء * ضميمة گزارش ميراث؛ سال هشتم؛ ش 21؛ 1389. اين مقاله، نقدي است بر کتاب

يغمايي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1340. 



212   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هشتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

بياني، 2. نسخة حسن نراقي، 3. نسخة جعفر سلطانالقرائيّ (همان: 16).   
اين کتاب از نمونههاي پرارزش نثر کهن دري به شمار ميرود و از نظر اشتمال بر لغات و 
در آن است که آثار  قصصاالنبيا ترکيبات نادر و کهن فارسي شايستة توجه است. اهميت ديگر
گويش مؤلف يا کاتب همراه با اختصاصات زباني ويژهاي در آن ديده ميشود. با آنکه مرحوم 
يغمايي نهايتِ کوشش خويش را براي تصحيح کتاب به کار بسته و کوشيده است که «متن 
بيهيچ تحريف و تصرّف به چاپ رسد» (همان: 17) مقابلة متن چاپي با عکس نسخة اساس 
که به شمارة 51 ـ3546 در کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران موجود است، نشان ميدهد که در 
برخي موارد ضبطهاي نسخة اساس در متن چاپي انعکاس نيافته است و از آنجا که ثبت و 
ضبط اين موارد، ميتواند جنبههاي مبهمي از سير تحوالت تاريخي زبان فارسي را آشکار کند، 
نگارنده بر آن شد تا اين موارد را طي مقالهاي عرضه نمايد. اين موارد را به چند دسته ميتوان 

تقسيم کرد:1  
1. شماري از واژهها مشمول تحوالت آوايي شده و با شکل رايج آنها تفاوتِ صورت پيدا 
کردهاند. با در نظر گرفته نشدن تحوالت آوايي صورتِ متداول آنها در متن چاپي آمده است، 

بيآنکه از شکل اصلي واژه در نسخه ياد شود.   
2. تعدادي از واژههاي کهن، که ريشه در فارسي ميانه دارند و يا به ريشة باستاني 
نزديکاند، به شکل اصلي يا تحوليافته در اين متن ديده ميشوند و به سبب بيتوجهي به اصل 

کهن، صورت ديگري از واژه در متن گنجانده شده است.  
3. شماري از واژهها در نسخه مشکول است. تعدادي از اين ضبطها با تلفظهاي متداول آنها در 

متون قديم يا دورههاي بعد متفاوت است، اين تلفظها در متن چاپي منعکس نشده است.  
4. تعدادي از لغات در نسخه مشدد بوده که شماري از آنها به متن چاپي منتقل نشده است.  
5. در مواردي ضبط نسخة خطي نادرست بوده و در متن چاپي بي هيچ تذکاري تصحيح 

شده است.  
6. متن چاپي گاه افزودههايي نسبت به نسخة اساس دارد، بي آنکه بدانها اشاره شود.  

7. برخي نکات دستوري در تصحيح متن در نظر گرفته نشده است.  
قبل از ورود به بحث، ذکر دو نکته ضروري مينمايد: نکتة نخست آنکه بيان تمامي مـواردِ
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اختالف نسخة خطي با متن چاپي، باعث به درازا کشيده شدن سخن ميگردد؛ بنابراين، نگارنده 
صرفاً به ذکر شماري از تصرفاتِ مصحح پرداخته است و تطبيـق کامـل نسـخة خطـي و مـتن

چاپي را به نوشتاري ديگر واگذار مينمايد. همچنين مواردي که بررسي آنها از نظر تاريخ زبان 
فارسي حائز اهميت است، با شرح بيشتري آمده و نگارنده کوشـيده اسـت بـراي بيـان قـوانين

حاکم بر برخي واژهها، از واژههاي بعضي متون کهن و معتبر ــ که قواعد آوايي يکساني بر آنها 
و واژههاي مورد نظر حاکم است ــ بهره گيرد.  

  
1. واژههايي که مشمول برخي تحوالت آوايي شدهاند.  

از جمله تحوالت آوايياي که در اين متن ديده ميشود، حـذف، اضـافه، ابـدال، تخفيـف،
اشباع، و قلب است. در اينجا به بيان و توضيح مواردي ميپردازيم که مشـمول ايـن تحـوالت
شده و در متن چاپي منعکس نشده، يا در مواردي بسيار اندک، در متن چاپي انعکاس يافته، اما 
به حاشيه منتقل شدهاند. روش ما بدين ترتيب است که در ذيل هر فرآيند آوايي، موارد مشمول 
«نسـخة را به ترتيب صفحة چاپي ميآوريم. در ضمن کلمة «نسخه» در ابتداي جمـالت نشـانة
عکسي» و «متن چاپي» به جاي متن چاپي مصحَّح است. کلماتِ مورد نظر را با سياهنمـودن، از

ساير واژهها متمايز کردهايم. شمارة برگهاي نسخه براي سـهولت مراجعـه، مطـابق شـمارهاي 
است که يغمايي ثبت کرده و در مواردي که برگهاي نسخه بههمريختـه اسـت. شـمارة بـرگ
مطابق شمارة يغمايي آورده شده و شمارة ثبتشده در نسخه در پانوشت آمـده اسـت. در نقـل

شواهد از نسخه، حروف پ، چ، ژ، گ، به صورت متداول، و ذال معجمه «دال» نوشته شدهاند.2  
1,1. حذف  

ص5، س11:  
نسخه [2b]: ابليس عليهاللعنة از جملةd فريشيگان بود.  
متن چاپي: ابليس عليهاللعنة از جملة فريشتگان بود.  

š اسـت. بـراي št بـه اين واژه دستخوش دو تحول شده است: تحـول اول خالصـهشـدن
حذف صامت t پس از š در متون کهن، شواهدي ميتوان يافت؛ نمونههـايي از ايـن حـذف را

ميتوان در واژههاي زير مالحظه کرد:  
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«پشـتهـا»، در  کشفاالسرار،4 /231؛ «پشهـا» بـه جـاي «بيشر» به جاي «بيشتر» (ميبدي،
«فريشـتگان»، در  قرآني، 988/3، قرآن: 121)؛ «فريشگان» بـه جـاي » (فرهنگنامة dترجمة «ظُهور
84؛ «کـنشهـا» بـه جـاي ،3 /1415، قـرآن: 15 و 62 (سـه مـورد)، همـان( ترجمة «المـالئکة» 
«فريشـيگان»،  «کنشتها»، در ترجمة «صَلَوات» (همان، 936/3، قـرآن: 61 و 120). تحـول دوم
ـ پايـاني a «تحـول ـ پاياني به ī است. علياشرف صادقي در مقالـهاي تحـت عنـوان a تبديل

ـ پاياني به  a ـ» مينويسد: در برخي نقاط ايران در قرنهاي ششم تا هشتم e کلمات فارسي به
=) ـ تبديل شده است. وي در بخش ديگري از ايـن مقالـه دربـارة واژههـايي چـون رنجـي e

ـ پاياني، باقيمانـدة a » :رنجه)، کديزاده (= کدهزاده)، و همي (= همه) و موارد ديگر ميگويد
ـ بلندتر از a در ساير مواضع کلمه (بـه  ag در هجاي بستة a ـ دورة ميانه است و مصوت ag

 a در آن به کار رفته به دو صامت ختم شود) تلفظ ميشود. کشش a جز مواردي که هجايي که
پس از حذف g پاياني نيز باقي است و در کلماتي که در آنها a به e تبديل ميشود، e به دليل 
 :1387 کشيدگي خود به ē (ياي مجهول) تحول يافته و سپس ē به ī بدل شده است» (صـادقي
«فريشـيگان» تبـديل شـده اسـت. از جملـه 397ـ404). بنابراين، «فريشتگان» با دو تحـول بـه
قـرآن واژههايي که ابدال « ـَه»/a به «ـ ي»/ī را در خود گنجانده «بنديگان» (= بندگان) (ترجمة

قرآني، 1150/3، قرآن: 85)  پارس، ص 255) و «خستيگي» به جاي «خستگي» (فرهنگنامة موزة
«فريشـيگان»3 آمـده اسـت است. ذکر اين نکته ضروري است که در اين نسخه يـکبـار ديگـر
(5b). در ضمن اين واژه، عالوه بر صورتِ فوق، به شکلهاي «فريستگان» (3a)، «فريشـتگان» 
 (8b،تـ بـا دو نقطـه در بـاال و زيـر) «(در موارد متعدد)، و در يک مورد به صورت «فريشيتگان

آمده که در اکثر موارد در متن چاپي تغيير يافته است.  
  

ص 35، س 7  
نسخه [16a]: تا بيامزدd شماُ را.  
متن چاپي: تا بيامرزد شما را.  

شواهدي از حذف صامت [r] در تعدادي از کلمات فارسي و گويشي در دست اسـت کـه
نشان ميدهد پديدة حذف [r] در جايگاه پس از مصوت (کوتاه و بلند) و ميان مصـوتهـا رخ
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ميدهد. اين شواهد، عالوه بر همين متن، در ديگر آثـار معتبـر و کهـن ادبيـات فارسـي يافـت
ميشود. در همين متن: «اودهايد» به جاي «آوردهايد» (53b = ص 122، س 13)؛ 4 «براود» بـه جـاي
«بپـرورانيم» (68a = ص 153، س 13)؛  «بـرآورد» (211a= ص 428، س11)؛ «بپـروانيم» بـه جـاي
«توريـة» (153a = ص 323،  َرودم» به جاي «بپروردم» (73b= ص 165، س 7)؛ «توية» بـه جـاي dبپ»
 = 233a) «کرسـي» س 8)؛ «د زمانة» به جاي «در زمانة» (180a=5 ص374، س4)؛ «کسي» به جـاي

ص 468، س2 از آخر)؛ «نيامdزم» به جاي «نيامرزم» (51a = ص 117، س 12). 6   
a و u و بـين دو مصـوت رخ داده از آنجا که در شواهد نسخة حاضر حذف [r] پـس از

است، چند شاهد از اين دست از متون ديگر ارايه ميشود:  
تفسـير «آوردن» (نيشـابوري، الف. حذف صامت [r] پس از مصوت a: «آودن» به جـاي
«اگـر»  مجيد، ص 123)؛ «اگـه» بـه جـاي قرآن از فارسي يميني، ص171؛ نيز: ترجمهاي بصائر
تفسير، 159/9)؛ «نازپرودگان» (در عبارت «نازپرودگان بيفرمان کردگان») بـه (ابوالفتوح رازي،

  .(80 قرآني، 1303/3، قرآن: ْرَفين» (فرهنگنامة dجاي «نازپروردگان»، در ترجمة «مت
مجيد،  قرآن ب. حذف صامت [r] پس از مصوت u: «آمزنده» به جاي «آمرزنده» (تفسير
ادب،  قـانون » (تفليسـي، dک 193/2)؛ «بزگوار شدن» به جاي «بزرگوار شدن»، در ترجمة «التبـارَّ

1269/3، حاشيه).   
تفسـير، 204/1؛  ج. حذف صامت [r] در ميان دو مصوت: «بازدايت» به جاي «بازداريت» (نسـفي،
«پنـداري» (ابوالفتـوح رازي، مجيد، 303/1)؛ «پنداي» بـه جـاي قرآن «پروش» به جاي «پرورش» (تفسير

تفسير، 121/10) (براي اطالع از شواهد ديگر، نک: حاجي سيدآقايي 1387: 75 ـ 84).   
  

ص52، س 17  
نسخه [24b]: نمرود گفت چون بيرون آي من بخداوند تو بگروم.  

متن چاپي: نمرود گفت چون بيرون آيي من بخداوند تو بگروم.  
يکي از نکات شايستة ذکر در بارة متن حاضر، به کار نـرفتن صـامت ميـانجي، در اکثـر مـوارد،
است. مصحح در مواردي اندک کلمات بدون صامت ميانجي را در متن باقي گذاشته (براي اطالع از 
اين موارد نک: غالمرضايي 1385: 380)، اما در اکثر موارد آنها را با «ي» ميانجي ثبت کـرده اسـت،
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«مـيگـوي»(26a= ص 56، س2)؛ «گـوي» (29b = ص 64، س3)؛  از جملة آنها اين موارد اسـت:
ــاي» (31b = ص 67، س8)؛  ــز (73a = ص 164، س8)؛ «ج ــاي» (31b = ص 67، س8)؛ ني «فرم
(36a = ص 77، س15)؛ مـيگـوي ( 36a= ص 77،  d(31 = ص 67، س13)؛ بفرمـاي « «فرود نيـايَ
س18)؛ نيکوي (44b = ص 96 ، س10)؛ نابيناي [= نابينايي]) (51b = ص 118، س 3)؛ آشناي [= 
ــي] ( 68a = ص 153، س20، ص 154،  ــالي [= بالي ــنايي] (52a = ص 119، س 19 و 20)؛ ب آش
(  77a = ص 171، س 8) و  س2)؛ روشناي [= روشـنايي] ( 73a = ص 164، س 1)؛ کـي [= کيـي]
موارد متعدد ديگر. گفتني است که در بسياري از متون کهن صامت ميانجي «ء» و «ي» در جايگـاهي
که امروز ما آنها را تلفظ ميکنيم، به کار نرفته است؛ در اينباره علياشرف صـادقي ( 1380ب: 46) 
مينويسد: «بهاحتمال قوي يک همزة لرزشي قوي بهعنوان صامت ميانجي به کار ميرفتـه اسـت کـه
کاتبان به علت ضعيف بودن تلفظ آن، آن را درخور ضبط نديـدهانـد» (بـراي توضـيحات و شـواهد
فارسي، ص25ـ50). ذکر اين نکته الزم است که در مـتن حاضـر در زبان تاريخي بيشتر نک: مسائل
مواردي اندک صامت ميانجي «ء» به کار رفته است؛ از جملة آنها اين مـوارد اسـت: ريزهـاء الـواح
(ص 220)؛ جامهاء نيکو (ص 226)/ گنجهاء او (ص 228)؛ اندامهاء او (ص 252)؛ نامهـاء بـزرگ

(ص306) (براي شواهد بيشتر، نک: غالمرضايي 1385: 381).   
  

ص 86، س 3  
نسخه [39b]: بکشيم يوسف را يا بچاي درافکنيم وي را.  

متن چاپي: بکشيم يوسف را يا بچايي درافکنيم وي را.  
در ديگر متنهاي کهن، شواهدي از حذف h پس از مصـوت بلنـد موجـود اسـت کـه بـر

درستي شاهد فوق صحه ميگذارد. نمونههايي از اين شواهد بدين قرار است:  
تفسير، 129/3، حاشيه)؛ را به جاي «راه» (ترجمه «چايي» به جاي «چاهي» (ابوالفتوح رازي،

«گـوا»  تفسير،236/3، حاشـيه)؛ قرآن، 667/2)؛ «گا» به جاي «گاه» (ابوالفتوح رازي، قصههاي و
طبري، 1711/6).    تفسير به جاي «گواه» (ترجمة
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ص101،س 8 ـ 9  
نسخه [47a]: جبريل گفتُ يا يوسف جوامردي از آن کودک هفتماهه بياموز. 

متن چاپي: جبريل گفت يا يوسف جوانمردي از آن کودک هفتماهه بياموز.  
در متن حاضر، واژة «جوامرد» چندين بار آمده و مصحح تعدادي از آنها را بدون ذکرِ اصـل بـه
«جوانمرد» تغيير داده7 و به تعدادي نيز «ن» را درون قالب افزوده8 و دو مورد را نيز بـدون تغييـر در
 n «بعـد از مصـوتهاي بلنـد عنصـر دنـداني متن باقي گذارده است. 9 در بارة حذف n بايـد گفـت:
بهتدريج ضعيف و بعداً حذف شده، ولي ويژگي دماغي آن به مصوت قبل از خود منتقل شده است» 
(نک: صادقي 1383ب: 7). در صفحات ديگر اين متن واژههاي ديگري نيز مشمول اين تحول آوايي 

شده که مصحح بدون اشاره به ضبط اصلِ نسخه، آنها را تغيير داده است:   
«چنـان»: هرگـاه کـه «ايشا» به جاي «ايشان» (237a = ص 475، س4 از آخر)؛ «چdنا» بـه جـاي
 = 149a  ) بنزيک مريم درآيم آنچ در شکم دارد برميگردد چنـاd گـوي سـجدهd مـيکنـدي و تواضُـع
َا ايد  dص315، س 2 و3)؛ «سليما» به جاي «سليمان» و «مهما» به جاي «مهمان»: شما امروز مهما سليم
«کـاروان» (208b = ص 424، س2)؛ «کشـتگا» بـه (134a = ص 286، س آخر)؛ «کاروا» بـه جـاي
جاي «کشتگان» (190a = ص391، س14). در اين متن در مـوارد متعـددي نگوسـار (= نگونسـار)

آمده که مصحح آن را در متن چاپي تغيير نداده است، از جمله: ص46، 47، 172 و غيره.   
  

ص121، س4 ـ 6 
نسخه [53a]: مدحي بکردند سخت نيکو چنانکd يوسف را دل خوش شد و خواسـت کـه
مـيگوييـدَ  ايشان را بنوازد هرچند که ايشان خطا10 کرده بودند گفت اکنون کـه سـخت نيکـو

واجب نکنُد ايشان را عقوبتکردن  
متن چاپي: مدحي بکردند سخت نيکو چنانکه يوسف را دل خـوش شـد و خواسـت کـه
ايشان را بنوازد، هرچند که ايشان خطا کرده بودند. گفت اکنـون کـه سـخت نيکـو مـيگوينـد

واجب نکند ايشان را عقوبتکردن  
يد را به جـاي ـ نـد بـه کـار بـرده، کـه مؤلف يا کاتبِ متن حاضر، در پنج مورد، شناسة ـ
مصحح اين موارد را تغيير داده است بدون آنکه به اصل اشارهاي بنمايد. اين مـوارد بـهترتيـب
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صفحه عبارتاند از:   
يهودا همه برادران را جمع کرد و پيش يوسف درآمدند و گُفتند... آن برادرک مـا را بـر مـا

کرديـد  صدقه کندُ تا آن پير محنترسيده شاد شود... يوسف گفت با خـود اکنـون کـه تضـرعُّ
وقت شد (59b = ص137، س7)؛ پس هارون عاجز شد گفت من با اين قوم که متابع منايـد 

... آن مورچه را پيش خويش خوانـد و گفـتُ اينجا باشيم (100a = ص216، س13)؛ سdليمانَ
(  135a = ص288،  چرا گفتيُ مورچگان را که بگريزيد از من و از سپاه من چه بيـدادي ديـدهء
بياييـد شمشـيرها حمايـلکـرده چـون ايشـان س14 و 15)؛ رسول... گفت روز قيامت شـهدا

ميگذرند ابراهيم الخليل صلواتاهللا عَليَه11 ايشان را پيش آيد (215a = ص436، س6).   
ند در افعال، عالوه بر مثالهاي بـاال، در آثـار معتبـر و کهـن فارسـي يد به جاي ـ کاربرد ـ

شواهد متعدد دارد که ما در زير، نمونههايي از اين موارد را ذکر ميکنيم:  
قرآنـي، 1834/4،  » (فرهنگنامـة َ ْلِنـونُ dآشکارا داريد» به جاي «آشکارا دارند»، در ترجمة «يع»
قرآن:76)؛ «آمرزش خواهيد» به جاي «آمرزش خواهند»، در ترجمة «يَسْتَغْفِرُوا» (همان،1765/4، 
ُوا» (همان، 1718/4، قرآن: 53)؛  قرآن: 8)؛ «اندر شويد» به جاي «اندر شوند»، در ترجمة «يَخوضُ
17)؛  1664/4، قـرآن: ُون» (همـان، «يَتَـدَبرَّ «انديشـه کننـد»، در ترجمـة «انديشه کنيد» به جـاي
17)؛ «برگشـتيد» بـه 1884/4، قـرآن: «باشيد» به جاي «باشند»، در ترجمة «ان يکونوا» (همـان،
56)؛ «برمــينشـينيد» بـه جــاي 582/2، قـرآن: َلـَّـوْا» (همـان، «توَ «برگشـتند»، در ترجمـة جـاي
» (همــان، 1741/4، قــرآن:121)؛ «برنخيزيــد» بــه جــاي  ـونَ dَبـ «برمــينشــينند»، در ترجمــة «يَرکْ
» (همان،1869/4، قرآن:138)؛ «بزرگ شويد» به جاي «بـزرگ َ dبرنخيزند»، در ترجمة «اليَقُومون»
«بسـگالند»، در  ْبَرُوا» (همان، 1872/4، قـرآن: 53 )؛ «بسـگاليد» بـه جـاي شوند»، در ترجمة «يکَ
dوا» (همان، 1885/4، قرآن:53 )؛ «بگيريد» به جاي «بگيرند»، در ترجمة «يَأخُـذُوا»  يدِ ترجمة «فَيکَ
«لـميَسِـيرُوا» (همـان، «بنرونـد»، در ترجمـة » بـه جـاي يـدِ (همان، 1633/4، قرآن:119)؛ «بَنروَ
 ،1647/4 » (همـان، َ dْخَسـون dاليب» 1782/4، قرآن:76)؛ «بنکاهيد» به جاي «بنکاهنـد»، در ترجمـة
ْا» (همان، 1616/4، قرآن:76)؛  قرآن:88)؛ «پشت برکنيد» به جاي «پشت برکنند»، در ترجمة «وَلوَّ
«درآئيد» به جاي «درآيند»، در ترجمة «فَجَاسdوا» (همان، 601/2، قرآن:111)؛ «دوست داريد» بـه
جاي «دوست دارند»، در ترجمة «وَدُّوا» (همان، 1603/4، قرآن: 76)؛ «شـتابزدگـي کنيـد» بـه
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» (همان، 1763/4، قرآن: 24)؛ «شنويد» به جاي  َ جاي «شتابزدگي کنند»، در ترجمة «يَسْتَعْجِلونُ
» (همان، 1780/4، قرآن: 112)؛ «گريه ميکرديد» به جاي «گريـه َ dشنوند»، در ترجمة «يَسْمَعون»
» (همــان، 1655/4، قــرآن: 111)؛ «مــيانداختيــد» بــه جــاي  ـونَ ـُ مــيکردنــد»، در ترجمــة «يَبکْ
» (همان، 1863/4، قرآن: 29)؛ «ناخواهـان باشـيد» بـه جـاي َ «ميانداختند»، در ترجمة «يَقْذِفونُ

«ناخواهان باشند»، در ترجمة «اليَرْغَبdوا» (همان، 1740/4، قرآن: 62). بر اساس شواهدي که نقل 
شد، ميتوان نتيجه گرفت که تکرار فراوان اين کاربرد، احتمال خطاي کاتبان را ضعيف ميکنـد
و بايد به دنبال راهحلي بود که اين شيوة استعمال را توجيهپـذير سـازد. نگارنـده در بـاب ايـن

کاربرد، نظري دارد که در زير به شرح آن ميپردازد و تاکنون کسي بدان نپرداخته است. شناسة 
-īd ) ـيـد سوم شخص جمع در پهلوي، ēnd- است (آموزگار و تفضـلي1382: 74). شناسـة
/ēd-) که در مثالهاي باال ذکر شد، صورت تحوليافتة ēnd- اسـت. حـال بايـد ديـد چگونـه
ēnd- به ē/īd- بدل ميشود. صامتهاي دنداني d و n هر دو دنداني هستند با اين تفاوت کـه

d انسدادي و n خيشومي است. اين دو صامت ميتوانند به يکديگر بدل شوند.   
وقتي nd کنار هم قرار ميگيرند، معموالً به nn بدل ميشوند، مانند gan(n)om  (گندم)، 
d بـه ايـن gannāg (گناگ[مينوگ]، ظاهراَ از گنداگ) و مثالهاي متعدد ديگر. تبديل nd بـه

صورت بوده که تلفظ دماغي يا غنة n قبل از d و بعد از مصوت به تدريج حذف شده است.   
براي خالصهشدن گروه [nd] به [d] به مثالهاي زير توجه کنيد:  

االخوان، 652/1)؛ «رانده»،  دستور «بخشده»، به جاي «بخشنده»، در ترجمة «الواهِب» (دهار،
تفسـير قرآنـي، 958/2، قـرآن: 74)؛ و نيـز در به جاي «راننده»، در ترجمة «طـارِد» (فرهنگنامـة
تفسـير، 324/14، سـورة رازي: «و نيستم من رانـده شـما مؤمنـان» (ابوالفتـوح رازي، ابوالفتوح
تاجالتـراجم: «و نيسـتم مـن رانـدهاي آن کسـاني کـه ايمـان شعراء، ترجمة آية 114) و نيز در
29)؛ «روده»، بـه جـاي التراجم، 1014/3، سـورة هـود، ترجمـة آيـة تاج آوردهاند» (اسفرايني،
«رونده»، در ترجمة «دابَّة»: «و نيست هيچ روده که نه خداي هاگرفته است ناصيتِ او» (همـان،
1027/3، حاشيه)؛ «نگردگان» به جاي «نگرندگان»، در ترجمة «نـاظرين»: «آن دسـت او گشـت
»، بـه جـاي پـارس، ص 92) «وَرزدگـانَ مـوزة قـرآن سپيد او روشن مر نگردگان را» (ترجمـة
قرآني، 1402/3، قرآن: 55) (براي شواهد بيشـتر، » (فرهنگنامة ْتَرِفونُ dورزندگان»، در ترجمة «مق»
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ـ57). بنابراين ميتوان تصور کرد کـه شناسـة سـوم شـخص نک: حاجي سيد آقايي1384: 55
جمع يعني ēnd- نيز مشمول اين تحول آوايي شده و ابتدا با حذف n به صورت ēd- و سپس 

در مرحلة بعد به īd- بدل شده است.  
  

ص189،س 11  
نسخه [86b]: نهمd فرستان خون بدان گروه ناسزا.  

متن چاپي: نهم فرستادن خون بدان گروه ناسزا.  
در واژة «فرستان» صامتِ δ يا «ذ» که سايشي و ضعيف است، در بين دو مصوت (يعني در 
يک جايگاه ضعيف) قرار گرفته و حذف شده است، بنابراين ابقاي ضـبط نسـخه در مـتن الزم
«اسـتادن»، در ترجمـة است. نمونة اين تحول در اين کلمات ديده ميشود: «اسـتان» بـه جـاي

قرآني، 1341/3، قرآن: 42)؛ «باستاندي (= باستادندي): ايشان باستاندي و  ْسَاها» (فرهنگنامة dمر»
تفسـير، 271/8)؛ بفرسـتان (= بفرسـتادن) از کوه خانهها و جايها بسـاختند (ابوالفتـوح رازي،

81) و  قرآنـي، 255/1، قـرآن: فرهنگنامـة( شنقشي، ص11)؛ «پاشاه» به جاي «پادشاه»12  تفسير(
91)؛ داسـتان (= دادسـتان) (ابوالفتـوح 1419/3، قـرآن: «پاشاهي» به جاي «پادشاهي» (همـان،
و تفسير، 122/4، 126 و 128)؛ «دروني» به جاي «درودني»، در ترجمة «حَصيد» (ترجمه رازي،
قرآني، 656/2، قرآن:  فرهنگنامة قرآن، 1105/2، حاشيه، نسخهبدلهاي «مغ» و «پ»)؛ و قصههاي
«درودنـي») ديـده «درونـي» (بـه جـاي (221/8) نيـز واژة عـدةاالبـرار و کشفاالسرار 48؛ در
«التَحْميـد» (دهـار، ميشود. «ستون» به جاي «ستودن» (در عبارتِ «نيـک سـتون»)، در ترجمـة
«نـادادن» (ابوالفتـوح رازي، دستوراالخوان، 133/1، حاشيه، نسخهبدل «ب»)؛ «نادان» بـه جـاي

تفسير، 51/7، حاشيه).  
 

ص213،س 14  
بـرُد  نسخه [98b]: موسي بنياسرايل را وصيّتها کرد و پند داد و ايشان را ببرادر خـويش

هارون و خود برفت.   
متن چاپي: موسي بنياسرايل را وصيّتها کرد و پند داد و ايشان را ببـرادر خـويش سـپرد 
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هارون و خود برفت.   
تحول رويداده در اين کلمه حذف هجاي اول است که در برخي متون ديده ميشود ماننـد:
طبـري، نسـخة گلسـتان، تفسـير «جنـات» (ترجمـة «هشتها» به جاي «بهشتها»، در ترجمـة
1646/6چـاپي، س3)؛  «مدينـه» (همـان، مطـابق مطابق1557/6چاپي، س13)؛ «دينه» بـه جـاي
«فريدن» به جاي «آفريدن» (همان، مطابق1749/7چاپي، س3).13 براي اطـالع از قاعـدة حـذف

هجاي اول برخي کلمات نک: علياشرف صادقي1386ب.   
  

ص225،س 16 ـ 17 
نسخه [104b]: موسي او را عزيز داشتي و هر علمي ويرا مياموختي تا علما حاصل کرد  
متن چاپي: موسي او را عزيز داشتي و هر علمي وي را ميآموختي تا علمها حاصل کرد  

در برخي از متون کهن، شاهد استعمال «ـ ا» (= ها) بهعنوان عالمت جمع هستيم. در اينجا 
 « ِهِنَّ dوب dنمونههايي از اين موارد را ذکر ميکنيم: «برهنا» به جاي «پرهنا» (پيراهنها)، در ترجمة «جي
57)؛  قرآني، 631/2، قرآن: 47)؛ «بهشتا»، در ترجمة «جنات» (همان، 623/2، قـرآن: فرهنگنامة(
نسـفي تفسـير «پوسـتا» در 125)؛ کلمـة 619/2، قـرآن: » (همـان، «جdلـودُ «پوستا»، در ترجمـة

تفسـير،  (558/1) نيز ديده ميشود؛ «علماي ايشان» به جاي «علمهاي ايشان» (ابوالفتـوح رازي،
68/15، حاشيه، نسخهبدلهاي «آج» و «لب» (براي توضيح بيشتر و اطالع از شواهد ديگر، نـک:

صادقي و حاجي سيد آقايي 1389: 76 ـ54).   
  

ص 239، س 18 ـ 19 
مسـله از  لـه صـد و هشـتاد dدرين هژده روز جند مسله ازو بياموخـت جم :[111a] نسخه

احوال عالم  
متن چاپي: درين هژده روز مسئله ازو بياموخت جملهd صد و هشتاد مسئله از احوال عالم 

در اين متن در تمامي موارد به جاي «مسئله»، «مسله» به کار رفته (از جمله در 135b = ص 
ـ 153a ،14 = ص323، س7، و موارد ديگـر)  و مصـحح 289، س152b ،6 = ص322، س12
همه را به «مسئله» بدل کرده است. علياشرف صادقي (1385: 368) در اين باره مينويسد: «در 
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دورههاي اول زبان فارسي که هنوز تلفظ همزه و عين در زبـان فارسـي جـا بـاز نکـرده بـود،
ايرانيان غالباً کلماتي را که داراي همزه و عين بودهاند بدون همزه و عين تلفـظ مـيکـردهانـد». 
(876/2 و 877) و  قـرآن قصـههـاي و ترجمـه ازجمله متوني که «مسله» در آنها ديده ميشود
(ص171  حريـري مقامات ترجمة (عکسي، ص39، س15؛ ص86، س 24) و پاک قرآن تفسير

و 318) است (براي توضيحات بيشتر، نک: صادقي 1385).   
  

ص272،س 15  
نسخه [127a]: شغلي بيفتا و سپاه (نسخه: سياه) بکار ميبايست 

متن چاپي: شغلي بيفتاد و سپاه بکار ميبايست  
براي حذف صامت δ پس از مصوت بلند، عالوه بر همين متن، در ديگر آثار کهن و معتبر، 
شواهد بسياري، با هويتهاي دستوري مختلف، ميتوان يافـت؛ در اين متن: «فريـا» بـه جـاي
«فرياد» (150b = ص318چ، س11)؛ «بو» به جاي «بـود» (148b = ص314چ، س8)؛ «پـازهر» 
به جاي «پادزهر» (ص162چ، س7).14 از آنجا که حذف d در نسخة حاضر پس از ā و ū رخ 
داده است، به ذکر شواهدي از اين دست از متون ديگر اکتفا ميشود. نمونههايي از ديگر متون:  
تفسـير،   الف. حذف [δ] پس از â (در قديم: ā): «افتا» به جاي «افتاد» (ابوالفتـوح رازي،
ــيه،  ــان، 53/9، حاش ــداد» (هم «بام ــاي ــه ج ــدا» ب ــدل«آو»)؛ «بام ــخهب ــيه، نس 114/10، حاش
طبـري، 982/4)؛ «بيـداکار» بـه تفسـير نسخهبدلهاي«آو»، «آن»)؛ «بنها» به جاي «بنهاد» (ترجمـة

«بيدادکننـده»  52)؛ «بيداکننـده» بـه جـاي قرآنـي، 976/3، قـرآن: جاي «بيـدادکار» (فرهنگنامـة
کشفاالسرار، 363/8)/ هفتا  تفسير، 196/16)/ پازهر به جاي پادزهر (ميبدي، (ابوالفتوح رازي،
تفسـير، 5/ص3023، حاشـيه، نسـخهبـدل«حـس»، مربـوط بـه ج1،  به جاي هفتاد (سورآبادي،

پارس، ص343).    موزة قرآن ص243)/ ياکرد15 به جاي يادکرد (ترجمة
تفسـير «بسـتود» (ترجمـة ب) حذف [δ] پس از u (در قديم ū و ō): «بستو» بـه جـاي
طبري، نسخة گلستان، مطابق با 1770/7چاپي، س6)؛ 16 «بو» به جاي «بود»: «يکي از ايشان هند 
بود زن ابوسفيان مادر معاويه که... مر حمزةبن عبدالمطلب را فرموده بود کشتن و هم او فرموده 
1851/7چـاپي)؛ 17 «مـيترسـيدند از ان طبري، نسخة گلستان، مطـابق تفسير بو مثله کردن» (ترجمة
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ستد و داد زان بو که در ان راغب نبودند (رجايي، 1353: مقدمه، ص هشتادونه)؛ «خَشمالُو» به جـاي
قرآني، 1069/3، قرآن: 53)؛ «خشنو» به جاي «خشنود» (همان، 450/2، قرآن:  «خشمآلود» (فرهنگنامة
تفسـير، 236/16)؛  «زود» (ابوالفتـوح رازي، قشيريه، ص384)؛ «زو» بـه جـاي رسالة ترجمة 59؛ نيز
 ،527/2 طبري، 101/1)؛ «سوزيان» به جاي «سـودزيان» (همـان، تفسير «سو» به جاي «سود» (ترجمة

حاشيه)؛ «فرو» به جاي «فرود»18 (در بسياري از متون).   
  

ص 315،س 2  
نسخه [149a]: گفُت بدان ميدانم که هرگاه که ٮنريک مـريم درآيـم انـج در شـکم دارد

برميگردد.  
متن چاپي: گفت بدان ميدانم که هرگاه کـه بنزديـک مـريم درآيـم آنچـه در شـکم دارد

برميگردد. 
با توجه به اينکه بعضي کاتبان در گذاشتن حروف امساک نمـوده و کلمـات را بـا حـداقل
نقطه مينوشتند، واژة «ٮنريک» بايد به صورت «بنزيک» ثبت شود. در اين کلمه خوشة صامت 
zd به z خالصه شده است. اين تحول در متون کهن و معتبر گذشته نظايري دارد. مـا در زيـر

نمونههايي از اين موارد را ذکر ميکنيم: «تزه» به جاي «تـزده»: هـر روزي تـزه دو درم بـر مـن
طبري، 1342/5، حاشيه، نسخة «بـو»)؛  تفسير نهاده است و من آن را همي نتوانم دادن» (ترجمة
»: سر دزيدن جيـژو و سـر در جامـه کشـيدن... dع «دزيدن» به جاي «دزديدن»، در ترجمة «القبوُ
المصادر، 247/1)؛ «دزيده» به جاي «دزديده» در «المdحاوَصَة»: بـه دنبـال چشـم کتاب (زوزني،

ادب، 865/2)؛ «دوانـزه» بـه جـاي «دوانـزده» (= دوازده)، در  قانون دزيده نگريستن (تفليسي،
قرآني، 59/1، قرآن: 139، ستون 1)؛ «نز» به جاي «نزد»: و زمـان » (فرهنگنامة ترجمة «اثنيَ عَشَرَ
3210؛ و  تفسير، 3251/5، نسخهبدل «لـي»؛ نيـز در ص زدة نامبرده نز او (= عِنْدَه) (سورآبادي،
الترجمان، ص6: نز19 بصريان هشـت آيـت اسـت)؛ «نزيـک» بـه جـاي في الدرر همچنين در
تفسـير، 99/17).  ) (ابوالفتوح رازي، ٌ «نزديک»: و چه داني تو همانا قيامت نزيک است (= قريبَ
d : : نزيک شمايند.» رَتقاءْ مُ (1891/4، قرآن: 122، ستون1) آمده است: «يَلوdنکَ قرآني فرهنگنامة در
دسـتوراللغة، ص229، حاشـيه). در گـويش قـديم زني که نزيکيش نتوان کرد (اديـب نطنـزي،
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«دزد» و  31). گفتنـي اسـت کـه واژة 1383 الـف: کازرون نيز نزيک ديـده مـيشـود (صـادقي
مشتقات آن در پهلوي نيز مشمول اين تحول شده است:   

  
پهلوي   فارسي  

 duz(d) دزد  
  duz(d)īh دزدي  

  duzīdag دزديده  
  20Duzīdan دزديدن  

  
گفتني است که mēzdbān پهلوي با حذف d پس از z در فارسي به «ميزبان» بـدل شـده

است (مکنزي1383: 310). اين قاعده در برخي گويشها نيز يافت ميشود، از جمله در گويش 
همداني و دواني در کلمات زير:  

  
گفتني است که در گويش ساري، کلمات دزدکـي، سـيزده، نـوزده و يـازده بـه صـورتهاي
 yâzze (همان: 78) و nuzze ،(320 همان: 78 و) sizze/a ،(57 :1374 شکري) dezz-eki

» (nazzik) تلفظ ميشـود (همان: 78) و در گويش بختياري کلمة «نزديک» به صورت «نزيکّ

منبع   لغت گويشي   لغت فارسي  

گروسين 1370: 23   پdنزِه   پانزده  
گروسين 1370: 51   دdز   دزد  
گروسين 1370: 71   شُنزِه   شانزده  
گروسين 1370: 106   مdز   مزد  
گروسين 1370: 111   نزيکِ   نزديک  
سالمي 1381: 290   سِـ ـِ ز21َ   سيزده  
سالمي 1381: 308     22 شونْزَ شانزده  
سالمي 1381: 398   مز   مزد  
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(سرلک1381: 265). توجه به اين تلفظها نشان ميدهد که رشته واج zd ابتدا به zz تبـديل و
سپس به z مخفف ميشود. اين تحول را بدين شکل ميتوان نمايش داد:  

-zd- > -z(z) > -z-                                                                        
در فارسي تهران نيز نزديک «نزيک» و مزد «مز» و دزد «دز» تلفظ ميشوند.   

  
ص318،س 10  

نسخه [150b]: پال بر خويشتن بدريد.  
متن چاپي: پالس بر خويشتن بدريد.  

حذف «س» پس از مصوت (کوتاه و بلند) در متون ديگر نيز ديده ميشود.   
پس از مصوت بلند مانند «سپاداري» به جاي «سپاسداري» (در عبارتِ سـپاداري کنيـد) در
قرآني، 479/2، قرآن: 101، ستون1)؛ «ناسپا» اصل: ناسبا به جـاي » (فرهنگنامه رونُ ترجمة «تَشکْ
 ،66 طبري، نسخة اياصوفيه، سورة حـج، آيـة تفسير ترجمة( «ناسپاس»): که مردم ناسپا است23 
«کُنْـتمُ ْ «افسـوسکننـدگان»، در ترجمـة «افسـوکنندگان» بـه جـاي مطابق با ص 1062چـاپي)؛

قرآنــي، 469/2، قــرآن:41، ســتون1)؛ پــس از مصــوت کوتــاه ماننــد  » (فرهنگنامــة ـتَهْزِءdونَ تَسـْ
نسخة گلستان، مطابق 1257/5چاپي)،  طبري، تفسير «بيتالمقد» به جاي «بيتالمقدس» (ترجمة
«کرک» به جاي «کرکس»): هر فرشته چهار روي دارند... رويي بر صورت شير است... و رويـي
تفسير، 410/3، حاشيه، نسـخة اسـاس و نسـخهبـدل بر صورت کرک24 است (ابوالفتوح رازي،
«پـس» و  «لب» و «فق»). به گفتة دکتر علياشرف صادقي در روسـتاي کرمجگـان قـم کلمـات

» تلفظ ميکنند.    » و «عبا» تلفظ ميکنند. در ورامين نيز «پس» را «پـَ «عباس» را «پـَ
  

ص333، س13  
نسخه [158a]: مهماني ساخت. چون بنان خوردن نشتند، آن وصيت بجاي اورد.  
متن چاپي: مهماني ساخت. چون بنان خوردن نشستند، آن وصيت بجاي آورد.   

«برنشـتند» (211a = ص 429، س7). 25 ايـن «نشتن» بار ديگر در اين متن ديده مـيشـود:
نيـز ديـده تـاجالتـراجم طبـري، (نسـخة گلسـتان) و تفسير ترجمة کاربرد در ساير متون مانند
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تفسـير ترجمـة(    ميشود: «نشتگان» به جاي «نشستگان»: و شما باشيد نشـتکان انـدر مسـجدها
(882/2) ديـده تـاجالتـراجم طبري، نسخة گلستان، مطابق 117/1چاپي، س15)؛ «نشتنگاه» در
 ميشود. مصدرِ «نشتن» امروزه در گويش گيلکي، بردسير و کالردشت ديـده مـيشـود. (نـک:
حاجي سيدآقايي 1388 الف: 42؛ و همو 1388 ب: 117 ــ 118؛ نيز صادقي 1386 د، 317).  

  
ص400،س 3  

نسخه [194b]: چون باگشتند بدو منزل فرودآمدند.  
متن چاپي: چون با[ز]گشتند بدو منزل فرودآمدند.  

 = 238a) «هنـوز» حذف «ز» در يک کلمة ديگر از اين متن ديده ميشود: «هنـو» بـه جـاي
ص477، س 7).   

حذف [z] پس از مصوت بلند در متـون کهـن فارسـي و در برخـي گـويشهـا نيـز ديـده
تفسـير، 105/4،  بـا خداسـت (ابوالفتـوح رازي، ميشود: «امرو» به جاي «امروز»: امـرو کـار او
مهذباالسماء، ص354)؛ «باگرديدن» بـه حاشيه)؛ «باپسين» به جاي «بازپسين» (زنجي سجزي،
و «بازگشـت» (ترجمـه تاجالمصادر، 508/2)؛ «باگشت»26 به جـاي جاي «بازگرديدن» (بيهقي،
«بازگشـاد» (همـان، 792/2)؛ «نيامنـد»، بـه جـاي قرآن، 705/2)؛ «باکشـاذ» بـه جـاي قصههاي
«وازداشـت»  (مشهور به کيمبريج)، 221/2)؛ «واداشت»27 به جـاي مجيد قرآن «نيازمند» (تفسير
قرآن، 71/1)؛  نيز در  قصههاي و طبري، 958/4)؛ «هنو» به جاي «هنوز» (ترجمه تفسير ترجمة(

التنزيل، ص211).   لسان
اين قاعده در برخي گويشها نيز يافت ميشود:  

در تهران و ورامين «امروز» و «ديروز» به صورت «امرو» و «ديرو» گفته ميشود. در گـويش
 ru emru (اشـرفي خوانسـاري1383: 160) و روز بـه صـورت خوانساري امروز به صـورت
(همان: 214) و نماز به صورت nomâ (همان: 264) کاربرد دارد. واژة «هنوز» در سيستاني بـه
صورت اَنو (anu) گفته ميشود (محمدي خُمکَ 1379: 47). در الرستاني «پيـاز» بـه صـورت

«پيا» (piyâ) کاربرد دارد (اقتداري 1371: 306).   
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ص458، س 14  
نسخه [228a]: عمرو برشست.  

متن چاپي: عمرو برنشست.  
تحول رويداده در اين کلمه حذف هجاي اول است. نمونههايي از کاربرد فعل «نشستن» و 

«نشاندن» با حذف «نـ» آغازي در متون معتبر گذشته در دست است:  
شست صراحي به دو زانو به پيش/ دختر رَز شاند به زانوي خويش (اميرخسرو، به نقل از:

دهخدا، ذيل «شاندن»)؛ چون کشيدندش به شه، بياختيار/ شست در مجلس ترش چون زهرمار 
(مولوي، به نقل از: دهخدا، ذيل «شستن»). (براي شواهد بيشتر نک: دهخدا).

  
ص 468، س 6  

نسخه [232b]: من هرگز بازرگاني نکرمي.  
متن چاپي: من هرگز بازرگاني نکردمي.  

براي حذف صامـت d پس از صامت r، عالوه بر همين مـتن، در آثـار معتبر و کهـن ادبيـات
فارسي شواهدي ميتوان يافت. اين واژهها هويتهاي دسـتوري مختلفـي دارنـد. چنـد نمونـه از

تفسـير،  «مـردم» (سـورآبادي، مثالهايي که نگارنده يافته است، عبارتاند از: اسم: «مرم» به جـاي
«بژمرکـي» بـه جـاي 3478/5، حاشيه، نسخهبدل «لن»، مربوط به 1094/2، س3)؛ حاصل مصـدر:
«واگرنـده» بـه قرآن، 906/2 )؛ صـفت فـاعلي: قصههاي و «پژمردگي»، در ترجمة «موت» (ترجمه
پـارس، ص144 )؛ صـفت مفعـولي: مـوزة قــرآن جاي «واگردنده»، در ترجمة «منيـب» (ترجمـة
قرآن، 26/1 )؛ فعل: بازکراننـد قصههاي و «مرگان» به جاي «مردگان»، در ترجمة «اموات» (ترجمه
قصههـاي و پارس، ص79)؛ نکرندي (=نکردندي) (ترجمه موزة قرآن به جاي بازگردانند (ترجمة
قرآن، 12/1). حذف «دال» از مصدر «کرد» در لهجة عوام بخارا ديده مـيشـود (رجـايي بخـارايي

80:1375)؛ براي اطالع از شواهد بيشتر، نک: غالمرضايي و حاجي سيد آقايي 1386: 75 ـ 77).  
d پـس از وجه مشترک در شواهدي که ذکر شد، اين است که صامت دنـداني و انسـدادي

صامت لثوي و تکريري r قرار گرفته و سپس حذف شده است. به نظر ميرسد صامت r باعث 
حذف همخوان d شده باشد.   
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1. 2. اضافه   
«گاهي تحت شرايطي يک واحد زنجيري به زنجيرة گفتار اضافه مـيشـود، ايـن فرآينـد را

اضافه ميخوانيم» (حقشناس 1378: 159).   
  

ص11، س 2 و 3:  
... نامهاي اين خلق بگويند [ترجمة انبئوني] که من آفريدهام.    نسخه [5a]: ملک تعالي گفتُ

متن چاپي: ملک تعالي گفت... نامهاي اين خلق بگوئيد که من آفريدهام.   
مؤلف يا کاتبِ نسخة حاضر، چندين بار شناسة دوم شخص جمع و دوم شخص جمع امر 
را به صورت «ـ ند» به کار برده است و جز يک مورد، تمامي اين مـوارد را مصـحح بـه ـ يـد
تغيير داده و به اين تغيير نيز هيچ اشارهاي ننموده است، اين موارد به ترتيب صفحه عبـارتانـد
از: ملک تعالي گفُت بخدمت خويش بنازيدند بعزّت و جالل من که بفرمايمd شماُ را که سـجده
ـ 17)؛ گفت بيک سخن کـه کنيد مر انکس را که هرگز مرا سجده نکرده است (ص11، س16
(   24a = ص 51،  گفت از دين خويش هميبگرديد؟ بسوزيد او را تا بدانند کـه اوقـوّت نـدارَذ

ـ6)؛ آنگاه چون درماند و بيش چاره نيافت بفرموذd مرخدم وحشم را که بخـدمت ميايند  س 5
ـ 21)؛ فرعـون  هر رّوزي، و تازيانه ميزنيد بر سر من، تا مرا آرام بود (27b = ص 58، س 20
 = 84a) گفُت آمنتم به قبل ان اذن لکم گفُت بگرويذند بيش از انک من شما را دستوري دادمي

ـ3)؛ گفُت اغيراهللا ابغيکم الها؟ اي ميخواهند که چيزي را ميپرستيد که هيچيز  ص 185، س2
ـ 12)؛ واذ قتلتمُ نفساً فاداراتم فيها االية گفـتُ چـون  را بکار نيايند92a) 28 = ص200، س 11
بکشتند يکي را بحيله مشغول شذند تا نهان کنند،29 حق پيداکننده اسـت انـرا کـه شـما بنهـان
ـ 7)؛ اگر ترا برون انبيا و اوليا ديدار دهيم ايشان همه بغيـرت گردانيذ (104a = ص225، س 5
 109b) افتند صبر کن تا جمله گرديد و بيکبار بر موافقت ببينند تا کسي را غيرت و رشک نبود
ـ20)؛ ذواالقرنين را مهمان کردند و هر يکي حکمتـي همـيگفتنـدَ ـ 110a = ص236، س 18
آنگاه خواني بنهادند پيش او و همه از دور بيستادند. ذواالقرنين گفت چرا چيزي نميخوارنـد. 
ايشان دستار از روي خوان برگرفتنـد ( 154a = ص325، س آخـر)؛ چـون وي آن حـال بديـد
گفُت بدانيد که من شما را ميآزمودم که در دين خويش صلب هستيد يا نه؟ بدانند که مـن بـر
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ـ 2)؛ او را گفتند اسپي30 برنشين  دين عيسيام و از دين او برنگشتهام. (220a = ص 445، س1
تا خلق ترا بچشم حشمت نگرند گفت اين حديث نه از آن جايگاهست که شما ميگويند کـه

اين سياست و حشمت حديث اسمانيست (227a = ص457، س5 ـ 7).   
ـ است و ـند صورت تحوليافتة ēdـ و تلفـظ ēd/ēδ شناسة دوم شخص جمع در پهلوي
آن endـ بوده است، در اين باره علياشرف صادقي توضيحات مبسوطي دارد بدين شـرح کـه

مصوت بلند اين شناسه، همانند بسياري از کلمات فارسي، کشش خويش را از دست ميدهد و 
در عوض، موجب تکرار صامت پس از خود مـيشـود و سـپس در مرحلـة بعـد طبـق قاعـدة

ناهمگونشدگي31 يکي از دو d به n بدل ميشود. مراحل اين تحول بدين گونه است:  
d  edd  endē 

ديـده قرآنـي فرهنگنامـة و ري قـرآن اين تحول در تعدادي از متون کهن فارسي از جملـه
ـ 65).  1380 ب: 51 نـک: صـادقي ري، قـرآن ميشود (براي توضيحات بيشتر و نيـز شـواهد

ارايه ميشود:   قرآني فرهنگنامة اينک چند شاهد از
قرآنـي، 491/2، قـرآن: » (فرهنگنامة َ dْمَعون «اميد دارند» به جاي «اميد داريد»، در ترجمة «تطَ
43 و 62)؛ «دروغ بربافند» به جاي «دروغ بربافيد»، در ترجمة «تَفْتَـرُوا» (همـان، 517/2، قـرآن:
» (همـان، 525/2، قـرآن: َ ـونُ «تُفيضِ 98)؛ «شما ميگويند» به جاي «شما ميگوييد»، در ترجمـة

» (همان، 520/2، قرآن:90).   78)؛ «ميگريزند» به جاي «ميگريزيد»، در ترجمة «تَفِرُّونَ
   

ص 16، س17 ـ ص 17، س 1 ـ 2:  

نسخه [7b]: چه قضا رفته بود ببيرون آمدن آدم از بهشت... جواب ـ روا نبودي زيرا کـه از
وي فرزندان خواست بودن، بعضي کافر و بعضـي مسـلمان، همـه در پهشـت32 وي بودنـد و

بهشت33 جاي کافران نبود.   
متن چاپي: چه قضا رفته بود بيرون آمدن آدم از بهشت... جواب ـ روا نبـودي زيـرا کـه از
وي فرزندان خواست بودن، بعضي کافر و بعضي مسلمان، همه در پشت وي بودنـد و بهشـت

جاي کافران نبود.   
پديدآمدن h غيراشتقاقي در برخي کلماتِ متون کهن ديده ميشود: «برهتر» به جاي «برتـر» 
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قـرآن،  قصـههـاي و «بوسـتان» (ترجمـه طبري، 1559/6)؛ «بوستهان» بـه جـاي تفسير ترجمة(
قرآني، 1305/3، قرآن: 119  170/1، حاشيه)؛ «بهرخورداري» به جاي «برخورداري» (فرهنگنامة
«پهـر» بـه قدس، 116/1 و موارد متعدد ديگـر)؛ (دو مورد) و 57)؛ «بهود» به جاي «بود» (قرآن
پارس، ص111). در ايـن مـتن موزة قرآن جاي «پر»: پنداشت آن دريايي است پهرآب (ترجمة
سيزده بار کلمة «پهر» به جاي «پر» ثبت شده است. (نک: همان، ص472 و 473؛ «پهـش»34 بـه
تفسيرطبري، 370/2)؛ «تهـل» بـه جاي «پيش»: معبد پسر را درستگشته پهش پدر برد (ترجمة
«گفتـه شـهود»، در  سيستان، ص 103)؛ «شهود» به جاي «شـود» در عبـارت جاي «تل» (تاريخ
«فرمـايم» (ترجمـهاي قرآني، 1176/3، قرآن:37)؛ «فرمايهم» به جـاي ترجمة «قيل» (فرهنگنامة
» (بـه معنـي مـرغ) (ابوالفتـوح رازي، dبه جاي «مـرگ « مجيد، ص 53)؛ «مdهرگْ قرآن از فارسي

   .( 227/12 تفسير،
ذکر اين نکته ضروري است که برخي از واژههاي ياد شده، بافتهاي آوايي يکساني ندارند 

و علت پديد آمدن h غيراشتقاقي در آنها يکسان نيست.  
   

ص 25، س 6  
نسخه [11b]: هر دختري را ببرسري داد.   

متن چاپي: هر دختري را بپسري داد.   
تحول رويداده در اين کلمه افزودهشدن r غيراشـتقاقي اسـت کـه در ايـن مـتن در کلمـة

 = 177b ) ديگري نيز ديده ميشود: نگورسار (= نگوسار = نگونسار): بتـان نگورسـار35 شـدند
ص369، س12).   

r غيراشـتقاقي در ايـن بافـتهـاي مشـاهده براساس تحقيق و بررسي علياشرف صـادقي
ميشود: بافت پس از مصوت (کوتاه يا بلند)، بافت پس از صـامت لثـوي و دنـداني و تيغـهاي 

(صادقي1384: 1ـ 16).   
ص90، س 20ـ 21  

نسخه [42a]: مالک زعر گفت من خواهم که بخيرم وليکن با من درم و دينـار نيسـت... و 
اين ديگر مردمانd دل ندارند که بخيرند.   
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متن چاپي: مالک زعر گفت من خواهم که بخرم وليکن با من درم و دينار نيسـت... و ايـن
ديگر مردمان دل ندارند که بخرند.   

يغمايي «بخيرم» و «بخيرند» را ثبت کرده، اما به حاشيه برده است. با داليلي که بيان خواهد 
شد، نشان خواهيم داد که ابقاي اين کلمات در متن الزم است. علياشرف صـادقي در مقالـهاي 
تحت عنوان «تحول خوشة صامت آغازي» در بارة تحوالت اين خوشهها توضيحات مبسـوطي
داده که بخشي از آن بدين قرار است: در زبان پهلوي تعدادي از کلمات داراي خوشـة صـامت
آغازي بودند، اين خوشهها به دو صورت تحول يافتهاند: 1. يک مصوت کوتاه به نـام مصـوت
» < spēd؛ 2. يـک ميانجي ميان دو صامت آغاز کلمه فاصله انداخته است، مانند sipēd «سپيدِ

   .spand > «اسفند» ispand مصوت در آغاز خوشه اضافه شده است مانند
تحولِ مورد نظر ما در اينجا، تحولِ نخست است. در اين تحول ابتدا يک مصوت خنثي يـا
schwa بين دو صامتِ آغازي فاصله ايجاد ميکند و سپس تحت تأثير صامتهاي کنـار خـود و

u بـدل مـيشـود (بـراي i يـا يا مصوت هجاي بعد و يا در اثر عوامل ناشناختة ديگر به a يـا
 xr ـ 23). با اين تفاصيل ميتوان گفت که خوشـة 1380 ب: 11 توضيحات بيشتر نک: صادقي

در فعلِ xrīdan پهلوي در فارسي دري به دو صورت شکسته شـده اسـت: نخسـت خريـدنَ
(xarīdan) و ديگر صورت خِريدن (xirīdan). گفتني است که ضـبط اخيـر در کتـب لغـت
ثبت نشده است. در xirīdan مصوت ميانجي i تحت تأثير ī در هجاي بعـد بـه وجـود آمـده

است. اينک شواهدي از متون فارسي دري که دو صورتِ شکستن خوشه xr را نشان ميدهند، 
ارائه ميشود:  

بَازخَريدِ (همـان ْ : dوهمdقرآني، 476/2، قرآن: 45)؛ تُفَاد : التَشْتَرُوا : مَخَريد (فرهنگنامة خريدنَ
517/2، قرآن: 55)؛  

53)؛ افْتَـدَي: بـازخِرَد خـود را  202/1، قـرآن: خويشتن بـازْخردِ (همـان، : لَافْتَدَت: ْ خريدنِ
نيز به کار رفته است (متيني1350: 271).    قابوسنامه (همانجا، قرآن: 105). خِريدن در

تحول ديگري نيز درxirīdan روي داده و آن اشباع i به ī است که خِريدن  قصصاالنبيا در
از ُ : نيز به کار رفتـه اسـت: العَضـلْ المصادر تاج را به «خيريدن» بدل کرده است. «خيريدن» در

المصـادر، 47/1،  تـاج شوي کردن بازداشتن و بد زيستن با زن تـا خـود را بـازخيرد (بيهقـي،
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نسخهبدل «ما»).   
بنابراين مراحل اين تحول بدينگونه است:   

xīrīdan → xirīdan → xərīdan → xrīdan 
xarīdan بـه فارسـي امـروز (معيـار) رسـيده از بين اين دو صورت، فقط صورت متـداول

است؛ البته در فارسي اصفهاني اين کلمه با تلفظ xeridan به کار ميرود (کلباسي1370: 112).  
  

ص 137، س آخر  
نسخه [60a]: گفُت شما دانيد که با يوسف چه کرديد از جفاها يا خود را جاهل ساختييد  
متن چاپي: گفت شما دانيد که با يوسف چه کرديد از جفاها يا خود را جاهل ساختهايد؟  

همـين مـتن:  استعمال «ييد» به جاي «يد» در همين متن و برخي متون کهن ديده ميشـود.
«بنگريـد»  «بنگرييـد» بـه جـاي «انديشييد» به جاي «انديشـيد» (140b = ص 298، س آخـر)؛
(143a = ص303، س6)؛ «درروييد» به جاي «دررويد» (134b = 287، س2 از آخر)؛ «روييَـد» 

به جاي «رويد» (87a = ص 190، س11).   
قرآنـي، 234/1،  در ساير متون: «اندازييد» به جاي «اندازيد»، در ترجمة «اَلْقُوا» (فرهنگنامـة
» (همـان، 1217/3، قـرآن: ْ قرآن: 138)؛ «اندوختهييد»، به جاي «اندوختهايد»، در ترجمة «کَسَبْتمُ
تفسير، 3109/5، نسخه بدل «هن»)؛ «شمااييد» بـه 130)؛ «بروييد» به جاي «برويد» (سورآبادي،
593/1، حاشـيه)؛ (مشهور به کيمبـريج)، مجيد قرآن جاي «شماايد»: گمبودگان شمااييد (تفسير

شنقشي، ص82).   » به جاي «نگريد»: نگرييدَ از هم بنهپراکنيدَ (تفسير «نگرييدَ
مرکـزي 3794 در کتابخانـة 938 و عکـس در يکي از قرآنهاي مترجم که به شمارة فـيلم

را»  دانشگاه تهران محفوظ است، دو بار «ييد» به کار رفته اسـت: « شـما متابعـت کردييـذ ديـو
(34پ)، «بوذييذ36 بايشان برابر» (37ر).   

سه بار به جاي شناسة «يم»، «يـيم» بـه کـار االنبيا قصص نکتة شايستة ذکر اينکه در نسخة
رفته است:  

ــيم: (170a = ص356، س6)؛  ــيم» (156a = ص330، س5)؛ «بيــرون مــيروي «بيــرون روي
«ميروييم» (91b = ص 199، س13).   

کاربرد «ـ ييم» به جاي «ـ يم» در ديگر متون کهن نيز يافت ميشود: «برخورداري داديـيم»، 
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ص177)؛ «گرويدييم» (همان، ص381)؛   مجيد، قرآن از عشري بر تفسيري(
و او را بپـذيراييم و «بپذيراييم»: اگر بداند و پديد آيد که او راسـتگويسـت و پيامبرسـت
تاريخ، ص702)؛ گفتند اگر بخورد وی را گرگ و ما ده مـرداييم آنگـه مـا متابع شويم (بلعمي،

سخت عاجز باشيم (آصف فکرت 1373: 40).   
به نظر ميرسد که امالي ـ ييد شيوهاي براي نشان دادن ياي مجهول (= ē) بوده است.  

   
ص185، س 11  

  . مَ dمَ و پايهاتان ببر dگفُت دستهان ببر :[ 84b] نسخه
متن چاپي: گفت دستهاتان ببرم و پايهاتان ببرم.  

در اينجا «دستهان» به جاي «دستها» به کار رفته و n زائد نشاندهندة مصوتِ غنهشده است 
که بعداً به صورت واج مستقلي درآمده است (صادقي 1383ب: 2). شواهدي از کاربرد «هـان» 
 « «المَرافـقَ «آرنجهـا»، در ترجمـة «آرنجهـان» بـه جـاي به جاي «ها» در متون يافت مـيشـود:
 « ْ مُ «خالههانتان» به جاي «خالههاتان»، در ترجمة «خاالتکِ قرآني، 1336/3، قرآن:30)؛ فرهنگنامة(
تفسير،177/14، حاشيه) (براي توضيح بيشتر و اطالع از شـواهد ديگـر، نـک: رازي، ابوالفتوح(
ـ n .(58 زائد در يک کلمة ديگر از اين متن نيـز ديـده صادقي و حاجي سيدآقايي، 1389: 56
ميشود: بفرمود تا چهارهزار گاو بياوردند و سرونهاي ايشان بزر درگرفتنـد ( 139b = ص297، 
س6). مصحح در متن چاپي «سرو» آورده است. اين فرآينـد در ديگـر متـون کهـن نيـز ديـده
قرآني، 100/1، قرآن: 134)؛ «خستون» بـه جـاي ميشود: «فرونتر» به جاي «فروتر» (فرهنگنامة
«خستو» (همان، 212/1، قرآن: 38)؛ «پيشينکنندگان» به جاي «پيشيکنندگان» (همـان، 1383/3، 

قرآن: 91) (براي توضيحات و شواهد بيشتر نک: صادقي1383 ب: 1ـ 4).  
  

ص204، س5  
نسخهبدل [93b]: گفتند يا موسي درنيانيم کي آنجا قومياند قوي و بزرگاندام  

متن چاپي: گفتند يا موسي درنياييم کي آنجا قومياند قوي و بزرگاندام  
«ء»  در اين کلمه صامت ميانجي «ن» به کار رفته است. کاربرد صامت ميانجي «ن» به جـاي
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و «ي» در دو کلمة ديگر از نسخة حاضر و در برخي از ديگر متون کهن نيز ديده مـيشـود. در
همين متن: ما دو خصميم بر يکديگر ستم کردهيم37 تا تو مِيَان ما حdکم کنيُ و راه راست مـا را
 = 186b) گونيـد بنماني38 (127b = ص273، س14)؛ «گونيد» (گوييد): بزبـان ايشـان سـخن

ص385، س12).   
قرآنـي،  » (فرهنگنامـة ْ dلِنَفْتِـنَهم» «بيازمـائيم»، در ترجمـة در متون ديگر: «بيازمانيم» به جـاي
ــة ــد، در ترجم ــاني ندارن ــائي»: توان ــه جــاي «توان ــاني» ب ــتون1)؛ «توان ــرآن:52، س 1533/4، ق
«زاييـدن» (يوحنـا، » (همـان، 1762/4، قـرآن: 13، سـتون2)؛ «زانيـدن» بـه جـاي َ dون يعِ «فاَليَسْتطَ

فارســي، ص328، حاشــيه) و نيــز «بزاننــد» بــه جــاي «بزاينــد»: آنجــا کــه بزاننــد  دياتسـّـارون
تفسير، 3284/5، نسخهبدل «با»)؛ «ماني» به جاي «مـايي»: گوينـد منزّهـي تـو، تـو آبادي، سور(

تفسير، 76/16).    خداوند ماني نه ايشان (ابوالفتوح رازي،
  

ص224، س 17  
نسخه [104a]: ازين جوان خريدند خواستند  

متن چاپي: ازين جوان خريدن خواستند  
افزوده شدن صامت غيراشتقاقي [d] به پايانِ بعضي کلماتِ فارسيِ مختوم بـه [ n] در يـک

کلمة ديگر از اين متن و در برخي متون کهن و معتبر و در واژههايي با هويت دستوري مختلف 
نيز ديده ميشود، همين متن: مسلها پرسيدند گرفتند (170a = ص356، س4 و 5).   

  
ساير متون:  

اسم:  
جهانگيري، 2242/2)؛ «دنداند» بـه جـاي فرهنگ «پيرهند» به جاي «پيرهن» (انجو شيرازي،
مهذباالسـماء، ص399،  «دندان»: االَشْنَب: آنک دنداندش39 روشن بود و آبدار (زنجي سجزي،
قرآني، 136/1، قرآن: 90،  حاشيه، مربوط به ص 18 متن)؛ «گردند» به جاي «گردن» (فرهنگنامة

نيز 1004/3، قرآن: 105 و همچنين 1352، قرآن: 91)؛  
طبـري، 506/2 و 511،  تفسـير صفت: «بساماند» به جاي «بسامان»، در ترجمة «اِصْالح» (ترجمة
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«گوشتن/گوشـتين»: سـاق خَبَنْـداة: سـاقي گوشـتند40 و  حاشيه، نسخهبدل «نا»)؛ «گوشتند» به جـاي
مهذباالسماء، ص413، حاشيه، مربوط به ص101 متن)؛   سجزي، استخوانآور (زنجي

کهن، ص253)؛ «افتادند»  تفسيري از فعل: «آمدند و شدند» به جاي «آمدن و شدن» (بخشي
طبري،  تفسير تفسير، 327/1)؛ «بگرويدند» به جاي «بگرويدن» (ترجمة به جاي «افتادن» (نسفي،
قرآنـي، 619/2،  604/3)؛ «بيرون شدند» به جاي «بيرون شدن»، در ترجمة «الجَلَاء» (فرهنگنامـة
» (همان، 520/2، قرآن: 127)؛  قرآن: 78)؛ «جدا کردند» به جاي «جدا کردن»، در ترجمة «تَفْريقاً
138)؛ «سـگاليدند»  » (همان، 970/3، قـرآن: «درنوريدند» به جاي «درنورديدن»، در ترجمة «طَيّ

به جاي «سگاليدن»، در ترجمة «کَيْد» (همان، 1244/3، قرآن: 75).   
علياشرف صادقي در بارة d غيراشتقاقي مينويسد: «اين نـوع صـامتهاي انسـدادي کـه در

پايان کلمات افزوده ميشوند در اصطالح excrescent يعني آنچه به صورت زائد رشد کرده، 
صامت باليده، ناميده ميشوند. مثالً «کهن» در تلفظ عوام قم به شکل کهند (kohand) درآمـده
است. در زبان روستاي ماچيان رودسر گيالن کلمات شن، چمـن و دشـمن بـه صـورت شـند،

چمند و دشمند تلفظ ميشوند» (صادقي1373: 9).  
   

ص226، س 7  
نسخه [104b]: ويرا هفتاد هزار ديگ روبين بود.  

متن چاپي: ويرا هفتاد هزار ديگ رويين بود.  
صامت b در اين کلمه يک صامت ميانجي است. استعمال صامت b بـه عنـوان ميـانجي در

متن ديگري نيز ديده ميشود:  
فارسي، ص 78، حاشيه)؛ «بيابيد» بـه جـاي دياتسّارون «بجوبيد» به جاي «بجوييد» (يوحنا،
284، حاشـيه)؛ «درآييـد» (همـان، ص «بياييد» (همان، ص 98، حاشيه) و نيز «درابيد» به جـاي
«بکربيد» به جاي «بگرييد» (همان، ص 328، حاشيه)، «بکوبيد» به جاي «بگوييـد» (همـان، ص
«زاييـده»  246، حاشيه)؛ «دانابان» به جاي «دانايان» (همان، ص 282، حاشيه)؛ «زابيده» به جـاي

(همان، ص 146، حاشيه).   
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ص323، س 11  
نسخه [153a]: يانزده روز وحي نيامد.  

متن چاپي: يازده روز وحي نيامد.  
(   pānzdah) رخ داده  اضافه شدن n به يازده، تحولي قياسي است که به قيـاس بـا پـانزده
1377: 95). «يـانزده» در  است. همچنين است n در دوانـزده، سـينزده و شـانزده (ابوالقاسـمي
ص84 (حاشيه)، 126، 143 (متن) ديده شده که مصحح آنها را تغيير نداده اسـت، امـا در ص
457، س 1 (= نسخه 227a) آمده است: «صدويازدهم» که مراجعـه بـه نسـخة عکسـي نشـان
ميدهد که در اصل «صذ يانزدهم» بوده است؛ ضمناً «دوانزده» نيز در ص 23، 30 و 44 (مـتن)
و در ص 108 (حاشيه) و نيز ص 149، س 16 ديده ميشود که با مراجعه بـه نسـخة عکسـي
درمييابيم مورد ص 149 (= نسخه 66a) در اصلِ نسخه دوازده اسـت و مصـحح آن را تغييـر
داده است. 41 يانزده و دوانزده در برخي متون کهن ديگر نيز ديده ميشود: «ايشان بيسـت مـرد
طبـري، 432/2، حاشـيه، تفسـير ترجمـة(   گازر بودند و از آن بيست دوانزده با عيسـي برفتنـد
پارسي، ص 58)؛ همچنـين به کهن تفسيري از نسخهبدل «صو»)؛ «ماهها دوانزده است» (بخشي

«دوانزده برج» (همان، ص 107) نيز اين واژه ديده ميشود.  
1. 3. ابدال  

گاهي در يک واژه به داليل مختلف يک واج به واج ديگر مبدل ميشود.   
  

ص6، س 17  
نسخه [3a]: باد شقاوت پوزيد.  
متن چاپي: باد شقاوت بوزيد.  

p در دسـت اسـت کـه در نسخة حاضر، جز اين شاهد، چندين مورد ديگر از ابدال b بـه
مـوارد بـه ترتيـب صـفحه عبـارتانـد از: تمامي آنها در متن چاپي با b ضبط شده است، ايـن
«پرسيد» به جاي «برسيد»: منادي آواز ميداد تا قيمتش بهزار وقيه سيم... و هـزار شـتر و هـزار
اسب پرسيد (43b = ص 94، س6)؛ همه راه ميگفت اين چگونه بوده است و چه حال بـوده

است. چون پرسيد قوم را ديد پيش گوساله بعبادت هم بر ان جاي که بودند (100a = ص216 



لزوم بازنگري در تصحيح قصصاالنبياي نيشابوري/ اکرم حاجي سيدآقايي     □   237  
 

 

» (= برسيدند): بدان مراد پرسيدند222a d (= ص448، سطر 8)،  dو 217، س 20 و 1)؛ «پرسيدند
 222b) و بدر سراي نجاشي آمد dبه جاي «برسيد»: درين سخن بودند که جعفر پرسيد « dپرسيد»
= ص 449، س1)؛ «پيش» به جاي «بيش»: اي مومن هرچند گناه بسيار داري نوميـد مشـو کـه
1 و2)، بعضـي جنايت تو پيش از ان سحرة فرعون نيست (83a = ص182 و 183، س آخـر و

ـ 184b 42= ص381، س17)؛ پا بـه جـاي 184a) گفتند اين جادويست پيش از سه روز ندارد
«بـرده»:  «با»: گفت ندانم پا يکديگر سخن ميگفتندُ (131a= ص280، س16)؛ «پرده» به جـاي
صخرة بيتالمقدس ويران کرد و ايشان را پرده کـرد ( 152a = ص321، س 14)، مکـهّ را نيـز

خراب کنيمُُ و شما را پرده کنيمd (195a = ص400، س17)؛ «پرستند» به جاي «برستند»: آن سه 

» بـه d؛ «پرشـد(189 = ص390، س15a   ) حواري عليهم السالمّ پرستند و بشـهري ديگـر شـدند
جاي «برشد»: باسمان پرشدd (198a = ص 406، س 16).   

از ابدال b به p نمونههاي فراوني در متون کهن ميتوان يافت: «پا» به جاي «با»: در عبارتِ 
قرآنـي، 1587/4 و 1588،  «هـوي» (فرهنگنامـة «پا نشيب برود» و «پا شيب بـرود»، در ترجمـة
4، مقدمه، هشتاد و پنج)؛ «پنـد»  شمارة قرآن قرآن: 89 و 138)؛ «پافند» به جاي «بافند» (فرهنگ
و » (ترجمـه «مـيبرگوييـدَ » بـه جـاي به جاي «بند» (همان، «مقدمه»، هشتادوپنج)؛ «ميپرگوييدَ

قرآن، 13/1).   قصههاي
   

ص70، س 6  
نسخه [32b]: بجانب ديگر گشت تا شرش بشست.   

متن چاپي: بجانب ديگر گشت تا سرش بشست.   
ابدال سين و شين در همين متن و ديگر متون معتبر کهن شـواهد فراوانـي دارد. در همـين

متن: «پوشيده» به جاي «پوسيده»: کي برانگيزاند حق تعالي اين مردمان ريزَنده را و پوشيده43 را 
«شـگاليدن (سـگاليدن)  » (ص89، س8، ص 132،  (35a = ص76، س1)؛ «شکاليدن» بـه جـاي
 = 139a) شـکالند dد را تا همه گوش دارد ايشـان را، آنچـه کُننـد و dس13)؛ «فرموده بود هده
ص296، س10). مصحح دو مورد 89 و 132 را با «ش» ضبط کرده، اما مورد صفحه 296 را به 
«سگالند» بدل کرده است؛ «شتايش» به جاي «ستايش»: ايشان در عبادت و شتايش و پرسـتيدن
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 ֶ◌
 ֶ◌

◌ֶ

بتان بيفزودند (161b = ص340چ، س15)؛ «بيش» به جاي «پيش (پيس)»: همه طبيبان مقر ايند 
که اکمه را هيچ حيلت نتوانند کردن مگر خداي تعالي و ابرص را همچنين که بيش مادرزاد بود 
 221b) بنششت (179a 44 = ص373، س14)؛ «بنششت» به جاي «بنشست»: پسرش بمملکـت
 = 217a) «اندررشـيدند» اسـت: «ڜ» آمـده = ص447، س2). 45 در نسخة حاضر دو مورد نيـز
بشـت (228a = ص 458،  ص439، س16)؛ «بشت» به جاي «بست»: عصابة صرخ بر بيشـاني

س14). اين رسمالخط دو تلفظ «س» و «ش» را در اين کلمات نشان ميدهد. 46   
چند مثال از ابدال «س» به «ش» متون ديگر: «اندخشيدن» به جاي «اندخسيدن» (فرهنگنامـة
قرآني، 21/1، قرآن: 55)؛ «رشد» به جاي «رسد» (همان، 1366/3، قرآن: 76)؛ «شگالند» به جاي 
94)؛ «شـود» بـه جـاي » (همـان، 368/1، قـرآن: «سگالند»: بشب هميشگالند، در ترجمة «بَيَّتَ

قرآن، 27/1، حاشيه).    قصههاي و «سود» (ترجمه
  

ص127، س 3  
نسخه [55b]: هر دو تن بر يک خون بنشستند  

متن چاپي: هر دو تن بر يک خوان بنشستند  
  .un به ān واژة «خوان» با دو ابدال به «خون» بدل ميشود: 1. ابدال «خو» به «خـ»، 2. ابدال

در بارة تحول اول گفتني است که «خو» صامتي مالزيلبي است. امروزه تلفظ اصـيل آن از
بين رفته و با «خ» يکسان شده، بدين شکل که جزء لبي آن از ميان رفته و تنها جزء مالزي باقي 
xvā و xvē و xva فارسـي دري در فارسـي ـ 134)، يعنـي مانده است (خـانلري 1354: 133
امروز ايران به ترتيب به xā و xi و xo بدل شده است (ابوالقاسمي 1384: 265). در برخي از 
متون فارسي دري اين صامت به دو صورت «خو» و «خـ» کتابت شده و اين نکته نشـاندهنـدة

x بـوده و هـر دوآن است که در زمان تأليف يا استنساخ اين متون  xv در حال ساده شدن بـه

نوع تلفظ آن رايج بوده است. در نسخة حاضر نيز عالوه بر ثبت صورت «خو» در اکثر مـوارد،
در چند مورد اين صامت به صورتِ «خـ»آمده است، مثالً «خود» چند بار به صورت «خُـد»47 (ص8، 
س17؛ ص121، س آخر؛ ص340، س 2؛ ص 409، س2) و چند بار به صورت «خـود»48 (ص18، 
«خـواب» يـک بـار بـه صـورت س 6 و س2 از آخر، نيز ص31، س9 و س آخر) آمده است و يـا
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«خاب» (185b = ص384، س6) و در ساير موارد به صورت متداول آمده است.   
«خـون» درآمـده و تحول دوم ابدال ān به un است و «خوان» با ايـن تحـول بـه صـورت

«خون» ظاهراً معرف تلفظ xōn يا xun است. 49  
علياشرف صادقي در بارة ابدال ān به ūn مينويسد: در زبانهاي ايراني ā قبل از n کوتـاهتـر و

 u به ā ميشود. در اين تحول ابتدا ū به ā کمي بستهتر از معمول تلفظ ميگردد و همين سبب ابدال
و سپس به ū تبديل ميشود. وي گرد بودن تلفظ ā را موجب اين تبديل مـيدانـد50 (صـادقي1380 

ب: 96- 97). 51 و «خون» مرحلة مياني ابدال ā به ū، يعني u کوتاه را نشان ميدهد.  
«بازخوانـدن»  اين دو تحول (همراه هم) در متون کهن ديده ميشود: «بازخوندن» بـه جـاي
طبري، 685/3)؛ «خون» به جاي «خوان»: دست در دسـتارخون ماليـدن (بيهقـي، تفسير ترجمة(
تاجالمصادر، 30/1، نسخهبدل«پا»)؛ «خوندن» به جاي «خواندن» (همان، 18/1، 28، 70، حاشيه؛ 
 dεstarxu طبري، 774/3 و 780). واژة «دستارخوان» در گـويش قـاين تفسير ترجمة و نيز در

(زمرديان 1368: 157) و در گويش بيرجند destārxō[n] (رضائي1373: 222) تلفظ ميشود.   
1. 4.  تخفيف  

منظور از تخفيف، کوتاه شدن مصوت بلند است.   
  

ص8، س 15  
نسخه [4a]: جبريل را بفرستاد که از زمين خاک گرد.   
متن چاپي: جبريل را بفرستاد که از زمين خاک گيرد.   

«گيرد» با تخفيف مصوت بلند به کوتاه به صورت «گرد» درآمـده اسـت. صـورتِ مخفـف
«گرد» يک بار ديگر در نسخة حاضر ديده ميشود: «موسي بانگ ميکـرد بگريـد توريـت را»52 
(94b = ص206، س4). نمونههاي فراواني از تخفيف مصوت بلند ī و ē به کوتاه درمتون کهن 

ديگر نيز ميتوان يافت.   
در نسخة حاضر عالوه بر اين شواهد، واژههاي ديگري نيز مشمول اين تحول شده کـه مصـحح
«گرسـتن»53 بـه آنها را نيز در متن چاپي تغيير داده است. اين موارد به ترتيب صفحه عبـارتانـد از:
«بازايسـتاد»:  جاي «گريستن»: يک شبان روز ميگرست (31b = ص67، س16)؛ «بازاستاد» به جـاي
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باد بازاستاد54 (43a = ص93، س5) و نيز «باسـتاد» (229b = ص462، س7)؛ «رزيـدن» بـه جـاي 
«ريزيدن»: در گور پوسيدن و رزيدن و خوردن کرمان (60b = ص 138، س11)؛ «انجـا» بـه جـاي
«دريـن= (در ايـن)  »: اگـر درن «اينجا»: انجا بگوييم (106a = ص228، س آخر)؛ «درن» بـه جـاي
 = 108a) «؛ «نگرستن به جاي «نگريستن»: «نگرستي(107 = ص 231، س2a) وقت بميرم روا دارم
ص233، س4)، «نگرست» (110a = ص 237، س18)، «مينگرسـت» (134a = ص 286، س18)، 
«برنگرست» (137a = ص291، س19)؛ «نگرست» (138b = ص295، س5)؛ «ميانديشد» به جـاي
«ميانديشيد»55 (110b = ص238، س4 و 5)؛ «نپذرفت» به جاي «نپذيرفت» (190b = ص392، س 

2 از آخر)؛ «خوشتن» به جاي «خويشتن» (229a = ص 461، س 5).   
«آفريننـده»  «افرننـده» بـه جـاي و اينک نمونههايي از تخفيف مصوت ē و ī از متـون ديگـر:
قرآني، 601/2، قرآن: 4)؛ «ان» به جاي «اين» (رجايي 1353: «مقدمه»، ص هشتادونه)؛  فرهنگنامة(

134)؛ «پـر» بـه جـاي «پيـر»  قرآنـي، 1066/3، قـرآن: «بفريفـت» (فرهنگنامـة «بفرفت» بـه جـاي
«هـد» و  تفسير، 3382/5، نسخهبـدلهاي تفسير، 152/11، حاشيه؛ نيز: سورآبادي، (ابوالفتوح رازي،
«تـارکي» بـه جـاي تفسـير، 28/11، حاشـيه)؛ «قو»)؛ «پراهن» به جاي «پيراهن» (ابوالفتـوح رازي،

 « «واگـرِ قرآني، 982/3 ، قرآن: 54)؛ «گرد» به جاي «گيـرد» در ايـن کلمـات: «تاريکي» (فرهنگنامة
 ،(112 قرآنـي، 128/1، قـرآن: فرهنگنامـة (  (رجايي 1353: «مقدمه» هشتادونه)؛ برهم پيشي گريـد
کـريم،  قرآن از کهن «انبازگريان» (همان، 1370/3، قرآن: 90)؛ «گسل» به جاي «گسيل» (برگرداني
قـرآن، 92/1)؛ «همـدون» بـه جـاي قصـههـاي و ص 360)؛ «نپذرند» به جاي «نپذيرند» (ترجمه

قرآني، 101/1، قرآن: 39).   «هميدون» (فرهنگنامة
  

 ص 91، س 7 ـ 8:  
خريـذران  نسخه [42a]: خريدران درو زاهد بودند که ميترسيدند که بگريزد سهديگـر آن

که به مصر بودند که ميخريدند در وي زاهد بودند.   
متن چاپي: خريداران درو زاهد بودند که ميترسيدند که بگريزد سهديگر آن خريداران کـه

به مصر بودند که ميخريدند در وي زاهد بودند.   
در «خريدر» تخفيف ā به a رخ داده است. در نسخة حاضر، چند واژة ديگر مشـمول ايـن
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تحول شدهاند که مصحح آنها را بدون ذکر اصل نيز تغييـرداده اسـت، ايـن واژههـا بـه ترتيـب
الفبايي عبارت اند از: «انـج» بـه جـاي «آنجـا» (85b = ص187، س14)؛ «بازرهـا» بـه جـاي
«بازارها» (202b = ص414، س 8)؛ «بربر» به جاي «برابر» (167b = ص 351، س3)؛ «بال» بـه
جاي «باال» (123b = ص266، س10 و 14)؛ «جد» به جاي «جـدا» (118b = ص 255، س4)؛ 
«ديبها» به جاي «ديباها» (139b = ص 297، س6)؛ «صبران» به جاي «صـابران» (125a = ص 
268، س12)؛ «عصــها» بــه جــاي «عصــاها» (83b = ص183، س 16)؛ «علميــان» بــه جــاي 

«عالميان» (42b = ص 92، س1).   
«آنگـاه» ص130 و  از مواردي که مصحح آنها را تغيير نداده است، ميتوان «آنگه» به جـاي
«دهن» به جاي «دهان» ص 147 و «زربفت» به جاي «زربافت» ص296 را ذکر کرد. نظاير ايـن

تحول در بسياري از متون کهن ديده ميشود، مثالهاي زير اين تحول را نشان ميدهند:  
85؛ نيـز: قرآني، 997/3، قـرآن: تخفيف مصوت ā: «افرشته» به جاي «افراشته» (فرهنگنامة
قصـههـاي و «بامـدادان» (ترجمـه ص 998، قرآن: 89، 100، 111 و 134)؛ «بامددان» به جـاي
قرآني، 929/3، قرآن: 39)؛ «پرکنده» به جـاي قرآن، 269/1)؛ «بنگ» به جاي «بانگ» (فرهنگنامة

تفسـير، 3368/5،  «پراکنده» (همان، 288/1، قرآن: 111)؛ «سالر» به جاي «سـاالر» (سـورآبادي،
طبري، 779/3)؛ تفسير ترجمة » و «خوانسالر» در نسخهبدل «لن» و همچنين کلمات «آخرسالرُ

«وروارههـا»  85)؛ «ورورهـا» بـه جـاي قرآني، 1104/3، قـرآن: «کال» به جاي «کاال» (فرهنگنامة
(همان، 1065/3، قرآن: 65 ).   

 
ص 100، س 2  

نسخه [ 46b]: اگر از پيش دريده است يوسف درغزنست  
متن چاپي: اگر از پيش دريده است يوسف دروغزنست   

«دروغ» با تخفيف مصوت بلند به «درغ» تبديل شده است. نمونههاي فراوانـي از ايـن ابـدال در
همين متن56 و ديگر متون کهن يافت ميشود. در زير نمونههايي از اين موارد را عرضه ميداريم:  

تخفيف مصوتهاي ū و ō: در همين متن: «انـدهگين» (197b = ص405، س 10)؛ 57 «در» 
به جاي «دور» (ص454، س1)؛ «اندهان» به جاي «انـدوهان» (ص 132، س 17)؛ «پسـت» بـه
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قـدس،  جاي «پوست» (ص 224، س 5 از آخر). در متون ديگر: «بدن» به جاي «بودن» (قـرآن
«دروغ» (ابوالفتـوح طبـري، 1226/5)؛ «درغ» بـه جـاي تفسـير 257/2، 306، 307؛ نيز: ترجمة
 « تفسير، 27/11، حاشيه، نسخهبدل «بم»)؛ «فرختن» به جاي «فروختن»، در ترجمة «البَيْـعَ رازي،
تفسـيرطبري،  «کـوفتن» (ترجمـة 136)؛ «کفـتن» بـه جـاي قرآنـي، 368/1، قـرآن: فرهنگنامة(
قـدس، مـوارد قرآني، 933/3، قرآن: 79)؛ «گره» به جاي «گروه» (قرآن 1753/7؛ نيز: فرهنگنامة

قرآني، 358/1، قرآن: 42 و 105).   متعدد)؛ «هش» به جاي «هوش» (فرهنگنامة
   

ص 127، س 5 
نسخه [56a]: گفت مرا برادري بود هم از مادر من و گم شدست. اگر او با من بـودي هـر

دو بنشستمي.   
متن چاپي: گفت مرا برادري بود هم از مادر من و گم شدست. اگر او با من بودي هر دو بنشستيمي.   

در متن حاضر شش مورد شناسة اول شخص جمع به صورت ـم آمده است:  
پس اصل بدان بازگردد که گويم58 اگر ذبح اسحق بود آنوقت بود کـه... ( 30a = ص64، س 8)؛ 

پس برادران گفتند که اکنون بنزديک پدر چگونه شويم و چه گـويم59 (41a = ص88، س 19)؛ مـا
خدمت او ضايع نکنيم و بر وي رحمت کنـيم و روز قيامـت جـواني بـوي بـازرسـانيم و ببهشـتش 
نشانم60 (66b = ص 150، س 10)؛ ايشان جواب دادند که هرچند تـو بگـوي61 و تهديـد دهـي مـا

برنگرديم بدانچه بديدهام62 (84b = ص185، س 13و14)؛ بگوييد کي اگر اين عذاب از ما بـرداري
و بگرداني ما با تو بگرويم و بني اسرايلرا بتو بازدهـم63 (86b = ص189، س 17و18)؛ چـون بنـي

اسرايل بشنيدند... همه جمله شدند. بيکبار گفتند نپذيرفتم64 (94b = ص205، س 19).   
شناسة اول شخص مفرد و جمع در زمان حال، در زبان پهلوي ēmـ اسـت کـه بعـدها بـه
omـ و amـ تحول يافته است، ضبطهاي فوق نشان ميدهند کـه شناسـة اول شـخص جمـع

(يعني ēmـ) در زمان مؤلف يا کاتب بهemـ تخفيف پيدا کرده اسـت (صـادقي1386ج: 391). 
مواردي از اين کاربرد در ديگر متون کهن فارسي:  

2)؛  قرآنـي، 104/1، قـرآن: «اذقنـا» (فرهنگنامـة «بچشانم» به جاي «بچشـانيم»، در ترجمـة
» (همـان، 885/2،  «بخواستمي» به جاي «بخواستيمي» در عبارت بخواستمي ما، در ترجمة «شِئناْ
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تفسـير 10، کـه همـان » به جاي «برکشيديمي» (همان، 804/2، قـرآن: قرآن: 124)؛ «برکشيدميِ
«او  ص203 است). کل اين جمله در نسخة عکسي [گ 387] اين تفسير چنـين اسـت: شنقشي
يمـيِ اُو َي و مَلکِ و باذشـاه دdنيـاش کردَ يمِ dَي حقا بلعمَ را بميهينَ نام بآسمانْ برد گر ما خُواستيمِ
.» اين فعـل کـامالً ضـبط يَ َه کرديمِ اشتَ اميَه رَا بذان علم نيکوا سخنان حکمت بَرکشيذميِ و بردَ

emـ را نشان ميدهد؛ «بفرستادمي» به جاي «بفرستاديمي»، در ترجمة «نزلنا»: «واگر بفرستادمي 

تفسيرطبري، 1174/5)؛ «بنويسم» به جاي «بنويسيم»: «حقـا کـه اين بر گروه اعجميان» (ترجمة
او را از عـذاب افزودنـي» (ترجمـة د ] ُّ dآنچ ميگويد، او بيفزايم [= نَمـ d [ْتُب زود بنويسم [= سَنکَ
پارس، ص10)؛ «بيافريدم» به جاي «بيافريديم» در عبارت بيافريـدم مـا، در ترجمـة موزة قرآن
قرآني، 714/2، قرآن: 87)؛ «توانايم» به جاي «توانائيم»: «ما بر بـه فروبـردن «خلقنا» (فرهنگنامة

 :« عناَ ِمَي» به جاي «توانستيمي»، در ترجمة «اسـتطَ ري، ص 222)؛ «توانستُ آن آب توانايم» (قرآن
ِميَ اُو زاد و راحله... داشتيميَ حقّا کي بيامديمي وا شـما «سوگندان خورند بخداي... اگر توانستُ
emــ رانشـان مـيدهـد؛ شنقشي، ص235،س 15). اين ضـبط نيـز تلفـظ بغزو تبوک» (تفسير
«انزلنـا»  «فروفروستادمي» به جاي «فرو فروستاديمي» در عبارت فروفروستادمي مـا، در ترجمـة
«نيسـتيم»: «و نيسـتم کننـده [= اِن کنـا قرآني، 277/1، قرآن: 92)؛ «نيستم» به جـاي فرهنگنامة(
تفسـير، 608/1)؛ «همنگـام کـردم»65 بـه جـاي فاعلين] اين چه نيست اين بر مـا روا» (نسـفي،

«همنگام کرديم»: «و همنگام کردم با [= واعدنا] موسي سي شب و تمام کرديم آن را بـده روز» 
قرآن، 258/1).    هاي قصه و ترجمه(

اين ويژگي در برخي گويشهاي زندة کنوني نيز مشـاهده مـيشـود: شناسـة اول شـخص
جمع، در گويش قاين، نوقان (يکي از محالت قديمي شهر مشهد) و يزد به صورت emـ و در 

گويش سبزوار əmـ تلفظ ميگردد.   

منبع   نام گويش  گويشي  فارسي 
bo-b  63برديم  زمرديان 1368: قاين  ord-em

me- r  67ميرويم  زمرديان 1368: قاين  -em

ستاجي  سبزوار    mənəm   1385:35اميکنيم 
ديب طوسي  نوقان   66goft-em   2: 1341اگفتيم 

ندازيم فشار انمي يزد   namendâzem   382:1382ا 
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ص 226، س 6  
نسخه [104b]: گفُت داديم او ر گنجها   

متن چاپي: گفت داديم او را گنجها  
کاربرد «ر» به جاي «را» در تعدادي از متون کهن فارسي ديده ميشود و تلفـظ آن احتمـاالً
» (ru/o) بـوده اسـت (صـادقي1385: 352). ايـن dر» » (ri/e) و يـا ( rə) وشـايد » (ra) يا «رِ «رَ
ويژگي دو بار ديگر در اين متن ديده ميشود که مصحح هر دو مورد را تغيير داده اسـت: داود

تر ببيننـد ( 151a = ص319، س11). از  او ر بديد (130a = ص 278، س19)؛ بني اسرايل نيـز
 ،293/13) رازي ابوالفتـوح تفسـير جمله متون کهني که ايـن ويژگـي در آنهـا ديـده مـيشـود
(452/1، 223/2 و 232) اســت (بــراي شــواهد بيشــتر نــک:  مجيــد قــرآن تفســير 320/17) و
84 و 85). در  صادقي1385، ص 352 و نيز غالمرضـايي و حـاجي سـيد آقـايي1386، صـص
» (گروسـين1370،  «رِ «را» در گـويش همـدان گويشهاي امروز نيز اين ويژگي ديده ميشـود.
ص57) و در گويش ساري نيز re (شکري 1374: 141) و در گويش قاين rε (زمرديان 1368: 

97) و در گويش کليميان يزد ro 67 (همايون 1383: 91) تلفظ ميشود.   
 

ص391، س 16  
نسخه [190a]: چون خوست که بازگردد.  

متن چاپي: چون خواست که بازگردد.  
ظاهرا در اين کلمه ابدال ā به a رخ داده است. در کلمات زير مشـابه ايـن تحـول رخ داده

است: «خور» به جاي «خوار»، در ترجمة «صاغرين»: بباشد از خوران («ترجمهاي قديم از قرآن 
تـاجالمصـادر، 122/1، حاشـيه)؛ کريم»، ص8)؛ نيز «خور داشتن»، در ترجمة «الحَقْر» (بيهقـي،
«خوسـتن»: زن  24/5، حاشـيه)؛ تفسـير، «خوستهاي» به جاي «خواستههاي» (ابوالفتـوح رازي،
«خوسـتيد»  تـاجالمصـادر، 4/1، حاشـيه)، » (بيهقـي، بـيَ يِّ » و «الخطِ ُ بةْ خوستن، در ترجمة «الخطِ
تفســير، 3519/5،  فارســي، ص 168، حاشــيه)، «خوســت» (ســورآبادي، ـارون دياتسـّ ــا، (يوحن
«خـواهر»  تاجالمصادر، 466/2، حاشيه)؛ «خوهر» بـه جـاي نسخهبدل «لن»)، «خوهند» (بيهقي،

تفسير، 3496/5، نسخهبدل «لن»).    (سورآبادي،
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1. 5.  اشباع  
منظور از اشباع، تبديل مصوت کوتاه به بلند است.   

 
ص42، س 18  

نسخه [20a]: صالح عليهالسلم هژده سال ديگر بزيست و شريعت بوورزيد  
متن چاپي: صالح عليهالسلم هژده سال ديگر بزيست و شريعت بورزيد.   

در مـواردي معـدود مفتـوح و پيشوند فعلي «بـ» در اين نسخه در بيشتر موارد، مضـموم و
مکسور ضبط شده است که در اين باره در بخش تلفظها بهتفصيل سخن گفته خواهد شد. بـه
» اشباع شده و به صورت «بو» درآمده است. اين تحول در متـون نظر ميرسد در شاهد فوق «بـُ
قرآنـي، 143/1)؛ «بـوبيني» بـه جـاي ديگر نيز ديده ميشود: «بوبر» به جاي «ببـر» (فرهنگنامـة
182/1)؛ «بوکنيـد» بـه «ببيني» (همان، 444/2 و 457)؛ «بوپرستيد» به جاي «بپرسـتيد» (همـان،
تفسـيرطبري،  «فـرا بپـذيرد» (ترجمـة 194/1). «فرابوپـذيرد» بـه جـاي جاي «بکنيـد» (همـان،
1058/4). «بــو» در افعــال «بــوچينم» (= بچيــنم) و «بوپارســر» (= بپرســد) در فهلويــات شــيخ 
صفيالدين اردبيلي نيز به کار رفته، با اين تفـاوت کـه در آنجـا bu (= bo) خوانـده مـيشـود
ـ 7). به گفتة دکتر احمدعلي رجايي ابدال «بـ» به «بو» در لهجة بخارايي نيـز (صادقي 1382: 6
نقـل بخـارا اهـل تحـف ديده ميشود؛ وي در کتاب خويش شواهدِ «بوبرند» و «بوبينيـد» را از
ميکند و متذکر ميشود: «تلفظ اين ’با‛ در خراسان هم اکنون نيز بـا ضـمّه اسـت و ظـاهراً در
زبان قديم مردم شرق ايران (دري) هم مضموم بوده است.» (رجايي بخارايي 1375: 47 ـ 48).  

  
 ص135، س 4  

نسخه [ 59a]: چون حقيقت شود ايشانرا که او را هيچ گناه نبوده است.   
متن چاپي: چون حقيقت شد ايشانرا که او را هيچ گناه نبوده است.   

تحول آوايي رخداده در اين فعل، اشباع مصوت کوتاه به بلند است که يک بار ديگر نيز در 
اين متن ديده ميشود: «ايوبّ بدان چشمه فروشد و برآمد هفتاندامش درست گشـته بـود... و

 » از ديگر چشمه آب بخوارد هرچه در تن او بيماري بود از او پاک شـود»68 (ص 261). فعـل
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شدن» با اشباع u به ū به صورت «شودن» در ديگر متون کهن نيز ديده مـيشـود. قافيـه شـدن
مؤيد اين نظر است :   ميسري دانشنامة «شود» با «بود» در

برآمــد زو مــراد و کامـة مـن   من بينـجامـيــد دانشنامة
کزين نامه همي پردخته شوديم   بسال سيصدوهفتاد بوديم

 (متيني1351: 597)  
تفسير،  مثالهاي زير نيز از همين مقوله است: «اُ سامان شودم درآوردن شما به وي» (نسفي،
422/1)؛ «آوردهاند که مردي چوبي برسر مردي زد آن مرد دعوي کرد که از اين زدن او ديـدار

تفسـير،  چشمش و شنوايي گوشش و گفتار زبانش و بويايي بينيش تباه شود» (ابوالفتوح رازي،
2)؛  قرآنـي، 728/2، قـرآن: » (فرهنگنامـة 397/6)؛ «درشود» به جاي «درشد»، در ترجمة «دَخـلَ
«اندرشود» به جاي «اندرشد»، در ترجمة «دَخَل» (همانجا، قرآن: 2)؛ «آفريـده شـود» بـه جـاي

» (همان، 712/2، قرآن: 108).    «آفريده شد»، در ترجمة «خُلِقَ
در نسخة حاضر، موارد ديگري از اشباع مصوت u ديده ميشود که مصحح، جـز يکـي، بقيـه را
تغيير نداده است. اين کلمات عبارتاند از: «بکوش» به جاي «بکُش» (ص335)؛ «مـورده» بـه جـاي
«مرده» (ص75)؛ «موشت» به جاي «مشت» (ص 155)؛ «دوختر» به جاي «دختر» (228b = ص459، 
س 11). 69 مواردي از اشباع در ديگر متون کهن و معتبر گذشته يافت ميشود مانند «پور» بـه جـاي
تفسـير،  «پشـت» (سـورآبادي، 114)، «پوشـت» بـه جـاي قرآنـي، 1168/3، قـرآن: «پر» (فرهنگنامة
«بـا»، «خوشـک» بـه جـاي تاجالمصـادر، 308/1، حاشـيه، نسـخهبـدل 3261/5، نسخهبدل «با»، نيز
قرآنـي،  «دشـمن» (فرهنگنامـة قـرآن، 451/1)؛ «دوشـمن» بـه جـاي قصـههـاي و «خشک» (ترجمه
قرآنـي، 1450/3،  1011/3، قرآن: 3، 53 و127)؛ «سوست کننده» به جاي «سست کننده» (فرهنگنامـة

المصادر،  81/1، حاشيه).   تاج قرآن: 44)؛ «شوستن» به جاي «شستن» (بيهقي،
   

ص199، س  8  
نسخه [91b]: ايشان ما را براهانند  

متن چاپي: ايشان ما را برهانند  
تحول رخ داده در اين واژه، اشباع مصوت a به ā است که در همـين مـتن و ديگـر متـون
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کهن فراوان يافت ميشود. کلمات ديگري در متنِ حاضر مشمول اين تحول شدهاند که مصحح 
برخي را به صورت متداول درآورده و تعدادي را به همان صورت تحوليافتـه در مـتن ضـبط

 =219a) «امـان» «آمـان» بـه جـاي کرده است. مواردي که به متن منتقل نشدهاند عبارتانـد از:
 =89b ) ص442، س18)، «بگذاشتند» به جاي «بگذشتند»: همه بگذاشتند و يکديگر را ميديدنـد
ـ 11)، «نفاقات» به جاي «نفقات» (103a= ص222، س9). مواردي که به مـتن ص195، س10
331؛ داسـتار چاپي منتقل شدهاند عبارتاند از: «ادام70 (= آدم)، ص8؛ پراستو (= پرسـتو)، ص

(= دستار)، ص 131، حاشيه؛ مطاهره (= مطهره) ص68؛ ناسازا (= ناسزا) ص 188.   
   ā به a شواهدي از ساير متون: اشباع مصوت

قرآني، 1059/3، قرآن: 57)؛ «آبر» به جاي «ابر»  «آبداست» به جاي «آبدست» (فرهنگنامة
(همان، 846/2، قرآن: 99)؛ «بازهکار» به جاي «بزه کار» (همان، 1051/3، قرآن: 39)؛ «راهانيدن» 
قصـههـاي و تفسيرطبري، 507/2 )؛ «ماهار» به جاي «مهار» (ترجمه به جاي «رهانيدن» (ترجمة
«هـمزانـو»  قرآن، 883/2)؛ «هامپشت» به جاي «همپشت» (همان، 722/2)؛ «هامزانو» بـه جـاي

(همان، 881/2).  
1. 6. قلب   

«گاهي دو همخوان 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 جـاي همخـوان نخسـتين

مينشيند. اين فرآيند را قلب ميگويند» (حقشناس 1378: 156).   
در متن حاضر در چند کلمه فرآيند قلب ديده ميشـود کـه مصـحح آنهـا را بـه صـورتِ
متداول بدل کرده است. اين موارد را ذيالً عرضه ميداريم: «هيزمت» به جاي «هزيمـت»: هَمـهَ

 dبه جاي «منهيـان»: مهنيـان « d؛ «مهنيان(84 = ص 184، س14a) سپاه بترسيدند و هيزمت شدند
وي مرغان بودند (131b = ص 281، س16)؛ «انشگتري» به جاي «انگشتري»: پس انشـگتري 

خويش مهر کن و در آب افکن (169a = ص 353، س آخر). 71   
«قلب» در بسياري از واژههاي فارسي ديـده مـيشـود؛ ماننـد چشـم/چمش، شلغم/شـملغ،
کتف/کفت (خانلري 1382، 85/2). اين قاعده سابقهاي ديرين دارد و در گذار کلمـات پهلـوي

suxr)؛  به فارسي نيز ديده ميشود: تلخ (پهلوي: taxl)؛ ژرف (پهلوي: zofr)؛ سرخ (پهلـوي:
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   .(mazg :پهلوي) مغز
2. تعدادي از واژههاي کهن، که ريشه در فارسي ميانه دارند و يـا بـه ريشـة باسـتاني 
نزديکاند، به شکل اصلي يا تحوليافته در اين متن ديده ميشود و به سبب بيتوجهي بـه 

اصل کهن، صورت ديگري از واژه در متن گنجانده شده است.   
 

ص5، س 3  
نسخه[2b]: آنگاه فريستگان را بر آسمانها قرار داد.   
متن چاپي: آنگاه فريشتگان را بر آسمانها قرار داد.   

فريستگان در 3a (ص 6، س10) نيز آمده که در متن چاپي «فريشتگان» ضبط شده است. ضـبط
فريستگان مطابق با صورت پهلوي frēstag است (مکنزي 1383 :278). اين کلمه در نسخة حاضـر

صورتهاي ديگري نيز دارد که در ذيل توضيحات مربوط به ص 5، س 11 آمده است.   
 

ص 17، س 13  
نسخه[8a]: بهشت بفضل وي توان يافت نه بعملي خويش  
متن چاپي: بهشت بفضل وي توان يافت نه بعمل خويش  

در نسخة حاضر، عالوه بر اين شاهد، موارد ديگري از نشان دادن کسرة اضافه بـه صـورت
«ي» ديده ميشود که مصحح سه مورد را در متن چاپي ضبط کرده و بقية مـوارد را تغييـر داده
69)؛ بـر است. مواردي که به متن چاپي منتقل شـدهانـد، عبـارتانـد از: اسـتخواني آهـو (ص
صورتي پيرزني (ص 420)؛ کساني خديجه (ص409). مواردي که در متن چاپي ثبت نشدهاند، 
عبارتاند از: بانگي گاو (99b = ص215، س 3)؛ بيشتري قوم موسي (99b = ص215، س5)؛ 

 = 172b ) ؛ کسـاني مـرا(119 = ص 256، س15a) ،(4112 = ص241، سa) کساني خويش
ـ 18). در بارة علت اين ضـبط بايـد گفـت ايـن صـورت بـه ريشـة کهـن آن ص360، س17
1382: 132). ايـن کـاربرد در بازميگردد. کسرة اضافه در پهلوي ī است (آموزگـار و تفضـلي

قـرآن، 29/1، س14)؛  قصـههـاي و متون کهن ديگر نيز ديده ميشود: روزي واپسين (ترجمـه
ستوري خويش (لسانالتنزيل، ص50، س 8).  
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ص 21، س 1  
نسخه [9b]: آدم بشصت72 آرش بازامد.   

متن چاپي: آدم بشصت ارش بازآمد.   
n پايـاني آن بـه اين کلمه در پهلوي ārešn است (مکنزي1383: 42) کـه پـس از حـذف

صورت āreš درآمده و در متنِ حاضر به کار رفته است. 73  
  

ص 129، س 11 ـ 12   
نسخه [57a]: برادران... در پيش يوسف رفتند و گفتندُ يا عزير... اميد داريم که اين خطـا از

ما درگذاري که اين شايد بودکه از کوکيست و او را بازدهي.   
متن چاپي: برادران... در پيش يوسف رفتند و گفتند يا عزير... اميد داريم که اين خطا از ما 

درگذاري که اين شايد بودکه از کودکي است و او را بما بازدهي.   
بوکـه  کوکي چهارسـاله واژة «کوک» يک بار ديگر نيز در نسخة حاضر به کار رفته اسـت:
تورية را ميخواند همه و هفتساله بود که ظاهر کرد و معني بدانست زيرا که حقتعالي گفت: 
ـ 9) بـه ايـن شـکل و آتيناه الحکم صبيّاً (148b). مصحح اين جملـه را (در ص314چ، س 8
تغيير داده است: گويند که چهارساله بود که تورية ميخواند همه و هفت ساله بـود کـه ظـاهر

کرد و معني بدانست زيرا که حقتعالي گفت: و آتيناه الحکم صبيّاً.  
تفسـير «کوک» در هر دو جمله به معنـي کـودک اسـت. ايـن واژه بـه همـين صـورت در
«ايـن (22/6)، در سه نسخهبدل «وز»، «تب» و «مـر» نيـز بـه کـار رفتـه اسـت: رازي ابوالفتوح
kūk پهلـوي بـه معنـي ضعيفان هم مردانند هم زنانند هم کوکاناند.» ظـاهراً ايـن واژه همـان

کوچک است (مکنزي 1383: 289). در بارة شاهد برگ 148b بايد گفت در نسخه فعل «بـود» 
به صورت «بو» آمده است. حذف صامت d پـس از مصـوتِ بلنـد در ديگـر متـون کهـن نيـز

شواهدي دارد؛ (در اين باره، نک: توضيحات ص 272، س 15.   
  

ص 131، س 4  
نسخه[57b]: ملک کس فرستاد بيوسف که من نيز برنشينيم  
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متن چاپي: ملک کس فرستاد بيوسف که من نيز برنشينم  
در متن حاضر، جاي ديگر نيز شناسة اول شخص مفرد به صورت «ـيم» ولي در بقية موارد 
به شکل «ـم» به کار رفته است: حقتعـالي بموسـي وحـي فرسـتاد... اگـر يکبـار از مـا زينهـار
ـ  نمي (106a = ص228، س13 dخواستي زينهارش داذمي و توبهاش کرامت کردمي و بيامرزيـد
 = 218a ) آوردهايـم و لختـي خرمـا وام مـيخـواهم ... گـروي 14)؛ محمّد بن سـلمه... گفـتُ

ص441، س5).   
شناسة اول شخص مفرد و جمع در زمان حال، در زبان پهلوي ēmـ اسـت کـه بعـدها بـه
omـ و amـ تحوّل پيدا کردهاست. اين ضبط نشان ميدهد که تلفظ ēmـ در زمان مؤلـف يـا

کاتب رايج بودهاست (صادقي 1386 ج:391). با مراجعه به نسخه ديده ميشود کـه عـالوه بـر
کاربرد ēmـ، شناسة اول شخص مفرد در اکثر موارد بدون حرکت و در مواردي با تلفظ omــ

و amـ نيز آمده است.   
 = 22b) َم ــزارَ ــنمَ (70a =74 ص158، س1)، بي ــتمَ (154b = ص327، س12)، کُ ــ: رdف amـ

ص47، س آخر)؛ بدانِستمَ (65a = ص148، س2).  
omـ: بکشمُ (152a = ص321، س7)، کنمُ (156b = ص331، س2).   

emــ  بنابراين ميتوان گفت احتماالً شناسة اول شخص مفرد در زبان مؤلف يـا کاتـب بـه
تخفيف يافته بوده، اما صورت کهن آن يعني ēm- هنوز از بين نرفته بوده است (همان: 391) و 

در کنار اين دو صورت، تلفظ am- و om- نيز وجود داشتهاست.   
«آگـاه «آگـاه کـرديم» بـه جـاي چند مثال از کاربرد ـ يم به جاي ـ م در ديگر متون کهـن:

کشـفاالسـرار، 510/10)؛  آگاه کرديم شما را... از آتشي زبانهزنان» (ميبدي، ْ : مُ کردم»: «فَاَنْذَرْتکُ
قرآنـي، 82/1، قـرآن: » (فرهنگنامة dبگرفتيم» به جاي «بگرفتم»: بگرفتيم من، در ترجمة «اَخَذْت»
بتان شما  61)؛ «سگالش کنيم» به جاي «سگالش کنم»: به خداي که سگالش بد کنيم [= لَاَکيدَن] َّ

پارس، ص33).    موزة قرآن را» (ترجمة
  

ص 139، س 13  
نسخه [62a]: يهودا اسپي نيکو بساخت  
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◌ֶ

متن چاپي: يهودا اسبي نيکو بساخت  
اسپ (asp) صورت پهلوي کلمة «اسب» است (مکنزي 1383: 183) و در همين مـتن و ديگـر
 62a ) متون کهن شواهد بسيار دارد. در همين متن: ايشان را اسپان و غالمان و ساختهاء نيکو فرمـود
= ص141، س7)؛ کفي خاک از زير اسپش برگرفتم (101b = ص219، س9)؛ گلة اسش در مرغزار 
هالک شدند (119a = ص 256، س9). مصحح اين موارد را در متن چاپي با «بـ» ضبط کرده اسـت،
اسـپي نيکروسـت اما تعدادي را (از جمله ص 447 و 457) نيز با «پـ» آورده است. در سـاير متـون:
الترجمـان، ص82). ايـن فـي الدرر تفسير، 363/6)؛ الخيل: اسپان (متحمدمروزي، (ابوالفتوح رازي،

کلمه در برخي گويشهاي امروزي مانند دواني و خراساني با «پـ» تلفظ ميشود.  
  

ص 155، س 16  
نسخه [69a]: ديک آن مرد را بکشتي  

متن چاپي: دي آن مرد را بکشتي  
«دي» و «ديـروز» اسـت ديک را بايد به صورت «ديگ» نوشت. dīg صورت قديمتر کلمـة
(مکنزي 1383: 246). اين لغت در برخي ديگر از متون کهن نيز ديده مـيشـود ماننـد: موسـي

طبـري،  تفسـير ترجمـة(       عليه السالم را گفت... ديـگ (مـتن: ديـک) مـردي قبطـي را بکشـتي
1608/6)؛ اي خواجه، ديگ (متن: ديک) و امروز ديدم که تو بر در سـراي شـاه [کـه] غلبـه و
کشفاالسرار، (341/6) ايـن عيار، 425/2)؛ در آشوب مردم بود، نان به صدقه ميدادي (سمک

واژه به صورت «ديگينه» به کار رفته است.   
  

ص 203، س 7  
نسخه [93b]: بميان خويش پنهان گُفتند چنانکd موسي ندانست که اين قومياند عظيم و ما 
سخت ضعيفانيم موسي ما راهي بردd تا بدست ايشان هالک شويم و اين بدان ميکنَيـد کـه مـا

بَبdتپرستي ميل کرديم.  
متن چاپي: بميان خويش پنهان گفتند چنانکه موسي ندانست کـه ايـن قـوميانـد عظـيم و مـا سـخت
ضعيفانيم موسي ما راهي برد تا بدست ايشان هالک شويم و اين بدان ميکند که ما ببتپرستي ميل کرديم.  
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«مـيگوييـد» بـه جـاي چنين کاربردي در اين متن در سه فعل ديگر نيـز ديـده مـيشـود:
ــه جــاي «بيايــد» (205b = ص 419، س6)؛  «مــيگويــد» (193a = ص397، س5)؛ «بياييــد» ب

«برخيزيد» به جاي «برخيزد» (ص463، س5). 75   
شناسة سوم شخص مفرد در زمان حال، در زبان پهلـوي ēdــ اسـت (آموزگـار و تفضـلي
1382: 74) که بعدها به adـ تحول يافتهاست. ضبط فوق نشاندهنـدة آن اسـت کـه تـا زمـان
مؤلف يا کاتب شناسة ēdـ هنوز از بين نرفته بوده است. با مراجعه به نسـخه مـيبينـيم کـه در
کنار اين صورت، شناسة سوم شخص مفرد با دو حرکت ديگر نيز ثبت شده است. چند نمونـه

(  24a = ص51، س6)؛ کُنَـد ( 51b = ص 118، س  از اين دو تلفظ ارايه ميشود: قـوّت نـدارَد
آخر)؛ آتش کُندَ (70b = ص159، س5)؛ ميداندَ (116a = ص 249، س3 از آخر)؛ نيست کنُد 
(85a = ص186، س15)؛ آن کندُ (136a = ص 289، س2 از آخر). بنابراين در نسـخة حاضـر
سه تلفظ ēdـ، adـ و udـ (= odـ) ديده ميشود. تلفظ ēdـ در سـاير متـون کهـن نيـز ديـده

ميشود. نک: حاجي سيدآقايي 1388 ب: 124.   
  

ص 211، س 10  
نسخه [97b]: گفت يا موسي چرا اشتاب کردي  

متن چاپي: گفت يا موسي چرا شتاب کردي  
تلفظ شتافتن در فارسي ميانه awištāftan است (مکنزي 1383: 268). بنابراين «اشـتاب» 

درست است. اين کلمه در ديگر متون نيز ديده ميشود، مانند:  
که اين باره را نيست پاياب اوي درنگي شود شير از اشتاب اوي  

شاهنامه، 139/2)؛    (فردوسي،
طبري، 807/3)؛ او را ديدند که بنمـاز ميدويـد تفسير و اشتاب همي کنند ترا ببدي (ترجمة
النجـوم:     احکـام علـم الـي المدخل االولياء، 221/1)؛ در تذکرة گفتند چه اُشتاب است؟ (عطار،
«اشتابزدگي» (ص 258) و «اشتابنده» (ص 252) نيز آمده است. امـروزه در گـويش خراسـان
اِشتاو (= شتاب) (اکبري شالچي 1370: 27) و در گويش زرند اِشتو (eštew) = شتاب) (بابک 

1375: 306) به کار ميرود.   
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ص 271، س 3  
نسخه[126b]: سيديکر قويدل بود و از کشتن نترسيدي  

متن چاپي: سهديکر قويدل بود و از کشتن نترسيدي  
 sē se يـا 1383: 265)، يعنـي sẻ اسـت (مکنـزي تلفظ واژة «سه» در پهلوي بـه صـورت
«سي»، بنابراين «سي» صورت کهن اين واژه است. سي (= سه) در متون ديگر نيـز ديـده شـده
قدس، 59/1)؛ بزني کنيـد... است: کافر شدند ايشان که گفتند که خداي سيدگر سه است (قرآن
تفسـير، 3087/5، نسـخهبـدل و چهارگان (سـورآبادي، از زنان دوگان و سيگان (ترجمة ثُلث) َ

«هن»، مطابق 382/1). واژة سي (= سه) امروز در کلمة سيصد باقي مانده است.  
   

ص 275، س 4  
نسخه [128a]: چون شب درآمدي سَليمان را بازفرستادي و خود مي تا روز ميناليدي.  

متن چاپي: چون شب درآمدي سليمان را بازفرستادي و خود تا روز ميناليدي.  
‘هميشـه، پيوسـته’ دارد و بـا «در فارسي ميانه لفظ ‘همي’ کلمة مسـتقلي اسـت کـه معنـي
صيغههاي ماضي و مضارع به منزلة قيدي است که دوام و امتداد جريان فعل را بيان مـيکنـد...
در فارسي دري دورة اول نيز غالبا اين کلمه هنوز استقالل دارد، يعني در حکـم قيـد اسـت نـه
جزء صرفي فعل؛ و به اين سبب گاهي با اسم، گاهي پيش از فعل، گاهي با فاصلة يک يا چنـد

کلمه پيش از فعل، و گاهي بيفاصله يا بافاصله پس از فعل درمـيآيـد (ناتـل خـانلري، 1372: 
85). «همي» با هذف هجاي نخستين به صورت «مي» درآمده است (همانجا). نکتة جالـب در
«مـي» اول در نقـش قيـدي و بـه معنـي شاهد فوق، به کار رفتن دو «مي» است. در اين جملـه
«پيوسته و هميشه» به کار رفته و «مي» دوم، که به فعل چسبيده، در معني تداوم و اسـتمرار بـه
«(هــ)مي» قبـل از فعـل (گـاه کار رفته است. ذکر اين نکته ضروري است که در برخي مـوارد
نزديک و گاه دور از فعل) در جمله واقع ميشود و دو مرتبه به صورت تکـراري جلـوي فعـل
ظاهر ميگردد و ممکن است همانند شاهد فوق، معني قيدي داشته باشد و نيز ممکن اسـت در

معاني ديگر يا فقط براي تقويت معني فعل به کار رود. در اينجا چند نمونه از اين کاربرد ارايه 
ميشود: همين متن: آنگاه آدم بمکّه آمد و جبريل با وي هرکجـا ايشـان قـدم بنهادنـد شـهري
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گشت و آباداني تا بموقف رسيدند و آدم حوا را همي طلب ميکرد (ص22چ)؛ پدر او را همي 

نيکو ميداشت (همان، ص46چ)؛ تو بمن درميآويختي و از پس من ميدويدي و اکنون از من 
 = 233a ) هميميگريزي (همان، ص148چ)؛ هرک سجده مي نميکرد در آتـش مـيانـداخت

ترجمـة(   ص 468چ، س آخر). 76 در ساير متون: همي شمائيد که هميآئيد با مـردان بشـهوت
پس شما را چه افتاد که مي وقت شنيدن کالم بارخـداي، دلتـان تنـگ طبري، 1206/5)؛ تفسير
مجيد، «مقدمـه»، ص چهـلوهشـت)؛ بيـک قرآن از عشري بر نميشود و نميگرييد (تفسيري

شـرح (  قرآن، 572/1)؛ آنچه مـيميگيـرد دردسرسـت قصههاي و ميدعوي ميکرديد (ترجمه
اسـرارالتوحيد،  االخبار، ص64)؛ اينجا مي کاله و جاه و عز مي فرونهند (ميهني، شهاب فارسي

ص دويستوشش).   
  

ص278، س 4 ـ 5  
نسخه [130a]: داود... سdليمان را گفت يا پسر من پذيرفتهام کـه محـراب از آن مـن خـالي

  . نباشد امشب از بهر من بمحراب بيست تا بخسپمَ
متن چاپي: داود... سليمان را گفت يا پسر من پذيرفتهام که محراب از آن من خـالي نباشـد

امشب از بهر من بمحراب بيست تا بخسبم.  
«ب» ضـبط خسپيدن در اين متن چند بار ديگر به کار رفته و مصحح اين مـوارد را نيـز بـا
کرده است: بخسـپي ( 151a = ص319، س 10)؛ بخسdـپيد ( 186b = ص385، س11)؛ بخسـپد

(208a = ص 423، س3).   
صامت p در لغتِ «خسپيدن» اصلي اسـت. خفسـيدنُ و خسـپيدن مشـتق اسـت از ايرانـي

xvafsa (مادة آغازي از ريشـةباستان -hufsa* (مادة آغازي) از ريشة ـhvap، قس اوستايي ـ

»).   ـ xvap) (منصوري و حسنزاده 1387: 129، ذيل «خفسيدنُ

«خسپيدن» در ديگر متون کهن نيـز ديـده مـيشـود: بخسـپd چنـان کـه مارگزيـده خُسـپد
» وجود مصوت ميـانهشـته ميـان تفسير، 275/11). نکتة ديگر دربارة «بخسپمَ (ابوالفتوح رازي،

«س» و «پ» است (در اين باره، نک: بخش تلفظها، شمارة 12.)   
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ص417، س 18 ـ 19  
   . نسخه [204b ـ 205a]: آن ملعون گفت هرگز آن روز مباد که من چنينd کندُ

متن چاپي: آن ملعون گفت هرگز آن روز مباد که من چنين کنم.   
اين ساخت همانند ساخت فعل ماضي سادة افعال متعدي در پهلوي است. ماضـي سـادة افعـال
متعدي به کمک عامل و مادة ماضي ساخته ميشود. عامل ميتواند اسم يا ضماير شخصي متصل يـا

ضماير منفصل غيرصريح (يا غير فاعلي) باشد (آموزگار و تفضلي 1382: 76):   
  

  man dīd ديدم     amā ...dīd ديديم  
 tō  dīd ديدي     ašmā ...dīd ديديد  

  ōy/ awē dīd ديد    ōyšān/awēšān…dīd ديدند  
  

ـ 393. در اينجا اين ساخت به زمان حال نيـز براي شواهد بيشتر، نک: رواقي 1348: 381
تسرّي پيدا کرده است.   

  
3. شماري از واژهها در نسخه، مشکول ضبط شده است.   

يکي از اختصاصات مهم نسخة حاضر، مشکولبودنِ تعدادي از کلماتِ آن اسـت، تعـدادي
از اين ضبطها با تلفظ رايج در برخي متون کهن و زبان امروز ما متفاوت است. توضيح مختصر 
اينکه تعدادي از مؤلفان و کاتبان، به سبب ناآشنايي با زبان معيار و تحت تأثير گونة محلي زبان 
خويش، بسياري از کلمات و تلفظهـايي را کـه در گفتارشـان معمـول بـوده اسـت، واردِ مـتن
مکتوب نمودهاند. بنابراين، حفظ اين واژههاي معرب و مشکول، بـه لحـاظ تحقيـق در پيشـينة
زبان فارسي و گونههاي آن از اهميت ويژهاي برخوردار است و بايد تمامي آنها به متن چـاپي

منتقل شود و اين، موضوعي است که جز در مواردي خاص که در پانوشت ذکر شده (مانند 28 
و 183)، در متن چاپي از آن غفلت شده است و نگارنده درصدد است به نکات اساسـي تلفـظ
واژههاي اين متن به اجمال بپردازد. از آنجا که ذکر صفحة چاپي موجـب تطويـل ايـن بخـش
ميشود در اين قسمت فقط شمارة برگ نسخة عکسي آورده شده است. اينک نکـات مهـم در
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اين باره:  
1. تلفظ قديم: تلفظ تعدادي از اين کلمات قديمي است و با اصل پهلوي واژهها مطابقـت
(  9b )؛ 77 آوردنd (29b ،24a)، نيـز: دارد يا بدان نزديک است. اين واژهها بـدين قرارنـد: آرش
چـون dچنـان .(12، و موارد ديگـرb ،11b ،5a ،4b) ان d؛ 79 چن(10b) ُ؛ 78 ابريشم(33a) dبراوردن

 ،18a ،12b ،11a) dچنين ،(16، و موارد متعدد ديگرb ،15a ،5b ،4a ،2b ،2a) dچنانک ،(19b)
23a)، همچنانd (17a ،2a)، همچنينd (3a، دو مورد)؛ زdبان (49b ،47b ،42a و موارد ديگر)؛ 80 

d؛ 83 کهـن(66b ) َ؛ شـش(164b ،70b) 82؛ 81 شُـبان(42 و مـوارد متعـدد ديگـرb ،32a) سخُن
ــد،  » در نباشِ ـــِ ــد (54a)؛ 87 «ن ــيدِهن ـه (104a)؛ 86 م ــان (129a ،196b)؛ 85 ميانـَ (180a)؛ 84 مَي
 ،13a ،11a ) َ؛ 88 هَمـه(62b  ،59b ،56b  ) dنِدانست، برنيايد؛ِ نيز نک به مبحث پيشـوند نفـي؛ و

34a ،33b ،32a و موارد متعدد ديگر). 89  

2. خوشة صامت آغازي: تعدادي از کلمات در فارسي ميانـه داراي خوشـة صـامت آغـازي
بودهاند، اين خوشه در فارسي دري، گاهي با يک مصوت کوتاه شکسته مـيشـده اسـت. در مـتن
حاضر، در چند واژه، خوشة صامت آغازي به شکلي متفاوت با فارسي قـديم و معاصـر شکسـته

ـترده (220b)؛  dسـ ،(216b) ـتريد dبسـ ،(187 = ص387، س2 از آخــرb) 90ــتردند dشــده اســت: بس
ردd (144b). واژة «شما»  بفَروشيم (42a)؛ درختَ (66b)؛ سَتايش91 (181a)؛ سَتمکار (23b)؛ فروبَ
که در پهلوي ašmā است، پس از حذف a با دو صامت آغاز شده و مشـمولِ ايـن تحـول شـده
است: شَما (19a)، در ضمن کلمة سپردن نيز که در پهلوي abespurdan اسـت پـس از حـذف
a ،15a  ) dردن dبا دو صامت آغاز شده92 و در اين متن به دو صورت شکسته شده اسـت: سـپ abe

41b ،40b ،38 و موارد ديگر)، سَپردd (178a = ص370، س16). در يک لغت نيز خوشة صـامت
  .(2a) در ميان کلمه به صورتي متفاوت با فارسي معاصر شکسته شده است: بيافِريد

» و در موارد معدودي  3. پيشوند فعلي «بـ»: پيشوند فعلي«بـ» در بيشتر موارد به صورت «بـُ
 « «بــَُِ » و يک بار به صـورت » و دو بار به صورت «بـَِ » و در دو مورد به شکل «بـِ به صورت «بـَ
» دانست.  ضبط شده و در يک مورد نيز به جاي «بـ»، «بو» آمده است که ميتوان آن را اشباع «بـُ

نمونههايي از اين ضبطها93:  
َـرورد ( 14a)؛ بفرمـودd ( 25a)؛  d؛ بپ(11a) d؛ ببافت(11a) d؛ بپزي(9a) d؛ برفت(8a) dبپذيرم بـ: ُ
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   .(43b) َمايم d؛ بن(27b) ُفت d؛ بر(27b) ّيد dبپر
نـد ( 26a)؛  بگريخـتَ ( 12b)؛ بميـردَ ( 20b)؛ بفروختـيَ ( 22a)؛ بياراميـدَ ( 24a)؛ بياوردَ بـ: َ
ـت (44a)؛ بَيِاراســتند؟ (44b)؛ بَيِاينــد؟  ـد (40b)؛ بياويخـَ ـود (31a)؛ بَيِامدنــد (40a)؛ ببريـَ بفرمـَ

   .(62a) َ؛ بياراستند(52a)
   .(60b) d؛ بِيَامرزد(3b) dبِيَامرزي بـ: ِ

   .(34b) َِ؛ بياورد(33b) َِبيامد : بـَِ
   .(52a) َُِبيامدند : بـَُِ

   .(20a) بو: بوورزيد
4. حرف اضافة «به»: حرف اضافة «به» (در پهلوي: pad ) در اکثر موارد به صورت «بـَ ـ» 
(  5b)؛ ببـامَ ( 18b)؛ بَعِبـادتَ ( 22a)؛ بdشـما و دو بار با تلفظ «بـd ـ» به کار رفته اسـت: بَعبـادت

   .(236b) dبقدرت ،(186b)
5. پيشوند نفي: پيشوند نفي در نسخة حاضر، جز مواردِ بدون حرکت، در مواردي با کسره 
) ضبط شده است. در ضمن قيد نفـي و در يک مورد با ضمه (نـُ ) و در مواردي با فتحه (نـ) َ (نـِ

«نه» يک بار به صورت «ني» (84a = ص 184، س آخر) آمده است:  
: نباشدِ (8a)؛ ندانستِ (12b)؛ برنِيَايد (28a)؛ نِيافـتَ ( 44b)؛ نِيَافتيـد ( 54a)؛ نِيَامـدهايـم نـِ
: نبوديَ (23a)؛ فرودنيـايَ ( 31b)؛ نبـودَ ( 45a)؛ نَشـود (56b)؛ نِيَايد (85a)؛ نتافتِ (195a)؛ نـَ
nē اسـت (آموزگـار و : نُکنيد (113a). اين پيشوند در فارسـي ميانـه (47b)؛ نياريدَ (54a)؛ نـُ
تفضلي nē .(70 :1382 با تخفيف ē در بسياري از ديگر متون کهن فارسي نيـز بـه کـار رفتـه

است. تلفظ اين جزء در متون مختلف صورت واحدي ندارد: گاه مصوت آن، کسره و گاه فتحه 
و در مواردي معدود، ضمه است.   

6. عالمت بين مضاف و مضافاليه: مضاف و مضافاليه در نسخة حاضر، جز مواردي که 
هيچ عالمتي بين آن دو کتابت نشده، به چهار صورت به کار رفته است: الف. بين آن دو «ـ ي» 
کتابت شده است مانند: استخواني آهو (ص 69)؛ کساني خديجه (ص409)؛ بر صورتي پيرزني 
(   99b)؛ کسـاني (ص 420)؛ 94 بعملي خويش (8a)؛ بانگي گـاو ( 99b)؛ بيشـتري قـوم موسـي
خويش (119a ، 112a)؛ 95 کساني مرا (172b). ب. بين مضاف و مضافاليه، کسره آمده است: 
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ويِ آن مـاهي d؛ از بـ(116b ) ؛ بَبَرِ آن ماهي رويـد(116b) ؛ يادکردِ حق(47a) کودکِ هفتماهه
ميرهند (116b)؛ ج. بين مضاف و مضافاليه، فتحه آمده اسـت: صـبر کـرد بـر دردَ فرزنـدان
(119a)؛ عيصَ بن اسحاق (119b)؛ عبداهللاَ زبير (210b)؛ د. بين مضاف و مضـافاليـه، ضـمه

آمده است: حکمd پيغامبر: ياران را از ان حکمd پيغامبر ازار امده بود (216b = ص438، س17).   
نيز  4 شمارة رضوي قدس آستان خطي قرآن لغات فرهنگ استعمال فتحه به جاي کسره در
ديده ميشود: برگهايَ بهشت (مقدمه، ص پنجاهوسه)، پهلويَ خويش (همان، ص پنجـاهونـه)،
نيز  مجيد قرآن از عشري بر تفسيري چشمهايَ خويشُ (همان، ص شصتويک). اين کاربرد در
ديده ميشود: بامرَ خداي، بتقديرَ خدايست، نامَ وي،َ بامَ زندان (مقدمـه، ص پـانزده) ايـن نـوع

استعمال امروزه در فارسي هروي متداول است (صادقي 1388: پنجاهوهشت).   
عَ َسـَّ در بارة ضمه بايد گفت: در برخي از ديگر متون کهن نيز اين کاربرد ديده ميشـود: توَ

مقدمـةاالدب، ص 259). در  فراخي کرد مرد در زندکانيd خويش (زمخشري، الرَجdلُ في مَعَاشِه: ِ
«پارسـي دري» (ترجمـة برخي متون ضمه را با «و» نشان دادهاند: 96 «پارسي و دري» بـه جـاي

ـ 50)؛ «عظمت و خداوند ما» به  طبري، 5/1) (نک: حاجي سيد آقايي1388 الف: ص49 تفسير
طبري، نسخة گلستان، سورة جن، آية 3، مطابق با ص  تفسير جاي «عظمتِ خداوند ما» (ترجمة
«بـه اجتهـادِ مـرد فقيـه»  تاجالتراجم: «به اجتهاد و مرد فقيـه» بـه جـاي 1939، س8)؛ 97 نيز در
تاجالتراجم، 615/2)؛ «ستر و عورت» به جاي «سـترِ عـورت» (همـان، 718/2، آيـة (اسفرايني،
176). ايـن مجيد، ص57، آيـة قرآن از فارسي 31)؛ «پدر و پدر» به جاي «پدرِ پدر» (ترجمهاي

کاربرد امروزه در عبارت «رنگورو» ديده ميشود.   
7. ضمير «ـ ش»: ضمير «ـ ش» چند بار به صورت «ـِش» ضـبط شـده و در سـاير مـوارد
بدون حرکت آمده است: پشتِش (58b)؛ خويشانِش (64a)؛ لَبِش (231b). يادآوري مـيگـردد

 :1353 که ضبط « ـِ ش » در برخي از ديگر متون کهن معتبر نيز ديده مـيشـود (نـک: رجـايي
«مقدمه»، ص هشتاد ـ هشتاد و يک). احمدعلي رجائي بخـارايي (ص هشـتادويک، پانوشـت)
مينويسد: «هماکنون مردم تبريز بدينگونه استعمال ميکنند و مردم تهران نيز پارهاي از کلمات 

را.» شايان ذکر است که اين ضمير در پهلوي š(ī)ـ است (مکنزي 1383: 266).   
8. حرکت «هاي» غيرملفوظ: در برخي کلمات مختوم به «ه»/«ـه» (هاي غير ملفوظ) ـ اعم
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از بسيط، مشتق از فعل، فارسي و غيرفارسي ـ حرف ماقبل آخر با فتحه ضبط شده است، مانند 
 ،39a ،4b ) َه d؛ سـجد(32a ) َ؛ رَمـه(41a ) َفتـهd؛ ر(89a ،43a ) َـه d؛ جمل(88b) َّها d؛ جب(76a) جامَه

110b و موارد ديگر)؛ سdخرَه (68b ،66b)؛ عالِمـهَ ( 37b)؛ عاقِلـهَ ( 37b)؛ قَافلـهَ ( 32a)؛ قِصـهَّ

 ،27a ،23b ) َ؛ هَمـه(5a) ؛ نکتَه(134b) َه (47b ،44a ،39a و موارد ديگر)؛ کيسَه (158b)؛ لقمُ
 32a و موارد متعدد ديگر)؛ يافتَه (139a). تنها در يک مورد حرفِ ماقبل آخـر مکسـور آمـده

   .(58b) َاست: گرُسنِه
9. ضبطهاي نادر: در نسخة حاضر بعضي تلفظهاي نادر وجود دارد که ظاهراً تحت تـأثير
تحوالت آوايي پديد آمدهاند. اين واژهها به سه دسته تقسيم ميشود: الف. کلمات فارسـي، ب.
کلمات عربي، ج. اسامي خاص. در اين بخش کوشش خواهد شـد، در کنـارِ فهرسـتي از ايـن
ضبطها، شواهدي مشابه ضبطهاي متن، از ديگر متون کهن يا گويشهاي امروزي ارائـه شـود؛

ضمنا توجيه برخي ضبطها نيز آمده است.  
   

«بازنخواهـد گَشـتن»  الف. کلمات فارسـي: اميـدd ( 224b)؛ «بازنخواهدگُشـتن» بـه جـاي
و ترجمـه (213a)؛ «بَت» به جاي «بdت» (174a ،22b ،22a) و بَتخانه (187a)؛ اين ضبط در
تحفةالعراقين، ص ) نيـز آمـده اسـت؛ (نک: خاقاني، تحفةالعراقين (445/1) و قرآن قصههاي
» آمـده «بتـانَ »، به صـورت (608/2، قرآن: 57) در ترجمة «الجِبْتِ همچنين در فرهنگنامة قرآني
رسيدَ (170a) و بَپرسيدندَ (170a). ضـبط پرسـيدنَ در dبپ ،(103b) َرسم dبپ ،(46b) َرس dاست. بپ

نيز ديده ميشود: رَو پَرس (مـتن: بَـرس) زانـک خبـرَ فارسي عروضي و هجايي شعر ميان پلي
دارذ (نک: رجايي 1353: 21 عکسي= 10 چاپي، س آخر)، کسرا بفرست از مصِر پَـرس (مـتن:
2ــ3)؛ برگمـاردd ( 12a)؛  َـد ( 160 عکسـي= ص86 چـاپي، س dبَرس) باز انک وَا مَا در راه بوذن
(       120a)؛  بگَذاشتند: بديه ديگر رفتند. روزي چنـد انجـا بودنـد، ايشـان نيـز بگَذاشـتند برفتنـد
عروضـي و هجـايي شعر ميان پلي » در بيامرزيدَ (128b) و نيز نيامرزدَ (116a). ضبط «بيامرزدَ
» (ص 27 عکسي)؛ «پَر» به جـاي فارسي، (ص89 و 220 عکسي) ديده ميشود؛ و نيز: «بيامرزمَ
ر در dبزرگ و فربه شده است کي دو بهره از کوشک پَر شد. پَر بـه جـاي پـ dچنان :(157a) « dپر»

تحفةالعراقين، ص ) نيز ديده ميشود:   (نک: خاقاني، تحفةالعراقين
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جانَ بوسَه دهذ سَر زبان را   دهانرا زين نام چوd پَر کنم
 :1379 » در گويش سيستان نيز ديده ميشود (محمـدي خُمَـک dبه جاي «پر (par(r)) «  «پَرّ
(1446/3: المِهـاد: قرآنـي فرهنگنامـة 53 از 87)؛ بdستر98 (119b)، اين ضـبط در قـرآن شـمارة
3009/5، نسـخهبـدل«حـس») هـم ديـده (سورآبادي، تفسـير، سورآبادي تفسير ) و در بdسترگاهَ
َيِـدَن نيز ديـده مـيشـود: ايمـان: گروَ قرآني فرهنگنامة ميشود؛ بگرويدَ (138a)، اين ضبط در
(  1643/4، قـرآن: 55)، يdؤمنـون: گَرْوَنـد يمِ (1472/4، قـرآن: گَرَويدِ (320/1، قرآن: 55)، نُؤمِن: ُ

مايـدَ d؛ بن(106a ،34b) َماي d53). در اين کلمه ميان مصوت دو هجا هماهنگي رخ داده است؛ بن
 « dبه جاي «بمردي « (48a)؛ مينمايُ (70a)؛ نُمايند (78b)؛ نمايُ (86b)، و موارد ديگر؛ «بمرديَ
(1453/3، قرآن: 55) نيز اين ضبط ديده ميشود: الموتي: مَرْدگان.  قرآني فرهنگنامة (159b). در
 :1379 در گويش سيستان «مردن» و «مرده» نيز با «م» مفتوح تلفظ مـيشـود (محمـدي خمـک
 :1371 379). در گويش افتري نيز کلمة «مرده»، به صورت bemarde تلفظ ميشود (همـايون
» بـه جـاي d؛ 99 «پرشـد(179a  ) ر استخوانيسـت dبه جاي «پَر»: او را پـ « d؛ «پر(69a) َ140)؛ بيابان
» بـه جـاي «تـنِ »؛100 باسمان پرشدd (197a)؛ پdستان (اصل: بdستان) (197a)، (دو مـورد)؛ «برشدَ
و هجـايي شـعر ميـان پلي «تَن» (233a)؛ چنانَ (150b)، نيز چنانکَ (135a). ضبط چنانکَ در
a در هجـاي اول صص178، 223، 224 (عکسي) نيز ديـده مـيشـود. ظـاهراً فارسي عروضي

تحت تأثير ā در هجاي دوم پديد آمده است؛ چنينَ (35b)؛ چنينُ (216a)؛ دَشمن (90b). اين 
ذخيـرة «دَشـمني» در دَشـمني. قرآني، (356/1) نيز ديده مـيشـود: البَغْـي: َ فرهنگنامة ضبط در
«دَشـنام»  ذخيره، 15، س آخر) نيز ديده ميشود. مشابه اين تحـول در (جرجاني، خوارزمشاهي
55)؛ «رdفـتن» بـه جـاي قرآني، 464/2، قـرآن: ُّوا: دَشنام مدهيتَ (فرهنگنامة dديده ميشود: التَسب

«رَفتن» و ساير صيغههاي اين فعل، اين واژه به غير از مواردي که بي اعراب آمده است، در اکثر 
موارد با «ر» مضموم و در چند موردِ معدود با «ر» مفتوح ضبط شده اسـت، چنـد نمونـه ذيـالً

عرضه ميشود:   
ُفت (27b)؛ رdفت: بدويد و برسر کوه رdفت (17a)؛ رdفتَن: دdختَـر dُفت: ابرهيم از آن شهر بر dبر
(    70a)؛ رdفتنـد: گفت: مرا از پس فرمود رdفتَن و خود پيش ميرdفتَ تا چشـمش بـر مـن نيفتـد
برادران بدشت رdفتند (38b، و موارد متعدد ديگر). رَفت (22b ،2b)؛ رَفتن: (164a ،4b). ايـن
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مـيروفـت ( 1337/3،  به صورت «روفتن» به کار رفتـه اسـت: مَـرَّت: ْ قرآني فرهنگنامة واژه در
قرآن: 39). رdفتن در گويش امروز سبزوار زنده است (محتشم 1375: 297). در بارة علـت ايـن
تحول بايد گفت: «داليلي در دست است که r فارسي در ادوار گذشته، الاقل در بعضي مناطق، 
به شکل ṝ تلفظ ميشده است. از جملة اين داليل يکي اين است که مصوت a، قبـل و بعـد از
r بـه r، در تعدادي از کلمات به o بدل شده است. اين تبديل در صورتي امکانپذير است کـه
شکل ṝ  (غلتان) تلفظ شود.» (صادقي 1381: 20). اين تحول در کلمة ديگـري از همـين مـتن
ديده ميشود: رdستخيز (180b 101= ص375چ، س2). در متون ديگـر کلمـات زيـر نيـز چنـين
قرآني، 731/2، قرآن: 2)؛ رdستاخيز (همان، 1870/4، قرآن:  تحولي داشتهاند: رخشانd (فرهنگنامة
 .(82b ) ُ؛ سـوگند(7a) 102 d؛ سـوزان(85b ) ستَخيز (همان، 8/1 و 11، قرآن: 53)؛ زَنـدانd53)؛ ر
(      17b). ايـن ضـبط در مصوتهاي هجاي اول و دوم بـا هـم هماهنـگ شـده اسـت؛ شايَسـته
 « » به جاي «شودَ ناشَايَستَه؛ «شودُ (329/1، قرآن: 140) نيز ديده ميشود: باطِل: ٌ قرآني فرهنگنامة
dنافرمانِ شُوم؛ْ کجـا d : (1027/3) نيز اين تحول ديده ميشود: عَصيتَ قرآني فرهنگنامة (62b). در

 104 (143b ،133b ،121b ،119b ،113b و موارد ديگر؛ کرسdـي103 (134a)؛  کُـف ( 72a)؛ کـهَ
(115a)؛ گذرندهُ (186a)؛ گرسنهَ (134b)؛ گسيلd (88b)؛ گنُاه (115b). تحولي که در کلمـات

کجdا و گنُاه رخ داده ابدال ā به u (امروزه â به o) است که عالوه بر متون کهن، در گويشهاي 
کنوني نيز هست. اينک چند واژه از متون کهن که نشاندهندة اين تحول هستند: «بينـدوزد» بـه

» در  «خـاکُ 2)؛ قرآني، 1741/4، قرآن: 76، سـتون » (فرهنگنامة ِ جاي «بيندازد»، در ترجمة «يَرمْ
، 1302/3، قرآن: 53)؛ «خوستن» بـه جـاي همان(  « عبارت «اَنْدَر خُاکْ اُفتادَه»، در ترجمة «مَتْرَبةَ
» در عبارت  dتاجالمصادر، 268/1، حاشيه)؛ «راستي درد زه خوستن (بيهقي، d :خاستن»: المَخَاض»
 « ْ «ظُلـلَ 55)، «سdـايها»، در ترجمـة 1154/3، قـرآن: »، در ترجمة «قِسـط» (همـان، ِ تيْ dداد وَ راس»
ص282). در گـويش تـاتي کلمـات ،4 شـمارة رضوي قدس آستان خطي قرآن لغات فرهنگ(

آرد، باغ، راست، کار و گناه به ترتيب ko ،ros ،bog ،orde و qono تلفظ ميشود (جعفري 
 ،injo ـ 39). در گويش دواني نيز کلمات اينجا، آنجا، اهل کجا بـه صـورت دهقي1384: 21
unjo و kojoyi آمده است (سالمي 71/1381 و 341). در قم نيز کلمة شاه در ترکيب شيشـة

105 (27b) در اين کلمـه » تلفظ ميشود (صادقي 1380 الف: 89)؛ مردمَ dشاه (نام يک بازي) «ش
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» بـه جـاي ميان مصوتهاي هجاي اول و دوم هماهنگي روي داده است؛ مردمانd (158b)؛ «مرغَ
ْـر: (972/3 هم ديده مـيشـود): الطيَّ قرآني فرهنگنامة » (126b). اين ضبط در قرآن 25 از dمرغ»

 o بـه a »106 (139b ،103a ،9b). در اين کلمه تبـديل مصـوت » به جاي «مرغزارَ dمَرْغان؛َ «مرغزار
(در قديم: u) تحت تأثير صامت m که يک صـامت غنـة دولبـي اسـت، صـورت گرفتـه اسـت؛

مسلمانَ (174b ،21b ،17b)؛ نبشتُ (59a ،59b و موارد ديگر)؛ نُبشِتَ (59b) و نبشـتنُ ( 59a)؛ 
: d(818/2) هم ديده مـيشـود: زَبـورا قرآني فرهنگنامة نبشتd (189b ،139b)، نمونة اين تبديل در

  .(71a) َاست؛ يکسو b به سبب وجود صامت« dو «نبشت « ْتَهْ، اين ابدال در «نبشتُ dنَبش
(  177b = ص 370، س 7).  در شناسة افعال نيز تحول آوايي ديده مـيشـود: ـُد: قهـر کنُـد
 195a ) ُکنند : ـُند: کنندُ (175a = ص 365، س 13)؛ گفتنديُ (203b = ص 415، س 19). ـ ندُ
(   196a = ص  (  213b = ص 433، س13). ـُ يـد: کنيـدُ : هـالک کُننَـد = ص 401، س 7). ـ ندَ
(  195a = ص  dويران کنـيم : dـ يم .(192 = ص 395، س 12a ) dکنيد dسجده : d402، س 17). ـ يد
400، س 16)؛ آن کنيمd (226b = ص 456، س 2). ـُ يم: نماز کنيمُ ( 226b = ص 456، س 2). 

ـُ ي: وفا کنيُ (203a = ص 414، س 3 از آخر).   
  

107ِّ خـويش dامـت ،(225b) ـة بيت (62a)، امdت (201b ،111b)، امـُّ ب. کلمات عربي: اهلِ
d (208b)؛ حملهd (57b)، و نيز (58a)، در اصل: جمله؛d دَنيـا مّ d؛ تيم(222b) ؛ ايَهَا الملک(174b)
راسـت) نيـز تحفةالعـراقين، ص ، سـمت (نک: خاقاني، تحفةالعراقين (10b). ضبط دَنيَا در

ـجدَه (163b ،128b ،39a ،27b، و مــوارد ديگــر)؛ 109  d؛ سـ(102a) 108ــبط ــده مــيشــود؛ سَ دي
183a)؛ 112 عَلمـا » (81b)؛ عَبّاد (جمـع عابـد)   110 (175b)؛ عِزّوجـل ( 111،179b نيـز «سياستَ
(جمع عالم): آن ملک برو فتنه بود خواست که او را بزني کنـدُ عَلمـاي آن زمـان خبـر يافتنـد

» (204b) و در  ِ «صـلوات اهللاِ عَليـهَ ِ در (   191b)؛ عَليـهَ خواستند که غوغـا کننـد و او را بکشـند
«صلي اهللاُ عَليَهِ و سلم» (218b)؛ و عَليَه در «صلي اهللاُ عَليَه و سلم» (206b) و موارد ديگـر (در

ِ ( 234a)، (در  ِ اللعنه» (203a)؛ صلوات اهللاَ عَليهِ (217b)، صلوات اهللاَ عَليـهَ ِ در «عَليهَ مقابلِ عَليهَ
رم d؛ الجـ(210b ) ُ؛ گـزارد(209a ،203a ) ُ؛ کفـار(20a ) َ؛ قصـه(220b ) ِ برابر صلواتd اهللاِ عَليـهَ

 ،78b ،63a ،(ــورد ــر (47a ،46a، (دو م ُّ d؛ متحي(118a) ــتال ــورد)، و (105b)؛ مَب (52a، (دو م
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 ،89b  ) ّـر dبه وجود آمده اسـت؛ متحي « 110b) و موارد ديگر. ظاهراً اين تحول به قياس با «تحيرُّ

 .(110b ) ؛ معرَفـت(125a ) صـافd؛ م(188a) تd؛ مرتب(158b) ُّ؛ مخير(134b) ّر dي d91)، نيز متحb

ميان مصوتهاي هجاي اول و دوم هماهنگي رخ داده است؛ ممکَن (48a = ص 102، س16): 
گفت آنچه ممکَن بودd بکردم ليکن او فرمان نميکنَد؛ منـارهd ( 189b)؛ منـتd ( 73b)، دو مـورد؛

d،حملـه d،در کلمات امت (u :در قديم) o به e و a ابدال مصوت .(229a) ؛ مومَن(118a) ِر dمنظ
ِر و نمايدُ تحت تأثير صامت غنة دولبي m صورت گرفته است (بـراي dمنظ d،منت d،مناره d،مصاف

توضيح و شواهد بيشتر (نک: صادقي 1373: 4).  
   

ج. اسامي خاص: (اَسمعيل 31a )؛ اورياَ (a 126)؛ 113 ايَسيه (67b)؛ بحيراd (199b)، (قـس
 (o u (يـا a بـه d ( 196a). ابـدال d؛ و زمـزم(31b ،31a ) d؛ زمـزم(200b) َ؛ خديجه(199b) ِبحيرا
 ،129b ) َيمان dدر مقابل سـل ،(134b 134a ،129a ،128a) است؛ سَليمان m تحت تأثير صامت
ــفيّه (217b)؛  d؛ ص(70b) 115ــعيَب ــر)؛ 114 شُ ــوارد ديگ ــورد)، 135a ،133a ،132a، و م دو م

(  203a)؛ فرعـونَ ( 75a)؛ لقمـانَ ر بيامـد dَـر»: عمـ dعم» ر» بـه جـاي d؛ «عمـ(224a) عبداهللابن ابِّي
ّـد ( 239a)؛ 116 هـاجِرّ ( 28a)؛ هdامـان ( 79a). در  d؛ محم(158a) َ (159a)، لقمdان (159b)، لقمنُ

   .(115b) َ؛ يونس(57b) َرخ داده است؛ يوسف um به ām اين کلمه ابدال
10. متحرک بودن حرف آخر برخي کلمات: حرف آخر تعدادي از کلمات نسخة حاضـر
متحرک است و اين حرکت در بيشتر موارد فتحه و در مواردي اندک ضمه و کسره است. ايـن
کلمات عبارتاند از: ازيشانَ (219a)؛ ايشانَ (184b)؛ 117 امرَ کـرد (  123a)؛ ايـنَ ( 48a)؛ ايـنُ
َ (153b) بنـهِ ( 45b)؛  d؛ بماند(200b) َ؛ بفرستاد(171a) َ؛ برفتند(45b) َ (200a)؛ بدان ِ (36a)؛ ببرَ
 ،209a ) َ؛ چـون(208b ) d مّ d؛ تـيم(111a) d؛ 118 تفاوت(183b) d؛ پنجم(200b) َ؛ بيامد(204b) َبود
 (157b ) ُذواالقـرنين (104b) dومd؛ د(168a) َ؛ 119 دلت(180a) َ؛ دالالت(228a) 209)؛ درَ نمازb

 ،168b ) َزيـرdع (119a ) َ؛ شُـدند(175a ) َ d؛ 120 سـلطان(182a) d؛ زود(196a ) d d؛ زمـزم(4b) ِرَفتن
هفت مورد)؛ کارَ (111b)؛ کردَ (89b)؛ کنُ (106b ،92a، نيز 137b و موارد ديگر)، نيز: بکـنُ

َ (146a)؛  (108b)، نيز (92b) و همچنين: ميکنندُ َ (180a)؛ 121 کنندُ َ (84b)، مکنُ (105b)، کنمُ
 ،194a ) d؛ گـم(178a ) َ؛ گفتهانـد(201b ،202b ،195a) d؛ گفت(200b) َ؛ گفَت(121b) َ گرگتُ
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َ (108a)؛ مـيامـدَ َ (158a) مادرَزاد (175a)؛ مردمd (195b)؛ مdشکَ (97a)؛ معدنَ 233b)؛ لقمنُ

 d؛ هزار(143b) َ؛ هزار(152a) d؛ نهم(237b) َ؛ نخورد(59b) َِت (184a)؛ 122 ميرdفتَ (70a)؛ نبشُ
(11b)؛ هشتادمd (173b)؛ هشتمَ (189b)؛ هفتادمd (158a)؛ همـيگفتنـدَ ( 154a)؛ هـيچَ ( 69a)؛ 

   .(116a) d؛ يونس(192a) dيکم
 متحرک بودن حرف آخرِ کلمه منحصر به نسخة حاضر نيسـت و نمونـههـايي از آن را در
اسـت: مجيـد قـرآن از عشـري بـر تفسيري ديگر متون کهن ميتوان يافت. از جملة اين متون،
بگويَ ايشانرا، بهيچَ جاي، جوابَ داد، هفتادَ حجابَ از ظلمت، هيچَ کسَ (مقدمه، ص پـانزده).

قرآني، که واژههاي 142 قرآن کهن را در خود جاي داده است، ميتوان ديد که در  فرهنگنامة از
قرآن شمارة 22 غالب کلمات به کسره ختم ميشوند. کلمات زير از ايـن قـرآن انتخـاب شـده

ــد  ــمِ گيرن ــد (579/2)، خِشْ ــانِ برگيرن ــد (474/2)، ج ــرُونِ آمدن ــدآردِ (1721/4)، بي اســت: ان
(1069/3)، دَسْتِ (875/2)، نگرندگانِ (1914/4)، نهادِ (870/2)، نه ياري کنندتانِ (568/2). در 
نيز چنين تحـولي ديـده مـيشـود: آرْزdو نکـردَ قرآني فرهنگنامة برخي کلماتِ قرآن شمارة 42
قرآنـي فرهنگنامـة 81 (575/1 )، راه راستِ گيريد (574/2)، گمانَ (1817/4). در قرآن شـمارة
(نسـخة گلسـتان) آمـده طبري تفسير ترجمة نيز اين تحول ديده ميشود: خِشمd (1069/3). در

است: «ويرا نود و نه ميش هست و مرا خودd ميشکي است.» يغمايي بدون هيچ توضيحي جمله 
را بدين صورت زير ضبط کـرده اسـت: ويـرا نـود و نـه مـيش هسـت و مـرا ميشـکي اسـت
(نسخة کتابخانة آستان قدس) نيز برخـي طبري تفسير ترجمة (1220/5). در يکي ديگر از نسخ
 ،265 ،267 1386 الـف: کلمات مختوم به مصوت ديده مـيشـود: زَبـونَ، شـورَ، وَيَ (صـادقي
» ديـده d «دِيـوْ االسامي، 64، س 6) نيز ضـبط في السامي (ميداني، االسامي في السّامي 257). در
ميشود. از اين ضبطها، وجود يک مصوت خنثي ə در پايان کلمه، حدس زده ميشـود کـه در

مرحلة بعد به مصوتهاي ـَ (a)، ـِ (i)، ـُ (u) تبديل شده است. 123  
11. متحرکبودن «ه» در پايان برخي کلمات  

َ ( 93b)؛ قرُعـهَ ( 196a)؛ کشـتهَ ( 232a)؛ گرُسـنِهَ خاصّهَ (110a)؛ رسولُ اهللاَ (220a)؛ شـدهُ
 ،49b ) َ َ (120a)؛ موعِظَهَ (82b)؛ نيمهَ (94b)؛ همـهَ مهِ d؛ منع(134b) َ (58b)؛ لقُمَهَ (134b)؛ لقمهُ

   .(50b) َهَمَه ،(158a ،139b) َ211)، همهb ،50b
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12. مصوت ميانهشته: در بعضي کلمات اين متن يـک مصـوت کوتـاه ميـان دو صـامت،
واسطه شده است. اين مصوت، مصوت ميانجي (يا ميانهشته) ناميده ميشود،124 کلمـات ذيـل
(199b)؛ اشُـتر ( 122a، در مقابـل از اين دستهاند: آستانهَ (188a)؛ ابdجدَ (178a، دو مورد)؛ ابَـر ْ

 ،(52a ) نيـز (46a ) ُافتـد ،(45a) ُنيفتد ،(27b) ُ32)؛ افتادن در صيغههاي مختلف: افتادندa اشُتُر
ميافُتدَ (70a)، افتاديُ (51b)، افُتدَ (51b)، نيز (156b)، فروافتدُ (40b) و موارد ديگـر)؛ انـسُ

 ،11a  ) دنـدُ ( 177b)؛ بپdخـتُ ( 32a)؛ نيـز: بپخـتُ d؛ ببر(119b ) ُ؛ انگشـت(115a) ُ؛ اَنگاه(14b)
162b)؛ بپرُسيد (180b)؛ 125 بجسdت (185a)؛ 126 بخسdب (159b)؛ بخسَـپم ( 130a)؛ بخسdـپيد

(186b)؛ بدرستيَ (46b)؛ برَدار (217b)؛ برُدند (194b)؛ برُدي (197a)، و موارد ديگـر؛ بمـرُد
ــديمي (91a)؛  ــامرُزد (182b)؛ 127 بيامرُزي ــرُد (227a ،38b)؛ بي dــز: بم (196b ،114a ،64a)، ني
(   196b)؛ تسـتd ( 85a) و نيـز ( 87b)؛ خـرُد  پرُسيدند (206a، و موارد ديگـر)؛ پشـتُ بپشـت
(190a)؛ خفتهُ (168a)؛ دانسِت (79a)؛ دزdد (42a)؛ دشَت (40a)؛ راهَهَا (203b)؛ زمينهاَ (2a)؛ 
ســجدهd (192a)؛ سـdـجدهَ (136b)؛ سـdـپرُذ (194b)؛ سdسـdـت128 (58a)، سdسـَـت (151a)؛ سـdـفرهَ 
ـداهللا (216b ،209a، و مــوارد  d؛ عبـ(159b) d؛ صــحبت(113b) نيــز ،(67b) حdـب d؛ 129 صـ(183b)
: عمرd ابد يابم (157b)؛ قرُعه (196a)، قرُعـهَ ( 196a)؛ کتبdهـا d؛ عمر(209a) دالمطلبdديگر)؛ عب

 ،141a ) ،(132، دو مـوردb ) ؛ کرُسـي(45a) و نيز: کرَدي ،(124a) کرَد ،(195a) َد (202a)؛ کَرَ
ٮري (؟) (221a)؛ کشَت (11a)؛ کشُـتم 143b ،143a (چهار مورد))؛ کسِري (221a)، و کسِ

(  162a ،145a ،85a)؛  (25b)، نيز: بکشتيُ (69a)، کشتهُ (193b ،160a، و موارد ديگـر)؛ کفُـر
 ،1b ) َ؛ گفـت(188a ،174b) ـتاخd؛ گس(41a ) ُ؛ گُـرگ(71a ) َ؛ کُننـده(6b) َ؛ کُنند(77a) ُکفران
 ،82a ،81a ،78b ،69b ،67b ،1b) گفُت ،(219a ،150b) 200)، گُفُتb َ206 و گفَتa ،160a

اند (71a ،67b ،66b ،66a، و موارد متعدد ديگر)، و ساير  اَند (45a)، گفتهُ 142b ،136a)، گُفتهَ

(  141b)، گفُـتن ( 158b ،149b)، گفتـارُ ( 79a ،73b)، (مي)گفُتنـد صيغههاي اين فعـل: گفُـتم
ـان  ـنَ (158a)، لقمـُ ـي (85b )؛ لقمـُ (98b ،91b ،86a ،84a، و مــوارد متعــدد ديگــر)، مــيگفتـُ
 130 ،(180a) ُ؛ مــرده(119b) ؛ مرُدمــان(134b) َ؛ لقُمـَـه(187a) ـه ـان (159a)؛ لقمـُ (158b)، لقمـَ
 ،196a) طفيd؛ مص(118b) ؛ مرُغزار(143، و موارد ديگرa ،139a ،132b ،128a) ُ؛ مرغ(189b)
فيَ (127b)؛ منتَهاي (80a)؛ مهرُبان (197a)؛ مهمانَ (56b ،36b)، مهمانِ (54a)؛  196b)، مصطَ
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 ،(123a ) ـرتيd؛ نص(175b) َ؛ نبشتسـت(59b ) َ ـتِ ) (182a)؛ 131 نبشُ ميپخُت (اصل: مـيبخـتُ
ة 132 ،(181a) (195a)؛ نقصانُ (133b)؛ هرَچند (75a)؛ هرَچـه ( 140b)؛  dنصر ،(217b) dنصرت

   .(217a) َيافتند
13. ضبط يک حرف با دو حرکت: در برخي کلمات، يک حرف با دو حرکت نوشته شده 
 ،72b ،71a ) َِ؛ ميـان(132a  ) است مانند: بازسَِـتانم ( 88a)؛ سـرخdِ ( 184a)؛ 133 عمارتهـاَِ کردنـد

82a)؛ و موارد ديگر.   

14. تلفظهاي دوگانه: شماري از واژهها در نسخة حاضر با دو يـا سـه تلفـظ ضـبط شـده
است. گاه دو ضبط متفاوت در يک صفحه است. نمونهاي از اين مـوارد را در ايـنجـا عرضـه

» (103b) در  رسـمَ dبپ» َـرس» (46b)؛ نيـز d؛ «بپ(99a) « ميداريم: «امdت» (111b) در مقابل «اُمـتَ
23a، و مـوارد » (22a، نيـز dبـت» » (22a)، نيـز ( 22b) در مقابـل » (52a)؛ «بـتَ dرسيد dمقابل «بپ
» (52a)؛«  dبـود» » (50b) در مقابـل «بـرآوَرد» (76b)؛ «بـودَ ديگر)؛ «بـرآوdرد» (68a) در مقابـل
» (70a)؛ «دَشمن» (90b) در مقابل «دdشـمني» (37b)؛ «دَنيـا»  » (48a) در مقابل «مينمايُ مايدَ dبن
«رdفـتَن» (70a) در  «مـيرdفـت» (69b)، نيـز: (10b) در مقابل «دdنيا» (9b)؛ «رdفتي» (67a)، نيـز:
» (9a) در مقابل «شُمَا»  مقابل «رَفت» (22b)؛ «سdجدَه» (27b) در مقابل «سَجدَه» (117b)؛ «شماَ
» (39a)؛ «کجdا» (113b) در مقابل «کُجَا» (52a)؛ «گفَت»  » (20a) در مقابل «قِصهاَّ (85b)؛ «قصهَ
(1b = ص3چ، س8)، نيــز: (160a) در مقابــل «گفـُـت» (1b = ص3چ، س8)، 134 نيــز «گُفـُـت» 
ـ  » (126b= ص 272چ، س1 » (38b)؛ «مـرغَ dمردمـان» » (27b) در مقابـل (150b)؛ 135 «مردمانَ
2): چون نماز ديگر ببود مرغيَ درپريدّ و در کنار داود بنشست داود گفت مگر اين مـرغَ بـالي
ـ 20): فرزنـدان » (126b): مرغd بپريدd (نيـز: در ( 11b= ص 25چ، س19 dمنست، در مقابل «مرغ
 « » (67b)؛ «نيـامرزدَ «مdسـلمانَ «مَسـلمان» (21b) در مقابـل تو تا روز قيامت اين مرغd نخورنـد؛
» (39b). پيشـوند نفـي نيـز بـا دو «وَ » (56b) در مقابـل d؛ «و(84b) « dدر مقابل «بيامرزد (116a)
«خـو» در نسـخة » آمده است. (نک: بخـش پيشـوند نفـي). » و در يک مورد «نـُ » و «نـَ تلفظ «نـِ
» آمده است. (در اين باره نک: توضـيحات واو معدولـه). » و «خوِ »، «خوُ حاضر با سه تلفظ«خوَ
» آمده است. (در اين باره نک: توضيحات پيشوند  » و«بـُ »، «بـِ پيشوند فعلي «بـ» نيز با سه تلفظ«بـَ
» (57b) و  «يوسـفَ فعلي «بـ»). ضبطهاي دوگانه حتي در اسامي خاص نيز مشاهده مـيشـود:
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» (38a). در مواردي بسيار نادر در اين متن يک لغت بيش از سه ضبط دارد؛ مـثالً نـامِ dيوسف»
160a ،159a ،158b (دو  (   158b)، (لقمـانُ «لقمان» به اين صورت کتابت شـده اسـت: لقمـانُ

(     159b)، لقمـانَ d(بين فتحه و ضمه بيشـتر متمايـل بـه فتحـه)، لقمـان ،(159a) َمورد))، لقمان
   .158a ( (159a)، (لقُمنَ

15. مصوتهاي معروف و مجهول: در تعدادي از کلمات نسخة حاضر واو و يـاي مجهـول
با فتحة روي حرف قبل از آنها و در مواردي روي خود آنها مشخص شده و واو معروف بـا

«ي»  ضمة باالي «و» يا حرف قبل از «و» و ياي معروف با کسره زير «ي» يا زير حـرف قبـل از
نشان داده شده است. 136 در بارة اين مصوتها در زبان مؤلف يا کاتب متنِ حاضـر، چنـد نکتـه
گفتني است: الف. مصوتهاي ō و ē در برخي کلمات، همانند اصل قديمترشـان، بـاقي اسـت.
وشانيمَ (128b)، بيـرَون ( 194a)، دوَسـت dبپ ،(45a) َدر اين کلمات ديده ميشود: او ō مصوت
(45b)، دوَستي (49a)، رَوز (6a)، فرَوشد (238a)، ميگويدَ (2a ،1b)، ديده ميشود. مصـوت
ē نيز در اين کلمات آمده است: ايشانَ (211b ،129a)، تِنَي (233a)، خشـتيَ ( 139b)، روييَـد
ــد  ــردَي (45a)، کُنيَ ــدَي (133a)، ک ــير (102a)، فروخــواردَي (78b)، فروريختن (87a)، شمشَ
 ،(47b ) َميوهـا ،(193a ) مـيبينيَـد ،(53a ) مـيگوييَـد ،(115a) َگوييم ،(93b) َميکنيد ،(59b)
نياييمَ (93a)؛ يله کنيمَ (206b). 137 ب. مصوتهاي مجهول ō و ē در برخـي از کلمـات کـه در
ū و ī تبـديل شـدهانـد. ازdو اصل داراي مصوت مجهول بـودهانـد، بـه مصـوتهـاي معـروف
وي ( 196b ،116b)؛  dبـ ،(119a) dبسوخت ،(11، و موارد ديگرa ،10a ،9a) dوشيد d138 بپ،(184a)
وي ( 229a ،4a)؛ گـورُ ( 226a)؛  dسـ ،(104b) dومdد ،(133b ،72b) d؛ چون(230a ،203b) نdبيرو
 ،(53a ،49a ) مـيگُويـد ،(185b ،11a ،5b ) ينـدdگو ،(85b ،84a ،41b) گُويند ،(107b) گُويد
ميگويدd (86a)، بگُويم (233b)؛ نيکوُ (142a)، نيکوdروي (29a)، همچونd (181b) 139 معـرف

dوشـيد»  dبپ / وشانيمَ dاست. صورتهاي «بپ ī معرف تلفظ (94b) َ تلفظ ū و ضبطهاي اينِ (3a)، نيمهِ
» نشان ميدهند که واو مجهـول در دورة تـدوين يـا کتابـت dميگويد / و صورتهاي «ميگويدَ

نسخة حاضر در حال تحول بوده است.   
ج. نکتة جالب و نادري که در اين متن ديده ميشود آن است که در چند کلمه، قبل از واو 
ē اسـت. ايـن کلمـات ō و ī بـه ū بـه و ياي معروف، فتحه آمده که ظاهراً نشاندهندة ابـدال
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 : ـودَ رمَ d144 بف . 143 و کشيدنَ 141 دستوَري؛142 افريد،َ بديد،َ بشنيد،َ بيم،َ 140 بود،َ ود،َ رمَ dعبارتاند از بف
ـ 5)،  (    a 62= ص 142، س 4 َرمودَ تا پدرش را و اِهلبيـتش را جداگانـهd کوشـکي بسـاختند dبف
(   132b = ص283،  بفرمَودي: و بفرمَودي تا چهارهزار تن از آدمِيـانَ خاصـگيان وي بيامدنـدي
َ من کردم عزيز خجل شد (49a = ص  : 145 چون زليخا مقرd آمد که گناهُ من بودَ همهَ س9)؛ بودَ
113، س7)؛ کار يوسف چنانd شد که چهل حاجبش بودَ و چهل هزار بنده درمخريـده داشـت
(    81b = ص  (50b = ص115، س19)، نيز: بواليتهاي خويش هرکجـا جـادوي بـودَ بياوردنـد
180چ، س6)؛ دستوَري: گفت بوي بگرويدند پـيش از انـک مـن دسـتوَري دادمـي شـما را و

: بر هر زمين خلقـان افريـدَ چندين سال اجراي من ميخواريد (84b = ص 185، س7)؛ افريدَ
: چون عdزيـرَ ايـن : آن حالت بديدَ (233a= ص469، س1)؛ بشنيدَ (2a = ص 4، س 19)؛ بديدَ
: پيغـامبران ايشـان را بـازميداشـتند و سخن بشنيدَ غمناک شد (168b = ص353، س5)؛ بـيمَ
: شـبانان فـارغ شـوند و ايشـان را بـآب بخداي بيمَ کردند (113a = ص 243، س8)؛ کشـيدنَ
کشيدنَ ياري کنند (69b = ص 156، س 11). اين تلفظها را ضبط برخي متون تأييد ميکند:  
مجيـد، مقدمـه، ص قـرآن از عشـري بـر ْنَد (2b) (تفسـيري ْد (2a)، بودَ ابدال ū به ō: بوَ
1353، عکسـي، ص126)؛ دَور146  رجـايي(      : گفتـا وا مـنَ دَر خانـهَ ايـن بوذسـتَ پانزده)؛ بوذَ
 ، همان(  148 دهَ وَ dقرآني، 66/1، قرآن: 53)، نيز دَورَي147 (همان، 352/1، قرآن: 55)؛ ست فرهنگنامة(
192)؛  1353، عکسـي، ص رجايي(  149 هاَ ودهَ (همانجا، قرآن: 55)؛ سوذَ d674/2، قرآن: 55)، ست

وذَ (همان، ص 150).    فرمَ
َـيد151 (همـانجـا، 109)؛ برسَ قرآنـي، 1161/3، قـرآن: فرهنگنامة(  150 ابدال ī به ē: ببريديمَ
 ،42 قرآنـي، 579/2، قـرآن: فرهنگنامـة (  تحفةالعراقين:)؛ بميَـران 152 (خاقاني، قرآن: 53)؛ بيمَ
يمِ (همان، 1550/4، قـرآن: ميرانَ ،4 /1812، قرآن: 55)، نيز ميِ همان(  153 يرانندَ ستون 1)؛ نيز: فرومَ

ـان، 1885/4، قــرآن: 55)؛ داورَي  همـ( ـيدَه155  55)؛ پَديـَـد154 (همــان، 988/3، قــرآن: 55)؛ پوشـَ
 ،1264/3 ، همـان(  156 55)؛ ديـدارَ 355/1، قـرآن: ، 1703/4، قرآن: 53)؛ دdشمِنَي (همـان، همان(
197/1، قـرآن: َف گيـردَ (همـان، ، 1021/3، قرآن: 42)؛ نيز: بکَ همان( قرآن: 55)؛ سختگيَر157 

 159 ينَ 42)؛ گردَنکِشيَ (همان، 1673/4، قرآن: 55)؛ نزديکَ (همان، 538/2، قرآن: 29)؛ 158 نفـرِ
، 1262/3، قرآن: 42).    همان(
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16. مصوت مرکب:  
زنجيرههاي aw و ay در کلمات زير ديدهميشود:  

 ،(135b ) َيمان dسـل ،(116a) وَي ،(121 = ص260، س17a ) دانست کيَ عتابسـت : ay: کيَ

   .(81b) هَيبَت
   .(74b) َفرعون ،(190b) صَومعه ،(117b) بازرَو :aw

در يک کلمه ay به ī بدل شده است: مِيانَ (102b ،62b ،39a، و موارد ديگر).   
17. واو معدوله:   

«حـرف» در  چند نکته گفتني است: نخست آنکه ايـن قصصاالنبياء در بارة تلفظ «خو» در
«خ» سـاده اکثر موارد با هيچ نشانه و حرکتي مشخص نشده و ديگر آنکه «خو» در مواردي بـه
شده است، مانند خُد به جاي خود (نک: توضيحات مربوط به (55b = ص 127) و «خاب» بـه
جاي «خواب» (185b = ص384، س6). نکتة سوم اينکه «خو» در دو مورد با ضـمه و در سـه
(   147a = ص 311، س 15)،  مورد با فتحه و در سه مورد با کسره مشخص شـده اسـت: خـوذُ
 = 83b) ـورد ـوذ (135b = ص 289، س3)؛ فروخـَ خــوdد (178a = ص370، س4 از آخــر)؛ خـَ
(  30b = ص65، س  ص184، س11)؛ ميخَواهيـد ( 53b = ص 122، س3 از آخـر)؛ خواسـتِ
آخر)؛ خِواستي (136a = ص 290، س3)؛ خورمِ (31a = ص 67، س3). ضمناً کلمة «خـداي» 
 5 در اکثر موارد به شکل «خُذاي» ضبط شده است از جمله (15b ،8b ،7a و غيره). سخن نيـز
بار به شکل «سخُن» ضبط شده است: (72b ،71a ،64b ،42b ،32a). يک بار نيز واژة «خـرد» 
» آمده است (50b). در ضمن «خود» نيز در مواردي به «خُذ» بدل شـده اسـت به صورت «خردُ
«خـو» بـا ضـمه، فتحـه و کسـره (  55b = ص 127چ). از ضـبط (نک: توضيحات مربـوط بـه

مثالهايي در ديگر متون کهن فارسي نيز ديده شده است از آن جمله اين موارد است:   
76)؛  67/1، قـرآن: 10)؛ خـوابُ (همـان، قرآنـي، 54/1، قـرآن: فرهنگنامـه (  مُ ـوانُ خُو: برخَ
ـتم (همــان، 113/1، قــرآن: 42)؛ خُواســته (همــان،  اسـَ خـُـواري (همــان، 755/2، قــرآن: 2)؛ خوُ

1014/3، قرآن: 10)؛ خواهُ (همان، 66/1، قرآن: 45)؛ خُواهر (همان، 81/1، قرآن: 2)؛ خـواهشُ
2)؛  1639/4، قـرآن: (همان، 97/1، قرآن: 10)؛ خودُ (همان، 37/1، قرآن: 68)؛ خورنـدُ (همـان،

خويشاوندُ (همان، 212/1، قرآن: 2)؛ خويشتنُ (همان، 53/1، قرآن: 42).   
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َ ـتْ اسَ 68)؛ خوَ خَو: خَوابهَا (همان، 76/1، قرآن: 55)؛ خَوارداشتگان (همان، 130/1، قـرآن:
53)؛  انْ (همانجا، قـرآن: (همان، 130/1، قرآن: 55)؛ خَوانم (همان، 54/1، قرآن: 55)، نيز: بَرْخوَ
55)؛ خَواهيـت (همـان، 1788/4، قـرآن: ِش (همـان، 53)؛ خـواهَ خَواهر (همان، 79/1، قـرآن:
55)، نيـز: 800/2، قـرآن: َن (همـان، 133/1، قرآن: 55)؛ خودَ (همان، 132/1، قرآن: 55)؛ خوردَ

ورَ (همان، 36/1، قرآن: 55)؛ خَوش (همان، 185/1، قرآن: 55).    فروخُ
قرآنـي،  فرهنگنامـة (  87، س 11)؛ بَاخويشـيِ پـاک، عکسـي، ص قرآن تفسير( خِو: خواند 
يشـيِ (همـان، 55)، هـمچنـين: باخوِ 743/2، قـرآن: 744/2، قرآن: 55)، نيز باخِويشيِ (همـان،
 ،113/1 58)؛ خـويشِ (همـان، قرآنـي، 475/2، قـرآن: 764/2، قرآن: 55)؛ خِواهي (فرهنگنامـة
7/1، س2، و مـوارد ديگـر)؛ خِويشـان تفسـير، عکسـي، قرآن: 55)، نيز خـويشْ (سـورآبادي،
62)؛ خِويشـتن 743/2، قـرآن: َندان (همـان، ـاوَ 55)، خويشِ قرآنـي، 212/1، قـرآن: فرهنگنامة(

گانَ 55)؛ همچنـين: خِويشـتنخَريـدِ 1847/4، قـرآن: 55؛ نيـز (همان، 53/1، 56 ، 202، قـرآن:
xuw تلفـظ مـيگـردد. (همان، 805/2، قرآن: 55). مواردي که «خو» با ضمه ضبط شده اسـت
االبنيه» (ص چهلوشش ـ چهلوهفت)، بر اساس  علياشرف صادقي در مقالة «ويژگيهاي زباني
االبنيه نشانههايي که قبل از واو معدوله در اين متن به کار رفته، احتمال ميدهد که اين واج در
xaw و مـوارد بـا xaw تلفظ ميشده است. بنا بر اين، مواردي که «خو» با فتحه ضـبط شـده،

کسره نيز xiw/xew تلفظ ميشده است.   
  

4. تشديد  
تعدادي از واژههاي اين متن مشدد هستند و مصحح، بـه جـز شـمار کمـي، بـه ثبـتِ بقيـه

  بيتوجه بوده است. اين کلمات به چند دسته تقسيم ميشود:
الف. در تعدادي از واژهها تشديد اصلي است و در اين نسخه نيز مشدّد ضبط شدهانـد 

(البته کاتب يکنواختي را رعايت نکرده است):  
ـديم (=  ــيبرريــّ ـدن (35a= ص 75، س 13)؛ مـ ـد160 (27b = ص59، س13)؛ پريــّ يــّ dبپر
 = 9b) 161ّ؛ پـر(26 = ص 56، س13a ) قس: ميپرريدنـد ،(14 = ص 32، س3b) ( ميپرريديمّ
ص20، س آخـــــر)؛ (36b = ص 79، س 13)؛ (138b = ص295، س3)؛ (140a = ص298، 
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س3)؛ (143a = ص303، س17 و 21)؛ 162 (186b = ص 385، س 14)؛  
پشّه163 (26b = ص57، س18)؛ 27a (پـنج مـورد)، (27b = ص59، س7)، (193a = ص 

397، س 2)؛  
ترّه (184a= 164ص 381، س8 و 12)؛  

165 (16b: متن: تنوّر، دو مورد= ص36، س4 و 6)؛    تنورّ
خُمّي: روزي از خُمّي آب خورد، از من چنينd خُميّ کردنـد ( 181b 166= ص 376، س 17 

و 20)؛  
درپريدّ (126b = ص272، س1)؛  

167 (43b = ص94، س4)، (47b = ص101، س14)؛   دريدنّ
ـن (45b = ص 98، س 139b 169،8 = ص297، س4  زر168ّ (123a = ص 265، س1)، زريـّ

و 190a ،11= ص 391، س 18)؛  
 = 148a ،5 147 = ص312، س3 وb ،18 146= ص310، س 13 و 14 وb) 170ـا زکريـــــّ

ص313، س2 و 4 و6، و موارد ديگر؛  
ّ اسبش مdشتي خاک برداشت171 (98b = ص214، س3).    dسمّ اسب: از زير سم

ب. در تعدادي از واژههاي ديگر، يک تشديد غيراشتقاقي (= واج مکرر) به وجود آمده 
است:   

  : r روي صامت
ـرّي (120a = ص258،  dببـ ،(230 = ص 462، س 8a) 172 ،(5 196 = ص 404، سb) ّببــرم
 179174a) ،(19120 = ص258، سa  ) يـدّ d173 نيـز ببر ،(142 = ص302، س19b) ّيد dر dس14)، بب
ـد  يدنــــّ d175 ببر (232 = ص 466، س 11a) ،(15 227 = ص 456، سa) ،(15ص 372، س =
172a) 176 = ص 359،  يمّ (187b = ص 387، س 13)، ميبريدندّ dببر ،(120 = ص259، س2a)

س11)، نيز نبرمّ (149a = ص315، س12)؛  
ـان (133b = ص285، س3)، (134a = ص286، س19)، (141a = ص299، س13)،  پريـــّ

(205b = ص 418، س آخر)؛ پرّي (42a = ص90، س9)، 177 (49b = ص114، س4)؛  
حوا رّا (6a = ص13، س1)؛  
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ـا (147a = ص311، س8)، (147b = ص311، س18)، (148a = ص312، س17)،  زکريـــّ
(150b = ص318، س7 و 12)؛  
مرّا (10a = ص21، س13).  

  : r غير صامت
» (210a = ص 427، س 2)؛ 178 بسيّار (172b = ص 360، س 11)؛  ابيّ در «عبداهللاd ابن ابيّ
): اگر کسي طپانچـهّ بـر روي شـما حواريّ (186a = ص 384، س 18)؛ طپانچهّ (اصل: طبانچهّ
ّر (189b = ص 391، س 3 و 6)؛  d؛ عم(186 = ص 385، س 7a) زند ديگر جانب پيش بداريد
ــاج (28b = ص 61، س3)،  ــر؛ لجـّ ــوارد ديگـ 179 (191a = ص 393، س 11 و 12)، 180 و مـ

 = 144a) ــزّدوري ــي (188a = ص 388، س 16)؛ 181 مــ (198b = ص 406، س 21)؛ محّلــ
ّلمّ گريان آمد (119a = ص256، س آخر)؛  dص305، س12)؛ معّلمّ: 182 ايوبّ در محراب بود مع
ّلــــم (178a = ص 371، س 1)، (178a = ص 371،  dمع ،(178 = ص 370، س 18a) ّلِــــم dمع

س3)؛ هاجِرّ را (28b = ص 61، س7).  
در سه مورد «بـ» که در اصل bē تلفظ ميشده سبب مشدد شدن «پـ» شده اسـت (صـادقي

ردّ (179183b = ص 373،  d؛ بپ(158 = ص334، س17b) ّريد d1388: چهلوهشت و چهلونه): بپ
ردَّ (179184b = ص 373، س 9).    dس 7)؛ بپ

  
  r صامت پاياني غير

امdتِّ خويش (174b = ص 364، س4)؛ لجاجّ : يا نوح با ما بسيار پيکار کـردي و لجـاجّ و
ّلمّ گريان آمـد dايوبّ در محراب بود مع وعيد ميکني ما را بعذاب (16a = ص34، س16؛ معّلم: ّ
ّ اگر خواهي تا مـن تـرا معنـي ابجـد بگـويم dگفت يا معلم ّ : d؛ معلم(119 = ص256، س آخرa)

ــپرذd ( 178a = ص370، س 16)؛  ــي سَ ــريم او را بمعلمّ ــي: م (178a = ص 371، س 2)؛ معلمّ
ّ کردست185 (147b = ص311، س19).   dعيش بر ما منغص منغص: ّ

ج. در برخي موارد وقتي دو صامت همانند پشت سر هم آمدهاند کاتب بر روي يکـي 
از آنها تشديد گذارده است که ظاهراً نوعي رسمالخط است:  

اندرّ رو186 (142b = ص302، س14)؛ بـرّ راه ( 6a = ص13، س16)؛ بـر راهّ ( 28a = ص60، 
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 = 192b) ؛ بــر رّه(30 = ص65، س12b) ّ؛ بــر روي(16 = ص35، س11b) س آخــر)؛ بــرّ روي
ــرّ را  ــدر رّا (160a = ص337، س8)؛ پس ــرّ را (23a = ص49، س7)؛ پ ص 396، س 9)؛ بزرگت
(21a = ص44، س18)؛ درّ راه (160a = ص337، س20)؛ در راهّ (158b = ص334، س17 و 
ــود (159b = ص336، س20)؛  190b ،19 = ص 392، س 230b ،14 = ص 464، س 6)؛ دررّبـ
 = 125b ) ؛ لشـکر رّا(227 = ص 457، س 9a) ؛ قيصر رّا(159 = ص336، س آخرb) ّديگر روز
 = 159a) ــار رّا ــارّ را (8b = ص19، س1)؛ م ــادر رّا (31b = ص68، س2)؛ م ص270، س1)؛ م
 170b ص336، س2)؛ هر روزّ (153a = ص323، س11)؛ هر روزيّ (27b = ص 58، س آخـر،

= ص 356، س آخر)؛ از زّر (169b = ص 355، س 9)؛ از زيرّ (9a = ص 19، س16).  
(  188b = ص  شسصّد: گويند ميان عيسي و رسول ما صلواتاهللا عليهما شسصّد سـال بـود

389، س 8)؛  
  

د. مواردي از سهو در ثبت تشديد ديده ميشود.  
آنچه در اينجا ثبت شده عيناً انعکاس امالي کاتـب اسـت و احتمـاالً وي در برخـي مـوارد

بيدقتيهايي نيز داشته مثالً نام محمد را به چهار صورت مشدد کـرده اسـت: مّحمـد، محمـد،ّ
محمد،ّ محمدّ، و مسلم است که کاتب اين کلمه را به چهار صورت تلفظ نميکرده است. 187  

 198a ) ّحمـدd؛ م(220 = ص 444، س 2 از آخرa) د از پس من بيايدdگفُت که مّحم : dمّحمد
ــر)، (198b = ص 407، س 7)؛  ــد (197a = ص 404، س 4 از آخ = ص 406، س 15)؛ مdحمّ
مdحمدّ : دست مdحمدّ را بگرفتنـد ( 197b = ص 405، س 8)، گفـت يـا مdحمـدّ خُـدايت درود

ميدهد (207b = ص 422، س 13)؛  
و يا کلمة مکه که به سه صورت مشدد شده است: مکه،ّ مکه،ّ مکه. ّ  

: از مکهّ تا انجا نُه ميل بـود ( 215b = ص 437، س 5)، در مکـهّ قرابـات بسـيار دارد مکهّ
(216b = ص 438، س 10)؛ مکّه (195a = ص 400، س 195b ،16 = ص 402، س 4)؛ مکه: ّ

(    195a = ص  بنزديک مکهّ فرودآمـد ( 194b = ص 400، س 11)، بزرگـان مکـهّ را گـرد کَـرَد
401، س 4)، اهل مکهّ را بخواند (196a = ص 402، س 16)، 188 و موارد متعدد ديگر.  

در برخي کلمات صامت آغازي مشدد شده است که ظاهراً سهو کاتب است:  



274   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هشتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

 170b ) ؛ پّر: فرمان داد تا بيامد و پّـري بـزد(170 = ص356، س 15b) پّر: بيامد و پّري بزد
= ص357، س 2)؛ حّد: آن آتشگاه در حدّ پارس اسـت ( 192a = ص 395، س 14)، 189 حّـد:
: اگـر ايـن ديـن فرزند خويش را بکشت در راندن حدّ (227a = ص 457، س 4)؛ 190 حقستّ

حقستّ اين اسب را زنده کنُ (188b = ص 389، س 4)؛ حّواريان : او را مژدهd داد و حواريـانّ
را بخواند (186a = ص 385، س 2)؛ غّلها: چون خواستي که غّلها گرد کندُ درويشان را جمـع
کردي (193b = ص 398، س12)، غّله: يوسف چندان غّلـه نهـاده بـود کـه کـس انـرا نهايـت
ندانِســت (50a = ص 115چ، س7)، در مقابــلِ «غلّهــا» (50a = ص 115، س 1)؛ 191 مّحمـdـد : 

: از مکـهّ تـا انجـا نـهُ گفُت که مّحمdد از پس من بيايد (220a = ص 444، س 2 از آخر)؛ مکهّ
(   216b = ص  (  215b = ص 437، س 5)، در مکـهّ قرابـات بسـيار دارد ميل بود بکرانـة حـرم

438، س 10).   
: گروهي بمدينه افتادند... گروهـي بعمـانّ ظاهراً در دو کلمه نيز سهو رخ داده است: بعمانّ

(172b = ص 360، س 4)؛ غلهّا (193b = ص 398، س19).   
نکتة آخر آنکه در يک کلمه ـ بيآنکه در اصل مشدد باشد ـ يـک صـامت دو بـار کتابـت

   .(26a) قس: ميپرريدند ،(81 = ص180، س15b) «به جاي «بگزيد « شده است: «بگززيدُ
5. در بعضي موارد ضبط نسخه خطي نادرست بوده و مصحح ايـن مـوارد را در مـتن 

چاپي اصالح کرده بدون آنکه اشارهاي به اين اصالح کند.   
  

در اينجا به ذکر منتخبي از اين موارد بسنده ميشود:  
  

صفحه و سطر چاپي   متن چاپي   ضبط نسخه  
ص32، س آخر   از پس ادريس چهارصد و هفتاد  از پس ادريس بجهار داود هفتاذ 
ص64، س آخر   ابرهيم بترسيد   ابرهيم برسيد  
ص80، س 17   هيچ کس مبادا   هيچ کس مبابادا  

ص114، س آخر   ملک را بوي رغبت زيادت شد   ملک را بوي رعيت زيادت شد  
ص116، س9   گرد آمدند بتدبير   گرد آمدند تدبربير  

ص132، س15   او را وصف کردند   او را دو صف کردند  
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ص139، س9   شبان   يشان  
ص144، س13   بايد که   بابزرگي  
ص147، س3   ذهب   ذهبت  

ص204، س آخر  برادر   برادران  
ص228، س7   در زمين فروبرده ميرود   در زمين فروميرود  
ص233، س2   ال يعمي عن دون   ال عما دون  

ص254، س 14  بدان بالها مبتال شد   بذان مَبتَالها مبتالd شُد  
ص255، س 1  و امّا   فا امّا  

ص275، س آخر  حق تعالي   حق تعا  
ص290، س 11  جائک   جالک  

ص314، س 2 از آخر زکريّا   زکر  
ص316، س 1  ثلثه ايامّ   ثلث ليال  

ص316، س 16  گفت   کُفت کُفت  
ص336، س 13  پيرمرد ببود   پير ببود  
ص336، س 17  بخسب     dبخسسب

  
6. برخي کلمات در نسخة اساس نيست، اما در متن چاپي ديـده مـيشـود؛ احتمـاالً از
نسخهبدل به متن افزوده شده و يا برعکس، برخي کلمات که در نسـخة اسـاس بـوده در مـتن
چاپي حذف شده است، بدون آنکه مصحح بـهايـن تصـرف اشـاره کنـد. چنـد نمونـه از ايـن
تصرفات را اينجا ميآوريم: الف. چند نمونه از مواردي که کلمه يا جملـهاي بـه مـتن افـزوده

شدهاست:  
  

صفحه و سطر چاپي   متن چاپي   ضبط نسخه  
ص23، س4   قد اتمّ نسکي و ماامرتني   قد نسکي و ماامرتني  

ص67، س 19   پدرت با ما اين جفا کرد   پدرت با اين جفا کرد  

ص77، س 15   يا لوط هرچه بفرمايي فرماي وليکن   يا لوط هرچه بdفرماي وليکن  
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شاديها کردند و آئينها بستند و هفت  شاديها کردند و هفت شبانروز  
شبانروز  

ص147، س17 

ص147، س 20  آل يوسف برانند من نيز برآنم   آل يوسف برانند  
ص148، س13  چون دريافتش از پيرهن بگرفت   چون دريافتش  
ص156، س13  گوسفندان خود را   گوسفندان را  

ص273، س 12 و 13  قالوا التخف   قالوا  
ص283، س16  گويند ديوان را بفرمود تا بفرمود تا   گويند ديوان را بفرمود تا  
ب. چند نمونه از مواردي که کلمه يا جملهاي در نسـخة اسـاس وجـود داشـته و در مـتن

چاپي حذف شدهاست:  
  

صفحه و سطر چاپي   متن چاپي   ضبط نسخه  
ــتن ــر خويش ــر بخــوري ب اگ اگر بخوري بر خويشتن کن ستمکار باشي  

ستمکار باشي  
ص16، س 12 ـ 13 

ص17، س 9  تن و مال مؤمن را   تن و مال و مال مؤمن را  
ص31، س 5  الهي بحکم راضيم   الهي بحکم تو راضيم  

ص64، س 11  ابرهيم آنجا بود   ابرهيم يکسال آنجا بود  
ص76، س 16  ساره پس مرگ ابرهيم   ساره پس مرگ بس مرگ ابرهيم  
ص87، س 15  تو بر ما مهتر باشي   تو بر سر ما مهتر باشي  

ص116، س12   بهرچه که تو   بهرچه ترا شايد هرجند که تو  
ص133، س 3 از آخر  او ميکني هيچ   او ميکني و مينالي هيچ  
ص133، س2 از آخر   اين سخن بشنيد   اين سخن از جبريل بشنيد  

ص138، س 13  روي دارد   روي ان دارد  
ص161، س 17  نبايد که مال مار گردد   نبايد که مال در کُفت مار کردذ  

ص181، س 15 ـ 16  نحن الغالبين. چون ايشان   نحن الغالبين کفتُ جَمع کُنيد جون ايشان  
َمايـذ کـه  dخواست کـي بخلـق بن ميکنُنـد

ايشان مرا عِبادتَ ميکنُند و ميستايند  
ص184، س آخر  ميکنند و ميستايند  
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استخفاف کرد و کُفت هرج خـواهي بکُـن 

 dموسي عليه السالم بيامذ و جهل روز دعـا
کرد جبريل  

ص188، س 6  استخفاف کرد. جبريل  

بنــداريم همـه جملــه  بجـاي نتـوانيم آوردن
شدند  

ــه ــوانيم آوردن هم ــاي نت بج
جمله شدند  

ص205، س 3 از آخر 

ص256، س 14  روز ديگر   تا هفت روز ديگر  
خصمي کردند و بمحـراب او خصمي کردند و ناکاه بمحراب او درامدند  

درآمدند  
ص273، س11  

ص276، س 7  داود شبانروز ديگر   داود سه شبانروز ديگر  
از وهب بن منبهّ و کلبي کـي حـق تعـالي 
بزرکي خوذ برو ظاهر کرد وهب بن منبـه 

کويد که  

ص286، س 2 ـ 3  از وهب بن منبهّ گويد که  

  
7. برخي نکات دستوري که در تصحيح متن به آنها توجه نشده و متن تغيير داده شده 

است.   

الف. اضافهکردن «را»:  

ص12، س 9  
نسخه [5b]: اختالف کردند که حوا ملک تعالي ببهشت افريد يا بيرون بهشت.  

متن چاپي: اختالف کردند که حوا را ملک تعالي ببهشت آفريد يا بيرون بهشت.  
«را» بـه کـار  در بارة افزودن «را» بايد گفـت در بسـياري از متـون قـديم، در کنـار مفعـول
نميرفته است و در همين کتاب نيز بارها ديده شده و مصحح تعدادي از آنها را تغييـر نـداده
 است. 192 چند نمونة ذيل از موارد تغيير نيافته اسـت: سـخن هـارون عليـهالسـلمّ نپذيرفتـهانـد

(ص216)؛ يونس دل ماهي اختيار کرد (ص250)؛ ديدند آن مرتبت و بزرگي او (ص297).   
ب. اضافه کردن «را» به مفعولي که «مر» بر سر آن آمده است:  

ص232، س 1 ـ 2  
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نسخه [107b]: اگر حق تعالي يکبارکي نفي کردي ديدار خود مر موسـي بـيم بـودي کـي
زهره موسي آب گشتي.  

متن چاپي: اگر حق تعالي يکبار که نفي کردي ديدار خود مـر موسـي [را] بـيم بـودي کـه
زهرة موسي آب گشتي.  

اين کاربرد در برگ (212b = ص431، س 2 از آخر) اين متن نيز ديده ميشود که يغمـايي
در اين مورد نيز حرف «را» را درون قالب به متن افزوده است: رسول گفـتُ آن همـه شـهرها

گشاده شود مر امت.   
در ديگر متون کهن نيز اين کاربرد ديده ميشود: کيست که ناخواهي کند مـر ديـن ابـرهيم
پاک، عکسي، ص 76، س21ـ22، نقل از: صادقي1380 ب: 266)؛ خـداي ضـايع قرآن تفسير(
نکند مر نيکوکاران («ترجمهاي قديم از قرآن کريم»، ص15، نقل از: صادقي 1380 ب: 266).   

ج. کاربرد توأم «را» با مفعول و بدل آن  
ص 61، س 7 ـ 8  

نسخه [28b]: حق سبحانه و تعالي حکم کرده که هاجِرّ را مادر اسمعيل را بوي رساند.  
متن چاپي: حق سبحانه و تعالي حکم کرده که هاجر را مادر اسمعيل بوي رساند.  

استعمال «را» بعد از مفعول و پس از بدلِ مفعول در برخي متون کهن ديده ميشود:  
 :1383 سيستان، ص44، به نقل از صـديقيان پس هاله را دختر حارث را به زني کرد (تاريخ
سيستان، ص251، بـه نقـل 136)؛ ليث و معدّل را دو پسر علي ليث را هر دو اسير کرد (تاريخ
از: صديقيان 1383: 136)؛ جدّ مرا احمد بن ابيالقاسم بن جعفـر الهاشـمي را بـهنزديـک اميـر

بخارا بفرستاد (بيهقي، ص 201، به نقل از: صديقيان 1383: 136).   
د. حذف شناسه به قرينه  

از جمله ويژگيهاي متون کهن، حذف شناسة اول شخص مفرد و سوم شـخص جمـع بـه
نيز ديده ميشود و مصحح آنها را يا در ميان قالب افزوده و يـا قصصاالنبيا قرينه است که در

بدون ذکر اصلِ نسخه تغيير داده است:  
1. شناسة اول شخص مفرد  

ص 406، س 17  
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نسخه [198a]: نگاه کردم بدان روشناي همه کوشکهاي شام بديدم و او را ديد ستان افتاده 
.متن چاپي: نگاه کردم بدان روشنايي همه کوشکهاي شام بديدم و او را ديدم ستان افتاده.   

2. شناسة سوم شخص جمع  
ص 422، س 2ـ3   

نسخه [207a]: خداي تعالي دو کبوتر را بفرستاد تا بيامد و بر در غار خايه بنهادند.   
متن چاپي: خداي تعالي دو کبوتر را بفرستاد تا بيامد[ند] و بر در غار خايه بنهادند.   

موارد ديگري نيز از حذف «ـ ند» ديده ميشود: همه خلق گريـان شـدند و قصصاالنبيا در
برادران همه فرودآمد193 و همه لشکر پياده شدند (62b = ص 142، س 3 از آخر)؛ بفرمود تـا
آن کرُسي پاره پاره کردند از خشم، و بدريا انداخت (ص 304)؛ 194 جملـهd اهـل مدينـه بيـرون
ـ 208a = ص422، س آخـر)؛ 207b ) اورد195 و زنـان دف ميزدنـد آمدند و رسول را بمدينـه
چون کافران علم خويش بديدند همه گرد آمد196 و بر لشکر رسول حمله کردند (ص 428).   

در ساير متون نيز اين دو کاربرد ديده ميشود:  
ــرارالتوحيد،  اس ــي، ــه... (ميهن ــت ک خواس ــيدم ــه رس ــه مک ــون ب ــه«م»: چ ــذف شناس ح

صدونودوهفت)؛ رنجور بودم و در خواب نشد... (همانجا).   
حذف شناسه «ـند»: ايشان کافر شدند بدانچه بموسـي دادنـد پـيش از محمـد، و آن توريتسـت
(کيمبـريج)، مجيـد قـرآن تفسـير(   همچنانکه کافر شد و خستون نيامدند بپيامبري محمـد مصـطفي

طبـري،  تفسـير ترجمـة(   404/1)؛ يک دنده از پهرلو او جدا کردند و بر آن گردون چهـلگانـه نهـاد
طبـري،  تفسـير ص92، به نقل از: صادقي 1385: 359)؛ کاروانيان او را بديد و ايمن گشتند (ترجمة

ص136، به نقل از: صادقي 1385: 359). براي اطالع از شواهد ديگر، (نک: همان: 359 ـ 360).   
  

خطاهاي مطبعي  
کتاب از برخي خطاهاي مطبعي نيز خالي نمانده و مصحح در پايان غلطنامهاي براي کتـاب
ترتيب داده، اما باز مواردي از چشم او پنهان مانـده اسـت. ايـن خطاهـا در پـارهاي کلمـات و

همچنين در ارقام و اعداد روي داده است، از جمله:  
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صحيح   غلط   سطر   صفحه  
نيز   ينز     11   22

گفت منم   گفتم منم     8   44
46  15   ]b22[   ]b21[  

  [22a ]   [63a ] 2 از آخر     49
ساختند   ساختتد     9   56
گفتهاند   گفتنهاند     5   77
چنان   چنانّ     11   79
گفتند   گفتتد   آخر     90
گفت   گقت     13   91

چيزست   چيزسث     18   91
  48a صفحة   47b صفحة حاشيه     103

بکردند   بکردتد     3   105
بوي   بسوي     13   113
گفت   گقت     16   122
ماننده   مانده   2 از آخر     123
گفت   گقت     16   124
بيابيم   بيايم   سطر آخر     128

149  6  a65  b65  
بدل   بدن     17   152
قبطي   قطبي     11   155

158  8  h70  a70  
روشنايي   وشنايي     1   164
ياد کردند   ياد گردند     7   182
نزديک   تزديک     2   206

مهتري کردي   مهتري گردي     11   219
220  3  a101  b101  
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  103b   103a   6   224
بنيکوترين   به بنيکوترين     9   262
بازستاند   بازستاتد     13   270
درکنار   درکناد     1   272

بياموختيم   بياموختم     13   278
بازبست   بازست     15   289
  dسليمان سيلمان     1   291
  142b   143b سطر آخر     302
روز   رورز     15   305

دروازه   دوازه     1   337
مپرستيد   ميپرستيد   سطر آخر     338
گفتند   گفتتد     13   341
چون   چدن     4   343

زردرنگ   زدردنگ     8   346
رستخيز   رستخير     10   352
ساخته   ساخنه     13   358

374  1  a179  b179  
421  5  a206  b206  

حديبيه   حديبه     15   423
هنوز   هنور     6   434
راه   را     3   437

  221b   198a سطر آخر     447
فهرست واژههاي مهم  

از آنجا که کتاب فاقد فهرستي از مهمترين واژههاي آن است در ايـنجـا فهرسـتي از ايـن
لغات ارايه ميگردد. در اين فهرست شمارة صفحات از متن چاپي است و کلمـات بـر اسـاس

نسخه مشکول شدهاند.   
آسمانه (= سقف): چشمش بر آسمانة خانه افتاد (ص351).  
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آلت: او را بگرفتند و چنداني بزدند که هرچه در شکم او آلـت بـود از زيـر او بيـرون آمـد
(ص388، نيز ص 390).  

آمادگي (= آماده): روزي جاي نماز رسول را آمادگي کرده بود (ص 464).  
استاد (= درنگ): رسول گفت... هيچ کس نبود، که او را دعوت کردم الّا کـه او را اسـتادي

بود مگر ابوبکر را که او را هيچ درنگ نبود (ص413).  
آفتاب (در معني خورشيد): آنگاه آفتاب و ماهتـاب را و سـتارگان را بيافريـد (گ2a= ص 

5چ). 197  
ايزاربند: يوسف هفت بند بر ايزاربند خويش زده بود (ص 97).  

اينجا (= اينها): 198 روزي از کسان نجاشي او را بخود خواند و هديهاي بسيار داد عمـرو
گفت مرا ازينجا نصيب کن. نکرد (ص450).  

باد ميکرد (= باد ميزد): مروحة از بهشت بياوردي و مريشان را و آن سگ را باد ميکردي 
(ص347).  

: 199 او حکم کند بر ما ببترينّ حکمي (ص434).   بترينّ
بتهd (؟): گفتند هابيل را چه کردي؟ گفُت هابيل را بتهd کردم (ص28).  

بجشکي: بزمانة عيسي عليهالسالمّ ببجشکي200 فخر کردندي (ص373).  
بحل کن: تو مرا بحل کن (ص62).  

برافراخته: 201 کوشکي بلند بديد ديوار آن بهوا برافراخته (ص331).  
برنج بريان: سلوي و برنج بريان بوقت نماز ديگر بريشان فروباريدي (ص208).   

باليهکار: وقتي از اوقاتها زني بود باليهکار اندر بنياسرايل (ص226).  
باليگي: دوش همه شب با من باليگي کردي و شراب خوردي (ص227).  

بودن (به معني شدن): بزير درخت بخفت ساعتي بود ماري از درخت فرودآمد (ص 335ـ 
  .(336

ببود (= نزديکي کرد): سمنرا بوجهل بگرفت و در رهگذر مردمان با او ببود (ص 414).  
بندة (= بندگي): 202 ما همه بندة کسي ديگر بايد کردن (ص 174).  

بوق: نمرود بفرمودd تا بوقها بساختند و ميزدند بر سر او تا آن آواز در سرش اُفتـادي و آن
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پشّه ساعتي از خوردن بيستادي از آواز بوق (ص 58).  
پاکيزه (به معني زيبا): او را خواهري بود بغايت پاکيزه و نيکوروي (ص 394).  

تاسه: پشّه بزرگتر شد و تاسة نمرود بيشتر شد (ص 58).  
تنجامه: تا چهل سال خيمها که ازيشان يافته بودند ايشان را کفايت بود بتنجامه (ص 402).  

توخته: اگر وامدار آيد وامش توخته کن (ص 354).  
جزd دادن (؟): گفتند يا پدر رdفتَه بوديم که بر يکديگر پيشي کُنيم بجزd دادن (ص89).  

112)، چـون حقيقت (= حقيقي): چون دوستي او حقيقت شُد گناه او بـر خـود نهـاد (ص
دوستي حقيقت هريکي از دوستان مر يکديگر را دوست دارند دوست را بيجرم دارنـد... (ص

112 ـ 113).   
حقيقتي (= حقيقي): هر دوستي که حقيقتي بود جرمd دوست بر خويش نهد (ص112).  

: بط و طاوس و زاغ و خروه (ص 74).  خروه: چهار مرغ بياوردَِ
خزينه (= خزانه): زليخا گفت يا يوسف... اگر از خُداي ميترسي جملـه مـال و خزينـه بـه

صدقه دهم تا خُداي آسمان از تو خشنود باشد (ص96).  
خمبره: بسوي او يک خمبره گاوروغن بفرستاد (ص326).  

 ،(16 خواردن203 (= خوردن): هرچه در بهشت هست ترا مباح کردم، ميباش و مـيخـوار (ص
نيز ص 23، 87، 118 و موارد متعدد ديگر) در مقابل خوردن (ص 19، 20، 25، موارد ديگر).  

خوي (؟): مؤمن ميگُويد اي بارخدايا همه گناه و خوي204 من بود (ص 113). 
دخترخانه (= دوشيزه): حق تعالي فريشتگان را بفرستاد تا قبـة از نـور بياوردنـد و بـر وي

پوشيدند و بآسمان بردند و نجات يافت و همچنان دخترخانه برفت (ص 154).  
دشمناذگي: ايشان را بگرفتند و بکشتند از دشمناذگي رسول (ص 442).  

دشمنانگي: 205 تو داني دشمنانگي ايشان با من (ص 438).  
دوتاه: حق اين شمشير چيست؟ رسول گفت آنکه بر گردن دشمنان دين ميزني چنانکه سر 

وي دوتاه ميشود (ص 427).  
دي (ظاهراً به معني کهن): مسيح براي آن گفت که او مساحت بسيار کردي... قال آخـر: او
را مسيح گفت که دي پوشيدي (ص 366). يغمايي جلوي اين کلمه عالمت استفهام قـرار داده
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است. در نسخة نافذپاشا عين اين عبارت آمده اما زير «دي» با خط ريز نوشته شـده: کهـن. در
نسخة «ن» نيز آمده است: پالس پوشيدي.   

راه غلط کردن: در تاريکي رفت و از چشمه راه غلط کرد (ص 331).  
زربفتديبا: چهار گاو نيکورنگ بياوردند و جdلهاي قيمتي زربفـتديباهـا بريشـان افکندنـد
(ص 296). در مقابلِ ديباي زربفت (ص 95) و ديبهاي زربفت (متن چاپي: ديباهاي زربفت).  

زفان: زفان ايشان گنگ گردد (ص 119).  
سبزه (= سبز): آن درخت خشکشده را ديد سبزهگشته و ميوة لطيف آورده (ص475).  

سپيده (= سپيد): پسرش بيرون آمد، پير و سپيدهشده (ص 352). 
سر شستن (= غسل کردن): گفت از جنابت سر ميشويند گفت بلي (ص 332).  

سروه (= سرو): ذوالقرنين... تا بدو قرن زمين رسيده بـود، و قـرن بتـازي سـروه بـود (ص
  .( 322 -321

سگ (در اصل: سک، ظ: سنگ): 206 يوسف سـگي داشـت از وقـت بـرادران، آن سـگ را
بگشاد و بدان برادر داد و گفت برو و پدر را بشارت ده (61a= ص139چ)؛  

شاذرهوان (= شادروان): ميـداني سـاخته بـود چهـار فرسـنگ در چهـار فرسـنگ و تختـي
فرسنگي در فرسنگي و شاذرهواني فرمود باالي آن تخت از زر و سيم بافته (ص 283).  

شخ: گردبرگرد مدينه خندق فرمود کندن... شخي پديد آمـد چنانکـه هـيچ چيـز بـرو کـار
نميکرد (ص 431).  

شهوتي: 207 چون عشق زليخا شهوتي بود جرمd خويش بر دوست نهاد (ص 112).  
ظاهر (يعني ازحفظ): 208 آصف برخيا کتابخوان بـود. هـيچ کـس توريـت (مـتن چـاپي:
تــورات) ظــاهر نتوانســت خوانــدن مگــر او کــه عــالمتــرين زمانــه بــود (ص 282)، عزيــر از 
پيغامبرزادگان بود و از بزرگان بني اسرايل بود و تورية ظاهر دانست (ص 350)، عزير... توريـة 

را ظاهر بخواندي (ص350).  
ظاهر کردن: کوکي چهارساله بوکه تورية را ميخواند همه و هفت ساله بود که ظاهر کرد و 

معني بدانست (148b = ص314). 209   
غوغا (به معني جمعيت انبوه): غوغا گرد آمد يحيي را بگرفتند (ص 321).  
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فال کردند: آذينها بستند و شکر بسيار کردند و آن روز را فال کردند (ص 253).  
کوز : پشتش کوز شد (ص 133ـ 146).  

کليجه (= کلوچه): 210 ياري... گفت يا نبياهللا با من هفت کليجه است گفت بياور... هفتصد 
تن از آن بخواردند (ص 379).  

کليسيا: هرچه کليسيا بود ويران کرد و چليپا بشکست (ص390).  
گاوروغن (= روغن گاو): 211 بسوي او يک خمبره گاوروغن بفرستاد (ص326) در مقابـل

روغن گاو: من بنزديک او خمبرة روغن گاو فرستادم (ص327). قس گندم پايه (ص263).  
گته212 (= گفته): چنين گتهاند که مرد دراز هيچ منفعت نکند (ص 326، حاشيه).  

پايه بگير... و بر وي زن (ص263).   dگندمپايه: گفت دستهء گندم
گوهي213 (= گويي): آن غار را چنان ديدند که گوهي (اصل: کوهي) هرگز کـس در آنجـا

نيامده است (ص 346 ).  
ماهتاب (در معني ماه): آنگاه آفتاب و ماهتاب را و ستارگان را بيافريد (2a= ص 5).  

نزد (= نزديک): 214 چون بنزد کنعان رسيدند خبر بيعقوب رسيد (ص 124).  
ورده: 215 حکم کردم که ايشان را بکشند و زن و فرزند ايشان را ورده کنند (ص 434).  

هول: ناگاه تاريکي و ابري و صاعقه هول گرد کوه ظاهر شد (ص 230).  
هيبت: سهيل گفتُ يا محمد اگر تو با اين هيبت بمکّه دراي همه خلق با تو گردند که همـه

در قحط درماندهاند (ص 437).   
ـ همانند بسـياري االنبيا قصص حاصل کالم آنکه به نظر ميرسد کار تصحيح و تحقيق در
از ديگر متون کهن ـ هنوز به پايان نرسيده است و اميد که اين متن در آينده به صورتي بايسـته

و شايسته مجدداً تصحيح و منتشر شود.   
  

پينوشتها  
1. ميتوان گفت تقريباً تمامي اين موارد در متن چاپي تغيير داده شده است، بـدون آنکـه مصـحح در

حاشية کتاب به آنها اشاره کند.  
 i و u و â ā و ū و ī و بـراي متـون جديـد از 2. در اين نوشتار براي آوانگاري متون قديم از عالئـم

استفاده ميشود.  
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3. مصحح در متن چاپي (ص 12، س 3) کلمه را به «فرشتگان» تغيير داده است.  
4. در اين نوشتار «چ» به جاي صفحة متن چاپي، «س» به جاي سطر، و «گ» به جاي برگ به کار رفته است.  

5. شمارة اين برگ در نسخه 179 است.   
6. مصحح تمامي اين موارد را بدون ذکر اصل در متن چاپي، به صورت رايج ثبت کرده است.  

7. مانندِ جوامرد (174a = ص363، س14 و 75b = ص 168، س 14.   
8. مانندِ جوا[ن]مردي (165b= ص347، س آخر)؛ جوا[ن]مرد (83a =ص 182، س 3 ازآخر، و نيـز:

193b= ص 398، س4 از آخر).   

9. ص464، س 3 و 5.   
10. در نسخه به جاي اين کلمه عالمتي بدين صورت Ĺ آمده است.   

11. کذا.  
12. تلفظِ پهلويِ «پادشاه»، pādixšā (y) است (مکنزي1383: 207).   

13. براي اطالع از شواهد بيشتر نک: حاجي سيد آقايي 1388 ب: 135.   
14. مصحح «پازهر» را به همين شکل در متن آورده است.   

15. مصحح متن را به «يادکرد» تغيير داده است.  
16. يغمايي در متن چاپي«بستود» آورده است، بدون آنکه متذکرِ اصل آن شود.  

17. يغمايي در متن چاپي«بود» آورده است، بدون آنکه متذکرِ اصل آن شود.   
18. اين کلمه در پهلوي frōd است. (مکنزي 1383: 279).  

19. مصحح در متن «نز[د]» آورده است.   
20. مکنزي1383: 242.   

21. se:za . 
22. šunza . 

23. ترجمة آية «ان االنسان لکفور».   
24. مصحح اين صورت را به حاشيه برده و در متن «کرکس» قرار داده است.  

 /a / (صامت+ مصوت + صامت + صامت) دارد و مصـوت آن cvcc 25. هجاي دوم «نشست» ساخت
است. اين مصوت کوتاه است، اما در بعضي از بافتها کشش آن افزايش مييابد بهگونهاي کـه طـول آن
از مصوتهاي بلند نيز بيشتر ميشود مانند درد (dard). اين مصوت قبل از خوشـههـاي دو همخـواني

پاياني بسيار کشيدهاست و با [:a] نشان داده ميشود مانند دست (da:st) (ثمر 1383: 92). طبيعتاً تلفظ 
اين واژه با اين ساخت و کشش، ثقيل است و بنابر اصل کمکوشـي زبـاني ايـن واژه بـا حـذف صـامت
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cvc را بـه ـ که بيشترين کشش و مصرف انرژي را نسبت به صامتهاي ديگر دارد ـ ساخت s سايشي
nešt بـدل دست ميآورد. کشش [a] نيز بالطبع کمتر ميشود. صورت حاصل nešat است که بعداً بـه

ميشود.  
26. اصل: باکست. مصحح متن را تغيير داده است.   

27. «گفت مريم : کمن واداشت خواهم بخداي از تو اگر هستي تو پرهيزکار.»  
28. مصحح به «نيايد» تغيير داده است.   

29. در اصل : کنَند (حرکت روي « ن» بين فتحه و ضمه است).  
30. مصحح در متن «اسبي» آورده است.   

31. dissimilation 
32. در نسخه به صورت بهشت آمده است.  

33. در نسخه به صورت ٮهست آمده است.  
34. ظاهراً کلمة «پيش» به «پش» مخفف شده است. اين تخفيف در اين لغـات نيـز ديـده شـده اسـت: 

قرآني، 1505/4)؛ پِشوَا (همان، 245/1، قرآن:76).   پشکش (فرهنگنامة
35. مصحح در متن «نگوسار» آورده است.  

36. در اصل: ببذ.  
37. مصحح در متن چاپي «کرديم» ضبط کرده است.  
38. مصحح در متن چاپي «بنمائي» ضبط کرده است.  

39. مصحح متن را به « دندانش» تغيير داده است.  
40. مصحح متن را به «گوشتين» تغيير داده است.  

41. در اين متن «دوانزده» و «دوازده» در کنار هم به کار رفته است.  
42. شمارة اين دو برگ در نسخه 183 قيد شده است.  

43. اصل: بوشيده.  
44. شمارة اين برگ در نسخه 178 قيد شده است.   

 198a 45. مصحح در متن چاپي آورده است: پسرش بملکت بنشست. در ضمن به اشتباه شمارة بـرگ
چاپ شده است.  

46. ذکر اين نکته الزم است که در اين نسخه در مواردي «س» با سه نقطة زير آن از «ش» متمايز شده است.  
47. در نسخه: خذ.   

48. در نسخه: خوذ.   
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49. شايد تحول رخداده در کلمة «خون» ابدال ān به ūn باشد، اما ساير کلمـات در ايـن مـتن مرحلـة
مياني ابدال ā به ū، يعني u کوتاه را نشان ميدهند، مانند سوزان،d مردمdان و لقمdان (نک: بخش ضبطهاي 

نادر).   
50. اين نکته را بايد در نظر داشت که ā و ū و ī در آوانگاري متون قديم بـه کـار مـيرود و در متـون

جديد از عالئم â و u و i استفاده ميشود.   
«افسـانههـا»، در  51. از تبديل ān به ūn شواهدي در متون کهن ديده شده است: «افسونها» بـه جـاي
«اُولَئِـک»  «آنـان»، در ترجمـة قرآني، 124/1، قرآن: 135)؛ «اونان» بـه جـاي ترجمة «اساطير» (فرهنگنامة

، 312/1، قرآن: 29).    همان(
52. مصحح متن را به «بگيريد» تغيير داده است.  

«گرسـتن» و «نگرسـتن»  53. فعلهاي «گريستن» و «نگريستن» در اين متن در بيشتر موارد بـه صـورت
آمده (غالمرضايي  1385: 380). اما مصحح برخي موارد را تغيير داده و برخي ديگر را بدون تغيير، ثبت 

کرده است.   
54. در ص 413  نيز «استاد» آمده که مصحح آن را به همين صورت باقي گذاشته است.  

ميانديشد کـه در دنيـا مشـتاق ديـدار وي مـنم... چـون موسـي ايـن 55. جمله چنين است: موسـي...

بينديشيد امر امد که ما را مشتاقان بسيارند. مصحح در متن «مـيانديشـيد» آورده اسـت. نمونـههـايي از
تخفيف شناسة ēd– به ed– در ديگر متون کهن ديده ميشود. (براي شواهد بيشتر، نـک: حـاجي سـيد

آقايي 1388 ب: 123-122.   
56. بايد توجه داشت که در اين متن، در برخي موارد، صورت تخفيفنايافتـه و مخفـف در کنـار هـم

ديده ميشود.  
57. مصحح اين کلمه را در متن «اندوهگين» آورده است.   

58. مصحح آن را به «گوئيم» تغيير داده است.  
59. مصحح آن را به «گوئيم» تغيير داده است.  
60. مصحح آن را به «نشانيم» تغيير داده است.  
61. مصحح آن را به «بگويي» تغيير داده است  

62. مصحح آن را به «بديدهايم» تغيير داده است.  
63. مصحح آن را به «بازدهيم» تغيير داده است.  

64. مصحح آن را به «نپذيرفتيم» تغيير داده است.  
65. مصحح متن را به «کرديم» تغيير داده است.  
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66. اين کلمه در منبع ياد شده به صورت «گفتم» آمده و آوانگـاري نشـده اسـت؛ فقـط شناسـة آن بـه
صورت emـ آوانگاري شده است.  

67. البته در اين گويش، گونههاي ديگري از «را» وجود دارد که عبارتاند از: ø ،o ،e ،â ، râ (همايون 
   .(91 :1383

68. مصحح آن را بدون تغيير در متن باقي گذاشته است.  
سورآبادي تفسير و رازي ابوالفتوح تفسير 69. مصحح آن را به «دو دختر» تغيير داده است. «دوختر» در

تفسـير،  نيز ديده ميشود: دلم خوش است اگرچه دوختر است چون مادر امامان است (ابوالفتـوح رازي،
تفسير، 3330/5، حاشيه).    293/4)؛ بياييد تا دوختران خويش را به شما دهم (سورآبادي،

70. مصحح کلمه را به حاشيه برده است. دکتر محمد غالمرضايي در نقد خويش بـر ايـن کتـاب، ايـن
نکته را متذکر شدهاند (ص 381).   

71. در اين متن کلمات جنبيت و بتفات نيز ديده ميشود که ظاهراً غلط کاتب است: «جنبيت» به جاي 

«جنيبت»: آنگاه کس آمد از ملک به يوسف و جنبيت آوردند (49b = ص113، س20)؛ «بتفات» به جاي 
«بتافت»: چون آفتاب بتفات صدهزاران گونه نبات برآمد (87a = ص 190، س2).   

72. در نسخه: بسصت.   
(378/5، حاشيه) «آرش» در معني آرنج نيز آمده است: تيمّم بر دو ضرب  رازي ابوالفتوح تفسير 73. در
باشد... دست بر زمين زند به شرط آن که زميني پـاکيزه باشـد و بيفشـاند... فقهـا را در او پـنج مـذهب
است... شافعي گفت دو بار، يک بار براي روي و يک بار براي دستها از آرش تا به سـر انگشـتان چنـان

که در وضو باشد.   
74. در متن چاپي بهاشتباه 70h آمده است.   

75. مصحح جز «برخيزيد» دو مورد ديگر را بدون ذکر اصل تغيير داده است.  
76. مورد اخير را نيز مصحح تغيير داده است.  
77. در پهلوي ārešn (مکنزي1383: 183).   

78. در پهلوي: āwurdan (مکنزي1383: 180).   
79. در پهلوي: abrēšom (مکنزي  : ). اين ضبط در اشعار نظامي ديده ميشود:  

گهي شم کشد گه بريشم کشد   که را بنده کو بار مردم کشد
(نظامي، به نقل از دهخدا، 1377: ذيل شُم)  

80. در پهلوي: uzwān. (مکنزي1383: 253).   



290   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هشتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

81. در پهلوي: saxwan. (مکنزي 1383: 260).   
نيز ديـده مـيشـود.(نک: االسامي في السامي 82. در پهلوي: šubān. (مکنزي 1383: 267). «شُبان» در

فياالسامي، ص 340).    السامي ميداني،
83. در پهلوي: šaš. (مکنزي 1383: 268).   

84. در پهلوي: kahwan. (مکنزي 1383: 290). شمارة اين برگ در نسخه 179 است.   
85. در پهلوي : mayān. (مکنزي 1383: 309).   

86. در پهلوي mayānag. (مکنزي 1383: 309).   
87. بن مضارعِ «دادن» در مانوي: -dy. (مکنزي 1383: 59). دهيمِ و ديهـيم (= دهـيم) در متـون کهـن

32)؛ نَـدهيمِ قرآني، 1471/4، قرآن: 82)؛ دهيمِ (همان، 1471/4، قـرآن: ديده ميشود: بديهيم (فرهنگنامة
، 900/2، قرآن: 76)؛ ياريديه (همان، 1521/4، قرآن: 49).    همان(

88. واو عطف در پهلوي: ud (مکنزي 1383: 318).   
89. در پهلويhamāg (īh) (مکنزي 1383: 323).   

90. در پهلوي awestardan (مکنزي 1383: 259). اين کلمه پس از حذف awe با دو صـامت آغـاز
شده است.  

91. در پهلوي: stāyišn (مکنزي 1383: 259). يغمايي نوشته است: (181a = ص376، س10). شمارة 
اين برگ در نسخه 180 است.   

92. در بارة اين نوع حذف، نک: صادقي1386 ب: 11.   
93. براي پرهيز از اطالة کالم به ثبت چند مورد بسنده شده است.  

اين موارد را ذکـر کـردهانـد. شـايان ذکـر االنبياء قصص 94. دکتر محمد غالمرضايي در نقد خويش بر
است که اين چند مورد را يغمايي در متن باقي گذاشته اما موارد ديگر را به متن منتقل نکرده است.   

95. در اين باره نک: توضيحات مربوط به بخش 2، مطالب مربوط به ص17، س13.   
d / «به صورت «و d است و با حذف ud 96. نمونة اين کاربرد در واو عطف ديده ميشود که در پهلوي

قرآن، 62/1).    قصههاي و u در برخي متون کهن ديده ميشود (نک: ترجمه
97. يغمايي بدون ذکر اصل متن را تغيير داده است.  

98. اين ابدال به سبب وجود صامت b است.   
99. شمارة اين برگ در نسخه 178 قيد شده است.   

قرآنـي، 1796/4،  » (فرهنگنامـة dشود»، در ترجمة «يَصَّـعَّد شود» به جاي «برميَ dمقايسه شود با «برمي .100
قرآن: 55). 
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101. شمارة اين برگ در نسخه 179 قيد شده است.   
102. در توضيحات مربوط به ص 127، 3 در بارة تبديل ān به ūn گفته شد که در اين تحول ā ابتدا به 
 ،ū u و سپس به ū تبديل ميشود کلمات سوزان،d مردمdان و لقمdان در اين نسخه مرحلة مياني ابدال ā بـه
يعني u کوتاه يا o امروز را نشان ميدهند. در کلمة هdامان نيز احتماالً تبديل ām به um يا om رخ داده 

است. عوام ورامين خانه، دانه، ران و شانه را به ترتيب ron ،done ،xone و šone تلفظ ميکنند.   
قرآني، 1767/4، قرآن: 53)، بندگُي (همان، 1820/4، قرآن:  103. مقايسه شود با «بزرگمنشُي» (فرهنگنامة

   .(57
: مـر کَـرا. همچنـين در (1427/3، قرآن: 105) نيز ديده ميشود: لِمنَ قرآني فرهنگنامة 104. اين ضبط در

  .« (ص131 (عکسي): «تعبير بَکنُ کَهمَ نيکوروَي برخيزکاريَ فارسي عروضي و هجايي شعر ميان پلي
َمان.   ن: مردَ (997/3، قرآن: 62) نيز ديده ميشود: العالميَ قرآني فرهنگنامة 105. اين ضبط در

   ( تحفةالعراقين، ص نيز ديده ميشود. (نک: خاقاني، تحفةالعراقين 106. اين کلمه در

107. مصحح بدون ذکر اصل در متن چاپي آورده است: امّت خويش.   
(چاپ عکسي)، ص 34، س25 نيز به کار رفته است.   پاک قرآن تفسير 108. «سَبط» در

ة است، امروز در فارسي برخي اين کلمـه را سdـجدِه تلفـظ ة و سَجْدَ 109. تلفظ اين کلمه در عربي سِجْدَ

ميکنند، از اين ضبط معلوم ميشود که الاقل از قرن پنجم در منطقة نيشـابور تلفـظ سـجدهd رايـج بـوده
است.  

110. جمع عابد، عdبادّ است.   
111. شمارة اين برگ در نسخه 178 ثبت شده است.   
112. شمارة اين برگ در نسخه 182 ثبت شده است.   

 1388 (نسخة گلستان) نيز ديده مـيشـود (حـاجي سـيد آقـايي طبري تفسير ترجمة 113. اين ضبط در
ب:130).   

114. در کلمة سليمانَ ميان مصوتهاي هجاي اول و دوم هماهنگي (assimilation) روي داده اسـت
(صادقي 1386 الف:  275).   

   .70a 115. در نسخه يک بار اين اسم به صورت «شعب» آمده است
116. در نام کاتب آمده است: عdثمان بن الحاجي عdمّر بن الحاجي محdمّد....   

117. شمارة اين برگ در نسخه 183 قيد شده است.  
118. شمارة اين برگ در نسخه 182 قيد شده است.  
119. شمارة اين برگ در نسخه 179 قيد شده است.   
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120. شمارة اين برگ در نسخه 181 قيد شده است.  
121. شمارة اين برگ در نسخه 179 قيد شده است.  
122. شمارة اين برگ در نسخه 183 قيد شده است.   

123. اشارة شفاهي دکتر علياشرف صادقي.   
124. دکتر علياشرف صادقي مينويسد: ظاهراً کيفيت اين مصوتها تحت تأثير صامتها و مصوتهاي 
مجاور آنهاست. به نظر ميرسد در ابتدا يک مصوت خنثي بين دو صامت قرار گرفته و تا مدتهـا ايـن
کلمات با مصوت خنثي تلفظ ميشدند، ولي بعدها تحت تأثير صـامتهـاي کنـار مصـوت خنثـي و يـا
u بـدل شـده اسـت و مصوت هجاي بعد و يا تحت تأثير عوامل ناشناختة ديگر اين مصوت به i ،a يـا
علت اينکه مصوت ميانجي در کلماتي از اين قبيل گاهي به دو صورت تلفظ ميشده نيز همـين مسـئله
بوده که اين مصوت تا مدتها زنگ و کيفيت خاصي نداشته و بعـدها ايـن کيفيـت ايجـاد شـده اسـت

(صادقي 1380 ب: 15 ـ 16 ـ 17).  
125. شمارة اين برگ در نسخه 179 قيد شده است.   
126. شمارة اين برگ در نسخه 184 قيد شده است.  
127. شمارة اين برگ در نسخه 181 قيد شده است.   

قرآنـي، 3/ 948،  سسdتي (فرهنگنامـه نيز ديده ميشود: ضَعفا: ً قرآني فرهنگنامة 128. مشابه اين تحول در
قرآن 124).   

129. شمارة اين برگ در نسخه 182 قيد شده است.   
130. شمارة اين برگ در نسخه 179 قيد شده است.  
131. شمارة اين برگ در نسخه 181 قيد شده است.   
132. شمارة اين برگ در نسخه 180 قيد شده است.   
133. شمارة اين برگ در نسخه 183 قيد شده است.   

134. کل جمله چنين است: وي گفتُ اندر تفسير اين آية که خداي تعالي گفتَ خلق السّمواتِ واالرضَ 

في سِتَةِ ايام.  
135. جمله چنين است: زکريّا گُفُت.   

136. مصوتهاي مجهول ō و ē از دوران ميانه تا حدود قرنهاي هشتم و نهم در نقـاط مختلـف ايـران
وجود داشتهاند (صادقي 1386 الف: 273).   

137. در متن چاپي به اشتباه 206a آمده است.  
138. شمارة اين برگ در نسخه 183 قيد شده است.   
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139. شمارة اين برگ در نسخه 180 قيد شده است.   
140. در پهلوي: framūdan. (مکنزي 1383: 279).   

141. در پهلوي: būdan.. (مکنزي 1383: 200).   
 .war 142. «دستوري» متشکل از دستور + ي است. دسـتور در اصـل مرکـب اسـت از dast و پسـوند

پسوند war در فارسي دري به صورتهاي war و ūr آمده است (ابوالقاسمي 1374: 65).   
143. در پهلوي: bīm. (مکنزي 1383: 206).   

144. در پهلوي: kešīdan (مکنزي :). نيبرگ اين کلمه را ايـنگونـه آوانويسـي کـرده اسـت:
   .(/ :1381نيبرگ) kašītan

» آمده است.   d145. اين کلمه در موارد متعدد در نسخه «بود
146. دور در پهلوي dūr است (مکنزي 1383: 244).   

147. ـ ي (پسوند سازندة اسم معني) در پهلوي īh- است (مکنزي 1383: 324).   
148. ستودن در پهلوي stūdan است (مکنزي 1383: 259).   

149. سود در پهلوي sūd است (مکنزي 1383: 264).   
150. بريدن در پهلوي burīdan است (مکنزي 1383: 198).   
151. رسيدن در پهلوي rasīdan است (مکنزي 1383: 249).   

152. بيم در پهلوي bīm است (مکنزي 1383: 206).   
153. مصدر مردن در پهلوي murdan و مادة مضارع آن-mīr است (مکنزي 1383: 108).   

154. پديد در پهلوي padīd است (حسندوست 1383: 255).   
155. پوشيدن در پهلوي pōšīdan است (مکنزي 1383: 212).   

156. ديدار در پهلوي dīdār است (مکنزي 1383: 246).   
157. مصدر گرفتن در پهلوي griftan و مادة مضارع آن ـgīr است (مکنزي 1383: 80).   

158. نزديک در پهلوي nazd (īk) است (مکنزي 1383: 314).   
159. نفرين در پهلوي nifrīn است (مکنزي 1383: 315).   

160. پريدن در پهلوي parrīdan است (حسندوست 1383: 269).   
161. پر در پهلوي: parr (مکنزي 1383: 208).   

162. مصحح مورد ص 303 را در متن ثبت کرده است.  
163. در پهلوي: paxšag (حسندوست 1383: 279). و xš به šš بدل شده است.   

164. در پهلوي: tarrag (مکنزي 1383: 218). شمارة اين برگ در نسخه 183 است.   
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» در قرآن، در سورة هود (11)، آيه 40 و در سورة مؤمنون (23)، آية 27 آمده است.    165. «تنورّ
mb .(235 :1383 بـه 166. شمارة اين برگ در نسخه 180 قيد شده است. در پهلوي: xumb (مکنـزي

mm بدل شده است.  

167. دريدن در پهلوي darrīdan است (مکنزي 1383: 242).   
168. زر در پهلوي zarr و زرين نيز zarrēn است (مکنزي 1383: 254).   

 =104b  ) 169. يغمايي مورد (45b = ص 98، س 8) را با تشديد ضبط کرده است. اين کلمـه در نسـخه
ص 226) تشديد ندارد، اما در متن مشدد ضبط شده است.   

ايـن 170. زکريّا در قرآن، در سورة آلعمران (3)، آية 37 و در سورة مريم (19)، آية 2 و 7 آمده اسـت.
نام در اين نسخه به دو صورت مشدد شده است: ا. زکرّيا، 2. زکريّا.   

171. مصحح اين مورد را در متن ثبت کرده است. در ضمن مقايسه کنيد با سمّ اسـب (ابوالفتـوح رازي،
 mm mb .(263 :1383 بـه تفسير، 362/3) و نيز سمّ او (همان، 130/12). در پهلوي: sumb (مکنـزي

بدل شده است.   
172. يغمايي ثبت کرده است.  

173. يغمايي مورد ص 302 را ثبت کرده است.  
174. شمارة اين برگ در نسخه 185 است.   

175. يغمايي مورد 232a را در متن ثبت کرده است. 
176. يغمايي ثبت کرده است. 

177. مصحح مورد ص 90 را در متن ثبت کرده است: با يکديگر گفتند پرّي از چاه برآمد.   
آورده است.    ّ است و يغمايي در متن «ابي» ّ 178. اصل کلمه ابيُ

179. يغمايي ثبت کرده است. 
180. يغمايي ثبت نکرده است.  

181. يغمايي در متن چاپي «محلّي» آورده است.  
182. احتماالً تشديد دوم براي «ل» باشد.   

183. در چاپ يغمايي به اشتباه 179a آمده است. شمارة اين برگ در نسخه 178 قيد شده است.   
184. در چاپ يغمايي به اشتباه 179a آمده است. شمارة اين برگ در نسخه 178 قيد شده است.   

185. مصحح در متن «منغّص» آورده است.   
186. مصحح اين مورد را ثبت کرده است.  

187. مصحح اينها را در اکثر موارد به صورت «محمّد» آورده است.   
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» ثبت کرده است.  188. يغمايي مورد 196a را در متن چاپي «مکهّ
آورده است.   189. يغمايي «حد» ّ
آورده است.    190. يغمايي «حد» ّ

191. يغمايي «غلّها» را ثبت کرده است. 
192. مصحح تعدادي از آنها را تغيير نداده و به برخي درون قالب «را» افزوده و تعـدادي را نيـز بـدون

ذکرِ اصل، عوض کرده است.  
193. يغمايي بدون ذکر اصل آورده: فرود آمدند.   

194. مصحح تغيير نداده است.  
195. مصحح بدون ذکر اصل در متن «بازآوردند» ثبت کرده است.  

196. مصحح «ـ ند» را در قالب به متن افزوده است.  
197. در متن چاپي: آنگاه آفتاب و ماهتاب و ستارگان را بيافريد.  

(مقدمة مصحح، صدو سـهو صـدوچهـار) نيـز النجوم احکام علم الي المدخل 198. اينجا (= اينها) در
ديده ميشود. 

(ص 125) نيز ديده ميشود.   االعاجم تراجم 199. بتّر در

(ص14، 17 و 105) نيز به کار رفته است.   المتعلمين هداية در 200. در متن چاپي: بپجشکي. بجشکي

(313/10) نيز ديده ميشود: پرها برافراخت.   رازي ابوالفتوح تفسير 201. «برافراختن» در
نيز ديده ميشود (صادقي 1385 :356). در برخي متون در  طبري تفسير ترجمة 202. بندة (= بندگي) در
الحاق ياي مصدري به کلمات مختوم به هاي غيرملفوظ صامت ميانجي گاف به کار نميرود مانندِ تازهي 
قـدس،  قـرآن (  (= تازگي)، پختهي (= پختگي) (صادقي  1388: شصت و سه)، گرسـهي (= گرسـنگي)

تاجالتراجم، 559/2).    150/1)، گرسنهاي (= گرسنگي) (اسفرايني،
(95/1، 121، حاشيه) نيز به کار رفته است.  المصادر تاج 203. «خواردن» در

204. در نسخهبدل: جفاي.   
205. صامت n در ايـن کلمـه يـک صـامت ميـانجي اسـت. مرحـوم مينـوي دشـمنانگي را نادرسـت و
دشمنايگي را صحيح ميداند (مينوي 1334: 180)، اما طبـق گفتـة شـفاهي دکتـر علـي اشـرف صـادقي
دشمنانگي در کنار دشمنايگي درست و ناشي از تحول دشمناذگي به دشمناگي و دشـمنايگي اسـت کـه

«ن» به جاي صامتِ ميانجي «ي» ظاهر شده است. صامت ميانجي «ن» در همين مقاله در کلمات تواناني، 
درنيانيم و بيازمانيم، ماني و غيره نيز ديده ميشود.   

a و  n غيراشـتقاقي پـس از سنگ در پهلوي sag است (مکنزي 1383: 263) که بـا افـزوده شـدن .206
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1349: 390). علـي اشـرف صـادقي دربـارة کلمـة پيش از g به صورت «سنگ» درآمده است (صـادقي
سِغشتِ (به معنيِ شن و ماسه) مينويسد: « جزء اول اين کلمه از sag (= سنگ) پهلوي گرفته شده کـه
در سِجّيل (سگ + گل) هم ديده ميشود. صورت seg در لهجههاي تاتي زنده است. سگسـرَ (= سـنگ
که به کوشش فريـدون قصصاالنبيايي سر)... نيز از اين کلمه گرفته شده است» (صادقي 1379: 93). در
تقيزادة طوسي منتشر شده آمده است، ازجملة برادران يکي بود کـه هـر روز پنجـاه فرسـنگ بدويـدي.

يوسف شبه بر بازو داشت که پدرش بسته بود. آن را از خود جدا کرد و به برادر داد و گفت برو و مژده 
: سنگي اسـت سـياه و بـراق... گوينـد هرکـه بـا خـود دارد از ما را پيش پدرِ سوخته بَر (ص135). شَبهَِ

لغتنامه) چشمزخم و سوختن آتش ايمن گردد. (دهخدا،
207. محجوب (1341: قسمت دوم، ص392) در بارة کلماتِ حقيقتي و شهوتي مـينويسـد: «معمـوالً در
زبان عربي هنگام افزودن ياي نسبت به مصادر و اسمهاي مختوم به تاء، تاي آنهـا را حـذف مـيکننـد:

تجارت، تجاري ـ تجربت، تجربي ـ ملت، ملي، اما اين قاعده... مختص زبان عربي است و فارسيزبانان 
قصصاالنبيا، براي اين که به ايـن گونـه هرگز الزامي ندارند که آنرا در زبان خود رعايت کنند... نويسندة

لغتهاي عربي منسوب رنگ فارسي بدهد، از حذف تاي آخر آنها خوداري کرده است.»  
(کميلـي1388، ص132- اسرارالتوحيد و حبيش تفليسي کاملالتعبير 208. اين کلمه در برخي متون مانند
به صورت «ظاهره» آمده است. من در همة جهان پسرکي دارم و قرآن همـه ظـاهره سياستنامه 133) و

کرده است (سياستنامه، ص 207، نقل از رواقي1381، ص498).   
8 و 9 بـه شـکل زيـر تغييـر داده اسـت: گوينـد کـه 209. مصحح اين جمله را در صفحة 314، سـطور

چهارساله بود که تورية ميخواند همه و هفت ساله بود که ظاهر کرد و معني بدانست.   
210. در متن چاپي: کليچه.  

(27ر، 60ر، 138پ، 175ر نيز ديده ميشود (صادقي 1388: شصتودو).    االبنيه 211. گاوروغن در
212. تحول رويداده در اين کلمه حذف f است. گت (= گفت) در اشـعار بdنـدار رازي ـ سـرايندة قـرن

پنجم ـ که به زبان رازي سروده شده است، نيز ديده ميشود (کيا 1314 يزدگردي: 16 و 18). اين تحول 
f در  در کلمات خت (= خفت) و بفريت (= بفريفت) نيز ديده ميشود براي اطالع از چگـونگي حـذف

اين کلمات نک. حاجي سيدآقايي 1385ـ 1386: ص71ـ 86.   
213. صامت «h» در اين کلمه يک صامت ميانجي است که نمونـة آن در کلمـات زيـر ديـده مـيشـود:

المصـادر، 42/1)؛  تـاج پشم از پوست که در پيراهش برده باشـند (بيهقـي، پيراهش (= پيرايش): المَرْق: ُ
تفسـير، 154/3)؛ روحـي (= دوروهي (= دوروئي): از دوروي، دوروهي عجب نباشد (ابوالفتـوح رازي،
روئي): خويشتن را بر نيکوترين صورتي بر او عرضه کرد و بر نيکـوترين روحـي، و روي او از نيکـوي
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قرآني،  طبري،  1566/6)؛ گراهيت (= گرائيت)، در ترجمة تَمِيلُوا (فرهنگنامة تفسير چنان بود.... (ترجمة
561/2، قرآن: 91، ستون 2).   

 ،538/2) قرآني فرهنگنامة 214. نزديک در پهلوي nazd(īk) (مکنزي 1383: 314). نزد (= نزديک) در

نزد باشد.  d : قرآن: 81) ديده ميشود: تَکادَ
رازي ابوالفتوح تفسير و النهايه 215. برده در پهلوي: wardag (مکنزي 1383: 196). «ورده» در ترجمة

النهايه، 421/2)، سَعْد مdعاذ حکـم کـرد کـه: ترجمة( نيز ديده ميشود: بدان مال ورده خرد، و به آزاد کند 
تفسير، 43/2).   مردان را ببايد کشتن و زنان را به ورده بايد آوردن. (ابوالفتوح رازي،
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آن، ج2، به کوشش محمدتقي دانشپژوه، تهران، 1343ش.  
تذکرةاالولياء، ج1، به تصحيح رنولد النِ نيکلسون، ليدن، 1322ق.    95. عطار نيشابوري، فريدالدين،

حبيب ارجنامة 96. غالمرضايي، محمد، 1385، «نقدي بر شيوة تصحيح قصصاالنبياي نيشابوري»،
تهران، 1390 ش، ص 378- 398.    يغمايي،

خدمت در فارسي شيواي نثر« 97. غالمرضايي، محمد و حاجي سيدآقايي، اکرمالسادات، 1386، 
ادبيات، س 1، ش 5.    ماه کتاب قرآن»،

شاهنامه، دفتر دوم، به کوشش جالل خالقي مطلق، 1386ش.    98. فردوسي، ابوالقاسم،
4، به کوشش احمدعلي رجائي بخارائي،  شمارة رضوي قدس آستان خطي قرآن لغات 99. فرهنگ

تهران، 1363ش.  
قرآني، تدوين گروه فرهنگ و ادب بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي  100. فرهنگنامة

(با نظارت محمدجعفر ياحقي)، مشهد، 1377ش.   
قشيريه، به کوشش بديعالزمان فروزانفر، تهران،  رسالة ترجمة 101. عثماني، ابوعلي حسنبن احمد،

1345ش.   
بهکوشش علي رواقي، تهران، 1364ش.    قدس، 102. قرآن

مترجم، فيلم شمارة 938، محفوظ در کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران.   قرآن .103
االنبيا، به تصحيح فريدون تقيزادة طوسي، مشهد، 1363ش.    قصص .104

اصفهاني، تهران.    فارسي 105. کلباسي، ايران، 1370،
ادبي، س  پژوهشهاي 106. کميلي، مختار، 1388، «کاملالتعبير حبيش تفليسي و واژههاي نادر آن»،

6، ش 25، ص 115ـ 138.   
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کوده، ش 3،  ايران 107. کيا، صادق، 1314 يزدگردي، «يادداشتي دربارة زبان رازي و تهراني»،
ص14ـ 22.   

همداني، همدان.    واژهنامة 108. گروسين، هادي، 1370،
109. لسانالتنزيل، به اهتمام مهدي محقق، تهران، 1344ش.   

الترجمان، به تصحيح محمدسرور مواليي،  في الدرر 110. المتحمد المروزي، محمدبن منصور،
تهران، 1361ش.  

و ادبيـات دانشکدة مجلة 111. متيني، جالل، 1350، «تحول تلفظ کلمات فارسي در دورة اسالمي»،
مشهد، س 7، ش 2، ص 249ـ 283.    انساني علوم

مشـهد، س 8،  انسـاني علـوم و ادبيات دانشکدة مجلة 112. همو، 1351، «دربارة دانشنامة ميسري»،
ش 3، ص593 ـ 628.   

سبزوار، سبزوار.    بومي فرهنگنامة 113. محتشم، حسن، 1375،
کتـاب، س 5، ش 3، ص  راهنماي 114. محجوب، محمدجعفر، 1341، «قصصاالنبيا»، قسمت اول،

268ـ 274.   
کتاب، س 5، ش 4 و 5، ص392 ـ 399.    راهنماي 115. همو، 1341، «قصصاالنبيا»، قسمت دوم،

(فرهنگ لغات سيستان)، تهران.   سکزي واژهنامة 116. محمدي خُمک،َ جواد، 1379،
(ترجمة فارسي)، پژوهش علي رواقي، تهران، 1365ش.   حريري 117. مقامات

پهلوي، ترجمة مهشيد ميرفخرايي، تهران.   زبان کوچک فرهنگ 118. مکنزي، ديويد نيل، 1383،
بررسي 119. منصوري، يداهللا و حسين زاده، جميله (زير نظر بهمن سرکاراتي)، 1387ش،

فارسي، (زير نظر بهمن سرکاراتي)، تهران.    زبان در افعال ريشهشناختي
االبرار، بهاهتمام علياصغر حکمت، تهـران، عدة و کشفاالسرار 120. ميبدي، ابوالفضل رشيدالدّين،

1339ش.   
االسامي، چاپ عکسي، تهران، 1345ش.    في السامي 121. ميداني، ابوالفضل احمدبن محمد،

يغما، س 8، ش 4، پياپي 84، ص 177 ـ 180.    122. مينوي، مجتبي، 1334، « دشمنايگي»،
ابيسعيد، به کوشش محمدرضا  الشيخ مقامات في التوحيد اسرار 123. ميهني، محمد بن منور،

شفيعي کدکني، تهران، 1366ش.   
فارسي، تهران.    شعر وزن 124. ناتل خانلري، پرويز، 1354،

فارسي، به کوشش عفت مستشارنيا، تهران.    زبان تاريخي دستور 125. همو، 1372،
فارسي، ج2، تهران.    زبان تاريخ 126. همو، 1382،
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نسفي، به کوشش عزيزاهللا جويني، تهران،  تفسير 127. نسفي، ابوحفص نجمالدين عمربن محمد،
1376ش.  

يميني، به کوشش علي رواقي، تهران،  بصائر تفسير 128. نيشابوري، مdعينالدّين محمّدبن محمود،
1359ش.   

(روضةاألنسو منفعةالنفس)،  االدوية حقايق عن االبنية کتاب 129. هروي، ابومنصور موفقبن علي،
با مقدمة فارسي ايرج افشار و علياشرف صادقي، و با مقدمة انگليسي برت فراگنر و ديگران، تهران، 

1388ش.   
(يک گويش ايراني)، تهران.   يزد کليميان گويش 130. همايون، همادخت، 1383،

َري، تهران.   افتَ گويش 131. همو، 1371،
قصصاالنبيا، به کوشش حبيب يغمايي، تهران.    132. يغمايي، حبيب، 1340، «مقدمه»،

فارسي، تصحيح و ترجمة ايتاليايي جوزپه مسينا، تهران، 1388ش.    دياتسارونّ 133. يوحنا، عزالدّين،
   

   134. MacKenzie, D. N.,, A Concise Pahlavi Dictionary, London.
 135. Nyberg, H. S,  A Manual of Pahlavi, vol. II, Wiesbaden. 

  
  
  
  


