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 زاد استآاين نشريه با ذكر مأخذ  نقل مطالب.
 نيست آينة ميراثها الزاماً مورد تأييد  آراء مندرج در نوشته.  
 هيأت تحريريه در ويرايش مطالب آزاد است.  
 مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نشود، پس فرستاده نخواهد شد.  
  شود ابتداي مقاالت درج ميدر ) پ(و تاريخ پذيرش ) د(در هر شماره تاريخ دريافت.  
 شود همة مقاالت مندرج در دوفصلنامه دست كم پس از تأييد دو داور چاپ مي.  
 شود نمونة نهايي مقاله پس از تأييد نويسندة آن چاپ مي.

  
شود به نكات زير توجه فرمايند از نويسندگان درخواست مي:  

 مقاله بايد حاصل پژوهشهاي نويسندة آن باشد.  
  ارسالي نبايد در نشرية ديگري چاپ شده باشدمطلب.  
  كلمه باشد 120تا  100مقاله بايد داراي پنج تا ده كليدواژه و چكيدة فارسي حاوي.  
 فرهنگستان زبان و ادب فارسي مالك و راهنماي ويراستاري مطالب اسـت، بهتـر    ششيوة نگار

  .است نويسندگان محترم به منظور تسريع در كار اين شيوه را اعمال فرمايند
  كاغذبهتر است هر مقاله روي Aشود، يا با خط خوش و خوانا بر يك روي كاغذ نوشته شود تايپ.  
 تصاوير به صورت آماده براي چاپ ارائه شونداالمكان نمودارها، جدولها و  حتي.  
 نوشت در پايان مقاله و پيش از فهرست منابع بيايند توضيحات بايد به صورت پي.  
 ذكر اين اطالعات ضروري است براي ارجاع. ارجاعات بايد در درونِ متن در ميان پرانتر آورده شوند :  
 ـ اگر ارجـاع ب .  )1/18: 1375ابوالقاسمي : مثالً(ص شمارة ] /جلد[ :نام خانوادگي تاريخ دي بـه اثـر   ع

اگـر ارجـاع   .  )16: 1373همـو  : مثالً(ص شمارة ] /لدج[ :همو تاريخ: ديگري از همان نويسنده باشد
: اگر ارجاع بعدي دقيقـاً هماننـد ارجـاع قبلـي باشـد     . فحهص شمارة: همان: بعدي به همان كتاب باشد

  .همانجا
 ،نـام خـانوادگي، نـام كتـاب    : شود به جاي تاريخ، نام كتاب ذكر مي براي ارجاع به منابع قديم: 

  .صشمارة ] /لدج[
 منابع مقاله بايد پس از ارجاعات و توضيحات به صورت زير مرتب شود:  

  .نام شهر] ج،... ، ... ، چ ... ترجمة .../ به كوششِ [نام خانوادگي، نام، تاريخ، نام كتاب،  :كتابهاي جديد
نام شهر، ] ج،... ، ... ، چ ... ترجمة .../ به كوششِ [نام خانوادگي، نام، نام كتاب،  :كتابهاي قديم

  .تاريخ
  ... .ـ ... ص ] ،... ، ش ... س [نام مجله، / ، نام كتاب»عنوان مقاله«نام خانوادگي، نام، تاريخ،  :مقاله

   مـي، وابسـتگي   همراه هر مطلب ارسالي ضروري است نام و نام خانوادگي نويسـنده، مرتبـة عل
  .سازماني، نشاني كامل پستي و الكترونيكي و شمارة تلفن ارسال شود

  آينـة  و يا به نشاني پست الكترونيـك   آينة ميراثلطفاً مقاالت و مطالب را به نشاني دفتر مجلة
  .ارسال فرماييد ayenemiras@mirasmaktoob.ir وayenemiras@gmail.com  ميراث
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  مقدمه
  

ها و تفسيرهاي بازمانده از قرآن كريم به زبـان فـارسي از جهات مختلف  ترجمه
اي از اهميت اين كتب، اشتمال آنها بر بسياري از  جنبه. حائـز اهميت بسيارند

؛ ضمن آنكه ردپاي لهجة مفـسر يا  لغات و تركيبات نادر و كهن فارسي است
بعضي . شود آنها ديده ميي در ا مترجم يا كاتب همراه با اختصاصات زباني ويـژه

را، به  اي از اين خصوصيات، بعضي لغات به سبب ناآشنايي با پاره ،حاناز مصح
 از. اند اي ديگر را قرار داده جاي داده و در متن واژه گمانِ نادرستي، در حاشيه

اواخر قرن پنجم و اوايل تاريخ نگارش آن است كه تفسير نسفي  ،جملة اين متون
، از )ق538 ـ462(الدين عمر نسفي  ابوحفص نجم ،ؤلف اين كتابم .ششم است

اي تفسيرگونه و  ترجمه تفسير نسفي. ستا مذهب ماوراءالنهر دانشمندان حنفي
از وجوه اهميت اين . آهنگين از قرآن است كه به طور كامل باقي مانده است

هاي ز ويژگيودن، دربردارندة بسياري ااست كه عالوه بر آهنگين ب كتاب، زبان آن 
  . آوايي، دستوري و واژگاني خاص است

صفحه، در  1316، در مجلد دواهتمام عزيزاهللا جويني تصحيح و در   اين متن به
در  1362در  ،پس از آن ؛است  از طرف بنياد فرهنگ منتشر شده 1353  سال

                                               
  اشـرف صـادقي    دريـغ دكتـر علـي    مولف در نگارش اين مقاله از راهنماييهاي ارزنده و بـي

  .داند د بوده است و سپاسگزاري از ايشان را بر خود فرض ميمن بهره
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سروش تجديد چاپ  انتشارات از سوي 1390و  1376بنياد قرآن و سپس در 
  .شده است

  :مصحح در تصحيح اين اثر پنج نسخه در اختيار داشته است
و  1236به شمارة عمومي  ،نسخة محفوظ در كتابخانة آستان قدس رضوي .1 

برگ دارد و واقف  509اين نسخه . به عنوان نسخة اساس ،34شمارة اختصاصي
نام مفسر و كاتب و تاريخ تدوين و كتابت در . آن خواجه شيراحمد توني است

بنا بر قدمت و اصالت خط، آن را  ،و مصحح )46 ص جويني، مقدمه،( امدهآن ني
  .اساس قرار داده است

در اين نسخه  .شود نسخة افغانستان كه در كتابخانة مجلس سنا نگهداري مي .2
م كتابت و نگارش درج نشده است و از نظر تقدنيز نام كاتب و مفسر و تاريخ 

  .)48 ص همان،( يار داردكلمات به نسخة اساس شباهت بس يامال
ق كه ميكروفيلم آن به همت مجتبي مينوي 890 با تاريخ كتابتنسخة تركيه  .3

نام مفسر و كاتب و  ،براي كتابخانة مركزي دانشگاه تهران فراهم آمده و در آن
 اين نسخه داراي اغالط و افتادگيهاي بسيار است. تاريخ تحرير ثبت شده است

  .)49 همان، ص(
  .5659به شمارة ميكروفيلم  ،تابخانة مركزينسخة ك .4
  .3826به شمارة ميكروفيلم  ،نسخة كتابخانة مركزي .5

و نسخة تركيه با رمز » ن«هاي يادشده، نسخة افغانستان با رمز  از بين نسخه
و از دو نسخة اند  دل مورد استفادة جويني قرار گرفتهب به عنوان نسخه» ت«

  ).همانجا( استفاده نشده است ،جز در برخي موارد ،كتابخانة مركزي
ح دانشمند كتاب، در شناساندن ارج نهـادن به كوشـش و زحمت مصح ضمن

موارد را به . وارد كردتوان  مياين متن ارزشمند، به روش تصحيح كتاب ايراداتي 
  :توان تقسيم كرد چند دسته مي

به سبب در نظر  ،و مصحح دان ها مشمول برخي تحوالت آوايي شده بعضي واژه .1
  .است  را به حاشيه بردهآنها اشـتباه  نگرفتن آن تحوالت، به
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تأثير اصل آنها، با تلفـظ و كتابت و  ها، تحت تلفظ و كتابت و كاربرد برخي واژه. 2

ها، صورت  اصل واژه تـوجهي به كاربرد امروزينشان متفاوت است و به سبب بي
  .اي در بارة آنها رعايت نشده است وحدت رويهصحيح به حاشيه منتقل شده يا 

  .برخي نكات دستوري در تصحيح متن در نظر گرفته نشده است .3
مصحح در مقدمه در  .تعدادي از كلمات در نسخة اساس مشكول است .4

گاه در دودي از اين كلمات را ذكر كرده و تعداد مح 53و  51، 47، 33صفحات 
بارة اعراب برخي كلمات متذكر شده كه حركت  متن چاپي در، در مواردي اندك

مقابلة متن اما ، )549 مانند انفَرْز، ص( از نسخة اساس يا نسخة ديگري است
ه متن دهد كه مصحح تمامي موارد مشكول را ب نسخة اساس نشان مي باچاپي 

تعدادي از كلمات را در متن  ،كه براي سهولت تلفظچاپي منتقل نكرده و يا اين
مانند بِسمل، ( بدون آنكه در نسخه اعراب داشته باشند است، ل نمودهچاپي مشكو

نگارنده  ،اين بر بنا .)531 المقْدس، ص ؛ بيت497و 496 ؛ غَريفَج، ص482ص 
بندي  و تقسيم تفسير نسفيبارة لغات مشكول  بخشي از اين مقاله را به بحث در

  .آنها اختصاص داده است
 بسته خويش را براي تصحيح كتاب به كار كه جويني نهايت كوششبا آن. 5

دهد كه در نقل نسخة خطي به  ، مقابلة متن چاپي و نسخة اساس نشان مياست
تواند  و از آنجا كه ثبت اين موارد مي 1است پيش آمده اتاي اشتباه پاره ،چاپي
را آشكار سازد، بخشي از اين  هاي مبهمي از زبان مفسر يا كاتب تفسير جنبه
  .به ثبت اين موارد اختصاص داده شده است نوشته

  .الخطي در تصحيح متن در نظر گرفته نشده است برخي نكات رسم .6
كنيم مواردي كه بررسي آنها از نظر تاريخ زبان  قبل از ورود به بحث يادآوري مي

 .شرح بيشتري آمده استفارسي حائز اهميت است، با 

                                               
، بار ديگر متن چاپي را با نسـخة عكسـي   )1376سال (البته جويني در چاپ اول سروش . 1

اين نقد بـر اسـاس همـين    ). 10ـ9مقدمه، ص : نك(مقابله و مواردي را اصالح كرده است 
  .چاپ نوشته شده است



 



  
  
  
  
  

  
  

  مشمول برخي تحوالت آوايي  هاي واژه
شود، حذف، اضافه، ابدال،  يتحوالت آوايي كه در اين متن ديده م ةاز جمل
در اينجا به بيان و توضيح مواردي . استو قلب  ،، ادغاماشباع تخفيف،

 اند شده بردهبه حاشيه  پردازيم كه مشمول اين تحوالت شده و در متن چاپي مي
  .اند تغيير داده شده ،بدون ذكر اصل در متن چاپي ،اندكيا در مواردي 

موارد مشمول را به ترتيب صفحه  ،ذيـل هر فرآيند آوايي ،در اين گفتار
» نس«عالمت  و »متن اصلي«نشانة  لهدر ابتداي جم» اص«عالمت . يما هدآور 

ح توسط مصح» متن تغيير داده شده«نشانة » تغ«و عالمت نشانة ضبط نسخه 
ها متمايز  از ساير واژه ،حروف سياهرا با  تفسير نسفياز  كلمات موردنظر. است
با حروف  ،است شده  آوردهعنوان شاهد از متون ديگر ه كه برا كلماتي  و يما هكرد

تصوير برخي كلمات و يا عبارات از لزوم،  در موارد. يما هنمودسياه مشخص 
در نقل شواهد از نسخه، . استآمده در پانوشت نيز  تفسير نسفي نسخة عكسي

  1.اند نوشته شده» دال«معجمه   و ذال  به صورت متداول،     حروف پ، چ، ژ، گ،
  
  

                                               
و براي متون  īو  ūو  āاز عالئم در متون قديم مصوتهاي بلند در اين نوشته براي آوانگاري  .1

  . شود استفاده مي iو  uو  âجديد از 
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  حذف

  20، ص 1 ج
  .بمردنهفتاد هزار ازيشان : اص
  .هفتاد هزار ازيشان بمردند: تغ

در همين متن و ساير متون كهن و نيز گويشهاي  nپس از صامت غنة  dحذف 
يافته را به  در اين متن مصحح تمامي موارد تحول. عدد داردهاي مت امروزي نمونه

اين موارد به ترتيب . حاشيه برده و صورت متداول را در متن قرار داده است
پيش از شما كسان  گذشتن: »گذشتند«به جاي » گذشتن« :اند از صفحه عبارت

به جاي » گردانيدن مي« ؛)131، ص 1 ج( كه بر راههاي مختلف رفتند
 ؛)285 ، ص1ج ( از آيات] يصدفُونَ[=  گردانيدن مي] روي: [»دانيدندگر مي«
اگر خداي تعالي در ايشان خيري دانستي يعني كار : »شنيدند«به جاي » شنيدن«

به جاي » نكوشيدن« ؛)340، ص1ج ( شان بشنوانيدي شنيدنكردند بدانچه 
ص ، 1ج ( ه منقصتدر باب شما ب] ينقُصوكُم لَم[=  نكوشيدنباز : »نكوشيدند«

جهاد ] كَرِهوا[=  گران داشتنو : »گران داشتند«به جاي » گران داشتن« ؛)356
نصرت «به جاي » نصرت خواستن« ؛)377ص ، 1ج ( كردن به مال و تن خويش

گمراه « ؛)485ص ، 1ج ( پيامبران] استَفْتَحوا[=  خواستنو نصرت : »خواستند
، 1ج ( به جهالت] يضلُّونَهم[=  شانكردن گمراه: »گمراه كردند«به جاي » كردن
[=  طعام خواستن: »طعام خواستند«به جاي » طعام خواستن« ؛)508ص 

به روي «به جاي » به روي افتادن« ؛)567ص ، 1ج ( از آن مردمان] استَطْعما
 ؛)581ص ، 1ج ( گروندگان وآرندگان  سجده] خَرُّوا[=  به روي افتادن: »افتادند

، 1ج ( دويدن آغازيدنچون عذاب ما ديدند : »آغازيدند«به جاي » آغازيدن«
گوي  دروغ: »گوي داشتند دروغ«به جاي » گوي داشتن دروغ« ؛)608ص 
شگفت « ؛)650ص ، 2ج ( شدگان و شدند از هالك] فَكَذَّبوهما[=  شان داشتن
 ص، 2ج ( كافران] عجِبوا[=  شگفت داشتن: »شگفت داشتند«به جاي » داشتن

در اين ] استَقاموا[=  راست رفتن: »راست رفتند«به جاي » راست رفتن« ؛)852
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باز رو : »رو بگردانيدند«به جاي » رو بگردانيدن« ؛)901ص ، 2ج ( گفتار
: »بستهيدند«به جاي » بستهيدن« ؛)934ص ، 2ج ( از وي] تَولَّوا[=  بگردانيدن
تا بداند : »رسانيدند«جاي  به» رسانيدن« ؛)1008ص ، 2ج ( َعمیٰ بر  بستهيدن

 تغيير فرستادة پروردگارشان بي] به وي] [اَبلَغُوا[=  رسانيدنرسول كه فرشتگان، 
  .)1105ص ، 2ج (

هر دو دنداني هستند با اين  nو  dصامتهاي دنداني : در بارة اين تحول بايد گفت
گر توانند به يكدي اين دو صامت مي. خيشومي است nانسدادي و  dتفاوت كه 
انند م ،دشون بدل مي nnگيرند، معموالً به  كنار هم قرار مي ndوقتي . بدل شوند
gannum »ميانة مانوي در فارسي( »گندم   در  )163: 2004دوركين مايسترنست

، ennâxtكلمات انداخت، گندم و قنديل به صورت  ،گويش بختياري چهارلنگ
gannom  وqannil توجه به اين . )199و  232 ،32: 1381 سرلك( شود تلفظ مي

اين تحول  .شود مخفف مي nو سپس به  nnابتدا به  nd كه دهد تلفظها نشان مي
  :دارد شواهد بسياري در ديگر متون كهن

آيا : گويند و مي«: ، در ترجمة مرْدودون»بازگرداندگان«، به جاي »بازگردانگان«
به » بلنتر«؛ )1980، ص 7ج  ،ترجمة تفسير طبري( »ما بازگردانگانيم اندر گورها؟

 ،براي شواهد بيشتر؛ 113: ، قرآن1102 ، ص3 ج ،قرآني فرهنگنامة( »بلندتر«جاي 
  .)43 :ب1388همو ؛ 117ـ116: الف1388 آقاييسيد حاجي: نك

  :چند مثال از گويشهاي زندة امروز
  

  مأخذ واژة فارسي واژة گويشي
sanogh  138: 1381ايزدپناه صندوق  

xana 92: 1381پناهيزدا خنده  
henuna  284: 1381سرلك هندوانه  

  
  .)54ـ51 :1384 آقاييسيد حاجي: نك( براي شواهد بيشتر
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  77، ص 1ج 
داريد پنج نماز را در اوقات در كلّ حاالت خاص نماز ) نگاه= ( نگاح: اص

  .را ]الُوْسطیٰ  ةالصلو[=  ميانگي
  .ت خاص نماز ميانگين رانگاه داريد پنج نماز را در اوقات در كلّ حاال :تغ
بايد  nبارة حذف  و اما در. الخط بخش رسم همين مقاله، :نك» نگاح«بارة  در

تدريج ضعيف و بعداً حذف شده،  به nعنصر دنداني  ،بعد از مصوتهاي بلند :گفت
صادقي : نك( ه مصوت قبل از خود منتقل شده استولي ويژگي دماغي آن ب

1383 :7(.  
ده است و حذف شپس از مصوت بلند » ن« باردر متن حاضر، چندين 
از آنها تعدادي دون تغيير در متن باقي گذارده و به مصحح تعدادي از آنها را ب

  .درون قالب افزوده استرا نيز  »ن«
  : شواهد متن به ترتيب الفبا چنين است

  āبعد از مصوت 
ٰمو[=  2آسمامر خداي راست، آنچه در : »آسمان«به جاي » آسما« و ] اتالسَّ

ٰموات[=  3مر خداي راست آنچه در آسماو نيز  )200ص ، 1ج ( زمينهاست ] السَّ
مر بعض را آن  4ايشا: »ايشان«به جاي » ايشا« ؛)778ص ، 2ج ( و در زمينهاست

ج ( 5ايشامزد كار ؛ )278ـ277ص ، 1ج ( خداي تعالي و بعض را آن بتان نام كرده
كم نكند چيزي از ثواب : »انت«به جاي » تا« ؛)و موارد ديگر 822ص ، 2

ايشانند دوزخيان، و : »جاويدان«به جاي » جاويدا« ؛)976ص ، 2ج ( 6عملهاتا
                                               

چندين بار كلمات جمع به مفـرد   تفسير نسفيدر . آورده است» ]نها[آسما«مصحح در متن . 2
، 1131، ص 2 ج( آسـمان، در ترجمـة سـموات   : مـوارد  ايـن  ترجمه شده است، از جمله

  ).1085 ، ص2 ج( ، مسلمان در ترجمة مسلمين)»ن«حاشيه، نسخة 
  .آورده است »]نها[آسما«مصحح در متن . 3
  .آورده است» ]ن[ايشا«مصحح در متن . 4
  .آورده است» ]ن[ايشا«مصحح در متن . 5
  .آورده است» ]ن[عملهاتا«مصحح در متن . 6
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وعده كرديم : »شبانروز«به جاي » شباروز« ؛)93ص ، 1ج ( 7در آنجا جاويدا
، 2ج  ،در منزلي شباروزيهر : و نيز، حاشيه؛ 17ص ، 1ج ( شباروزموسي را چهل 

و نيز از فرزندان : »فرزندان«به جاي » فرزندا« ؛يگرو موارد د )، حاشيه832ص 
 ؛)262ص ، 1ج ( عمران 8فرزنداو هرون و  وي بودند ايوب و يوسف و موسي

، 2ج ( 9طغياكنندگان، به اظهار كفر و  وي بود از تباهي: »طغيان«به جاي » طغيا«
 باران مثال قرآن است كه از وي حيات :»مؤمنان«به جاي » مؤمنا« ؛)729ص 
  .)73ص  ،1ج ( 11مؤمنااز وي مگذريت اي  :، و نيز)7ص ، 1ج ( است 10مؤمنا

  )مجهول واو( ōبعد از مصوت 
، و مر شما )55ص ، 1ج ( دليرند بر كار دوزخيان 12چو: »چون«به جاي » چو«

، و ياد كن )505ص ، 1ج ( گاه آريت را در وي جمال است چو شبانگاه به شب
به جاي » همچو«؛ و نيز )617ص ، 1ج ( هيمنوح را چو دعا كرد پيش از ابرا

مرا واليت نيست جز بر خويشتن، و برادر من نيز در اين معني همچو : »همچون«
به » فزو« ؛)و موارد ديگر ؛حاشيه، 650ص ، 2ج  :نيز ؛، حاشيه212ص ، 1ج ( من

به جاي » نگوسار« ؛)93ص ، 1ج ( ها را كند صدقه 13و فزو: »فزون«جاي 
نگوسار انداخته  ؛)، حاشيه627ص ، 2ج ( سار و نگوسار شدخاك: »نگونسار«

چشيدند وبال : »نگونساري«به جاي » نگوساري«و نيز  )701ص ، 2ج ( شوند
ص ، 2ج ( و خاكساري و نگوساري ديدند عاقبت روزگار خويش... كار خويش

ج ( خاكساران و نيگوساران: »نيگونساران«به جاي » نيگوساران«و نيز  )1070
در اين  .)1037ص ، 2ج ( ، سپاه شيطان خاكسارانند و نيگوساران)657ص ، 2

                                               
  .آورده است» ]ن[جاويدا«مصحح در متن . 7
  .آورده است» ]ن[فرزندا«مصحح در متن . 8
  .آورده است» ]ن[طغيا«مصحح در متن . 9

  .آورده است» ]ن[مؤمنا«مصحح در متن . 10
  .آورده است» ]ن[مؤمنا«مصحح در متن . 11
  .آورده است» ]ن[چو«مصحح در متن . 12
  .آورده است» ]ن[فزو«مصحح در متن . 13
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  .شود ديده مي و نگونسارمتن در موارد متعدد نگوسار 

به جاي » آسما«: پس از مصوت بلند از ساير متون» ن«چند نمونه از حذف 
اين «به جاي » اي جاي« ؛)61 :، قرآن865، ص 2ج ، فرهنگنامة قرآني( »آسمان«

 »بيرون«به جاي » بيرو« ؛)440 ، ص1ج ، هاي قرآن قصه و  ترجمه( »جاي
فرهنگنامة ( »خون«به جاي » خو« ؛)80 :، قرآن1711، ص 4ج ، فرهنگنامة قرآني(

بخاري، ( »ميانگين«به جاي » ميانگي«؛ )59 :، قرآن735، ص 2ج ، قرآني
  ).277 ، ص1 ج ،القصص تاج

  
  89، ص 1ج 
  .كوي پارة خا وعلَيه تُرَاب : اص
  .علَيه تُرَاب بر وي پارة خاك: تغ

در تعدادي از كلمات فارسي و گويشي در دست  rشواهدي از حذف صامت 
و ميان مصوتها ) كوتاه و بلند( پس از مصوت rحذف دهد  است كه نشان مي

اين شواهد، عالوه بر همين متن، در ديگر آثار معتبر و كهن ادبيات . دهد مي وير
بما  14آودند: »آوردند«به جاي » آودند« :در همين متن. دشو فارسي يافت مي

و يثَبت : »اراستو«به جاي » استوا« ؛)297ص ، 1ج ( پيامبرانِ خدايِ ما دين حق
كُمام؛)957، ص 2ج ( دارد 15استواو قدمهاي شما را در حرب و بر صراط  أَقْد 

به » با« ؛)228ص ، 1ج ( 16مرويت اندتان دور  در دين: »اندر«به جاي » اند«
به جاي » بخودند« ؛)108ص ، 1ج ( بنهاد و دختر زاد 17با :»بار«جاي 

 ص، 1ج ( الغر هفت گاو 18بخودندشانديد هفت گاو فربه كه : »بخوردند«

                                               
  .قرار داده است» آوردند«را به حاشيه برده و در متن » آودند«مصحح . 14
  .آورده است» ]ر[استوا «مصحح در متن به صورت  .15
  .آورده است» مرويت] ر[اند « مصحح در متن به صورت. 16
  .آورده است» ]ر[با«مصحح در متن به صورت . 17
  .آورده است» دندشان]ر[بخو«ت به صور در متن مصحح. 18
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گيرند از  برمي 19برخوداريكافران : »برخورداري«به جاي » برخوداري« ؛)454
ايشان را از مسجد حرام  :»بازداريت«به جاي  »بازدايت« ؛)958ص ، 2ج ( جهان

به  21درآودشانهرآينه : »درآورد«به جاي » درآود« ؛)204، ص 1ج ( 20بازدايت
دارد ترا اي  چه مي: »شمار«به جاي » شما« ؛)638ص ، 2ج ( جاي درآوردن

به جاي » شكو« ؛)1174، ص 2ج ( جهان و حكم آن 22شماآدمي بر انكار 
اين : »كار«به جاي » كا« ؛)808ص ، 2ج ( شكرآرندة بردوام بود 23شكو: »شكور«

 ؛)21ص ، 1ج ( بستن وي را پيش گيريت 24كاكتاب بپذيريت، و بجِد و مداومت 
شما، و ترتيب و  25كناو دختران زنان شما كه هيند در : »كنار«به جاي » كنا«

به جاي ) نگونسا انداخته شوند در عبارت( »نگونسا« ؛)157، ص 1ج ( تيمار شما
 پرستان در وي بتان و بت انداخته شوند نگونسا: ترجمة كُبكبوا ، در»نگونسار«
  .)»ت«بدل  ، حاشيه، نسخه701، ص 2 ج، تفسير، نسفي(

: قديمدر ā(، u ): در قديم( â پس از rآنجا كه در شواهد نسخة حاضر حذف از 
ū، ō(، a،  و بين دو مصوت رخ داده است، چند شاهد از اين دست از متون ديگر

  :شود ميارائه 
   āپس از  r حذف

، 1298 ، ص3 ج ،فرهنگنامة قرآني( در ترجمة مبين »آشكار«به جاي  »آشكا«
اينست روز برانگيختن از گور كه شما : »استوار«به جاي  »استوا« .)125 :قرآن
 »استواكننده« ؛)482 ، ص1ج ، تفسير قرآن مجيد( داشتيد كه آن بباشد نمي 26استوا

                                               
  .آورده است» داري]ر[برخو«مصحح در متن به صورت . 19
 .آورده است» يت ]ر[بازدا«مصحح در متن . 20
  .آورده است» دشان]ر[درآو«مصحح در متن به صورت . 21
  .آورده است» ]ر[شما«مصحح در متن به صورت  .22
  .آورده است» ]ر[شكو«مصحح در متن به صورت . 23
  .آورده است» ]ر[كا«مصحح در متن به صورت . 24
  .آورده است» ]ر[كنا«مصحح در متن به صورت . 25
  .آورده است» ]ر[استوا«مصحح در متن به صورت . 26
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 :، قرآن668 ، ص2 ج ،فرهنگنامة قرآني( در ترجمة حكيم »استوار كننده«به جاي 

، 808 ، ص2 ج ،فرهنگنامة قرآني( در ترجمة رمان »انار«، به جاي »انا« .)95
چون بار . خو بود اهللا عليه تنگ يونس صلوات: »بار«به جاي  »با« .)26 :قرآن

 27نو زير با نبوت برو نهادند طاقت كشيدن آن نداشت، و چنان بناليد كه پاالن
در ترجمة : به جاي شمار »شما« .)127 ، ص1 ج ،تفسير قرآن مجيد( گران نالد

ة بدرستي كه شما ماهها كه در آن زكات واجب آيد نزديك خدا دوازده ماه : ِعدَّ
، 2ج  :، مربوط به»لن«ل بد ، حاشيه، نسخه3403 ، ص5 ج ،تفسير ،سورآبادي( است
: »كار«به جاي  »كا« .)آمده است 15 ذيل س اشتباه  در كتاب به. 20 ، س929ص 

و گزاف مكنيد، يعني در باطل مدهيد و در گزاف بكا مبريد دفع : و التُسرِفُوا
 :مربوط به »لي«بدل  ، حاشيه، نسخه3296 ، ص5 ج ،همان( 28زكات و منع عشر را

  .)2و  1 ، س714، ص 1ج 
   )ōو  ū :در قديم( uپس از r حذف

زد هاجر بنگريستند مرغان ديدند ن دو هيچ آب نيافتند از :»ردو«به جاي  »دو«
، مربوط به »لن« بدل ، حاشيه، نسخه3555 ، ص5 ج ،همان( كردند در هوا پرواز مي

گفتند اي  :)173ص ( ترجمة قرآن موزة پارسنيز در  ،)22 ، س1241، ص 2ج 
: )311ص ( تفسير بصائر يمينيو در  ؛بيفكن ميان سفرهاي ما 29دوبار خداي ما 

 30.دوترتر و بگزارد گواهي نزديكتر و از بدگماني  آن نبشتن شما بهتر و راست
 ، ص1ج  ،مصادرزوزني، ( 31سوده شدن ستو: الحفي :»ستور«به جاي  »توس«

                                               
  .آورده است» ]ر[با«مصحح در متن به صورت . 27
و گزاف مكنيد، يعني در : و التُسرِفُوا: گونه است ن اساس سورآبادي بديناين جمله در مت. 28

، 1ج ، تفسـير،  سـورآبادي (» ار مبريد دفع زكات و منع عشر راباطل مدهيد و به گزاف بك
 ).714ص 

 .را برگزيده است» دور«مصحح در متن ضبط . 29
 .را برگزيده است» دورتر«مصحح در متن ضبط . 30
 .را در ميان قالب به متن افزوده است» ر«مصحح . 31
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فرهنگ ( افكندن 32جل بر ستو: التَّجليل :نيز، )»د«بدل  ، حاشيه، نسخه366
  .)186، ص مصادراللغه

  a پس از r حذف
گفت اگر مضايقت رفتي، سي هزار درم بدادمي، و با : »آوردن«اي به ج» آودن«

از  اي فارسي ترجمه: ؛ نيز171ص ، بصائر يميني تفسيرنيشابوري، ( 33بياودميخود 
آيند  شوند و مي و بيني كشتي را مي: »اندر«به جاي  »اند« ؛)123ص ، قرآن مجيد

، شما از عذاب )»خ«ل بد ، حاشيه، نسخه864 ، ص4ج ، ترجمة تفسير طبري( آن اند
 ؛)138 ، ص2 ج ،تفسير قرآن مجيد( زمين 34اندخداي نتوانيد گريخت 

 ، در ترجمة صلْصال»آور بانگ«، به جاي »آو گل بانگ« در عبارت 35»آو بانگ«
گرفتند  فرا: »زيور«، به جاي »زيو« ؛)52 :، قرآن935 ، ص3 ج ،فرهنگنامة قرآني(

تهي او را  ايشان گوسالة ميان زيواز آن  ]بطور[او  ]شدن[گروه موسي از پس 
اين پسر : »ور«به جاي  »و« ؛)260 ، ص1ج ، هاي قرآن قصهترجمه و ( بانگي بود

گروه خويش و عرب مثل زنند بدين پسر كسي  وكه آن اشتر را بكشت شوم بود 
  .)1198 ، ص5ج ، ترجمة تفسير طبري( قةبركه باشد گويند يا عاقرالناكه نه ب

در  A6229كه عكس آن به شمارة  ترجمة تفسير طبرياز  اي در نسخه
رضوي  نسخة كتابخانة آستان( شود كتابخانة مركزي دانشگاه تهران نگهداري مي

به چشم » ور«به جاي » و«نيز ) نشان داده است» آ«كه يغمايي با رمز 
كسي اين يغمايي متذكر آن نشده و نگارنده حين مراجعه به نسخة ع. خورد مي

در  شده متن ياد اين، كل جملة بر بنا. جا يافته استاين شاهد را در آنتفسير 
جون برخواست  نٖشيندنهاذ تا بران تخت  36بختنصر باي بر :شود جا آورده مياين

                                               
 .را در ميان قالب به متن افزوده است» ر«مصحح . 32
  .قرار داده است» بياوردمي«را به حاشيه برده و در متن » بياودمي«مصحح . 33
  .آورده است» ]ر[اند«مصحح در متن . 34
 .آورده شده است» ]ر[آو بانگ«در كتاب به صورت . 35
 .در متن بدون نقطه است» بر«و » پاي« كلمات. 36
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او آمذ و  ئِبا 37و ء تخت بوذ زخمي از ان شيران يكي بزد شُذْ ان شير كي بايه

متنِ  5و  4 ، س1237ص  ،5ج  اين جمله برابرِ( هر دو ساق بخت نصر بشكست
سلم اَنَّ بني  و  عليه  اهللا اهللا صلي اندر خبر آمده است عن رسول. )چاپي يغمايي است

 وو بعضي گويند اين تشديد . لَما شَددوا علَي انفسهم فَشَّدد اهللا عليهم 38اسرائلَ
بر ... گاوي بكشيد: السالم ايشان را گفت خود نهادن آن بود كه چون موسي عليه

  .)14ـ  13 صتفسير قرآن پاك، ( .خود دشوار گرفتند
اين آيت بروفْد نَجران خواند و ايشان را  ــآله  و  علَيه  اهللا صلَّي ــچون پيغمبر 

ايشان ــ زن باشد  آن كسي كه دروغ ويعني به لعنت كردن  ــبه مباهلت خواند 
تاج اسفرايني، ( و فردا بازآييم خويش،گفتند تا بازگرديم و بنگريم اندر كارِ 

  .)371 ، ص1ج  ،التراجم
 و پسِ ايمان وي، مگر آن كسي كه وي را اكراه كند هر كه كافر شود به خداي از

ج ، همان( 39برايشان بود خشمي از خداي... كفر و دل وي آرام گرفته به ايمان
ج ، قرآنيفرهنگنامة ( در ترجمة سلوي »ورتيج«به جاي  »تيجو«. )1221 ، ص3
  .)110 :، قرآن864 ، ص2

  در ميان دو مصوت rحذف 
 40پنداينيامد ايشان را از خداي از نگاهداري،  :»پنداري«به جاي  »پنداي«

 .)121 ، ص10ج ، تفسير، ابوالفتوح( ها از شب تاريك بپوشيدند رويهاشان پاره
كنند بدانچه داده بودشان  41شادخواي :»شادخواري«به جاي  »شادخواي«

                                               
 .بر: نوشته شده است» و«در باالي كلمة . 37
 .همزه با دو نقطه در زير آن نوشته شده است» اسرائل«در واژة . 38
ئنٌّ بِالْايمـا    : 106، آية سورة نحل. 39 طْمـم ه قَلْبـ و نْ اُكْـرِهلّا ما هيمانا دعنْ بنْ كَفَرَ بِاهللاِ منِم ...
چنـين  ) 526، ص 1ج (هاي قرآن  ترجمه و قصهترجمة اين آيه در . ..علَيهِم غَضَب منَ اهللاِفَ

كفـر و   هركه نابرويده است بخداي ازپس برويدن او مگر آنكه بستم بردارند او را بر: است
 ...برايشان بود خشمي از خداي... دلش آرميده بود بايمان

 .آورده است» ي]ر[پندا«مصحح در متن . 40
 .آورده است» ي]ر[شادخوا «مصحح در متن . 41
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گويي باز : »مرواريد«به جاي  »مروايد« .)538، ص 556 ترجمة قرآن( اوندشانخد
 مقامات حريري( ها اده يا از ژاله يا از كويلهبرهم نه 42مروايدمندد از دنداني چو  مي

اي شما كه اينها ايد : »داريد مي«به جاي  »دايد مي«. )13، ص )ترجمة فارسي(
، هاي قرآن و قصه ترجمه( ندارند شما ران را و ايشان دوست ايشا 43دايد دوست مي

  ).84ـ75: 1387 آقاييدسي حاجي: براي اطالع از شواهد ديگر، نك؛ 96 ، ص1ج 
  

  93ص ، 1ج 
  .خداي تعالي بيع را حال كرد :اص
  .خداي تعالي بيع را كرد حالل :تغ

  :شود پس از مصوت بلند در ديگر متون كهن نيز ديده مي» ل«حذف 
اژدهاي سياه از شتر بختي مهتر با چهارپاي سطبر كوتاه  :»الدنب«به جاي » دنبا«

، تفسير، ابوالفتوح( نشستي از باالي بارة شهر بودي 44دنباو دنبالي دراز، چون با 
 و مواضع] ع[بروج اندر بقا 45دليهااندر : »دليل«به جاي » دلي« .)336 ، ص8ج 

 بر طبع و خوي 46هادليمقالت پنجم از فن هشتم اندر  .)58ص ، ترجمة المدخل(
  .)»پ«ة ، حاشيه، نسخ7ص  ،نوادر دنيسري،(

  
  100ص ، 1ج 
  .ايم كه به وي ايمان آورده] يقُولُونَ[=  گويد مي :اص
  .ايم گويند كه به وي ايمان آورده مي :تغ

 and-  در شناسة سوم شخص dقبل از  nداده در اين كلمه، حذف  تحول روي
  . نظايري دارد كهن كه در همين متن و ديگر متون است

                                               
 .تغيير داده است» مرواريد«مصحح متن را به . 42
 .تغيير داده است» داريد مي«مصحح متن را به . 43
  .اند آورده» ]ل[دنبا«مصححان در متن . 44
  .آورده است» ]ي[دليلها«مصحح در متن . 45
  .آمده است» داللتها«متن  ةدر نسخ. 46
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 47آردويهايتان پديد ]ر[ تا نشانِ اندوه در: »آرند«به جاي » آرد« :در همين متن

  .)531ص ، 1ج ( رويهاتان را بگشتن زشت گردانند] تا[و گويند 
و ... روند و بيشترين ايشان جز به دم گمان نمي: »بشناسند«به جاي » بشناسد«

  .)401، ص 1ج ( 48بشناسديد كه با گمان هيچ سود ندارد در حقّي كه مي
 گويند آورديم ما ايمان] لَقُوكُم[= را  شما 49بيندو چون : »بينند«به جاي » بيند«
  .)127ص ، 1ج (
ص ، 1ج ( در بهشت] اليدخلونَ[=  50و درنيايد: »درنيايند«به جاي » درنيايد«

شان را به كشند نيز آنها را كه اي و مي: »فرمايند مي«به جاي » فرمايد مي«؛ )296
تنگ شده : »نتوانند«به جاي » نتواند« ؛)104ص ، 1ج ( 51فرمايد عدل مي

به جاي » نكند« ؛)178ص ، 1ج ( با شما حرب كنند 52نتواندشان كه  دلهاي
جايهاي زينت ظاهر و باطن خويش، مگر ] و اليبدينَ= [ 53نكندو پيدا : »نكنند«

  .)665ص ، 2ج ( مر شويان خويش را
در ساير متون نيز چنين  .فوق را مصحح به حاشيه منتقل كرده است تمامي موارد

ج  ،فرهنگنامة قرآني( ، در ترجمة ينتَهوا)بازاستند= ( بازاستَد: شود تحولي ديده مي
 ، ص4 ج ،همان( ، در ترجمة يخَافُونَ)بترسند= ( سدبتَرْ ؛)53: ، قرآن1905، ص 4

فردا كيست  54بداند: لَمونَترجمة سيع، در )بدانند= ( بداند ؛)53: ، قرآن1708
، در )نزديك شوند= ( ديك شَودنَزْ ؛)210، ص18ج ، تفسير، ابوالفتوح( دروغزن

نَكُملو55: ، قرآن1891، ص 4ج  ،فرهنگنامة قرآني( ترجمة ي(.  

                                               
  .را قرار داده است» آرند«را به حاشيه برده و در متن » آرد«حح مص .47
  .قرار داده است» بشناسند«مصحح در متن  .48
  .قرار داده است» بينند«را به حاشيه برده و در متن » بيند«مصحح  .49
  .قرار داده است» درنيايند«را به حاشيه برده و در متن » درنيايد«مصحح  .50
  .قرار داده است» فرمايند مي«به حاشيه برده و در متن  را» فرمايد مي«مصحح  .51
  .قرار داده است» نتوانند«را به حاشيه برده و در متن » نتواند«مصحح  .52
  .قرار داده است» نكنند«ا به حاشيه برده و در متن ر» نكند«مصحح  .53
  .اند آورده »بدانند«مصححان در متن  .54
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دهندة آن است كه شناسة اين كلمات در  نشان»  ـad،ـَ د«در ) ـَ ( حركت فتحه
: نك( .درآمده است ad-به صورت  nده است كه پس از حذف بو and- ابتدا،

  ).41ـ40: 1390آقايي  سيد صادقي و حاجي
  

  101، ص 1ج 
  .در راه رضاي خداي كننده جهانسپاه غازيانِ بدر : اص
  .كننده در راه رضاي خداي سپاه غازيانِ بدر جهاد: تغ

در ( dت حذف تحول نخس. بدل شده است» جهان«با دو تحول به » جهاد«كلمة 
 δبراي حذف صامت  .است) â: در فارسي امروز( āپس از مصوت بلند ) δ: قديم

آثار كهن و معتبر، شواهد بسياري، با هويتهاي دستوري  درپس از مصوت بلند، 
 āدر متن حاضر پس از ) δ: در قديم( dتوان يافت؛ از آنجا كه حذف  مختلف، مي

 . شود ست از متون ديگر اكتفا ميرخ داده است، به ذكر شواهدي از اين د
  

  هايي از ديگر متون نمونه
، ابوالفتوح( »افتاد«به جاي » افتا«): â: در فارسي امروز( āپس از  dحذف 
، همان( »بامداد«به جاي » بامدا« .)»آو«  بدل ، حاشيه، نسخه114، ص 10ج  ،تفسير

ترجمة ( »بنهاد« به جاي» بنها« .)»آن«، »آو« بدلهاي ، حاشيه، نسخه53، ص 9ج 
ج ، فرهنگنامة قرآني( »بيدادكار«به جاي » بيداكار«. )982، ص 4ج  ،تفسير طبري

ج ، تفسير، ابوالفتوح( »بيدادكننده«به جاي » بيداكننده« .)52: ، قرآن976، ص 3
 :نيز؛ 363، ص 8ج ، االسرار كشفميبدي، ( پازهر به جاي پادزهر. )196، ص 16

ص ، االسماء  ، مهذبزنجي( »پوالد«به جاي  »پوال« ؛)7 ، س162ص ، ااالنبي قصص
ص = b150 ، نسخة عكسي،قصص االنبيا( »فرياد«به جاي  »فريا« .)399، 344
، ص 1ج ، المصادر تاجبيهقي، ( 55»ورستاد«به جاي » ورستا« .)11 چ، س318
، حاشيه، 3023ص  ،5ج ، تفسيرسورآبادي، ( »هفتاد«به جاي  »هفتا« .)166

                                               
  .آورده است» ورستاد«در متن را به حاشيه برده و » ورستا«مصحح . 55
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ترجمة ( »يادكرد«به جاي  56»ياكرد« .)243ص ، 1ج ، مربوط به »حس« بدل نسخه

 :الف1388 آقايي سيد حاجي :نك ،براي شواهد بيشتر؛ 343ص ، قرآن موزة پارس
  ).19ـ18: 1389 همو :نيز ؛111ـ110

غيراشتقاقي پس از مصوت بلند است، با  nشدن  افزوده» جها« ةتحول دوم كلم 
همـين   :نـك  ،غيراشـتقاقي » ن«براي (. گردد دل ميب »جهان«به  »جها«اين تحول 

  .)15، ص 1ج مربوط به بخش اضافه، توضيحات مقاله، 
  : شود در همين متن اين دو تحول در كلمة ديگري ديده مي

در ]. يفْـرَح [=  آن روز شـان شـوند  ): 763ص ، 2ج ( »شاد«به جاي  57»شان«
بـه جـاي   » شـا «. »شـان «بدل شده و سپس به » شا«به  dبا حذف » شاد«ابتدا 

  .شود ديده مي )40 :، قرآن470 ، ص2ج ( قرآني ةفرهنگنامدر » شاد«
به » استان«: دده دو تحول فوق را نشان مي كلمة ديگري تفسير گازردر 
ت چهل سال هرگز و نماي وي در ميان ايشان بود مد چون نشوء: »استاد«جاي 

 ،تفسير گازرجرجاني، ( فتنر 58استانيچيزي ننوشت و كتابي نخواند و بنزديك 
  .)حاشيه، 174ص ، 1 ج

  
  102، ص 1ج 
  .خداي تعالي است جاي بازگشت] عنده[ نزو به  :اص
  .و به نزد خداي تعالي است جاي بازگشت :تغ

اين تحول در متون كهن و . خالصه شده است zبه  zdدر اين كلمه خوشة صامت 
  :جه شودهاي زير تو به نمونه. معتبر گذشته نظايري دارد

، ص 1ج ، المصادرزوزني، ( »القُبوع«، در ترجمة »دزديدن«به جاي  »دزيدن«
سورآبادي، ( ]عنْده= [ برده نز او و زمان زدة نام: »نزد«به جاي  »نز« .)247

                                               
  . تغيير داده است» يادكرد«مصحح متن را به  .56
  .را در متن قرار داده است» شاد«را به حاشيه برده و » شان«مصحح . 57
  .استادي: در نسخة اساس .58
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 المتحمد،: ؛ و همچنين در3210ص  :؛ نيز»لي«بدل  ، نسخه3251، ص 5ج ، تفسير
 »نزديك«به جاي  »نزيك« .)بصريان هشت آيت است 59نز: 6ص ، الدرر

و مشتقات آن در » دزد«گفتني است كه واژة  )99، ص 17ج ، تفسير، ابوالفتوح(
اين قاعده در . )242: 1383 مكنزي: نك( پهلوي نيز مشمول اين تحول شده است

 در اين تحول. شود ها مانند گويش همداني و دواني نيز يافت ميبرخي گويش
اين تحول را بدين . شود مخفف مي zديل و سپس به تب zz ابتدا به zdواج  رشته

: براي اطالع بيشتر نك( -zd- > -z(z) > -z-: توان نمايش داد شكل مي
  .)22ـ19: 1389 آقاييسيد حاجي

  
  105، ص 1ج 
  .شان بكيفشان و از دين حق بدين باطل  و فريفت: اص
  60.شان شان و از دين حق بدين باطل بكيفت و فريفت :تغ

اين . داده در اين كلمه حذف صامت دوم از يك خوشة صامت است تحول روي
كه در بسياري از  )هفتصد= ( 61»هفصد«و ) هفتده= ( ات هفدهتحول در كلم

متون ديگر در  ftاز خوشة  tحذف . شود، نيز رخ داده است متون كهن ديده مي
  : شود ديده مينيز كهن 
 كه در آن بود آتشي اديب تَفبدان بستان رسد : »باد تفت«باد به جاي  تف

بستند  آنچه ايشان مي :»چفتها«به جاي » چفها«. )234 ، ص1 ج ،تفسيرسورآبادي، (
» شيفه«. )364، ص 8ج ، تفسير، ابوالفتوح( و چمنها و در باغها نزهت را 62چفهااز 

به جاي ) شكف: اصل( »شگف«. )97 ، صترجمان جرجاني،( »شيفته«به جاي 
                                               

 . آورده است» ]د[نز«مصحح در متن . 59
  .ستكيفتن و كيبيدن به معنيِ به يك سو رفتن و برگشتن به سوئي ا .60
، ص 2؛ ج 273و  270، ص 1، ج ترجمـة تفسـير طبـري   ( »هفتصـد «به جاي » هفصد« .61

، ص 1ج ( هاي قرآن و قصه ترجمه هفصد در متون ديگر از جمله ). 1892، ص 7؛ ج 467
  .شود ديده مي) 3247، ص 5ج ( تفسير سورآبادي :نيز، )190و  115

  .اند قرار داده» اچفته«را به حاشيه برده و در متن » چفها«مصححان  .62
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اسفرايني، ( ند از كوچكي او و زودي جواببما بشكفمسعود : »شگفت«

  .)»سرا« بدل ، نسخه، حاشيه956، ص 2ج ، التراجم تاج
  

  :شود در برخي گويشها نيز اين تحول ديده مي
  

  مأخذ گويش كلمة فارسي كلمة گويشي
haf 52: 1374شكري  گويش ساري هفت  
efǰ  52: 1374شكري  گويش ساري جفت  
  بِرارون هف

haf berârun 
 281: 1381سرلك   بختياري  برادران هفت

103: 1318مقدم  گويش زند )بيفت(=بكفت  63بكَف  
  

  135ص ، 1ج 
  .تان فرمان بيهرآينه عفو كرد از شما  :اص
  .تان فرماني بيهرآينه عفو كرد از شما  :تغ

 اش  از حاصل مصدر و در نتيجه مشابهت حاصل مصدر و كلمة پايه »ي«حذف
در همين متن چند كلمة  .)130: 1380 صادقي( ري دارددر متون فارسي نظاي

  :است  ديگر مشمول اين تحول شده
به دستوري خداي از بهر ستيزه و خشم جهودان : »فرماني بي«به جاي » فرمان بي«
، در ترجمة »زندگاني«به جاي » زندگان«. )1040ص ، 2ج ( نماي 64فرمان بي
 .)561ص ، 1ج ( جهاني اين 65ندگانزو پيدا كن مر ايشان را داستان : »ةالحيو«

                                               
  ).185: 1383 مكنزي( است kaftan در پهلوي» افتادن«مصدر . 63
  آورده است»  فرمان بي«و در حاشيه »  فرماني بي«مصحح در متن  .64
» زنـدگاني «به جاي » زندگان«. آورده است» زندگان«و در حاشيه » زندگاني«مصحح در متن  .65

  .)113: الف1388سيدآقايي  حاجي: نك(شود  يده مينيز د) نسخة گلستان( ترجمة تفسير طبريدر 
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و يگانگي خويش  66خداونددهنده به  گواهي: »خداوندي«به جاي » خداوند«
 .)1045ص ، 2ج ( است

ج ( خواهند 67دستوراز نزد وي نروند تا از وي : »دستوري«به جاي » دستور«
كه كافر  هاآن: در ترجمة ظُلُمات »تاريكيها«به جاي » تاريكها« .)675ص ، 2

فروپوشدش ... در دريااي بسيارآب تاريكهاايچون  هم... كارهاي ايشانشدند 
در ( بعضي تاريكهاي... از زبر وي ابري پربار... درياب موجي از زبر موجي بي

  ؛بخش تطبيق با نسخه: نك ،نيز ؛)669ص ، 2 ج( زبر بعضي بانبار) بعضِ: نسخه
 سيدآقايي حاجي: كن ،ترجمة تفسير طبريويژه ه ب ،براي شواهد از متون ديگر

  .)41: ب1388 همو :نيز ؛113: الف1388
 īh-يادآوري اين نكته ضروري است كه پسوند سازندة اسم معني در پهلوي 

در كلمات . مخفف شده است īكه در فارسي دري به  )324: 1383مكنزي ( است
به جاي » دورِ« ؛ مانندرخ داده است iبه  īمتنِ حاضر، ظاهراً ابتدا تخفيف 

و  )42 :، قرآن184، ص 1، ج قرآنيفرهنگنامة ( كُنيد دورِ: فَاعتَزِلُوا: »دوري«
، كه كاتب كسره را در خط كتابت نكردهيكي اين :سپس دو احتمال وجود دارد

كسره در مرحلة بعدي جاي خود را به ساكن داده باشد؛  ممكن استديگر اينكه 
 ، ص3ج ، فرهنگنامة قرآني( تخَوشْها به جاي خوشيها، در ترجمة طيبا :مانند
  ).55: ، قرآن970
در يك كلمة ديگر نيز حذف ياي معروف اتفاق  )572، ص 1ج ( تفسير نسفيدر 

  :افتاده است
شدي دريا پيش از آنك آن  68سپر... لَنَفد البحرُ : »سپري«به جاي » سپر«

                                               
  .آورده است» ]ي[خداوند«مصحح در متن  .66
. اسـت  »ي+ دسـتور  «متشكل از » دستوري«. آورده است» ]ي[دستور«مصحح در متن  .67

در فارسـي دري بـه    warپسـوند   .warو پسـوند   dastدستور در اصـل مركـب اسـت از    
  ).65: 1374قاسمي ابوال( آمده است ūrو  war صورتهاي

  .آورده است» ]ي[سپر«مصحح در متن  .68
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 .)258: 1383 مكنزي( است spurrīgدر پهلوي  »سپري« .ها نوشته شدي وعده
سپس كسره و  69به كسره مخفف شده گفت ياي معروف توان ميبارة اين كلمه  در

  .در نوشتار نيامده است
  
  144، ص 1 ج

جĤءو  [= آورندايشان معجزها و خبرهاي گذشتگان و كتاب روشن  :اص
ناتيبِالب...[.  

  .ند]د[ايشان معجزها و خبرهاي گذشتگان و كتاب روشن آور :تغ
معتبـر و   عالوه بر همين مـتن در آثــار  rپس از صامت  d براي حذف صامـت

همـين   :توان يافـت  هاي دستوري مختلف ميكهن ادبيات فارسي شواهدي با هويت
الَّذينَ صبروا و علَي ربِّهِم يتَوكَّلُونَ و آنهـا كـه   : »آوردند«به جاي » آورند« :متن

  ،)512ص ، 1ج ( 70اي آورندج شكيبايي كردند، و بر پروردگار خويش اعتقاد به
د تَوكيـدها و مشـكنيت      : »آورديت«به جاي » آوريت« عـَـْنَ ب و لَاتَنقُضُـوا الْأيمـ

بـه  » آورنـد  مـي «. )522 ص ، 1ج ( 71سوگندان بعد آنك استواري بجاي آوريـت 
تَحيونَ   پسران شما را بِسمل مي: »آوردند مي«جاي  سـيو زنـان    كردند و كُمءĤ سـن

بـه جـاي   » درنياورنـد «. )482ص ، 1ج ( 72آورند ما را در بندگي و بردگي ميش
مؤمنان آنهااند كه به خداي عزّوجلّ و رسـول وي گرويدنـد، ثُـم    : »درنياوردند«
وا باز شكّي درنياورند لَمرْتَابخوردنـد «به جاي » خورند« .)977، ص 2ج ( 73ي« :

                                               
 تفسـير (اسـت   )ميرد= ( از جمله مواردي كه در آن ياي معروف به كسره مخفف شده، مرَد. 69

 ، ص1ج  ،المصادرزوزني، ( )كشيدن= ( كشدن شواهد ديگر مانند .)298نامه، ص  ، واژهشنقشي
  .)، حاشيه141 ، ص1ج  ،همان() فاپاسيدن= ( ؛ فاپاسدن)، حاشيه130

 .در متن آورده است »ند]د[آور «مصحح كلمه را به صورت . 70
  .در متن آورده است» يت]د[آور«مصحح كلمه را به صورت . 71
  .در متن آورده است» ند]د[آور مي«مصحح كلمه را به صورت . 72
  .در متن آورده است» ند]د[درنياور«مصحح كلمه را به صورت . 73
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شـيدنيهاي  هما سوءاتُهما پيدا شد مر ايشان را پواز آن فَبدت لَ 74فَأكَلَا منْها خورند
تا تمام كنم آنچه شما را وعده : »ام كرده«به جاي » كرام« .)602، ص 1ج ( ايشان
  ).15ص ، 1 ج( 75كرام

   :ساير متون
 ست، نُه ايوب را و يكي مرم راصبر ده جزو بوده ا: »مردم«به جاي  »مرم« :اسم

، ص 2ج ، مربـوط بـه   »لـن «بدل  ، حاشيه، نسخه3478 ، ص5ج ، تفسيرسورآبادي، (
شمارة  فرهنگ لغات قرآن( الناسمان، در ترجمة مرمان به جاي مرد. )3، س1094

، ص 5ج ، تفسيرسورآبادي، ( بيم كن مرمان را از آن روز :)وهفت سي ص مقدمه،، 4
  . )4 ، س 1243 ، ص2ج ، مربوط به »لن«بدل  ، حاشيه، نسخه3556

كنيم بـدان   زنده :، در ترجمة موت»پژمردگي«به جاي  »بژمركي« :حاصل مصـدر 
 »خوركي« .)906 ، ص 2ج  ،هاي قرآن ترجمه و قصه( 76زمين را از پس بژمركي آن

 مرا مادر نزادي يا چـون   كاشـكي: علي گفت :)خردگي= ( »خوردگي«به جاي 
، ص 5ج ، تفسـير سـورآبادي،  ( بمردمي و حـديث دوزخ نشـنيدمي  زادي بخوركي  

  .)20، س 1262ص ، 2 ، مربوط به ج»قو«بدل  ، حاشيه، نسخه3565
 گرانندگان روي: معرِضُونَ: »گرداننده روي«به جاي  »گراننده روي« :صفت فاعلي

، »واگردنـده «به جـاي   »واگرنده« .)91  :قرآن ، 1387 ، ص3ج ، فرهنگنامة قرآني(
 ي بخواننـد خداوندشـان  او چون برسد مـردمان را زياني او بالي :ترجمة منيبدر 

  . )144 ص ، ترجمة قـرآن موزة پارس( را واگرندگان باشند ور سوي او
 از بر يكديگر 77توده كره: متَرَاكباً :»توده كرده«به جاي  »توده كره« :صفت مفعـولي 

 ، در»مردگـان «بـه جـاي    »مرگان« .)49 :، قرآن1302، ص 3ج ، فرهنگنامة قرآني(
                                               

  .در متن آورده است» ند]د[خور«به صورت  مصحح كلمه را. 74
  .آورده است» ام]ده[كر«مصحح در متن . 75
درست  bه با گفتني است كه ضبط اين كلم .تغيير داده است» پژمردگي«مصحح متن را به . 76

پـژ  : نويسـد  مـي  برهان قاطعبارة كلمة پِژمردن و پژمريدن در حاشية  است؛ محمد معين در
 .bizhجاي بژ  است بهظاهراً اشتباه قديمي 

 . آمده است» ه ]د[توده كر«در متن به صورت . 77
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 78انـد  كه مركان] عزّوجلّ[نها را كه بكشتند در راه خداي و مگوئيد آ: ترجمة اموات

مرگـان و  : جـاثمين : نيز در ترجمة جاثمين. )26 ، ص 1ج ، هاي قرآن ترجمه و قصه(
  .)111  :، قرآن600، ص 2ج  ،فرهنگنامة قرآني( چفسندگان بزمين
 در آن وقت موسـي عليه السـّالم قصـد آن شـهر  : »آوردند«به جاي  »آورند« :فعل

اسـرايـل را آنجا برد ايشان عوج عنـق را بروي موسـي بيـرون آورنـد     كرد تا بـني 
، ص 1ج ، هاي قرآن ترجمه و قصه( 79موسي عليه السالم بنصرت خداي او را قهر كرد

 بـه سـوي او   80روز قيامت بازكرانندشـان : »بازگردانند«به جاي  »بازكرانند« .)287
 81:»ايـم  بيجارده كرده«به جاي  »ايم ره كردهبيجا« .)79ص ، ترجمة قرآن موزة پارس(

به جـاي   »كرن« .)84  :، قرآن182 ، ص 1ج ، فرهنگنامة قرآني( ايم كردهبيجاره : أعتَدنَا
، 2ج ، فرهنگنامـة قرآنـي  ( 82گشاده كرن: تَرْتيالً: ندر گشاده كرن و ناپيدا كر» كردن«

  .)50ص ، الدرر، متحمد( 83ناپيدا كرن: ، الَغْرق)91 :، قرآن445ص 
رجـائي   .شـود  در لهجـة عـوام بخـارا ديـده مـي     » كردن«از مصدر» دال«حذف 

اين حـذف در لهــجة عـوام و بـه     «: نويسد در اين باره مي )80: 1375(بخارايي 
جـاي كـردن و    بـه ) karan( گيرد يعني استعمال كـرن  منظور اختصار صورت مي

 و خنـده كـرن   )bâzi-karan( مصادر تركيب يافتـه بـا آن چـون بــازي كــرن     
)xanda-karan( اين دال. و نظايـر آنها )ع ماضـي نيز حـذف در انـوا) دالِ كردن

پرسيدند از او چـون اسـت كـي مردمـان      :»نگردند«به جاي  »نگرند« ».شود مي
  .)79ص  ،ترجمة رسالة قشيريه عثماني،( 84عيبهاء خويش دانند و با صواب نگرند

اي كـه امـروز    اي خواجه تو ندانسـته : گفت لقمن:  »فردا«به جاي  »فرا« :قـيـد
                                               

 .تغيير داده است» مردگان«مصحح متن را به . 78
 .تغيير داده است» آوردند«مصحح، متن را به . 79
  .تغيير داده است» بازگردانند«مصحح متن را به . 80
  .ا و آماده كردن استبيجارده كردن به معني مهي. 81
  .آمده است» ن]د[گشاده كر«ني، متن به صورت قرآ نامةفرهنگدر . 82
  .در متن آورده است» ن]د[دا كريناپ«مصحح به صورت . 83
  .داده است قرار» نگردند«جايش  است و به  را به حاشيه برده» نگرند«مصحح . 84
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 .)839 ، ص2ج ، هـاي قـرآن   ترجمـه و قصـه  ( بهشت نرويـد؟  85فرا معصيت كاري
 ، ص3ج  ،فرهنگنامه قرآني( 86گرندگاه: مصرِفاَ :  »گردندگاه«به جاي  »گرندگاه«

  .)91: ، قرآن1375
ف را يوسـ بشري و يسار هرو جهد كردند : »هردو«به جاي  »هرو« :واژة مركب

اين سورت به آخر  .)430، ص 1ج ، هاي قرآن ترجمه و قصه( عليه السلم بركشيدند
عهد رسول آمد و آخر عمر او، و ابوطالب در ابتداي اسـالم فرمـان يافـت ايـن     

ــرو ــت  87ه ــاق اس ــوح( اتف ــير ، ابوالفت ــك؛ 57 ، ص10ج  ،تفس ــايي و : ن غالمرض
  .)77ـ75: 1386 آقاييسيد حاجي

 dكه ذكر شد، اين است كه صامت دنداني و انسـدادي   وجه مشترك در شواهدي
بـه نظـر   .  ه و سپس حذف شـده اسـت  قرار گرفت rپس از صامت لثوي و زنشي 

  .شده باشد d صامتباعث حذف   rرسد صامت  مي
گروه . خورد هاي كهن ايراني نيز به چشم ميدر زبان r به rdگفتني است كه تبديل 

rd  ترفانيفارسي باستان در فارسي ميانة l  وr شده است:  
  

dr فارسي باستان ̥d *kamarda  
  dil kamār فارسي ميانة ترفاني

  )اهريمني( سر دل فارسي دري
  )16ـ15: 1375ابوالقاسمي (

  
  176، ص 1ج 
غزورفتگان يا  برسد به منافقان خبري از امان يافتن سپاههاي به و چون مي: اص

   .به حقّ ايشان اترسي كه نو شده 
                                               

 .تغيير داده است» فردا«مصحح متن را به . 85
 .مده استآ» ندگاه]د[گر«به صورت  فرهنگنامة قرآنيدر . 86
  .اند تغيير داده »هردو«را به » هرو«مصححان اين دو متن . 87
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غزورفتگان، يا  برسد به منافقان، خبري از امان يافتن سپاههاي به و چون مي: تغ

   .به حقِّ ايشان] ست[ترسي كه نو شده ا
 :گفتدر توضيح اين مطلب بايد  .درست است» است«به جاي » ا«كاربرد 

كه در فارسي معيار و در فارسي گفتاري تهران و بسياري مناطق ديگر » است«
تلفظ  aاي مناطق روستايي و شهرهاي كوچك به شكل  و در پاره eبه صورت 

ترين شاهد آن نيز اشعار بندار  شود، از قديم مشمول اين تحول شده و قديم مي
  : است) ق401احتماالً متوفي ( رازي

  ساقي آب حوض كوثرته        گر به دل حب آل حيدرته
  من چه گويم گناه مادرته         ور به دل بغض آل حيدرته

  405: 1387 صادقي
= ( »هـ«كه حذف دو صامت پياپي در كلمات گفت بايد  ،بارة اين ابدال در

هاي  در متون كهن نمونه 88.در گفتار كاربرد دارد) نيست= ( »ني«، )هست
... گفت: »درست«به جاي » در« :توان يافت ديگري براي اين نوع حذف مي

 .)، حاشيه24 ، ص4 ج، تفسير، ابوالفتوح( شد 89درپايش . برخيز به فرمان خداي
 ج ،فرهنگنامة قرآني( ، در ترجمة صادقين»گويان راست«به جاي  90»گويان راه«
بيوگند آن را همي آن عصا : »شتافت«به جاي » شتا« .)76 :، قرآن913 ، ص3

  .)619، ص 2ج ، هاي قرآن قصه و  ترجمه( بسوي موسي 91شتا ميماري گشت 
  

  176، ص 1ج 
  .سپاساالرانسماني يا به وي خبر دادي از وحي آ: اص

                                               
و  stاز خوشـة   tالبته ممكن است دو حذف با هم صورت نگرفته باشد و در ابتدا حـذف   .88

) 75 :عمـران  ، آل89 ، ص1ج ( هاي قرآن ترجمه و قصهدر . رخ داده باشد sسپس حذف 
  ).بدان است= دانست ب= ( بدانس: شود ديده مي» است« از  t حذف

  .اند آورده» درست«را به حاشيه برده و در متن » در«مصححان  .89
  .غيراشتقاقي اضافه شده است hيك  »ست«اين كلمه پس از حذف دو صامت در  .90
  . اند قرار داده» شتافت مي«در متن  را به حاشيه برده و» شتا مي«مصححان  .91
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  .ساالران]ه[وي خبر دادي از وحي آسماني يا به سپا :تغ
متون  از در همين متن و بسياري) غالباً مصوت بلند( مصوت پس از hحذف 
  .شود ديده مي ديگر كهن

 چاييخون شد آبهاي هر جوي و هر : »چاهي«به جاي » چايي« :در همين متن
[=  راما نموديمش : »راه«به جاي  92»ار« ؛)315ص ، 1ج ( اي و هر چشمه

نبوديم ما حال غيب را : »نگاه«به جاي  93»نگا« ؛)1119ص ، 2ج ( ]السبيلَ
 نداشتند نگا و نيز آن پذرفته را بسزا) 462ص ، 1ج ( ]حافظين[=  نگادارندگاه

  .)و غيره 73، 61 در ص(» نگاه«ل مقاب در) 1030ص ، 2ج (
 .)244، ص 1ج فرهنگنامه قرآني، ( »نگاهآ«به جاي » آنگا« :در ساير متون

 »چاهي«به جاي » چايي« .)1418 ، ص3ج ، همان( »گاه پناه«به جاي » پناگاه«
هاي  ترجمه و قصه( »راه«به جاي » را« .)، حاشيه129، ص 3ج ، تفسير، بوالفتوحا(

، 1ج  ،االدب مقدمة زمخشري،( »دان كاه«به جاي » كادان« .)667 ، ص2ج ، قرآن
 »گرو« .)، حاشيه236، ص 3ج ، تفسير، ابوالفتوح( »گاه«به جاي » گا« .)129ص 

ترجمة  :نيز در ؛172 ، ص1ج ، هاي قرآن ترجمه و قصه( »گروه«به جاي  )كرو: م(
، ص 4ج همان، ( »دار نگاه«به جاي » نگادار« .)336، ص 2ج ، تفسير طبري

 .)538، ص 1ج ، آنهاي قر ترجمه و قصه( »وان نگاه«به جاي » نكاوان«. )924
  .محذوف، جزو صامتهاي اصلي كلمه است h ذكر اين نكته الزم است كه

  
  183، ص 1ج 
  .هاتان سالحها و جامه اخواستند كافران، كه شما غافل شويت  :اص
  .هاتان سالحها و جامه] ز[خواستند كافران، كه شما غافل شويت ا :تغ

ر ساير متون نيز ديده د )بلند و كوتاه( پس از مصوتدر جايگاه  zحذف 
: نك( )هنوز= ( و هنو) چيز= ( باگشت، چي مانند ،شود؛ پس از مصوت بلند مي

                                               
 .استآورده » ]ه[را«مصحح در متن به صورت  .92
 .آورده است» ]ه[نگا«مصحح در متن به صورت  .93
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سؤال ايشان ): از= ( مانند او پس از مصوت كوتاه  )24: 1389 آقاييسيد حاجي

 95ابترسيد  .)413 ، ص8ج ، تفسير، ابوالفتوح( براي گناهي باشد 94امغفرت را نه 
 آقاييسيد حاجي: نكوهفت؛ ، مقدمه، نود4شمارة  قرآن لغات فرهنگ( خداي
  ).44 :ب1388

  
  235، ص 1ج 
اي بهم  وصيله ميشي بودي كه پنجم شكم بزادي، و شكم پنجم نري و ماده :اص

  96.وصلَت اَخَاها و وي را بدين سبب وصيله نام كردندي گفتيآوردي، 
اي بهم  نري و ماده وصيله ميشي بودي كه پنجم شكم بزادي، و شكم پنجم :تغ

  .آوردي، گفتندي وصلَت اَخَاها و وي را بدين سبب وصيله نام كردندي
آموزگار ( است ـēndدر پهلوي جمع حول بايد گفت شناسة سوم شخص بارة اين ت در

-از  dدر شواهد فوق دو تحول رخ داده است، در ابتدا صامت . )74: 1382 و تفضلي
ēnd دي حذف شده و در مرحلة بعn نيز پس از مصوت بلند حذف شده است.  

  :دهند شواهد زير تحول فوق را نشان مي
 ، ص4ج  ،فرهنگنامة قرآني( عثُونَ، در ترجمة يب»برانگيزند«به جاي » برانگيزي«

پس بميراند شما را، پس زنده كند شما : »برند«به جاي» بري« .)20 :، قرآن1653
 .)184، ص 1ج ، تفسير، ابوالفتوح( ]عونَجتُرْ[=  شما را 97را، پس با او بري

 ، ص4ج  ،فرهنگنامة قرآني( ، در ترجمة يصلَّبوا»بياويزند«به جاي » بياويزي«
ج  ،همان( ، در ترجمة اهتدوا»راه يافتند« به جاي» راه يافتي« .)60: ، قرآن1797

ه خداي داناست به آنچ: »كنند مي«به جاي » كني مي« .)60 :، قرآن296ص  ،1

                                               
  .آورده است» ]ز[ا«مصححان در متن  .94
  .آورده است» ]ز[ا«مصحح در متن  .95
حامي شُترِ گُشني بودي كه بـه گُشـنِ وي ده   : چنين است تفسير نسفينظير اين جمله در . 96

  .خواندندي بچه گُشن حاصل شده بودي، گفتند حمي ظَهرَه و وي را حامي
  .اند آورده» برند«را به حاشيه برده و در متن » بري«مصححان  .97
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دقي و صا: نك؛ 123 ، ص10ج  ،تفسير ابوالفتوح،( ]علُونَيفْ[=  كني مي
  ).40ـ39: 1390 آقاييسيد حاجي

  
  260، ص 1ج 
  .را فرورندگانچون فرورفت آن گفت دوست ندارم : اص
  .ندگان را]و[چون فرورفت آن گفت دوست ندارم فرور :تغ

عني در يك جايگاه يــ  به سبب قرار گرفتن در بين دو مصوت» و« حذف صامت
 :شود ديده مي» گرويدن«و » برويدن«مشابه اين حذف در كلمات . استــ ضعيف 

خُرَم بر گروهي چرا اندوه : »ناگرويدگان= نابرويدگان «به جاي » نابريدگان«
» ببرد« ؛)»لن« بدل سخه، ن3334ص  ،5ج  ،تفسير سورآبادي،( ]كافرين[=  نابريدگان
به خداي مگر به ] ان تُؤمن[= به  ببردتني را كه  نسزد هيچ: »ببرود«به جاي 

به جاي » بنگرند« .)»لن«، نسخة 3451ص ، 5ج ، همان( هدايت و توفيق او
، همان(] نگروند: در نسخة متن[ بنگرندپندارند كه آن سحر است بدان : »بنگروند«

به جاي » برندگان« .)626 ، ص1ج  :، برابر با»با«، نسخة 3246 ص، 5ج 
 ]المؤمنين[=  برندگانياراني از فرود ... آن كسان كه ميگيرند : »ندگانبرو«
 بنبرند: »بنبروند«به جاي » بنبرند« .)»با«، نسخة 3148 ص ،5ج  ،تفسيرسورآبادي، (

به » نبرند« ؛)»لن«، نسخة 3448همان، ( به موسي مگر فرزنداني از گروه فرعون
ج ، همان( بيشتر ايشان به خداي] ؤمنُو ماي[=  نبرندو : »نگروند= نبروند «جاي 

 د، در ترجمة »رونده«به جاي » رنده«. )»لن«، نسخة 3531، ص 5
ً
فرهنگنامة ( ابَّة

 98»گروستندگان«به جاي » گرستندگان« .)130: ، قرآن724 ، ص2 ج ،قرآني
  .)108: ، قرآن992 ، ص3 ج ،فرهنگنامة قرآني( ، در ترجمة عابدين)گروندگان(

                                               
ره نمود خداي ايشـان را  : شود ديده مي قرآن قدسدر معني گرويدن در » گرويستن«مصدر . 98

، ص 1ج ( زيشان بود كه بگرويست و زيشان بود كي كافر شـد ، )1، ص 1ج ( كه بگرويستند
نيـز ديـده    زيـن االخبـار  مخفف اين مصدر است كـه در   گروستن صورت. و موارد ديگر) 7
گرديـزي،  ( مزدكـي آورد، و قـوم از سـقّاط مردمـان بـدو بگروسـتند        دينِ... مزدك: شود مي
  ). 29، ص االخبار زين
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  305، ص 1ج 
  .قوم بدكردار وي گردكشانگفتند كالنان  :صا

  .كشان قوم بدكردار وي]ن[گفتند كالنانِ گرد :تغ
عالوه بر همين متن، در ديگر آثار  كوتاه پس از مصوتn براي حذف صامت 

در اين . توان يافت ي دستوري مختلف، ميها، با هويتشواهدي ،نيز كهن و معتبر
شما، بدادن  99بفرموده] است[توده س: »بفرمودن«به جاي » بفرموده« :نمت

  .)91 ، ص1ج ( بهر نجات و درجات شما صدقات از
  :در ساير متون

، 3ج ، فرهنگنامة قرآني( ، در ترجمة مطْلع»گاه برآمدن«به جاي » گاه برآمده« .الف
گوساله آن بود  سوختهسبب : »سوختن«سوخته به جاي . )105: ، قرآن1380 ص

تفسيري ( خواست كه تا بداند كه گوساله كه پرستيدست السالم مي كه موسي عليه
سورآبادي، ( »كشيدن«به جاي » كشيده« .)139ص ، بر عشري از قرآن مجيد

در عبارت ( »گرفتن«به جاي » گرفته« .)»لن«ة ، نسخ3503 ، ص5ج ، تفسير
، حاشيه، 405 ، ص1ج ، دستوراالخواندهار، ( در ترجمة الطَبع) زگارگرفته

   .)»ب« بدل نسخه
 به روشنائي، و دم كشيدن 100برآمد: تَنَفَّس: »برآمدن«به جاي » برآمد«. ب

، در »منشي كردن بزرگ«به جاي » بزرگ منشي كرد« .)47ص ، الدرر، متحمد(
به جاي » دررسيد« .)30 :، قرآن137 ، ص1ج ، فرهنگنامة قرآني( ترجمة استكباراً

به » مرد« .)65ص ، الدررحمد، مت( 101دررسيدبپوشيدن و : الرَّهق: »دررسيدن«
 آن يعني خشكي آن] موت[=  مرداو زنده كند زمين را ازپس : »مردن«جاي 

  .)142ص ، ترجمة قرآن موزة پارس(
 ، ص3ج ، قانون ادبتفليسي، ( رفتن باجمن: النَّدو: »انجمن«به جاي » اجمن«. ج

                                               
  .را در متن آورده است» به فرمودن«را به حاشيه برده و » بفرموده«مصحح . 99

  .آورده است» ]ن[برآمد«مصحح در متن  .100
  .آورده است» ]ن[دررسيد«مصحح در متن  .101
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 ،دهار( زعم، در ترجمة ال»كردن پاينداني«به جاي » كردن پايداني« .)1735
به جاي » حاجتمد« .)»د« بدل ، نسخه، حاشيه318، ص 1ج  ،دستوراالخوان

چند برگ ( گشت حاجتمدسرما بود اندر وي اثر كرده و به آتش : »حاجتمند«
) زيور= ( زيبر: »دستبرنجن«به جاي » برنج دست« .)49ص ، تفسير قرآن عظيم

 .)1599 ، ص3ج ، تفسيررآبادي، سو( كنند ايشان را در آن بهشت دستبرنجها از زر
 :و نيز 102؛)927 ، ص2، ج تفسير نسفي،( چرا ندادندش دستبرنجهاي زرين

 ، ص17ج ، تفسيرابوالفتوح، ( او را دستورنجي زرين در دست كردندي: دستورنج
 در ترجمة الطَبع) در عبارت زگارگرفته( »زنگار«به جاي » زگار« .)، حاشيه178

به جاي » سوز« .)»ب« بدل ، حاشيه، نسخه405 ، ص1ج  ،دستوراالخوان دهار،(
: »گردن«به جاي » گرد« .)56 ص ،)ترجمة فارسي( مقامات حريري( »سوزن«

، ص اي فارسي از قرآن مجيد ترجمه( ي بيننده رنج] جباراً[=  گردكشينگردانيد مرا 
، گنامة قرآنيفرهن؛ 79قرآن( گردچنبر  ).41: قرآن( گردچنبرهاي : التَّرَاقي، )158

ول ياد نكرد از مكيالت رس: »برنج= كرنج = «به جاي » كرج« .)441، ص 2ج 
، 3022 ، ص5ج ، تفسير سورآبادي،( ...و عدس و آهن  كرجچون  ،و موزونات

السالم به بدر  مصطفي عليه: »آور گردن«به جاي » گردآور« .)»هن« بدل نسخه
، 3059 ، ص5ج ، همان( ا بكشتايشان ر گرداورانظفر يافت بر كافران مكه و 

 ،»زگار گرفته«، »گاه برآمده«، »بفرموده« در پايان كلمات» ه« .)»با« بدل نسخه
اين كلمات با مصوت  بنا بر ايندهندة مصوت است  نشان »كشيده«و  »سوخته«

  . شده است پاياني تلفظ مي
  
  
  
  
  

                                               
 .نيز به كار رفته است» دستبرنجن«) 823، ص 2ج ( تفسير نسفيدر  .102
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  :چند مثال از گويشها

 مأخذ نام گويش فارسي كلمة گويشي
beze: 86: 1386مرادي خالري بزن  
be-zε  62: 1368زمرديان قايني بزن  
boko 86: 1386مرادي خالري بكن  

vâ-ko 62: 1368زمرديان قايني باز كن  
borda 63: 1368زمرديان قايني بردن  

za 163: 1368زمرديان قايني زن  
suze 167: 1368زمرديان قايني سوزن  
boda 494: 1371اقتداري الري بودن  
  108: 1318مقدم گويش زند پيدا كن كا ٰپيد

  
  321، ص 1ج 
هالك كرديتي پيش از اين ] شئت[=  خواسيتيگفت اي پروردگار من اگر  :اص

  .ايشان را و مرا
هالك كرديتي پيش از اين ] شئت[=  گفت اي پروردگار من اگر خواستيتي :تغ

  .ايشان را و مرا
پس  tبراي حذف صامت .است s به st ن، خالصه شدداده در اين كلمه ل رختحو
در . توان يافت ، شواهدي مينيز عالوه بر همين متن، در ديگر آثار كهن sاز 

به شك شدند در آن  :»بستيهيدن= بستهيدن«به جاي » بسهيدن«: همين متن
به » پرسيدن«. )»ت«، نسخة 1008ص ، 2ج ( برعمي 103بسهيدندترسانيدن و 

                                               
در ايـن مـتن چنـدين بـار فعـل      . بستيهيدند: »ن«بستهيدن، در نسخة : در نسخة اساس .103
بـه كـار رفتـه    » سـتيهنده «و صفت فاعلي ) به معني ستيزه كردن( »ستهيدن«و » ستيهيدن«

  ).1262، ص تفسيرنسفي،  :نك( است
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ص ، 1ج ( بتان پرسيدندور دار مرا و فرزندان مرا از  104:»پرستيدن«جاي 
ج ( پيراسهكنندگان در بوستانهاي  تكيه 105:»پيراسته «به جاي » پيراسه« .)489

  .بخش تطبيق با نسخه: نك ،نيز ؛)1120، ص 2
 ،قرآني فرهنگنامة( ، در ترجمة فاعبده»بپرست«به جاي » بپرس« :در متون ديگر

هاي  ترجمه و قصه(بدان است = بدانست =  بدانس ؛)111 :، قرآن181 ، ص1 ج
 بدس: لَبِئس: »بد است«به جاي » بدس«. )75 :، آل عمران89 ، ص1ج ، قرآن

: »بفرست«به جاي » بفرس« .)111 :، قرآن333 ، ص1ج ، فرهنگنامة قرآني(
 بدل ، نسخه3515ص  ،5 ج ،تفسيرسورآبادي، ( با ما برادر ما را بنيامين بفرس

اِفضة، در ترجمة »كننده پست«به جاي » كننده پس«. )»لن«
َ
، فرهنگنامة قرآني( خ

 پوسآن نعلين از : »پوست«به جاي » پوس« .)136 :، قرآن688 ، ص2ج 
به جاي » پوسها« ،)، حاشيه1017ص  ،4ج ، تفسير طبري ترجمة( درازگوش بود

 ).113 :، قرآن619 ، ص2ج ، قرآني فرهنگنامة( ، در ترجمة جلُود»پوستها«
ج ، تفسيرابوالفتوح، ( داد دادسانجزا به عدل و  106:»دادستان«به جاي » دادسان«
از  دسورنجهائيچرا نه بر وي افگنند : )دستورنجن= ( دسورنج 107.)132، ص 8
: استَقم: »راست«به جاي » راس« .)1023 ، ص2ج ، هاي قرآن ترجمه و قصه( زر

به جاي » رس رس«). 110 :، قرآن136 ، ص1ج ، قرآني فرهنگنامة( باش راس
 ، ص4ج ، ، تفسيرسورآبادي( رس رسفريشتگان بيايند و بيستند : »رسته رسته«

 ، در ترجمة تُحبونَدارندگان دوس: »دوست«به جاي » دوس« .)2816
 =( استند نه«به جاي » اسند نه«. )41 :، قرآن415 ، ص2ج ، فرهنگنامة قرآني(
 .)76 :، قرآن1795، ص 4 فرهنگنامة قرآني، ج( يصرُّوا ، در ترجمة لَم»)ايستند نه
  .)122ص ، بحرالفوائد( ويسصراط بعفو  :»وي است«به جاي » ويس«

                                               
  .را در متن قرار داده است» پرستيدن«را در حاشيه و » پرسيدن«مصحح  .104
  .را در متن قرار داده است» پيراسته«را در حاشيه و » پيراسه«مصحح  .105
  ).60: 1383 مكنزي( است، به معني داد و داوري dādestān در پهلوي دادستان .106
  .اند را به حاشيه برده» دادسان«ده و آور» داستان«مصححان در متن  .107
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  :شود در گويشها نيز اين تحول ديده مي

  
  مأخذ گويش كلمة فارسي كلمة گويشي

das 46: 1374شكري  گويش ساري دست  
pas 46: 1374شكري  گويش ساري پست  
pus 71: 1381سرلك  بختياري پوست  

pussin 295: 1374شكري  گويش ساري پوستين  
xesse genan 134: 1383اشرفي  خوانساري خسته شدن  
âssar kertan 135: 1383اشرفي  خوانساري آستر كردن  

doross 206: 1383اشرفي  خوانساري درست  
dass 207: 1383اشرفي  خوانساري دست  
duss 209: 1383ي اشرف خوانساري دوست  
râssi 212: 1383اشرفي  خوانساري راستي  

  
 s بديل و سپس بهت ssابتدا به  stواج  دهد كه رشته توجه به اين تلفظها نشان مي

 : توان نمايش داد اين تحول را بدين صورت مي. شود مخفف مي
-st- > -s(s)- > -s- 

  
  473، ص 1ج 
  .شبانگاه و] بالغُدو[=  بامدادادهاي ايشان  سايه :اص
  .هاي ايشان بامدادان و شبانگاه سايه :تغ

و اين دو تحول يكي . بدل شده است» بامداداد«با دو تحول به » بامدادان«كلمة 
در ( āپس از مصوت بلند  nتحول نخست حذف . حذف و ديگري اضافه است

پس از مصوت بلند، عالوه بر همين  nبراي حذف صامت . است) â: فارسي امروز
ر ديگر آثار كهن و معتبر، شواهد بسياري، با هويتهاي دستوري مختلف، متن، د
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  .)77، ص 1ج توضيحات مربوط به : نك ،براي اطالع از اين شواهد( توان يافت مي
در برخي  .غيراشتقاقي بعد از مصوت بلند است dتحول دوم اضافه شدن 

  :شود غيراشتقاقي بعد از مصوت بلند ديده مي dمتون كهن 
 .)1020 ، ص4 ج ،ترجمة تفسير طبري( )به معني آش( »با«به جاي » باد«
 ، ص2ج  ،قرآني ةفرهنگنام( بستوده مشويد: لَاتَسئَموا :»بستوه«به جاي » بستوده«

 پس آن سبز گردد پديد آيد سپيد بود اززردآلود از اول كه ميوة  .)118 :، قرآن463
كرده بود؛ گويند  يوة خشككشته، م .)16 ، س692 ، ص1 ج ،تفسيرسورآبادي، (

، لغت فرس، اسدي( چه بدين مانَدكشته و آنزردآلود  كشته و شفتالودامرود كشته و 
جايي نهند و هر زردآلود پيه او كوفته با بادام تلخ و مغز استخوان  .)492ص 

 اديب نطنزي، :نك ،نيز ؛49 ، صنامه خفر ،جمالي( جانوري كه از آن بخورد بميرد
به  108»سياد«. )350، ص مرصادالعبادنجم رازي،  ؛723ص ، 1384 ،دستوراللغه

 .)92: ، قرآن874، ص 2ج ، فرهنگنامة قرآني( ، در ترجمة سود»سياه«جاي 
 .)102: ، قرآن869، ص 2 ج ،همان( در ترجمة سميعاً »شنوا«به جاي » شنواد«
 كند تسس معده كه خورد بايد تر كم شفتالود: »شفتالو«به جاي » شفتالود«
اصفهبد او را بنشاند تا : »فردا«به جاي » فرداد« .)129ص ، نامه خفر ،جمالي(

رواقي و  :نقل ازبه ، 93 ، ص1ج ، تاريخ طبرستان( خروس او رد كرد فرداد
چون مرا دفن كرده باشي، : »مرا«به جاي » مراد« .)ذيل فرداد :1381ميرشمسي 

حاجي سيد : نك، حاشيه؛ 180 ، ص2 ج ،تفسير، ابوالفتوح( هشتاد روز رها كن مراد
  ).45: ب1388 آقايي
نمونة ديگري  .تبديل شده است» بامداداد«با دو تحول به » بامدادان« اين بر بنا

: است» كوهستان«به جاي » كوهستاد«توان در آن ديد  كه هر دو تحول را مي
ا را خواهم كه تو نداري، تو مرد كارزاري م من از تو چيزي نمي: طالوت گفت

، 1، ج تفسيرجرجاني، ( ناكرده دشمناني هستند اغلف يعني ختنه 109كوهستاددرين 
                                               

  .حذف شده است dحذف و سپس  hدر اين كلمه ابتدا  .108
  .كوهستان: در نسخة اساس .109
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  ).بدل ، حاشيه، نسخه325ص 

  
  483، ص 1ج 
  .]اهللا[=  آفريدگانكه نداند عدد ايشان مگر  :نس
  .آفريدگاركه نداند عدد ايشان مگر  :تغ

نشان  حال آنكه با داليلياست، متن را تغيير داده  ،مصحح بدون ذكر اصل
  .خواهيم داد كه ابقاي اين كلمه در متن الزم است

و اين دو تحول . بدل شده است» آفريدگان«با دو تحول به » آفريدگار«كلمة 
 āپس از مصوت بلند  rتحول نخست حذف . يكي حذف و ديگري اضافه است

پس از مصوت بلند، عالوه بر  rبراي حذف صامت . است) â: در فارسي امروز(
توري ، در ديگر آثار كهن و معتبر، شواهد بسياري، با هويتهاي دسهمين متن
، 3ج ، فرهنگنامة قرآني( »آشكار«جاي   به »آشكا« توان يافت، مانند مختلف، مي

، 5ج ، تفسيرسورآبادي، ( جاي چهارپايان  به 110چهاپايان .)125: ، قرآن1298ص 
: نك ؛rذف براي اطالع از شواهد و قواعد ح؛ »لن« بدل ، نسخه3352ص 
  ).95ـ75: 1387آقايي سيد حاجي

غيراشتقاقي پس از مصوت بلند است،  nافزوده شدن » آفريدگا« ةتحول دوم كلم
 :نـك  ،غيراشـتقاقي  nبراي ( گردد بدل مي »آفريدگان«به  »آفريدگا«با اين تحول 

  .)15، ص 1ج همين مقاله، بخش اضافه، توضيحات مربوط به 
در همين . تبديل شده است» آفريدگان«دو تحول به  با» آفريدگار« اين بر بنا

و مصحح بدون ذكر اصل آنها  اند  متن دو كلمة ديگر مشمول دو تحول فوق شده
  :را نيز تغيير داده است

 پايان چهانمر شما را در : »چهارپايان«جاي   به) بايان جهان: اصل( »پايان چهان«
  .)516ص ، 1ج ( عبرت است] اَنعام[= 

                                               
نيـز ديـده   ) 91: ، قـرآن 284، ص 1ج ( فرهنگنامة قرآنـي در  »انعام«در ترجمة » چهاپايان« .110
 .شود مي
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قصد دارند كه صحبت كنند با : »بستگان ظهار«جاي   به »تگانبس ظهان«
  .)1033، ص 2ج ( خويش بستگان ظهان

 تاريخ بلعميدر  :در متون كهن ديگر نيز شاهد چنين تحوالتي هستيم
كند و  111آفريدگانگزين، : به كار رفته است» آفريدگار«جاي   به» آفريدگان«

  ).76 ، ص1ج  ،تاريخبلعمي، ( فضل، او نهد
به جاي » پروردگان« :شود نيز اين دو تحول ديده مي فرهنگنامة قرآنيدر 

  ).39: ، قرآن776، ص 2ج  ،فرهنگنامة قرآني( ، در ترجمة رب»پروردگار«
  

  504ص ، 1ج 
مر شما را از وي پوشش گرم و انواع ... و چهارپايان را بيافريد به قدرت : اص

  .و والدت كوبو  حملمنفعت، از شير و روغن 
مر شما را از وي پوشش گرم و انواع ... و چهارپايان را بيافريد به قدرت  :تغ

  .و والدت كوب]ر[و  حمل ]و[روغن منفعت، از شير و 
كه هم در فارسي  ،يكي از انواع حذف، حذف واج يا هجايي از آغاز كلمه است
ده دي) جاهلي تهران( ميانه و هم در فارسي دري و نيز در فارسي گفتاري معاصر

به جاي » يان«، »ابا«به جاي » با«، »هشاگرد«به جاي » شاگرد« ميشود؛ مانند
نيز » ركوب«در واژة . )15ـ9: الف1386 صادقي( »نوكر«به جاي » كَر«، »بريان«

اين نوع حذف . چنين تحولي روي داده و هجاي نخست كلمه حذف شده است
به  112)سايندن: اصل( »سانيدن«: شود هاي ديگري از اين متن ديده مي در واژه

اُ تو گفتي مر : »ترسايان«به جاي » سايان« ،)510ص ، 1ج ( »رسانيدن«جاي 
  ،)»ن«، نسخة 240، ص 1ج ( را كه صفت كنيت مرا و مادر مرا بالوهيت؟ سايان
به جاي » ال«: شود هاي ديگري از اين نوع حذف در متون كهن يافت مي نمونه

، همان( »بهشتها«به جاي » هشتها« .)154ص  ،1 ج ،ترجمة تفسير طبري( »باال«
                                               

 .اشيه برده استرا به ح» آفريدگان«قرار داده و » آفريدگار«مصحح در متن  .111
       .را در متن قرار داده است» رسانيدن«را به حاشيه برده و » سانيدن«مصحح  .112
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» فريدن« .)، در ترجمة جنات13 چاپي، س 1557، ص 6ج نسخة گلستان، مطابق 

 ،براي شواهد بيشتر؛ 3س چاپي،1749ص ، 7ج ، مطابق همان( »آفريدن«به جاي 
 .)135 :الف1388 آقاييسيد حاجي: نك
 
  552، ص 1ج 
  .ا كه عمل صالح كنندگانندمومنان ر] يبشِّرُ[=  مژده دهو  :اص
  .مومنان را كه عمل صالح كنندگانند مژده دهد: تغ

است كه  ad-/ از شناسة سوم شخص ـَد dداده در اين كلمه حذف  تحول روي
  :شود در اين متن چند بار ديگر نيز ديده مي

آفريدگار ] يبشِّرُك[= 113دهت مييا مريم مژده : »دهدت مي«به جاي » دهت مي«
، ص 1ج ( به آتش 114برشان مي »برد مي«به جاي » بر مي« .)110ص ، 1 ج( عالم
و گفت فرعون بمانيتم تا بكشم موسي را : »بخواند«به جاي » بخوان« .)437

به جاي » شو« .)884ص ، 2ج ( مر مولي را] ولْيدع[=  115بخوانولْيدع ربه و 
 آسمانها] فُتحت [ 116شوو گشاده ... آن روز كه دردميده شود در صور : »شود«
هرچه  117دانهخداي عزّوجلّ : لَم، در ترجمة يع)داند= ( دانه .)1129، ص 2ج (

  ).1155ـ1154، ص 2ج ( ه و ناپيداستاست، و هرچه پوشيد آشكار
اين كار : »نشود« به جاي » نشو« :توان ديد اين تحول را در متون ديگر نيز مي

برجاي « .)، صد و نود و هشتاسرارالتوحيد ،ميهني( نشوتا خواجه بدر  نشوبسر 
] ترجمة يثَبت اهللا[خداي  118برجاي داراستوار و : »برجاي دارد«به جاي » دار

 .)218ص  ،برگرداني كهن از قرآن كريم( آناني را كه گرويدند به گفتار استوار
                                               

  .قرار داده است» دهدت مي«را به حاشيه برده و در متن » دهت مي«مصحح  .113
  .آورده است» ]د[بر مي«مصحح در متن  .114
  .ده استقرار دا» بخواندا«را به حاشيه برده و در متن » بخوان«مصحح  .115
  .قرار داده است» شود«را به حاشيه برده و در متن » شو«مصحح  .116
  .قرار داده است» داند«را به حاشيه برده و در متن » دانه«مصحح  .117
  .)27: ابراهيم(آورده است » ]د[دار«مصحح در متن  .118
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، ص 4ج  ،فرهنگنامة قرآني( خلَنَّهم، در ترجمة لَيد»اندرآرد«به جاي » اندرآر«
، ص 2ج  ،همان( هي، در ترجمة تَنْ»بازدارد«به جاي » بازدار« .)61 :، قرآن1721
 .)128 :، قرآن1793 ، ص4ج ، همان( بازدار: و نيز يصدكم )21 :، قرآن573

، 1793، ص 4ج  ،همان( ، در ترجمة اليصدنَّك»بازمدارد« به جاي »بازمدار«
، ص 1ج  ،همان( ، در ترجمة اقام»بپاي دارد«ي به جا» بپاي دار« .)108: قرآن
، ص 4ج  ،همان( نَع، در ترجمة يص»بسازد«به جاي » بساز« .)66 :، قرآن208

  .)135 :، قرآن1800
و  e-امروز نيز در فارسي تهراني شناسة سوم شخص مفرد مضارع به شكل 

 :1390 يسيدآقاي صادقي و حاجي: نك( شود تلفظ مي ـaدر شهرستانها به صورت 
  ).48ـ47
  

  608، ص 1ج 
  .آسمان و زمين] ما خَلَقْنَا[ نيافريدو : اص
  .آسمان و زمين] يم[و نيافريد: تغ

] ماخَلَقْناهما[=  119شاننيافريد: شود اين كاربرد دو بار ديگر در اين متن ديده مي
خازنان دوزخ مگر ] جعلناما[ 120و نگردانيد ؛)937، ص 2ج ( حقّ مگر به

  ).1112ص ، 2ج ( رافرشتگان 
دو  )mē: در پهلوي( در شناسة سوم شخص جمعبايد گفت  كاربردبارة اين  در

 :)ēm ← ē( پس از مصوت بلند »ـ م«نخست حذف : رخ داده است تحول
  : دهند را نشان مي» م«شواهد زير حذف 

نٰاهُ ءاناً و قُرْ: »كرديم«به جاي » كردي«
ْ
َرق
َ
 كرديجم و قرآني كه آن را مفرّق و من: ف

 نكنيجدا : »جدا نكنيم«به جاي » جدا نكني« .)298 ، ص12ج ، تفسيرابوالفتوح، (
  ).136: بقره، 42، ص ترجمة قرآن ماهان( ميان يكي از ايشان] النفرق[= 

                                               
  .آورده است» شان]يم[نيافريد«مصحح در متن  .119
  .ده استآور» ]يم[نگردانيد«مصحح در متن  .120
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). البته اين كسره در خط منعكس نشده است( است eبه  ēدوم تخفيف  تحول

، در ترجمة )بگرفتيم= ( تبگرف :دهند دو تحول فوق را نشان مي ذيلشواهد 
ج ، نسخة گلستان، برابر با ترجمة تفسير طبري( 121ايشان را عذاب بگرفتو : نااَخَذْ

، در ترجمة )دست بازداريم= ( دست بازدار .)48: زخرفچاپي،  1661، ص 6
براي اطالع از ؛ 11: يونس، 105 :، قرآن1495 ، ص4 ج ،فرهنگنامة قرآني( فَنَذَر

  .)26ـ25 :1390آقايي سيد صادقي و حاجي: نك ،شواهد ديگر
  

  801، ص 2ج 
  .گو ميهر فرشتة وي وي را دعا : اص
  .]يد[گو هر فرشتة وي وي را دعا مي :تغ
تدا شناسة سوم شخص مفرد مضارع اب :ر اين كلمه دو تحول روي داده استد
  . حذف گرديده است همانند زبان گفتار a-پس از مصوت كوتاه » دـ «

در يك فعل ديگر از همين  )يعني تحول اول( م شخص مفردحذف شناسة سو
، در ترجمة )داند= ( دانه :همين متن. شود متن و در ديگر متون فارسي ديده مي

عياست، و هرچه پوشيده و ناپيداست هرچه آشكار 122دانهخداي عزّوجلّ : لَم 
  ).، حاشيه1154، ص 2ج (

او را در مثل خويش برخيز از چون ضرب كنيم ): برخيزد= ( برخيز: ساير متون
 نشواين كار بسر ): نشود= ( نشو .)179ص  ،مفتاح حاسب طبري،( ضربش چهار

= ( برجاي دار .)منور، مقدمه، صد و نود و هشت بنمحمد( نشوتا خواجه بدر 
آناني را كه ] ترجمة يثَبت اهللا[خداي  123برجاي داراستوار و ): برجاي دارد

= ( اندرآر .)218 ص  ،برگرداني كهن از قرآن كريم( ارگرويدند به گفتار استو
 .)61 :، قرآن1721 ، ص4ج  ،فرهنگنامة قرآني( خلَنَّهم، در ترجمة لَيد)اندرآرد

                                               
  .و بگرفتيم ايشانرا بعذاب: مصحح جمله را بدون ذكرِ اصل چنين آورده است .121
  .قرار داده است» داند«را به حاشيه برده و در متن » دانه«مصحح  .122
  .)27 :ابراهيم(آورده است » ]د[دار«مصحح در متن  .123
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 بپاي دار .)21 :، قرآن573 ، ص2ج  ،همان( هي، در ترجمة تَنْ)بازدارد= ( بازدار
، )بسازد= ( بساز .)66 :ن، قرآ208 ، ص1ج  ،همان( ، در ترجمة اقام)بپاي دارد= (

صدر ترجمة يدر )بنويسد= ( بنويس .)135 :، قرآن1800 ، ص4ج  ،همان( نَع ،
، در ترجمة )بيامرزد= ( بيامرز .)63 :، قرآن1873، ص 4ج  ،همان( تُبترجمة ليكْ

، در )دوست داردتان= ( دوست دارتان .)79 :، قرآن1843، ص 4ج  ،همان( فرَيغْ اَن
ترجمة يبِبدر )فروگذارد= ( فروگذار. )30 :، قرآن1694 ، ص4ج  ،همان( كُمح ،

، )كارزار كند= ( كارزار كن .)27 :، قرآن1710، ص 4ج  ،همان( كُمذُلْترجمة يخْ
  .)61 :، قرآن1858 ، ص4ج  ،همان( در ترجمة يقَاتلْ

مفتوح يا هيچ يك از مثالهاي باال حرف آخر فعل ذكر اين نكته الزم است كه در 
امروز نيز در فارسي تهراني شناسة سوم شخص مفرد  .مكسور ضبط نشده است

صادقي و : نك( شود تلفظ مي a-ت و در شهرستانها به صور e-مضارع به شكل 
  ).48ـ47: 1390آقاييسيد حاجي

اين  ذيلدر افعال . است» ي«مرحلة دوم تحول كلمة فوق حذف صامت ميانجي 
فرهنگنامة ( 124، در ترجمة يقُولُ»بگويد«، به جاي »بگو« :شود دو تحول ديده مي

يا چون تاريكيها، : »درآيد«به جاي » درا« ).128: ، قرآن1866، ص 4ج  ،قرآني
ٰاهُ [125درادر درياي ژرف دورفرو، زفر او 

َ
ش
ْ
 ديگرموجي، از زفر آن موجي ] يَغ

، در »ايدراه نم«به جاي » راه نما« .)40: ، نور74ص ، ترجمة قرآن موزة پارس(
  ).93 :، قرآن1927 ، ص4 ج ،فرهنگنامة قرآني( ترجمة يهدين

  
  813، ص 2ج 
... ايشان  پروردگار بنعمتاي الّا گفتند  نفرستاديم در هيچ شهري ترساننده: اص

  ...ماييم 
... ايشان پروردگان  اي الّا گفتند بنعمت نفرستاديم در هيچ شهري ترساننده: تغ

                                               
  .شده استترجمه » گُويد مي« فرهنگنامة قرآني 55در قرآن شمارة » يقُولُ« .124
  .قرار داده است» درآيد«را به حاشيه برده و در متن » درا«مصحح  .125
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  ...ماييم 

 »ن«تحول نخست حذف  :تبديل شده است» پروردگان«با دو تحول به » پروردگار«
 ،پس از مصوت بلند »ن«براي حذف ( است) â: در فارسي امروز( āپس از مصوت بلند 

غيراشتقاقي پس از مصوت  rو تحول دوم اضافه شدن  )77ص ، 1ج  توضيحات :كن
  ).945ص ، 2 ج توضيحات :كن ،غيراشتقاقي rبراي افزوده شدن ( بلند است

نيز ديده ) 123 :، قرآن1090 ، ص3ج ( فرهنگنامة قرآنينمونة اين تحول در 
  .گان، در ترجمة فَاعلين به جاي كننده» )كار كننده: متن( گار كننده«: شود مي
  

  953، ص 2ج 
  .]حولَكُم[=  شما بود گردبرگرو هالك كرديم آنچه : اص
  .]حولَكُم[=  بود شما] د[و هالك كرديم آنچه گردبرگر: تغ

داده در اين واژه، حذف صامت دوم از يك خوشة صامت است كه در  تحول روي
و ظَنَّ : گمان بر، در ترجمة ظَنَّ: »ردب «به جاي » رب« :متون كهن نظايري دارد

در: داو268 ، ص16ج  ،تفسير ،بوالفتوحا( ايم كه ما او را امتحان كرده 126گمان ب.( 
 ، ص1ج  ،المصادر تاجبيهقي، ( گرفته 127در چشم: االَرمد: »درد«به جاي » در«

 فرو فرخوانند چون او: ، در ترجمة اليم»دردناك«به جاي » درناك«). 286
 كه گويي را آن شنيدستي نه گويي چنانك كند، منشي بزرگ او فرگردد ما، آيتهاي
رجمة قرآن ت( 128درناك عذاب به را او ده مژده است، گراني او گوش دو اندر

 پديد كر، در ترجمة قَضَي: »كرد«به جاي » كر« .)، حاشيه149ص ، موزة پارس
ترجمة تفسير ( بكشتن كافران كردست دراز  ؛)1157ص  ،3ج ، فرهنگنامة قرآني(

ترجمة ( »مرد«به جاي » مر« .)1 ، س1931ص ، 7 ، نسخة گلستان، مطابق جطبري
براي اطالع از ؛ 1032ص  ،4ج  ،ريترجمة تفسير طب :نيز در ؛383، ص قرآن ري

                                               
  .اند آورده» ]د[بر«مصححان در متن  .126
  .قرار داده است» درد«را به حاشيه برده و در متن » در«مصحح  .127
  .را در متن قرار داده است» دردناك«را به حاشيه برده و » درناك«مصحح  .128
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  .)116: الف1388 آقاييسيد حاجي: نك ،شواهد بيشتر
  

  1131ص ، 2ج 
  ).كشمي: متن( گشميكافر گويد كاشكي من خاك  :اص
  .كافر گويد كاشكي من خاك گشتمي :تغ

اي ديگر از  كه در كلمه است šبه  tšخالصه شدن  داده در اين كلمه رويتحول 
... ويران كرده شدستي : »كنشت«به جاي » كنش« :ودش اين متن ديده مي

  ).635ص ، 2ج ( جهودان كنشهايكليسياهاي ترسايان، و 
هايي  نمونه .توان يافت مي در متون كهن، شواهدي šپس از  tبراي حذف صامت 
 »بيشتر«به جاي » بيشر« :مالحظه كرد ذيل هاي توان در واژه از اين حذف را مي

ترجمة ظُهور ، در »پشتها«به جاي » پشها« ).231، ص 4ج  ،االسرار كشفميبدي، (
، »فريشتگان«به جاي » نفريشگا« .)121: ، قرآن988، ص 3ج  ،فرهنگنامة قرآني(

به جاي » كنشها« .)15:  ، قرآن1415، ص 3ج  ،همان( المالئکةدر ترجمة 
  ).61:  ، قرآن936، ص 3ج ، همان( ، در ترجمة صلَوات»كنشتها«
  

  اضافه
شود، اين  اهي تحت شرايطي يك واحد زنجيري به زنجيرة گفتار اضافه ميگ«

  ).159: 1378شناس  حق( »خوانيم فرآيند را اضافه مي
  

  5 ص ، 1ج 
به  آوردندچون گويند اين منافقان را كه ايمان آريد به دلها چنان كه ايمان  :اص

  .زفانها
چنان كه ايمان آورديد به  چون گويند اين منافقان را كه ايمان آريد به دلها :تغ

  .زفانها
 - dēيافتة  است و ـند صورت تحول - δē/dēشناسة دوم شخص جمع در پهلوي 
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بوده است، اين تحول اين گونه رخ داده است كه مصوت بلند  - endو تلفظ آن 

دهد  اين شناسه، همانند بسياري از كلمات فارسي، كشش خويش را از دست مي
شود و سپس در مرحلة بعد  صامت پس از خود ميو در عوض، موجب تكرار 

مراحل اين تحول . شود بدل مي nبه  dيكي از دو  129شدگي طبق قاعدة ناهمگون
متون كهن ديگر تعدادي از  اين تحول در  .d  edd  endē :بدين گونه است

براي ( شود ديده مي فرهنگنامة قرآني برخي قرآنهاي و قرآن ريفارسي از جمله 
  ).65 ـ 51: 1380صادقي : نك ،بيشتريحات توض

  
  15، ص 1ج 
  .نان جاويدانايشانند اهل دوزخ سوزان، و در آنجا  :اص
  .نان ايشانند اهل دوزخ سوزان، و در آنجا جاويدا :تغ

» ي در زبان فارسييدو تحول آوا«اي تحت عنوان  صادقي در مقاله  اشـرف علي
ـوت بلند توضـيحات پس از مص nدنداني   بارة پيدايش صامت غنة در

شده است كه بعداً  دهندة مصوت غنه زائد نشـان n: گويد و مي دهد ميمبسوطـي 
هاي ديگري از  نمونه تفسير نسفيدر . به صورت واج مستقلي درآمده است

به جاي  130»نست ايشان«شود؛ مانند  غيراشتقاقي ديده مي nاستعمال 
ما : »بفرما«به جاي  131»رمانبف« .)853ص ، 2ج ( نست بنزد ايشان: »ايشانست«

ص ، 1ج ( هاي ديگر مؤمنان هاي ما با نامه آورديم ايمان، بفرمان نويشتن نامه
 .)627ص ، 2ج ( توانان است: »توانا«به جاي  132»توانان« .)230

ص ، 2ج ( بوند) خالدين= ( نان جاويدان: »جاويدانان«به جاي  133»نان جاويدان«
                                               

dissimilation  
 .را در متن قرار داده است» ايشان است«را به حاشيه برده و » نست ايشان«مصحح . 130
ابتـدا   ظاهراً. را در متن قرار داده است» فرماي به«را به حاشيه برده و » بفرمان«مصحح  .131
  .بدل شده است» بفرمان«و سپس به » بفرما«به » بفرماي«
  .را در متن قرار داده است» توانا«را به حاشيه برده و » توانان«مصحح  .132
 .را در متن قرار داده است» جاويدانان«را به حاشيه برده و » نان جاويدان«مصحح . 133
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ج ( صورت لواطت و زنان را... لم بيان كند عا: »زنا«به جاي  134»زنان« .)803
ج ( پسران شمان: »شما«به جاي  135»شمان« .)536ص ، 1ج : نيز ؛35ص ، 1
ج ( نند ايشان به قيامت كافران: »كافرانند«به جاي  136»نند كافران« .)787ص ، 2
ج ( نيت و شما همچنين: »يت همچنين«به جاي  137»نيت همچنين« .)782ص ، 2
براي ؛ 1015ص ، 2ج ( نهالينهاي نيكو: »نهالي«به جاي  138»ليننها« .)27 ص ،1

  ).9ـ1 :1383صادقي: نك ،متون اطالع از شواهد ديگر
): بناحق= ( حق بنام: بدل شده است mغيراشتقاقي به  nدر متن حاضر در يك مثال 

  ).283ص ، 1ج ( 139مكشيت حق بنامآن تني را كه خداي تعالي حرام كرده 
متون كهن از ديگرپس از مصوت بلند در تعدادي  mي به غيراشتقاق nتبديل 

 اديب نطنزي،( حيةتفا ة، در ترجم»با سيب«به جاي » بام سيب«: شود ديده مي
، )rپس از حذف ( »كاردو«به جاي  140»دوي كام« .)108ص ، 1380 دستوراللغه
 141»گروم« .)»كا« بدل ، نسخه3284 ، ص5ج  ،تفسير سورآبادي،( طلع ةدر ترجم

 ترجمة قرآن( قوم ة، در ترجم)hپس از حذف ( »گروه«به جاي ) كروم: متن(
: ، قرآن1256 ، ص3ج ، فرهنگنامة قرآني( )گوشتها= ( گوشتهام .)135ص ، 556
، در »مرجو«به جاي  142»مرجوم«. )58: 1389آقاييدسي صادقي و حاجي: ؛ نك76

                                               
 .را در متن قرار داده است» زنا«را به حاشيه برده و » زنان«مصحح . 134
  .را در متن قرار داده است» شما«را به حاشيه برده و » شمان«مصحح . 135
  .را در متن قرار داده است» نند كافرا«را به حاشيه برده و  »نند كافران«مصحح . 136
  .را در متن قرار داده است» همچنينيت«را به حاشيه برده و » نيت همچنين«مصحح  .137
  .را در متن باقي گذارده است» نهالينها«مصحح . 138
آن تني را كه خداي تعـالي حـرام كـرده    : ن جمله را بدين صورت آورده استمصحح اي .139
 .حق مكشيت بنا
پس از مصوت بلند حـذف شـده و سـپس     rابتدا صامت  »هزار«و » كاردو«در كلمات . 140

: 1387آقايي سـيد  حـاجي : نـك  rبراي اطالع از قواعد حـذف  ( تحول دوم رخ داده است
  ).95ـ75ص

  .پس از مصوت بلند حذف و سپس ابدال دوم روي داده است hابتدا » گروه«در واژة . 141
  ).274: 1383 مكنزي( است »miǰūg«ن كلمه صورت پهلوي اي .142
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به » فرجام نام«. )119 :قرآن ،1009 ، ص3 ج ،فرهنگنامة قرآني( عدسها ةترجم
: »ناكام«به جاي » كام نام« .)304ص ، 1، ج دستوراالخوان دهار،( »نافرجام«جاي 

] اكْراههِنَّ[=  كام فرمودن ، خداي از پسِ نام]يكْرِههنَّ[=  كام فرمايدشان هركه بنام
. )، حاشيه1117 ، ص5ج ، ترجمة تفسير طبري( ايشان آمرزگار است و بخشاينده

). 581 ، ص1ج ، تفسير قرآن مجيد( )rپس از حذف ( »هزار«اي به ج» هزام«
 نجم رازي،( 143يكي ده يام صد يام هفتصد شود... تخم : »يا«به جاي » يام«

براي اطالع از ديگر ؛ »قو«و » س«ي هابدل ، حاشيه، نسخه349ص  ،مرصادالعباد
  ).46ـ45: ب1388 آقاييسيد حاجي: نك ،شواهد

به جاي  144»بخشودمي« :توجه كنيد ذيلي هامثال به» m«به » n«براي ابدال 
تفسيري بر عشري از قرآن ( تا بخشودمي گرديد و عذاب نبينيد: »بخشودني«

، 17، 12ص ، قرآن موزة پارس ترجمة( »پنهان«به جاي » پنهام« .)388ص ، مجيد
شان همه حرير و هاپوشيدمي: »پوشيدني«به جاي  145»پوشيدمي« .)و غيره 39

به جاي » زده گمام« .)245ص ، تفسيري بر عشري از قرآن مجيد( پرنيان باشد
 .)41 :، قرآن1423 ، ص3ج ، فرهنگنامة قرآني( ممتَرينَ ة، در ترجم»زده گمان«
  ).59 :، قرآن681، ص 2ج ، همان( حين ة، در ترجم»هنگام«به جاي » همگام«

      
  20، ص 1ج 
  .خويش آب برگرفتند] جايِ[و دانستند هر سبط  :اص
  .آبِ خويش برگرفتنِ] جايِ[و دانستند هر سبط  :تغ

در  nبه پايانِ بعضي كلمات فارسيِ مختوم به  dافزوده شدن صامت غيراشتقاقي 
هايي با هويت دستوري  همين متن و در برخي متون كهن و معتبر و در واژه

                                               
  .يكي ده يا صد يا هفتصد شود.. .تخم: اين جمله در متن چنين است .143
  .را در متن قرار داده است» بخشودني«و  بردهحاشيه  بهرا » بخشودمي«مصحح  .144
 .را در متن قرار داده است» پوشيدني«و  بردهحاشيه  بهرا » پوشيدمي«مصحح  .145
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  ): مصحح همه را به حاشيه برده است( در همين متن: شود مختلف نيز ديده مي
اي مردمان عبادت آريت خداي خويش را به حقّ  :»آوردن«به جاي » دندآور«

مؤمنان طاعت آوردن، به حقّ كافران ايمان آوردن، به حق منافقان اخالص 
و دانستند : و ظَنُّوا اَنَّه واقع: »افتادن«به جاي » افتادند«. )8ص ، 1ج ( آوردند

: »بازدادن«به جاي » بازدادند« .)327، ص 1ج ( بر زبر ايشان افتادندكه خواهد 
فرمايدتان، كه بگزاريت امانتها به خداوندان، و از آن جمله  خداي تعالي مي

 :»شدن«به جاي » شدند« .)169ص ، 1ج ( بن طَلحه كليد كعبه به عثمان بازدادند
شب و روز و آنچه فرستاد  146شدندو در برافزود ... و اخْتالف الليل و النهار

 .)940، ص 2ج ( آيتهاست مر خردمندان را... ز آسمان بارانخداي تعالي ا
وعده داديم موسي را سي شبانروز مر آمدن : »فرستادن«به جاي » فرستادند«

: »كردن«به جاي » كردند« .)317ص ، 1ج ( كتاب مسطور را فرستادندطور را و 
و  )167ص ، 1ج ( بي معارضت كردنداين چنين سخنان بر ديگران الزام توانند 

آغازيد ساقها و گردنهاي ايشان بسودن، يعني به داغ كردن و به غازيان : نيز
آغازيدند خويش : »كوشيدن«به جاي » كوشيدند« .)857ص ، 2ج ( كردندسبيل 

را به برگ درخت انجير بهشتي پوشيدن، و در بستن و پيوستن آن برگها 
نها خواهند اُ اي: »گرويدن«به جاي » گرويدند« ؛)602ص ، 1ج ( كوشيدند
  ).607ص ، 1ج ( گرويدند

روشن بود  147آنك دنداندش: االَشْنَب: »دندان«به جاي » دنداند« :در ساير متون
» بساماند«  .)متن 18، حاشيه، مربوط به ص 399ص ، االسماء مهذب، زنجي( و آبدار

مه تباهي كنيد اندر زمين پس از : »اصالح«، در ترجمة »بسامان«به جاي 
 .)حاشيه ،511ص  :نيز ؛حاشيه ،506 ، ص2ج ، ترجمة تفسير طبري( بساماند آن

چون ... چرا كرديد آب دادن حاجيان را : »بگرويدن«به جاي » بگرويدند«
ج، 3، ترجمة تفسير طبري( آن كس كه بگرويدست به خداي عزوجل بگرويدند

                                               
  .آورده است» شدند«و در حاشيه » شدن«متن مصحح در  .146
  . تغيير داده است» دندانش«مصحح متن را به  .147



 28ضميمة /  50

 
   ).35 ـ34: 1389آقايي سيد حاجي: نك ،براي اطالع از شواهد بيشتر؛ 604ص 

شوند در اصطالح  اين نوع صامتهاي انسدادي كه در پايان كلمات افزوده مي
texcrescen  ،صامت باليده، ناميده يا يعني آنچه به صورت زائد رشد كرده

 درآمده است) kohand( در تلفظ عوام قم به شكل كهند» كهن«مثالً . شوند مي
   ).9: 1373 صادقي(

  
  25، ص 1ج 
دانـد، آنچـه هـر كسـي نهـان       كه خداي تعالي مـي ] علَمونَالي[=  دانيد اُ نمي :اص
  ...دارد مي
دانـد، آنچـه هـر كسـي نهـان       كه خداي تعـالي مـي  ] اليعلَمونَ[=  دانند اُ نمي :تغ
  ...دارد مي

در متن حاضر چند مورد شناسه ـ يد به جاي ـ ند به كار رفته است، اين مـوارد    
 ة، در ترجمـ »بازايسـتند «به جاي  148»دبازايستي«: ند ازا به ترتيب صفحه عبارت

هركه شرك آرد به خداي : »گردانند«به جاي  149»گردانيد« .)61ص ، 1ج ( انتهوا
و جاي بازگشت وي گردانيـد دوزخ  ... تعالي حرام گردد بر وي بهشت جاويدان 

ــوزان ــد« .)227ص ، 1ج ( س ــاي  150»مخواهي ــه ج ــد«ب ــ»مخواهن  ة، در ترجم
  .)989ص ، 2ج ( يد از من تعجيل آنمخواه: فَلَايستَعجِلُونِ

بـه جـاي    151»جوييـت  مي« :آمده است »ـند«به جاي  »ـيت«در دو مورد نيز 
، 1ج ( جوييـت  اُ جز دين خداي تعالي دينـي مـي  : يبغُونَ ة، در ترجم»جويند مي«

يدخُلُونَ  ة، در ترجمـ »درآينـد «بـه جـاي    152»درآييت« .)119ص  هرآينـه  : سـ

                                               
  .را در متن قرار داده است» بازايستند«و  بردهحاشيه  بهرا » بازايستيد«مصحح  .148
  .را در متن قرار داده است» گردانند«و  بردهحاشيه  بهرا » گردانيد«مصحح  .149
  .را در متن قرار داده است» مخواهند«و  بردهاشيه ح بهرا » مخواهيد«مصحح  .150
  .را در متن قرار داده است» جويند مي«و  بردهحاشيه  بهرا » جوييت مي«مصحح  .151
  .را در متن قرار داده است» درآيند«و  بردهحاشيه  بهرا » درآييت«مصحح  .152
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ظاهراً در شـواهد اخيـر    .)891ص ، 2ج ( به اهانت مندرآييت به دوزخ خواران 
  .بدل شده است» يت«به » يد«

ند در افعال، عالوه بر مثالهاي باال، در آثار معتبر و كهن    يد به جاي ـ  كاربرد ـ
 :كنيم هايي از اين موارد را ذكر مي ، نمونهادامهفارسي شواهد متعدد دارد كه در 

ج ، فرهنگنامة قرآني( ، در ترجمة يعلنُونَ»را دارندآشكا«ه جاي ب» آشكارا داريد«
در . »آمرزش خواهند«به جاي » آمرزش خواهيد« .)76 :، قرآن1834، ص 4

اندر «به جاي » اندر شويد« .)8: ، قرآن1765، ص 4ج  ،همان( ترجمة يستَغْفرُوا
به » كنيدانديشه « .)53: ، قرآن1718، ص 4ج ، همان( مة يخُوضُوا، در ترج»شوند

 .)17: ، قرآن1664، ص 4ج ، همان( ، در ترجمة يتَدبرُون»انديشه كنند«جاي 
 :، قرآن1782، ص 4ج ، همان( يسيرُوا ، در ترجمة لم»بنروند«به جاي » يدبنَروِ«

  ).15ـ13: 1389 آقاييسيد حاجي: ، نكبراي اطالع از شواهد بيشتر؛ 76
: 1382 آموزگار و تفضلي( ستا -ndēشناسة سوم شخص جمع در پهلوي، 

 -ndēيافتة  كه در مثالهاي باال ذكر شد، صورت تحول )-dī-/ dē( يدـ  شناسة). 74
 nانسدادي و  dدنداني هستند با اين تفاوت كه  nو  d هر دو صامت .است

به  dبه  ndتبديل  .توانند به يكديگر بدل شوند اين دو صامت مي ؛خيشومي است
و بعد از مصوت به تدريج  dقبل از  nفظ دماغي يا غنة اين صورت بوده كه تل

توان تصور كرد كه شناسة سوم شخص جمع يعني  اين مي بر بنا. حذف شده است
-ēnd  نيز مشمول اين تحول آوايي شده و ابتدا با حذفn  به صورتdē-  و

 ؛15ـ13 :1389سيدآقايي  حاجي: نك( بدل شده است - īdسپس در مرحلة بعد به 
  ).39ـ37: 1390آقاييسيد صادقي و حاجي :نيز
  

  86، ص 1ج 
 اند آوردهبنگر به طعام و شراب خود انجير و عصير كه هر دو همچنانك  :اص
  .تغيير اند و بي تازه
اي  بنگر به طعام و شراب خود انجير و عصير كه هر دو همچنانك آورده :تغ
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  .تغيير اند و بي تازه

اما با داليلي نشان خواهيم داد كه است؛  را به حاشيه برده» اند آورده« مصحح
شناسة دوم شخص مفرد در زمان حال، در . ابقاي اين كلمه در متن الزم است

 )ē/ī( »ي«و در فارسي دري  )74: 1382 آموزگار و تفضليh(ē )( زبان پهلوي
نخست افزوده تحول : دستخوش دو تحول شده است» ي«در متن شناسة . است

  .است dēو تبديل آن به  ē غيراشتقاقي به dشدن 
غيراشتقاقي اضافه  dيك » ي«مثالها به دنبال شناسة دوم شخص مفرد اين در 

 گفتار ايشان] تَسمع[=  153بنيوشيدو اگر گويند ): بنيوشي= ( بنيوشيد :شده است
: منافقونچاپي،  1873ص ، 7ج ، نسخة گلستان، برابر با ترجمة تفسير طبري(
آستان  4قرآن شمارة لغات فرهنگ ( ، در ترجمة كُنْت)هستي= ( 154هْستٖيد. )4

نَّ [= و اما چون بترسيد ): بترسي= ( بترسيد .)357، ص قدس
َ
اف
ٰ
از قومي ] تَخ

آمرزش  .)169ص ، ترجمة قرآن ري( بخيانت نقض كن عهد ايشانرا ورآشكارا
آمرزش خواستندي از خداي و آمرزش ): آمرزش خواستي= ( خواستَيد
، 117، ص تفسير شنقشي( ايشان را پيغامبر خداي محمد] استَغْفَرَ[=  خواستَيد

مطابقِ  عكسي، ،169 :1353رجايي ( تو اين مسله از من بهتر دانيذ .)64: نساء
تَنٰا[=  به ما آمديدگفتند ): آمدي= ( آمديد .)چاپي 91

ْ
ِجئ

َ
تا برگرداني ما را از ] ا

ة ، حاشيه، نسخ176ص  ،10ج ، تفسير، ابوالفتوح( 155آنچه يافتيم بر آن پدران ما را
ايشان را  156خواهيد مييا : ، در ترجمة تَسئَلُهم)خواهي مي= ( خواهيد مي .)»مج«

آمرزش  .)، حاشيه338 ، ص19 ج ،همان( بارند مزدي كه ايشان از غرامت گران
 ، ص2 ج ،فرهنگنامة قرآني( تَستَغْفرْ ، در ترجمة لَم)آمرزش نخواهي= ( نخواهيد

                                               
  .آورده است» بنيوشي«مصحح بدون ذكر اصل، در متن  .153
) ī( به يـاي معـروف  ) ē( دهد ياي مجهول نشان مي» ي«زير  در ـٖ المت عدر اين شاهد  .154

  .بدل شده است
  .78 :يونس .155
  .اند آورده» خواهي مي«مصححان در متن  .156
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، 573 ، ص2 ج ،همان( ، در ترجمة تَنْهانَا)بازداري= ( بازداريد). 81 :، قرآن467
  ).118 :قرآن

) ـī)  /ē-از صورت فارسي دري » يدـ «توان گفت كه  در كلية اين موارد مي
  157:شود در كلمات ديگري نيز ديده مي ē /īزايد پس از  d .تحول يافته است

ترجمه و ( ]حقّ را[كه بدروغ داشتيد  158ستيدبدر: »بدرستي«به جاي » بدرستيد«
بكنيم آن : ، در ترجمة حصيداً)سپاري= ( سپاريد  .)724 ، ص2 ج ،هاي قرآن قصه

  .)24 :، يونس241 ص ،تفسير شنقشي( دروده 159سپاريدهمه را خُوردمورد چون 
اي مردمان ظلم شما بر خود است : ، در ترجمة متاع)برخورداري= ( برخورداريد

= ( بنديد .)، حاشيه120 ، ص10ج  ،تفسير ،ابوالفتوح( زندگاني دنيا داريدبرخور
ج  ،همان( بريد هفتاد گز] ي[و زنجير] سلْسلَةٍ[=  160بنديدگويد او را در ): بندي

و نصيحت من  دوستيدقريظه شما  يا بني): دوستي= ( دوستيد ).389 ، ص19
  .)حاشيه، 365 ، ص15ج ، همان( اي در روزگار گذشته شناخته

شما كه : جا بيامد و بنزديك بوسفيان رفت و جماعت قريش و گفتآنگه از آن
خته و مفارقت و مباينت من با من شما را و ميل من به شما شنا 161دوستيدقريشي 

   ).، حاشيه366 ، ص15ج ، همان( ام د براي دين و من امروز سخني شنيدهمحم
 )end-(ند به ـ )- ēd( دي ديل ـشود، تب ديده مي نسفي تفسيرتحول دومي كه در 

كه مصوت بلند اين شناسه، همانند بسياري است اين تحول چنين رخ داده  .است
دهد و در عوض، موجب تكرار  را از دست مي داز كلمات فارسي، كشش خو

 شدگي شود و سپس در مرحلة بعد طبق قاعدة ناهمگون صامت پس از خود مي
   :حل اين تحول بدين گونه استامر. شود بدل مي nبه  dيكي از دو 

                                               
 شـده  تلفـظ مـي   niwēزايد غيراشتقاقي در كلمة نويد در فارسي كـه در پهلـوي    dاين  .157
  .شود نيز ديده مي )113: 1383 مكنزي(
 .اند را در متن قرار داده» بدرستي«و  برده حاشيه بهرا » دبدرستي«مصححان  .158
  .شدة گندم به معني ساقة بوته خشك» سپاريد«. 159
  .اند آورده» بندي«مصححان در متن . 160
  .دوستي: ضبط متن .161
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 d  edd  endē  

 ،براي توضيحات بيشتر( شود تعدادي از متون كهن فارسي ديده مي اين تحول در
  ).65ـ  51: 1380صادقي : نك

 ايشانرا 162خواهند يا مي :در فارسي دري نظايري دارد» ند«به » ي«ابدال شناسة 
 =]مئَلُهنسخة ترجمة تفسير طبري( كردگان نمزد ايشان از تاوان كردن گرا] تَس ،

 ننگرنداي ): ننگري= ( ننگرند .)40 :چاپي، طور1760، ص 7ج  :گلستان، برابر با
، 197 ، ص2ج ، قرآن قدس( ايما بيرون هيشتيم ديوان را ور كافران ]اَلَم تَرَ[= 
در معني فرقي بسيار باشد ميان آن كه فعل صريح ): گفتي= ( گفتند .)83: مريم
جا مبالغتي  از مبتدا و خبر، براي آن كه اين 163گفتنداي  ي و ميان اين كه جملهگفت

، در )بياري= ( بيارند .)118 ، ص10ج ، تفسير، ابوالفتوح( جا نيست هست كه آن
تدر ) بشناسي= ( بشناسند .)94 :، قرآن55 ، ص1 ج ،فرهنگنامة قرآني( ترجمة أَتَي

مرِفُهدر ترجمة )ترسي= ( ترسند .)124 :، قرآن502، ص 2ج ، همان( ترجمة تَع ،
بشناسي= ( شناسند ).53: ، قرآن429 ، ص2ج ، همان( تَخْشَاه (رِفدر ترجمة تَع 

  ).15-11: 1390سيدآقايي صادقي و حاجي :كن؛ 134: ، قرآن502 ، ص2ج ، همان(
  

  87، ص 1ج 
زمين فروخورده آنچه پوسيده بود و ريزيده بود، و در عالم پراكنده بود، و : اص

  .فرازآمد] با جزوي[، و هر جزوي بازآمدهبود؛ همه 
آنچه پوسيده بود و ريزيده بود، و در عالم پراكنده بود، و زمين فروخورده : تغ

  .فرازآمد] با جزوي[بود؛ همه بازآمد، و هر جزوي 
به جاي » آفريده« :بينيم كلمة ديگر از اين متن ميچند را در » ه«اضافه شدن 

آفريد، در ترجمة = [ آفريدههرآينه آفريدگار شما آن خداي است كه : »دآفري«
كنيت با نران  صحبت مي) ا: در نسخه(اُ . )300ص ، 1ج ( آسمانها و زمينها ]قَخَلَ

                                               
  .آورده است» خواهي مي«مصحح بدون ذكر اصل، در متن  .162
  .اند تن قرار دادهرا در م» گفتي«را به حاشيه برده و » گفتند«مصححان  .163
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از بهر شما ) آفريد، در ترجمة خَلَقَ= ( 164آفريدهمانيت آنچه  ميو ... از آدميان 
گويد كي زنده گرداند اين استخوانها  مي. )706ص ، 2ج ( پروردگار شما از جفتان

[=  آفريدهابتدا وي  بگو زنده كندش آن خدايي كه وي را به... را و وي پوسيده 
چه وي در دنيا : »بود«به جاي » بوده« .)837ص ، 2ج ( ]آفريد، در ترجمة أنشَأها

. )1149ص ، 2ج ( در ميان اهل خويش شادان] بود، در ترجمة كَانَ= [ بوده
ج ( حجهتا حاضر شوند در جايهاي بامنفعت در عمره و : »حج«ه جاي ب» حجه«
: نسخه[ و چون آمدند اين فريستادگانِ: »شد«به جاي » شده«. )631ص ، 2

و ضَاقَ بِهِم ذَرعاً و  ]ء بِهِمِسیٓ = [ شدهما به سوي لوط بدان غمگين  ]گان فريستاده
و ايشان  :»گزند«جاي به » گزنده«. )755ص ، 2ج ( 165شدهدلش بدان تنگ 

. )»ن«، حاشيه، نسخة 730ص ، 2ج ( بود گزندهدانستند كه از وي ايشان را همه  نمي
. )794ص ، 2ج ( دهيم] مرَّتَينِ= [ بارهثواب وي دو : »بار«به جاي  »باره«
كيست كه فام دهد خداي را عزّوجلّ فام نيكو : »مضاعف«به جاي  166»مضاعفه«

 و هر: »چنين كنند«جاي  به» كننده چنين« .)1025ص ، 2ج ( كند ورا مضاعفهتا ... 
  ).1047، ص 2ج ( از شماست] كنند، در ترجمة يفْعلْه[=  چنين كنندهكه 

 تفسير نسفيانتهايي در نسخة اساس » ه«به غير از موارد فوق كلمات ديگري با 
ده است، به صورت متداول درآور ،شود كه مصحح آنها را بدون ذكرِ اصل ديده مي

برندارد تني باربردارنده  :»ديگري«به جاي  »ي ديگره« :ند ازا اين كلمات عبارت
 :»آيند  بيرون« جاي به »آينده ن بيرو« ).533ص ، 1ج ( ]یٰ اُخْرَ[=  ي ديگرهبار 

، ص 2ج ( ...با تو به غزو و مجاهدت ] نَّلَيخْرُج[=  بيرون آيندهشان  اگر بفرمائي
و كرد  :»گويند«جاي  به »گوينده«، »پوشيده كرد« جاي به »هپوشيده كرد« .)672

آن  گويندهو  ]اي[بر هر بيننده پوشيده كردهو پردة ] اي[ميان ايشان بازدارنده
                                               

  .آمده است» آفريد«هاي ن و ت  در نسخه. 164
  .را به حاشيه برده است» شده«آورده و » شد«مصحح در متن  .165
، 2 ج( ايشـان را  مضاعف كرده شود مـر : رود نيز به كار مي» مضاعف«البته در اين متن  .166

  ).1027 ص
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، »بدانند« جاي به »بداننده« .)687، ص 2ج ( هاست بازدارنده جزيره

كدام جاي ، كه به بدانندهو هرآينه ظالمان  :»گردندگانند«جاي  به »گردندگاننده«
اختيار « جاي به »اختيار كننده« .)711، ص 2ج ( بازگردندگانندهبازگشتن 

كسي  اختيار كنندهنيست مر خلق را كه برگزينند چيزي را به عبادت، يا  :»كنند
 جاي به 167»نياننده پرسيده« .)743، ص 2ج ( )ةنبو: در اصل( را به نبوت

ج ( نياننده پرسيدهشان چه ايشان )بستانيت: در نسخه( باستانيت :»پرسيدنيانند«
[=  ييم كرده مسخرهما : مسخّر كرديم جاي يم بهي مسخره كرده .)840، ص 2

  ).بخش تطبيق متن با نسخه: نك( )854، ص 2ج ( كوهها را] سخَّرْنَا
در بعضي از متون كهن در پايان شماري از در توضيح اين مطلب بايد گفت 

 گعكسي، ، االنبيا قصص( بفرستاد :شود ده ميـِ و ـُ دي ،ي ـَهاكلمات، مصوت
 گ ،همان( مشك .)پ200 گ ،همان( گفَت .)پ153 گ ،همان( بماند .)پ200
ج ، همان( دست .)22: ، قرآن1069، ص 3ج ، فرهنگنامة قرآني( خشْمِ گيرند ؛)ر97
ص  ،يالسام ميداني،( ديو .)81 :، قرآن1069، ص 3ج ، همان( خشم .)875، ص 2

  ). 74ـ72: 1389 آقاييسيد حاجي: نك ،براي شواهد بيشتر؛ 64
شود  در پايان كلمه، حدس زده مي əوجود يك مصوت خنثي  از اين ضبطها

، در o( ، ـُ)i: ، در آوانويسي قديمe( ، ـِ)a( كه در مرحلة بعد به مصوتهاي ـَ
مصوت با  تعدادي از متون اين دراما  168.تبديل شده است) u: آوانويسي قديم

 به .شود در اين متن هر سه شيوه ديده مي داده شده است، ونشان » ا«يا با » ه«
، س 489ص  ،1ج ( مسخَّرَ صورتدو به  »مسخر«عنوان مثال در اين متن كلمة  

  .آمده است )13، س 854، ص 2ج ( مسخره و )4
آنَ  .)10، س438ص ،1ج ( نگويد :تفسير نسفيشواهد با مصوت در آخر كلمه از 

ص  ،1ج ( مردمانُ .)، س آخر459ص  ،1ج ( شترِوار .)5 ، س455ص  ،1ج ( زنان
 .)16 س ،467ص  ،1ج ( شدند .)5 ، س467ص  ،1ج ( ناگهانَ .)12 ، س466

                                               
  .دوم است» ه«منظور . 167
  . دقياشرف صا اشارة شفاهي دكتر علي .168
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ص  ،1ج ( هست .)14 ، س512ص  ،1ج ( در .)4 ، س489ص  ،1ج ( كرد مسخَّرَ
در  )12، س647ص ، 2ج ( از .)، س آخر645ص ، 2ج ( هفت آسمان .)8 ، س513

11 ، س703ص ، 2ج ( منَ .)11 ، س647ص ، 2ج ( مقابل اَز( ْندر مقابلِ م ) 2ج ،
 3 ، س767ص ، 2ج ( يكسانِ .)4 ، س719ص ، 2ج ( داندٖ  می .)، س آخر983ص 

، 2ج ( ايشانَ .)12 ، س782ص از آخر و نيز  2، س 772ص ، 2ج ( باز .)از آخر
ج ( آوردمش .)14 ، س847ص ، 2ج ( موسي و هارونَ: ونَهار .)، س آخر828ص 

 ، س994ص ، 2ج ( است .)6 ، س985ص ، 2ج ( بوند .)از آخر 4 ، س873ص ، 2
، س 1053ص ، 2ج ( مرَ .)15 ، س1043ص ، 2ج ( اينِ .)12 ، س1000ص  :؛ نيز8

  ).12 ، س1058ص ، 2ج ( هرگزَ .)آخر
مصحح مشكول گرديده است و  سفيتفسير ناساس  ةاين شواهد طبق نسخ

  .يك از اين موارد را در متن چاپي ذكر نكرده است هيچ
تا حال هر دو : »برابر«به جاي » برابرا« :تفسير نسفيشواهد با الف انتهايي از 

[= 170دهداراه راست : »دهد«به جاي » دهدا«. )618ص ، 1ج ( شود 169برابرا
هييو : »پيامبر«جاي  به) بياميرا: اصل در( »پيامبرا«. )668ص ، 1ج ( ]د

اگر : »كافر«جاي  به» كافرا« .)11، س 721ص ، 2ج ( را 171پيامبرافرستاديم لوط 
، ص 2ج ( را 172كافرابخواستيمي بداديمي هر تني را هدايت وي، وليكن نداديم 

چه منم مر شما را از وي ترسانندة پيدا به عذاب : »سر«به جاي » سرا«. )783
آنك ايمن آيد روز : »محشر«به جاي » محشرا«. )989 ص، 2ج ( 173سراآن 

  .)903ص ، 2ج ( 174محشراقيامت به 

                                               
  است  را در متن قرار داده» برابر«را به حاشيه برده و » برابرا«مصحح . 169
  .است  را در متن قرار داده» دهد«را به حاشيه برده و » دهدا«مصحح . 170
  .است  قرار داده» پيامبر«در متن  ،، بدون ذكرِ اصلمصحح. 171
  .است  قرار داده» كافر«در متن  ،مصحح، بدون ذكرِ اصل .172
: در» سـرْ «قس بـا  . است  را در متن قرار داده» سر«را به حاشيه برده و » سرا« ححمص. 173

  ).532 ص( بدان سرْ
  .آورده است» محشر«را به حاشيه برده و در متن » محشرا«مصحح . 174
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كلمه منحصر به متن حاضر  در آخر» ا«و يا با » ه«با  پاياني نشان دادن مصوت

  :توان يافت هايي از آن را در ديگر متون كهن مي نيست و نمونه
اين حركت : »آرنج«جاي  به» آرنجه« :در آخر كلمه از ساير متون» ه«شواهد با 

آرنجه جزوي است از حركات دست و حركات دست بجمله جزويست از 
چن به پيوند آرنجه برسند هر دو  :نيز ؛)39ص  ، يةهدا، اخويني( .حركات همه تن

 ،همان( برخيزد و آن شاخ را اكحل خوانند رگ يكي شوند، شاخي از ميان هردو
گفت پيش از آن كه خروه بانگه . ..عيسي: »بانگ«به جاي » بانگه« .)65ص 

، 4ج  ،تفسير، ابوالفتوح( د بفروشدكند، يكي از شما كافر شود و مرا به درمي چن
گفتند آوردي تو به : »راست«به جاي » راسته« .)»لب«بدل  ، حاشيه، نسخه347 ص

زي كني، يا تو گويي تو يا ابرهيم، يا فا ما مي با جد مي ؛ يعني به)حقّ= ( ما راسته
آن : »سبز«به جاي » سبزه« .)33ص ، ترجمة قرآن موزة پارس( كنندگاني بازي از

 .)475ص ، االنبياء قصص( گشته و ميوة لطيف آورده شده را ديد سبزه درخت خشك
، 1099، ص 3ج ، فرهنگنامة قرآني( در ترجمة كَالفَخَّارِ ،»سفال«به جاي » سفاله«

و خلق را ديدند ... ردو بلشكرگاه آمدنده«: 1019، ص تاريخ بلعمي، :نيز ؛)99: قرآن
اي از سفاله چنين كه بپزي و سفال كني، هريك چند پشكل  مهره بر سر هر مردي گل

جا سخت شده، و بر هر  و در آن  بر سر هر مردي يكي از آن برزده بود،. گوسفندي
: ونَهتَضُرُّ: »گزند«به جاي » گزنده« ».مهره نام آن كس نبشته كه برو آمده بود گلْ

= ( رساننده گزنده :نيز؛ )92 :، قرآن487 ، ص2ج ، فرهنگنامة قرآني( گزنده رسانيد
به » نيسته« .)138 :، قرآن941 ، ص3ج ، همان( در ترجمة بِضَارهم )گزندرساننده

 نيسته خواهم شدن همي به كرانه/ آس شدم زير آسياي زمانه: »نيست«جاي 
چون : گشته مي: »گشت مي«به جاي » گشته مي«. )95 :1383رياحي : در كسائي،(

گشته، كنّي و پوششي نبود كه او  خداي تعالي آدم را به زمين فرستاد او در زمين مي
، در ترجمة »هيچ«به جاي » هيچه« .)440ص  ،4 ج ،تفسير ابوالفتوح،( كرديرا سايه 

، »كرده ياد«به جاي » كرده ياده« .)119 :، قرآن1430 ، ص3 ج ،فرهنگنامة قرآني( منْ
  .)39 :، قرآن1335 ، ص3ج ، همان( مذْكُوراً در ترجمة
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ما آسمانها : »پهن«به جاي » پهنا« :در آخر كلمه از ساير متون» ا«شواهد با 
به جاي » شمارا« .)291ص ، ترجمة قرآن موزة پارس( آفريديم پهنافراخ و 

  .)22 :، قرآن1335 ص ،3ج ، فرهنگنامة قرآني( بايد كردن شمارا: مدينون: »شمار«
 هاي قصه و  ترجمه( او را در سر خويش جاي داد مارا: »مار«به جاي » مارا«

  ).45 :ب1388 سيدآقايي حاجي: نك؛ 60 ، ص1ج ، قرآن
  

  129، ص 1ج 
  .خداي تعالي] يمددكُم[= تان فرستندمدد  :اص
  .مدد فرستدتان خداي تعالي :تغ
هايي از ابدال  نمونه تفسير نسفيدر . است  م آمدهدر ترجمة يمددكُ» مدد فرستند«

: ند ازا اين موارد به ترتيب صفحه عبارت .شود مي  ديده» ـند«به » دـ «شناسة 
 .)112ص ، 1ج ( آفريدگار من 175كنندوعدة نصرت : »كند«به جاي » كنند«
به  176برسند ميو چون : ، در ترجمة جĤءهم»برسد مي«به جاي » برسند مي«

 .)176ص ، 1ج ( ...غزورفتگان قان خبري از امان يافتن سپاههاي بهمناف
و ازين بدويان كس است كه آن چيزي كه نفقه : »شمرد مي«به جاي » شمرند مي«
: »بيند نه«به جاي » بينند نه« .)381ـ380، ص 1ج ( 177شمرند ميكند غرامت  مي

هيچ منفعت  در آن 178بينند نهآن روز كه آيد هر تني ميĤرد حجت خويش، و 
: ، در ترجمة يعيدنا»بازآفريند«به جاي » بازآفرينند«. )526، ص 1ج ( خويش

به جاي » فروخورند«. )539ص ، 1ج ( ما را 179بازآفرينندهرآينه بگويند كي 
بفكن آنچه در دست راست تو است يعني عصا را : ، در ترجمة تَلْقَف»فروخورد«

                                               
  .آورده است» كنند«و در حاشيه » كند«مصحح در متن  .175
 .ه استآورد» برسند مي«و در حاشيه » برسد مي«مصحح در متن  .176
و مـنَ  : 98: توبـه ( آورده اسـت » شـمرند  مي«و در حاشيه » شمرد مي«مصحح در متن  .177

 .)االعرَابِ من يتَّخذُ ماينفقُ مغْرَماً
 .آورده است» بينند نه«و در حاشيه » بيند نه«مصحح در متن  .178
 .)51 :اسراء(آورده است » بازآفرينند«ر حاشيه و د» بازآفريند«مصحح در متن  .179
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به جاي » حكم كنند«. )594، ص 1ج ( آنچه ايشان جمله كردند 180فروخوردتا 
شوند، به خداي تعالي و  و چون خوانده مي: ، در ترجمة ليحكُم»حكم كند«

از ايشان  ]گروه: اصل[ ناگاه گروهي.. .181حكم كنندرسول وي تا ميان ايشان 
، در ترجمة »زنده كند«به جاي » زنده كنند« .)671، ص 2ج ( گردانند روي مي
» سؤال كنند« .)699، ص 2ج ( 182زنده كنند ميراند، مرا و ويآنك وي  :يحيِينِ

 سؤالتا : »گذارد«به جاي » گذارند«و  ، در ترجمة ليسئَلَ»سؤال كند«به جاي 
 184گذارندپيامبرانِ راستگويان را از راستي ايشان به قيامت، پس كَي  183كنند

  .)789، ص 2ج ( كافرانِ كاذبان را بي سؤال و محاسبت
ترجمـة تفسـير    شود، از جملة ايـن متـون   مي  ر متون ديگر نيز ديدهاين تحول د

 فرهنگنامة قرآني بعضي قرآنهاي و ابوالفتوح رازي تفسير، ترجمة قرآن ري، طبري
ج ، ترجمة تفسـير طبـري  ( ضياليرْ در ترجمة، »پسندد نه« به جاي» پسندند نه« :است

در چنـد جـا    نيـز  سـتان ، نسخة گلترجمة تفسير طبرياين ابدال در  .)325 ، ص2
  .)119: الف1388 آقاييسيد حاجي :نك ،براي اطالع از شواهد بيشتر( شود ديده مي

كرامت من آن كس كه ظالم  نياوند: ، در ترجمة الينال»نياود«به جاي » نياوند«
آن روز را : »بنرسد«به جاي » بنرسند«. )124: بقره، 18ص  ،ترجمة قرآن ري( بود

گفتند اَجعلَ االلهةَ الهاً . )77 ، ص18ج ، تفسير ،ابوالفتوح( 185بنرسندشب نباشد و 
» استند«. )255 ، ص16ج ، همان( محمد كنند ميواحداً؛ خدايان بسيار را يكي 

 ، ص4ج  ،فرهنگنامة قرآني( واپس استند، در ترجمة يتَأَخَّرَ: »استد«به جاي 
را بازخرند، در ترجمة  خود: »بازخرد«به جاي » بازخرند« .)113 :، قرآن1658

                                               
  .آورده است» فروخورند«و در حاشيه » فروخورد«مصحح در متن  .180
  .)48 :نور(. آورده است» حكم كنند«و در حاشيه » حكم كند«مصحح در متن  .181
 .آورده است» زنده كنند«و در حاشيه » زنده كند«مصحح در متن  .182
  .مصحح بدون تغيير در متن باقي گذاشته است .183
ليسـئَلَ  : 8 :احـزاب ( آورده اسـت » گذارنـد «و در حاشـيه  » ردگـذا «مصحح در مـتن  . 184

 ).آيتي است ترجمة آيه از» تا راستگويان را از صدقشان بپرسد«: الصادقينَ عن صدقهِم
  .اند قرار داده» بنرسد«مصححان در متن  .185
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  .)106 :، قرآن202، ص 1 ج ،همان( تَدتافْ
در اين باره بايد . است  بدل شده» ندـ «به » دـ «در تمامي موارد كه بينيم  مي
بوده در برخي متون به / ēd ـēδ شناسة دوم شخص جمع كه در قديمكه گفت 

endاست چنينمراحل اين تحول . است  تحول يافته ـ: endedd  ēd  
 بينيم كه تمامي افعال مي ،هاي فوقاما با نگاهي به مثال )65 ـ 51: 1380 صادقي(

در اين باره گفتني است كه در پهلوي شناسة سوم . سوم شخص مفرد هستند
ظر و از ن )74: 1382آموزگار و تفضلي ( است  بوده ēdشخص مفرد در زمان حال 

» ندـ «به » دـ «اين ابدال  بر بنا ؛است  ظاهر با شناسة دوم شخص جمع يكسان
  .است» ندـ «به » يدـ «همچون ابدال 

  
  414ص ، 1ج 
  .گروندگان را] نُنجِ[=  برهانندهمچنين وعدة حق است از ما كه  :اص
  .همچنين وعدة حق است از ما كه برهانيم گروندگان را :تغ

: 1382 آموزگار و تفضلي( است ēm/om/am- پهلوي شناسة اول شخص جمع در
از دو طريق ممكن است . باشد - amيا  ēm-تواند مبدل  مي» ندـ «صورت  .)74

اگر . بدل شده باشد» ندـ «شناسة اول شخص جمع به شناسة سوم شخص جمع 
 mيعني ابدال ( amanand: است چنينباشد مراحل اين ابدال  ـamمبدل 

  ).اشتقاقيغير dو سپس اضافه شدن  nبه 
، 3 ج ،فرهنگنامة قرآني( ، در ترجمة كُنَّا)باشيم= ( باشَم:  ـ amچند مثال از شناسة 

 ، ص3ج  ،همان( نَا، در ترجمة قَصم)بشكستيم= ( بشكستَم .)55 :، قرآن1237 ص
، 1537، ص 4ج  ،همان( ، در ترجمة نُفَصلُ)كنيم= ( پديد كُنَم .)53 :، قرآن1156
  .)53 :قرآن

كبوتري  :»بام«به جاي » بان«: شواهد قابل توجه استاين  nبه  mبراي ابدال 
به » شانگاه« .)129، ص مفتاححاسب طبري، ( چند را كه بر باني نشسته بودند

  .)141، ص الدرر، متحمد( خفتن نماز و شانگاه: العشاء :»شامگاه«جاي 
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در  nبه پايانِ بعضي كلمات فارسيِ مختوم به  dافزوده شدن صامت غيراشتقاقي 

به جاي » افتادند«: شود ديده مي نيز و برخي متون كهن و معتبر تفسير نسفي
نسفي، ( بر زبر ايشان 186افتادندو دانستند كه خواهد : و ظَنُّوا اَنَّه واقع :»افتادن«

ج ، جهانگيريانجو شيرازي، ( »پيرهن«به جاي  »پيرهند« ).327، ص 1ج ، تفسير
فرهنگنامة ( »كَيد«، در ترجمة »سگاليدن«به جاي » سگاليدند« ).2242، ص 2

توضيحات مربوط : نك ،nبه  dبراي افزوده شدن  ؛75: ، قرآن1244، ص 3ج ، قرآني
  .)327، ص 1 ج همين مقاله، توضيحات مربوط به به

مراحل اين تحول اين گونه  ،گرفته شده باشد» يمـ «از » ندـ «اگر شناسة مبدل 
ēm- است -ēn -end ) يعني ابدالm  بهn  پس از مصوت بلندē  و سپس

 ).غيراشتقاقي dتخفيف مصوت بلند و افزوده شدن 
 »آريم«به جاي » آرند« :دهند متون كهن اين تحول را نشان مي شواهدي از ديگر

نٰادر ترجمة 
ْ
 .)109: كهف، 193 ، ص2ج  ،قرآن قدس( چندان زيادت هم آرندار : ِجئ

قرآن  187آسان كردند: در ترجمة يسرْنَا »آسان كرديم«به جاي » سان كردندآ«
به » اندرگذارند« .)209 ، ص18 ج ،تفسير، ابوالفتوح( براي يادكردي، هست يادكننده

 :قرآن ،1480 ، ص4 ج ،فرهنگنامة قرآني( تَجاوزدر ترجمة نَ »اندرگذاريم«جاي 
ايما وا شما نيوشيداران هند، در : »هستيم... ما « به جاي» هند... ايما «. )22

به » اند... ايما «. )15: شعرا، 237 ، ص2ج  ،قرآن قدس( معكُم مستَمعونَ ِانّٰاترجمة 
اين جادوي و ايما بدان  :ازمان آمد بديشان حق، گفتند: »هستيم... ما«جاي 
» ببرند«. )30: زخرف، 327 ، ص2 ج ،همان( بِه كافرُونَ ِانّٰااند، در ترجمة  كافران

 :، قرآن1496 ، ص4ج ، فرهنگنامة قرآني( ، در ترجمة نَذْهبنَّ»ببريم«به جاي 
برستون  :در ترجمة مانَعبدهم »كنيم نمي«به جاي  »كنند برستون نمي«. )105
، 2ج ، قرآن قدس( ند ايشان را بي تا نزديك كنند ايما را بي خداي نزديكيكن نمي
: و بلَغْنَا اَجلَنا الذي اَجلْت لَنَا: »برسيديم«به جاي » برسيدند«. )3: زمر، 302ص 

                                               
  .را در متن قرار داده است» افتادن«را به حاشيه برده و » افتادند«مصحح  .186
  .اند آورده» آسان كرديم«حان در متن مصح .187
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برابر  ،»با« بدل ، نسخه3293 ، ص5ج  ،تفسير سورآبادي،( بدان زمان ما برسيدندو 
  .)707 ص  :با
اين سخنان خداست : در ترجمة نَتْلو »خوانيم برمي«به جاي » خوانند برمي«

. )1035 ، ص2ج  ،هاي قرآن ترجمه و قصه( آن را بر تو 188خوانند برمي
خداوند من برهان مرا و : ، در ترجمة فَنَجيناه»برهانستيم«به جاي » برهانستند«

 ، ص2ج ، قدس قرآن( همهاوي را و اهل اوي را  برهانستندكنند  اهل مرا زان مي
اي ... گويند آنان : »بيراه كرديم«به جاي » بيراه كردند«. )170 ـ 169 :شعرا ،242

َوْينٰا[=  189خداوند ما اينانند كه بيراه كردند ما را
ْ
غ
َ
بيراه كرديم ايشان را چنان  ]ا

َوْينٰا[=  ١٩٠ما رابيراه كردند كه 
َ
 .)63: قصص ،145 ، ص15ج  ،تفسير ،ابوالفتوح( ]غ

ج ، فرهنگنامة قرآني( در ترجمة لَنَجزِينَّ »پاداشت دهيم«به جاي » ت دهندپاداش«
اي  :اَتْينٰادر ترجمة  :»ايم داده«به جاي » اند داده«. )59 :، قرآن1484، ص 4

 .)1019 ، ص2ج  ،هاي قرآن ترجمه و قصه( ايشان را نامهاي 191اند داده
 192اند ساختهايشانند كه : نادر ترجمة اَعتَد »ايم ساخته«به جاي » اند ساخته«

به جاي » نيايند فرود« .)18 :ء، نسا129 ، ص1ج ، همان( ايشان را عذاب دردناك
، قرآن قدس( بي بفرمان خداوند توا نيايند فرود: در ترجمة مانَتَنَزَّلُ »نياييم فرود«

گين كندا  اندوه پس مه: »يمدان مي«به جاي » دانند مي« .)64 :، مريم196، ص 2ج 
و آنچ آشكارا [ كنند آنچ در نهان مي] نَعلَم[=  دانند را گفتار ايشان هراينه ما ميت

به جاي » فرستادند نه«. )76 :،  يس227 ،اي فارسي از قرآن مجيد ترجمه( ]كنند مي

                                               
  .اند آورده» خوانيم برمي«مصححان در متن  .188
  .اند آورده» بيراه كرديم ما«مصححان در متن  .189
 )389ص ( ترجمـة قـرآن ري  اين آيه در . اند آورده» بيراه بوديم ما«مصححان در متن  .190

ان گفتـار بعـذاب،   گويند آن كسها كه واجـب شـده بـود بـر ايشـ     : چنين ترجمه شده است
  .شان چنانكه خود بيراه شديم بارخداي ما اينها آنهايند كه ما بيراه كرديم بيراه كرديم

  .اند آورده» ايم داده«مصححان در متن  .191
  .اند آورده» ايم ساخته«مصححان در متن  .192
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نٰاو  =[ 193فرستادند و نه: »فرستاديم نه«

ْ
ْرَسل

َ
از پيغامبري مگر تا فرمان دهد ] ٰماا

صادقي و : نك؛ 64 :، نساء306، ص 2 ، جتفسير طبريترجمة ( بفرمان خداي
  ).24ـ22 :1390آقاييسيد حاجي

  
  594، ص 1 ج

  .است جادوواندستان : اص
  .دستان جادوان است: تغ
دو بار ديگر در اين متن به كار رفته كه مصحح آنها را بدون ذكر » جادووان«

؛ )چاپي س آخر ،594ص مطابق نسخه، ( جادووانستدستان : اصل تغيير داده است
  ).چاپي 2 س ،595ص مطابق نسخه، ( جادووانبه سجده رفتند 

» و«كاربرد صامت ميانجي . به كار رفته است» و«در اين كلمه صامت ميانجي 
، شواهد زير شود در برخي از ديگر متون كهن نيز ديده مي» ي«و » ء«به جاي 

، فرهنگنامة قرآني( ر االَولينو پيشينيان، در ترجمة اَساطي افسانها :اند از اين دست
مدتهاست كه من در طلب : »اويم«به جاي » اووم« .)64: ، قرآن124 ، ص1ج 
گفت خداي : »شمايم«به جاي » شماوم« ).227 ، ص16ج  ،تفسير ،ابوالفتوح( اووم

 .)295ص  :نيز ،16ص ، ترجمة قرآن موزة پارس( شماوممترسيد كه من فا 
اي گروه من كار كنيد شما فر جايگاه شما، : »ام كاركننده« به جاي» ومكاركننده«

 دوخته، در ترجمة دسرٍ و برهم ميخها ).222، ص همان( ومكه من كاركننده
  ).35: ، قرآن731 ، ص2ج ، فرهنگنامة قرآني(

  
  616، ص  1ج

  .ساختند و وي را در آنجا انداختند 194آتشتي :نس
                                               

  .را در متن قرار داده است» فرستاديم نه«را به حاشيه برده و » فرستادند نه«مصحح  .193
  :اين كلمه در نسخه چنين است تصوير .194
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  .ختندآتشي ساختند و وي را در آنجا اندا :تغ
داده در اين كلمه  تحول روي. مصحح بدون ذكر اصل، متن را تغيير داده است

در  šپس از  غيراشتقاقي t براي اضافه شدن. غيراشتقاقي است tافزوده شدن 
  :به شواهد زير توجه شود .توان يافت متون كهن شواهدي مي

پشتي  بالشتيهايو  :و نَمارِقٌ مصفُوفَةٌ :»بالش«جاي  به» بالشت« :متن در همين
  ).»ن«، نسخة 1157، ص 2ج  ،تفسيرنسفي، ( كرده رده ستيخ به

، 4ج  ،فرهنگنامة قرآني( ، در ترجمة نار»آتش«جاي  به» آتشت« :در ساير متون
، 4ج  ،همان( در ترجمة نمارق »بالشها«جاي   به» بالشتها« ).76 :، قرآن1466 ص

به معني لمس كردن و ( »بشافته« جاي به» بشتافته« .)90، 36: ، قرآن1548ص 
  ).40 :، قرآن139 ، ص1ج ، همان( بشتافته باشيد: استَمتَعتُم): شدن بستر مجاز هم به
، 113، ص 1ج ، همان( خويشتهاتان: اَرحامكُم: »خويش«جاي   به» خويشت«

 ، ص1ج ، همان( دشتوار نمودن: اكراه: »دشوار«جاي   به» دشتوار«). 91: قرآن
). 92: ، قرآن542 ، ص2ج ، همان( دشتواري ميدادي :نيز ؛)76: قرآن ،220

»شتوا: »فراموش= فرامش«جاي   به» فرامشت كردنْد: نَسلغات فرهنگ( فرام 
 فراموشت كرديت: نَسيتُم: »فراموش« جاي  به» فراموشت«. )482، ص 4شمارة  قرآن

، »فراموشكار«جاي   به» شتكارفرامو« ).30 :، قرآن1512، ص 4ج  ،فرهنگنامة قرآني(
: »گوش«جاي   به» گوشت«). 44 :، قرآن1512 ، ص4ج ، همان( در ترجمة نَسيا
عمتَرَقَ الس71 :، قرآن130، ص 1ج ، همان( دزديده گوشت داشت: اس.(  

 
  692، ص 2 ج

] فَظَلَّت[=  شنونداگر خواهيم از ايشان ايمان، آيتي فرستيم از آسمان كه  :اص
  .دهندگان ه مر آن را گردنهم
اگر خواهيم از ايشان ايمان، آيتي فرستيم از آسمان كه شوند همه مر آن را  :تغ

  .دهندگان گردن
به » كافر شنوند« :شود در ساير متون نيز ديده مي» شوند«به جاي » شنوند«
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 ).33، ص 1ج ، تاريخبلعمي، ( در ترجمة لتكفرون »كافر شوند«جاي 

، نسخة 3207 ، ص5ج ، تفسيرسورآبادي، ( »شوندگان«ي به جا» شنوندگان«
، 2ج  ،فرهنگنامة قرآني( ، در ترجمة ذاهب»شونده«به جاي » شنونده« .)»هن«

در ترجمة  »شوندگان پيش«به جاي » شنوندگان پيش« .)38 :قرآن ،747ص 
  .)78 :رآن، ق832 ، ص2ج ، همان( سابِقونَ

  
  700، ص 2 ج

  .راندنبرجفاي خلق شفقتش را  :اص
  .جفاي خلق شفقتش را نبراند: تغ

در بررسي متون كهن گاه ديده شده است كه در برخي كلمات، يك تشديد 
بيشتر  rبارة صامت  و اين قاعده دراست به وجود آمده ) واج مكرر( غيراشتقاقي
شود و اين صامت مكرر يا با عالمت تشديد يا با دو بار كتابت نشان  ديده مي
مشدد  پهلوي بايد گفت در اصلِ» براندن«و » بريدن«بارة  رشود، د داده مي
در بسياري متون اين  وبين دو مصوت قرار گرفته و مشدد شده  rاما  195،نيستند
جفأ خلق : چنين است» ن«همين جمله در نسخة  .است آمدهتشديد  واژه با

  .شفقتش را نبرّاند
 :ن سراغ داريمبه كلمه، مواردي ديگر را در متو rبراي اضافه شدن يك 

 »كاران ابريشم«، به جاي )كارران چرخك ابريشم عبارت در( »كارران ابريشم«
به  196»برريدن« .)»د« بدل ، حاشيه، نسخه375، ص 1ج  ،دستوراالخوان ،دهار(

پس يوسف بدان چاه فروهشتند، و رسن ببرريدند تا يوسف بقعر : »بريدن«جاي 

                                               
  ).198: 1383 مكنزي( است burīdanبريدن در پهلوي  .195
 نيشـابوري  ياالنبيا قصصو در متوني چون ) 960 ، ص2 ج( تفسير نسفيدر » برّيدن« .196
ديـده   االصـناف تكملـة رازي و  ابوالفتـوح  تفسـير و  )85ـ   84: 1389آقاييسيد حاجي: نك(

 ).113 ، ص3ج  ،تفسـير ، ابوالفتـوح ( پست كرده باشي، انگار كه راه برّيدي چو او را: شود مي
زوزرّند از گوسپندان: ةالج114 ، ص1ج ، االصنافتكملةكرميني، ( بب.(  
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به جاي » وارتر بزررك« .)769 ، ص3 ج ،ترجمة تفسير طبري( چاه افتاد
نشنيدم كه خداي تعالي عطايي بخشيد بندگان خويش را : »وارتر بزرگ«

به جاي » پذررفتار« .) 677 ، ص1ج ، قرآن مجيد تفسير( حلم از 197وارتر بزررك
جاي   به» پذيررفتن« .)325ص ، االسامي تاج( الضَمين ة، در ترجم»پذرفتار«
و جزيت پذيررفتن . ترسا است ان همچون جهود وگبركان، حكم ايش: »پذيرفتن«

و از كودكان و زنان و . هر سه گونه واجبست، چون بشرايط مكلّفان باشند
و اما كافراني كه جز ازين هر سه قوم باشند؛ روا نبود از . ديوانگان و ابلهان بيفتد

 ).حاشيه، 200، ص 1ج  ،ترجمة النهايه طوسي،( ايشان پذيررفتن، اال اسالم، يا قتل
 خواهد تا از وي پذيررفته كند از خداي تعالي در: »پذيرفته«به جاي » پذيررفته«
. ضَمان وي پذيررفته باشد: 317ص : نيز ؛)حاشيه ،271ص  ،همان(
ج ، قرآني  فرهنگنامة( در ترجمة جاوزنا »درگذرانيديم«جاي  به» ذررانيديمگ در«
اند خَالداً  گفته: »كننده درنگ«جاي به » كننده دررنگ«). 106 :، قرآن604 ، ص2

، ص 2ج ، تفسيرسورآبادي، ( فيها، اي ماكثاً فيها، دررنگ كننده بود در آن دوزخ
 .)آمده است 7در كتاب به اشتباه س  ،17، س »لن« بدل ، حاشيه، نسخه956

جا، يعني در آن آن تحلّي ايشان كنند در: »دستورنجن«جاي   به» رنجن دستور«
، 116، ص 16ج ، تفسير، ابوالفتوح( دستوررنجهاي از زر و مرواريد بهشتها از

، در ترجمة »راهگذريان«جاي   به» راهگذرريان«). »لب«بدل  ه، نسخهحاشي
جاي   به» فررزندان« ).74 :، قرآن38 ، ص1ج ، فرهنگنامة قرآني( السبيل ابنِ

  به» گررد بكردن« .)106 :، قرآن750 ، ص2ج ، همان( يةدر ترجمة ذُر »فرزندان«
  ).1266 ، ص3ج  ،قانون تفليسي،( الدملَكَةدر ترجمة  »گرد بكردن«جاي 

  
  848، ص 2 ج

: متن[ پيري گنندهمگر ... چون رهانيديم وي را و اهل وي را همگنان  :اص
   .]عجوزاَ= پير  كننده

                                               
 .تغيير داده است» وارتر بزرگ«مصحح متن را به  .197
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  .پيري مگر گُنده... چون رهانيديم وي را و اهل وي را همگنان  :تغ
است كه زائد » ن«افزوده شدن اول  :واژه دو نكته را بايد اشاره كرد بارة اين در

هايي  و در واژه ديگر در دو كلمة ديگر از اين متن و در برخي متون كهن و معتبر
به جاي  »ماننده مخذول«: همين متن .شود يت دستوري مختلف نيز ديده ميبا هو

 آدميان مانندة مخذولشه است شيطان، و همي: ، در ترجمة خَذُوالً»مانده مخذول«
و هميشه است شيطان، : جمله چنين است» ن«در نسخة . )683ص ، 2 ج(

ايشانند مانندگان، در : مانندگان به جاي ماندگان ).291 گ( آدميان ماندة مخذول
ايشانند : چنين است» ن«اين جمله در نسخة . )637ص ،  2 ج( دوزخ سوزان

  ).272 گ( ماندگان، در دوزخ سوزان
  :ساير متون

فرهنگنامة ( در ترجمة الضَّرَّاء »درماندگي«به جاي » درمانندگي« :حاصل مصدر
  .)53 :، قرآن945 ، ص3ج ، قرآني

چون بديد ماه را بر  :در ترجمة بازِغاً» تاونده«به جاي » تاوننده« :صفت فاعلي
 ،3275 ، ص5ج ، تفسيرسورآبادي، ( آينده و تاوننده گفت اي اين بود خداي من

 »خورندگان«به جاي » خورنندگان« .)676، ص 1ج  :، مربوط به»كا«بدل  هنسخ
 »سگالنندگان« ).111 :قرآن ،218 ، ص1ج ، فرهنگنامة قرآني( كَّالُونََدر ترجمة أ

 در ترجمة الماكرين »سگالندگان بدي«به جاي ) سگالنندگان در تركيب بدي(
، در ترجمة »شكافنده«به جاي » شكافننده« ).95 :، قرآن1286 ، ص3ج  ،همان(

  ).41 :، قرآن1089 ، ص3ج  ،همان( فَاطر
 در ترجمة بثَّ »پراكنده«به جاي ) پراكننده كرد: در( »پراكننده« :صفت مفعولي

به جاي » مانندگان سپ« ).111 :، قرآن334 ، ص1ج ، قرآني فرهنگنامة(
 ).94 :، قرآن1330 ، ص3ج ، همان( در ترجمة مخَلَّفُونَ »ماندگان پس«
 :، قرآن98، ص 1ج ، همان( در ترجمة أَدعياء »خواندگان«به جاي » خوانندگان«

در  »پسرخواندگان«به جاي » خوانندگانپسر«در تركيب  »خوانندگان«؛ و )52
: »خوانده«به جاي » خواننده«). 125 :قرآن ،98 ، ص1ج ، همان( ترجمة اَدعياء



  69/ پژوهشي در شيوة تصحيح تفسير نسفي 

 

، »لن«بدل  نسخه ،3532، ص 5ج ، تفسيرسورآبادي، ( اند به سه قرائت خواننده
 در ترجمة ملْعونين »راندگان«به جاي » رانندگان«). 1192، ص 2ج  مربوط به

در » رانده«به جاي » راننده«). 88 :، قرآن1418 ، ص3 ج ،فرهنگنامة قرآني(
ي و انو از مردمان كس است كه خصومت كند در دين خداي به ناد: ترجمة مريد

  ).322ص  ،556 ترجمة قرآن( متابعت كند هر ديوي راننده
ايم از آنچه  ما در شكي: در ترجمة مريبٍ »خواندن«به جاي » خوانندن« :فعل
در  »راندن«به جاي » رانندن« .)241، ص همان( خواني ما را و ان خوانندني مي

به جاي » نندنما« ).113 :، قرآن728، ص 2ج ، فرهنگنامة قرآني( ترجمة دحوراً
، 1ج  ،دستوراالخوان، دهار( مانندن در سخن: الحصر: در ترجمة الحصر »ماندن«

  ).»ب«بدل  نسخه اشيه،، ح225 ص
 198تمام حق بستدنند: يستَوفُون: »بستدند«به جاي  »تدنندبس« :شناسة فعل

: يبعثُونَ: »برانگيزند« به جاي» برانگيزنند« .)43ص ، الدرر ،متحمد(
به » شونند مي« ).38 :ن، قرآ1654، ص 4ج ، فرهنگنامة قرآني( نگيزنندشانبرا

 :، قرآن1704، ص 4ج  ،همان( شونند پيرايه كرده مي: يحلَّون: »شوند مي«جاي 
  ).61ـ59: 1384آقاييسيد حاجي: ، نكبراي اطالع از شواهد بيشتر؛ 58
  .است ndدهندة غنه شدن مصوت قبل از گروه صامت  زائد نشان» ن«

ضبط ) 47ص ( در پيشگفتارمصحح . است» پير گنده«بارة تلفظ  در دومنكتة 
 .)848و  707ص : نك( قرار داده است» پير گُنده«آورده اما در متن  »پير گَنده«

دهد اين  نشان مي) ايي كه در دسترس نگارنده بودبخشه( مراجعه به نسخة اساس
: نك( 199آمده است »گ« ه فتحِحركت و در يك مورد ب در نسخة اساس بيكلمه 
  ).986ص 

 غايت سالخورده باشد و بدبوي گردد به معني پيرزني است كه به» پير گنده«
اين كلمه را ) »پير گنده«، ذيل برهانحاشية (معين  ).»پير گنده«، ذيل لغتنامه دهخدا،(

                                               
 .قرار داده است» بستدند«را به حاشيه برده و به جايش » بستدنند«مصحح  .198
  .حح اين مورد را در حاشيه متذكر شده استمص .199
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كلمه اين . )36: 1352 كيا( معربِ اين كلمه، قَنْدفير است. به فتح اول دانسته است

 ؛)73، ص التنزيل لسان( پير گَنده: عجوز :شود در برخي متون ديده مي» گ«به فتح 
، ص 3ج ، فرهنگنامة قرآني( گَنْدپِير: عجوز ؛)91، ص المستخلصبخارائي، ( گَنْدپير
گونه ترجمه  اين »القواعد«و  »عجوز« فرهنگنامة قرآنيدر  .)55: ، قرآن1007
  ).94 :، قرآن1007 ، ص3ج ، فرهنگنامة قرآني( رگشتهگُندوپي: عجوز :است شده

  ).128: ، قرآن1169، ص 3ج ، همان( گندوپيران: القواعد
  
  945ص ، 2 ج

ما كُنتُم [=  آورديت مي شمارفرموديم مر آن را كه  ما نسخت مي :اص
  200.]تَعملُونَ

  .آورديت فرموديم مر آن را كه شما مي ما نسخت مي :تغ
يي كه هابافت. ي در زبانهاي ايراني و غيرايراني ديده شده استغيراشتقاق rظهور 

كوتاه يا ( بافت بعد از مصوت: اند از شود، عبارت غيراشتقاقي اضافه مي rدر آنها 
در  ).13 :الف 1384 صادقي( اي ي لثوي و دنداني و تيغهها، بافت بعد از صامت)بلند

ديگر نيز به چشم  ةژائد در يك واز rر، غير از شاهد مذكو تفسير نسفي،
به جاي  201»گار آن« ):البته در اين دو كلمه، دو تحول رخ داده است( خورد مي
كه قبض كنند جانهاي ايشان را  گار آنچگونه كنند : ، در ترجمة إذا»گاه آن«

پس از مصوت بلند حذف و سپس  hدر اين واژه ابتدا  ).961، ص 2 ج( فرشتگان
r نكپس از مصوت بلند» ه«براي شواهد حذف ( زائد به آن افزوده شده است ، :

  .)176، ص 1 ج :قاله، بخش حذف، توضيحات مربوط بههمين م
يعني حذف ( يابيم كه دو تحول فوق مي با جستجو در متون كهن شواهد ديگري نيز

، در »گاه پناه«به جاي » گار پناه«: دهند را تواماً نشان مي) »ر«و افزوده شدن » ه«
به جاي » چراكار« .)129 :، قرآن1417 ، ص3ج  ،فرهنگنامة قرآني( داًملْتَح ةترجم

                                               
  .29: جاثيه .200
  .قرار داده است» گاه آن«و در متن » آن كار«مصحح در حاشيه  .201
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به جاي » ديداركار« .)104 :، قرآن29 ، ص1ج ، همان( أباً ة، در ترجم»چراگاه«
 شوي از خويش نزديك خود و تو به پنهان مي: مرأي ة، در ترجم»ديدارگاه«

به » گار رسيدن« .)7ص ، )ترجمة فارسي( حريريمقامات ( رقيب خودي 202ديداركار
ترجمة ( ايشان از دانش 203گار رسيدن آنست: مبلَغ ةدر ترجم »گاه رسيدن«جاي 

به جاي » گار« .)9 چاپي، س1764، ص 7 ج :، نسخة گلستان، برابر باتفسير طبري
به » نگاردار« .)55 :، قرآن681 ، ص2ج  ،فرهنگنامة قرآني( حين ةدر ترجم »گاه«

  ).88 :، قرآن1619، ص 4ج  ،فرهنگنامة قرآني( ليهمو ةدر ترجم »نگاهدار«جاي 
  .شود تلفظ مي» نيگر دار«به صورت » نگه دار«نيز  در تداول امروز
      

  1098ص ، 2 ج
  .بگروندچون ] لتَغْفرَ لَهم= [ بيامرزدشانو من هر باري كه ميخوانمش تا  :اص
  .روندشان چون بگ و من هر باري كه ميخوانمش تا بيامرزي :تغ

در آمده » دـ «با دو تحول به صورت ) ē(h): در پهلوي( »ي«شناسة دوم شخص
و سپس  »ـيد «و تشكيل » يـ «غيراشتقاقي به  dنخست اضافه شدن  .است

همين مقاله،  :نك» ي«به جاي  »ـيد«براي شواهد  .»ـد«به  »ـيد«تخفيف 
شواهدي  »ـد«به جاي  »ـيد«براي ابدال . 86، ص 1 توضيحات مربوط به ج

همين مقاله، توضيحات  :، نكبراي اطالع از اين شواهد(شود  در متون ديده مي
 .)96، ص 1 ج :مربوط به

 »بيامرزي« به جاي» بيامرزد«: شود كلمات ديده مياين در  اين دو تحول تواماً
ايشانرا كردند  204بيامرزدو من هرگه كه بخواندم ايشانرا تا  :فرَدر ترجمة لتَغْ

، 7 ج :، نسخة گلستان، برابر باترجمة تفسير طبري( ايشان اندر گوش ايشان انگشتها
بيم تا  :در ترجمة تُنذر .»بيم كني«به جاي » بيم كند« .)7: نوحچاپي،  1932ص 

                                               
  .آورده است» ديداركار«و در حاشيه » ديدارگاه«مصحح در متن  .202
 .آورده است» گاه رسيدن«مصحح بدون ذكر اصل در متن  .203
  .تصحيح كرده است» يامرزيب«مصحح بدون ذكر اصل، متن را به . 204
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چاپي،  1495، ص 6 ج :، نسخة گلستان، برابر باهمان( گروهي را] ذرلتُنْ[=  205كنذ
شمارة  قرآنلغات فرهنگ ( ذردر ترجمة تُنْ »بيم كني«به جاي » كُند بٖيم« .)6: يس

ج  ،فرهنگنامة قرآني( رِف، در ترجمة تَع»شناسي«به جاي » شناسد« .)161ص  ،4
 در ترجمة تَطَّلع »رسي درمي«به جاي » رسد درمي« .)96 :، قرآن502، ص 2
  .)75 :، قرآن490، ص 2ج  ،همان(

  
 1139، ص 2 ج

 [=  206ندهردكنكچون بيايد اين بانگ : اص
ُ
ة
َّ
آخ   .]الصَّ

  .چون بيايد اين بانگ كركننده: تغ
در كلمات ديگري از اين متن  rپس از صامت  dافزوده شدن صامت غيراشتقاقي 
ت دستوري مختلف هايي با هوي و در واژه ديگر و در برخي متون كهن و معتبر

    .شود نيز ديده مي
ت لَكُم أنْفُسكُم أمراً گفت يوسف قَالَ بلْ سو لَ: »در«جاي   به» درد« :همين متن

دلهاي شما اين كار ناخوب را آراسته  207دردمراگرگ نخورد، ليكن تنهاي شما 
به جاي » فروخوردند« ).18: ، يوسف446 ، ص1ج ، تفسير، نسفي( كرد

هزينه كنند و ... آنانك مالهاي خويش در فراخي و تنگي : »فروخورند«
والعافينَ عنِ الناسِ و آنانك از  208فروخوردندخشم  الكاظمينَ الغَيظَ و آنانك

: »خورند ]مي[«به جاي » خوردند ]مي[« .)130 ، ص1ج  ،همان( مردمان عفو كنند
رْضُوكُميفُونَ باهللاِ لَكُم للحبه خداي تعالي تا مر شما را  209خوردند ميسوگند : ي

به ] سيحلفُونَ[ 210ندخوردو هر آينه سوگند  .)371 ، ص1ج ، همان( خشنود كنند
                                               

  .آورده است» بيم كني«مصحح بدون ذكر اصل، در متن  .205
  .آورده است» گرد«مصحح در حاشيه  .206
  .تغييرداده است» در«مصحح متن را به . 207
  .قرار داده است» فروخوردند«و در حاشيه » فروخورند«مصحح در متن  .208
 .قرار داده است» دخوردن مي«و در حاشيه » خورند مي«مصحح در متن . 209
 .قرار داده است» خوردند«و در حاشيه » خورند«ح در متن مصح .210
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 ، ص1ج ، همان( خداي تعالي كه اگر توانايي داشتيمي با شما بيرون آمديمي
خورند مر شما  مرورا چنانك سوگند مي] فَيحلفُونَ[=  211خوردندسوگند  .)367
[=  دانا را212 مردبپرس ازين : » مر«به جاي » مرد« .)1037 ، ص2ج ، همان( را

  .)688 ، ص2ج ، همان( بردار شبهت و خفا را و] فَسئَلْ بِه خبيراً
برِ  زن  يك  213رسول بازنگرديد: »بازنگريد«جاي   به» بازنگرديد« :ساير متون

: »بر«به جاي » برد«. )270 ، ص14ج  ،تفسير ،ابوالفتوح( رفت فاطمه بود و نمي
هاي گندم عجب است در يك جاي رسته هفت  گفتي كه اين خوشه با خود مي
بدل  ، حاشيه، نسخه95، ص 11ج  ،همان( بردآب، و هفت سياه خشك بي سبز سير

، حاشيه، 513 ، ص1ج  ،دستوراالخوان دهار،( »بخور«جاي   به» بخورد« .)»قم«
الرَّحمنِ   اهللا بِسمِ: »گر بخشايش«جاي   به» گرد بخشايش«. )»ب« بدل نسخه

 ابوالفتوح،( ]كرد بخشايش: متن[ گرد به نام ايزد بخشاينده و بخشايش: الرَّحيمِ 
 پهلو از ايشان بردكند: »بركند«جاي  به» بردكند«. )130، ص 16ج  ،تفسير

ص ، 2 ج :مربوط به ،»لن« بدل ، حاشيه، نسخه3403 ، ص5 ج ،تفسيرسورآبادي، (
چون برهاند شما را از دريا سوي : »برميدن«جاي   به» بردميدن«. )14 ، س929

 به» برنگرديدندي« .)902 ، ص4ج ، طبري سيرترجمة تف( خشكي بردميد شما
مردم چون برنگرديدندي ميان آسمان و زمين دودي : »برنگريدندي«جاي  

 »گرد پرويزن«). »گا«بدل  ، حاشيه، نسخه208 ، ص17ج  ،تفسير ،ابوالفتوح( ديدندي
 ،دستوراالخوان دهار،( در ترجمة الغرْبالي »گر پرويزن«جاي  به] پرويزن كرد: تنم[

: »جاوشير«جاي  به» جاوردشير«). »د« بدل ، حاشيه، نسخه454، ص 1ج 
 گويند دشير نوعي است از ادوية نباتي كه او را به لغت پارسي گاوشير جاور

كلمة  در ).12: الف1384 صادقي :بيروني، به نقل از صيدنةترجمة فارسي (
صادقي   اشرف علي .است  زائد اضافه شده  r بعد از مصوت يك » جاوشير«

                                               
  .قرار داده است» خوردند«و در حاشيه » خورند«مصحح در متن  .211
  .قرار داده است» مرد«و در حاشيه » مر«مصحح در متن . 212
  .تغيير داده است» بازنگريد«مصصح متن را به  .213
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است كه صيدنه  فارسي جالب صورت جاوردشير در بعضي از نسخ « :نويسد مي

جاي   به» درد«» ).12 :همان( .زائد نيز پيدا شده است dآن يك  زائد در  r  بعد از
، »هد«بدل  ، حاشيه، نسخه3446، ص 5ج ، تفسير، سورآبادي( ترجمة في در» در«

 214زرف درد شد: قَعر: »درشد«جاي   به» شد درد« .)1023ص ، 2 ج :مربوط به
جاي   به» ورد ديده«). »ش« نسخة ،462ص ، 1380 ،دستوراللغهاديب نطنزي، (
 :، مربوط به»هن«بدل  ، حاشيه، نسخه3242، ص 5ج  ،تفسير سورآبادي،( »ور ديده«
اي محمد تو : گويد مي: »فراگرديدي«جاي  به» فرداگرديدي« .) 620 ص ، 1 ج

از  215تَزاور، اي تَتَزاور، اي، تتمايل كه فرداگرديدي. وقت برآمدنآفتاب بيني در 
، حاشيه، 330، ص 12ج  ،تفسير ،ابوالفتوح( غار ايشان به جانب دست راست

، 13ج  ،تفسير، ابوالفتوح( »فرود«جاي  ، به»فردود«). »لب« و » آج«بدلهاي  نسخه
عبارت  در( »كردكننده«). »لب«و » آج«، »آب«بدلهاي   ، نسخه5حاشية  ،84ص 

، 3ج  ،قرآني  فرهنگنامة( خَّة، در ترجمة الصا»كركننده«جاي  به )بانگ كردكننده
از ميان گل و خَرِّ او هفت : »گرگن«جاي  ، به»گردگن« ).114 :، قرآن912ص 
 »گيردندگان« .)95، ص 11ج ، تفسير ،ابوالفتوح( موي برآمدند الغر و گردگن ڤگا
نه زناكنندگان و : غَيرَ مسافحين: »گيرندگان«جاي   به ]كيردندگان: تنم[

ج  ،تفسيرسورآبادي، ( و نه گيردندگان دوستان: پليدكاران باشيد والمتِّخذي اَخْدانٍ
 .)7، س 532ص ، 1ج  :، مربوط به»با«بدل  ، حاشيه، نسخه3180 ، ص5
و : ها للْنَّاظرِينَ نَّاو َزي: »نگرندگان«به جاي  ]نكردندگان: تنم[ »نگردندگان«

، »لن«بدل  ، حاشيه، نسخه3561، ص 5ج  ،همان( بياراستيم آن را مگر نگردندگان را
: »نگيرند«جاي   ، به]نكيردند: تنم[ »نگيردند«). 7، س 1253ص ، 2 مربوط به ج

  .)161 ، ص2ج  ،مجيد  قرآن تفسير( 216ايشان يكديگر را دشمن نگيردند

                                               
ژرف « ،»ل«و » م«بـدلهاي   نسـخه  و در حاشـيه در . شد ف دربژر : در متن آمده است  .214

  .آمده است »ژرف شد«: »ذ«بدل  نسخه و در »درشد
 .فراگرديدي: »آز«، »آب«، »آط«هاي بدل هاگرديدي، نسخه :در متن نسخة اساس .215
  .است  تغيير داده» نگيرند«مصحح متن را به  .216
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 به كار رفتن آنغيراشتقاقي به آنها اضافه شده،  dي كه وجه مشترك در شواهد
  .است rبعد از صامت 

  
  ابدال

تغيير يك صامت يا مصوت به صامت يا مصوت ديگر در بافتهاي معيني از كلمه 
  .نامند را ابدال مي

  
  11، ص 1 ج

وي است آن خداي كه از بهر شما آفريد آنچه در زمين است و آن همه  :اص
  .استدالل را اعتبار و براست 
وي است آن خداي كه از بهر شما آفريد آنچه در زمين است و آن همه است  :تغ

  .مر اعتبار و استدالل را
دولبي و  bو  mصامت هر دو . است bبه  mداده در اين واژه ابدال  تحول رخ

: 1383 ثمره( خيشومي mانفجاري و دهاني است و  bبا اين تفاوت كه  ند،واكدار
به » باده« :شوند در موارد بسياري اين دو صامت به هم بدل ميو ) 72و  39

 برخداي عزّوجلّ : »مر«به جاي » بر« .)59ص ، ترجمة المدخل( »ماده«جاي 
، )728 ، ص3ج  ،ترجمة تفسير طبري( نوح پيغامبر را بدين قوم بنوراسب فرستاد

 ، ص5ج  ،سيرتفسورآبادي، ( ابوبكر را كه اندوه مدار برگفت يار او را  چون مي
، همان( فرمان خداي را بركرده  داشته موقوف ديگراني باپس ،)»لن«، نسخة 3406

تفليسي، ( 217در ترجمة القَعص »مرگ« به جاي» برگ« .)»لن«، نسخة 5/3426
فرهنگنامة ( در ترجمة متْرَفُوها »مهتران«به جاي » بهتران« .)861 ، ص2ج  ،قانون
، در »مندان گمان« به جاي »بندان گمان« .)92 :قرآن ،1303، ص 3ج ، قرآني

، نسخة 2965 ، ص5ج ، تفسيرسورآبادي، ( بندان گمانمباش از : ترجمة الممتَرين
  ).120: فال1388 آقاييسيد حاجي: ، نكبراي شواهد بيشتر؛ »هن«

                                               
  .آورده است »مرگ«را به حاشيه برده و در متن » برگ«مصحح  .217
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  30، ص 1 ج

  .گزارند آرند و بيشتري در كفر مي اندك ايمان مي :اص
  .گذارند شتري در كفر ميآرند و بي اندك ايمان مي :تغ
اگر : شود بار ديگر در اين متن ديده مي» گذاردن«به جاي » گزاردن«

   ).372، ص 1 ج(... انند زي از گروهي از شما كه بي] نعف[=  218درگزاريم
بوده » د«اي از  گونه» ذ«در فارسي دري صامت : بايد گفت ،بارة اين تحول در

دنداني ضعيف بوده كه  ك سايشي پشتشده و ي كه فقط بعد از مصوت ظاهر مي
اين دوران در در  .)126 :1357 صادقي( شده است تلفظ مي» د«تقريبا از مخرج 

 ← 220مانند جذ 219،بدل شده است» ز«به  »ذ« اينتعدادي از كلمات فارسي 
كشف  و هاي قرآن ترجمه و قصهدر » جز كردن«به صورت » جذ كردن« :جز

ايد بنزديك  فراگرفته] يا محمد[بگو «: فته استر به كاراالبرار ةاالسرار و عد
] تعالي[خداي ] يعني خالف نكند، جز نكند[پيماني تا برخ نكند ] عزّوجلّ[خداي 

كردن   نهاد اهللا را جز« .)14ص ، 1 ، جقرآن  هاي ترجمه و قصه( 221»پيمان خود
 در شواهد. )»الف«، حاشيه، نسخة 79، ص 8ج ، كشف االسرار، ميبدي( 222»نيابي

  .فوق نيز چنين تبديلي روي داده است
به » از حد درمگزريد« :شود در ساير متون نيز ديده مي z/»ز«به  δ/»ذ«ابدال 
، 498، ص 2ج  ،فرهنگنامة قرآني( ، در ترجمة التَعتَدوا»از حد درمگذريد«جاي 
، 1859، ص 4ج  ،همان( در ترجمة يقْبلُ »پذيرد«به جاي » پزيرد« .)138 :قرآن

                                               
 .آورده است» درگزاريم«و در حاشيه » درگذاريم«مصحح در متن  .218
ايـن واج يـك   . شـود  عربي واجي مستقل است كه در همة مواضع كلمه ظاهر مـي » ذ« .219

» ذ«شـود، امـا    نشـان داده مـي   ðدنداني قوي است و در كتب زبانشناسي بـا   سايشي ميان
هاي عربي امروز در فارسـي  »ذ«. دهند نشان مي δاست و آن را با » د«اي از  فارسي گونه
  ).126: 1357 صادقي( شود تلفظ مي» ز«به صورت 

  ).94: 1383 مكنزي( udǰ: در پهلوي .220
  .قُلْ اَتَّخَذْتُم عنْد اهللاِ عهداً فَلَنْ يخْلف اهللاُ عهده:  80 :بقره .221
  .ًولَنْ تَجِد لسنَّةِ اهللاِ تَبديال: 62 :احزاب .222
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 ، در ترجمة يكْفُلُ»پذيرفتكاري كند«به جاي » پزيرفتكاري كند« .)111 :نقرآ
= ( دشمناذگي«به جاي » دشمنازگي« ).129 :، قرآن1879، ص 4ج  ،همان(

به » روزها« ).31 :، قرآن1008، ص 3ج  ،همان( ةدر ترجمة عداو »)دشمنادگي
). 105 :، قرآن293، ص 1ج  ،همان( ، در ترجمة االنهار»)رودها= ( روذها«جاي 

، ص 2ج  ،همان( فروزآيند، در ترجمة تَتَنَزَّلُ: »)فرود= ( فروذ«به جاي » فروز«
 :، قرآن422، ص 2ج  ،همان( در ترجمة تَحلُّ »فروزآيد« ،، و نيز)117 :، قرآن406

، 1148، ص 3ج  ،همان( در ترجمة قَراطيس »كاغذها«جاي  به» كاغزها« .)5
 :، قرآن454، ص 2ج ، همان( تَرَكوا »گذاشتند«جاي  به» گزاشتند« .)96 :قرآن
  .)96 :، قرآن557، ص 2ج  ،همان( »گذريد مي«به جاي » گزريد مي« .)124

يعني ابدال ( اين تحول در تعدادي ديگر از كلمات عكسِ كهنكتة شايان ذكر اين
 پاك داريت خانه مرا از: در همين متن .صورت گرفته است) »δ/ذ«به » z /ز«

كه  هر ).42، ص 1 ج ،تفسير نسفي،( را نمازگذارندگانيعني ... اهل طواف را بهر 
همچنين  .)50ص ، 1 ، جهمان( گذاردكه عمره  هر...  گذاردحج يا عمره 

  ).600ص ، 1 ، جهمان( 223خبرها آنچه گذشته است گذاريم مي
  .را در متن آورده است» ز«موارد را به حاشيه برده و صورت با  مصحح اين

  : متون ديگردر 
 ،فرهنگنامة قرآني( در ترجمة سابِغات »زرهها«به جاي » ذَرِهها«: در آغاز كلمه

، 2ج  ،همان( در ترجمة الذَّهب »زر«به جاي » ذَر«). 53 :ن، قرآ832، ص 2ج 
 117، ص 11ج  ،تفسير، ابوالفتوح( »زرين«به جاي » ذرين« .)94 :، قرآن761ص 

به » ذنخها« .)50ص  ،ترجمة قرآن ري( »زكريا«ه جاي ب» ذكريا« .)حاشيه 118و 
  ).67 :، قرآن103، ص 1ج  ،فرهنگنامة قرآني( در ترجمة االذقان »زنخها«جاي 

فرهنگنامة ( در ترجمة راد »بازدارنده«به جاي » باذدارنده« :در ساير مواضع كلمه
 ،همان( ة ءاَلددر ترجم »بزايم«به جاي » ايمبذ« ).56 :، قرآن766، ص 2ج ، قرآني

                                               
 بـر [ گزاريم همچنين مي: مصحح بدون ذكر اصل، اين جمله را در متن چنين آورده است .223
  .خبرهاي آنچه گذشته است] تو
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، 1ج ، همان( در ترجمة اضرِب »بزن«به جاي » بذن« .)67 :، قرآن229، ص 1ج 

ج  ،همان( در ترجمة الكُفَّار »برزگران«به جاي » برذگران« .)67 :، قرآن171ص 
، ص 1ج ، تفسير قرآن مجيد( »بيزار«به جاي » بيذار« ).113 :، قرآن1221، ص 3

، 821 ، ص2ج ، فرهنگنامة قرآني( در ترجمة زفير »هزوز« به جاي» زوذَه« .)571
 در ترجمة تَشْكُرون »گزاري كنيد سپاس«به جاي » گذاري كنيد سپاس« ).57 :قرآن

، در ترجمة »كش ستيزه«به جاي » كش ستيذه« ).132 :، قرآن479، ص 2ج ، همان(
» گزاردندكينه «به جاي » كينه گذاردند« ).57 :، قرآن1053، ص 3ج ، همان( عنيد

: اصل[» كاري مكنيد گذاف« ).128 :، قرآن267 ، ص1ج ، همان( در ترجمة انتصروا
 ).128ص ، 470، ص 2ج ، همان( »كاري مكنيد گزاف«به جاي  ]مكيند

، ص 1ج ، همان( نابينا مادرذادگان: االكمه: »مادرزادگان«به جاي » مادرذادگان«
ج ، همان( در ترجمة روضات »امرغزاره«به جاي » مرغذارها« ).40 :، قرآن223

شما : تَفرُّون: »گريزيد مي«به جاي » گريذيد مي« ).108 :، قرآن812، ص 2
در ترجمة  »نزايند«به جاي » نذايند« ).61 :، قرآن520، ص 2ج ، همان( گريذيد مي

نماز «به جاي » بگذاريد نماز« .)113 :، قرآن1888، ص 4ج ، همان( اليلدوا
  ).120 :، قرآن119، ص 1 ج ،همان( مة اركَعوادر ترج »بگزاريد

  
  105ص ، 1 ج

 عملايشان گفتند نبساود ما را دوزخ باسوز، مگر روزهاي شمرده به قدر  :اص
  .ما هفت روز

ايشان گفتند نبساود ما را دوزخ باسوز، مگر روزهاي شمرده به قدر عمر ما  :تغ
  .هفت روز

اين ابدال در يك كلمة . بدل شده است »عمل«به  lبه  rبا ابدال » عمر«واژة 
بيرون آورد از : »هرگونه«به جاي » گونه هل«: شود ديگر از اين متن ديده مي

  .)1135ص ، 2 ج( چراخوار وي گونه هلگوار وي، و  زمين آب خوش
به جاي » بلگ« :شواهدي از ديگر متون كهن در دست است lبه  rاز ابدال 
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 ).1286، ص 5ج  ،ترجمة تفسير طبري( بلگ از درختان فروريزم: »برگ«
، ص 5ج  ،همان( بفرمود تا ديوالها استوار بكردند: »ديوار«به جاي » ديوال«

يكي : »گرمسير«به جاي » گرمسيل«و » سردسير«به جاي » سردسيل« ).1440
سفر سوي يمن كردندي بگرمسيل و بتابستان يكي سفري سوي شام شدندي 

هرگز : »سوراخ«به جاي » سوالخ«). 639، ص 2ج  ،تفسير قرآن مجيد( بسردسيل
نيز  ؛)1248، ص 5ج  ،ترجمة تفسير طبري( كس ياقوت را سوالخ نكرده بود هيچ
 و مر ورا دو سوالخ است... هيئت بيني بركردار ناي است: المتعلمينةيهدا :در

به » كالزار« .و موارد ديگر 73، 44، 43نيز در صفحات  ؛)77ص ، يةهدااخويني، (
  ).141، ص 1ج  ،تفسيرابوالفتوح، ( هرگه كه آتش كالزاري بركنند: »كارزار« جاي

  
 132، ص 1 ج

نمايست مر خلقان را و پند  ها بيان است مر مردمان را، و راه اين ذكرِ قصه :اص
  .مر متّقيان را اشت
نمايست مر خلقان را و پند  ها بيان است مر مردمان را، و راه اين ذكرِ قصه :تغ

  .متّقيان رااست مر 
» س«ابدال . قرار داده است» است«را به حاشيه برده و در متن » اشت«مصحح 

 »بنويس«به جاي  »بنويش«: در متون كهن معتبر شواهد فراواني دارد »ش«به 
پوسيده«به جاي  »پوشيده«. )68 :، قرآن219، ص 1ج  ،همان( در ترجمة اُكْتُب« 
در ترجمة  »ترسان«به جاي  »ترشان«. )142ص  ،لسان التنزيل( در ترجمة رفاتاً

 »تفسان«به جاي  »تفشان«. )76 :، قرآن683، ص 2ج  ،فرهنگنامة قرآني( خَائفاً
 »جستن«به جاي » جشتن«. )34: ، قرآن638 ، ص2ج  ،همان( ميةدر ترجمة حا

در  »درست گشته«به جاي  »درشت گشته«. )428 ، صترجمة قرآن موزة پارس(
به جاي  »دوشتي«. )2: ، قرآن660، ص 2ج ، فرهنگنامة قرآني( ترجمة حقَّ

به جاي » رشد« .)76 :، قرآن1602، ص 4ج  ،همان( ترجمة وداً در »دوستي«
 شگاليدن«به جاي » شكاليدن« .)76: ، قرآن1366، ص 3ج ، همان( »رسد«
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: »سگالند« به جاي» شگالند«نيز  ؛)132 و 89ص  ،قصص االنبيا( »)سگاليدن(
 .)94: ، قرآن368، ص 1ج ، فرهنگنامة قرآني( »بيت«شگالند، در ترجمة  شب هميب

» هشت« .)، حاشيه27، ص 1ج ، هاي قرآن ترجمه و قصه( »سود«به جاي » شود«
 224هشتمتابعت كنيم آن را كه يافتيم بر آن پدران ما يا اگر : »هست«به جاي 
 :نيز در چاپي؛1410ص  ،5 ، نسخة گلستان، مطابق جترجمة تفسير طبري( شيطان

ترجمة قرآن موزة ( »هستيم«به جاي » هشتيم« .)185ص ، ترجمة قرآن موزة پارس
  ).39ـ38 :1389آقاييسيد حاجي: ، نكبراي شواهد بيشتر؛ 104ص : پارس

اند و  كتابت شده» س«رو و زير  متونِ كهن برخي كلمات با سه نقطة در بعضي
 :دهد را در اين كلمات نشان مي» ش«و » س«الخط دو تلفظ  اين رسم

 ، ساپيچ 439ص : ، برابر بار217 ، نسخة عكسي، گاالنبيا قصص( »اندررڜيدند«
، ر228 ، گهمان( بڜتعصابة صرخ بر بيشاني : »بست«به جاي  »بڜت«). 16

هروي، ( گياهيست كي بكوبند بوڜ: »بوڜ«). 14 ، ساپيچ 458ص  :برابر با
  ).هشتاد :1388 صادقي :نك پ؛42، االبنيه

  
  170، ص 1 ج

خورند كه نخواستيم از بردنِ خصومت به سوي ديگران مگر نيكويي  سوگند مي :اص
  .موافقت ميان ياران دويمو  كردن با خصمان، و تخفيف بر تو اي سيد رسوالن،

خورند كه نخواستيم از بردنِ خصومت به سوي ديگران مگر نيكويي  سوگند مي :تغ
  .و دوامِ موافقت ميان ياران ف بر تو اي سيد رسوالن،كردن با خصمان، و تخفي

خورند كه نخواستيم از  سوگند مي: چنين است) 75 گ( »ن«اين جمله در نسخة 
بردن خصومت به سوي ديگران مگر نيكويي كردن با خصمان، و تخفيف بر تو 

  .و دوام موافقت ميان ياران اي سيد رسوالن،
اماله، ميل دادن فتحه به كسره و الف به  .استتحول رخ داده در اين كلمه اماله 

                                               
  .آورده است» هست«مصحح بدون ذكر اصل در متن  .224
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در » ي«اين  ).نامهلغتدهخدا،  :، نقل ازمالك عقيل بر الفية ابن شرح ابن( ياء است
 .)»اماله«ذيل ، فرهنگمعين، ( است īو امروز ياي معروف  ēقديم ياي مجهول 

، لغتنامهدهخدا، ( كردند شاعران متقدم فقط ياي مجهول را با كلمات ممال قافيه مي
  ).»اماله«ذيل 

به جاي » عتيب«: شود ديده مي تفسير نسفيكلمة ديگري از  دو اين تحول در 
اين جمله در . )304ص ، 1 ج( تا نرسد به شما دردگين عذابي و عتيبي: »عتاب«

به » غليف«. رسد به شما دردگين عذابي و عتابيتا ن: چنين است »ن«نسخة 
  ).»ن« نسخة شيه،حا ،1011، ص 2 ج( »غالف«جاي 

يا حرف » الف«زير  اين متن درچند كلمه از ضروري است كه در   ذكر اين نكته
، 582ص ،1 ج( ايشان ؛)1 ، س540 ص ،1 ج( بِا :كسره آمده است» الف«قبل از 

و ) 8 ، س868، ص 2 ج( ـانˎـهمگ؛ )13، س 693، ص 2 ج( ؛ برِادر)2 س
 225؛ آسانست)3 ، س1018ص ، 2 ج( ر؛ برانبِا)3 ، س637، ص 2 ج( ـانˎمانندگـ

، يعني مرحلة ēبه  āاين كلمات مرحلة مياني ابدال . )3 ، س1029، ص 2 ج(
  .دهند را نشان مي مياني اماله

به حجاب اندرون شود : »حجاب«به جاي » حجيب« :اماله در ساير متون
: 1319نفيسي : نقل از به ،رودكي( حجيبگر تو برداري از دو الله / خورشيد

تا ) داد= ( ديدالعالمين آن طفله را زبان فصيح  رب: »داد«به جاي » ديد« .)972
به جاي » ديديد« .)485، ص 10ج ، االسرار كشف ميبدي،( يا اماه التجزعي: گفت

 پيامبران را ديديد پرستان را پس گويد چه جواب آن روز كه بخواند بت: »داديد«
) =تُمبآل«بدل  ، حاشيه، نسخه145، ص 15ج  ،رتفسي، ابوالفتوح( )ماذا اَج«.( 
و هزار مرد بر آن در ... آن خانه آهنين بودي  درهايِ: »سالح«به جاي » سليح«

به جاي » شكيل« ).573ص ، تاريخ بلعمي،( تمام هايِ سليحبود، با   موكل كرده
 ).317، ص 1 ج ،ةاالدبممقد، زمخشري( شكيلچوب گوشة : شظاظ: »شكال«
 كز او بفزود جانم را نهيبي /عتيبيپشيمانم چرا كردم : »عتاب«اي به ج» عتيب«

                                               
  .نستاـِىـسآ: اصل در .225
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، لغتنامهدهخدا، : نك ،براي اطالع از شواهد بيشتر؛ 476 ص ،رامين و  ويسگرگاني، (

  .)»اماله«ذيل 
 
 344، ص 1 ج

[=  شودشان آمرزندهبگو يا محمد مر كافران را كه اگر از كفر بازگردند،  :اص
مغْفَرْ لَهافريها كه كردندآن ك] ي.  

بگو يا محمد مر كافران را كه اگر از كفر بازگردند، آمرزيده شودشان آن  :تغ
  .كافريها كه كردند
. است )a(» ه«و  )āmurzīd( »دآمرزي«متشكل از  »آمرزيده«صفت مفعولي 

مراحل تحول كلمة فوق بدين صورت است كه مصوت بلند اين كلمه، همانند 
دهد و در عوض،  ي، كشش خويش را از دست ميبسياري از كلمات فارس

شود و سپس در مرحلة بعد طبق قاعدة  موجب تكرار صامت پس از خود مي
مراحل اين تحول بدين گونه . شود بدل مي nبه  dيكي از دو  شدگي ناهمگون

  .d  idd  indī :است
 رخ داده) ـ δē/dēدر پهلوي ( »ـيد«نظير اين تحول در شناسة دوم شخص جمع 

  ).65ـ  51: 1380صادقي : نك( استبدل شده  )- end( »ـند«و به 
نيز تعدادي از متون كهن فارسي كلمة ديگر از اين متن و در  دو اين تحول در

جبرئيل  226رسانندهاين قرآن : »رسانيده«به جاي » رساننده« :شود ديده مي
اُ : »دهريزي«به جاي » ريزنده« .)1141، ص 2 ، جتفسيرنسفي، ( باكرامت است

، 1 ، جهمان( ، اُ باز برانگيزند ما راريزندهپوسيده و ] در گور[چون خاك شويم 
اين كلمه . ريزيده ضبط شده است: »ت«و » ن«هاي  كلمه در نسخه. )470ص 
، )100: قرآن( پوسيده و ريزنده: رميم: نيز آمده است فرهنگنامة قرآنيدر 

به جاي » آمرزنده« ).808، ص 2 ج، فرهنگنامة قرآني؛ 122: قرآن( شده ريزنده

                                               
  .است قرار داده » رساننده«حاشيه  آورده و در» رسانيده« مصحح در متن .226
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خداي : نيز ،)128 :، قرآن1843، ص 4ج ، همان( آمرزنده شود: يغْفَرْ: »آمرزيده«
، نسخة ترجمة تفسير طبري( خواند 227آمرزندهعزوجل مر اهل بدر را همه 

در ترجمة  »بخشيده«به جاي » بخشنده«. )چاپي1844ص ، 7 ج :برابر باگلستان، 
 »بريده«به جاي » برنده«. )76 :، قرآن1405، ص 3ج ، قرآنيفرهنگنامة ( مقْسوم

به جاي » گرداننده پاك«). 107 :، قرآن1397، ص 3ج ، همان( در ترجمة مفْروضاً
 سَ در ترجمة المقَد »گردانيده پاك«

َ
يا گروه من اندرشويد اندر زمين : ة

، ص 2 ج ،ترجمة تفسير طبري( گرداننده آن كجا نبشت خداي مر شما را پاك
برو  228درندهز چنگال يوزان همه دشت غرم : »دريده«به جاي » درنده« ).382

  .)184ص ، لغت فرس اسدي،: به نقل از ،فردوسي( دل پر از داغ و گرم
 و بچاه اندرافتاده فروغلتندهاز كوه : يةالمترد: »فروغلتيده«به جاي » فروغلتنده«
، در »گرديده«به جاي » ردندهگ« .)83 :، قرآن1303، ص 3ج ، فرهنگنامة قرآني(

و حقاكه بيافريديم ما آدم را از گلي آوازدهنده و از لوش  229:ترجمة مسنُون
  ).248ص ، ترجمة قرآن ري( گردنده

  
 467، ص 1 ج

شوند از آنك بيايد به ايشان، عذابي به همه رسنده و همه را  اُ ايمن مي :اص
  .بدين جهان فروپوشيده

آنك بيايد به ايشان، عذابي به همه رسنده و همه را  شوند از اُ ايمن مي :تغ
  .فروپوشنده بدين جهان

 است» ندهـ «و پسوند  )بن( صفت فاعلي مضارع متشكل از مادة مضارع
 در فارسي دري باقيماندة پسوند» ندهـ «پسوند  ).136 :1377 ابوالقاسمي(

                                               
  .تغيير داده است» آمرزيده«دون ذكر اصل متن را به يغمايي ب .227
  .اند را آورده» دريده«را به حاشيه برده و در متن » درنده«مصححان  .228
در برخـي قرآنهـا چنـين ترجمـه شـده      ) 1365، ص 3ج ( فرهنگنامة قرآنيمسنون در . 229

وشي سـياه و  ، ل)111: قرآن( ، بوگرفته)109: قرآن( ، گرديده)57: قرآن( گرديده بوي: است
  ).105: قرآن( گنده
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andagدر فارسي ميانة زردشتي( ـ ( و-indag )رفاني و در پهلوي اشكاني ت

مضارع، صفت  با پيوستن به مادة indag-يا  andag- .است) فارسي ميانة ترفاني
  ).60ـ  59 :همان( سازد فاعلي مضارع مي

-andag و -indag حذف  باg  در پايان كلمه به صورت-anda  و-ande  وinda -  در
. رندآو شوند و صفات فاعلي پديد مي ي مضارع افعال تركيب ميهابنفارسي دري با 

دهد كه در اين دوران، اين  نشان مي anda-البته كثرت صفات فاعلي ساخته شده با 
كنار اين  در inda- و ande-  ا به كار رفتنها؛ امصورت بيشتر رايج بوده تا ساير صورت

  .صورت، كامالً قابل اعتناست
هنگنامة فر( در ترجمة راد »بازگرَداننده« :»ندهـ ِ«چند مثال از صورت تلفظي

ج ، همان( ، در ترجمة خارِجين»آيِندگانْ ونبير«؛ )55 :قرآن ،766 ، ص2ج ، قرآني
 ،1434 ، ص3ج  ،همان( در ترجمة منْتَصراً »كَشنده كينه« ؛)53 :قرآن ،684 ، ص2

  ).55 :قرآن
تبديل شده  »فروپوشنده«تركيب و به  inda-كلمة موردنظر ما در ابتدا با پسوند 

از خوشة  nدهد حذف صامت غنة  لي كه سپس در اين كلمه روي ميتحو. است
 nو  dهر دو صامت . شود خالصه مي dبه  ndبه عبارت ديگر . است ndصامت 
شواهدي از متون در . خيشومي است nانسدادي و  dبا اين تفاوت كه اند  دنداني

  :دهند نشان مي dرا در كنار  nدست است كه حذف صامت 
برگرداني كهن از ( روز جنبد جنبذه: راجفةدر ترجمة  »جنبنده« به جاي »جنبذه«

و نيست هيچ : دابَّةٍ در ترجمة  »رونده«به جاي » روده« .)509، ص قرآن كريم
 ، ص3ج ، التراجم تاجاسفرايني، ( گرفته است ناصيت اوروده كه نه خداي ها 

و از آن : وندر ترجمة سماع »شنوندگان«به جاي » نشنودگا«). اشيهح ،1027
كسها كه جهودانند، شنودگان بدروغ، شنودگان گروهي ديگران نه آمدند بتو كه 

، »نگردگان« ).393، ص 2ج ، ترجمة تفسير طبري( رانند سخن از پس جايگاه آن
آن دست او گشت سپيد او روشن مر : ، در ترجمة ناظرين»نگرندگان«به جاي 

  .)92، ص ترجمة قرآن موزة پارس( نگردگان را
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پس از  230.بعدي كه در كلمة موردنظر اتفاق افتاده كشش مصوت است تحول
به جبران اين حذف كشيده ) e: ، در فارسي امروزـِ( iمصوت  nحذف صامت 

  .فروپوشيده ← فروپوشده ← فروپوشنده: بدل گرديده است īشده و به 
به جاي » آشاميدگان« :شود ديده مينيز تحول فوق در كلمات زير 

 .)30 :، قرآن882 ، ص2ج ، فرهنگنامة قرآني( ، در ترجمة شاربين»ندگانآشام«
 ]معرِضينَ[=  گان بودند از آن برگرديده: »برگردندگان«به جاي » گان برگرديده«
در ترجمة  »پرسندگان«به جاي » پرسيدگان« .)225 ، ص7ج  ،تفسير ،ابوالفتوح(

به جاي » دوشيده«). 110 :، قرآن831، ص 2ج ، فرهنگنامة قرآني( سائلين
ترجمة ( و ما بيافريديم ايشان را از گل دوشيده: در ترجمة الزب »دوسنده«

در ترجمة  »نگرندگان«جاي  به» نگريدگان« .)1517، ص 6ج ، تفسير طبري
، ص 5ج  ،كشف االسرارميبدي، ( و برآراستيم آن را نگريدگان شب را: نناظري
  ).، حاشيه288

  
  522، ص 1 ج

شما را ] و لَيبيِنَنَّ[=  كنيمو هرآينه پيدا ... گرداندتان ملك تعالي  آزموده مي :اص
  .كرديت در دنيا روز قيامت آنچه در وي اختالف مي

و هرآينه پيدا كند شما را روز قيامت ... گرداندتان ملك تعالي  آزموده مي :تغ
  .كرديت در دنيا آنچه در وي اختالف مي

بدل شده است » يمـ «به » دـ «بينيم كه شناسة سوم شخص مفرد  در اين مثال مي
خليفت «به جاي » خليفت كنيم«: شود نيز اين تحول ديده مي قرآن قدسدر 
[=  خليفت كنيم... وعده كرد خداي ايشان را كبگرويستند از شما : »كند

مفَنَّهتَخْلس55 :، نور230، ص 2 ج ،قرآن قدس( ايشان را در زمين] لَي.(  

                                               
اي بعد از يك مصوت  هرگاه در كلمه: شود اين كشش در اصطالح، كشش جبراني ناميده مي. 230

صامت حذف شـود،  ) دو(اين ) يكي از(يك يا دو صامت آمده باشد و به دليلي از داليل آوايي 
  .شود مصوت مورد بحث به جبران حذفي كه صورت گرفته است، كشيده تلفظ مي
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اما . در اينجا احتماالً التفات از سوم شخص مفرد به اول شخص پيش آمده است

در متون كهن  :ي اين پديده را اين گونه توجيه كردختتوان بنا به داليل زبانشنا مي
 :شود ديده مي» ـيم«به » ـيد«شناسة دوم شخص جمع شواهدي از تبديل 

ايشان را اوسوسي، تا ] تُموهمفاتَّخَذْ[=  گرفتيم: »گرفتيد«به جاي » گرفتيم«
  ).110: ، مؤمنون224، ص 2ج  ،قرآن قدس( فرموش كردند ور شما ايادكرد من

خبر دهيم شما را به آنچه كرده : در ترجمة تَعملُونَ »باشيد«به جاي » باشيم«
 ).»مج«بدل  ، حاشيه، نسخه120، ص 10ج ، تفسير، ابوالفتوح( باشيم

 )ــē(/ī)n( )»ينـ «ه ب( (ē(/ī)d- »يدـ «وم شخص جمع در اينجا ابتدا شناسة د
دقي و صا :نك( بدل شده است ـē(/ī)mبه  ـē(/ī)nبدل شده، آنگاه 

  .)50ـ49 :1390آقاييسيد حاجي
به » پنهام« :قابل توجه است ذيلشواهد  ،پس از مصوت بلند mبه  nبراي ابدال 

به » دوكام« .)رد ديگرو موا 17، 12ص ، ترجمة قرآن موزة پارس( »پنهان«جاي 
به جاي » نام« .)، حاشيه560، ص 1ج  ،دستوراالخواندهار، ( »دوكان«جاي 

 »گوشتها= گوشتهان «به جاي » گوشتهام« .)، حاشيه473، ص 1ج ، همان( »نان«
 آقاييسيد صادقي و حاجي: ؛ نك76 :، قرآن1256، ص 3ج  ،فرهنگنامة قرآني(

در  .سوم شخص مفرد است» يفت كندخل«و  »پيدا كند«شواهد  ).58: 1389
 آموزگار و تفضلي( است  بوده ēd-پهلوي شناسة سوم شخص مفرد در زمان حال 

اين  بر است بنا  و از نظر ظاهر با شناسة دوم شخص جمع يكسان )74: 1382
  .است» يمـ «به » يدـ «همچون ابدال » يمـ «به ) ـ يد( »دـ «ابدال 

  
 925، ص 2 ج

  .مغرب بودي مسافت و تان و تو از مشرق كاشكي ميان م :اص
  .كاشكي ميان من و تو از مشرق تا مغرب بودي مسافت :تغ
اين . است» به«لِ مبد» و«كه اول آن: ة فوق دو نكته گفتني استبارة جمل در

رود  همي): به( و: شود يافته در تعدادي از متون كهن يافت مي صورت تحول
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آن وِ  ).پ100، نسخة چستربيتي، جمة تفسير طبريتر( ]بامرِه[= كشتي و فَرمان او 
  ).46 :انعام ،214، ص 1ج  ،هاي قرآن قصه و  ترجمه( شما دهد

در كنار هم براي نشان دادن » به«و » تا«نكتة دوم استعمال دو حرف اضافة 
به ري  از بلخ تا :هايي در متون قديم دارد مسافت مكاني و زماني است كه نمونه

آن رهگذر را  .)4 ص ،هسفرنامناصرخسرو، ( گ حساب كردمسيصدوپنجاه فرسن
االعظم را  فلك .)78ص ، همان( اند، از حرَم تابه كوشك حكم زدههمه سقف م

اندر منطقة فلك از  روذ است عظيم كه همي ةلين دايرحركت او  آنك نام برند،
گفت . باغ بود... دري برگشاد... ميمون .)12ص ، ترجمة المدخل( مغرببمشرق تا

افروز به كمند از  پس عالم. از ديوار اين باغ برو كه به سراي من پيوسته است
 .بود  جا پنهان شده ديوار باغ شاه را بياورد؛ تابه سراي ميمونه كه زيانه آن

  .)577ص  ،2ج ، سمك عيار، ارجاني(
 توزي چون ز بدخواهان در معركه كين  ثُريا همه خون گرددتابه  از ثري

  )633ص ، ديوان، الواسع جبليعبد( 
  
  974، ص 2 ج

  .و بندة ايشان را به ايشان دادي رايگان كردي فرزندان برده... تو : اص
  .كرده و بندة ايشان را به ايشان دادي رايگان بردهفرزندان ... تو : تغ

اي تحت  اشرف صادقي در مقاله علي. است ـīپاياني به  ـaتحول اين واژه تبديل 
در برخي نقاط ايران در : نويسد مي» ـeپاياني كلمات فارسي به  ـa تحول«عنوان 

وي در بخش ديگري از . تبديل شده است ـeپاياني به  ـaقرنهاي ششم تا هشتم 
= ( ، و همي)زاده كده( زاده ، كدي)رنجه( هايي چون رنجي اين مقاله در بارة واژه

دورة ميانه است و  ag-پاياني، باقيماندة  a-«: گويد و موارد ديگر مي) همه
بجز مواردي كه ( در ساير مواضع كلمه aبلندتر از  ag-در هجاي بستة  aمصوت 

 aكشش . شود تلفظ مي) در آن به كار رفته به دو صامت ختم شود aهجايي كه 
تبديل  eبه  aپاياني نيز باقي است و در كلماتي كه در آنها  gپس از حذف 
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 īبه  ēتحول يافته و سپس ) ياي مجهول( ēه به دليل كشيدگي خود ب eشود،  مي

با اين تحول » كرده برده«اين،  بر بنا. )404ـ397: 1387صادقي ( »بدل شده است
 »يـ «به  )a( »ـَه«هايي كه ابدال  از جمله واژه. تبديل شده است» كردي برده«به 

)ī(  بنديگان«را در خود گنجانده« ) =ص ترجمة قرآن موزة پارس( )بندگان ،
، 1150، ص 3ج ، فرهنگنامة قرآني( »خستگي«به جاي » خستيگي«و ) 255
  .است )85: قرآن

  
  1112ص ، 2 ج

 والتَذَر و بعد اعادت. و چه داني كه چيست سقر التُبقي بسوزد و نماند: اص
  .به جاي نماند محاودت

] و[ والتَذَر و بعد اعادت. و چه داني كه چيست سقر التُبقي بسوزد و نماند :تغ
  .معاودت به جاي نماند

اين صامت در برخي كلمات . شود در فارسي مانند همزه تلفظ مي» ع«صامت 
: نك :ر، نيز46، االبنيههروي، ( »امعا«به جاي » امها« :حـ تبديل شده است/ به هـ
، اللغات ملخص، خطيب( »واضع«به جاي » واضح«. )پنجاه و يك :1388 صادقي

  231.)7ص 
 كنند تعجب و جعفر را به صورت تهجب و جهفر تلفظ مي مردم روستاهاي قم

شعور، معتاد و نعناع را  عوام ورامين كلمات بي. )پنجاه و يك :1388 صادقي(
  .كنند شهور، مهتاد و نهنا تلفظ مي بي
  

  تخفيف
  .منظور از تخفيف، كوتاه شدن مصوت بلند است

  
                                               

پ، 37ر، 9، االبنيههروي، ( )باء= ( باه: بدل شده است» ه«همزه در پايان برخي كلمات به  .231
  ).پنجاه :1388 صادقي: نك. پ38
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  17، ص 1 ج
  .توبهاز شما بعد ] عفَونا[=  بگذاشتمباز  :اص
  .از شما بعد توبه] عفَونا[=  باز بگذاشتيم :تغ

  :م آمده است در متن حاضر چند مورد شناسة اول شخص جمع به صورت ـ
 ج( از اين مهتران ]فَنَتَبرَّأ[=  232بستانميبيزاري : »بستانيمي«به جاي » بستانمي«
خاك پوسيده و ] متْنَا[=  233بميرماُ چون : »بميريم«به جاي » بميرم«. )53ص ، 1

» بيارم« .)839ص ، 2 ج( و استخوان ريزيده شويم باز برانگيزانيده شويم ما
[= به ايشان  بيارمهرآينه : »بيرون آريم«جاي به» بيرون آرم«و » بياريم«جاي  به

از اين ] و لنخرجنهم[= شان  بيرون آرمو هرآينه ... سپاههاي گران ] فلناتينهم
اُ چون استخوانهاي : »شويم«به جاي » مشو« .)718، ص 2 ج( شهر خواران

» كردم« .)1133ص ، 2 ج( باز زنده گرانيده شويم] كُنَّا عظاماً[=  234شومپوسيده 
و تَرنْگبين و ] ... ظَلَّلْنا[=  235كردمو ابر را در تيه، ساية شما : »كرديم«به جاي 
از اين  و گفتيم بخوريت...  237كردمو طعمة شما ] اَنزلنا[=  236فرستادموراتيج 

گفت هرآينه بازوي ترا به : »كنيم«به جاي » كنم« .)19ص ، 1 ج( روزي طَيب
به جاي » گرويدم«. )736ص ، 2 ج( ]سنَشُد[= 238كنمبرادري تو قوي 

، 2 ج( به خداي] امنَّا[=  گرويدمگويد  و از مردمان كس است كه مي: »گرويديم«
 ]نأخذ[=  اندخسم ميخداي  به: »اندخسيم مي«به جاي » اندخسم مي« .)750ص 

 ج( متاع خويش] وجدنا[=  يافتمجز آن كس را كه به نزد وي  گيرمكه به بندگي 

                                               
  .قرار داده است» بستانمي«و در حاشيه » بستانيمي« مصحح در متن .232
  .قرار داده است» بميرم«و در حاشيه » بميريم« مصحح در متن. 233
  .قرار داده است» شوم«و در حاشيه  »شويم« مصحح در متن. 234
  .قرار داده است» كردم«و در حاشيه » كرديم« مصحح در متن .235
  .قرار داده است» فرستادم«و در حاشيه » فرستاديم« مصحح در متن .236
  .قرار داده است» كردم«و در حاشيه » كرديم« مصحح در متن .237
  .ستقرار داده ا» كنم«و در حاشيه » كنيم«مصحح در متن. 238
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كننده اين چه ] إن كُنَّا[=  239نيستمو : »نيستيم«به جاي » نيستم« .)461، ص 1

  ).608ص ، 1 ج( نيست اين بر ما روا
، 1 ج( نماي ما را رهش بودميما نيز : شود نيز اين كاربرد ديده مي »ن«در نسخة 

  ).، حاشيه486ص 
است كه  ـēmشناسة اول شخص مفرد و جمع در زمان حال، در زبان پهلوي 

دهند كه شناسة  ي فوق نشان ميهاتحول يافته است، ضبط ـamو  ـomبعدها به 
تخفيف پيدا كرده ـ em در زمان مؤلف يا كاتب به )ـēmيعني ( اول شخص جمع

  ).391: ب1386 صادقي( است
به جاي » بركشيدمي« :شود ديده مي ـemتلفظ  كهن در برخي متون

 تفسير شنقشي، كه همان 10: ، قرآن804، ص 2ج ، فرهنگنامة قرآني( »بركشيديمي«
: اين تفسير چنين است] 387گ [كل اين جمله در نسخة عكسي . )است 203ص 

مي و ملك و باذشاه او گر ما خُواستيمي حقا بلعم را بميهين نام بĤسمان بردي
شتَه و بردا كشيذميدنياش كَرديمي اُو اميه را بذان علم نيكوا سخنان حكمت بر

سوگندان : »استَطَعنا«در ترجمة » توانستيمي«به جاي » تُوانستمي« .كرديمي
ا كي بيامديمي وا داشتيمي حقّ... اُو زاد و راحله تُوانستمياگر ... خورند بخداي

  ).235ص ، تفسير شنقشي( بغزو تبوك شما
شناسة اول : شود ي زندة كنوني نيز مشاهده ميهااين ويژگي در برخي گويش

: نك( گردد تلفظ ميـ emيزد به صورت  و شخص جمع، در گويش قاين
  ).47ـ44: 1389 آقاييسيد حاجي

  
 28ص ، 1 ج

  .النَّضير را از خان و مان آوار كرد بني :اص
  .كرد] ه[ر را از خان و مان آوارالنَّضي بني :تغ

                                               
  .قرار داده است» نيستم«و در حاشيه » نيستيم«مصحح در متن .239
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آوار بروزن : نويسد مي برهان قاطعمؤلف . درست است» آواره«به جاي » آوار«
  .ناچار، مخفف آواره است كه از خان ومان دور افتاده باشد

   :شود در برخي متون فارسي دري ديده مي» آوار«
 ومان شده آوار همه از خان  همه از جان و تن بريده اميد

  )284 ، ص1ج ، ديوانمسعود سعد، ( 
  
 96، ص 1 ج

  .]ألَّا تَكْتُبوها[=  ننويسدشاي نيست كه  بر شما بزه: اص
  .اي نيست كه ننويسيدش بر شما بزه: تغ

آموزگار و ( است ēd-شناسة دوم شخص جمع در زمان حال، در زبان پهلوي 
ر زمان د ēd-است كه شناسة   دهندة آن ضبط فوق نشان ).74: 1382 تفضلي

 تفسير نسفياين كاربرد چند بار در . است  مخفف شده ـedمترجم يا كاتب به 
ؤمنان نزديك مياييت به نماز و اي م: »باشيد«به جاي » باشد« :شود مي ديده 
. )164ص ، 1 ج( با زنان] لـَٰمْستُم[=  240صحبت كرده باشد... و شما  مسجد

راست ] تُوعدونَ[=  241شود ميوعده كرده آنچه : »شويد مي«به جاي » شود مي«
  .)984، ص 2 ج( است هرآينه بودني

صـورت   از آنجا كه در اكثر موارد، شناسة دوم شخص جمـع در ايـن مـتن بـه    
توان گفت اين دو تلفظ در زمان مترجم يا كاتـب در كنـار    مياست،   آمده »يدـ «

  .اند هم وجود داشته
گواه « به جاي» گواه گيرد« :توان ديد اين تحول را در متون ديگر نيز مي

ترجمة ( چون خريد و فروخت كنيد 242گيردگواه : در ترجمة اَشْهِدوا »گيريد
ترجمة تفسير براي اطالع از ديگر شواهد ؛ 282: هبقر، 181، ص 1ج ، تفسير طبري

                                               
  .را در متن قرار داده است» باشيد«را در حاشيه و » باشد«مصحح  .240
  .آورده است» شويد مي«مصحح در متن  .241
  .آورده است» گيريد«و در متن  يغمايي اين كلمه را به حاشيه برده .242
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و  :»بميريد« به جاي» بميرد«). 123ـ122: الف1388 آقاييسيد حاجي: نك ،طبري

هرآينه آمرزشي از خداي و ] متُّم[=  بميردخدا يا  گر بكشند شما را در راه
، كه 3075 ، ص5 ، جتفسير سورآبادي،( كنند از دنيا بخشايشي به از آنچه گرد مي

). آمده است 3، كه در كتاب به اشتباه ذيل س 20 ، س352ا ص مطابق است ب
كند  آشكارا ميداند آنچ  خداي مي: »كنيد آشكارا مي« به جاي» كند ميآشكارا «

پند « ).29: ، نور72، ص ترجمة قرآن موزة پارس( داريد و آنچ پنهام مي] تُبدونَ[= 
ترجمة قرآن ( گيردمگر شما پند : در ترجمة تَذَكَّرُون »پند گيريد« به جاي» گيرد
بر شما حرجي و  بنويسداگر : »بنويسيد« به جاي» بنويسد« .)344، ص ري
زِندگَاني «). »تب« بدل ، حاشيه، نسخه137، ص 4 ج ،تفسير ،ابوالفتوح( اي نبود بزه

 .)55 :، قرآن1835، ص 4 ج ،فرهنگنامة قرآني( در ترجمة يعمر »داده شَوِدي
: ؛ نك139 :قرآن ،840، ص 2ج ، همان( در ترجمة سبحوا »نمازكند«

  ).123ـ122: الف1388 آقاييسيد حاجي
  
  407ص ، 1 ج

  .ندانيت خداي تعالي آنچه مي بر] تَقُولُون[ مگوييتاُ : اص
  .ندانيت گوييت بر خداي تعالي آنچه مي اُ مي :تغ

شايد مخفف ميگوييت «و توضيح داده كه است را به حاشيه برده » مگوييت«مصحح 
جـزء  ) هاگويشـ همانند بسياري از ( در برخي متون كهن. كه قطعاً چنين است »باشد

ياد كن ): كنيد مي= ( كنيدم :ه استشدمخفف  )me( »ـ م«به  )mē :در پهلوي( »مي«
[=  شما فاحشه و منكري و قبيحي مكنيـد : اي محمد لُوط را چون گفت قومش را 

، تفسـير  ،ابوالفتوح( كه كس شما را به آن سبق نبرده است از جهانيان] ةحشاَتأتون الفا
سرّ  بِالمودة و به تُسرُّونَ الَيهِم :نيز ؛)»لب«و » آج« بدلهاي ، حاشيه، نسخه286 ، ص8ج 

 مكنيـد  زدگـي  شـتاب  .)155، ص 19ج ، همـان ( )كنيد مي= ( با ايشان دوستي مكنيد
= ( مگرفتمـي  .)18 :شـوري ، 249، ص ترجمـة قـرآن مـوزة پـارس    ( بدان] يستَعجِلُ[

  .)1403، ص 3ج ، تاج التراجماسفرايني، ( ، در ترجمة التَّخَذناه)گرفتيمي مي
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  473، ص 1 ج
  .آرند عزوجل سجده مي ري مر خدا :اص
  .آرند عزوجل سجده مي] ا[مر خداي ر :تغ

 )بخش تطبيق با نسخه: نك( چند بار ديگر در همين متن »را«به جاي » ر«كاربرد 
 »رِ«يا ) ra( »ر«آن احتماالً  شود و تلفظ تعدادي از متون كهن فارسي ديده ميو 
)ri/e (و يا )rə (هم شايد  و»ر« )ru/o (بوده است )از  .)352: 1385 صادقي

ج ( تفسير ابوالفتوح رازيشود  جمله متون كهني كه اين ويژگي در آنها ديده مي
: نك ،براي شواهد بيشتر( است )452، ص 1ج ( تفسير قرآن مجيدو  )293، ص 13

در  ).85و  84 :1386 آقاييسيد مرضايي و حاجيغال :نيز ؛352: 1385 صادقي
  ).47 :1389سيدآقايي حاجي: نك( شود گي ديده ميهاي امروز نيز اين ويژگويش

  
  666، ص 2 ج

  .كه از عورتهاي زنان آگاهي ندارند خوردنييا : اص
  .ني كه از عورتهاي زنان آگاهي ندارند]ا[يا خورد: تغ

در متن حاضر چند واژة ديگر مشمول . رخ داده است aبه  āدر اين واژه تخفيف 
تغيير در متن ثبت كرده و بعضي را به  كه مصحح برخي را بي  اين تحول شده

حاشيه برده و صورت متداول را در متن قرار داده و به برخي، مصوت را درون 
به جاي  243»بردر« :اند از ها به ترتيب الفبايي عبارت هاين واژ. قالب افزوده است

به  244»خوب«. )317ص ، 1 ج( خويش هارون بردرگفت موسي مر : »برادر«
شان از آوازهاشان خوبها بر گوشهاشان فروگذاشتيم، و در  پرده: »خواب«جاي 

: ، در ترجمة هدي»نماي راه«به جاي  245»نماي ره«. )553ص ، 1 ج( نگاه داشتيم
. )99ص ، 1 ج( مر اهل دين را نماي رهپيش از اين ... فرستاد تورات و انجيل را 

                                               
  .تآورده اس» در]ا[بر«مصحح در متن  .243
 .آورده است» ب]ا[خو«مصحح در متن  .244
 .آورده است» نماي ه]ا[ر«مصحح در متن  .245
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ص ، 2 ج( اناهلِ گورستشنونندة اي تو  نه: »شنواننده«به جاي  246»شنوننده«

بركت كرديم بر وي و بر اسحق بدان : »فرزندان«به جاي  247»فرزندن«. )821
داستان اين : »ناراستان«به جاي  248»نارستان«. )847ص ، 2 ج( بسيار فرزندن

  ).6ص ، 1 ج( ... .چون داستان كسي است كه آتشي افروخت ... نارستان 
» حرم« : شواهد را ذكر كرد اين توان از مواردي كه مصحح تغيير نداده است، مي

و » ن«هاي  ، حاشيه، نسخه356ص ، 1 ج( حرمبگذشت ماههاي : »حرام«به جاي 
و مكرّر ياد كرديم در اين قرآن، از بهر : »داستان«به جاي » دستان«. )»ت«

نيز اين كلمه به » ن«؛ در نسخة )563ص ، 1 ج( ]مثَلٍ[=  دستانمردمان از هر 
، 1045ص ، 2 ج( كنيم بيان ازبهر مردمان مي انهاتدستو اين : كار رفته است

 سزاورترين: در ترجمة أولَي »سزاوارترين«به جاي » سزاورترين«. )حاشيه
به » شبنگاه«. )115ص ، 1 ج( مردمان به ابراهيم آنهااند كه متابعت كردند ورا

 شبنگاهبامداد رفتنِ وي يكماهه راه بود، و يكماهه راه رفتن : »شبانگاه«جاي 
البته برخي از اين كلمات به صورت غيرمخفف نيز در اين  ).807ص ، 2 ج( بود

  .اند متن استعمال شده
شود، شواهد زير اين تحول را  نظير اين تحول در بسياري از متون كهن ديده مي

 ةدر ترجمة عمار »آبادان كردن«ي به جا» آبدان كردن« :دهند نشان مي
آبادان «به جاي » ان كُنَندآبد«نيز  ؛)3 :قرآن ،1046، ص 3ج ، فرهنگنامة قرآني(

به جاي » بامددن« ).55 :، قرآن1835، ص 4ج ، همان( در ترجمة يعمرُوا »كنند
: التبكير :نيز ؛)52 :، قرآن1064، ص 3ج ، همان( ة، در ترجمة بالغَداو»بامدادان«

» كافتبش«به جاي » بشكفت« .)167، ص 2ج ، المصادرزوزني، ( كردن بامدادن
تسجبه » بنگ« ).56 :، قرآن266، ص 1ج  فرهنگنامة قرآني،( در ترجمة فانب

  ).39 :، قرآن929، ص 3ج ، همان( ة، در ترجمة صرَّ»بانگ«جاي 
                                               

 .آورده است» نندة]ا[شنو«مصحح در متن  .246
 .آورده است» ن]ا[فرزند«مصحح در متن  .247
  .قرار داده است» ناراستان«را در حاشيه آورده و در متن » نارستان«مصحح  .248
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[=  كرتران اند زيان جهن ايشان ايشان در آن: »جهان«به جاي » جهن«
به جاي » ورانخ« .)و موارد متعدد ديگر 244، ص 2ج ، قرآن قدس( ]كارتران زيان

 ).80 :، قرآن914، ص 3ج ، فرهنگنامة قرآني( در ترجمة صاغرون »خواران«
 ).107 :، قرآن247 ، ص1ج  ،همان( در ترجمة امثال »داستان«به جاي » دستان«
 .)19 :، قرآن299 ، ص1ج ، همان( در ترجمة اهل »سزاوار«به جاي » سزاور«
 .)81 :، قرآن313، ص 1ج ، مانه( در ترجمة اولي »رسزاوا«به جاي » سزور«
  ).30 :، قرآن50، ص 1ج ، همان( أتْرَاباً در ترجمة» زادان هم«به جاي » زادن هم«
  
  746، ص 2 ج

  .كيماام يعني علم  اين مال به علم خويش به دست آورده: اص
  .ام يعني علم كيميا اين مال به علم خويش به دست آورده: تغ

  .)»كيميا«ذيل  ،فرهنگ معين،( است xēmeíaكيميا معرب واژة يوناني 
گفت قارون : شود در متن كهن ديگري نيز ديده مي» كيما«به » كيميا« تخفيف

 زر بودست كه بنزديك من است كيماياينچ دادست مرا از خواسته فر علم 
  ).127ص ، ترجمة قرآن موزة پارس(

) ēkklēsía: اني، در يونkilīsyīāk: در پهلوي( »كليسيا«نمونة اين تحول در واژة 
: نك( تبديل شده است» كليسا«شود كه در بسياري متون كهن به  ديده مي

... اوليانوس :چند نمونه از كاربرد كليسا و كليسيا ).126: فال1388 آقاييسيد يحاج
 ).910ص ، تاريخ بلعمي،( كليساها به روم اندر ويران كرد و چليپا همه بشكست

 ج ،كشف االسرار ،ميبدي( ها بود و كليساها يل كنيسهاسرائ گاه و نمازجاي بني عبادت
برخي، ويران   اگر نه واداشت خداي استي مردمان را برخي از ايشان به). 328، ص 4

كه ياد كنند اندر آن نام خداي را ... هاي رهبانان و كليسياي ترساآن كردندي صومعه
چون به ). 1058 ، ص4ج ، تفسير طبريترجمة ( بسياري كه ياري دهد خداي آن را

و . شهرستان اندرآيي نخستين كوي كه به دست چپ است آن را كوي رندان خوانند
 ).73ص ، بخارا تاريخ نرشخي،( است  پس آن كليسياي ترسايان بوده از
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  1044، ص 2 ج

  .و بهشتيان] أصحاب النَّار[=  دزخيانبرابر نيايند  :اص
  .زخيان و بهشتيان]و[برابر نيايند د :تغ
نظاير اين تحول در . تبديل شده است» دزخ«با تخفيف مصوت بلند به » خدوز«

  .شود همين متن و ديگر متون كهن يافت مي
: »اندوهان«به جاي » اندهان« :در همين متن :)ō و ū: در قديم(u   مصوت تخفيف

و » ن« هاي ، حاشيه، نسخه299ص ، 1 ج( اندهاننه ترس است بر شما امروز و نه 
، حاشيه، 583ص ، 1 ج( بميرم) جن: اصل( چناُ : »چون«به جاي » چن«. )»ت«

... برآريت در هر بازاري،  اُ مي: »كبوترخانه«به جاي  249»كبترخانه« ).»ن« نسخة
به جاي » گرهها« ).»ن« ، حاشيه، نسخة703 ، ص2 ج( را بهر بازي ازكبترخانة 

، 494ص ، 1 ج( انپيشيني گرههايپيامبران فرستاديم پيش از تو در : »گروهها«
  ).»ن« خةحاشيه، نس

  .اند البته برخي از اين كلمات به صورت غيرمخفف نيز در اين متن استعمال شده
 .)17، س 132، ص االنبيا قصص( »اندوهان«به جاي » اندهان« :در متون ديگر

 ).64 :، قرآن265، ص 1ج  ،فرهنگنامة قرآني( »برويانيد«به جاي » برُيانيد«
ترجمة تفسير : ؛ نيز307، 306، 257، ص 2ج ، قرآن قدس( »بودن« به جاي» بدن«

 5، س 224، ص االنبيا قصص( »پوست«به جاي » پست« ).1226، ص 5 ج ،طبري
 ).20 :، قرآن101، ص 1ج ، فرهنگنامة قرآني( »چون«به جاي » چن« .  )از آخر

 .)22 :ن، قرآ630، ص 2ج ، همان( در ترجمة جهنَّم »دوزخ«جاي   به» دزخ«
 »دروغ«به جاي » درغ« .)1 ، س454ص ، قصص االنبيا( »دور«به جاي » در«
جاي   به» فرآمده«. )»بم«بدل  ، حاشيه، نسخه27، ص 11ج ، تفسير، ابوالفتوح(
 ، ص2ج ، قرآن مجيد تفسير( است 250اين سورت همه به مكه فرآمده: »فروآمده«

 ، ص2ج ، هاي قرآن قصه ترجمه و( »فروشكستم«جاي   به» فرشكستيم« .)632
                                               

  ).285: 1383 زيمكن( kabōtar: كبوتر در پهلوي. 249
  .آورده است» آمده]و[فر«مصحح در متن  .250
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به » كفتن« .)349ص ، ةيهدا، اخويني( »كبوتربچه«به جاي » كَبتربجه« .)641
 »گروه«به جاي » گره« .)1753، ص 7ج ، ترجمة تفسيرطبري( »كوفتن«جاي 

  ).، موارد متعددقرآن قدس(
هستيم و » فروآوردن«و » فروآمدن«در » و«در لهجة بخارا نيز شاهد حذف 

  ).79 :1375 رجائي( شود آنها به همين صورت صرف ميافعال  ةهم
  

  اشباع
  . منظور از اشباع، تبديل مصوت كوتاه به بلند است

  
  435، ص 1 ج

  .ايمي تبار تو ما ترا كشته آندي نهو اگر  :اص
  .ايمي اندي تبار تو ما ترا كشته و اگر نه :تغ

مين متن و ديگر است كه در ه āبه  aتحول رخ داده در اين واژه، اشباع مصوت 
كلمات ديگري در متنِ حاضر مشمول اين تحول . شود متون كهن فراوان يافت مي

يافته در متن ضبط كرده  تحول كه مصحح تعدادي را به همان صورت اند شده
بدون ذكر اصل به صورت متداول به حاشيه برده و تعدادي را است و تعدادي را 

  :درآورده است
باشنده ني در وي : »پرستوان«به جاي » براشتوان« :ندا مواردي كه در متن آمده

 ج( »سركه«به جاي  »سركا« .)741، 2 ج( بعد رفتن ايشان مگر جغد و براشتوان
هست آخرين : »گذشتگان«به جاي » گذاشتگان«. )831، 2 ج ،516ص ، 1

نواشته استش : »نوشته«به جاي » نواشته« .)853ص ، 2 ج( ملتهاي گذاشتگان
تَرْنگبين و وراتيج : »ورتيج«به جاي » وراتيج« .)، حاشيه679ص  ،2 ج( محمد

  ).19 ص ، 1 ج( فرستاديم
موافق مر كتابهاي : »امين«به جاي » آمين« :اند شده  منتقل به حاشيهكه موارد 
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به جاي » انفراز« .)220، ص 1 ج( و نگهدار آنها 251آمينو گوا و ... پيشين را 

  ).549ص ، 1 ج( است 252باانفرازآدمي : »انفرز«
 ).10، س758ص ، 2 ج( 253)آرند= ( آراند : اند متن منتقل نشدهمواردي كه به 

  .)2 ، س557ص ، 1 ج( »از«به جاي  آز .)9 ، س513ص ، 1 ج( )جانور= ( جانوار
به جاي » آبر« ):در آغاز كلمه( āبه  aاشباع مصوت : شواهدي از ساير متون

» ها آفسانه« .)99: ، قرآن846، ص 2ج ، قرآني فرهنگنامة( در ترجمة سحاباً »ابر«
 و  ترجمه ( هاي پيشينگانست گويند آفسانه :در ترجمة اَساطير »ها افسانه«به جاي 

شيخ ما گفت بعد : »اند«به جاي » آند« .)24: نحل ،514، ص 1ج ، هاي قرآن قصه
. )306، 1، ج منوربن محمد( از هفتاد و آند سال معني اين بيت بدانستم

، ص 2ج ، فرهنگنامة قرآني( در ترجمة تُولج »اندرآري«به جاي » آندرآري«
در سراي مردي فروآمدند او : »اندوهگن«به جاي » آندوهگن« .)64 :، قرآن582

  ).10، س161، ص 1ج  ،هاي قرآن قصه و  ترجمه( را آندوهكن ديدند
  

  ادغام
  59، ص 1 ج

  .باطل مخوريت بهيكديگرا و مالهاي  :اص
  .باطل مخوريت ا به]ر[مالهاي يكديگرو  :تغ

مخرج كنار هم قرار  سان يا همها وقتي دو صامت يك ياري از واژهدر بس

                                               
  .را در متن قرار داده است» امين«را به حاشيه برده و » آمين«مصحح . 251
را بـه حاشـيه   » باانفراز«را آورده است و » ن«از نسخة » باانفَرْز«مصحح در متن ضبط . 252

  .است» باانفرز«نيز » ت«در نسخة . برده است
   :در نسخه چنين است) آرند مي= ( آراند مي .253
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اين حذف در همين متن و ديگر  .شود حذف مي ، يكي از آن دو صامتدنگير مي
اين افزودن آن صامت در قالب  بر بنا ؛متون كهن فارسي شواهد فراواني دارد

  .ضرورتي ندارد
 )ور راه= ( 254؛ وراه)65ص ، 1 ج( روي]ر[؛ د)62ص ، 1 ج( را]ر[ضر: همين متن

؛ )549ص ، 1 ج( ا]ر[؛ پيامبر)531ص ، 1 ج( ويهايتان]ر[؛ در)290ص ، 1 ج(
  ).1151، ص 2 ج( ر]د[؛ ميرود)957ص ، 2 ج( 255دراه

، هاي قرآن ترجمه و قصه( »بسيار را«به جاي  »بسيارا« :چند نمونه از ساير متون
به جاي  »كاران« .)193ص ، همان( »تر دوست«به جاي  »دوستر« ).44، ص 1ج 
كرد «به جاي » كردست« .)، حاشيه114، ص 17ج ، تفسير، ابوالفتوح( »كارران«

ترجمة ( سوي ايشان كه نماز كنيد بامداد و شبانگاه 256نمون كردست: »دست
ج  ،طبري ترجمة تفسير( »هرروز«به جاي  »هروز« .)958، ص 4ج ، تفسيرطبري

 .)25 ص ، مقدمه،التنزيل لسان( »كرده هالك«به جاي  »هالكرده« .)17، ص 1
 »يكديگرا«؛ )78 ، ص1ج ، هاي قرآن ترجمه و قصه( »چيز هيچ«به جاي  »هيچيز«

  ).25ص ، مقدمه، التنزيل لسان( »يكديگر را«به جاي 
  

  قلب 
كنند  مي اثر همنشيني جاي خود را با هم عوض همخوان در تركيب بر  گاهي دو«

جاي   همخوان دومين به گيرد و    به طوري كه همخوان نخستين جايگاه دومين را مي
  ).156: 1378 شناس حق( »د را قلب گوينداين فراين. نشيند همخوان نخستين مي

  
  
  

                                               
  .را به حاشيه برده است» وراه«آورده است و » بر راه«مصحح در متن .254
 .را به حاشيه برده است» دراه«آورده است و » در راه«مصحح در متن .255
  .يعني به دست اشارت كرد» نمون كردست«. 256
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  536، ص 1 ج

  .كاري و بدراهي است چه وي زشت 258زنان 257گدر و مگرديت :اص
  .و بدراهي استچه وي زشتكاري  زنا گرد و مگرديت :تغ

اين فرآيند در يك . تبديل شده است» گدر«طي فرآيند قلب به » گرد«كلمة 
ص مقدمه، ( »درويش«دوريش به جاي : شود ديگر از اين متن ديده مي ةكلم
پليته؛ / فتيله خورد؛ مانند چشم مي هاي فارسي به قلب در بسياري واژه ).48

 ).220، ص 2 ج :1352نلري خا( حقله/ هگرز ؛ حلقه / جمشه ؛ هرگز/ چشمه
 .15، ص 1 ج نك توضيحات مربوط به بخش اضافه) زنا= ( زنان ةبار در
  

  پهلويصورتهاي 
 33ص ، 1 ج

  .مر اهل دين را] یٰ بشْرَ[=  مزد دهرهنماي و  :اص
  .ده مر اهل دين را] ه[رهنماي و مزد :تغ
ديده » ن«يك بار ديگر در اين متن، در نسخة » مژده /مزده«به جاي  »مزد«
رود  بوستانهايي است كه مي] یٰ بشْر[=  259مزدتانگويندشان كه امروز : شود مي

 ).»ن«، نسخة 1026ـ1025ص ، 2 ج( زير درختان وي در جويها آبهاء روان
، »مژد« :شود در ساير متون ديده مي» ژ«و با صامت » ه«كاربرد اين كلمه بدون 

در  »مژددهنده« .)76 :، قرآن345ص ، 1ج ، فرهنگنامة قرآني( یٰ در ترجمة بشْرَ
، 1ج  ،همان( در ترجمة بشْراً نيز ؛)92 :، قرآن346، ص 1ج ، همان( ترجمة بشير

نيز  )294، ص 6 ج( ابوالفتوح رازي تفسيردر  »مژددهنده« .)127 :، قرآن344ص 
  .شود ديده مي
شتي دهمانند صورت پهلوي زربايد گفت » ه«بدون » مزد«كاربرد بارة  در

                                               
  .ت كرده استثب» گرد«مصحح اين كلمه را بدون ذكر اصل نسخه در متن چاپي . 257
  .آورده است» زنا«را در حاشيه قرار داده و در متن » زنان«مصحح . 258
  .تان مژده: در نسخة اساس .259
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بدان » ه«پسوندبعدها  كه )333 :1979 بيلي: نك( است  mizdو تلفظ آن  ستا
تلفظm  اين كلمه تحت تاثير صامت غنة دولبي  و سپس اضافه شده است

  .را به خود گرفته است» )ه(مزد«
 داند ريشه مي به معنيِ اجرت هم» مزد«با واژة  را »همژد«و » مژد«رن هپاول 

 است mizdدر اصل پهلوي نيز » مزد« ).»مژده«، ذيل طعبرهان قا معين، حاشيه(
  .هستند يكي» مژده«و » مژد«، »مزد«اين كلمات  بر بنا .)304 :1383 مكنزي(
خراسان در اصل قلمرو زبان پارتي بوده : بايد گفت» ژ«كاربرد اين كلمه با  ةبار در

را ظاهراً » ژ«مت بعدها جانشين زبان پارتي شده است و ما صا  و زبان فارسي ميانه
. است» ز« جنوبي ةبيابيم؛ معادل آن در فارسي ميان توانيم فقط در كلمات پارتي مي

 به كار) »ز«و  »ژ«( بنابراين، ما شواهدي در زبان فارسي داريم كه با هردو صامت
ـ 122 :1357صادقي : نك( كزدم و كژدم؛ مزد و مژد؛ دوزخ و دوژخ اند؛ همچون رفته
» مژده«براي  ـ عالوه بر اشكال فوق ـي زيرهاو تلفظ هاكهن صورتدر متون  ).124

مژده : بشِّرَ .)94 :، قرآن343، ص 1ج ، فرهنگنامة قرآني( ه دهمژْد: بشِّرِ :شود يافت مي
 :قرآن ،1650، ص 4ج  ،همان( دهد مژده مي .)81 :، قرآن344، ص 1ج ، همان( دهد
مژدك « .)244، ص 1ج  ،قرآن قدس( را مومنان ميزدكي و نموني ره 260:ميزدك .)55

  .)39 :، قرآن345، ص 1ج  ،نگنامة قرآنيفره( فَبشَّرناها ةدر ترجم »داديم
  
  165ص ، 1 ج

  .جهان شما و سازندة كار هردو نوازندبسنده است خداي تعالي  :اص
  .جهان شما و سازندة كار هردو] ه[بسنده است خداي تعالي نوازند :تغ

 »ندـ « +شده از بن مضارع  چندين بار صفت فاعليِ ساخته ،رد نظردر متنِ مو
  :اند اين موارد به ترتيب الفبا چنين ؛شود ديده مي

مرگ يعني در جهاد  آرزوكنندبوديت شما : »آرزوكننده«به جاي » آرزوكنند«
و باشند از شما گروهي : »بازدارنده«به جاي » بازدارند«. )132ص ، 1 ج( كافران

                                               
  ). 59: 1977 بويس( است mizdagدر فارسي ميانه » مزده« .260
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 ج( بازدارندو از كارهاي ناپسنديده ... و به كارهاي نيك فرماينده ...  وانندخيرخ به
دارند اين خبر را و  اُ استوار نمي: »خبردهنده«به جاي » خبردهند«. )124ص ، 1

 درازكنندهمچو : »درازكننده«به جاي » درازكنند«. )610ص ، 1 ج( ما خبردهند
فرمود مرا : »زنده«به جاي » زند« .)472ص ، 1 ج( دو دست خويش به سوي آب

به جاي » كنند سايه«  .)12، س577ص ، 1 ج( 261امزندتا  ةبه نماز و زكو
 از تف و نه كنند سايهنه : »سوددارنده«به جاي » سوددارند«و » كننده سايه«

 گويند] ي[و: »گوينده«به جاي » گويند« .)1126ص ، 2 ج( از لهب سوددارند
آن : »كنندگان مداومت«به جاي » كنندان اومتمد« .)1131ص ، 1 ج( كلمة صواب

 .)1094ص ، 2 ج( كنندانند مداومتنمازكنندگان كه بر صلوات در اوقات 
ص ، 1 ج( است نگاهدارند... پروردگار تو : »دارنده نگاه«به جاي » دارند نگاه«

و ايشان  كنند هالكشان عذاب  بگرفت: »كننده هالك«به جاي » كنند هالك« .)542
  262.)988ص ، 2 ج( كردند مينظاره 

كه مصحح بدون ذكر  اند ديگري نيز مشمول اين تحول شده كلماتاين متن  در
 .)بخش تطبيق با نسخه: نك( اصل، متن را تغيير داده است

است كه در مراحل » ندهـ «صورت كهن » ندـ «يم يبارة اين استعمال بايد بگو در
ابوالقاسمي چنين محسن ن پسوند بارة اي در. بدان افزوده شده است» ه«بعدي 

در فارسي ( andag- در فارسي دري باقيماندة پسوند» ندهـ «پسوند : نويسد مي
 .است) در پهلوي اشكاني ترفاني و فارسي ميانة ترفاني( indag-و ) ميانة زردشتي

-andag يا-indag دو . سازد با پيوستن به مادة مضارع، صفت فاعلي مضارع مي
 ابوالقاسمي( است 263ايراني باستان -ant-aka- نوبة خود بازماندة صورت مزبور، به

                                               
  .آورده است» ام زنده«مصحح بدون ذكر اصل، در متن  .261
 .افزوده است را درون قالب به متن» ه«در تمامي موارد فوق مصحح . 262
زباني است كـه اوسـتايي و فارسـي باسـتان از آن منشـعب      » ايراني باستان«منظور از . 263

اند و اثري از آن به جاي نمانده است و آن را به كمك اوسـتايي و فارسـي باسـتان و     شده
 .اند زبان سنسكريت بازسازي كرده



  103/ پژوهشي در شيوة تصحيح تفسير نسفي 

 

بدان اضافه  -aka- سپس بوده و -ant-در ايراني باستان ابتدا » ندهـ « ).179: 1387
براي ساختن صفت فاعلي مضارع گذرا، از « -ant- در ايراني باستانشده است؛ 

رفته  ادة آينده به كار ميمادة مضارع و مادة ماضي و صفت فاعلي آينده گذرا از م
در مرحلة ميان ايراني باستان و ايراني ميانة غربي براي نقل نام به  -aka-. است

باقيماندة » ندهـ «در » ه«اين  بر بنا. )180ـ179: همان( »به كار رفته است aصرف 
-aka- افزودن با كه اي از جمله صفات فاعلي. است -ant-  ساخته شده و به فارسي

  .است 264»بلند«ده و هويت صفت فاعلي خويش را از دست داده كلمة دري رسي
در زير چند مثال از . بسياري از متون به كار رفته استدر  »ندـ « پسوند

 در ترجمة فاطر »آفريننده«به جاي » آفرينند«: شود متون كهن ارائه مي
: »ندهكن آه«به جاي » كنند آه« .)139 :، قرآن1089، ص 3ج  ،ة قرآنيفرهنگنام(

 265:»بسنده«به جاي » بسند« .)161ص ، الدرر ،متحمد( از بيم خدا كنند آه: االواه
كبس؛)519، ص 1ج  ،االدبةممقد، زمخشري( رااست ت بسندبس تو را : ح 

خداي  بسندبگو يا محمد، : )137ص ( ترجمة قرآن موزة پارسهمچنين در 
نيست اين الّا : »كننده بيان«به جاي » كنند بيان« .ميان من و ميان شما گواهي

 .)164، ص 16ج  ،تفسير، ابوالفتوح( ]مبينٌ[=  266كنند بيانيادكردي و قرآني 
، ص 16ج ، همان( بود] اَواب[=  كنند توبهاو : »كننده توبه«به جاي » كننده توبه«

ببجارد براي : »خواركننده«به جاي » خواركنند« .)»دا«بدل  ، حاشيه، نسخه270
به » دارند گوي راست«. )20، ص 16ج  ،همان( ]مهيناً[=  خواركنندبي ايشان عذا

مر آنچ را  267دارند گوي راست: در ترجمة مصدّقاً، »دارنده گوي راست«جاي 
به جاي » زجركنند«). 223ص ، اي فارسي از قرآن مجيد ترجمه( پيش از ويست

                                               
 -bardمشتق از ريشـة  » ندبل« *-brd̥ant فارسي باستان < buland فارسي ميانه <بلند . 264
 ).208 :1383 دوست حسن( »بلند بودن«
است و پسوند سازندة صفت فاعلي بـرخالف قاعـده بـه صـفت       صفت فاعلي» بسنده«. 265

 ).200: 1383 دوست حسن( نه به مادة مضارعاست افزوده شده 
  .اند آورده» ]ه[كنند بيان«مصححان در متن  .266
 .آورده است» ]ه[دارند گوي راست«مصحح در متن . 267
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 زجركنند تگانكشيده، و به حقِّ فريش به حقِّ فريشتگانِ صف: »زجركننده«
: منؤدر ترجمة م »گرونده«به جاي » گروند«. )178، ص 16ج  ،تفسير، ابوالفتوح(

، اي فارسي از قرآن مجيد ترجمه( ...و نه زني گرونده را 268گروندو نبود مر مردي 
شما و آن هنبازان شما : »هنبازگيرندگان«به جاي » هنبازگيرندان«. )216ص 

بوديد  كه نه) رَكاؤُهمشُ= ( ايشان هنبازگيرندانكه  كنيم ميان ايشان، گويند جدا مي
 .)»خ«، نسخة ، حاشيه671، ص 3ج  ،ترجمة تفسير طبري( ما را پرستندگان

در بسياري از متون در كنار هم به » ندهـ «و » ندـ «شايان ذكر است كه  هاين نكت
  .اند كار رفته

  
 234، ص 1 ج

  .ار فرستاد حرم بهگوسفند و گاو و شتر  :اص
  .فرستاده را حرم گوسفند و گاو و شتر به :تغ

اين موارد به ترتيب الفبا  .شود ديده مي اين امالدر متنِ مورد نظر چندين بار 
آن،  جاويدانان بوند در: »خوشنودشده«به جاي » خوشنودشد« :اند چنين

 .)1038ص ، 2 ج( خداي عزوجل از ايشان ]خشنودشد: اصل[ 269خوشنودشد
است و آنچه  گذشتاين همه نوشته است، آنچه : »گذشته«به جاي » گذشت«

نشود از  271گشاد: »گشاده«به جاي » گشاد«. )406ص ، 1 ج( است 270نگذشت
هايِ اعمالِ  سوگند به فرشتگانِ نامه. )296ص ، 1 ج( بهر ايشان درهاي آسمان

به جاي » برد نام« .)1124ص ، 2 ج( بدان جهان 272رسانندگانگشادبندگان را 
تا برسد هريكي از  ؛)515ص ، 1 ج( مدتي برد نامدهدشان تا  زمان مي: »دهبر نام«

                                               
 .آورده است» ]ه[گروند«مصحح در متن . 268
  .آورده است »]ه[شد خوشنود« مصحح در متن. 269
  .آورده است »نگذشته«و » گذشته«مصحح در متن . 270
  .آورده است »]ه[گشاد« مصحح در متن .271
  .آورده است »رسانندگان]ه[گشاد« مصحح در متن .272
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 .)892ص ، 2 ج( ]اجالً مسمي= [ 273برد نامشما به وقت 
ص ، 2 ج( ]نائمون[=  274خفتانايشان : »خفتگان«به جاي » خفتان« :جمع

 275كردانيم بهره بيبلك ما : »كردگانيم بهره بي«به جاي » كردانيم بهره بي«. )1084
 .)1084ص ، 2 ج( ]محرومون[= 
 ج( بهر متّقيان از 276شده است آماده كرد: »كرده آماده«به جاي » كرد آماده« :نقلي

مر  ]اَعد= [ 277است آماده كرد: »كرده آماده«به جاي » كرد آماده« .)130ص ، 1
رويت سوي : »زده«به جاي » زد« .)802ص ، 2 ج( ايشان را عذاب خواركننده

به » كم كرد نشود« .)1126ص ، 2 ج( به سه روي 278زد استشاخ دود دوزخ كه 
از عمر وي به گذشتن ] الينقَص[=  279نشود كم كرد: »كم كرده نشود«جاي 
شما  280حالل كرد شد: »كرده حالل«به جاي » كرد حالل« .)819ص ، 2 ج( بعضي

[=  281گرفت استو : »گرفته است«به جاي » گرفت است« .)59ص ، 1 ج( را
و هرگز آرزو : »اند فرستاده«به جاي » فرستاداند« .)1024ص ، 2 ج( عهدتان ]اَخَذَ

 .)1058ص ، 2 ج( بدان جهان 282فرستاداندنبرندش بدان بديها كه پيش 
آمده بود و با بني اسرائيل : »كرده حرب«به جاي » كرد حرب« :ماضي
  .)80ص ، 1 ج( و سران را كشته و اموال و اوالد را به غارت برده 283كرد حرب

يابيم اين كلمات از مقولة صفت مفعولي و فعل  درمي ،با نگاهي به شواهد فوق

                                               
  .آورده است» ]ه[برد نام« مصحح هر دو مورد در متن. 273
  .آورده است» خفتان«و در حاشيه » خفتگان« مصحح در متن. 274
  .آورده است» نيم]گا[كرد بهره بي«مصحح در متن  .275
  .آورده است» شده است] ه[آماده كرد« مصحح در متن. 276
  .آورده است» است] ه[آماده كرد« مصحح در متن. 277
  .آورده است» است] ه[زد« مصحح در متن. 278
  .آورده است» نشود] ه[كم كرد« متن مصحح در. 279
  .آورده است» شد] ه[حالل كرد«  مصحح در متن. 280
  .را به حاشيه برده است» گرفت است«آورده و » گرفته است« مصحح در متن. 281
  .آورده است» اند]ه[فرستاد« مصحح در متن. 282
  .آورده است» ]ه[حرب كرد«  مصحح در متن. 283
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يكي از مشتقات مادة ماضي، صفت فاعلي گذشته . مجهول و ماضي نقلي هستند

و صفت مفعولي گذشته است كه در ساخت فعل مجهول و ماضي نقلي نيز به كار 
 . )201 :1387 ابوالقاسمي( نامند ميرود و آن را مادة نقلي مي

 مفعول يا صفت مفعولي در اسم( صفت فاعلي گذشته و صفت مفعولي گذشته
  : شود غربي به دو شيوه ساخته مي ةدر ايراني ميان )داول دستورنويسان فارسيت

كه چيزي به ضي الزم، بدون آنما) بن= ( ماضي متعدي و مادة) بن= ( مادةـ 1
صفت فاعلي گذشته به كار  آنها افزوده شود به عنوان صفت مفعولي گذشته و

صفت فاعلي گذشته از فارسي ميانة ( خفته: xuftمرده، :  murd روند، مانند مي
 شود افزوده مي) -aka-: در ايراني باستان( ag-به مادة ماضي، پسوند ـ 2 )ترفاني

  ).180 :1387 ابوالقاسمي(
ي اما در فارسي دري صفت فاعلي گذشته از مادة ماضي الزم و صفت مفعول

شود كه  ساخته مي) e-: امروز( a-افزودن پسوند گذشته از مادة ماضي متعدي با 
نشان » ـه «با حرف  ــ فارسي ميانه است ag-كه بازماندة  ــاين مصوت را 

 284.)صفت مفعولي گذشته( »گفته« ،)صفت فاعلي گذشته( »خفته« دهند، مانند مي
نيز » ه«رت بدون ، در كنار ساخت فوق، صودر برخي متون فارسي دري

، 342: 1963(ژيلبر الزار . شود، مانند شواهد مورد استناد از متن حاضر ديده مي
ساخت نوع ( رداشم اين شكل را بازماندة صورت فارسي ميانه مي )485بند 

                                               
كند كه در گذشته عملي را  داللت بر كسي يا چيزي ميدر فعلهاي الزم، صفت مفعولي . 284

را انجام داده » رفتن«كسي كه در گذشته عمل ( رفته انجام داده و فاعل آن است؛ مانند
كند  در فعلهاي متعدي، صفت مفعولي داللت بر كسي يا چيزي مي). است و فاعل آن است

شده، كسي  يعني كشته( كشته نند؛ ماكه در گذشته عمل بر او واقع شده و واقعاً مفعول است
در ماضي نقلي نيز اين دو حالت در مورد ). كه در گذشته به دست كسي كشته شده است
در حقيقت  »ام رفته«شود وجود دارد؛ مثالً  آنچه كه اسم مفعول يا صفت مفعولي گفته مي

ل و يعني من در گذشته رونده بودم و اكنون و در زمان حاضر اين رونده بودن من حاص
صفت فاعلي است يعني من  »كشته« )كسي را(» ام كشتهمن «مورد  موجود است، اما در

از افادات شفاهي دكتر (ودم و اكنون به عنوان كشنده هستم در گذشته كشندة او ب
  ).اشرف صادقي در كالسهاي دانشگاه تهران علي
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بيان حركت  »هاي«، كه در آن االبنيهاما خانلري با استناد به شاهدي از ، )اول
هر  :كند الخط تلقي مي ته شده، آن را رسمحذف و روي صامت آخر فتحه گذاش

  ).االبنيه( اش ازو سنگي شد بود كه سيب بسيار خورد بود و معده
 ؛كند گفتة خانلري درمورد صفاتي كه حرف آخرشان مشكول است، صدق مي

در  .توان صفاتي را كه مشكول نيستند، قاطعانه مشمولِ اين نظر دانست اما نمي
ي كند صفات مفعول و دليلي كه ثابت مي. نظر الزار را پذيرفتتوان  مورد آنها مي

و  خفتانهاي واقعي هستند دو كلمة جمعِ در اين متن معرف تلفظ» ه«بدون 
 است كه اگر مختوم به مصوت بودند بايد در حالت جمع به صورت كردان بهره بي
  285.آمدند ميدر» كردگان بهره بي«و » خفتگان«
  
 391، ص 1 ج

  .همتا بي پادشا به نام: اص
  .همتا بي] ه[به نام پادشا: تغ
 اين در اصل بر بنا ،)207: 1383 مكنزي( است pādixšā(y)در پهلوي » پادشا«
h الزم است يادآوري كنيم . نداردh ت بلند در فارسي غيراشتقاقي پس از مصو

يكتاه و  289،همتاه 288،ديباه 287،دوتاه 286،مانند آسياه ــدري، در برخي كلمات 
براي اطالع از ( نيز از اين دست است» پادشاه«شود؛ كلمة  ديده مي ــ غيره

شايان توجه است كه اين واژه در متن . )79: 1357 صادقي: نك ،شواهد بيشتر
 روز  پادشاه: به كار رفته است» پادشاه«و » پادشا«حاضر با هر دو صورت

                                               
 .اشرف صادقي در كالسهاي دانشگاه تهران از افادات شفاهي دكتر علي .285
  ).124 ، ص16ج  ،تفسير، ابوالفتوح( گردد، چون قطب آسياه آسمان بر قطبي مي: آسياه .286
، 1ج ، ترجمة تفسـير طبـري  ( دلت دوتاه گشته است و در آن وقت يكتاه بود: دوتاه، يكتاه .287

 ).، حاشيه216ص 
 :السـندس ، )، حاشـيه 774، ص 3ج ، ترجمة تفسير طبـري ( سنگ ديباه حرير شد هم: ديباه .288

 ).309 ، ص1ج ، هتكملكرميني، ( ديباه تنك
  ).471، ص 1ج ، هتكملكرميني، ( همتاه: العدلُ و العديلُ: همتاه .289
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، ميان من پادشا د بسنده استبگو يا محم ؛)1ص ، 1 ج ،تفسير نسفي،( قيامت است
  ).759، ص 2 ، جهمان( و شما گوا

  
  561ص ، 1 ج

اي كاشكي من به خداي خويش شرك نياوردمي و اين نعمتها از وي  :اص
  .ديديميديدمي نه از خود 

اي كاشكي من به خداي خويش شرك نياوردمي و اين نعمتها از وي ديدمي  :تغ
  .نه از خود ديدمي

نيز شناسة اول شخص مفرد به صورت  در متن حاضر، در چند مورد ديگر
به كار رفته است، جملة فوق در نسخة » مـ «ولي در بقية موارد به شكل » يمـ «
[=  اي كاشكي من به خداي خويش شرك نياورديمي: چنين است» ن«
[=  بمان مرا با آن كسي كه آفريديمش »آفريدم«به جاي » آفريديم«. ]اُشْرِك لَم

به جاي  290»ييم آورده« .)»ن«، حاشيه، نسخة 1111ص ، 2 ج( تنها] خَلَقْت
به » تقصير كرديم«. )935ص ، 2 ج( به شما حجت پيداييم  آورده: »ام آورده«

 در حقِّ خداوند خلقان كرديمتا گويد تني اي دريغا تقصير : »تقصير كردم«جاي 
به جاي » بگرفتيم«و » زمان دادم«به جاي » زمان داديم« .)875، ص 2 ج(
شان، و ايشان ستمكاران؛ ثُم اَخَذْتُها  داديمو چند اهل شهري كه زمان : »فتمبگر«

اُ جز وي : »گيرم«به جاي » گيريم« .)636، ص 2 ج( شان به عقوبت بگرفتيمباز 
  ).830، ص 2 ج( ]ءاَتَّخذُ[=  291گيريمبتان را به خدايي 

است كه  ـēmشناسة اول شخص مفرد و جمع در زمان حال، در زبان پهلوي 
 ـēmدهد كه تلفظ  اين ضبط نشان مي. است ل پيدا كردهتحو ـamو  ـomبعدها به 

با مراجعه به  ).391 :ب1386 صادقي( است در زمان مؤلف يا كاتب رايج بوده
شود كه عالوه بر  مي ديده  )بخشهايي كه در دسترس نگارنده بوده است( نسخه

                                               
  .استداده » ام آورده«مصحح در متن . است» يم«الخطي براي نشان دادن  رسم» ييم« .290
  .آورده است» گيرم«مصحح در متن  .291
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 چندموارد بدون حركت و در  كاربرد فوق، شناسة اول شخص مفرد در اكثريت
 2 ، س435ص مطابق نسخه، ( باشَم: است ضبط شده )am-( م مورد به صورت ـَ

، 2نسخه، مطابق ج( ؛ كُنَم)چاپي 5 ، س846ص ، 2 نسخه، مطابق ج( ديدم ؛)چاپي
 نسخه، مطابق ج( ِـم̀دهـِِ مي: ؛ و در يك مورد بدين صورت)چاپي 7، س855ص 

  .)چاپي 8 ، س815ص ، 2
يا  اسة اول شخص مفرد در زبان مترجمتوان گفت احتماالً شن اين مي بر بنا

هنوز از بين نرفته  ēm-اما صورت كهن آن يعني  ،بوده تخفيف يافته ـemكاتب به 
نيز  ـamو در كنار اين دو صورت، تلفظ  )391: ب1386 ادقيص( است  بوده

  .است  وجود داشته
  
 601ص ، 1 ج

 .كه وي است پادشاه بسزا] اهللا[=  اسزا، آن خداويپاك است از هر ن :اص
  .ي كه وي است پادشاه بسزا]ند[پاك است از هر ناسزا، آن خداو :تغ
: شود و به دو صورت نوشته مي 292باشد مي» خدا«صورت سغدي » خداو«

xutāu, xutāw )در ديگر متون كهن نيز ديده » خداو« ).440: 1383 قريب
هاي خداي و شما گواهي شويد به آيت را كافر ميكتاب، چ خداوانيا  :شود مي
 خداو: ذُو )»پا« بدل ، حاشيه، نسخه229، ص 1ج ، ترجمة تفسير طبري( دهيد؟ مي

  ).57 :، قرآن761، ص 2ج ، فرهنگنامة قرآني(
كه  در زبان بلخي، چنان xoadeo، نه مأخوذ از است» خداو«ممال » خديو«كلمة 

خديو، خداوند : آمده است) 412ص چاپ اقبال، ( لغت فرسدر . اند بعضي پنداشته
مر آن  :است در متون كهن به كار رفته خديو. خديو بود، گويند كشورخديو و گيهان

  ).130ص ، فرامرزنامه( خديو ن با چنين آفريدش جهان/ مرز را نام باشد كليو
 دانخَديون: اُولُوا: نيز در متون به كار رفته است» خداوند«به جاي » خديوند«
، 775، ص 2ج  ،همان( خديوند: رب .)55 :، قرآن312، ص 1ج  ،فرهنگنامة قرآني(

                                               
  .بيدي اشارة شفاهي دكتر حسن رضائي باغ .292
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وجه  خسرو،ناصر( جهاد است خديوندهر امامي كه بجاي پيغمبر ايستد  .)59 :قرآن
  ).233ص ، دين

  
  669، ص 2 ج

] شَـاهيغْ[=  فروپوشيدش... يا همچون تاريكهااي در دريااي بسيار آب : اص
  .درياب ر موجي بيزب موجي از

زبر موجي  فروپوشد موجي از... يا همچون تاريكهااي در دريااي بسيار آب : تغ
  .بي درياب

آموزگـار و  ( اسـت  ēd- شناسة سوم شخص مفرد در زمان حال، در زبان پهلـوي 
دهنـدة آن   ضبط فوق نشان. است  تحول يافته ـ adكه بعدها به  )74: 1382تفضلي 

البته با . هنوز از بين نرفته بوده است ـ ēdيا كاتب شناسة  جمرتاست كه تا زمان م 
شود كـه   مي  ديده )بخشهايي كه در دسترس نگارنده بوده است( مراجعه به نسخه

عالوه بر كاربرد فوق، شناسة سوم شخص مفرد در اكثريت موارد بدون حركت و 
، 453ص  مطابقنسخه، ( برَدباز :است ضبط شده )ad-( در چند مورد به صورت ـَد 

د )1 ، س556ص ق بمطانسخه، ( كُنَدا ؛)11 س س579ص مطـابق  نسـخه،  ( ؛ برسـ ، 
همـين مقالـه، بخـش    : نك؛ از آخر 3 ، س600ص مطابق نسخه، ( 293بركَنَدش ؛)10

توان گفت صورت كهن شناسة سـوم   اين مي بر بنا  .)كلمات مشكول، مبحث شناسه
و در كنار   هنوز از بين نرفته بودهدر زبان مفسر يا كاتب  ،ēd-يعني  ،شخص مفرد

  .است  نيز وجود داشته ـadاين صورت، تلفظ 
: »آفريند«به جاي » آفرينيد« :شود در ساير متون كهن نيز ديده ميـ ēdتلفظ 

و اصل او آب اندك  294آفرينيدنطفه اين آب معروف است كه خداي از او فرزند 
و » بازخواند«به جاي» انيدبازخو« .)298 ، ص13ج ، تفسيرابوالفتوح، ( باشد

تا آنگه كه كامستيد كه در گريستن و : ان كادت لتبدي به: »برد« به جاي» بريد«
                                               

  .مصحح اين حركت را ضبط كرده است. 293
  .آفريند: بدلها در نسخه. 294
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، 270، ص 7ج  ،كشف االسرارميبدي، ( بازخوانيدو  بريدزاريدن موسي را نام 
 : »باشد«به جاي » باشيد« .)10: قصص

َ
لِک

ٰ
 فا غايب مذكر باشيداشارت ذ

 :»دارد«به جاي » داريد« .)»لي«بدل  ، نسخه3294 ص، 5ج  ،تفسيرسورآبادي، (
ج ، ترجمة تفسير طبري( 295گفت هر كه از شما ماه رمضان اندر يابد روزه داريد

پرستي  كه ما ببت كنَيد مياين بدان : »كند مي«به جاي » كنَيد مي« .)122، ص 1
به » يدوا ياد ده« .)چاپي 203ص  :، برابر باپ93 ، گاالنبيا قصص( ميل كرديم

اگر ز ياد بشود يك زن را از آن دو وا ياد : در ترجمة تُذَكّرَ »وا ياد دهد« جاي
: نك؛ 282: ، بقره44ص ، ترجمة قرآن ري( 296ديگران او را ديگر زن دهيد
  ).57ـ56: 1389همو ؛ 125 ـ124: الف1388سيدآقايي  حاجي

  
  807، ص 2 ج

  .بدرراند ها ميخ به مقدار حلقه كن نه سطبرتر كه حلقه :اص
  .ها بدراند ميخ به مقدار حلقه كن نه سطبرتر كه حلقه :تغ

كاتبان براي نشان دادن تشديد در يك واژه يا از عالمت تشديد باالي صامت 
فعل . كردند كردند و يا در برخي متون يك صامت را دو بار كتابت مي استفاده مي

ت نوشته شده در متن حاضر به دو صورو  297در پهلوي مشدد است» دريدن«
در متون ديگر نيز ديده اي  چنين شيوه. )566، ص 1 ج( بدراني مي: است
: 1383 دوست حسن( parrīdan در پهلوي» پريدن«عنوان مثال فعل ه شود؛ ب مي

 گ، االنبيا قصص( پرريد مي: است و در متون به دو صورت كتابت شده است )269
مثال  .)337، ص 3ج  ،تفسير ،ابوالفتوح( ، پرِّيد)13 اپي، سچ 56ص  :برابر با ،ر26

و در متون  )285 :1383 مكنزي( است karrاست كه در پهلوي » كر«ديگر كلمة 
 :، قرآن936، ص 3ج  ،فرهنگنامة قرآني( كَرّان: صم: نوشته شده استبه دو شكل 

                                               
  .است  تغيير در متن باقي گذارده  مصحح اين واژه را بي .295
 .اُالْخریٰ ِاْحدٮُٰهما َفُتَذکَِّر ِاْحدٮُٰهمااَنْ تَضلَّ : 282 :بقره. 296
  ).242: 1383 مكنزي( است darrīdanدريدن در پهلوي  .297
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  .)113 :، قرآن937، ص 3ج  ،همان( كرران: صماً؛ )2
  

  نكات دستوري
متن نتيجه  دري كه در تصحيح متن به آنها توجه نشده و برخي نكات دستور
  . تغيير داده شده است

  »را« اضافه كردن .الف
همراه مفعول صريح » را« بايد گفت در بسياري از متون قديم» را«در بارة افزودن 

در همين كتاب نيز بارها ديده شده و مصحح  اين نكته رفته است و به كار نمي
  .افزوده است» را«به برخي درون قالب  اما ؛است غيير نداده تعدادي از آنها را ت

كه ] را[گويند ايشان چون  :آورده است» را«شواهد مصحح درون قالب اين در 
 كه كرديت] را[خداي تعالي ضايع نكند نمازهاي شما . )31ص ، 1 ج(... بگرويت 

انيت يا گواهي برگرد] را[اگر گواهي  .)98ص ، 1 ج( ]را[ بيامرز ما. )47ص ، 1 ج(
 شتابند در بزه و عدوان از ايشان كه مي] را[ بيني بسياري. )191، 1 ج(... ندهيت 

، 1 ج( پرستيت اگر او را مي] را[شكر آريت نعمت خداي تعالي . )224، ص 1 ج(
  .)603ص ، 1 ج( برانگيختيم نابينا] را[گويد اي پروردگار من چه معني . )527ص 
ص ، 1 ج( هر كه بدي كند بيابد جزاي خويش :نيافته رتغييند نمونه از موارد چ

 ج( بينند ظالمان جزاي خويش .)727ص ، 2 ج( محكم آفريد همه چيزها .)188
 عورت برادرم بپوشم .)214، ص 1 ج( پاشيد آن خاك بر هابيل مي .)214، ص 1
  ).215، ص 1 ج( نددستهاي راست و پايهاي چپ ايشان ببر .)214، ص 1 ج(

  بر سر آن آمده است» مر«فعولي كه به م» را«كردن  اضافه .ب
آن روز كه  ؛)406، ص 1 ج( گردانيدن نيست] را[ هاي خداي تعالي مر وعده

، 1 ج( ]را[ ها ها مر نويشته را، همچون درنورديدن صحيفه] ها[درنورديم آسمان
  .)622ص 

ر در حالي كه دشده است؛  افزوده متنبه درون قالب » را«در جمالت فوق 
آنها را تغيير نداده  مصحح دارد كه دموارد ديگري از اين كاربرد وجو ،متن همين
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 .)252، ص 1 ج( خداي تعالي كه وي است پروردگار جهانيان مرسپاس  :است
 مرگفت لقمان  .)407، ص 1 ج( گوييت اين كه مي مرنيست به نزد شما حجتي 

  ). 776ص ، 2 ج( ...حال پند و تعليم پسرش در 
آن نمازكنندگان كه  مرواي : شود نيز اين كاربرد ديده مي» ن«سخة در ن

پروردگار خويش تسبيح  مر .)، حاشيه1192ص ، 2 ج( ايشان از نماز غافل شوند
  ).، حاشيه1195ص ، 2 ج( آر

كيست كه ناخواهي كند مر دين : شود در ديگر متون كهن نيز ديده مياين كاربرد 
: 1380صادقي: نقل ازبه ، 22ـ21 ، س76 ص ، عكسي،تفسير قرآن پاك( ابرهيم

  ).94: 1389 سيدآقايي حاجي: نك ،نيز ؛)266
  )شناسة سوم شخص جمع( حذف شناسه به قرينه .ج

از جمله ويژگيهاي متون كهن، حذف شناسة سوم شخص جمع به قرينه است كه 
 .استشود و مصحح آنها را در ميان قالب افزوده  نيز ديده مي تفسير نسفي رد
  :آوريم به صورتي است كه مصحح در متن آورده است مي پي ثالهايي كه درم

  .)107ص ، 1 ج( ]ند[شداگر روي گردانيدند و نپذيرفتند فرمان را، كافر 
و غايب  ي]ند[بوداگر نزد ما . )122ص ، 1 ج( كه ايشانند ستمكاران] اند[آنها

برسد به  ن ميو چو. )137ص ، 1 ج( نگشتندي نمردندي، و ايشان را نكشتندي
] ست[ا  غزورفتگان، يا ترسي كه نو شده منافقان، خبري از امان يافتن سپاههاي به

و لو . پيش از درستي ميان مؤمنان] نرا[كنند آ به حق ايشان، اذاعوا به آشكارا مي
وي  آن را به رسول تا ي]ند[بماندردوه الي الرسول و الي اولي االمر منهم و اگر 

 بهوي گفت گفتار حق كه  .)176ص ، 1 ج( ...حي آسماني خبر دادي از و
آن  .)577ص ، 1 ج( اند در وي جهودان و ترسايان عالم و باجدل ]اند[شك

  ).802، ص 2 ج( 298پارساياننزديكتر بدانك شناخته شوند كه آزادزنانند و 
 يك دنده از پهرلو او جدا كردند و بر :شود در ساير متون نيز اين كاربرد ديده مي

صادقي : ، به نقل از92ص ، ترجمة تفسير طبري( گانه نهاد آن گردون چهل
                                               

 .آورده است» پارسايانند«مصحح در متن . 298
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، 136ص ، ترجمة تفسير طبري( كاروانيان او را بديد و ايمن گشتند .)359: 1385

  ).359: 1385صادقي : به نقل از
  
  عالمت جمع  .د
  1115ص ، 2 ج

  .بوديم] قَادرِينَ[=  آن قادريبلك : اص
  .بلك قادران بوديم :تغ
مربوط كي از عالئم جمع كه در متون منثور و منظوم كهن ديده شده و در كتب ي

كلمة ديگر با  سهدر همين متن . است» يانـ «ضبط نشده عالمت  به اين موضوع،
و » انصاريان« )بخش تطبيق با نسخه: نك( »فرعونييان« :اند جمع بسته شده» يان«
، و مقهور بوديت در مكه يانمهاجرياد كنيد چون اندك بوديت اي  :»مهاجريان«
. )341ص ، 1 ج ،تفسير نسفي،( انصارياننيرو دادتان به نصرت ... دست مكيان  به

 انصاريانندرا و نصرت كردند ايشان را و آن  مهاجريانآنها كه مأوي دادند 
پيش از ... را كه جاي گرفتند به مدينه  انصاريان، مر آن )353، ص 1 ، جهمان(

داده شدند : 1042و نيز در ص  )1041ص ، 2، جمانه( مهاجريانآمدن 
 مؤمنان و مهاجران: نيز به كار رفته است» مهاجران«البته در اين متن . مهاجريان

  ).1041ص ، 2ج ( درويشان مهاجران ،)788، ص 2ج (
 »اولين«، جمع »اولينيان« :شود در ديگر متون كهن نيز ديده مي» يانـ «عالمت

چه گويي كه آن : »پدر«جمع  »پدريان« .)، حاشيه153، ص 17ج  ،تفسير، ابوالفتوح(
» ساليان«. )219 ـ220، ص 2ج  ،تفسير كيمبريج( پدريان و برادران ما اكنون كجااند

 پر و بيامد، تا بفرمود را جبريل تعالي خداي :»ماه«جمع » ماهيان«و  »سال«جمع 
 پديدار ماهيان و ليانسا و شد، كم تاب ماه روشنائي تا فروآورد تاب ماه روي بر

   .)1509، ص 6ج  ،ترجمة تفسير طبري( بدانستند شمار مردمان و آمد،
ياس، و جمع ماه هم هست برخالف ق: نويسد ذيل ماهيان مي برهان قاطعمؤلف 

صادقي و : نك ،براي شواهد و اطالعات بيشتر( همچو ساليان كه جمع سال است
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  ).69ـ66: 1389 آقاييسيد حاجي
  
  استفهامعالمت  .ر

  223، ص 1ج 
كنيت از ما، جز آنك  چه عيب مي اوبگوي كه اي جهودان و ترسايان : اص

  .گرويديم به پادشا
كنيت از ما، جز آنك  چه عيب مي اُبگوي كه اي جهودان و ترسايان : تغ

  .گرويديم به پادشا
هاي قرآن، مترجمان يا كاتبان در ترجمة همزة  ويژه در ترجمه در فارسي دري، به

از كلمات پرسشي گوناگون، اعم از پركاربرد و نادر، استفاده  »هل«استفهام و 
 :نيز ؛192ـ184 :1351 همو ؛134ـ112 :1348 متيني :نيز كتب دستور،: نك( اند كرده

و » اُ«هاي نادر  از جملة اين كلمات، واژه ).168ـ141 :1386 آقاييسيد حاجي
سه امال از يك واژه  )292: 1351( باشد كه بنا به تحقيق متيني مي» و«و » او«

يا واو مجهول  oهستند و به احتمال قوي هر سه ضبط به صورت مصوت كوتاه 
ō به » اُ«در اكثر موارد، در جمالت پرسشي،  ،در متن حاضر 299.اند شده تلفظ مي

شود كه مصحح يك مورد  نيز ديده مي» او«كار رفته است؛ اما در مواردي اندك 
  :و دو مورد را در متن باقي گذارده است را به حاشيه برده

، تفسيرنسفي، ( ما را عطااي دهي اگر ما غلبه كنيم بر موسي و هارون 300اوگفتند 
 از هالك رستند و جستند 301اُو: هلْ منْ محيصٍ. )113 :، اعراف312، ص 1ج 

 ).982، ص 2ج ، همان(
  

                                               
تواند واو مجهول باشـد و آن را بايـد    اشرف صادقي عقيده دارد اين حرف نمي دكتر علي .299

  .دانست) o: ، در فارسي امروزu(اماليي از ضمه 
 .باشد اُ مي= او : مصحح در حاشيه توضيح داده است .300
در » او«حركـت  كـه   گفتني اسـت . ’به جاي اُ  اُو :مصحح در حاشيه توضيح داده است .301

 .اُو: نسخه بدين شكل است
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  كاربرد فعل جمع براي فاعل مفرد .س
  431ص ، 1ج 
  .كه گوسالة بريان پيش ايشان آورد] فَما لَبِثَ[=  نكردنددرنگ  :اص
  .درنگ نكرد كه گوسالة بريان پيش ايشان آورد :تغ

در همين متن و ساير متون كهن يافت باز هم كاربرد فعل جمع به جاي مفرد 
  :شود مي

بيارش اگر هستي از ] قالَ[=  302گفتند: »گفت«به جاي » گفتند«: در همين متن
: »آورد فرود«به جاي » آوردند فرود« .)695، ص 2ج ( درين دعوي راستگويان

جهودان ] أنزَلَ[=  303آوردند فرودو ... خداي تعالي راست صفت قوت و عزّت 
  .)793ص ، 2ج ( شان كردند با مشركان از حصنهاي پشتي مي بني قُرَيظه را هم
، ابوالفتوح( تندبرفهزيمت  فرعون به: »برفت«به جاي » برفتند« :در ساير متون

 خداي تعالي 304كردندجدا : »كرد«به جاي » كردند« .)336، ص 8ج  ،تفسير
اين : افروز گفت عالم: »كيست«به جاي  »كيستند« .)21، ص 8ج ، تفسير، همان(

خداي : »گرفت«به جاي » گرفتند«. )316، ص 2ج ، عيار سمكارجاني، ( كيستند
عصا كي سليمان بر ان چفسيده بود  عزوجل اين مورچه سپيد را بفرستَاد تا ان

خُوردي و ان عصا پهن بود و يك مورچه  و هروزي لختي همي گرفتندبخوردن 
: »گفت«به جاي » گفتند« ).پ45، نسخة چستربيتي، گ ترجمة تفسير طبري( بود

بولس ايشان را گفت چه گوئيد در عيسي كه وي كيست، نخست گفت مرده را 
. اَبرص را كي درست كند؟ گفتند خداي 305گفتند... دا زنده كي كند؟ گفتند خ

  ).613 ، ص2ج ، هاي قرآن قصه و  ترجمه( گفت چه گوئيد از گل كي جانور كند؟
  

                                               
 .آورده است» گفتند«و در حاشيه » گفت«مصحح در متن . 302
  .آورده است» فرودآوردند«و در حاشيه » فرودآورد«مصحح در متن . 303
 .اند قرار داده» جدا كرد«را به حاشيه برده و در متن » جدا كردند«مصححان . 304
 .اند قرار داده» گفت«برده و در متن را به حاشيه » گفتند«مصححان . 305
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  كلمات مشكول
، مشـكول بـودنِ تعـدادي از    تفسير نسـفي  نسخة اساس يكي از اختصاصات مهم

را نشـان  يـا كاتـب    كه لغات مشكول، تلفظ زمان مفسراز آنجا  .كلمات آن است
ن از اهميـت  هـاي آ  دهد و به لحاظ تحقيق در پيشينة زبـان فارسـي و گونـه    مي
 مصـحح  .شـد  مـي بايد تمامي آنها به متن چاپي منتقـل   اي برخوردار است، ويژه

شَـرْهابقُم در  ، 450ماننـد آكَفْـت در ص  ( تعداد محدودي از اين كلمات را ذكر كرده
بارة اعـراب برخـي كلمـات     چاپي درو گاه در مواردي اندك در متن  )451ص 

مقابلة مـتن چـاپي    .خة ديگري استمتذكر شده كه حركت از نسخة اساس يا نس
يكي اين كـه مصـحح كلمـاتي را كـه      .دهد ان ميچند نكته را نشنسخة اساس  با

گـذاري   كاتب يك يا چند بار مشكول كـرده و در سـاير مـوارد آنهـا را اعـراب     
فقط » اُ«مثالً نشانة استفهام . ركت ضبط كرده استننموده، در همه جا با همان ح

اما مصـحح در تمـام مـوارد ايـن كلمـه را بـه        ،در چند مورد با ضمه ضبط شده
تمامي موارد مشكول را به متن چاپي كه مصحح دوم آن .آورده است» اُ«صورت 
تعدادي از كلمات را در متن كه براي سهولت تلفظ، ينسوم او است؛ رده منتقل نك

 بـر  بنا .بدون آنكه در نسخه اعراب داشته باشند ،است نموده گذاري اعرابي چاپ
و  ايـن كتـاب  بارة لغات مشـكول   اين نگارنده بخشي از اين مقاله را به بحث در

براي سهولت مراجعه، كلمات بـه   ،در اينجا .بندي آنها اختصاص داده است تقسيم
هـاي مشـكول ايـن     رة واژهنكات اساسي دربـا . شود ترتيبِ متن چاپي آورده مي

  :بدين قرار است 306متن
  :تلفظ قديم

 309کنٖنـد مـي  ؛)3 ، س505ص  ،1ج ( 308چراگاه ؛)6 ، س475ص ،1ج ( 307كرديم
                                               

 910تـا   427شود مربوط به صفحات  مطرح مي» كلمات مشكول«مواردي كه در بخش. 306
  .چاپي است كه با نسخه مقابله شده است 1065تا  974و 
ذكر اين نكته الزم است كه در اين متن در بيشتر ). 98: 1383 مكنزي( kyrdn: در مانوي .307

، ص 2 ج :برابر بـا ، پ306نسخه، گ ( روان كَرْد دو دريا را: ار رفته استبه ك» كَردن« موارد
  ).چاپي 9 ، س687
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 کٖننـد مـي  :نيز ،)از آخر 5 ، س556ص ، 1ج ( ٖندبود و نيز )12 ، س513ص ،1ج (
 بنْـد ، يا)آخر ، س605، 1ج ( كيانَنْد :and در مقابل ضبط. )15 ، س822ص ، 2ج (
دش  ؛)2، س614ص ، 1ج ( ، بترسند)3 ، س613ص ، 1ج ( هـ515ص  ،1ج ( 310ن ،

ص ، 2ج ( بچشــانيمش :و نيــز )15 ، س544ص  ،1ج ( 311شــانيديمتيچب ؛)1 س
 ؛)1 ، س620ص ، 1ج ( 313گُمان ؛)2 ، س611ص ، 1ج ( 312يديمرآفُ ؛)9 س ،627

ــياري ســـژده ؛)9 س ،629ص ، 2ج ( 314ب ــده مـ  ؛)9 ، س723ص ، 2ج ( 315دهنـ
رَا  ؛)8 س ،844ص ، 2ج ( 316جِهانيان سـيده  ؛)16 ، س846 ص ، 2ج ( 317چـ318ر 

 ).11 ، س1048ص ، 2ج ( 319ميان ؛)17 س ،854ص ، 2ج (
  وشة صامت آغازيخ

ايـن  . نـد ا هصـامت آغـازي بـود     تعدادي از كلمات در فارسي ميانه داراي خوشة
                                                                                                       

  ).57 :1383 مكنزي( čarag :در پهلوي .308
آموزگار و ( است ēnd/-and- پهلويزبان در شناسة سوم شخص جمع در زمان حال، . 309

در  ،پَاٖيْند هٖمی: شود ده ميدي »ندـ ِ«در برخي متون كهن ديگر نيز ضبط . )74: 1382 تفضلي
، ...تفسيري بر عشري از (بازداشتند  ؛)581 ص، 4شمارة  لغات قرآن فرهنگ( ظُرُونَترجمة ينْ

، 2ج  ،فرهنگنامة قرآني( ؛ پروردند، در ترجمة ربياني)چاپي 9ص : برابر با مقدمه، ص چهارده،
  .)55 :، قرآن780ص 

  ).317: 1383 مكنزي( nihādan :در پهلوي ،نهادن. 310
  ).643، ص 2 ج ،برهان ةمعين، حاشي( câshtan: در پهلوي ،چشيدن. 311
  :تصوير اين كلمه در نسخه چنين است). 178: 1383مكنزي ( āfurīdan: در پهلويآفريدن، . 312

        
  ).295: 1383 مكنزي( gumān(īh): در پهلوي .313
  .)198: 1383 مكنزي( wasyār: در پهلوي ،بسيار. 314
  ).237: 2004ت سدوركين مايسترن( mizdag :مانوي فارسي ميانهدر  ،مژده. 315
 ، س434ص( »جهـان «البته ضبط . )226: 1383 مكنزي( است gēhān: در پهلوي ،جهان. 316

  .شود نيز در نسخه ديده مي )13
  ).227: 1383 مكنزي( čarag: در پهلوي. 317
  ).249: 1383 مكنزي( rasīdan: در پهلوي ،رسيدن. 318
  ).309: 1383 مكنزي( mayān: در پهلوي. 319
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در مـتن  . اسـت   هشد ، گاهي با يك مصوت كوتاه شكسته خوشه در فارسي دري
حاضر در چند واژه، خوشة صامت آغازي به شكلي متفاوت با فارسـي قـديم و   

  :است  معاصر شكسته شده
 فَرسـتاديم ؛ )12 ، س533 ص ،1ج ( 321فرمـاييم  ؛)6 ، س510 ص ،1ج ( 320ستم 
رِش )از آخر 4 ، س776 ، ص2ج ( 323؛ سبندانه)2 ، س709 ، ص2ج ( 322ش ؛ آفـ 

  ).10 ، س997 ، ص2ج (
  »بـ«وند فعلي پيش

مـواردي انـدك   مشكول است و حـركتش در   يدر موارد اندك» بـ«پيشوند فعلي 
  :استفتحه و در چند مورد كسره 

برد:   بـ2 ، س486ص ،1ج ( ب(ستاي ؛ب ) دانك )8 ، س688 ، ص2ج ص2ج ( ؛ بـ ، 
  ).7 ، س863

 ؛)11 ، س544 ص ،1ج ( 324بِگرداننـدت  ؛)آخـر  ، س514 ص ،1ج ( بِـداردش :  ـب
  ).1 ، س858  ، ص2ج ( ؛ بِده، بِدار)از آخر 4 س ،599 ص ،1ج ( بِساييمش

  »به«حرف اضافة 
بـه   مـواردي در حركـت و   در اكثرِ موارد بي) pad :در پهلوي( »به«حرف اضافة 

 ،1ج ( ؛ بِابتدا)2 ، س447ص  ،1ج ( بِرَسنْ: به كار رفته است» بـ«و » بِـ«صورت 
از  6 ، س696، ص 2ج ( بِتَزْوِيــرْ ؛)2 ، س546ص  ،1ج ( بِكبــر ؛)15 ، س539ص 
از  3 س ،783، ص 2ج ( آيـات بِـه   ؛)از آخـر  5، س 720، ص 2ج ( بِه فعل ؛)آخر
 2 ، س1041ص ، 2ج ( ؛ بِمدينه)15 ، س842، ص 2ج ( )بِه دادن= ( بِدادنِ ؛)آخر

، ص 2ج ( ]بـه آن كـه  =  بـدان كـه  [ ؛ بدانك)8 ، س537ص  ،1ج ( بنزد ؛)از آخر
  .)12 ، س783

                                               
  ).259: 1383 مكنزي( stahm :در پهلوي. 320
  ).279: 1383 مكنزي( framūdan: در پهلويفرمودن، . 321
  ).278 :1383 مكنزي( frēstādan: در پهلويفرستادن، . 322
  ).136: 1383 مكنزي( spandān: در پهلوي ،سپندان .323
  .يِگردانندت: اصل. 324
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  پيشوند نفي

 پيشوند نفي در نسخة حاضر، جز موارد بدون حركت، در مواردي اندك با فتحـه 
 ؛8 ، س511ص  ،1ج ( نَينْـد  ؛)2 ، س457ص  ،1ج ( نَمـانم : ضبط شده است) نـَ(

  ).9 ، س824، ص 2ج ( نَداديم ؛)12 ، س517ص : نيز
  اضافه نشانة

ليه در نسخة حاضر، جز مواردي كه هـيچ عالمتـي بـين آن دو    ا ضاف و مضافم
  :كتابت نشده، به سه صورت به كار رفته است

 ؛)8 ، س591ص ، 1ج ( بـرادري تـو  : كتابت شده است» ي ـ «بين آن دو . الف
ج ( ]از درِ مالمت= [ ؛ از درِي مالمت)6 ، س843ص ، 2ج ( ]برِ وي= [ ي ويبرِ
  325).1 ، س849ص ، 2

ص ، 1ج ( جمـع كـردنِ خلـق   : كسره آمده اسـت  اليه و مضافمضاف بين . ب 
، 1ج ( دو يارِ زندان ؛)7 ، س438ص ، 1ج ( 327حاضر شدنِ اهل 326؛)6 ، س438
ص ، 1ج ( قسمت نيكوتر ؛)1 ، س479ص ، 1ج ( آمدنِ وي؛ )9و  8، س 452ص 
 ص، 1ج ( زنِ زناكـار  ؛)از آخـر  4 ، س531ص  ،1ج ( نشانِ اندوه ؛)13 ، س515
  .)5 ، س577
، فتحه آمـده  و در يك مورد بين صفت و موصوف اليه بين مضاف و مضاف. ج
آنچه روزي كردشان : زبانانَ چهارپايان ؛ بي)4 ، س445ص  ،1ج ( قعرَ چاه: است
 4، س 690، ص 2ج ( 328؛ كار نيك)5 ، س633، ص 2ج ( زبانانَ چهارپايان از بي

  .)1 ، س848، ص 2ج ( 329؛ پروردگار شماست)5 و

                                               
  ).92: 1383 مكنزي( است īاضافه در پهلوي كسرة . 325
  .مصحح كسره را در متن ثبت كرده است. 326
  .مصحح كسره را در متن ثبت كرده است .327
   :تصوير اين كلمه در نسخه چنين است. 328

   :تصوير اين كلمه در نسخه چنين است .329
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  نكره »ي«كسره به جاي 
ج ( زبر بعضي 331؛ بعضِ)5 ، س605ص ( كه هست در كتابهاي پيشين 330بشارت

اين كاربرد در برخـي   .)10 ، س986، ص 2ج ( 332پسرِ دانا؛ )11 ، س669ص ، 2
 ، مـاه )236ص ( عمود: شود نيز ديده مي هاي قرآن ترجمه و قصهجمله  از ،متون

دهندة آن اسـت   كسره نشان). 134ص ( جوانانِ: يلالتنز لسان: نيز در ؛)239ص (
بـه صـورت   ) ē( در قرون گذشته در بعضي مناطق ايران ياي مجهـول نكـره  «كه 

 مخفّفe 54: ب1384 صادقي( »شده است تلفظ مي.(  
  »شـ «ضمير 

و در يك مورد به صـورت   ضبط شده» شـ َ«چند بار به صورت » ش ـ «ضمير  
، 447ص  ،1ج ( فروختنـدش  :حركت آمده اسـت  و در ساير موارد بدون »ـِش«
ــدش ؛)6 س هــزرگ؛ )1 ، س515ص  ،1ج ( ن از  2 ، س551ص  ،1ج ( خــوانَش ب

ــر ــبين؛ )آخــ ــدش ؛)6 ، س625ص ، 2ج ( تَشيــ  ؛)2 ، س731ص ، 2ج ( بديــ
تَشاز آخـــر 5 ، س845ص ، 2ج ( درانـــدازي(؛ شبـــود ) ؛)7 ، س998ص ، 2ج 

  ).9 ، س688، ص 2ج ( 333بندگانش
   ).266: 1383مكنزي ( است -)š)ī ان ذكر است كه اين ضمير در پهلويشاي

  نادرضبطهاي 
ثير تحـوالت  در نسخة حاضر بعضي تلفظهاي نادر وجود دارد كه ظاهراً تحت تأ

ر ؛ )از آخـر  3 ، س446ص ، 1ج ( 334نَزار :اند آوايي پديد آمده 471ص  ،1ج ( هـ ،
 ؛)4 ، س489ص  ،1ج ( كرد مسخَّرَ ؛)1 ، س544ص  ،1ج ( در مقابل هر، )15 س

 6 ، س902ص ، 2 ، ج16، س  536، ص 1ج (؛ چه )11، س 523، ص 1ج (آنچه 

                                               
  .آورده است» بشارتي«مصحح بدون ذكرِ اصل، در متن .330
  .قرار داده است» بعضي«و در متن : آورده» بعض«مصحح در حاشية . 331
  .آورده است» دانا] ي[پسر«در متن  مصحح. 332
  : تصوير اين كلمه در نسخه چنين است. 333
  ).314: 1383 مكنزي( nizār :در پهلوي. 334



 28ضميمة /  122

 
 ؛)5 ، س585ص ، 1ج ( گَمان ؛)از آخر 2 ، س582ص  ،1ج ( عبادت وي؛ )از آخر
ك  )آخر ، س593ص ، 1ج ( يكْديگر 5 ، س815، ص 2ج ( و نيز يـ(ا  ؛335جِـد ) ج

 درودگـان  ؛)10، س606ص ، 1ج ( ]، عالمت اسـتفهام اُ= [ ؛ ا)11 ، س599ص ، 1
در [ 337پذْرفتيم ؛)از آخر 4 ، س667ص ، 2ج ( 336چراَغ ؛)10 ، س608ص ، 1ج (

 ؛)1 ، س683ص ، 2ج ( 338سـفيد  ؛)از آخـر  4 ، س671ص ، 2ج ( ]بدرفتيم: اصل
ص ، 2 ج( بـه جـاي كُنـد    »كَند« ؛)11 ، س698ص ، 2ج ( »شُد« به جايِ »شَد«

ــمز ؛)14 ، س700 ؛)11 ، س795ص ، 2ج ( 339نَگـــاه ؛)3 ، س724ص ، 2ج ( عـ 
 ، س825ص ، 2ج ( نگه داشـتن  ؛)9 ، س821ص ، 2ج ( در معني خوشا 340خُنُك

ــر ؛)10 ــل  )6 ، س831ص ، 2ج ( م ــرْ«در مقاب وِ ؛)10 ، س849ص ، 2ج ( »م :
 ؛)11 ، س853ص ، 2ج ( برشُـونْدا  ؛)از آخـر  4 ، س839ص ، 2ج ( حساب وِ جزا

ي  نمي: »دم«دم به جاي  ؛)2 ، س883ص ، 2ج ( ميداند همـمِ و2ج ( روند مگر بد ،
 به معنيِ بخـل  342زِفْتي ؛)از آخر 4 ، س1041ص ، 2ج ( 341تن ؛)6 ، س1000ص 

 ).6 ، س1042ص ، 2ج (
  متحرك بودن حرف آخر برخي كلمات

و اين حركت در بيشتر  متحرك است ،نسخة حاضر حرف آخر تعدادي از كلمات
 :انـد از  اين كلمـات عبـارت  . موارد فتحه و در مواردي اندك كسره و ضمه است

1 ج( شـترِوار ؛ )5 ، س455ص  ،1ج ( آنَ زنـان ؛ )10 ، س438ص  ،1ج ( نگويد، 
                                               

  .شود ديده مي )94 :، قرآن1104، ص 3ج ( قرآنيفرهنگنامة در » جِدا«. 335
  ).227: 1383مكنزي ( čirāγ :در پهلوي. 336
  ).208: 1383مكنزي ( padīriftan :در پهلوي پذيرفتن، .337
  : تصوير اين كلمه در نسخه چنين است. 338
  ). 315: 1383مكنزي ( nigāh: در پهلوي .339
  ).164: 1383 مكنزي( xunak: در پهلوي. 340
  .)68: 1389سيدآقايي حاجي: نك(شود  نيشابوري نيز ديده مي االنبياي قصصدر » تن«ضبط . 341
در . آوانگـاري شـده اسـت    zoftبـه صـورت    فرهنگ معـين به معنيِ بخيل در » زفت« .342

  .شود ديده مي» زفْتيِ«ضبط ) 886، ص 2 ج( فرهنگنامة قرآني
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؛ )5 ، س467ص  ،1ج ( ناگهانَ ؛)12 ، س466ص  ،1ج ( ؛ مردمانُ)، س آخر459ص 
16 ، س467ص  ،1ج ( شــدند(ــرد ســخَّرَ؛ م ص  ،1ج ( ؛ در)4 ، س489ص  ،1ج ( ك

 ؛)، س آخر645ص ، 2ج ( ؛ هفت آسمان)8 ، س513ص  ،1ج ( ؛ هست)14 ، س512
ــل  )12 ، س647ص ، 2ج ( از ــنَ)11 ، س647ص ، 2ج ( »اَز«در مقاب ص ، 2ج ( ؛ م

 ، س719ص ، 2ج ( داندٖ  مي؛ )، س آخر983ص ، 2ج ( »منْ«در مقابلِ ، )11 ، س703
 :نيـز  از آخـر،  2، س 772ص ، 2ج ( ؛ باز)از آخر 3 ، س767ص ، 2ج ( ؛ يكسانِ)4

ارونَ : ؛ هارونَ)، س آخـر 828ص ، 2ج ( ايشانَ ؛)12 ، س782ص  هـ ي ووس2ج ( م ،
 ، س985ص ، 2ج ( ؛ بوند)از آخر 4 ، س873ص ، 2ج ( ؛ آوردمش)14 ، س847ص 

 ، س1043ص ، 2ج ( ايـنِ ؛ )12 ، س1000ص : ، نيـز 8 ، س994ص ، 2ج ( است ؛)6
 ).12 ، س1058ص ، 2ج ( هرگزَ ؛)، س آخر1053ص ، 2ج ( مرَ؛ )15

  هشته مصوت ميان
. در بعضي كلمات اين متن يك مصوت كوتاه ميان دو صامت، واسطه شده اسـت 

كلمات ذيل از ايـن    343شود، ناميده مي هشته يا ميان اين مصوت، مصوت ميانجي
= [ غلَّهـا ؛ )9 ، س450ص  ،1ج ( هيبت؛ )13 ، س433ص ، 1ج ( شهرَها :اند دسته
 ؛)7 ، س502ص  ،1ج ( راههـاي  ؛)از آخر 3 ، س470ص  ،1ج ( ]زنجيرها= غُلها 
، 566ص  ،1ج ( صـٖبر؛ )15 ، س533ص  ،1ج ( بعد ؛)17 ، س532ص  ،1ج ( پيدا
ــت ؛)10 س ــ̀ا«و  )13 ، س639ص  ،2ج ( داناسـ  ؛)7 ، س892، ص 2ج ( »تسـ

ج ( نهفَتگي ؛)4 ، س674ص ، 2ج ( ؛ پروردگَار)، س آخر668ص ، 2ج ( ورزيدها
 ،694 ص، 2ج ( آسـمانها  ؛)5 ، س694ص ، 2ج ( ؛ خَشَمِ من)10 ، س674ص ، 2

                                               

بـه نظـر   . ظاهراً كيفيت اين مصوتها تحت تأثير صـامتها و مصـوتهاي مجـاور آنهاسـت     .343
و تا مـدتها ايـن كلمـات بـا      رسد در ابتدا يك مصوت خنثي بين دو صامت قرار گرفته مي

شدند، ولي بعدها تحت تأثير صامتهاي كنـار مصـوت خنثـي و يـا      مصوت خنثي تلفظ مي
بدل شده  uيا  a ،iمصوت هجاي بعد و يا تحت تأثير عوامل ناشناختة ديگر اين مصوت به 

است و علت اينكه مصوت ميانجي در كلماتي از اين قبيـل گـاهي بـه دو صـورت تلفـظ      
له بوده كه اين مصوت تا مدتها زنگ و كيفيت خاصي نداشته و بعدها أز همين مسشده ني مي

 ). 17ـ  15: 1380صادقي ( اين كيفيت ايجاد شده است
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 گاهها پيش ؛)از آخر 3 ، س800ص ، 2ج ( پرِده ؛)5 ، س724ص ، 2ج ( جهل ؛)15 س

ت  ؛)9 ، س848ص ، 2ج ( مٖحسنان ؛)3 ، س808ص ، 2ج ( رسـ863ص ، 2ج ( 344پ ،
 ؛)3 ، س911، ص 2ج ( پرَوردگار :و نيز )6 ، س865ص ، 2ج ( 345پرَوردگار ؛)6 س

د  ؛)1 ، س1018ص ، 2ج ( راست ؛)،س آخر974ص ، 2ج ( احسان 2ج ( برگرداننـ ،
در كلمـة  » ش«در يك كلمه در يك مورد فتحـه روي حـرف    .)10 ، س1061ص 

  .)از آخر 2 ، س486ص  ،1ج ( شتن̀خويـ: ̀ �: خويشتن چنين آمده است
  صفت فاعلي

 ، س490ص  :نيــز ،1 ، س456ص  ،1ج ( پوشَــنْده ؛)2 ، س454ص  ،1ج ( دانَنــده
ــده ؛)1 ــان آرنْ ــم ؛)8 ، س689ص ، 2ج ( گ ــده چش  ؛)5 ، س733ص ، 2ج ( دارن

هنْدفْس7 ، س839ص ، 2ج ( 346چ(هنْد؛ بازگَرْد ) ند ؛)11 ، س854ص ، 2جنگا هآر 
، 2ج ( تر گيرَنْده ؛)از آخر 5 ، س897ص ، 2ج ( پرْسنْدگان ؛)9 ، س866ص ، 2ج (

ج ( کنٖنده زنده ؛)16 ، س1019ص ، 2ج ( گان كنَنده  ةصور ؛)از آخر 3 ، س982ص 
ص ، 2ج ( گريزندگان ؛)10 ، س608ص  ،1ج ( فروميرندگان ؛)5 ، س772ص ، 2

ــدگا دلْ ؛)از آخــر 4 ، س885 : در يــك مــورد نيــز ؛10 ، س1028ص ، 2ج ( نبنْدنْ
 ).12 ، س813ص ، 2ج ، گرداننَده

  .در اين متن وجود دارد inda/e و  anda/eدهد تلفظهاي  توجه به شواهد فوق نشان مي
در  »بازدارنْـدگان « :شود در ساير متون ديده مي indaو  andeشواهدي از تلفظ 
كاتسمگان« ؛)53 :قرآن ،1423 ، ص3ج ، فرهنگنامة قرآني( ترجمة متَنْدرَسدر  »پ

در ترجمـة   »خواهنـدگان « ؛)53 :قـرآن  ،991 ، ص3ج  ،همـان ( عابِـدونَ ترجمة 
 در ترجمة الصّديقُونَ »دارندگان راست« ؛)94 :، قرآن831 ، ص3ج ،همان( السائلينَ

  ).42 :قرآن ،928 ، ص3ج ، همان(

                                               

   :تصوير اين كلمه در نسخه چنين است .344
   :تصوير اين كلمه در نسخه چنين است .345
  .مصحح اين مورد را ثبت كرده است .346
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  inda-صفات فاعلي ساخته شده با 
ــده« ــة راد »بازگرَدانن ــي( در ترجم ــة قرآن ــرآن ،766 ، ص2ج  ،فرهنگنام  ؛)55 :ق
ــرون« ــدگانْ بي ــارِجين»آيِن ــة خ ــان( ، در ترجم ــرآن ،684، ص 2ج ، هم  ؛)53 :ق
ــه« ــنده كين ــراً  »كَش نْتَصــة م ــان(در ترجم ــرآن ،1434، ص 3ج ، هم ــك55 :ق : ؛ ن

  ).51ـ50: 1384آقاييسيد حاجي
  غيرملفوظ» هاي« لحرف ماقبحركت 

اعم از بسيط، مشتق  ــ) هاي غير ملفوظ( »ـه«/»ه«در برخي كلمات مختوم به 
: ل آخر بـا فتحـه ضـبط شـده اسـت     حرف ماقب ــ از فعل، فارسي و غيرفارسي

 ايِ آنهـا بزَه ؛)از آخر 4 ، س448ص  ،1ج ( پاكيزَه ؛)8 ، س438ص  ،1ج ( شمرده
ــده ؛)6 ، س508ص  ،1ج ( ــا ك ــا ؛)10 ، س508، ص 1ج ( واده ص  ،1ج ( كازه

ـة  ؛)18 ، س516 ه  ؛)1 ، س553ص  ،1ج ( كَلمــرْد ؛)10 ، س553ص  ،1ج ( 347بـ 
فْرَهاز آخر 2 ، س565ص  ،1ج ( س(ة ؛نازايند ) لَة يك ؛)14 ، س620ص  ،1جييم د 

، 2ج ( وعدة مولي ؛)1 ، س751ص ، 2ج ( شكنجه ؛)از آخر 2 ، س697ص ، 2ج (
از  4 ، س861ص ، 2ج ( سـجده  ؛)5 ، س857ص ، 2ج ( فايِتَه ؛)11 س، 751ص 
ج ( صخْرَة ؛)5 ، س882ص ، 2ج ( درجهاي ؛)2 ، س869ص ، 2ج ( درجها ؛)آخر

 ، س987ص ، 2ج ( خانَــه ؛)6 ، س985ص ، 2ج ( ؛ چشْــمهاي)5 ، س983ص ، 2
ا )3 ، س997ص ، 2ج ( بستَاره ؛)7 هـ5 ، س1013ص ، 2ج ( ؛ بِج(فْتَـه  ؛ذْرپ ) 2ج ،

  ).9 ، س1047ص ، 2ج ( ييت آمده ؛)13 ، س1030ص 
، 2ج ( گذشـٖتگان :حرف ماقبل آخر مكسور آمده است معدود، مورد چندتنها در 

 ).13 ، س979ص ، 2ج ( مردگان ؛)2 ، س797ص 
  در پايان برخي كلمات» ه«رك بودن متح

فرسـتاده   ؛)5 ، س480ص  ،1ج ( كـه  :فتحه آمـده اسـت  » ه«در چند مورد روي 
 ).از آخر 3 ، س856ص ، 2ج ( سه پاي ؛)از آخر 2، س 777ص ، 2ج ( خداي

  
                                               

  .ه استمصحح اين مورد را ثبت كرد .347
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  مصوتهاي معروف و مجهول

در تعدادي از كلمات نسخة حاضر واو و ياي مجهول با فتحة روي حرف قبل از 
» و«آنها و در مواردي روي خود آنها مشخص شده و واو معروف با ضمة باالي 

يـا زيـر   » ي«كسره زيـر  و »  ـٖ  «عالمت و ياي معروف با » و«حرف قبل از  يا
   348.نشان داده شده است» ي«حرف قبل از 

  :در بارة اين مصوتها در زبان مفسر يا كاتب متنِ حاضر، چند نكته گفتني است
. ترشان، باقي اسـت  در برخي كلمات، همانند اصل قديم ēو  ōمصوتهاي . الف

وي  :شود مات ديده ميدر اين كل ōمصوت  2 ، س434ص ، 1ج ( سـ(ييي  ؛تَـو ) ج
، 612ص  ،1ج ( ميگويـد  ؛)10 ، س608ص  ،1ج ( درودگان ؛)7 ، س466ص  ،1
 دو ؛)2 ، س780ص ، 2ج ( چـون ̀ـهم ؛)از آخر 2 ، س656ص ، 2ج ( روز ؛)1 س

 .)13 ، س862ص ، 2ج ( تو ؛)4 ، س847ص ، 2ج (
ج ( ميكنيـتم  ؛)11، س464ص ،1ج ( ببرَيت :آمده استنيز در اين كلمات  ē مصوت

ت  )از آخر 5 ، س505ص  ،1ج ( داريت ؛)5 ، س500ص  ،1 ص ، 2ج ( و نيز ميكنيـ
 ؛)آخــر ، س505ص  ،1ج ( اَيشــان ؛)11 ، س810ص ، 2ج ( و گفتَيــت )3 ، س665
ص ، 2ج ( ديـم ̀؛ برهانيـ)1 س، 570 ص، 1ج ( ش̀يـپ ؛)4 ، س523ص  ،1ج ( فريب
  .)10 ، س855ص ، 2ج ( ؛ ميشان)10، س834ص ، 2ج ( ؛ تني)، س آخر706
در برخـي از كلمـات كـه در اصـل داراي مصـوت       ēو  ōمصوتهاي مجهول . ب

ص ، 1ج ( روز كلمات .اند تبديل شده īو  ūمعروف  هاياند، به مصوت مجهول بوده
ص ، 2ج ( وا :نيز، )17 ، س807ص ، 2ج ( اُو؛ )9 ، س654، ص 2ج ، 11 ، س430

ــرُوه ؛)7 ، س1049 ــوراخي ؛)1 ، س554ص  ،1ج ( گُ از  3 ، س566ص  ،1ج ( س
 شُوي ؛)11 ، س661ص ، 2ج ( گويانند دروغ ؛)2 ، س607ص  ،1ج ( دروغ ؛)آخر

، 11 ، س698ص  :نيز، 6، س 667ص ، 2ج ( چون ؛)از آخر 5 ، س660ص ، 2ج (
ص ، 2ج ( دو ،)9 ، س687 ص :نيــــز، 7 ، س683ص ، 2ج ( دو ؛)8 ، س857ص 

                                               
هاي هشتم و نهم در نقـاط مختلـف   از دوران ميانه تا حدود قرن ēو  ōهاي مجهول مصوت .348

  ). 273: ج1386صادقي ( اند ايران وجود داشته
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، 2ج ( جويهـا  :نيز ،)از آخر 4 ، س722ص ، 2ج ( جويهاي ؛)از آخر 4 ، س1011
، )16 ، س807ص ، 2ج ( رو ؛)7 ، س794ص ، 2ج ( درون ؛)4، س1065ص 
، )، س آخــر817ص ، 2ج ( ]رزق= [ روزي ؛)از آخــر 5 ، س818ص ، 2ج ( روي
ج ( فرُو :نيز ،)2 ، س1005ص ، 2ج ( فُرُود و )از آخر 2 ، س825ص ، 2ج ( فرُود

ص ، 2ج ( 349نغُوشـكان  ؛)14 ، س862ص ، 2ج ( تُـو  ؛)از آخر 3 ، س857ص ، 2
 هايضـبط و  ،ūمعرف تلفـظ   )از آخـر  3 ، س1049ص ، 2ج ( بيرُون ؛)1 ، س629

 برانگيزد ؛)7 ، س510ص  ،1ج ( كردندمٖی  ؛)از آخر 5 ، س462ص  ،1ج ( حكميِ
ص  ،1ج ( دارنْد ؛ مي)9 ، س512ص  ،1ج ( ييت نَه ؛)از آخر 5 س ،511ص  ،1ج (

ــن ؛)2 ، س518 ــٖی  ؛)12 ، س518ص  ،1ج ( اي ــد م  ؛)11 ، س559ص  ،1ج ( دادن
ص  ،1ج ( پٖيسٖی  ؛)آخر ، س582ص  ،1ج ( دانی مٖی  ؛)2 ، س569ص  ،1ج ( خَبريِ

 ؛)6 ، س625ص ، 2 ج( بينيتَش ؛)آخر ، س607ص  ،1ج ( بينيت ميِ ؛)13 ، س589
، 2ج ( بٖيشـترين ؛)12 ، س656ص ، 2ج ( بازبرِيتم ؛)12، س 628، ص 2ج ( رسني

 ؛)10 ، س822ص ، 2ج ( ميبود ؛)16 ، س808ص ، 2ج ( آرِيت ؛)14 ، س778ص 
اربرِي  ؛)5 ، س854ص ، 2ج ( فترتـيِ  ؛)7 ، س850ص ، 2ج ( يِيت نَه ص ، 2ج ( بـ

 2 ، س839ص ، 2ج ( داشـتيِت  ؛ مي)9، س824ص ، 2ج ( نَداديم ؛)2و 1 ، س865
، 882ص ، 2ج ( ]چه كسـي = [ كيِ ؛)از آخر 4 ، س875ص ، 2ج ( نيست؛ )از آخر

 ، س480، ص 1ج ( بدانند كافران، كه كي راست بهشت جاويدان 350:كي ؛)10 س
؛ )6، س 1000، ص 2ج ( ؛ وهمـيِ )12 ، س987، ص 2ج ( فرستادٖيمش؛ )از آخر 5

؛ )10 ، س1019ص ، 2ج ( ؛ آشـــامندگانيت)3 ، س999ص ، 2ج ( پوشـــيد مـــيِ
ــتَش ــي)16 ، س1019ص ، 2ج ( ميكني ــت ؛ نم از  4 ، س1021ص ، 2ج ( گرداني

 ، س1043ص ، 2ج ( تَرِيـت  باهيبت ؛)از آخر 5 ، س1024ص ، 2ج ( ؛ هيِيت)آخر

                                               
از پهلوي اشكاني به فارسي دري راه  نغوشاك. آورده است »نغُوشَكان«مصحح در متن . 349

برابر آن در فارسي ميانة ترفاني  پهلوي اشكاني كه niγōšāg. يافته و به معني شنونده است
nyōšāg 71: 1374ابوالقاسمي ( است، صفت فاعلي است.(  

  ).99: 1383 مكنزي( kē: در پهلوي. 350
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  .است īمعرف تلفظ  )12 ، س1036ص ، 2ج ( ؛ اين)6
آن است كه در چند كلمـه،   ،شود نادري كه در اين متن ديده مي نكتة جالب و. ج

ايـن  . اسـت  ēبـه   īدهنـدة ابـدال    قبل از ياي معروف، فتحه آمده كه ظاهراً نشان
، 450ص  ،1ج ( 351ديدنـدش  ؛)5 ، س491ص  ،1ج ( ديـده : اند از كلمات عبارت

؛ )2 ، س454ص ، 1ج ( 352 بـــير̀تـد  ؛)4 ، س822ص ، 2ج ( نديـدي  :نيـز ، )8 س
 ؛)5 ، س633ص ، 2ج ( روزي كـــرد ؛)از آخـــر 4 ، س617ص  ،1ج ( چريدنـــد
 .)8 ، س848ص ، 2ج ( 353الياسيان
ص ، 1ج ( پـاكيزَه  :تترشان باقي اس برخي كلمات همانند اصل قديم در īمصوت 

، 623ص  ،1ج ( آشْــتي ؛)13 ، س553ص ،1ج ( انُدخسـٖيدند ؛)از آخـر  4 ، س448
ــرِيان ؛)9 ، س816ص ، 2 ج( 354دورِي ؛ )10 س  ؛)7 ، س841، ص 2ج ( عصــــ

ج ( ؛ زِفْتي)از آخر 3 ، س982ص ، 2ج ( تر گيرَنْده؛ )15 ، س859ص ، 2ج ( سپرِي
  .)6 ، س1042ص ، 2

ادوان  :تترشان باقي اسـ  برخي كلمات همانند اصل قديم در ū مصوت 1ج ( جـ، 
از  4 ، س715ص  :نيز آخر،از  2 ، س648ص ، 2ج ( دور ؛)از آخر 5 ، س593ص 
ود  ؛)از آخـر  3 ، س1023ص ، 2ج ( و چند مورد ديگر؛ نمـود  )آخر ص ، 2ج ( سـ

   ).3 ، س1048
ص  ،1ج ( دوِزخ: كلمه زير واو مجهول كسره آمده است دوكه در نكتة عجيب آن

  .)11 ، س743، ص 2ج ( ؛ نيكوِ)9 ، س542
  مصوت مركب

  :شود مي  دهدر كلمات زير دي ayو  awهاي  زنجيره

                                               
  ).246: 1383 مكنزي( dīdan: در پهلوي ديدن، .351
  .نيز آمده است» تدبِير« كلمة 13، س461البته در ص  .352
  ).92: 1383 زيمكن( است īg-پسوند سازندة صفت نسبي در پهلوي  .353
  ).324: 1383مكنزي ( است īh-در پهلوي ) پسوند سازندة اسم معني( ـ ي. 354
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ay :يص ، 1ج ، 7 ، س559ص ، 1ج ، 13 ، س532ص ، 1ج ، 14 ، س516ص ، 1ج (: و
، 566ص ، 1ج از آخر؛  3 ، س563ص ، 1ج  ،7 ، س519ص ، 1ج ( وي: نيز؛ )6 ، س589
در ( و چند مورد ديگر )از آخر 3 ، س797ص و  1 ، س726ص ، 2ج  از آخر، 3 س

، 876ص ، 2ج (ورا  :ثبت شده است» ورا«به صورت » را«مواردي اين ضمير همراه با 
 2، س 1024ص ، 2ج  :، نيز7 ، س559ص ، 1ج ( پيدا ؛)2 ، س983ص ، 2ج ( ورا ،)3 س

چه = [ كَي؛ )خرآاز  3 ، س566، ص1ج ( عيبي ؛)7 ، س665ص ، 2ج ( پيدا :نيز، از آخر
پرسند كَيست روز  ؛ مي)6 ، س612 ، ص1ج ( اين عذاب 355يستميگويند كَ: ]وقت
، 736ص ، 2ج ( 356؛ جيب)5 ، س719 ، ص2ج ( هَئْأت ؛)2 ، س985 ، ص2ج ( قيامت

، س 1030ص ، 2ج ( 357بپيامبران: پيامبر ؛)از آخر 3 ، س982ص ، 2ج ( سيد ؛)6 س
 .)3 ، س1041ص ، 2ج ( 358خَيبر ؛)8 ، س1048ص ، 2ج ، پيامبرْ :نيز آخر،
aw: و11 ، س599 ، ص1ج ، 14 ، س579ص  ،1ج ( ر(م 359؛قَو ) 650ص ، 2ج ،
  ).از آخر 3 ، س646ص ، 2ج ( قُوم: است بدل شده ūبه  awدر يك كلمه  .)6 س

  واو معدوله
نخسـت آنكـه ايـن    : چند نكته گفتنـي اسـت  تفسير نسفي در » خو«در بارة تلفظ 

» خـو «آنكه  و ديگردر اكثر موارد با هيچ نشانه و حركتي مشخص نشده » حرف«
بفرستد مـا را  : »خوان«به جاي » خان«ساده شده است، مانند » خ«در مواردي به 

، 2ج ( »استخوان«به جاي » استخان«و  )239، ص 1ج ( آراسته از آسمان 360خان
  361.)13، س 654ص  ،از آخر 3، س 648ص  ،13 س، 645ص 

                                               
  .ضبط كرده است» كَي است«مصحح به صورت  .355
  .مصحح حركات اين لغت را ضبط كرده است. 356
  .ببياميران: در اصل .357
  .مصحح اعرابِ اين كلمه را ثبت كرده است. 358
  .استضبط كرده  را 599 مصحح مورد ص. 359
  .قرار داده است» خواني«را به حاشيه برده و در متن » خان«مصحح . 360
البتـه كلمـة   . آورده اسـت » اسـتخوان «مصحح در هر سه مورد بدون ذكر اصل، در متن  .361
  ).و موارد ديگر 839، 837، 820ص: نك( نيز در اين متن آمده است» استخوان«
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 سـه و در  مورد بـا ضـمه   چهارمورد با كسره و در  سهدر» خو« نكتة سوم اينكه

و / خـوِ : مورد با فتحه مشخص شده اسـت  ؛ )1 ، س453ص  ،1ج ( خـوِيش : خـ
  .)آخر ، س523ص  ،1ج ( خواند ؛)14 ، س483ص  ،1ج ( خويش

خُو/  خُو /ن: خوانْد1 ، س473ص  ،1ج ( خُو(اندة ؛نَاخُو ) س579ص ، 1ج ، 
 ، س662ص ، 2ج ( ]كوچك [= خُورد ؛)13 ، س1054ص ، 2ج ( وانْدهخُ ؛)12
 ).10 ، س808ص ، 2ج ( ْدخور مي ؛)2

 ،از آخـر  4 ، س470ص  ،1ج ( خَـويش  ؛)6 ، س430ص ، 1ج ( برخَورداري: خَو
  ).9 س، 858ص ، 2ج  :نيز

 »خورد« :با واو معدوله آمده است كلمة خرد به معني كوچك همانند صورت پهلوي آن،
 ).976، 805، 776، )خُورد: در نسخه( 662ص ، 2ج  ،95، 90ص ، 1ج (

 ؛)12 ، س523ص  ،1ج ( خَـداي : در دو مورد مشكول است» خداي«ضمناً كلمة 
اي4 ، س515ص  ،1ج ( خُد.(  

و ند با واكه در اصل واومعدوله ندار كلمات كه در اين متن، برخيآن چهارمو نكتة 
ايشان را از خواندن به توحيد و : ]خاموش= [ »خواموش«: اند معدوله نوشته شده

 362]:خانه= [ خوان«. )»ن«نسخه  حاشيه، ،483ص ، 1ج ( كردند خواموشعت طا
گويند از : ]ها خانه= [ خوانها :نيز ؛)، س آخر535ص ، 1ج ( ماني خوانهچه در 
، در ]برخاستند= [ خواستندبر«. )675، ص 2ج ( دوستان خويش 363ها خوانه

 آسمان و زمين است گفتند پروردگار ما آفريدگار برخواستندچون : واامترجمة قَ
آنها كه آرزو كردند حال ] اَصبح[=  برخواستنديگر روز د .)6 ، س554ص ، 1ج (

[=  برخواستبامداد  364]:برخاست= [ برخواست«. )747، ص 2ج ( وي دينه
حبچون قيامت آمد آن  ).ز آخرا 2، س 560ص ( دست بر دست ميزد] فَاَص

                                               
  .آورده است» خانه«مصحح بدون ذكر اصل در متن . 362
  .قرار داده است» خانه«را به حاشيه برده و در متن » خوانه«مصحح . 363
  .آورده است» برخاست«مصحح بدون ذكر اصل در متن . 364
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آنگه ستيخ ماند ديدة كافران ]: تخاس= [ »خواست« .)687، ص 2ج ( برخواست
  .)از آخر 5 ، س621ص ، 1ج ( 365خواستچون قيامت سوي هوا 

  
  مرحلة مياني اماله

» لفا«يا حرف قبل از » لفا«كسره زير  آمدنِ ،از نكات شايان توجه اين متن
ج ( ايشان ؛)14 ، س532، ص1ج ( »با«در مقابل  )1 ، س540ص ،1ج ( بِا :است

 ، س868، ص 2ج ( ـانˎـهمگ؛ )13، س 693، ص 2ج ( برِادر ؛)2 ، س582ص  ،1
؛ )3 ، س1018ص ، 2ج ( ؛ برانبِار)3 ، س637، ص 2ج ( انـˎـمانندگو  )8

يعني  ،ēبه  ā اين كلمات مرحلة مياني ابدال .)3 ، س1029ص ، 2ج ( 366آسانست
  367.دهند نشان مياماله، را مرحلة مياني 

  شناسه
ضبط شده » مـ َ«بار به صورت  چنداين متن  شخص مفرد مضارع در اول ةشناس

  :و در ساير موارد بدون حركت آمده است
2 ، س435ص ( باشَم( ؛مديد ) 5 ، س846ص ، 2ج(؛ كُنَم ) ؛)7 ، س855ص ، 2ج 

  ).8 ، س815ص ، 2ج ( ِـم̀دهـِِ مي: و در يك مورد بدين صورت
ضبط » دـ َ« چند بار به صورت ضارع در اين متنسوم شخص مفرد م ةشناس

؛ )11 ، س445ص ، 1ج ( 368بدود :شده و در ساير موارد بدون حركت آمده است
ص ، 1ج ( كُنَدا ؛)1 ، س515ص ، 1ج ( نهدش ؛)2 ، س453ص ، 1ج ( برَدباز

 از 3 ، س600ص ، 1ج ( 369؛ بركَنَدش)10 ، س579ص ، 1ج ( ؛ برسد)1 ، س556

                                               
  .آورده است» خاست«مصحح بدون ذكر اصل در متن . 365
  .نستاـِىـسآ: اصل در. 366
؛ ر3 آسانست: شود ديده مينيز ، نسخة چستربيتي ترجمة تفسير طبرياين ابدال در  .367

: نك( پ43، نَهِادند ر83؛ نَهِاد )10 س( پ40ملكĤن  ؛پ 83؛ فرَيشتگĤنپ68 برِآدر
  ).14 :1388 آقاييسيد حاجي

  .مصحح اين مورد را در متن ضبط كرده است .368
  .مصحح اين حركت را ضبط كرده است. 369
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 ؛)12 ، س628ص ، 2ج ( يزَدابياو ؛)15 ، س626ص ، 2ج ( نشناسد؛ )آخر
در  370:مانَد ؛)11، س647ص ، 2ج ( برْدمد ؛)13، س692ص ، 2ج ( رسد نمي

1 ، س782ص ، 2ج ( كنَد ؛)4 ، س719ص ، 2ج ( ناداني مانَد(؛ دبيرون آر ) ج
، 872ص ، 2ج ( رود ؛)، س آخر823ص ، 2ج ( نَبساود ؛)از آخر 5 ، س797ص ، 2
  ).11 ، س1044، ص2ج ( رَدابنگَ ؛)، س آخر872 ، ص2ج ( 371ميرَمد ؛)1 س

ضبط شده » ـَند«مضارع در اين متن چند بار به صورت  سوم شخص جمع ةشناس
 ؛)از آخـر  4 ، س662 ، ص2ج ( كيانَنْـد  :و در ساير موارد بدون حركت آمده است

 ، ص2ج ( شَـونْد  ؛)11 ، س853 ، ص2ج ( برشُونْدا ؛)6 ، س806 ، ص2ج ( بجهند
  ).11 ، س731 ، ص2ج ( داننَد نمي: ـ نَد :در يك مورد ،)14 ، س862
 بسته جويني نهايت كوشش خويش را براي تصحيح كتاب به كار عزيزاهللاكه با آن
خطي به  ةدهد كه در نقل نسخ اساس نشان مي ةمتن چاپي و نسخ ة، مقابلاست
تواند  اين موارد مي و از آنجا كه ثبت 372پيش آمده اتاي اشتباه پاره چاپي
بخشي از اين  ،را آشكار سازد هاي مبهمي از زبان مفسر يا كاتب تفسير جنبه
برخي موارد در پانويس ( ت اين موارد اختصاص داده شده استبه ثب نوشته

  :)اجمال توضيح داده شده است به
  
  
  
  
  
  

                                               
  .مصحح حركات اين لغت را ضبط كرده است. 370
  .استمصحح حركات اين لغت را ضبط كرده  .371
در چاپ سوم كتاب، بار ديگر متن چـاپي را بـا نسـخة عكسـي مقابلـه و       مصححالبته . 372

  ).10ـ9 صمقدمه، : نك( كرده استمواردي را اصالح 
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  اختالف نسخه با متن چاپي
  

  صفحه و سطر چاپي متن چاپي  ضبط نسخه
  از آخر 4 ، س433ص سنگهايي  سنگها

  از آخر 3 ، س435ص نميكنيمما فهم 373نميكنمما فهم 
  11 ، س439ص واگرنه  وگرنه

  12 ، س440ص كاراننكو  آارانكونٮ
چندين مورد و  ،9 ، س443ص   واگرچه  وگرچه

 ديگر
  از آخر 4 ، س446ص آراسته 374سةآر

  آخر  ، س446ص كاروان  كادوان
  10 ، س449ص وسفگفت ي گفت و يوسف

 ، س451ص ؛ 16 ، س450ص   واگر  وگر
  موارد ديگر، و1

  5 ، س457ص مر  من
  4 ، س459ص گزارد  گذارد
  آخر از 3 ، س459ص چه 375)جا:اصل( چا

  8 ، س462ص و ازين  وزين
  9و  8 ، س463ص و از  وز

  3 ، س473ص زمينها 376زميها

                                               
اسـت كـه بعـدها بـه      ēm-شناسة اول شخص مفرد و جمع در زمان حال، در زبان پهلوي  .373

om -  و-am  ،يعنـي  (ة اول شخص جمـع  دهند كه شناس نشان مي اين ضبطهاتحول يافته است
ēm -(  در زمان مؤلف يا كاتب به-em  تخفيف پيدا كرده است) 391: ب1386صادقي.(  

  .است āتخفيف مصوت بلند  هداد تحول روي .374
  .تبديل شده است »چا«آمده است كه سپس به چه با تلفظēč ( : در پهلوي(در اين متن چه  .375
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  13 ، س473ص آفريننده آفرنيننده
  4 ، س481ص تاريكيهاي ايتاريكه

  8 ، س481ص مراوراست مروراست
  6 ، س482ص فرموديمش فوموديمش
: در اصل( فرعونييان

 )نٮيانفرعو
 14 ، س482ص   فرعونيان

 3 ، س483ص كنيت  بكنيث
 10 ، س483ص آفريدگار آفريدگان
 9 س ،485ص ناگواران 377ناگوران

 10 س ،490ص بگزارند بگذارند
 8 س ،504ص و از  وز
 10 س ،508ص هاكَدواده وادها كده

 1 س ،509ص بردارند برادراند
 4 س ،509ص كرديتمي كرديث مي

به درهاي  378درآيت
  دوزخ

به درهاي  درآييت
 دوزخ

 6 س ،509ص 

 7 س ،509ص دوزخجاييبد دوزخ جايبد 
 از آخر 3 س ،511ص مهتران 379بهتران

 2 س ،513ص بخشاينده بخشانيده

 2 س ،513ص ناگيرنده ناگيريده
 9 س ،513ص جانوران 380جانواران

                                                                                                       
  .شود ده مييدر بسياري متون د زمي) 254 :1383 مكنزي( zamīgدر پهلوي  زمين،. 376
  .است āداده، تخفيف مصوت بلند  تحول روي. 377
  ).27ـ26 :1390 آقاييسيد صادقي و حاجي: نك؛ et( »ـِت«به  )tē( »يت«تخفيف براي . 378
  .است bبه  mابدال  داده تحول روي. 379
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 10 س ،514ص شويت  شويٮت
 9 س ،516ص چهارپايان پايان جهان

 از آخر 2 س ،526ص پشيماني 381بشماني
 11 س ،527ص نايافت  ناياقت
 از آخر 6 س ،531ص و اگر  وگَرْ

 از آخر 5 س ،531ص قومي  قوم
 17 س ،532ص يهاحالت هاي حاله
 8 س ،533ص ديگري ي ديگره

 12و  11 س ،534ص بيشترتفاوتهاي بيشتر تفاوتها
: دراصل( نپرسيت
 382)نبرسيت

 16س  ،534ص   نپرستيت

 س آخر ،535ص خانه  خوانه

 8س  ،536ص گرد  گدر
  10 س ،538ص تايبان  بانئ تا

 1 س ،540ص آييت  آيت

 6 س ،541ص تكذيب تكذيت
  از آخر 2، س 544ص و ازاين  وزين
كه  علمايي  كه گرويدند علماي

 گرويدند
 از آخر 6س  ،550ص 

 4س  ،551ص ستمر او را راستمرو
كه  نباتهاياثر 
  هست

كه  نباتهااياثر 
 هست

 10س  ،553ص 

                                                                                                       
  .است āبه   aاشباع مصوت داده تحول روي. 380
  .است ēوت تخفيف مص داده تحول روي. 381
  .روي داده است st از خوشة صامت t حذف صامت .382
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  10 ، س556ص بنايي  بناي
 2 س ،557ص از  383آز

 از آخر 2س  ،560ص هااينفقه هاي نفقه
 از آخر 2 س ،560ص برخاست ستبرخوا
 از آخر 5 س ،561ص بردميروييبه هر بردميرويبه هر 

 :اصل در( پيشنيان
  384)بٮشنيان

  4، س564ص   پيشينيان

 2 س ،565ص فرستدي فرستَادي
 از آخر 4س  ،566ص نشستند 385نشستن

 2 س ،567ص خواموشي خاموشي
 6 س ،567ص تني  تن
 از آخر 2س  ،569ص بنزد  ينزد

 7 س ،577ص چگونه  چگوند
 12 س ،577ص امزنده  زندام
 6 س ،594ص آييت  اتيت

 س آخر ،594ص جادوان است 386جادووانست
 2س  ،595ص جادوان جادووان
  8س  ،595ص نردهاي بزدهاي

 3س  ،596ص هاي بلنددرجه درجها بلند
 س آخر ،597ص دراز  اُ دراز

                                               
  .است ā به aاشباع  داده تحول روي. 383
  .است ēتخفيف مصوت  داده تحول روي. 384
صادقي و : نك( است »ندـ «در شناسة  nپس از  dحذف  داده تحول روي. 385

  ).43ـ41: 1390آقاييسيد حاجي
  .است vصامت ميانجي در اين كلمه . 386
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 4 س ،598ص هايپيرايه بيرايهاي
 1 س ،600ص گزاريممي گذاريم مي

 1 س ،600ص خبرهاي  خبرها
 س آخر ،603ص اينان  انيان

 س آخر ،604ص پيوسته  يوسهپ

5 س ،605ص بشارتي 387بشارت 
 11 س ،605ص بگوي  بگو
 س آخر ،607ص شناسيتنمي شناسيت ا نمي

 2 س ،609ص هيند  هٮثد
 15 س ،610ص زمينها  زميتها
 2 س ،611ص كوههاي  كوهها

 از آخر 4 س ،611ص بازگردانيده بازگرداننده
 9 س ،616ص آتشي  آتشتي

11 س ،617ص غم  غم 

 8 س ،620ص باليي  بالي
 از آخر 5س  ،621ص خاست خواست

يئ دانا
  15 ، س626ص دانايي ٣٨٨
 9 ، س630ص بوستانهايي 389بوستانهاي

 از آخر 4 س ،632ص هاييهديه هاي هديه

                                               
  ).52: ب1384 صادقي: نك( است eبه ) ياي نكره( ēتخفيف  داده روي تحول. 387
  .45ـ43: 1380صادقي: نك» ئـ«بارة امالي  در .388
 صـادقي  اشـرف   علي . نرفتن صامت ميانجي است  بارة اين واژه به كار نكتة قابل ذكر در .389
ـ « :عقيده دارد) 46: 1380( انجي بـه  به احتمال قوي يك همزة لرزشي به عنوان صامت مي

» انـد  خور ضبط نديده رفته است كه كاتبان، به علت ضعيف بودن تلفظ آن، آن را در كار مي
 .)46 :همان :نك ،براي شواهد بيشتر(
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 3 س ،644ص مهرباني  مهربان

  س آخر ،644ص درگذرندگانند گاننددرگزرنده
  1 س ،645ص عهدهاي خويش عهدها خويش

 13 س ،645ص استخوانها استخانها
 12 س ،646ص خورانيممي 390ميخوارنيم

 10 س ،648ص شدند 391شدن
  از آخر 3 س ،648ص استخوانهاي استخانهاي

  9 س ،649ص مانپشي  پشمان
 13 ، س649ص قرنهايي  قرنها
 از آخر 5 ، س650ص بااليي  باالي
  10 س ،652ص عذابي  عذاب
  14 ، س652ص يافه  يافة

  4، س654ص گوشها و چشمها گوشهاي و چشمها
  13 ، س654ص استخوان استخان
  13 و 12 ، س655ص خدايي  خداي

 10 ، س656ص دادن جان جان دادن
 7 ، س657ص شنوديتمي دنتنوشىم

 6 س ،660ص بخشاينده بخْاشَاينده
 15 س ،660ص گوياندروغ گويان دورغ
 18 س ،660ص پذيرندهتوبه پذيرند توبه

  12 ، س661ص گوياننددروغ 392گويانند درغ
                                               

» خـور «بـه جـاي   » خـوار «ايـن   بر بنا. )236 :1383 مكنزي( -xwārēnدر پهلوي  ،خوراندن. 390
 .است aبه ) â: آوانويسي امروز در( āداده در اين كلمه تخفيف مصوت  درست است و تحولِ روي

  .است nپس از  dداده حذف  تحول روي .391
االنبيـاي   قصـص در  درغ .اسـت  ōداده در اين كلمه تخفيـف مصـوت بلنـد     تحولِ روي .392
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 س آخر ،661ص به زفانهاتان بزقانهاتاان
 از آخر 2 ، س665ص برهاي خويش برها خويش

 14 ، س666ص با  يا
  10 ، س667ص آيتهايي  آيتهاي

از جاي برود در 
 هاوي دلهاي و ديده

از جاي برود در 
 هاوي دلها و ديده

 از آخر 2 ، س668ص 

 11، س 669ص بعضي 393بعض
 3 ، س672ص بيرون آيند بيرون آينده

 14 ، س674ص بخورند بخورنند

 9 ، س676ص خواندن خويش خواند خويش
 12 ، س687ص پوشيده كرد يده كردهپوش

 12 س ،687ص گويند  گوينده

 از آخر 4 س ،688ص آريم  آرايم
 از آخر 4س  ،688ص پذرفتن  بذفتن
 14 س ،689ص مياندر ميان  درين

 5 س ،690ص گزارد )كدارد:متن( گذارد
 از آخر 6س  ،690ص كران 394كرّان

 از آخر 6س  ،696ص جادوان جادووان

 4 س ،699ص براستيممي برستيم يم
 8 س ،701ص داشتيممي 395داشتم مي

                                                                                                       
، حاشيه، 27، ص 11ج ( ابوالفتوح رازيتفسير و ) 43: 1389 آقاييسيد حاجي: نك( نيشابوري

 .شود نيز ديده مي )»بم«بدل  نسخه
  .است eبه ) ياي نكره( ēداده، تخفيف  حول رويت. 393
متون ديگر نيـز   ه به صورت مشدد در اين واژ. )285: 1383 مكنزي( karr: در پهلوي ،كر .394

  .4 ، ص1 ، جهاي قرآن ترجمه و قصه مانند إلبه كار رفته است
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 8 س ،703ص گزارامانت گذار امانت
 س آخر ،707ص خلقان  خلقاان

 از آخر 2س  ،711ص بدانند  بداننده
 س آخر ،711ص گردندگانند گردندگاننده

: در اصل( پيامبرا
  )بياميرا

 11 س ،721ص   پيامبر

 11 س ،722ص نهايبوستا بوسانهاي
 7 س ،723ص هايتاريكي تاريكهاي
  از آخر 3، س 724ص هستيت 396هستت
 8 س ،725ص اسرائيليان ليانئ اسرا
  12 ، س731ص هژده  هزده

  7 ، س732ص بخشاينده بخشايند
  از آخر 4س  ،736ص ترسمچه مي ترسمچه من مي

 ، س756ص  ،س آخر ،740ص   و از  وز
13،15،16 

 4 س ،742ص نييم  397يمن

 از آخر 3س  ،743ص اختيار كنند اختيار كننده
 7 ، س744ص پيوسته  پيوسه

 س آخر ،744ص فضل فضل وي

 2 س ،748ص فرستاده  فرستاد
 از آخر 5 س ،749ص ترسدمي 398ترست مي

                                                                                                       
 .است em- به ēm- داده در اين كلمه تخفيف شناسة اول شخص جمع روي تحول .395
 .است et-به  ēt-داده در اين كلمه تخفيف  روي ولحت. 396
 .است em- به ēm- داده در اين كلمه تخفيف شناسة اول شخص جمع رويل تحو. 397
  ).47 :1390 سيدآقايي صادقي و حاجي: نك( واك شده است شناسة سوم شخص مفرد بي. 398
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 از آخر 3 ، س749ص داناننده  داننده
  8 ، س759ص پادشا  بادشاه
  8 ، س760ص زير  درزير

  4 ، س764ص انديشيدندنه انديشنيدند
  9 ، س767ص دهندگانگواهي 399دهنگان گواهي
  از آخر 2، س 768ص باليي  بالي

  3 س ،772ص اثرها نعمت اثرهاي نعمت
داستانهاي   داستانهاء اسپنديار

 اسپنديار
  4 س ،775ص 

  13 س ،780ص نمافريب نما فريت
  4 س ،781ص پروردگار 400پرورگار
  از آخر 3 س ،782ص كافرانند نند كافران
  1 س ،783ص گماشته شده است شد است شةگما

  1 س ،783ص بازگردانيده بازگردانيد
  9 س ،783ص كافر را كافرا را
  از آخر 6 س ،785ص ننمود  نمود

  از آخر 5س  ،785ص قرنهايي كه قرنهاي كه
  س آخر ،787ص دهانهاي شما دهانها شما

  8س  ،790ص ازينو  وزين
  8 ، س793ص زمينهايي كه زمينهاي كه

  از آخر 2، س 802ص يافته  ياقة
                                               

ركيـبِ  در ت) دهنـدگان = ( »دهنگـان «. است n پس از dداده حذف صامت  روي تحول. 399
 آقاييسـيد  حـاجي : نـك ( شـود  نيز ديـده مـي   )177 ، صترجمة قرآن موزة پارس( شيردهنگان

 ).52ـ51 :1384
 .است rپس از  dداده حذف صامت  روي تحول. 400
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، 821ص  ،16و  9 س ،807ص   مر او را  مرورا

 5س
 15 س ،807ص شبنگاه 401شبنگا

 8 س ،809ص جزايي بود جزاي بود
 3 ، س810ص گروهي  گروه
 11و  10 س ،814ص بعضي 402بعض

 1 س ،815ص كتابهايي كتابهاي
 11 س ،820ص خرمايي خرماي
 9 س ،822ص ستوران 403ستورا

 11 س ،823ص بوستانهايي بوستانهاي
 1 ، س826ص آنان را  نانرا آن

 4 ، س830ص 404به خدايي گيرم به خداي گيريم

كردگان  مرا ز گرامي
  گردانيد

مرا از 
كردگان  گرامي
 گردانيد

 12 ، س830ص 

 از آخر 3 ، س830ص جبرئيل  لئ جبر

                                               
 .پس از مصوت بلند است h داده حذف صامت تحولِ روي .401
در برخـي صـفحات   : بارة اين لغت روش يكسـاني در پـيش نگرفتـه اسـت     مصحح در. 402
 و در برخـي صـفحات  ) 893، 842، 840 ،720ص، 2 ج( را در متن باقي گذارده» عضب«
و ) 670، 655، 626 ص،  2 ج( قـرار داده » بعضـي «را به حاشيه برده و در متن » بعض«

البتـه   .آورده است، مانند مورد فـوق » بعضي«در برخي موارد نيز بدون ذكرِ اصل، در متن 
 به كار رفته است، مانند» بعض«ار در كن» بعضي« خهن نسذكر اين نكته الزم است كه در اي

را بـه   كـه مصـحح آن  ) چاپي 11 ، س669، ص 2 ج :برابر بانسخه، ( »بعضِ زبر بعضي«
 را به حاشيه برده است» بعض«ضبط كرده و » بعضي زبر بعضي«صورت.  

 ).7: 1383صادقي : نك( پس از مصوت بلند است nداده حذف  تحولِ روي .403
  .گيريم: اصل: ح در پانوشت آوردهمصح. 404
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 6 ، س831ص زمين  اززمين
 13 و 12 ، س831ص و از  وز

 2 و 1 ، س835ص نفرموده فرموده اُ نه
وي است مر شما ر 

 دشمن پيدا
وي است مر شما 

 را دشمن پيدا
 3 ، س835ص 

 4 ، س840ص باستانيت بستانيت

 4 ، س840ص پرسيدنيانند نياننده پرسيده
 از آخر 4، س 840ص ماييم 405مانيم
 3 ، س842ص ابدان 406آبدان

 15 ، س844ص پرستيتمي 407ميبرَستت
 19 ، س844ص كنيتمي 408ميكنت

 18 ، س844ص با شما چه كند با شما كند

 8 ، س845ص شانشكستمي 409شانشكشت مي
 3 ، س846ص رسيده  هيدىسر

كارد بر حلقش   كارد بر خلقش نهاد
 نهاد

 10 ، س846ص 

 3 ، س853ص ملتهاي گذاشتگان گانملتهاي گذشت
 11 ، س853ص درهاي آسمان درها آسمان

 14 ، س853ص گروههاي ههاي گروه

 15 س ،853ص داشتند  داشتد

                                               
  ).33: 1389 آقاييسيد حاجي: نك( به كار رفته است nصامت ميانجي  .405
  .است a مصوت اشباعداده  روي تحول .406
 .است et-به  ēt-داده تخفيف  روي تحول. 407
 .است et-به  ēt-داده تخفيف  روي تحول. 408
  ).چاپي1039، ص 2 ج :ابر بابرنسخه، ( بشکڛتن :قس .داده همگوني است روي تحول .409
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 13 ، س854ص مسخّر كرديم ييممسخره كرده

 ، س آخر854ص ترسيد سيدرىبت

 7 س ،859ص همگانرا گانرا همه
 خراز آ 6 ، س861ص امآفريده آفريدام

  6 ، س866ص مر صابران را مر صابران ر
 7 س ،871ص گويند و گويند

 از آخر 4، س 874ص به پروردگار بپروودگار
 از آخر 5س  ،875ص دروغ  دووغ

، ميکائـــل، لجبرئـــ
  عزرائل

جبرئيل، ميكائيل، 
 عزرائيل

  س آخر ،876ص 

 8 ، س878ص باشيتمي باشيث مي
 از آخر 2 س ،879ص گروههااي گروههاي

 11 س ،882ص همگان همگنان
 3 ، س886ص آنچه  اانچه
 ، س آخر888ص در  دو

 از آخر 2 س ،889ص اسرائيليان اسرائليان
 12 س ،902ص خداوندان 410وندان خداه

هاي  خزينه  خزينها آسمانها
 آسمانها

 10 ، س909ص 

 7 ، س977ص زمينهاست ذمينهاست
 6 ، س998ص جبرئيل جيرَءيل

 6 س ،999ص آيتهاي بزرگ آيتها بزرگ

 3 ، س1001ص دانستمي 411تىىنيميدا

                                               
 ).79: 1357صادقي : نك( غيراشتقاقي پس از مصوت بلند است hداده اضافه شدن  روي تحول .410
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 از آخر 4 ، س1001ص بجزاي  بجذاي
 5 ، س1004ص گذران  كوران

 7 ، س1004ص قراري  اريرڤ
 ، س آخر1006ص بلك  بلكه
 5 ، س1017ص تختهاي دربافته ء دربافتههاتخت

  از آخر 6 ، س1026ص بفرفت  بفرقت
  1 ، س1033ص ظهاربستگان 412بستگان ظهان

  1 ، س1036ص خواهيت خواهيد
 از آخر 4 ، س1038ص ]ه[خوشنود شد خشنود شد

 4 ، س1040ص آواره  آواده
 12 ، س1040ص بريديت برّيديت

 7 ، س1051ص بدهيت  بدهيث
 4 ، س1052ص اندشده  شدند

 3 ، س1053ص عزوجل عذوجل

 از آخر 3 ، س1053ص بنايي  بناي
 از آخر 4 ، س1058ص بگوي  بگو

هاي  خزينه  ها آسمانها خزينه
 آسمانها

 1 ، س1062ص 

 3 ، س1065ص بوستانهايي بوستانهاي

                                                                                                       
، 1036 ، ص3ج ( فرهنگنامة قرآنـي در و ) 61: 1383مكنزي ( dכn-ystnدر مانوي  ،دانستن. 411

تفسـير  نسـخة اسـاس    در .ندانيسـتم : ماعلمت: شود ديده مي» دانيستن«نيز ضبط  )128 :قرآن
 ).2، س 460، ص 1ج  :برابر با(شود  نيز ديده مي ]دانسته[= » سةندا«ضبط  نسفي

   :تصوير اين كلمه در نسخه چنين است .412
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  الخط رسم

ميان قالب  در متن حاضر در چندين موضع واو عطف نيامده و مصحح واو را در
: طلب بايد گفتدر توضيح اين م. افزوده، حال آنكه نيازي به اين كار نبوده است

در برخي متون . )318 :1383 مكنزي( است ud، )-u( واو عطف در زبان پهلوي
با وي طوقي مانده بود در گردن : است ضمه ثبت شده واو و كهن واو عطف با

نيك داند  ؛)62، ص 1ج ، هاي قرآن قصه و  ترجمه( شاخ مورد بدست داشت و وي
  .)4ص ، تفسير شنقشي( منافقان را وكافران 
برخي كاتبان نيازي به  اين بر بنا ،صداي ضمه دارد» و«تلفظ  بينيم كه مي
، ضمه »و«ديدند به جاي آن روي آخرين حرف كلمة قبل از  نمي» و«كتابت 

 )40: ، قرآن685، ص 2ج ، فرهنگنامة قرآني( خاكسار نگونسار :نمونهگذاشتند؛  مي
ن اي. كردند در نوشتار ضبط نمي و اند آورده ميو برخي نيز ضمه را فقط در تلفظ 
اكنون مواردي كه مصحح واو عطف را درون  .ضمه امروزه در گفتار وجود دارد

 ؛)60ص ، 1ج ( عمره] و[حج  :شود ارائه مي به ترتيب صفحهقالب به متن افزوده 
ص ، 1ج ( همت دون] و[دنيادوست  ؛)315ص ، 1ج ( ملخ ريزه] و[ملخ كالن 

مراست كردار من  ؛)369ص ، 1ج ( ايشان شادمانان] و[ گردانند روي مي ؛)328
 ؛)423ص ، 1ج ( ايمان] و[معرفت  ؛)402ص ، 1ج ( شما راست كردارتان] و[

دستهاي خويش به دهانهاي خويش بردند  ؛)479ص ، 1ج ( محفوظ] و[معلوم 
بپذير عبادت  ؛)483ص ، 1ج ( خويشتن را از جواب اجابت خاموش كردند] و[

ج ( حمل] و[شير و روغن  ؛)490ص ، 1ج ( ت كن دعا و دعوت مناجاب] و[من 
آمدند  ؛)580ص ، 1ج ( پيامبر و رسانندة فرمان] و[برگزيدة ما بود  ؛)504ص ، 1
] و[خلوت  ؛)1042ص ، 2ج ( بخشاينده] و[رحيم  ؛)615ص ، 1ج ( ديدند] و[

] و[نفاذ  ؛)1112ص ، 2ج ( 413معاودت] و[اعادت  ؛)1107ص ، 2ج ( مناجات
  .)1142ص ، 2ج ( مشيت

                                               
 .محاودت: اصل. 413
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 77، ص 1ج 
  .داريد پنج نماز را در اوقات در كلّ حاالت) نگاه= ( نگاح: اص
  .نگاه داريد پنج نماز را در اوقات در كلّ حاالت :تغ

كه در  414الخطي دارد جنبة رسم» نگاه«به جاي » نگاح«رسد نگارش  به نظر مي
، عادت داشتيد كه هر زن كه ملكي بود ظلوم و غشوم: شود ديگر متون نيز ديده مي

 نگاحعروس خواستي بود نخستين نزد وي بردندي، اگر خوش آمدي وي را 
  415.)»لن«، نسخة 3554، ص 5 ج ،تفسيرسورآبادي، ( داشتيد و اگر نيامدي بگذاشتي

وقت كه خوش آمد و شگفتي آورد شما را  آن: »انبوه«به جاي » انبوح«
گه كه مكّه را فتح  آن... جنگي با پيغمبر هزار مرد بودند بسياري لشكر شما؛ ده

و بنگردانيد از شما  انبوحينيازي نكرد بسياري و سود نداشت   كرد؛ پس وي
  ).606، ص 3ج ، ترجمة تفسير طبري( .بال و چيزي از شرّ هيچ

  
  1108، ص 2ج 
  .شب دسيككمتر از : اص
  .كمتر از دوسيك شب: تغ

ديباچة كتاب خويش  ، درقاطع برهانبن خلف تبريزي، نويسندة  حسينمحمد
: نوشته استچنين » واو«بارة  حروف مفرده اختصاص داده و در بخشي را به

اول واو بيان ضمه : تلفظ درنيايد سه گونه باشده واو كه آن مكتوب شود و ب«
است، چون الفاظ فارسي كم از دوحرفي نبود اول متحرك و دويم ساكن و آخر 

اشد، بعد از حرف تاي قرشت و دال ابجد و جيم ب جميع كلمات فارسي ساكن مي
تا كلمه را بدان وقف  مضموم واو بيان ضمه آورند همچو تو و دو و چو فارسي

                                               
فارسي در برخـي  » ه«ه گرفت كه شايد در برخي مناطق البته نبايد اين احتمال را ناديد. 414

  .شده است تلفظ ميعربي » ح«از كلمات به صورت 
ملكي بود ظلوم و غشوم، عادت داشتي كـه هـر   : اين جمله در نسخة اساس چنين است .415

داشتي  نگاهزني كه عروس خواستي بود نخستين نزد وي بردندي، اگر خوش آمدي وي را 
  ). 1239ـ1238 ، ص2ج ، تفسيرسورآبادي، ( و اگر نيامدي بگذاشتي



 28ضميمة /  148

 
» اي يافته نشد غير از بيان ضمة حرف ماقبل فايدهه توان نمود، و از اين واو ب

  :كردند را مكتوب نمي» واو«اين يا كاتبان برخي مؤلفان  بنا بر اين416.)كز ص(
و ما اُنزل علي : كه خداي گفت عزّوجلّية اما اين آ): دوگونه= ( »دگونه«

ترجمة تفسير ( اند تفسير كرده 417دگونهاين را . الملكين ببابل هاروت و ماروت
قومي كمرا : افقبه معني من »دوگمان« به جاي» دگمان«؛ )95، ص 1ج ، طبري

ص شعر هجائي و عروضي فارسي، پلي ميان ( دگماننَدو  418دوغزنند همنباز گويند
قبضه : »دو«به جاي » د«). 13و12اپي، سچ 4ص  برابر با، 9عكسي، س  6

، »لن«، نسخة 3374، ص 5ج ، تفسيرسورآبادي، ( دست بكشيدم دبرگرفتم و به 
سبط و نيم ديگر  دنه سبط و نيم آنهااند كه ياد كرديم و  .)867ص ، 2ج  :برابر با
، دگان. )818، ص 2ج : برابر با، »لن«، نسخة 3352، ص 5ج  ،انهم( اند اسرائيل بني

  .)2 :، قرآن1314، ص 3ج  ،فرهنگنامة قرآني( در ترجمة مثْنَي
و  15ص  :نيز، )5ص ، شنقشي تفسير( كنيم ترا بامر تُه اُو ما نماز مي): تو= ( تُه

 ).273نامه، ص  واژه: نك( موارد ديگر
 

  خطاهاي مطبعي
اي  اين خطاها در پاره. خطاهاي مطبعي نيز خالي نمانده استكتاب از برخي 

  :كلمات روي داده است، از جمله
  

  صحيح غلط سطر صفحه 
  شيريني شريني 15  516
 يعني يغني از آخر3  594

  پروردگان نعمت  پروردگارنعمت 8  652
                                               

  .است) 244: همان( dō :در پهلوي دو، ،)221: 1383 مكنزي( tō: در پهلوي تو،. 416
  .آورده است» گونه]و[د«مصحح در متن چاپي . 417
  .آورده است» دروغزنند«مصحح در متن چاپي . 418
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  پروردگار پررردگار 1  656
  پيشينيان پپشينيان 4  812
  مكنيت مكينت 7  833

  دروغ دورغ 6 1006
  بزرگوار بزگوار 9 1007

  
از ارزش كارِ سودمند دكتر جويني وجه  هيچ به ،آورده شد مقالهاين آنچه در 

صفحه مستلزم سالها رنج و زحمت  1316زيرا چاپ دقيق متني در  ؛كاهد نمي
 اختياررا در  تفسير نسفياست و ايشان با تحمل اين سختيها متن كهن 

و اگر ايشان با تحمل رنج فراوان اين متن  اند گران گذاردهخوانندگان و پژوهش
معلوم نبود اين متن ارزشمند تا كي در  ،گسترده را در اختيار ما نگذاشته بودند

 .خورد گوشة كتابخانه خاك مي
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  . 1364حسين مصطفوي، تهران، محمد
: 1تقي بينش، مشهد، ج  ج، به اهتمام2، كتاب المصادراحمد،  بن زوزني، ابوعبداهللا حسينـ 

  .1345: 2ج ، 1340ـ1339
  . ، تهراننامة گويش بختياري چهارلنگ واژهش، 1381سرلك، رضا، ـ 
 .، دفتر اول، تهرانشناسي فارس گنجينة گويش ،1383، سالمي، عبدالنبيـ 
اكبر سعيدي سيرجاني،  ، به كوشش علي5، ج سير سورآباديتفسورآبادي، ابوبكر عتيق، ـ 

  . 1381ـ1380تهران، 
  . ، تهران)مازندراني( گويش ساري، 1374 شكري، گيتي،ـ 
  . ، تهرانفارسي  تكوين زبان، 1357اشرف،  صادقي، عليـ 

ة مجل، »لغات فارسي كتاب التخليص ابوهالل عسكري«، 1366، ـــــــــــــــــ
  .57ـ26ص ، 2و 1، ش 4 ، سزبانشناسي

مجلة ، »بعضي تحوالت ناشناختة كلمات عربي در زبان فارسي«، 1373، ـــــــــــــــــ
  . 11ـ  2، ص 1، ش 11، س زبانشناسي

  . ، تهرانمسائل تاريخي زبان فارسي، 1380، ــــــــــــــــــ
اضافه شدن صامت حذف و (دو تحول آوايي در زبان فارسي «، 1383، ــــــــــــــــــ

  .9ـ1ص ، 2، ش 19، س مجلة زبانشناسي، »)مصوتهاي بلند بعد از» ن«
ص  ،1 ، ش19، س زبانشناسي مجلة، »گويش قديم كازرون«، 1383، ـــــــــــــــــ

  .41ـ1
فرآيند افزوده شدن : يك تحول آوايي ديگر زبان فارسي«الف، 1384، ـــــــــــــــــ

  . 16ـ1، ص 1، ش 20، س مجلة زبانشناسي، »ماتكل به بعضي از» ر«صامت 
ص ، 110 ، شنشر دانش، »الملوك تحفةتدقيقي در «ب، 1384، ــــــــــــــــــ

  . 63ـ52
، »نكاتي در باب ترجمة تفسير طبري مصحح مرحوم يغمايي«، 1385، ــــــــــــــــــ

  . 368ـ 349تهران، ص  نامة حبيب يغمايي، ارج
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، س پژوهي ادب، »تحول كلمات فارسي در دورة اسالمي«الف، 1386، ــــــــــــــــــ

  . 15ـ9، ص 1، ش 1
  به دانشنامة زبان و ادب فارسي،، »تفسير كيمبريج«ب، 1386، ــــــــــــــــــ

  .سرپرستي اسماعيل سعادت، تهران
نامة  جشن، »سخة ترجمة تفسير طبري كتابخانة آستان قدسن«ج، 1386ـــــــــــــــــ، 

 . 278ـ 255، تهران، ص استاد دكتر محمدعلي موحد
نامة استاد   جشن، » e-پاياني كلمات فارسي به  a- تحول«، 1387، ـــــــــــــــــ
  . 410ـ 397، تهران، ص اسماعيل سعادت

هاي نادر جمع  برخي نشانه«، 1389 ،السادات آقايي، اكرمسيد اشرف و حاجي صادقي، عليـ 
  .76ـ 54، ص 6 ش ،)نامة فرهنگستانضميمة (دستور ، »در زبان فارسي

ي ناشناختة هابعضي شكل«، 1390، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .57ـ  3ص  ،7ش  ،)نامة فرهنگستانضميمة (دستور ، »ها در فارسي قديم شناسه

النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي با ترجمة فارسي بن علي،  محمدبن الحسنجعفر  طوسي، ابيـ 
  . 1342پژوه، تهران،  به كوشش محمدتقي دانش، 1ج ، آن

الزمان فروزانفر،  ، به كوشش بديعترجمة رسالة قشيريهبن احمد،  عثماني، ابوعلي حسنـ 
 . ش1345تهران، 

اي فارسي در خدمت  نثر شيو«، 1386السادات،  سيدآقايي، اكرم غالمرضايي، محمد و حاجيـ 
  .5، ش 1، س كتاب ماه ادبيات، »قرآن

  .1382تهران،  فرامرزنامه، به كوشش مجيد سرمدي،ـ 
، به كوشش احمدعلي رجائي 4فرهنگ لغات قرآن خطي آستان قدس رضوي شمارة ـ 

 . 1363بخارائي، تهران، 
اد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي ، تدوين گروه فرهنگ و ادب بنيفرهنگنامة قرآني

  . 1377، مشهد، )با نظارت محمدجعفر ياحقي(
  .1377 ،اهللا جويني، تهران، به تصحيح عزيزفرهنگ مصادر اللّغه

  .ق1343، برلين، كتاب وجه دين، ناصرخسروـ 
ـ،    .1356 ، تهرانمحمد دبيرسياقي ، به كوششسفرنامة حكيم ناصرخسرو قبادياني مروزيــــــــــ
  .1364كوشش علي رواقي، تهران،   بهقرآن قدس، 

  . 1383، ، تهرانفرهنگ سغديقريب، بدرالزمان، ـ 
، چاپ عكسي، مركز تحقيقات فارسي ايران و تکملة االصناف، بن محمد  كرميني، عليـ 

به تصحيح علي رواقي، تهران،  :نيز ،1405/ 1985/ 1363 ).پاكستان(آباد  پاكستان، اسالم
  .ش1385

  .1352، تهران، االرب هاي معرّب در منتهي واژه، 1352 كيا، صادق،ـ 
  .1347، به تصحيح عبدالحي حبيبي، تهران، زين االخباربن ضحاك،  ـ گرديزي، ابوسعيد عبدالحي

، الكساندر گواخاريا و ماگالي تودوابه كوشش ، رامين و  ويس، فخرالدين اسعد، گرگانيـ 
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  .1349، تهران

  . 1344، به اهتمام مهدي محقق، تهران،التنزيل لسان
، به تصحيح محمدسرور مواليي، الدرر في الترجمانالمتحمد المروزي، محمدبن منصور، ـ 

 . 1361تهران، 
مجلة دانشكدة ادبيات و ، »هاي نادر استفهام در فارسي برخي نشانه«، 1348متيني، جالل، ـ 

  . 134ـ112ص ، 1 ، ش5، س علوم انساني مشهد
، »هاي نادر استفهام در فارسي تلفظ و ضبطهاي مختلف يكي از نشانه«، 1351متيني، جالل، ـ 

  .192ـ184، ص 1، ش 8، س مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد
  .، كاكتوس، تهرانفرهنگ گويش خُلّاري، 1386 ،مرادي، فاطمهـ 
  .1364، اصفهان، انينور يمهد ، به كوششديوانمسعود سعد سلمان، ـ 
  .1375، تهران فرهنگ فارسيمعين، محمد، ـ 
  .11، ش كوده ايران، »گويشهاي وفس و آشتيان و تفرش«، ]يزدگردي[ 1318مقدم، محمد، ـ 

 .1365 ،، پژوهش علي رواقي، تهران)ترجمة فارسي( مقامات حريري
  . ، ترجمة مهشيد ميرفخرايي، تهرانفرهنگ كوچك زبان پهلوي، 1383، مكنزي، ديويد نيلـ 

  . 1339اصغر حكمت، تهران،  اهتمام علي ، بهاالبرار ةاالسرار و عد كشفـ ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين، 
  . 1345، چاپ عكسي، تهران، السامي في االساميميداني، ابوالفضل احمدبن محمد، ـ 
، به كوشش محمدرضا سعيد ابيالتوحيد في مقامات الشيخ اسراربن منور، ميهني، محمدـ 

  . ش1366شفيعي كدكني، تهران، 
  .، تهرانتاريخ زبان فارسي، 1352پرويز، ناتل خانلري، ـ 
  .1377، به اهتمام محمدامين رياحي، تهران مرصادالعبادنجم رازي، ـ 
، توس، سيدمحمدتقي مدرس رضوي، به كوشش تاريخ بخارا ،ابوبكر محمدبن جعفرنرشخي، ـ 

  .1363 تهران
  . 1376، به كوشش عزيزاهللا جويني، تهران، تفسير نسفيالدين عمربن محمد،  ـ نسفي، ابوحفص نجم

 .1319، تهران، 3، ج احوال و اشعار ابوعبداهللا جعفر بن محمد بن رودكي سمرقنديـ نفيسي، سعيد، 
  . 1359، به كوشش علي رواقي، تهران، تفسير بصائر يمينيالدين محمدبن محمود،  ـ نيشابوري، معين

و   األنسضةرو( ويةاالد عن حقايق االبنية كتاببن علي،  هروي، ابومنصور موفقـ 
اشرف صادقي، و با مقدمة انگليسي برت  ، با مقدمة فارسي ايرج افشار و علي)النفسمنفعة

    . 1388فراگنر و ديگران، تهران، 
- Boyce٫ M, A Word-List of Manichaean Middle Persian and Parthian 

(Acta Iranica a), Leiden. 
- Durkin-Meisterernst, D., , Dictionary of Manichaean Middle Persian and 

Parthian, Turhout. 
- Baily‚ H.W., , Dictionary of Khotan Saka‚ Cambridge. 
- Lazard, G., , La langue des plus anciens monument de la prose persane, Paris. 
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