
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  .دان شمول برخي تحوالت آوايي شدههايي كه م واژه. 1

، ابدال، اضافه، حذف، شود اي كه در اين متن ديده مي از جمله تحوالت آوايي
پردازيم كه  و توضيح مواردي ميبيان در اينجا به . و قلب است ،اشباع، تخفيف

، اردي بسيار اندكيا در مو ، ده و در متن چاپي منعكس نشدهش اين تحوالتمشمول 
بدين ترتيب است  روش ما. اند ا به حاشيه منتقل شدهام، در متن چاپي انعكاس يافته

در . آوريم موارد مشمول را به ترتيب صفحة چاپي مي، يند آواييكه در ذيل هر فرآ
به » متن چاپي«و » نسخة عكسي«در ابتداي جمالت نشانة » نسخه« ضمن كلمة

مورد نظر . ح استجاي متن چاپي مصح ها  از ساير واژه ،نبا سياه نمودرا كلمات
اي است  مطابق شماره، براي سهولت مراجعه هاي نسخه شمارة برگ. ايم متمايز كرده

شمارة برگ  .ريخته است مه به هاي نسخه برگو در مواردي كه  كه يغمايي ثبت كرده
. پانوشت آمده استشده در نسخه در  مطابق شمارة يغمايي آورده شده و شمارة ثبت

 معجمه  و ذال  ،به صورت متداول     گ،، ژ، چ، حروف پ ،در نقل شواهد از نسخه
  1.ندنوشته شده ا» دال«

                                                 
  . شود استفاده مي iو  uو  âديد از و براي متون ج īو  ūو  āدر اين نوشتار براي آوانگاري متون قديم از عالئم  .1
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  حذف. 1.1
  :11س، 5ص

  .بود فريشيگاناز جملة  ةاللعن ابليس عليه: ]b2[نسخه 
  .از جملة فريشتگان بود اللعنة ابليس عليه :متن چاپي
براي . است šبه  tšل خالصه شدن تحول او :شده استدستخوش دو تحول اين واژه 

هايي از اين  توان يافت؛ نمونه شواهدي مي، در متون كهن š پس از t حذف صامت
  :هاي زير مالحظه كرد توان در واژه حذف را مي

به جاي  »هاپش« ؛231/ 4،االسرار كشف، ميبدي( »بيشتر«به جاي  »بيشر«
 »فريشگان«؛ )121: قرآن، 3/988، گنامة قرآنيفرهن( »ظُهور«در ترجمة ، »هاپشت«

سه ( 62 و 15 : قرآن، 1415/ 3،همان( »المالئكة«در ترجمة ، »فريشتگان«به جاي 
، 3/936، همان( »صلَوات«در ترجمة ، »هاكنشت«به جاي  »هاكنش« ؛84، )مورد
رف اش علي. است īپاياني به  ـ aتبديل ، »فريشيگان«تحول دوم . )120و  61 : قرآن

: نويسد مي» ـ eپاياني كلمات فارسي به  ـ aتحول «اي تحت عنوان  صادقي در مقاله
 .تبديل شده است ـ eپاياني به  ـ aدر برخي نقاط ايران در قرنهاي ششم تا هشتم 

 زاده كدي، )رنجه= ( هايي چون رنجي بارة واژه وي در بخش ديگري از اين مقاله در
 ـ agماندة باقي، پاياني ـ a «: گويد موارد ديگر مي و) همه =( و همي، )زاده كده= (

 در ساير مواضع كلمه aبلندتر از  ـ agدر هجاي بستة  aدورة ميانه است و مصوت 
تلفظ ) در آن به كار رفته به دو صامت ختم شود aجز مواردي كه هجايي كه ب(

 به aآنها تي كه در پاياني نيز باقي است و در كلما gپس از حذف  aكشش . شود مي
e شود تبديل مي ،e  به دليل كشيدگي خود بهē )تحول يافته و سپس ) ياي مجهولē 

با دو تحول  »فريشتگان«، بنابراين .)404ـ397 :1387صادقي ( »بدل شده است īبه 
 ī/»ـ ي«به  a/»ـَه« هايي كه ابدال  از جمله واژه. تبديل شده است »فريشيگان«به 

و ) 255ص ، ترجمة قرآن موزة پارس( )بندگان= ( »انبنديگ«را در خود گنجانده 
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ذكر . است) 85 :قرآن، 3/1150 ،قرآني فرهنگنامة( »خستگي«به جاي  »خستيگي«
 آمده است 2»فريشيگان«اين نكته ضروري است كه در اين نسخه يك بار ديگر 

)b5( .در ضمن اين واژه، فريستگان«هاي شكلبه  ،فوق عالوه بر صورت« )a3(، 
ـگفريش«و در يك مورد به صورت ، )در موارد متعدد( »يشتگانفر« ـٝ تـ با دو ( »اني

 . كه در اكثر موارد در متن چاپي تغيير يافته استآمده ) b8،نقطه در باال و زير
  
  7س ، 35 ص

  .ما راشُ بيامزدتا : ]a16[ نسخه
  .تا بيامرزد شما را: متن چاپي

مات فارسي و گويشي در دست است در تعدادي از كل] r[شواهدي از حذف صامت 
و ميان  )كوتاه و بلند( در جايگاه پس از مصوت] r[دهد پديدة حذف  كه نشان مي

در ديگر آثار معتبر و كهن ، عالوه بر همين متن ،اين شواهد. دهد ها رخ ميمصوت
=  b53( »ايد آورده«جاي   به »ايد اوده«: در همين متن. شود ادبيات فارسي يافت مي

 ؛)11س، 428ص  =211 (a»برآورد« به جاي» براود« 3؛)13، س 122ص 
به جاي  »بپرودم« ؛)13س ، 153ص  = a68(»بپرورانيم«به جاي  »بپروانيم«
، 323ص  = a153( »يةتور«به جاي  »يةتو« ؛)7س ، 165ص  =b73( »بپروردم«

 به جاي» كسي« ؛)4س، 374ص =a1804(» زمانة در«به جاي  »زمانة د« ؛)8س 
=  a51( »نيامرزم«به جاي  »نيامزم« ؛)از آخر 2س، 468ص  = a233( »رسيك«

   5.)12س  ،117ص 
و بين دو  uو  aپس از ] r[از آنجا كه در شواهد نسخة حاضر حذف 

                                                 
  . تغيير داده است» فرشتگان«كلمه را به ) 3، س 12ص (مصحح در متن چاپي  .2
  . به جاي برگ به كار رفته است» گ«به جاي سطر، و » س«به جاي صفحة متن چاپي، » چ«اين نوشتار  در .3
  . است 179شمارة اين برگ در نسخه  .4
 . را بدون ذكر اصل در متن چاپي، به صورت رايج ثبت كرده است صحح تمامي اين مواردم. 5
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  :شود ارائه مياز متون ديگر از اين دست  چند شاهد، مصوت رخ داده است
، نيشابوري( »دنآور«به جاي  »آودن«: aپس از مصوت ] r[حذف صامت . الف

 »اگه« ؛)123 ص، اي فارسي از قرآن مجيد ترجمه :نيز ؛171ص، تفسير بصائر يميني
در عبارت ( »نازپرودگان« ؛)9/159 ،تفسير، ابوالفتوح رازي( »اگر«به جاي 

 »متْرَفين«در ترجمة ، »نازپروردگان«به جاي ) »فرمان كردگان نازپرودگان بي«
 . )80 :رآنق، 3/1303 ،فرهنگنامة قرآني(
تفسير قرآن ( »آمرزنده«جاي  هب »آمزنده«: uپس از مصوت  [r]حذف صامت . ب

 »التَّبارك«در ترجمة  ،»بزرگوار شدن«به جاي  »بزگوار شدن« ؛)2/193 ،مجيد
  . )حاشيه، 3/1269، قانون ادب، تفليسي(
، نسفي( »بازداريت«جاي   به »بازدايت«: در ميان دو مصوت [r]حذف صامت . ج

 »پنداي« ؛)1/303 ،تفسير قرآن مجيد( »پرورش«جاي   به »پروش« ؛1/204 ،تفسير
، براي اطالع از شواهد ديگر( )10/121 ،تفسير، ابوالفتوح رازي( »پنداري«جاي   به
  . )84 ـ 75: 1387 آقاييحاجي سيد :كن

  
  17س ، 52ص

  .من بخداوند تو بگروم آينمرود گفت چون بيرون : ]b24[ نسخه
  .نمرود گفت چون بيرون آيي من بخداوند تو بگروم: پيمتن چا

در اكثر ، به كار نرفتن صامت ميانجي، بارة متن حاضر يكي از نكات شايستة ذكر در
مصحح در مواردي اندك كلمات بدون صامت ميانجي را در متن باقي . است، موارد
در اكثر موارد اما ، )380 :1385 غالمرضايي :كبراي اطالع از اين موارد ن( گذاشته

: است اين موارد جملة آنها از، ميانجي ثبت كرده است» ي«آنها را با 
 b31( »فرماي«؛ )3س، 64ص =  b29(» گوي«؛ )2، س56ص = a26(»گوي مي«
 ؛)8س، 67ص  = b31(» جاي«؛ )8س، 164ص  = a73(نيز  ؛)8س، 67ص  =
گوي  ؛ مي)15س، 77ص  = 36(a ؛ بفرماي)13س، 67ص  = 31( »نَياي فرود«
)a36= (؛ نيكوي )18س، 77 صb44  = نابينايي[=  ؛ نابيناي)10س،  96ص[( 
)b51  = (] آشنايي[=  ؛ آشناي)3 س، 118صa52  = ؛ )20و  19 س، 119ص

] روشنايي[=  ؛ روشناي)2س، 154ص  ،20س، 153ص =  a68(] باليي[=  بالي
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)a73  = (] كيي[=  ؛ كي)1 س، 164صa77  = وارد متعدد و م) 8 س، 171ص
در » ي«و » ء«متون كهن صامت ميانجياز گفتني است كه در بسياري . ديگر

اشرف  علي باره در اينبه كار نرفته است؛ ، كنيم جايگاهي كه امروز ما آنها را تلفظ مي
عنوان  احتمال قوي يك همزة لرزشي قوي به به«: نويسد مي) 46 :ب1380( صادقي

آن را ، ت كه كاتبان به علت ضعيف بودن تلفظ آنرفته اس صامت ميانجي به كار مي
مسائل تاريخي زبان  :كنبراي توضيحات و شواهد بيشتر ( »اند درخور ضبط نديده

ذكر اين نكته الزم است كه در متن حاضر در مواردي اندك . )50ـ25ص، فارسي
 ريزهاء الواح: استموارد اين  ااز جملة آنه ؛به كار رفته است» ء«صامت ميانجي 

 ؛)252ص ( اندامهاء او ؛)228ص ( گنجهاء او)/ 226ص ( جامهاء نيكو ؛)220ص (
  . )381 :1385 غالمرضايي :ك، نبراي شواهد بيشتر( )306ص( نامهاء بزرگ

  
  3 س ،86ص 
  .درافكنيم وي را بچايبكشيم يوسف را يا : ]b39[ نسخه

  .بكشيم يوسف را يا بچايي درافكنيم وي را: متن چاپي
پس از مصوت بلند موجود است كه بر  hشواهدي از حذف  ،كهن هاينمت ديگردر 

  :هايي از اين شواهد بدين قرار است نمونه. گذارد درستي شاهد فوق صحه مي
به  ؛ را)حاشيه، 3/129، تفسير، ابوالفتوح رازي( »چاهي« به جاي »چايي«

لفتوح ابوا( »گاه« به جاي »گا«؛ )2/667، هاي قرآن ترجمه و قصه( »راه« جاي
، ترجمة تفسير طبري( »گواه« به جاي» گوا«؛ )حاشيه ،3/236،تفسير، رازي

6/1711( .  
  

  9 ـ 8 س،101ص
 .بياموزماهه  ك هفتاز آن كود جوامرديفت يا يوسف جبريل گُ: ]a47[ نسخه

  .بياموزماهه  جبريل گفت يا يوسف جوانمردي از آن كودك هفت: متن چاپي
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را بدون  از آنها و مصحح تعدادي بار آمده ندينچ» جوامرد«واژة ، در متن حاضر
و  7را درون قالب افزوده» ن«و به تعدادي نيز  6تغيير داده» جوانمرد«اصل به  ذكرِ

: بايد گفت nبارة حذف  در 8.دو مورد را نيز بدون تغيير در متن باقي گذارده است
ولي ، شده تدريج ضعيف و بعداً حذف به nهاي بلند عنصر دنداني بعد از مصوت«

: ب1383 صادقي :كن( »ويژگي دماغي آن به مصوت قبل از خود منتقل شده است
كه   نيز مشمول اين تحول آوايي شدههاي ديگري  در صفحات ديگر اين متن واژه. )7

  : آنها را تغيير داده است، مصحح بدون اشاره به ضبط اصلِ نسخه
به جاي » چنا« ؛)از آخر 4س، 475ص  = a237( »ايشان«به جاي  »ايشا«
گوي سجده  چناگردد  هرگاه كه بنزيك مريم درآيم آنچ در شكم دارد برمي: »چنان«

و  »سليمان« به جاي» سليما« ؛)3و 2س ، 315ص=  a149(ع كندي و تواضُ مي
 ؛)س آخر، 286ص =  a134( دشما امروز مهما سليما اي: »مهمان« به جاي» مهما«
 به جاي» كشتگا« ؛)2س، 424ص  = b208( »كاروان« به جاي» كاروا«
= ( در اين متن در موارد متعددي نگوسار. )14س، 391ص=  a190( »كشتگان«

، 46ص: جمله از ،آمده كه مصحح آن را در متن چاپي تغيير نداده است) نگونسار
  . و غيره 172، 47
  
 6 ـ 4س، 121ص

شد و خواست  مدحي بكردند سخت نيكو چنانك يوسف را دل خوش: ]a53[ نسخه
كرده بودند گفت اكنون كه سخت نيكو  9كه ايشان را بنوازد هرچند كه ايشان خطا

  واجب نكنُد ايشان را عقوبت كردن دگويي مي

                                                 
  . 14، س 168ص =  b75و  14، س363ص=  a174(مانند جوامرد  .6
  ). از آخر 4، س398ص = b193: ازآخر، و نيز 3، س 182ص = a83( مرد]ن[؛ جوا)، س آخر347ص= b165(مردي ]ن[مانند جوا .7
  . 5و  3، س 464ص .8
  . آمده است Ĺصورت ه جاي اين كلمه عالمتي بدين در نسخه ب .9
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مدحي بكردند سخت نيكو چنانكه يوسف را دل خوش شد و خواست كه : متن چاپي
نيكو  گفت اكنون كه سخت. هرچند كه ايشان خطا كرده بودند، ايشان را بنوازد

  گويند واجب نكند ايشان را عقوبت كردن مي
 كه ،ند به كار برده د را به جاي ـي شناسة ـ، مورد پنجدر ، مؤلف يا كاتبِ متن حاضر

اين موارد . نمايدباي  كه به اصل اشارهموارد را تغيير داده است بدون آنمصحح اين 
  : ند ازا ترتيب صفحه عبارت به

آن برادرك ما را بر  ...رد و پيش يوسف درآمدند و گُفتندجمع ك يهودا همه برادران را
يوسف گفت با خود اكنون كه تضرُّع  ...رسيده شاد شود تا آن پير محنت دما صدقه كنُ

پس هارون عاجز شد گفت من با اين قوم  ؛)7س، 137ص=  b59( وقت شد دكردي
آن مورچه را پيش  ...سليمان ؛)13س، 216ص=  a100( باشيم اينجا داي كه متابع من

من و از سپاه من چه از  بگريزيدخويش خواند و گفُت چرا گفُتي مورچگان را كه 
گفت روز قيامت شهدا  ...رسول ؛)15و  14س، 288ص=  a135( هءدبيدادي دي

 10اهللا عليه گذرند ابراهيم الخليل صلوات ن ميكرده چون ايشا شمشيرها حمايل دبيايي
  . )6س، 436ص = a215( ايشان را پيش آيد
در آثار معتبر و ، هاي باالعالوه بر مثال ،ند در افعال يد به جاي ـ كاربرد ـ

  : كنيم هايي از اين موارد را ذكر مي نمونه ،كهن فارسي شواهد متعدد دارد كه ما در زير
، فرهنگنامة قرآني( »يعلنُونَ«در ترجمة ، »آشكارا دارند«به جاي  »آشكارا داريد«
در ترجمة ، »آمرزش خواهند«به جاي  »آمرزش خواهيد« ؛)76:رآنق، 4/1834
»سرُوايدر ، »شوند اندر«ي به جا »شويد اندر« ؛)8: قرآن، 4/1765،همان( »تَغْف

ه انديش«به جاي  »انديشه كنيد« ؛)53: قرآن، 4/1718، همان( »يخُوضُوا«ترجمة 
جاي  به »باشيد« ؛)17: قرآن، 4/1664، همان( »يتَدبرُون«در ترجمة ، »كنند

به جاي  »برگشتيد« ؛)17 :قرآن، 4/1884، همان( »ان يكونوا«در ترجمة ، »باشند«
به جاي  »نشينيد برمي« ؛)56: قرآن، 2/582، همان( »تَولَّوا«در ترجمة ، »برگشتند«

                                                 
  . كذا .10
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به  »برنخيزيد« ؛)121:قرآن، 4/1741، همان( »يرْكَبونَ«در ترجمة ، »نشينند يبرم«
بزرگ « ؛)138:قرآن، 4/1869،همان( »اليقُومونَ«در ترجمة ، »برنخيزند«جاي 
 ؛) 53:قرآن، 4/1872، همان( »يكْبرُوا«در ترجمة ، »بزرگ شوند«به جاي  »شويد

 ؛) 53:قرآن، 4/1885، همان( »افَيكيدو«در ترجمة ، »بسگالند«به جاي  »بسگاليد«
 ؛)119:قرآن، 4/1633، همان( »أخُذُواي«در ترجمة ، »بگيرند«جاي به  »بگيريد«
 ؛)76:قرآن، 4/1782، همان( »يرُوايس لم«در ترجمة ، »بنروند«به جاي  »بنَروِيد«
، 4/1647 ،همان( »اليبخَسونَ«در ترجمة ، »بنكاهند«به جاي  »بنكاهيد«

، همان( »واولَّ«در ترجمة ، »پشت بركنند«به جاي  »پشت بركنيد« ؛)88:قرآن
، همان( »فَجاسوا«در ترجمة ، »درآيند«به جاي  »درآئيد« ؛)76:قرآن، 4/1616
 »ودوا«در ترجمة ، »دوست دارند« به جاي »دوست داريد« ؛)111:قرآن، 2/601
در ، »نندزدگي ك شتاب«به جاي  »زدگي كنيد شتاب« ؛)76 :قرآن، 4/1603، انهم(

در ، »شنوند«به جاي  »شنويد« ؛)24: قرآن، 4/1763، همان( »يستَعجِلُونَ«ترجمة 
گريه «به جاي  »كرديد گريه مي« ؛)112 :قرآن، 4/1780، همان( »يسمعونَ«ترجمة 

به  »انداختيد مي« ؛)111 :قرآن، 4/1655، همان( »يبكُونَ«در ترجمة ، »كردند يم
اهان ناخو« ؛)29: قرآن، 4/1863، همان( »يقْذفُونَ«در ترجمة ، »انداختند مي«جاي 
 :قرآن، 4/1740، همان( »يرْغَبواال«در ترجمة ، »ناخواهان باشند«به جاي  »باشيد

اين  توان نتيجه گرفت كه تكرار فراوان مي ،بر اساس شواهدي كه نقل شد. )62
حلي بود كه اين  كند و بايد به دنبال راه احتمال خطاي كاتبان را ضعيف مي، كاربرد

نظري دارد كه در زير ، باب اين كاربرد نگارنده در. سازدپذير  شيوة استعمال را توجيه
شناسة سوم شخص جمع . پردازد و تاكنون كسي بدان نپرداخته است به شرح آن مي

كه در ) -dī-/ dē( يدـ شناسة  . )74 :1382آموزگار و تفضلي( است -ndē، در پهلوي
به  -ndēد چگونه حال بايد دي. است -ndēيافتة  صورت تحول، هاي باال ذكر شدمثال

dī/ ē- هاي دنداني صامت. شود بدل ميd  وn  هر دو دنداني هستند با اين تفاوت كهd 
  . توانند به يكديگر بدل شوند اين دو صامت مي. خيشومي است nانسدادي و 

  gan(n)omمانند ، شوند بدل مي nn به معموالً ،دنرگي كنار هم قرار مي ndوقتي 
تبديل . هاي متعدد ديگر و مثال )ظاهراَ از گنداگ، ]مينوگ[ گناگ( gannāg، )گندم(

nd  بهd  به اين صورت بوده كه تلفظ دماغي يا غنةn  قبل ازd  و بعد از مصوت به
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  . تدريج حذف شده است
  :هاي زير توجه كنيد به مثال] d[به ] nd[براي خالصه شدن گروه 

 ،دستور االخوان، ردها( »الواهب«در ترجمة ، »بخشنده«به جاي ، »بخشده«
، 2/958، فرهنگنامة قرآني( »طارِد«در ترجمة ، »راننده«به جاي ، »رانده« ؛)1/652

 »و نيستم من رانده شما مؤمنان«: رازي تفسير ابوالفتوحو نيز در  ؛)74:قرآن
و نيز در ) 114ترجمة آية ، سورة شعراء، 14/324، تفسير، ابوالفتوح رازي(

تاج ، اسفرايني( »اند اي آن كساني كه ايمان آورده ن راندهو نيستم م«: التراجم تاج
در ، »رونده«به جاي ، »روده« ؛)29ترجمة آية ، سورة هود، 3/1014، التراجم
 ،همان( »و نيست هيچ روده كه نه خداي هاگرفته است ناصيت او« :»دابة«ترجمة 

آن «: »رينناظ«در ترجمة ، »نگرندگان«به جاي  »نگردگان« ؛)حاشيه، 3/1027
 )92ص ، ترجمة قرآن موزة پارس( »دست او گشت سپيد او روشن مر نگردگان را

، فرهنگنامة قرآني( »مقْتَرِفُون«در ترجمة ، »ورزندگان«به جاي ، »ورزدگان«
. )57ـ 55: 1384سيد آقاييحاجي  :ك، نبراي شواهد بيشتر( )55 :قرآن، 3/1402

نيز مشمول اين  ēnd-سوم شخص جمع يعني  توان تصور كرد كه شناسة بنابراين مي
 - īdو سپس در مرحلة بعد به  -dēبه صورت  nي شده و ابتدا با حذف تحول آواي

  . بدل شده است
  
  14 س،213ص

اسرايل را وصيتها كرد و پند داد و ايشان را ببرادر خويش  موسي بني: ]b98[ نسخه
  . هارون و خود برفتبرُد 

يل را وصيتها كرد و پند داد و ايشان را ببرادر خويش اسرا موسي بني: متن چاپي
  . هارون و خود برفت سپرد

شود  تحول رويداده در اين كلمه حذف هجاي اول است كه در برخي متون ديده مي
نسخة ، ترجمة تفسير طبري( »جنات«، در ترجمة »بهشتها« به جاي» هشتها«: مانند
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مطابق ، همان( »مدينه« ه جايب» دينه«؛ )13س، چاپي6/1557مطابق، گلستان
، چاپي7/1749مطابق، همان( »آفريدن« به جاي» فريدن«؛ )3س، چاپي6/1646
اشرف  علي :كنبراي اطالع از قاعدة حذف هجاي اول برخي كلمات  11.)3س

   .ب1386صادقي
  
 17 ـ 16 س،225ص

 حاصل علمااموختي تا  موسي او را عزيز داشتي و هر علمي ويرا مي: ]b104[ نسخه
  كرد

آموختي تا علمها حاصل  موسي او را عزيز داشتي و هر علمي وي را مي: متن چاپي
  كرد
در  .عنوان عالمت جمع هستيم به )ها= ( »ا ـ«شاهد استعمال ، رخي از متون كهندر ب
در ، )پيراهنها( »پرهنا« به جاي» برهنا«: كنيم هايي از اين موارد را ذكر مي نمونه اينجا

در ترجمة ، »بهشتا« ؛)47 :قرآن، 2/631، فرهنگنامة قرآني( »نَّجيوبِهِ«ترجمة 
، 2/619، همان( »جلُود«در ترجمة ، »پوستا« ؛)57 :قرآن، 2/623، همان( »جنات«

علماي « شود؛ نيز ديده مي) 1/558( تفسير نسفيدر  »پوستا«؛ كلمة )125 :قرآن
، حاشيه، 15/68 ،تفسير، ابوالفتوح رازي( »علمهاي ايشان« به جاي» ايشان
 :كن ،يح بيشتر و اطالع از شواهد ديگربراي توض( »لب«و » آج«هاي بدل نسخه

  . )54ـ 76 :1389 صادقي و حاجي سيد آقايي
  
 19 ـ 18 س،239 ص

 مسلهازو بياموخت جمله صد و هشتاد  مسله جنددرين هژده روز : ]a111[ نسخه
  از احوال عالم

                                                 
  . 135: ب 1388حاجي سيد آقايي : براي اطالع از شواهد بيشتر نك .11
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و بياموخت جمله صد و هشتاد مسئله از احوال درين هژده روز مسئله از: متن چاپي
 عالم

در  از جمله( به كار رفته »مسله«، »مسئله«در تمامي موارد به جاي در اين متن 
b135 =  6س، 289ص ،b152  =14ـ  12س، 322ص ،a153 = 7س، 323ص، 

 اشرف صادقي علي. بدل كرده است» مسئله«را به مصحح همه  و )و موارد ديگر
هاي اول زبان فارسي كه هنوز تلفظ  در دوره« :نويسد در اين باره مي) 368: 1385(

ايرانيان غالباً كلماتي را كه داراي ، همزه و عين در زبان فارسي جا باز نكرده بود
» مسله«ازجمله متوني كه . »اند كرده اند بدون همزه و عين تلفظ مي همزه و عين بوده
 تفسير قرآن پاكو ) 877و  2/876( قرآن هاي ترجمه و قصهشود  در آنها ديده مي

و  171ص( ترجمة مقامات حريريو ) 24 س، 86؛ ص15س، 39ص، عكسي(
  . )1385 صادقي :ك، نبراي توضيحات بيشتر( است) 318

  
  11 س،189ص

  .خون بدان گروه ناسزا فرستاننهم : ]b86[ نسخه
  .نهم فرستادن خون بدان گروه ناسزا: متن چاپي
 در بين دو مصوت، كه سايشي و ضعيف است »ذ«يا  δصامت » فرستان«در واژة 

ضبط بنابراين ابقاي ، قرار گرفته و حذف شده است) يعني در يك جايگاه ضعيف(
به  »استان«: شود ديده مي اين كلماتنمونة اين تحول در . در متن الزم است نسخه
 ؛)42: قرآن، 3/1341، فرهنگنامة قرآني( »مرْساها«در ترجمة ، »استادن«جاي 

 ها و جايها بساختند ايشان باستاندي و از كوه خانه: )باستادندي (= باستاندي«
 ؛)11ص، تفسير شنقشي( )بفرستادن =( بفرستان ؛)8/271، تفسير، ابوالفتوح رازي(
به  »پاشاهي«و ) 81 :قرآن، 1/255، فرهنگنامة قرآني( 12»پادشاه«به جاي  »پاشاه«

ابوالفتوح ( )دادستان= ( داستان ؛)91: قرآن، 3/1419، همان( »پادشاهي«جاي 

                                                 
  ). 207: 1383مكنزي(است  pādixšā (y)، »پادشاه«تلفظ پهلويِ  .12
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در ترجمة ، »درودني«به جاي  »دروني« ؛)128و  126، 4/122، تفسير، رازي
 ؛)»پ«و » مغ«بدلهاي  نسخه، حاشيه، 2/1105، هاي قرآن ترجمه و قصه( »حصيد«

نيز  )8/221( االبرار ةعد و االسرار كشفدر  ؛48 :قرآن، 2/656، فرهنگنامة قرآنيو 
در ( »ستودن«به جاي  »ستون«. شود ديده مي) »درودني«به جاي ( »دروني«واژة 

نيك ستون« عبارت«( ، ميد«در ترجمةالتَح« )حاشيه، 1/133، دستوراالخوان، دهار ،
، 7/51، تفسير، رازي ابوالفتوح( »نادادن« به جاي» نادان« ؛)»ب« بدل نسخه
  . )حاشيه

  
  15 س،272ص

 بايست بكار مي) سياه: نسخه( و سپاه بيفتاي شغل: ]a127[ نسخه
  بايست شغلي بيفتاد و سپاه بكار مي: متن چاپي

 در ديگر آثار كهن و، عالوه بر همين متن ،پس از مصوت بلند δ براي حذف صامت
: اين متن در ؛توان يافت مي، هاي دستوري مختلف با هويت، سياريشواهد ب ،معتبر

 b148( »بود«جاي به  »بو« ؛)11س، چ318ص=  b150( »فرياد«به جاي  »فريا«
از آنجا كه  13.)7س، چ162ص( »پادزهر«به جاي » پازهر« ؛)8س، چ314ص =

به ذكر شواهدي از اين دست ، است رخ داده ūو  āدر نسخة حاضر پس از  dحذف 
  :ديگر متون هايي از نمونه. شود از متون ديگر اكتفا مي

  
 ،ابوالفتوح رازي( »افتاد« به جاي» افتا« :)ā :در قديم( â پس از] δ[حذف  .الف 

، 9/53، همان( »بامداد«به جاي  »بامدا« ؛)»آو« بدل نسخه، حاشيه، 10/114 ،تفسير
، ترجمة تفسير طبري( »بنهاد«به جاي  »بنها« ؛)»آن«، »آو«هايبدل نسخه، حاشيه

 ؛)52: قرآن، 3/976، فرهنگنامة قرآني( »بيدادكار«به جاي  »بيداكار« ؛)4/982

                                                 
  . را به همين شكل در متن آورده است» پازهر«مصحح  .13
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پازهر به جاي )/ 16/196، تفسير، ابوالفتوح رازي( »بيدادكننده«به جاي  »بيداكننده«
، تفسير، سورآبادي( هفتا به جاي هفتاد)/ 8/363 ،االسرار كشف، ميبدي( پادزهر

به جاي  14ياكرد)/ 243ص، 1مربوط به ج، »حس«بدل نسخه، حاشيه، 3023ص/5
  . )343ص، ترجمة قرآن موزة پارس( يادكرد

  
ترجمة تفسير ( »بستود«به جاي  »بستو« :)ōو  ūدر قديم ( uپس از ] δ[حذف ) ب

: »بود«به جاي  »بو« 15؛)6س، چاپي7/1770، مطابق با گلستاننسخة ، طبري
بن عبدالمطلب را  ةمر حمز ...بوسفيان مادر معاويه كهايكي از ايشان هند بود زن «

نسخة ، ترجمة تفسير طبري( »ردنمثله ك بو فرموده بود كشتن و هم او فرموده
ترسيدند از ان ستد و داد زان بو كه در ان  مي« 16؛)چاپي7/1851مطابق ، گلستان

به جاي  »الُو خَشم« ؛)نههشتادو ص ،مقدمه :1353 ،رجايي( راغب نبودند
 »خشنود«به جاي  »خشنو« ؛)53: قرآن، 3/1069، فرهنگنامة قرآني( »آلود خشم«
به جاي  »زو« ؛)384ص، ترجمة رسالة قشيريهنيز  ؛59 :قرآن، 2/450، همان(
ترجمة تفسير ( »سود«به جاي  »سو« ؛)16/236، تفسير، ابوالفتوح رازي( »زود«

 »فرو« ؛)حاشيه، 2/527، همان( »سودزيان«به جاي  »سوزيان« ؛)1/101، طبري
  . )در بسياري از متون( 17»فرود«به جاي 

  
  2 س،315 ص

مريم درآيم انج در شكم  ٮنريک دانم كه هرگاه كه ميگفُت بدان : ]a149[ نسخه
  .گردد دارد برمي

                                                 
  . يير داده استتغ» يادكرد«مصحح متن را به  .14
  . آورده است، بدون آنكه متذكرِ اصل آن شود» بستود«يغمايي در متن چاپي .15
  . آورده است، بدون آنكه متذكرِ اصل آن شود» بود«يغمايي در متن چاپي .16
 ). 279: 1383مكنزي . (است frōdاين كلمه در پهلوي  .17
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دانم كه هرگاه كه بنزديك مريم درآيم آنچه در شكم دارد  گفت بدان مي: متن چاپي
 .گردد برمي

كه بعضي كاتبان در گذاشتن حروف امساك نموده و كلمات را با توجه به اين
در اين . ثبت شود» بنزيك«يد به صورتبا» ٮنريک«واژة ، نوشتند با حداقل نقطه مي

اين تحول در متون كهن و معتبر . خالصه شده است zبه  zdكلمه خوشة صامت 
به  »تزه«: كنيم هايي از اين موارد را ذكر مي ما در زير نمونه. گذشته نظايري دارد

 »نتوانم دادن  روزي تزه دو درم بر من نهاده است و من آن را همي هر: »تزده«جاي 
 ،»دزديدن«به جاي  »دزيدن«؛ )»بو«نسخة ، حاشيه، 5/1342، ترجمة تفسير طبري(
كتاب ، زوزني( ...سر دزيدن جيژو و سر در جامه كشيدن: »القُبوع«ترجمة  در

به دنبال چشم : »صةالمحاو« در »دزديده«به جاي  »دزيده« ؛)1/247، المصادر
= ( »دوانزده« به جاي »وانزهد« ؛)2/865، قانون ادب، تفليسي( دزيده نگريستن

 ؛)1ستون ، 139 :قرآن، 1/59، فرهنگنامة قرآني( »اثنَي عشَرَ«در ترجمة ، )دوازده
، تفسير، سورآبادي( )عنْده= ( برده نز او و زمان زدة نام: »نزد«به جاي  »نز«
، الدرر في الترجمانچنين در ؛ و هم3210در ص  نيز ؛»لي« بدل نسخه، 5/3251

و چه داني تو : »نزديك«به جاي  »نزيك« ؛)بصريان هشت آيت است 18نز: 6ص
فرهنگنامة در . )17/99، تفسير، ابوالفتوح رازي( )قَريب(=  همانا قيامت نزيك است

: رتْقاء ».نزيك شمايند: يلونَكُم«: آمده است )1ستون، 122: قرآن، 4/1891( قرآني
در گويش . )حاشيه، 229ص، اللغةدستور، اديب نطنزي( زني كه نزيكيش نتوان كرد

گفتني است كه واژة . )31 :الف 1383صادقي ( شود يم كازرون نيز نزيك ديده ميقد
  : و مشتقات آن در پهلوي نيز مشمول اين تحول شده است» دزد«
  

 پهلوي فارسي
 duz(d) دزد

                                                 
  . آورده است» ]د[نز«مصحح در متن  .18
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  duz(d)īh دزدي
  duzīdag دزديده
  duzīdan19 دزديدن

  
بدل » ميزبان«در فارسي به  zپس از  dلوي با حذف په mēzdbānگفتني است كه 

از ، شود ها نيز يافت مي اين قاعده در برخي گويش. )310 :1383مكنزي( شده است
  :جمله در گويش همداني و دواني در كلمات زير

  
لغت
 فارسي

لغت
 گويشي

  منبع

گروسين  پنزِه پانزده
1370 :23  

گروسين  دز دزد
1370 :51  

گروسين  شُنزِه شانزده
1370 :71  

گروسين  مز مزد
1370 :106  

گروسين  نزيك نزديك
1370 :111  

سالمي  20سـ ـِ ز سيزده
1381 :290  

                                                 
  . 242: 1383مكنزي .19
20. se:za .  
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سالمي  21شونْزَ شانزده
1381 :308  

سالمي  مز مزد
1381 :398  

  
هاي نوزده و يازده به صورت، سيزده، كلمات دزدكي ،گفتني است كه در گويش ساري

dezz-eki )57: 1374 شكري( ،sizze/a )320و  78: همان( ،nuzze )و ) 78: همان
yâzze )نزّيك«به صورت » نزديك«در گويش بختياري كلمة و ) 78: همان« 

nazzik)( شود تلفظ مي )دهد كه  ها نشان مي توجه به اين تلفظ. )265: 1381سرلك
دين اين تحول را ب. شود مخفف مي zتبديل و سپس به  zzابتدا به  zdرشته واج 
  :توان نمايش داد شكل مي

-zd- > -z(z) > -z-                                                                         
  . شوند تلفظ مي »دز«و دزد  »مز«و مزد  »نزيك«در فارسي تهران نيز نزديك 

  
  10 س،318ص

  .بر خويشتن بدريد پال :]b150[ نسخه
  .بدريدپالس بر خويشتن : متن چاپي

  . شود در متون ديگر نيز ديده مي )كوتاه و بلند( پس از مصوت »س«حذف 
در عبارت ( »داري سپاس«به جاي  »سپاداري«مانند  پس از مصوت بلند

، 101: قرآن، 2/479، فرهنگنامه قرآني( »رونكُتَشْ«در ترجمة ) سپاداري كنيد
ترجمة ( 22م ناسپا استكه مرد): »ناسپاس«به جاي  ناسبا: اصل »ناسپا« ؛)1ستون

؛ )چاپي1062با ص  مطابق، 66آية ، سورة حج، نسخة اياصوفيه، تفسير طبري

                                                 
21. šunza .  

  . »ان االنسان لكفور«ترجمة  .22
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 »زِءونَتَهتَس تُمكُنْ« در ترجمة، »كنندگان افسوس«به جاي  »افسوكنندگان«
 مانندپس از مصوت كوتاه  ؛)1ستون، 41:قرآن، 2/469، فرهنگنامة قرآني(
مطابق ، نسخة گلستان، ترجمة تفسير طبري( »المقدس بيت«به جاي » المقد بيت«
رويي بر  ...هر فرشته چهار روي دارند): »كركس« به جاي» كرك«، )چاپي5/1257

، تفسير، ابوالفتوح رازي( است 23و رويي بر صورت كرك ...صورت شير است
اشرف  به گفتة دكتر علي .)»فق«و » لب«بدل  نسخة اساس و نسخه، حاشيه، 3/410

تلفظ » عبا«و » ـپ«را » عباس«و » پس«تاي كرمجگان قم كلمات صادقي در روس
  . كنند تلفظ مي» پـ«را  »پس«در ورامين نيز . كنند مي
  
  13س، 333ص

  .آن وصيت بجاي اورد، نشتندچون بنان خوردن . مهماني ساخت: ]a158[ نسخه
  . آن وصيت بجاي آورد، چون بنان خوردن نشستند. مهماني ساخت: متن چاپي

 24.)7س، 429ص  = a211( »برنشتند«: شود ميبار ديگر در اين متن ديده » تننش«
 التراجم تاجو  )نسخة گلستان(، ترجمة تفسير طبرياين كاربرد در ساير متون مانند 

و شما باشيد نشتكان اندر : »نشستگان« به جاي» نشتگان«: شود نيز ديده مي
؛ )15س، چاپي1/117 بقمطا، ، نسخة گلستانترجمة تفسير طبري( مسجدها

امروزه در گويش » نشتن«مصدرِ . شود مي  ديده) 2/882( التراجم تاجدر » گاه نشتن«
؛ 42: الف 1388حاجي سيدآقايي  :نك. (شود مي  بردسير و كالردشت ديده، گيلكي
  .)317، د 1386صادقي نيز  ؛118 ــ 117: ب 1388 و همو

                                                 
  . قرار داده است» كركس«مصحح اين صورت را به حاشيه برده و در متن  .23
اين مصوت كوتاه است، اما در بعضي از . است/ a/دارد و مصوت آن ) صامت+ صامت + مصوت + صامت( cvccساخت » نشست«هجاي دوم . 24

هـاي دو   اين مصوت قبل از خوشـه ). dard(شود مانند درد  هاي بلند نيز بيشتر مي اي كه طول آن از مصوت گونه يابد به ش ميها كشش آن افزاي بافت
طبيعتاً تلفظ اين واژه با اين سـاخت و كشـش،   ). 92: 1383ثمر ) (da:st(شود مانند دست  نشان داده مي] :a[است و با  همخواني پاياني بسيار كشيده

هاي ديگر دارد ـ   ـ كه بيشترين كشش و مصرف انرژي را نسبت به صامت  sكوشي زباني اين واژه با حذف صامت سايشي  نابر اصل كمثقيل است و ب
  . شود بدل مي neštاست كه بعداً به  nešatصورت حاصل . شود نيز بالطبع كمتر مي] a[كشش . آورد را به دست مي cvcساخت 
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  3 س،400ص
  .ل فرودآمدندبدو منز باگشتندچون  ]:b194[ نسخه

  .گشتند بدو منزل فرودآمدند]ز[چون با: متن چاپي
 »هنوز« به جاي» هنو«: شود در يك كلمة ديگر از اين متن ديده مي» ز«حذف 

)a238 = 7س ، 477ص( .  
ها  در برخي گويش پس از مصوت بلند در متون كهن فارسي و ]z[حذف 

، ابوالفتوح رازي( او با خداستامرو كار : »امروز« به جاي» امرو« :شود نيز ديده مي
، سجزيزنجي ( »بازپسين« به جاي» باپسين«؛ )حاشيه، 4/105، تفسير
، المصادر تاج، بيهقي( »بازگرديدن« به جاي» باگرديدن«؛ )354ص، االسماء مهذب

 ؛)2/705، هاي قرآن قصه ترجمه و( »بازگشت« به جاي 25»تگش با« ؛)2/508
 تفسير( »نيازمند«جاي   به، »نيامند«؛ )2/792، نهما( »بازگشاد« به جاي» باكشاذ«

 »وازداشت«به جاي  26»واداشت«؛ )2/221، )مبريجيمشهور به ك( قرآن مجيد
، هاي قرآن ترجمه و قصه( »هنوز« به جاي» هنو«؛ )4/958، طبري  ترجمة تفسير(
  ).211ص، لسان التنزيلنيز در   ؛)1/71

  :ودش اين قاعده در برخي گويشها نيز يافت مي
. شود گفته مي »ديرو«و  »امرو«به صورت  »ديروز«و  »امروز«ورامين تهران و در 
و ) 160: 1383اشرفي خوانساري( emru گويش خوانساري امروز به صورت در

. كاربرد دارد )264: همان( nomâ و نماز به صورت) 214: همان( ru روز به صورت
: 1379 محمدي خُمك( شود فته ميگ )anu( در سيستاني به صورت اَنو »هنوز«واژة 

: 1371 اقتداري( كاربرد دارد) piyâ( »پيا«به صورت  »پياز«در الرستاني . )47
306( .  

                                                 
  . داده است مصحح متن را تغيير. باكست: اصل .25
  ».كمن واداشت خواهم بخداي از تو اگر هستي تو پرهيزكار: گفت مريم « .26
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  14 س،458ص

  .برشڛت عمرو :]a228[نسخه 
  .برنشست عمرو: متن چاپي

هايي از كاربرد فعل  نمونه. داده در اين كلمه حذف هجاي اول است تحول روي
  :در متون معتبر گذشته در دست استآغازي » نـ«حذف با  »نشاندن«و  »ننشست«

به ، اميرخسرو( به زانوي خويش شانددختر رز / صراحي به دو زانو به پيش شست
در مجلس  شست/ اختيار بي، چون كشيدندش به شه ؛)»شاندن«ذيل ، دهخدا :نقل از

د بيشتر ي شواهبرا(. )»شستن«ذيل ، دهخدا :نقل از به ،مولوي( ترش چون زهرمار
  .)دهخدا :كن

  
  6 س ،468ص 
  .نكرمي من هرگز بازرگاني: ]b232[ نسخه

  .من هرگز بازرگاني نكردمي: متن چاپي
معتبر و كهن  در آثـار ،عالوه بر همين مـتن ،rپس از صامت  dبراي حذف صامـت 

هاي دستوري مختلفي  ها هويت اين واژه. توان يافت ادبيات فارسي شواهدي مي
به  »مرم«: اسم: اند از عبارت، هايي كه نگارنده يافته است مثالنمونه از چند . دارند

مربوط به ، »لن«بدل  نسخه، حاشيه، 5/3478، تفسير، سورآبادي( »مردم«جاي 
 »موت«در ترجمة ، »پژمردگي«به جاي  »بژمركي«: حاصل مصدر ؛)3س، 2/1094
، »واگردنده«به جاي  »واگرنده«: صفت فاعلي ؛)906 /2، هاي قرآن ترجمه و قصه(

 »مرگان«: ؛ صفت مفعولي)144 ص، ترجمة قـرآن موزة پارس( »منيب«ترجمة در 
: ؛ فعل)26 /1، قرآن هاي ترجمه و قصه( »اموات«ترجمة  در، »مردگان«به جاي 

 ؛ نكرندي)79ص، ترجمة قرآن موزة پارس( بازكرانند به جاي بازگردانند
در » كرد« از مصدر» دال«حذف . )1/12، هاي قرآن ترجمه و قصه( )نكردندي=(

براي اطالع از شواهد  ؛)80: 1375بخارايي  ييرجا( شود لهجة عوام بخارا ديده مي
  . )77 ـ 75: 1386 ي سيد آقاييحاجغالمرضايي و  :ك، نبيشتر
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اين است كه صامت دنداني و ، وجه مشترك در شواهدي كه ذكر شد
.  رار گرفته و سپس حذف شده استق rي پس از صامت لثوي و تكرير dانسدادي 
  . شده باشد dباعث حذف همخوان  rرسد صامت  به نظر مي
  

  اضافه . 2.1
اين فرآيند ، شود گاهي تحت شرايطي يك واحد زنجيري به زنجيرة گفتار اضافه مي«

  . )159: 1378 شناس حق( »خوانيم را اضافه مي
  
  :3و  2 س ،11ص

كه من ] ترجمة انبئوني[بگويند  اي اين خلقنامه ...ملك تعالي گُفت: ]a5[نسخه 
  . ام هدآفري

  . ام نامهاي اين خلق بگوئيد كه من آفريده ...ملك تعالي گفت :متن چاپي
چندين بار شناسة دوم شخص جمع و دوم  ،حاضركاتبِ نسخة مؤلف يا 

تمامي اين  ،جز يك موردبه كار برده است و  »ـ ند «به صورت  را امرجمع  شخص
اين ، اي ننموده است ا مصحح به ـ يد تغيير داده و به اين تغيير نيز هيچ اشارهموارد ر

 بنازيدندملك تعالي گفُت بخدمت خويش : ند ازا موارد به ترتيب صفحه عبارت
را كه هرگز مرا سجده  بعزّت و جالل من كه بفرمايم شُما را كه سجده كنيد مر انكس

خن كه گفت از دين خويش گفت بيك س ؛)17 ـ 16س، 11ص( نكرده است
 ؛)6ـ 5س ، 51ص =  a24( كه اوقوت ندارذبدانند  بگرديد؟ بسوزيد او را تا همي

ايند  مي آنگاه چون درماند و بيش چاره نيافت بفرموذ مرخدم وحشم را كه بخدمت
ـ  20س ، 58ص =  b27( تا مرا آرام بود، زنيد بر سر من تازيانه مي و، هر روزي

بيش از انك من شما را بگرويذند ت آمنتم به قبل ان اذن لكم گفُت فرعون گفُ ؛)21
 گفُت اغيراهللا ابغيكم الها؟ اي ؛)3ـ 2س، 185 ص = a84( دستوري دادمي
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 س ،200ص=  a92( 27پرستيد كه هيچيز را بكار نيايند كه چيزي را ميخواهند  مي
ه يليكي را بح شتندبك گفُت چون االيةم نفساً فاداراتم فيها واذ قتلتُ ؛)12 ـ 11

=  a104( حق پيداكننده است انرا كه شما بنهان گردانيذ 28،كنندتا نهان شذند  مشغول
اگر ترا برون انبيا و اوليا ديدار دهيم ايشان همه بغيرت افتند  ؛)7ـ  5 س ،225ص

 تا كسي را غيرت و رشك نبودببينند صبر كن تا جمله گرديد و بيكبار بر موافقت 
)b109 ـ a110  =القرنين را مهمان كردند و هر يكي اذو ؛)20ـ 18 س ،236ص

القرنين اذو. گفتند آنگاه خواني بنهادند پيش او و همه از دور بيستادند حكمتي همي
=  a154( ايشان دستار از روي خوان برگرفتند. خوارند گفت چرا چيزي نمي

آزمودم كه  مي چون وي آن حال بديد گفُت بدانيد كه من شما را ؛)آخر س ،325ص
ام و از دين او  كه من بر دين عيسي بدانند در دين خويش صلب هستيد يا نه؟

برنشين تا خلق ترا  29او را گفتند اسپي ؛)2 ـ 1س، 445 ص = a220(. ام برنگشته
كه اين  گويند ميبچشم حشمت نگرند گفت اين حديث نه از آن جايگاهست كه شما 

  . )7 ـ 5س، 457ص=  a227(سياست و حشمت حديث اسمانيست 
 يافتة و ـند صورت تحول است ـ  δē/dēپهلوي  شناسة دوم شخص جمع در

dē تلفظ آن  و ـend اشرف صادقي توضيحات مبسوطي  علي در اين باره، بوده است ـ
كشش ، همانند بسياري از كلمات فارسي، دارد بدين شرح كه مصوت بلند اين شناسه

و  شود موجب تكرار صامت پس از خود مي ،ضعو در دهد و خويش را از دست مي
. شود بدل مي nبه  d يكي از دو 30شدگي مرحلة بعد طبق قاعدة ناهمگون سپس در

  :مراحل اين تحول بدين گونه است
d → edd → endē  

 

                                                 
  . تغيير داده است» نيايد«مصحح به  .27
  ). بين فتحه و ضمه است» ن« حركت روي (كنَند : در اصل  .28

  . آورده است» اسبي«مصحح در متن  .29
٣٠. dissimilation 
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 فرهنگنامة قرآنيو  قرآن ريتعدادي از متون كهن فارسي از جمله  اين تحول در
 :ب 1380صادقي : كن ،قرآن ريو نيز شواهد  براي توضيحات بيشتر( شود ديده مي

  :شود ارائه مي فرهنگنامة قرآنياينك چند شاهد از . )65ـ  51
، فرهنگنامة قرآني( »تَطْمعونَ«در ترجمة ، »اميد داريد«به جاي  »اميد دارند«
در ترجمة ، »بربافيد دروغ«به جاي  »دروغ بربافند« ؛)62 و 43 :قرآن، 2/491
در ، »گوييد شما مي«به جاي  »گويند شما مي« ؛)98 :قرآن، 2/517، همان( »تَفْتَرُوا«

، »گريزيد مي«به جاي  »گريزند مي«؛ )78 :قرآن، 2/525، همان( »تُفيضُونَ«ترجمة 
  . )90:قرآن، 2/520 ،همان( »تَفرُّونَ«در ترجمة 

  
  :2 ـ 1س  ،17 ص ـ 17، س16 ص

روا نبودي زيرا  ـجواب  ...دم از بهشتآمدن آ ببيرون چه قضا رفته بود]: b7[نسخه 
وي  31پهشت همه در، بعضي كافر و بعضي مسلمان، كه از وي فرزندان خواست بودن

  . جاي كافران نبود 32بودند و بهشت
جواب ـ روا نبودي زيرا كه  ...چه قضا رفته بود بيرون آمدن آدم از بهشت: چاپي متن

همه در پشت وي بودند ، ي مسلمانبعضي كافر و بعض، از وي فرزندان خواست بودن
  . و بهشت جاي كافران نبود

به جاي  »تر بره« :شود برخي كلمات متون كهن ديده مي غيراشتقاقي در hپديدآمدن 
 ترجمه و( »بوستان«به جاي  »بوستهان« ؛)6/1559، ترجمة تفسير طبري( »برتر«

 »اريبرخورد«به جاي  »بهرخورداري« ؛)حاشيه، 1/170، هاي قرآن قصه
 »بود«به جاي  »بهود« ؛)57و ) دو مورد( 119 :قرآن، 3/1305، فرهنگنامة قرآني(
پنداشت آن : »پر«به جاي  »پهر« ؛)و موارد متعدد ديگر 1/116، قرآن قدس(

بار  در اين متن سيزده. )111ص، ترجمة قرآن موزة پارس( دريايي است پهرآب

                                                 
  . در نسخه به صورت بهشت آمده است .31
  . آمده است ٮهستدر نسخه به صورت  .32
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 33»پهش« ؛473و  472ص، انهم :كن(. ثبت شده است »پر«به جاي  »پهر«كلمة 
، ترجمة تفسيرطبري( گشته پهش پدر برد معبد پسر را درست: »پيش«به جاي 

به جاي  »شهود« ؛)103ص ، تاريخ سيستان( »تل«به جاي  »تهل« ؛)2/370
، 3/1176، فرهنگنامة قرآني( »قيل«در ترجمة ، »گفته شهود«در عبارت » شود«

 ؛)53ص ، اي فارسي از قرآن مجيد ترجمه( »فرمايم«به جاي  »فرمايهم« ؛)37:قرآن
  . )227 /12، تفسير، ابوالفتوح رازي( )مرغ  به معني( »مرگ«به جاي  »مهرگ«

 آوايي هاي بافت، ياد شدههاي  ذكر اين نكته ضروري است كه برخي از واژه
  . آنها يكسان نيستغيراشتقاقي در  hپديد آمدن  علت ندارند و يكساني

  
  6 س ،25ص 
  . دادببرسري هر دختري را : ]b11[ هنسخ

  . داد هر دختري را بپسري: متن چاپي
غيراشتقاقي است كه در اين متن در كلمة  rشدن  داده در اين كلمه افزوده تحول روي

شدند  34بتان نگورسار): نگونسار= نگوسار = ( نگورسار: شود مي  ديگري نيز ديده
)b177  =12س، 369ص( .  

 هاي افتب اين غيراشتقاقي در rاشرف صادقي  سي عليبراساس تحقيق و برر
بافت پس از صامت لثوي و ، )كوتاه يا بلند( بافت پس از مصوت: شود مشاهده مي
  . )16ـ 1: 1384صادقي( اي دنداني و تيغه

  
  21 ـ20 س ،90ص

وليكن با من درم و دينار بخيرم مالك زعر گفت من خواهم كه  :]a42[نسخه 

                                                 
؛ پِشـوا  )4/1505، فرهنگنامـة قرآنـي  (پشـكش  : اين تخفيف در اين لغات نيز ديده شده اسـت . مخفف شده است» پش«به » پيش«ظاهراً كلمة  .33

  ). 76:، قرآن1/245همان، (

  . آورده است» نگوسار«مصحح در متن  .34
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  . بخيرندمردمان دل ندارند كه  و اين ديگر ...نيست
و  ...و دينار نيسترم وليكن با من درم مالك زعر گفت من خواهم كه بخ :چاپيمتن 

  . رندبخمان دل ندارند كه اين ديگر مرد
با داليلي كه بيان  .اما به حاشيه برده است، را ثبت كرده» بخيرند«و » بخيرم«يغمايي 

اشرف  علي. اين كلمات در متن الزم است نشان خواهيم داد كه ابقاي، خواهد شد
بارة تحوالت اين  در» تحول خوشة صامت آغازي« اي تحت عنوان صادقي در مقاله

در زبان پهلوي  :ها توضيحات مبسوطي داده كه بخشي از آن بدين قرار است خوشه
ها به دو صورت  اين خوشه، تعدادي از كلمات داراي خوشة صامت آغازي بودند

ز يك مصوت كوتاه به نام مصوت ميانجي ميان دو صامت آغا .1: اند فتهتحول يا
يك مصوت در آغاز  .2؛ pēds < »پيدسipēds » مانند، كلمه فاصله انداخته است

  . spand <» اسفند« ispandخوشه اضافه شده است مانند 
در اين تحول ابتدا يك مصوت . تحولِ نخست است، در اينجا نظر ما تحولِ مورد

كند و سپس تحت تأثير  جاد ميبين دو صامت آغازي فاصله اي schwaيا خنثي 
 يا aعوامل ناشناختة ديگر به هاي كنار خود و يا مصوت هجاي بعد و يا در اثر صامت

i  ياu اين با . )23 ـ 11: ب 1380 صادقي :كبراي توضيحات بيشتر ن( شود بدل مي
پهلوي در فارسي دري به دو  xrīdanدر فعلِ  xrخوشة كه توان گفت  مي تفاصيل

 و ديگر صورت خريدن) xarīdan( نخست خَريدن :استصورت شكسته شده 
)xirīdan( . در . لغت ثبت نشده استگفتني است كه ضبط اخير در كتبxirīdan 

از  اينك شواهدي. در هجاي بعد به وجود آمده است īتحت تأثير  iمصوت ميانجي 
  :شود ارائه مي، دهند را نشان مي xrستن خوشه متون فارسي دري كه دو صورت شك

 خَرِيدباز: تُفَادوهم؛ )45 :قرآن، 2/476، فرهنگنامة قرآني( مخَريد:  تَرُواشْالتَ :خَريدن
  ؛)55 :قرآن، 2/517 همان(

بازخرَد خود : تَديافْ ؛)53 :قرآن، 1/202، همان( خردخويشتن باز :تَدتلَافْ :خريدن
: 1350متيني( نيز به كار رفته است قابوسنامهخريدن در . )105 :قرآنجا، همان( را

271( .  
 است كه īبه  iروي داده و آن اشباع  xirīdanتحول ديگري نيز در االنبيا قصصدر 

به كار رفته نيز  تاج المصادردر » خيريدن«. بدل كرده است» خيريدن«خريدن را به 
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، بيهقي( بازخيرد و بد زيستن با زن تا خود را از شوي كردن بازداشتن: لُالعضْ :است
  .  )»ما«بدل  نسخه، 1/47، تاج المصادر

  : گونه است بنابراين مراحل اين تحول بدين
xīrīdan → xirīdan → xərīdan → xrīdan  

رسيده ) معيار( به فارسي امروز xarīdanفقط صورت متداول ، دو صورتاين از بين 
 رود به كار مي xeridan با تلفظ اين كلمه نياست؛ البته در فارسي اصفها

  . )112: 1370كلباسي(
  

  آخر س ،137ص 
گفُت شما دانيد كه با يوسف چه كرديد از جفاها يا خود را جاهل : ]a60[ نسخه

  ساختييد
گفت شما دانيد كه با يوسف چه كرديد از جفاها يا خود را جاهل : متن چاپي

  ايد؟ ساخته
همين  .شود در همين متن و برخي متون كهن ديده مي» يد«به جاي » ييد«استعمال 

به » بنگرييد«؛ )س آخر، 298ص =  b140( »انديشيد« به جاي» انديشييد«: متن
 = b134( »دررويد« به جاي» درروييد«؛ )6س، 303ص = a143( »بنگريد« جاي
  . )11س، 190ص =  a87( »رويد« به جاي» روييد«؛ )از آخر 2س، 287

، فرهنگنامة قرآني( »اَلْقُوا«در ترجمة ، »اندازيد« به جاي» اندازييد« :وندر ساير مت
 »كَسبتُم«در ترجمة  ،»ايد اندوخته«به جاي  ،»ييد اندوخته« ؛)138 :قرآن، 1/234
، رتفسي، سورآبادي( »برويد« به جاي» بروييد« ؛)130 :قرآن، 3/1217، همان(
 بودگان شمااييد گم: »شماايد« ايبه ج» شمااييد« ؛)»هن«نسخه بدل ، 5/3109
 به جاي» نگرييد« ؛)حاشيه، 1/593، )كيمبريجمشهور به ( تفسير قرآن مجيد(
  ).82ص، تفسير شنقشي( پراكنَيد نگرييد از هم بنه: »نگريد«

در كتابخانة  3794و عكس  938فيلم هاي مترجم كه به شمارة  در يكي از قرآن
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شما متابعت « : به كار رفته است» ييد«دو بار  ،دانشگاه تهران محفوظ استمركزي 
  . )ر37(» بايشان برابر 35بوذييذ«، )پ34( »راكردييذ ديو 

» ييم«، »يم«بار به جاي شناسة سه   قصص االنبيادر نسخة نكتة شايستة ذكر اين كه 
  :به كار رفته است

، 356ص=  a170( :روييم بيرون مي«؛ )5س، 330ص=  a156( »بيرون روييم«
  . )13س، 199ص =  b91( »روييم مي«؛ )6س

برخورداري «: شود در ديگر متون كهن نيز يافت مي» يم ـ«به جاي » ييم ـ«كاربرد 
، همان( »گرويدييم«؛ )177ص، تفسيري بر عشري از قرآن مجيد( ،»دادييم
  ؛)381ص

يم گويست و پيامبرست و او را بپذيراي اگر بداند و پديد آيد كه او راست: »بپذيراييم«
؛ گفتند اگر بخورد وى را گرگ و ما ده )702ص، تاريخ، بلعمي( و متابع شويم

  . )40 :1373 فكرتآصف ( مرداييم آنگه ما سخت عاجز باشيم
) ē= ( اي براي نشان دادن ياي مجهول ييد شيوه رسد كه امالي ـ به نظر مي

  . بوده است
  

  11 س ،185ص
  .ان ببرَمگفُت دستهان ببرَم و پايهات: ] b84[ نسخه

  .گفت دستهاتان ببرم و پايهاتان ببرم: متن چاپي
 دهندة مصوت زائد نشان nبه كار رفته و  »دستها«به جاي  »دستهان«در اينجا 

. )2: ب1383 صادقي( شده است كه بعداً به صورت واج مستقلي درآمده است غنه
به جاي » جهانآرن«: شود در متون يافت مي» ها«به جاي » هان«شواهدي از كاربرد 

 ؛)30:قرآن، 3/1336، فرهنگنامة قرآني( »المرَافق«در ترجمة ، »آرنجها«

                                                 
 . ببذ: در اصل .35
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مْ «در ترجمة ، »اتانه خاله« به جاي» هانتان خاله«
ُ
تِک

ٰ
، ابوالفتوح رازي( »خٰاال

صادقي  :ك، نبراي توضيح بيشتر و اطالع از شواهد ديگر( )حاشيه، 14/177،تفسير
نيز زائد در يك كلمة ديگر از اين متن  n. )58ـ  56 :1389و حاجي سيدآقايي، 

ايشان بزر درگرفتند  سرونهايبفرمود تا چهار هزار گاو بياوردند و : شود ديده مي
)b139  =يند در اين فرآ. آورده است» سرو«مصحح در متن چاپي . )6س، 297ص

، فرهنگنامة قرآني( »فروتر« به جاي» فرونتر« :شود ديده مي نيز ديگر متون كهن
؛ )38 :قرآن، 1/212، همان( »خستو« به جاي» خستون«؛ )134 :قرآن، 1/100
براي ( )91 :قرآن، 3/1383، همان( »كنندگان پيشي«به جاي » كنندگان پيشين«

  .)4 ـ1 :ب 1383صادقي :كتوضيحات و شواهد بيشتر ن
   

  5س، 204ص
  اندام بزرگاند قوي و  كي آنجا قومي درنيانيمگفتند يا موسي : ]b93[ بدل نسخه

  اندام اند قوي و بزرگ گفتند يا موسي درنياييم كي آنجا قومي: متن چاپي
ه ب» ن«كاربرد صامت ميانجي . به كار رفته است »ن«در اين كلمه صامت ميانجي 

 متون كهنديگر در برخي از  وكلمة ديگر از نسخة حاضر  در دو» ي«و » ء«جاي 
تا تو ميان  36يم صميم بر يكديگر ستم كردهما دو خ: در همين متن. شود ديده مي نيز

 »گونيد« ؛)14س، 273ص=  b127( 37بنماني ما را ما حكم كُني و راه راست
  . )12س، 385ص=  b186( گونيدبزبان ايشان سخن ): گوييد(

فرهنگنامة ( »لنَفْتنَهم«در ترجمة ، »بيازمائيم« به جاي» بيازمانيم«: در متون ديگر
، تواناني ندارند: »توانائي« به جاي» تواناني« ؛)1ستون، 52:قرآن ،4/1533، قرآني

 به جاي» زانيدن« ؛)2ستون، 13:قرآن، 4/1762، همان( »فَاليستَطيعونَ«در ترجمة 
 به جاي» بزانند«و نيز ) حاشيه، 328ص، فارسي سارونديات، يوحنا( »زاييدن«

                                                 
  . ضبط كرده است» كرديم«مصحح در متن چاپي  .36
  . ضبط كرده است» بنمائي«مصحح در متن چاپي  .37



 21ضميمة /  34
  

 

 

به » ماني«؛ )»با« بدل نسخه، 5/3284، تفسير، سورآبادي( آنجا كه بزانند: »بزايند«
، تفسير، ابوالفتوح رازي( تو خداوند ماني نه ايشان، گويند منزّهي تو: »مايي« جاي

16/76( .  
  
  17 س ،224ص

  خواستند خريدندازين جوان : ]a104[نسخه 
  ازين جوان خريدن خواستند: متن چاپي

در ] n[رسيِ مختوم به به پايانِ بعضي كلمات فا] d[افزوده شدن صامت غيراشتقاقي 
هايي با هويت  در برخي متون كهن و معتبر و در واژهيك كلمة ديگر از اين متن و 

=  a170(گرفتند  پرسيدندمسلها : همين متن، شود ديده مينيز دستوري مختلف 
  . )5و  4س، 356ص
  

  :ساير متون
  :اسم

» دنداند« ؛)2/2242، فرهنگ جهانگيري، انجو شيرازي( »پيرهن« به جاي» پيرهند«
، سجزيزنجي ( روشن بود و آبدار 38آنك دنداندش: االَشْنَب: »دندان« به جاي
 »گردن« به جاي» گردند«؛ )متن 18مربوط به ص ، حاشيه، 399ص، االسماء مهذب

، 1352چنين و هم 105: قرآن، 3/1004، نيز 90 :قرآن، 1/136، فرهنگنامة قرآني(
  ؛)91 :قرآن
، ترجمة تفسير طبري( »اصالح«در ترجمة ، »بسامان« به جاي» بساماند« :صفت

: »گوشتين/گوشتن« به جاي» گوشتند« ؛)»نا«بدل  نسخه، حاشيه، 511و  2/506
، االسماء مهذب، سجزي زنجي( آور و استخوان 39ساقي گوشتند: ةاساق خَبنْد

                                                 
  . تغيير داده است» دندانش« مصحح متن را به  .38
  . تغيير داده است» گوشتين«مصحح متن را به  .39
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  ؛ )متن 101مربوط به ص، حاشيه، 413ص
 ؛)253ص، بخشي از تفسيري كهن( »آمدن و شدن«به جاي  »آمدند و شدند«: فعل

 به جاي» بگرويدند« ؛)1/327، تفسير، نسفي( »افتادن«به جاي » افتادند«
، »بيرون شدن« به جاي» بيرون شدند«؛ )3/604، ترجمة تفسير طبري( »دنبگروي«

 به جاي» جدا كردند« ؛)78 :قرآن، 2/619، فرهنگنامة قرآني( »الجلَاء«در ترجمة 
به » درنوريدند« ؛)127 :قرآن، 2/520، همان( »تَفْريقاً«ترجمة در ، »جدا كردن«

به » سگاليدند« ؛)138 :قرآن، 3/970، همان( »طَي«در ترجمة ، »درنورديدن« جاي
  . )75 :قرآن، 3/1244، همان( »كَيد«در ترجمة ، »سگاليدن« جاي

 هاياين نوع صامت« :نويسد غيراشتقاقي مي d بارة اشرف صادقي در علي
يعني آنچه به  texcrescenشوند در اصطالح  سدادي كه در پايان كلمات افزوده ميان

در تلفظ عوام قم » كهن«مثالً . شوند ناميده مي، صامت باليده، صورت زائد رشد كرده
در زبان روستاي ماچيان رودسر گيالن . درآمده است )kohand(به شكل كهند 

 »شوند و دشمند تلفظ ميچمند ، چمن و دشمن به صورت شند، كلمات شن
  . )9 :1373صادقي(

  
  7 س ،226ص

  .بود روبينويرا هفتاد هزار ديگ  :]b104[ نسخه
  .ويرا هفتاد هزار ديگ رويين بود: متن چاپي

به عنوان ميانجي  bال صامت استعم. در اين كلمه يك صامت ميانجي است bصامت 
  :شود نيز ديده مي ين ديگردر مت

» بيابيد« ؛)حاشيه، 78ص ، فارسي اروندياتس، يوحنا( »يدبجوي« به جاي» بجوبيد«
، همان( »درآييد« به جاي» درابيد«و نيز  )حاشيه، 98ص ، همان( »بياييد« به جاي

، )حاشيه، 328ص ، همان( »گرييدب« به جاي» بكربيد« ؛)حاشيه، 284ص 
 »ناياندا« به جاي» دانابان« ؛)حاشيه، 246ص ، همان( »بگوييد« به جاي» بكوبيد«
  . )حاشيه، 146ص ، همان( »زاييده« به جاي» زابيده« ؛)حاشيه، 282ص ، همان(
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  11 س ،323ص
  .روز وحي نيامد يانزده: ]a153[ نسخه

  .يازده روز وحي نيامد: متن چاپي
رخ  )pānzdah(قياس با پانزده   تحولي قياسي است كه به ،به يازده nاضافه شدن 
. )95: 1377 ابوالقاسمي( سينزده و شانزده، وانزدهدر د nهمچنين است . داده است

ديده شده كه مصحح آنها را تغيير  )متن( 143، 126 ،)حاشيه( 84صدر  »يانزده«
 كه »يازدهمصدو«: آمده است) a227 نسخه= ( 1س ، 457ص  اما در، نداده است

 ؛ ضمناًاست بوده» صذ يانزدهم«كه در اصل  دهد نشان ميمراجعه به نسخة عكسي 
، 149و نيز ص  )حاشيه( 108 صدر و  )متن( 44و  30، 23 نيز در ص» دوانزده«

= ( 149يابيم مورد ص  مراجعه به نسخة عكسي درمي كه باشود  ديده مي 16س 
يانزده و  40.نسخه دوازده است و مصحح آن را تغيير داده است در اصلِ) a66نسخه 

ايشان بيست مرد گازر بودند و «: شود ديده ميديگر نيز دوانزده در برخي متون كهن 
، حاشيه، 2/432، ترجمة تفسير طبري( از آن بيست دوانزده با عيسي برفتند

ص ، بخشي از تفسيري كهن به پارسي( »ماهها دوانزده است«؛ )»صو«بدل  نسخه
  . شود نيز اين واژه ديده مي )107ص ، همان( »دوانزده برج«چنين ؛ هم)58

  
  ابدال. 3.1

  . شود به داليل مختلف يك واج به واج ديگر مبدل ميواژه گاهي در يك 
  
  17 س ،6ص

  .دپوزيشقاوت  باد: ]a3[ نسخه
  .باد شقاوت بوزيد: متن چاپي

در دست است  pبه  bمورد ديگر از ابدال  چندين، اين شاهد جز، در نسخة حاضر

                                                 
  . در كنار هم به كار رفته است» دوازده«و » دوانزده«در اين متن  .40
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اين موارد به ترتيب صفحه ، ضبط شده است bكه تمامي آنها در متن چاپي با 
داد تا قيمتش بهزار وقيه  منادي آواز مي :»برسيد« به جاي »پرسيد« :ند ازا عبارت
گفت اين  همه راه مي ؛)6س، 94ص =  b43( دپرسيو هزار شتر و هزار اسب  ...سيم

له قوم را ديد پيش گوسا دپرسيچون . چگونه بوده است و چه حال بوده است
 ؛)1و  20 س ،217و  216ص=  a100( بعبادت هم بر ان جاي كه بودند

 »پرسيد«، )8سطر ، 448ص= ( a222 پرسيدندبدان مراد : )برسيدند= ( »پرسيدند«
 و بدر سراي نجاشي آمد پرسيددرين سخن بودند كه جعفر : »برسيد«به جاي 

)b222  = اي مومن هرچند گناه بسيار  :»يشب« به جاي» پيش« ؛)1س ،449ص
و  182ص=  a83( ز ان سحرة فرعون نيستا پيشداري نوميد مشو كه جنايت تو 

 ـ a184(از سه روز ندارد  پيشويست دبعضي گفتند اين جا، )2و 1آخر و  س ،183
b18441 = گفُتند يكديگر سخن مي پاگفت ندانم : »با« به جاي پا ؛)17س، 381ص 
)a131= المقدس ويران كرد و  صخرة بيت :»برده« به جاي» پرده« ؛)16س ،280ص

يم و شما را مكّه را نيز خراب كنُُ، )14 س ،321ص=  a152( كرد دهپرايشان را 
آن سه حواري : »برستند« به جاي» پرستند« ؛)17س، 400ص=  a195(م كنيپرده 

به » پرشد« ؛)15س، 390ص=  a189(و بشهري ديگر شدند  پرستندعليهم السالم 
  . )16س ، 406 ص=  a198( پرشدباسمان  :»برشد« جاي

در : »با« به جاي» پا« :توان يافت هاي فراوني در متون كهن مي نمونه pبه  b از ابدال
 فرهنگنامة قرآني( »هوي«در ترجمة ، »پا شيب برود«و » پا نشيب برود«عبارت ،

فرهنگ قرآن ( »بافند«به جاي » پافند« ؛)138و  89:  قرآن، 1588و  4/1587
 ؛)پنجوهشتاد، »مقدمه«، همان( »بند« به جاي» پند« ؛)هشتاد و پنج، مقدمه، 4 شمارة

  . )1/13، هاي قرآن ترجمه و قصه( »برگوييد مي« به جاي» پرگوييد مي«
  
  

                                                 
  . ده استقيد ش 183شمارة اين دو برگ در نسخه  .41
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  6 س ،70ص
  . بشست شرشبجانب ديگر گشت تا : ]b32[ نسخه

  . رش بشستبجانب ديگر گشت تا س: متن چاپي
در . ردابدال سين و شين در همين متن و ديگر متون معتبر كهن شواهد فراواني دا

نگيزاند حق تعالي اين مردمان كي برا: »پوسيده« به جاي» پوشيده« :همين متن
شگاليدن «به جاي » شكاليدن« ؛)1س، 76ص=  a35( را 42وشيدهپنده را و ريزَ

هدهد را تا همه گوش  ده بودفرمو« ؛)13س ،132، ص 8س، 89ص( »)سگاليدن(
 89 مصحح دو مورد. )10س، 296ص=  a139( شكالندآنچه كُنند و ، دارد ايشان را

 بدل كرده است؛» سگالند«را به  296اما مورد صفحه  ،ضبط كرده» ش«را با  132و 
و پرستيدن بتان بيفزودند  شتايشايشان در عبادت و : »ستايش« به جاي» شتايش«
)b161 = همه طبيبان مقر ايند  :»)پيس( پيش« به جاي» بيش« ؛)15س، چ340ص

 بيشنتوانند كردن مگر خداي تعالي و ابرص را همچنين كه  را هيچ حيلته كه اكم
پسرش : »بنشست« به جاي» بنششت« ؛)14س، 373ص=  a179 43(مادرزاد بود 

 »ڜ«دو مورد نيز در نسخة حاضر  44.)2س، 447ص = b221( بنششتبمملكت 
: »بست« به جاي »بڜت«؛ )16س، 439ص=  a217( »اندررڜيدند«: استآمده 

الخط دو تلفظ  اين رسم. )14س، 458ص =  a228( بڜتشاني عصابة صرخ بر بي
   45.دهد را در اين كلمات نشان مي »ش«و  »س«

 »سيدناندخ« به جاي» اندخشيدن« :متون ديگر »ش«به » س«ابدال  چند مثال از
، 3/1366، همان( »رسد«به جاي » رشد« ؛)55 :قرآن، 1/21، فرهنگنامة قرآني(

 »بيت«در ترجمة ، شگالند هميبشب  :»سگالند« به جاي» شگالند« ؛)76: قرآن

                                                 
  . بوشيده: اصل .42
  . قيد شده است 178شمارة اين برگ در نسخه . .43
  . چاپ شده است a198در ضمن به اشتباه شمارة برگ . پسرش بملكت بنشست: مصحح در متن چاپي آورده است .44
  . ستمتمايز شده ا» ش«با سه نقطة زير آن از » س«ذكر اين نكته الزم است كه در اين نسخه در مواردي  .45
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، هاي قرآن ترجمه و قصه( »سود« به جاي» شود« ؛)94: قرآن، 1/368، همان(
  . )حاشيه، 1/27
  
  3 س ،127ص

  بنشستندخون هر دو تن بر يك : ]b55[نسخه 
  هر دو تن بر يك خوان بنشستند: متن چاپي

ابدال  .2، »خـ«به » خو«ابدال . 1: شود بدل مي» خون«و ابدال به با د» خوان«واژة 
nā  بهun .  

امروزه . لبي است صامتي مالزي» خو«بارة تحول اول گفتني است كه  در
بدين شكل كه جزء لبي آن از ، يكسان شده» خ«تلفظ اصيل آن از بين رفته و با 

يعني ، )134 ـ 133: 1354 خانلري( ميان رفته و تنها جزء مالزي باقي مانده است
āvx  وēvx  وavx فارسي دري در فارسي امروز ايران به ترتيب به āx  وix  وox 

در برخي از متون فارسي دري اين صامت . )265: 1384 ابوالقاسمي( بدل شده است
مان در زكه دهندة آن است  كتابت شده و اين نكته نشان» خـ«و » خو«به دو صورت 

بوده و هر دو نوع تلفظ آن  xشدن به در حال ساده  vxتأليف يا استنساخ اين متون 
 در، در اكثر موارد» خو«در نسخة حاضر نيز عالوه بر ثبت صورت . رايج بوده است

 چند بار به صورت » خود« مثالً، آمده است»خـ«چند مورد اين صامت به صورت
و چند ) 2س، 409؛ ص 2س ، 340س آخر؛ ص، 121؛ ص17س، 8ص( 46»خُد«

) و س آخر 9س، 31ص نيز ،از آخر 2و س 6س ، 18ص( 47»خود«بار به صورت 
و در  )6س، 384ص=  b185(» خاب«يك بار به صورت » خواب«آمده است و يا 

  . ساير موارد به صورت متداول آمده است
درآمده  »خون«تحول به صورت اين با  »خوان«است و  unبه  nāابدال تحول دوم 

                                                 
  . خذ: در نسخه .46
  . خوذ: در نسخه .47
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  48. است xunيا  nōxمعرف تلفظ ظاهراً » خون«و 
 nقبل از  ā  هاي ايرانيدر زبان: نويسد مي nūبه  nā بارة ابدال دراشرف صادقي  علي
. شود مي ūبه  āگردد و همين سبب ابدال  تر از معمول تلفظ مي تر و كمي بسته كوتاه

را  āوي گرد بودن تلفظ . شود تبديل مي ūو سپس به  uبه  āدر اين تحول ابتدا 
مرحلة مياني » خون«و  50.)97 - 96: ب 1380يصادق( 49داند موجب اين تبديل مي

   .دهد كوتاه را نشان مي uيعني ، ūبه  āابدال 
 به جاي» بازخوندن« :شود در متون كهن ديده مي) همراه هم( اين دو تحول

دست در  :»خوان« به جاي» خون«؛ )3/685، ترجمة تفسير طبري( »دنبازخوان«
 به جاي» خوندن« ؛)»پا«بدل نسخه، 1/30، المصادر تاج، بيهقي( دستارخون ماليدن

و  3/774، ترجمة تفسير طبريحاشيه؛ و نيز در ، 70، 28، 1/18، همان( »خواندن«
و در  )157: 1368 ديانزمر( starxuεdدر گويش قاين » خوانردستا«واژة . )780

  . شود تلفظ مي) 222: 1373رضائي( n[rxōādest[ گويش بيرجند
  

  تخفيف. 4.1
  . كوتاه شدن مصوت بلند است، منظور از تخفيف

  
  15 س ،8ص

  . گردبفرستاد كه از زمين خاك  جبريل را ]:a4[نسخه 
  . جبريل را بفرستاد كه از زمين خاك گيرد: متن چاپي

                                                 
كوتـاه را نشـان    uيعنـي   ،ūبـه   āمرحلة مياني ابـدال   باشد، اما ساير كلمات در اين متن nūبه  nāابدال » خون«داده در كلمة  شايد تحول رخ .48
  ). هاي نادر بخش ضبط: نك(سوزان، مردمان و لقمان دهند، مانند  مي
  . شود استفاده مي iو  uو  âرود و در متون جديد از عالئم  در آوانگاري متون قديم به كار مي īو  ūو  āنظر داشت كه  اين نكته را بايد در .49
، 1/124، فرهنگنامة قرآني(» اساطير«، در ترجمة »ها افسانه«به جاي » افسونها«: شواهدي در متون كهن ديده شده است nūبه  nāاز تبديل  .50

  ). 29: ، قرآن1/312، همان(» اُولَئك«، در ترجمة »آنان«به جاي  »اونان«؛ )135: قرآن
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صورت  .آمده است در» گرد« با تخفيف مصوت بلند به كوتاه به صورت» گيرد«
كرد  سي بانگ ميمو«: شود يك بار ديگر در نسخة حاضر ديده مي» گرد«مخفف 

هاي فراواني از تخفيف مصوت  نمونه. )4س، 206ص=  b94( 51»بگريد توريت را
  . توان يافت ميديگر نيز به كوتاه درمتون كهن  ē و īبلند 

ديگري نيز مشمول اين هاي  واژه، اين شواهد عالوه بر نسخة حاضر در
اين موارد به ترتيب  .داده است كه مصحح آنها را نيز در متن چاپي تغيير تحول شده

گرست  يك شبان روز مي: »گريستن« به جاي 52»گرستن«: ند ازا صفحه عبارت
)b31  =( 53بازاستاد دبا: »بازايستاد« به جاي» استاد باز« ؛)16س، 67صa43  =

 به جاي» رزيدن« ؛)7س، 462ص=  b229( »باستاد«و نيز ) 5س، 93ص
 ؛)11س، 138ص =  b60( انكرم خوردن رزيدن و در گور پوسيدن و: »ريزيدن«
 به جاي »درن« ؛)آخر س، 228ص=  a106(انجا بگوييم : »اينجا« به جاي» انجا«
 ؛)2س، 231ص =  a107(اگر درن وقت بميرم روا دارم : »)در اين(= درين«
 »نگرست« ،)4س، 233ص = a108( »نگرستي«: »نگريستن« به جاي نگرستن«
)a110 =  ( »نگرست مي« ،)18س، 237صa134 =  18س، 286ص(، 
 ؛)5س، 295ص=  b138(» نگرست« ؛)19س، 291ص = a137( »برنگرست«
به » نپذرفت« ؛)5و  4س، 238ص=  b110( 54»انديشيد مي« به جاي» انديشد مي«

 »خويشتن« به جاي» خوشتن« ؛)از آخر 2س ، 392ص=  b190( »نپذيرفت« جاي
)a229  = 5 س، 461ص( .  

                                                 
  . تغيير داده است» بگيريد«مصحح متن را به  .51
اما مصحح ). 380: 1385غالمرضايي  (آمده » نگرستن«و » گرستن«در اين متن در بيشتر موارد به صورت » نگريستن«و » گريستن«فعلهاي . .52

  . برخي ديگر را بدون تغيير، ثبت كرده استبرخي موارد را تغيير داده و 
  . آمده كه مصحح آن را به همين صورت باقي گذاشته است» استاد«نيز   413در ص  .53
مصـحح  . چون موسي اين بينديشيد امر امد كه ما را مشتاقان بسـيارند ... كه در دنيا مشتاق ديدار وي منم انديشد مي... موسي: جمله چنين است .54

حاجي سـيد  : براي شواهد بيشتر، نك. (شود در ديگر متون كهن ديده مي ed– به ēd–شناسة هايي از تخفيف  نمونه. آورده است» انديشيد مي«در متن 
  . 123-122: ب 1388آقايي 
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به  »افرننده« :متون ديگر از ī و ēمصوت هايي از تخفيف  اينك نمونه و
 »اين«به جاي  »ان« ؛)4: قرآن، 2/601، فرهنگنامة قرآني( »آفريننده«جاي 

 فرهنگنامة( »بفريفت«به جاي  »بفرفت« ؛)نههشتادو ص، »مقدمه« :1353رجايي (
، تفسير، ابوالفتوح رازي( »پير«به جاي  »پر« ؛)134: قرآن، 3/1066، قرآني

 ؛)»قو«و » هد«بدلهاي  نسخه، 5/3382، رتفسيسورآبادي،  :؛ نيزيهحاش، 11/152
به  »تاركي« ؛)حاشيه، 11/28، تفسير، ابوالفتوح رازي( »پيراهن«جاي ه ب »پراهن«

 در »گيرد«به جاي  »گرد« ؛)54: قرآن، 982 /3، فرهنگنامة قرآني( »تاريكي«جاي 
 م پيشي گريد؛ بره)نهوهشتاد »مقدمه«: 1353رجايي ( »واگر«: اين كلمات

: قرآن، 3/1370، همان( »انبازگريان«، )112 :قرآن، 1/128، فرهنگنامة قرآني(
 »نپذرند« ؛)360ص ، قرآن كريم برگرداني كهن از( »گسيل«به جاي  »گسل« ؛)90

 »هميدون«به جاي  »همدون« ؛)1/92، هاي قرآن ترجمه و قصه( »نپذيرند«به جاي 
  . )39 :آنقر، 1/101، فرهنگنامة قرآني(

  
  :8 ـ 7 س ،91ص 

ديگر آن  ترسيدند كه بگريزد سه درو زاهد بودند كه ميران دخري :]a42[نسخه 
  . خريدند در وي زاهد بودند كه به مصر بودند كه مي خريذران

 آن ديگر ترسيدند كه بگريزد سه زاهد بودند كه مي خريداران درو: متن چاپي
  . ند در وي زاهد بودندخريد خريداران كه به مصر بودند كه مي

چند واژة ديگر مشمول ، نسخة حاضر در. رخ داده است aبه  ā تخفيف» خريدر« در
ها به  اين واژه، نيز تغييرداده استبدون ذكر اصل اند كه مصحح آنها را  اين تحول شده

 ؛)14س، 187ص=  b85( »آنجا« به جاي» انج«: ترتيب الفبايي عبارت اند از
 »برابر« به جاي »بربر« ؛)8س ، 414ص=  b202( »بازارها« به جاي» بازرها«
)b167  = ( »باال« به جاي »بال« ؛)3س، 351صb123  =؛)14و  10س، 266ص 
 b139( »ديباها«به جاي  »ديبها« ؛)4س، 255ص =  b118(  »جدا« به جاي »جد«

 ؛)12س، 268ص =  a125( »صابران« به جاي »صبران« ؛)6س، 297ص = 
به جاي  »علميان« ؛)16س ، 183ص=  b83( »عصاها« ايبه ج »عصها«
  . )1س، 92ص =  b42 ( »عالميان«
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 »آنگاه« به جاي» آنگه«توان  مي، است از مواردي كه مصحح آنها را تغيير نداده 
» زربافت«به جاي  »زربفت«و  147ص  »دهان« به جاي» دهن«و  130ص
، شود تون كهن ديده مياين تحول در بسياري از م نظاير .را ذكر كرد 296ص
  :دهند هاي زير اين تحول را نشان مي مثال

: قرآن، 3/997، فرهنگنامة قرآني( »افراشته«به جاي  »افرشته« :āمصوت  تخفيف
 »بامدادان«به جاي  »بامددان« ؛)134 و 111، 100، 89 : قرآن، 998ص  :نيز ؛85

، رهنگنامة قرآنيف( »بانگ«به جاي  »بنگ« ؛)1/269، هاي قرآن قصه ترجمه و(
 ؛)111: قرآن، 1/288، همان( »پراكنده«به جاي  »پركنده« ؛)39: قرآن، 3/929
چنين و هم» لن«بدل  نسخه، 5/3368، تفسير، سورآبادي( »ساالر«به جاي  »سالر«

به  »كال« ؛)3/779، طبري ترجمة تفسير در »سالر خوان«و  »آخُرسالر«كلمات 
به جاي  »ورورها« ؛)85: قرآن، 3/1104، فرهنگنامة قرآني( »كاال«جاي 

 . ) 65 :قرآن، 3/1065، همان( »ها ورواره«
  

  2 س ،100ص 
  زنست درغاگر از پيش دريده است يوسف  :]b46[ نسخه 

  زنست  اگر از پيش دريده است يوسف دروغ: متن چاپي
اين  هاي فراواني از نمونه. تبديل شده است »درغ«با تخفيف مصوت بلند به » دروغ«

ي از اين هاي نمونه در زير. شود متون كهن يافت مي و ديگر 55همين متن ابدال در
  :داريم موارد را عرضه مي

 56؛)10س ، 405ص=  b197( »اندهگين«: در همين متن :ōو  ū هايمصوت تخفيف
س ، 132ص (» اندوهان«به جاي  »اندهان« ؛)1س، 454ص( »دور« به جاي» در«

 »بدن«: متون ديگردر  .   )از آخر 5س ، 224 ص( »پوست«به جاي  »پست« ؛)17

                                                 
  . شود نايافته و مخفف در كنار هم ديده مي بايد توجه داشت كه در اين متن، در برخي موارد، صورت تخفيف .55
  . آورده است» اندوهگين«مه را در متن مصحح اين كل .56
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، ترجمة تفسير طبري :نيز ؛307، 306، 2/257، قرآن قدس( »بودن«به جاي 
، حاشيه، 11/27، تفسير، ابوالفتوح رازي( »دروغ«به جاي  »درغ« ؛)5/1226

فرهنگنامة ( »البيع«در ترجمة ، »فروختن«به جاي  »فرختن« ؛)»بم«بدل  نسخه
، ترجمة تفسيرطبري( »كوفتن«به جاي  »كفتن« ؛)136: قرآن، 1/368، قرآني

قرآن ( »گروه«به جاي  »گره« ؛)79: قرآن، 3/933، فرهنگنامة قرآني :نيز ؛7/1753
 :قرآن، 1/358، فرهنگنامة قرآني( »هوش«به جاي  »هش« ؛)موارد متعدد، قدس

  . )105و  42
  

 5 س ،127ص 
اگر او با من بودي . از مادر من و گم شدستگفت مرا برادري بود هم  ]:a56[نسخه 
  . بنشستميهر دو 

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

م آمده  صورت ـمورد شناسة اول شخص جمع به شش حاضر  متن در
  :است

=  a30( ...بود كه ذبح اسحق بود آنوقت اگر 57گويمپس اصل بدان بازگردد كه 
 58ويمگپس برادران گفتند كه اكنون بنزديك پدر چگونه شويم و چه  ؛)8س ، 64ص

)a41  =يم و روز وي رحمت كن بر  ضايع نكنيم و ما خدمت او ؛)19س ، 88ص
ايشان  ؛)10س ، 150ص =  b66( 59نشانم ببهشتش رسانيم و قيامت جواني بوي باز
 b84 ( 61ام بديدههديد دهي ما برنگرديم بدانچه و ت 60تو بگوي جواب دادند كه هرچند

                                                 
  . تغيير داده است» گوئيم«مصحح آن را به  .57
  . تغيير داده است» گوئيم«مصحح آن را به  .58
  . تغيير داده است» نشانيم«مصحح آن را به  .59
  تغيير داده است» بگويي«مصحح آن را به  .60
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كي اگر اين عذاب از ما برداري و بگرداني ما با تو  دبگويي ؛)14و13س ، 185ص= 
چون بني ؛ )18و17س ، 189ص=  b86( 62دهم بازبتو  بني اسرايلرابگرويم و 

س ، 205ص=  b94( 63نپذيرفتمبيكبار گفتند . همه جمله شدند ...اسرايل بشنيدند
19( .  

است كه  ـēm در زبان پهلوي، جمع در زمان حال شناسة اول شخص مفرد و
د كه شناسة اول نده هاي فوق نشان مي ضبط، تحول يافته استـ amو  ـomبعدها به 

 تخفيف پيدا كرده است ـemدر زمان مؤلف يا كاتب به )ـēmيعني ( شخص جمع
  :ون كهن فارسيديگر متمواردي از اين كاربرد در . )391 :ج1386صادقي(
 :قرآن، 1/104، فرهنگنامة قرآني( »اذقنا«در ترجمة ، »بچشانيم«به جاي  »بچشانم«
 »شئْنا«در ترجمة ، در عبارت بخواستمي ما» بخواستيمي«به جاي  »بخواستمي«؛ )2
، 2/804، همان( »بركشيديمي«به جاي  »بركشيدمي«؛ )124 :قرآن، 2/885، همان(

 كل اين جمله در نسخة عكسي. )است 203ص ر شنقشيتفسيكه همان  ،10: قرآن
او گر ما خُواستيمي حقا بلعم را بميهين نام «: اين تفسير چنين است] 387گ [

بĤسمان برديمي و ملك و باذشاه دنياش كَرديمي اُو اميه را بذان علم نيكوا سخنان 
 ؛دهد را نشان ميـ emالً ضبط اين فعل كام ».و برداشتَه كرديمي كشيذميحكمت بر

واگر بفرستادمي اين بر «: »نزلنا«در ترجمة ، »بفرستاديمي«به جاي  »بفرستادمي«
: »بنويسيم«به جاي  »بنويسم«؛ )5/1174، ترجمة تفسيرطبري( »گروه اعجميان

او را از عذاب ] نَمد [= او بيفزايم ، آنچ ميگويد] سنَكْتُب[= حقا كه زود بنويسم «
در » بيافريديم«به جاي  »بيافريدم«؛ )10ص، ترجمة قرآن موزة پارس( »زودنياف

؛ )87 :قرآن، 2/714، فرهنگنامة قرآني( »خلقنا«در ترجمة ، عبارت بيافريدم ما
ص ، قرآن ري( »ما بر به فروبردن آن آب توانايم«: »توانائيم«به جاي  »توانايم«

                                                                                                                   
  . تغيير داده است» ايم بديده«مصحح آن را به  .61
  . تغيير داده است» بازدهيم«آن را به  مصحح .62
  . تغيير داده است» نپذيرفتيم«مصحح آن را به  .63
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سوگندان خورند «: »استَطَعنا«ر ترجمة د، »توانستيمي«به جاي  »تُوانستمي«؛ )222
وا شما بغزو داشتيمي حقّا كي بيامديمي  ...اگر تُوانستمي اُو زاد و راحله ...بخداي
 ؛دهد مي رانشانـ emاين ضبط نيز تلفظ . )15 س،235ص، شنقشي تفسير( »تبوك

در ، در عبارت فروفروستادمي ما» فرو فروستاديمي«به جاي  »فروستادمي فرو«
 :»نيستيم«به جاي  »نيستم«؛ )92 :قرآن، 1/277، فرهنگنامة قرآني( »انزلنا«رجمة ت
، تفسير، نسفي( »ما روا اين چه نيست اين بر] ان كنا فاعلين[= و نيستم كننده «
[= و همنگام كردم با «: »همنگام كرديم«به جاي  64»همنگام كردم«؛ )1/608

، قصه هاي قرآن ترجمه و( »ده روزي شب و تمام كرديم آن را بموسي س] واعدنا
1/258( .  

شناسة : شود هاي زندة كنوني نيز مشاهده مي برخي گويش اين ويژگي در
و يزد ) يكي از محالت قديمي شهر مشهد( نوقان، گويش قاين در، اول شخص جمع

  . گردد تلفظ ميـ m əگويش سبزوار  و در ـemبه صورت 

                                                 
  . تغيير داده است» كرديم«مصحح متن را به  .64
  . آوانگاري شده استـ  emآمده و آوانگاري نشده است؛ فقط شناسة آن به صورت» گفتم«اين كلمه در منبع ياد شده به صورت  .65

نام گويشي فارسي
 گويش

  منبع

: 1368زمرديان  قاين bo-bord-em برديم
63  

: 1368زمرديان  قاين me-r-em رويممي
67  

: 1385استاجي   سبزوار mənə m كنيممي
35  

اديب طوسي  نوقان goft-em65 گفتيم
1341 :2  
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  6س ، 226ص 

  گنجها  ر يم اوگفُت داد ]:b104[نسخه 
  گنجها داديم او راگفت : متن چاپي

آن  تلفظ شود و متون كهن فارسي ديده مي تعدادي از در» را«به جاي » ر«كاربرد 
 بوده است) ru/o( »ر«وشايد ) rə( و يا) ri/e( »رِ«يا ) ra( »ر«احتماالً 

حح كه مص شود اين متن ديده مي بار ديگر در دواين ويژگي . )352: 1385صادقي(
بني  ؛)19س، 278ص =  a130(بديد  رداود او : ه استهر دو مورد را تغيير داد

از جمله متون كهني كه اين ويژگي . )11س، 319ص=  a151(ببينند تر اسرايل نيز 
قرآن  تفسيرو ) 17/320 ،13/293( تفسير ابوالفتوح رازيشود  آنها ديده مي در

ص ، 1385صادقي :كن براي شواهد بيشتر( است) 232و  2/223، 1/452( مجيد
هاي  در گويش. )85و  84صص ، 1386و نيز غالمرضايي و حاجي سيد آقايي 352

، 1370گروسين( »رِ«در گويش همدان » را«. شود امروز نيز اين ويژگي ديده مي
  εr و در گويش قاين) 141: 1374 شكري( reو در گويش ساري نيز ) 57ص

تلفظ ) 91 : 1383 همايون( ro 66و در گويش كليميان يزد ) 97 :1368 زمرديان(
 . شود مي
  
  16 س ،391ص

  .كه بازگردد خوستچون : ]a190[ نسخه
  .چون خواست كه بازگردد: متن چاپي

رخ  اين تحولدر كلمات زير مشابه . رخ داده است aبه  āظاهرا در اين كلمه ابدال 

                                                 
  ). 91: 1383همايون ( â r ،â ،e ،o ،ø :ند ازا وجود دارد كه عبارت» را«هاي ديگري از  ويش، گونهالبته در اين گ .66

افشار  يزد namendâzem اندازيمنمي
382:1382  
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 بباشد از خوران: »صاغرين«در ترجمة ، »خوار« به جاي» خور« :داده است
 »الحقْر«در ترجمة ، »خور داشتن«نيز  ؛)8ص، »از قرآن كريمقديم  اي هترجم«(
 »هاي خواسته« به جاي» خوستهاي« ؛)حاشيه، 1/122، المصادر تاج، بيهقي(
در ترجمة ، زن خوستن: »خوستن« ؛)حاشيه، 5/24، يرتفس، ابوالفتوح رازي(
، يوحنا( »دخوستي«، )حاشيه، 1/4، المصادر تاج، بيهقي( »الخطِّيبي«و  »الخطْبةُ«

، 5/3519، رتفسي، سورآبادي( »خوست«، )حاشيه، 168 ص، فارسي دياتسارون
 به جاي» خوهر« ؛)حاشيه، 2/466، المصادر تاج، بيهقي( »خوهند«، )»لن«بدل  نسخه

  . )»لن«بدل  نسخه، 5/3496، تفسير، سورآبادي( »خواهر«
  

  اشباع. 5.1
 . ستبلند ا تبديل مصوت كوتاه به، منظور از اشباع

  
  18 س ،42ص

  بوورزيدصالح عليه السلم هژده سال ديگر بزيست و شريعت  ]:a20[نسخه 
  . صالح عليه السلم هژده سال ديگر بزيست و شريعت بورزيد: متن چاپي

مضموم و در مواردي معدود مفتوح ، در اين نسخه در بيشتر موارد» بـ«پيشوند فعلي 
تفصيل سخن گفته  ها به بخش تلفظدر اين باره در كه ضبط شده است  و مكسور
آمده  در» بو«اشباع شده و به صورت » بـُ«ق شاهد فو رسد در به نظر مي. خواهد شد

فرهنگنامة ( »ببر«به جاي  »بوبر« :شود نيز ديده مي اين تحول در متون ديگر. است
به  »پرستيد بو« ؛)457و  2/444، همان( »ببيني«به جاي  »بوبيني« ؛)1/143، قرآني

. )1/194، همان( »بكنيد«به جاي  »بوكنيد« ؛)1/182، همان( »بپرستيد«اي ج
افعال  در» بو«. )4/1058، ترجمة تفسيرطبري( »فرا بپذيرد«به جاي  »فرابوپذيرد«
الدين اردبيلي  در فهلويات شيخ صفي) بپرسد= ( »بوپارسر«و ) بچينم= ( »بوچينم«

صادقي ( شود خوانده مي ) bu=)bo  با اين تفاوت كه در آنجا، كار رفتهه نيز ب
ي در لهجة بخاراي» بو«به » بـ«گفتة دكتر احمدعلي رجايي ابدال به . )7ـ  6 :1382

تحف اهل  را از »بينيد بو«و  »بوبرند«كتاب خويش شواهد  شود؛ وي در نيز ديده مي
ضمه  در خراسان هم اكنون نيز با ‛با ’تلفظ اين«: شود كند و متذكر مي نقل ميبخارا 
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 يرجاي( ».هم مضموم بوده است) دري( است و ظاهراً در زبان قديم مردم شرق ايران
 . )48ـ  47: 1375ي بخاراي

  
  4س ، 135ص

  . ايشانرا كه او را هيچ گناه نبوده است دشوچون حقيقت  :]a59[ نسخه 
  . چون حقيقت شد ايشانرا كه او را هيچ گناه نبوده است: متن چاپي
 اشباع مصوت كوتاه به بلند است كه يك بار ديگر، لداده در اين فع ي رختحول آواي

اندامش  ايوب بدان چشمه فروشد و برآمد هفت«: شود در اين متن ديده مي نيز
و از ديگر چشمه آب بخوارد هرچه در تن او بيماري بود از او  ...درست گشته بود

در ديگر » شودن«ت صور به ūبه  uاشباع  با» شدن« فعل . )261ص ( 67»شودپاك 
مؤيد  دانشنامة ميسريدر » بود«با » شود«قافيه شدن . شود ديده مينيز متون كهن 

  :اين نظر است 
  ة منـراد و كامــد زو مــبرآم    نامة من  يد دانشـجامـبين

  كزين نامه همي پردخته شوديم     بسال سيصدوهفتاد بوديم 
  )597 :1351متيني( 

، نسفي( »اُ سامان شودم درآوردن شما به وي« :قوله استهاي زير نيز از همين م مثال
اند كه مردي چوبي برسر مردي زد آن مرد دعوي كرد كه از  آورده« ؛)1/422، تفسير

اين زدن او ديدار چشمش و شنوايي گوشش و گفتار زبانش و بويايي بينيش تباه 
در ترجمة ، »درشد« به جاي» شود در« ؛)6/397، تفسير، ابوالفتوح رازي( »شود

در ، »اندرشد« به جاي» اندرشود« ؛)2: قرآن، 2/728، فرهنگنامة قرآني( »دخَل«
در ترجمة ، »آفريده شد«به جاي » آفريده شود« ؛)2: قرآن جا،همان( »دخَل«ترجمة 

   .)108 :قرآن، 2/712، همان( »خُلقَ«
، شود كه مصحح ديده مي uموارد ديگري از اشباع مصوت  ،نسخة حاضر در

                                                 
  . مصحح آن را بدون تغيير در متن باقي گذاشته است .67



 21ضميمة /  50
  

 

 

 به جاي» بكوش«: از اند عبارت اين كلمات. نداده استرا تغيير  بقيه ،جز يكي
 »مشت« به جاي» موشت« ؛)75ص( »مرده« به جاي» مورده« ؛)335ص( »بكُش«
مواردي از  68.)11س ، 459ص=  b228(» دختر« به جاي» دوختر« ؛)155ص (

 »پر«به جاي  »رپو« شود مانند فت ميمتون كهن و معتبر گذشته يا اشباع در ديگر
، سورآبادي( »پشت«به جاي » پوشت«، )114 :قرآن، 3/1168، فرهنگنامة قرآني(

 ،»با«دل ب نسخه، حاشيه، 1/308، المصادر تاج نيز ،»با«بدل  نسخه، 5/3261، تفسير
به » دوشمن« ؛)1/451، هاي قرآن ترجمه و قصه( »خشك«به جاي » خوشك«

» سوست كننده« ؛)127و 53، 3 : قرآن، 3/1011، فرهنگنامة قرآني( »دشمن«جاي 
به جاي » شوستن« ؛)44: قرآن، 3/1450، فرهنگنامة قرآني( »سست كننده«به جاي 

  . )حاشيه، 1/81 ، تاج المصادر، بيهقي( »شستن«
  

  8  س ،199ص
  براهانندايشان ما را : ]b91[نسخه 

  ايشان ما را برهانند: متن چاپي
 است كه در همين متن و ديگر āبه  aع مصوت اشبا، تحول رخ داده در اين واژه

مشمول اين تحول  حاضر در متنِ كلمات ديگري. شود يافت مي اوانفرمتون كهن 
به همان صورت  برخي را به صورت متداول درآورده و تعدادي رامصحح  كه اند شده
: زند اا عبارتاند  مواردي كه به متن منتقل نشده. ته در متن ضبط كرده استياف تحول

 به جاي» بگذاشتند«، )18س، 442ص =a219( »امان« به جاي» آمان«
، )11 ـ 10س، 195ص =b89( همه بگذاشتند و يكديگر را ميديدند: »بگذشتند«
چاپي مواردي كه به متن . )9س، 222ص =a103( »تنفقا« به جاي» نفاقات«

                                                 
ش اسـت اگرچـه   دلم خو: شود نيز ديده مي تفسير سورآباديو  تفسير ابوالفتوح رازيدر » دوختر«. تغيير داده است» دو دختر«مصحح آن را به  .68

، 5/3330، تفسـير سـورآبادي،  (خويش را بـه شـما دهـم     دوختران؛ بياييد تا )4/293، تفسيرابوالفتوح رازي، (است چون مادر امامان است  دوختر
  ). حاشيه
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 ؛331، ص )پرستو =( پراستو ؛8، ص)آدم =( 69ادام«: ند ازا عبارت اند منتقل شده
 )ناسزا =( ناسازا ؛68ص )مطهره= ( مطاهره ؛حاشيه، 131ص  ،)دستار =( داستار
  . 188 ص

   ā هب aاشباع مصوت : از ساير متون شواهدي
به  »آبر« ؛)57: قرآن، 3/1059، فرهنگنامة قرآني( »دست آب«به جاي  »داست آب«

، همان( »ه كاربز«به جاي  »كار بازه« ؛)99: قرآن، 2/846، همان( »ابر«جاي 
، ترجمة تفسيرطبري( »رهانيدن«به جاي  »راهانيدن« ؛)39: قرآن، 3/1051
 »پشت هام« ؛)2/883، هاي قرآن قصه ترجمه و( »مهار«به جاي  »ماهار« ؛)507 /2

  . )2/881، همان(  »زانو هم«به جاي  »زانو هام« ؛)2/722، همان( »پشت هم«به جاي 
  
   قلب. 6 .1
به  ،كنند ر تركيب بر اثر همنشيني جاي خود را با هم عوض ميگاهي دو همخوان د«

گيرد و همخوان دومين به جاي  طوري كه همخوان نخستين جايگاه دومين را مي
  . )156 :1378 شناس حق( »گويند يند را قلب مياين فرآ. نشيند همخوان نخستين مي

ا را به آنه شود كه مصحح ند قلب ديده مييدر متن حاضر در چند كلمه فرآ
به  »هيزمت«: داريم عرضه مي اين موارد را ذيالً. صورت متداول بدل كرده است

 ؛)14س، 184 ص = a84(شدند  هيزمتهمه سپاه بترسيدند و : »هزيمت«جاي 
 ؛)16س، 281 ص = b131(وي مرغان بودند  ياننهم: »منهيان«به جاي  »مهنيان«
خويش مهر كن و در آب افكن  انشگتريپس : »انگشتري« به جاي »انشگتري«
)a169 = 70.)س آخر، 353 ص   

چمش، /؛ مانند چشمشود هاي فارسي ديده مي در بسياري از واژه» قلب«

                                                 
  ). 381ص (اند  نقد خويش بر اين كتاب، اين نكته را متذكر شده دكتر محمد غالمرضايي در. مصحح كلمه را به حاشيه برده است .69
آنگاه كس آمد از ملك به يوسـف  : »جنيبت«به جاي  »جنبيت« :شود كه ظاهراً غلط كاتب است در اين متن كلمات جنبيت و بتفات نيز ديده مي .70
  ). 2، س190ص =  a87(صدهزاران گونه نبات برآمد  بتفاتچون آفتاب : »بتافت«به جاي » بتفات«؛ )20، س113ص=  b49(آوردند  جنبيتو 
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دارد و  اي ديرين سابقهاين قاعده . )2/85، 1382 خانلري( كفت/شملغ، كتف/شلغم
 ؛ ژرف)axlt: پهلوي( تلخ: شود نيز ديده ميبه فارسي كلمات پهلوي گذار در 

  . )azgm: پهلوي( ؛ مغز)uxrs: پهلوي( ؛ سرخ)ofrz: لويپه(
  
كه ريشه در فارسي ميانه دارند و يا به ريشة باستاني ، هاي كهن تعدادي از واژه. 2

شود و به سبب  يافته در اين متن ديده مي به شكل اصلي يا تحول، اند نزديك
 . است صورت ديگري از واژه در متن گنجانده شده، توجهي به اصل كهن بي
  
  3 س ،5ص

  . درا بر آسمانها قرار دافريستگان آنگاه ]: b2[نسخه
  . آنگاه فريشتگان را بر آسمانها قرار داد: متن چاپي
ضبط شده » فريشتگان«نيز آمده كه در متن چاپي ) 10س، 6 ص( a3در  فريستگان

 1383 مكنزي( است rēstagfضبط فريستگان مطابق با صورت پهلوي . است
دارد كه در ذيل توضيحات  ديگري نيزهاي ن كلمه در نسخة حاضر صورتاي. )278:

 . آمده است 11س ، 5 مربوط به ص
 

  13 س ،17 ص
  خويش بعمليبهشت بفضل وي توان يافت نه : ]a8[نسخه

  بهشت بفضل وي توان يافت نه بعمل خويش: متن چاپي
ه رة اضافه بموارد ديگري از نشان دادن كس، اين شاهدعالوه بر  ،در نسخة حاضر

 بقيةمورد را در متن چاپي ضبط كرده و  شود كه مصحح سه ديده مي» ي«صورت 
: ند ازا عبارت ،اند تقل شدهنمواردي كه به متن چاپي م. رد را تغيير داده استامو

. )409ص( ؛ كساني خديجه)420ص ( صورتي پيرزني ؛ بر)69ص ( استخواني آهو
، 215ص=  b99(گاو  بانگي: از اند عبارت ،اند اردي كه در متن چاپي ثبت نشدهمو

=  a112(خويش  كساني ؛)5س، 215ص=  b99(قوم موسي  بيشتري؛ )3س 
 17س، 360ص=  b172( مرا كساني؛ )15س، 256 ص = a119(، )4س، 241ص
. گردد بارة علت اين ضبط بايد گفت اين صورت به ريشة كهن آن بازمي در. )18 ـ
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اين كاربرد در متون . )132 :1382 آموزگار و تفضلي( است īكسرة اضافه در پهلوي 
؛ )14س، 1/29، هاي قرآن ترجمه و قصه( روزي واپسين: شود كهن ديگر نيز ديده مي

  .)8 س، 50ص، التنزيل لسان( ستوري خويش
   

  1 س ،21 ص
  . دبازام آرش 71آدم بشصت: ]b9[نسخه 

  . آدم بشصت ارش بازآمد: متن چاپي
آن پاياني  nپس از حذف كه  )42: 1383مكنزي( است rešnāاين كلمه در پهلوي 

  72.درآمده و در متنِ حاضر به كار رفته است rešāبه صورت 
  

   12 ـ 11 س ،129ص 
اميد داريم كه اين  ...در پيش يوسف رفتند و گفُتند يا عزير ...برادران: ]a57[ نسخه

  . زدهيبا و او راكوكيست خطا از ما درگذاري كه اين شايد بودكه از 
اميد داريم كه اين خطا  ...در پيش يوسف رفتند و گفتند يا عزير ...برادران: متن چاپي

  . از ما درگذاري كه اين شايد بودكه از كودكي است و او را بما بازدهي
 كوكي: به كار رفته استنيز در نسخة حاضر يك بار ديگر » كوك«واژة 

ساله بود كه ظاهر كرد و معني بدانست  خواند همه و هفت را مي ةتوري بوكهچهارساله 
در (مصحح اين جمله را . )b148( و آتيناه الحكم صبياً: تعالي گفت زيرا كه حق

چهارساله بود كه  گويند كه: تغيير داده است اين شكلبه  )9 ـ 8 س ،چ314ص

                                                 
  . بسصت: نسخه در .71
دست بر زمين زند به شرط آن كـه  ... تيمم بر دو ضرب باشد :در معني آرنج نيز آمده است» آرش« )، حاشيه5/378( تفسير ابوالفتوح رازيدر  .72

تـا بـه سـر     آرشاز  شافعي گفت دو بار، يك بار براي روي و يك بار براي دسـتها ... فقها را در او پنج مذهب است... زميني پاكيزه باشد و بيفشاند
  . انگشتان چنان كه در وضو باشد
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تعالي  خواند همه و هفت ساله بود كه ظاهر كرد و معني بدانست زيرا كه حق مي ةتوري
  . و آتيناه الحكم صبياً: تگف
تفسير در  اين واژه به همين صورت. كودك است در هر دو جمله به معني» كوك«

به كار رفته  نيز »مر«و » تب«، »وز«بدل  در سه نسخه، )6/22( ابوالفتوح رازي
 ūkkهمان اين واژه  ظاهراً ».اند كوكاناين ضعيفان هم مردانند هم زنانند هم «: است

بايد  b148بارة شاهد برگ  در. )289: 1383 مكنزي( است عني كوچكپهلوي به م
پس از  dحذف صامت . آمده است» بو«به صورت » بود«گفت در نسخه فعل 

توضيحات ص  :ك، ندر اين باره(شواهدي دارد؛  نيز متون كهنديگر مصوت بلند در 
  . 15 س ،272

  
  4 س ،131ص 
  برنشينيميز ملك كس فرستاد بيوسف كه من ن: ]b57[نسخه

  ملك كس فرستاد بيوسف كه من نيز برنشينم: متن چاپي
در  ليو» يمـ «شناسة اول شخص مفرد به صورت نيز  ديگر جاي ،در متن حاضر

اگر  ...تعالي بموسي وحي فرستاد حق: به كار رفته است» مـ «د به شكل بقية موار
 ٮمیبيامرزيدكردمي و  اش كرامت يكبار از ما زينهار خواستي زينهارش داذمي و توبه

)a106  =د بن سلمه ؛)14ـ  13س، 228صو لختي  ايم آوردهگروي  ...گفُت ...محم
  . )5س، 441ص=  a218(خواهم  خرما وام مي

است  ـēmدر زبان پهلوي ، شناسة اول شخص مفرد و جمع در زمان حال
 ـēmه تلفظ دهد ك اين ضبط نشان مي. است تحول پيدا كرده ـamو  ـomكه بعدها به 

با مراجعه به نسخه . )391:ج 1386صادقي ( است در زمان مؤلف يا كاتب رايج بوده
بدون  در اكثر مواردناسة اول شخص مفرد ش، ـēmشود كه عالوه بر كاربرد  مي  ديده

  . است نيز آمده ـamو  ـom و در مواردي با تلفظ حركت
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amـ :فتَم ر)b154  =( كُنَم، )12س، 327صa70 =73 1س، 158ص( ، مبيزَار)b22 
  .)2س، 148ص=  a65(بدانستَم  ؛)س آخر، 47ص= 

omبكشُم : ـ)a152  =(كنُم ، )7س، 321صb156  =2س، 331ص( .  
يا كاتب به  اسة اول شخص مفرد در زبان مؤلفتوان گفت احتماالً شن بنابراين مي 

emاما صورت كهن آن يعني  ،بوده  تخفيف يافته ـ-ēm  است  نرفته بودههنوز از بين 
  . است نيز وجود داشته om-و  am-تلفظ ، و در كنار اين دو صورت) 391: همان(

 به جاي» آگاه كرديم«: برد ـ يم به جاي ـ م در ديگر متون كهنرچند مثال از كا
، ميبدي( »زنان از آتشي زبانه ...آگاه كرديم شما را: فَاَنْذَرتُكُم«: »آگاه كردم«

در ترجمة ، بگرفتيم من: »بگرفتم« به جاي» بگرفتيم«؛ )10/510، االسرار كشف
»سگالش « به جاي» سگالش كنيم«؛ )61 :قرآن، 1/82، فرهنگنامة قرآني( »اَخَذْت

ترجمة قرآن موزة ( »بتان شما را] يدنَّلَاَك= [به خداي كه سگالش بد كنيم : »كنم
  . )33ص، پارس

  
  13 س ،139ص 
  كو بساختني اسپييهودا : ]a62[ نسخه

  يهودا اسبي نيكو بساخت: متن چاپي
و در همين ) 183: 1383 مكنزي( است» اسب«صورت پهلوي كلمة ) spa( اسپ

و غالمان و  اسپانايشان را : در همين متن. متن و ديگر متون كهن شواهد بسيار دارد
برگرفتم  اسپش؛ كفي خاك از زير )7س، 141ص=  a62( ساختهاء نيكو فرمود

)b101  =(در مرغزار هالك شدند  اڛپش؛ گلة )9س، 219صa119  = 256ص ،
از (اما تعدادي را ، ضبط كرده است» بـ«اين موارد را در متن چاپي با مصحح . )9س

 ستاسپي نيكرو: در ساير متون. آورده است» پـ«نيز با ) 457و  447جمله ص 
، لدرر في الترجمانا، مروزيمتحمد( اسپان: ؛ الخيل)6/363، تفسير، ابوالفتوح رازي(

                                                 
  . آمده است h70اشتباه  در متن چاپي به .73
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تلفظ » پـ«با  خراسانيامروزي مانند دواني و  هاياين كلمه در برخي گويش. )82ص
  . شود مي
  

  16 س ،155ص 
  آن مرد را بكشتي ديك: ]a69[ نسخه

  دي آن مرد را بكشتي: متن چاپي
» ديروز«و » دي«تر كلمة  صورت قديم gīd. نوشت» ديگ«ديك را بايد به صورت 

شود  ديده مينيز متون كهن ديگر از اين لغت در برخي . )246: 1383 مكنزي( است
 مردي قبطي را بكشتي) ديك: متن( ديگ ...موسي عليه السالم را گفت: مانند

و امروز ديدم كه تو  )ديك: متن( ديگ، خواجهاي ؛ )6/1608، ترجمة تفسير طبري(
، سمك عيار( دادي نان به صدقه مي، غلبه و آشوب مردم بود] كه[بر در سراي شاه 

به كار رفته » ديگينه«اين واژه به صورت  )6/341( ،االسرار كشفدر ؛ )2/425
  . است

  
  7 س ،203ص 
اند  انك موسي ندانست كه اين قوميچنفتند گُبميان خويش پنهان  :]b93[ نسخه

عظيم و ما سخت ضعيفانيم موسي ما راهي برد تا بدست ايشان هالك شويم و اين 
  . پرستي ميل كرديم كه ما ببت يدكنَ ميبدان 

اند عظيم و  بميان خويش پنهان گفتند چنانكه موسي ندانست كه اين قومي: متن چاپي
ما سخت ضعيفانيم موسي ما راهي برد تا بدست ايشان هالك شويم و اين بدان 

  . پرستي ميل كرديم كند كه ما ببت مي
 به جاي» دگويي مي« :شود يده ميد نيز چنين كاربردي در اين متن در سه فعل ديگر

، 419ص =  b205( »بيايد« به جاي» دبيايي« ؛)5س، 397ص=  a193( »گويد مي«
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   74.)5س، 463ص( »برخيزد« به جاي» برخيزيد« ؛)6س
آموزگار ( است ـēdدر زبان پهلوي، شناسة سوم شخص مفرد در زمان حال

 دهندة آن بط فوق نشانض. است تحول يافته ـad كه بعدها به) 74: 1382 و تفضلي
با مراجعه . ه استبود هنوز از بين نرفته ـēdاست كه تا زمان مؤلف يا كاتب شناسة  

شناسة سوم شخص مفرد با دو حركت ، اين صورتدر كنار كه  بينيم به نسخه مي
 a24( دقوت ندار: شود چند نمونه از اين دو تلفظ ارائه مي. ديگر نيز ثبت شده است

، 159ص=  b70( آتش كُنَد ؛)س آخر، 118ص =  b51( دكُنَ ؛)6س، 51ص= 
، 186ص=  a85( ؛ نيست كنُد)از آخر 3س، 249ص =  a116( ددانَ مي ؛)5س
سه در نسخة حاضر بنابراين . )از آخر 2س، 289ص =  a136( دآن كنُ ؛)15س

 ديدهنيز در ساير متون كهن  ـēdتلفظ . شود ديده مي) ـdo= ( ـudو  ـad، ـēdتلفظ 
  . 124: ب 1388آقايي حاجي سيد :كن. شود مي

  
  10 س ،211ص 
  كردي اشتابگفت يا موسي چرا : ]b97[ نسخه

  گفت يا موسي چرا شتاب كردي: متن چاپي
بنابراين . )268: 1383 مكنزي( است awištāftan شتافتن در فارسي ميانهتلفظ 

  :مانند، شود اين كلمه در ديگر متون نيز ديده مي. درست است» اشتاب«
  درنگي شود شير از اشتاب اوي     كه اين باره را نيست پاياب اوي 

  ؛)2/139شاهنامه،، سيوفرد( 
او را ديدند كه بنماز  ؛)3/807، ترجمة تفسير طبري( كنند ترا ببدي  و اشتاب همي

المدخل الي علم در  ؛)1/221، االولياء ةتذكر، عطار( شتاب است؟ميدويد گفتند چه اُ
. نيز آمده است) 252 ص( »اشتابنده«و ) 258 ص( »زدگي اشتاب« :ماحكام النجو

                                                 
  . دو مورد ديگر را بدون ذكر اصل تغيير داده است» برخيزيد«مصحح جز  .74
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و در گويش  )27 :1370 اكبري شالچي( )شتاب= ( در گويش خراسان اشتاوامروزه 
  . رود به كار مي) 306: 1375 بابك( )شتاب=  )eštew( زرند اشتو

  
  3 س ،271ص 
  دل بود و از كشتن نترسيدي قوي سيديكر: ]b126[نسخه
  دل بود و از كشتن نترسيدي ديكر قوي هس: پيمتن چا
يا  seيعني ، )265: 1383 مكنزي( است ẻs به صورت در پهلوي» سه«واژة تلفظ 

sē »در متون ديگر ) سه= ( سي. صورت كهن اين واژه است» سي«بنابراين ، »سي
قرآن ( كافر شدند ايشان كه گفتند كه خداي سيدگر سه است: نيز ديده شده است

 ترجمة ( از زنان دوگان و سيگان ...؛ بزني كنيد)1/59، قدس
ٰ
ل
ُ
 و چهارگان) ثَ ث

) سه= ( واژة سي. )1/382ابق طم، »هن«بدل  نسخه، 5/3087، تفسير، سورآبادي(
  . امروز در كلمة سيصد باقي مانده است

  
  4 س ،275ص 
تا روز  ميچون شب درآمدي سليمان را بازفرستادي و خود : ]a128[ نسخه
  .يدنالي مي

  .ناليدي چون شب درآمدي سليمان را بازفرستادي و خود تا روز مي: متن چاپي
دارد و با ’ پيوسته، هميشه‘كلمة مستقلي است كه معني  ‘همي’لفظ  در فارسي ميانه«

منزلة قيدي است كه دوام و امتداد جريان فعل را بيان   هاي ماضي و مضارع به صيغه
يعني در ، نيز غالبا اين كلمه هنوز استقالل دارددورة اول دري در فارسي  ...كند مي

، گاهي پيش از فعل، فعل؛ و به اين سبب گاهي با اسم يحكم قيد است نه جزء صرف
فاصله يا بافاصله پس از  و گاهي بي، گاهي با فاصلة يك يا چند كلمه پيش از فعل

صورت  با هذف هجاي نخستين به» همي«. )85: 1372خانلري ناتل ( آيد فعل درمي
» مي«به كار رفتن دو  ،نكتة جالب در شاهد فوق. )جاهمان( درآمده است» مي«

به كار » پيوسته و هميشه«اول در نقش قيدي و به معني » مي«در اين جمله . است
. در معني تداوم و استمرار به كار رفته است، كه به فعل چسبيده، دوم» مي«رفته و 

گاه نزديك و ( قبل از فعل »مي)هـ(« موارد ذكر اين نكته ضروري است كه در برخي
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شود و دو مرتبه به صورت تكراري جلوي فعل  در جمله واقع مي) گاه دور از فعل
ممكن نيز معني قيدي داشته باشد و  ،گردد و ممكن است همانند شاهد فوق ظاهر مي

ونه چند نمدر اينجا  .است در معاني ديگر يا فقط براي تقويت معني فعل به كار رود
آنگاه آدم بمكّه آمد و جبريل با وي هركجا : همين متن :شود از اين كاربرد ارائه مي

طلب  هميايشان قدم بنهادند شهري گشت و آباداني تا بموقف رسيدند و آدم حوا را 
؛ تو بمن )چ46ص، همان( داشت مينيكو  هميپدر او را  ؛)چ22ص( كرد مي

، همان( گريزي مي هميون از من دويدي و اكن آويختي و از پس من مي درمي
س ، چ468ص =  a233(انداخت  كرد در آتش مي نمي ميسجده  هرك؛ )چ148ص
ترجمة تفسير ( آئيد با مردان بشهوت هميشمائيد كه  همي: ساير متوندر  75.)آخر

دلتان ، وقت شنيدن كالم بارخداي ميپس شما را چه افتاد كه  ؛)5/1206، طبري
ص ، »مقدمه«، تفسيري بر عشري از قرآن مجيد( دگريي نميشود و  نميتنگ 
آنچه  ؛)1/572، هاي قرآن ترجمه و قصه( كرديد ميدعوي ميبيك  ؛)هشتو چهل
كاله و جاه و  مي؛ اينجا )64ص، شهاب االخبار شرح فارسي( دردسرست ميگيرد مي
  . )ششو دويست ص ،»مقدمة«، اسرارالتوحيد، ميهني( فرونهند ميعز 

  
  5 ـ 4 س ،278ص

ام كه محراب از آن من  سليمان را گفت يا پسر من پذيرفته ...داود: ]a130[ نسخه
  .بخسپمخالي نباشد امشب از بهر من بمحراب بيست تا 

ام كه محراب از آن من خالي  سليمان را گفت يا پسر من پذيرفته ...داود: متن چاپي
  .نباشد امشب از بهر من بمحراب بيست تا بخسبم

» ب«مصحح اين موارد را نيز با  به كار رفته ومتن چند بار ديگر  خسپيدن در اين
، 385ص=  b186( دبخسپي ؛)10س ، 319ص=  a151(بخسپي  :ضبط كرده است

  . )3س، 423ص =  a208(بخسپد  ؛)11س

                                                 
  . مورد اخير را نيز مصحح تغيير داده است .75
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خُفسيدن و خسپيدن مشتق است . اصلي است »خسپيدن«در لغتp  صامت 
 vafsaxـقس اوستايي  ،vaphـز ريشة ا) ة آغازيماد( *ufsa-hاز ايراني باستان 

ذيل ، 129: 1387 زاده منصوري و حسن() vapxـة آغازي از ريشة ماد(
  . )»خُفسيدن«

بخسپ چنان كه مارگزيده : شود در ديگر متون كهن نيز ديده مي »خسپيدن«
وجود » بخسپم«نكتة ديگر دربارة . )11/275، تفسير، ابوالفتوح رازي( خُسپد

شمارة ، ها بخش تلفظ :كدر اين باره، ن( است» پ«و » س«ميان  ههشت مصوت ميان
12.(   
  
  19 ـ 18 س ،417ص

  . دكُنچنين  منآن ملعون گفت هرگز آن روز مباد كه : ]a205 ـ b204[ نسخه
  . آن ملعون گفت هرگز آن روز مباد كه من چنين كنم: متن چاپي

ماضي . پهلوي است افعال متعدي در ةاين ساخت همانند ساخت فعل ماضي ساد
سم تواند ا عامل مي. شود سادة افعال متعدي به كمك عامل و مادة ماضي ساخته مي

آموزگار ( باشد) يا غير فاعلي( ر شخصي متصل يا ضماير منفصل غيرصريحيا ضماي
  ): 76: 1382 و تفضلي

  
 dīd man  ديدم dīd...āam ديديم

  
ديد dīd...āmša ديديد

 ي
dīd  ōt 

  

ديدند
  

yšān/awēšān…dīdōديد   
ōy/ awē dīd 

  
در اينجا اين ساخت به زمان . 393 ـ 381 :1348رواقي  :ك، نبراي شواهد بيشتر

  . حال نيز تسرّي پيدا كرده است
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   مشكول ضبط شده است، ها در نسخه شماري از واژه. 3

، آن است مشكول بودنِ تعدادي از كلمات، يكي از اختصاصات مهم نسخة حاضر
ن و زبان امروز ما متفاوت ها با تلفظ رايج در برخي متون كه ادي از اين ضبطتعد
به سبب ناآشنايي با زبان ، تعدادي از مؤلفان و كاتبان كهاينمختصر توضيح . است

هايي را كه  بسياري از كلمات و تلفظ، معيار و تحت تأثير گونة محلي زبان خويش
حفظ اين ، بنابراين. اند مكتوب نمودهوارد متن ، در گفتارشان معمول بوده است

هاي آن از  به لحاظ تحقيق در پيشينة زبان فارسي و گونه ،هاي معرب و مشكول واژه
، اي برخوردار است و بايد تمامي آنها به متن چاپي منتقل شود و اين اهميت ويژه

و  28 مانند( جز در مواردي خاص كه در پانوشت ذكر شده موضوعي است كه 
و نگارنده درصدد است به نكات اساسي است ر متن چاپي از آن غفلت شده د، )183

از آنجا كه ذكر صفحة چاپي موجب تطويل . بپردازداجمال   بههاي اين متن  تلفظ واژه
. ي آورده شده استنسخة عكس شود در اين قسمت فقط شمارة برگ ياين بخش م

  :اينك نكات مهم در اين باره
  
ا ه دادي از اين كلمات قديمي است و با اصل پهلوي واژهتلفظ تع: تلفظ قديم. 1

آوردن  76؛) b9(آرش : ها بدين قرارند اين واژه. مطابقت دارد يا بدان نزديك است
)a24 ،b29(، ردن  :نيزبراو)a33(ابريشُم  77؛)b10(نان  78؛چ)b4 ،a5 ،b11 ،b12،  و

و موارد  ،a2 ،b2 ،a4 ،b5، a15 ،b16(چنانك ، )b19(چون  چنان ).موارد ديگر

                                                 
  ). 183: 1383مكنزي( ārešnدر پهلوي  .76

  ). 180: 1383مكنزي( āwurdan: در پهلوي .77
  :شود اين ضبط در اشعار نظامي ديده مي). 4 : 1971مكنزي ( abrēšom: در پهلوي .78

  گهي شم كشد گه بريشم كشد    كه را بنده كو بار مردم كشد 
  )ذيل شُم: 1377نظامي، به نقل از دهخدا، (           
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 ، دوa3(همچنين ، )a2 ،a17(همچنان ، )a11 ،b12 ،a18 ،a23(چنين ، )متعدد ديگر
و موارد متعدد  a32 ،b42( سخُن 79؛)و موارد ديگر a42 ،b47 ،b49(؛ زبان )مورد
، b196(ميان  83؛)a180(كهن  82؛)b66( ؛ شَش)b70 ،b164( 81شُبان 80؛)ديگر

a129(يانه  84؛م)a104(هند  مي 85؛د)a54(باشد »نـِ« 86؛دانست، در نيايد، ن؛ نيزبرن 
، a11 ،a13 ،a32 ،b33(همه  87؛)b56 ،b59 ،b 62(به مبحث پيشوند نفي؛ و  نك

a34 88).موارد متعدد ديگر و   
  
تعدادي از كلمات در فارسي ميانه داراي خوشة صامت : خوشة صامت آغازي. 2

گاهي با يك مصوت كوتاه شكسته ، ارسي درياين خوشه در ف، ندا هآغازي بود
خوشة صامت آغازي به شكلي متفاوت ، در چند واژه ،در متن حاضر. شده است مي

از  2س، 387ص=  b187( 89بستردند :با فارسي قديم و معاصر شكسته شده است
 90ستايش ؛)b66(؛ درخت )a42(بفَروشيم  ؛)b220(سترده  ،)b216(بستريد  ،)آخر

                                                 
  ). 253 :1383مكنزي. (uzwān: در پهلوي .79
  ). 260: 1383نزي مك. (saxwan: در پهلوي .80
  ). 340، ص امياالس السامي فيميداني، : نك.(شود نيز ديده مي السامي في االساميدر » شُبان«). 267: 1383مكنزي . (šubān: در پهلوي .81
  ). 268: 1383مكنزي . (šaš: در پهلوي .82
  . است 179شمارة اين برگ در نسخه ). 290: 1383مكنزي . (kahwan: در پهلوي .83
  ). 309: 1383مكنزي . (mayān: ر پهلوي د .84
  ). 309: 1383مكنزي . (mayānagدر پهلوي  .85
، فرهنگنامـة قرآنـي  (بـديهيم  : شـود  در متون كهـن ديـده مـي   ) دهيم(= دهيم و ديهيم ). 59: 1383مكنزي . (-dy: در مانوي» دادن«بن مضارعِ  .86
  ). 49: ، قرآن4/1521همان، (ديه  ؛ ياري)76: ، قرآن2/900، همان(دهيم ؛ نَ)32: ، قرآن4/1471همان، (؛ دهيم )82: ، قرآن4/1471

  ). 318: 1383مكنزي ( ud: واو عطف در پهلوي .87
  ). 323: 1383مكنزي (hamāg (īh) در پهلوي .88
  . با دو صامت آغاز شده است aweاين كلمه پس از حذف ). 259: 1383مكنزي ( awestardan در پهلوي .89
  . است 180شمارة اين برگ در نسخه ). 10، س376ص=  a181: (يغمايي نوشته است). 259: 1383مكنزي ( stāyišn: در پهلوي .90
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)a181(تمكار ؛س )b23( رد؛ فَروب)b144( . كه در پهلوي  »شما«واژةašmā است، 
، )a19(شَما : با دو صامت آغاز شده و مشمولِ اين تحول شده است aپس از حذف 

با دو  abeاست پس از حذف  abespurdanدر ضمن كلمة سپردن نيز كه در پهلوي 
 a15،a(سپردن : تصورت شكسته شده اس ه دوبدر اين متن و  91صامت آغاز شده

38، b40 ،b41 و موارد ديگر( ، ردپس)a178  =در يك لغت نيز . )16س، 370ص
: شكسته شده استبه صورتي متفاوت با فارسي معاصر  خوشة صامت در ميان كلمه

  . )a2( بيافريد
  
و در موارد » بـُ«در بيشتر موارد به صورت » بـ«پيشوند فعلي: »بـ«پيشوند فعلي . 3

و » ـبِ«دو بار به صورت و » بـِ«و در دو مورد به شكل » بـَ«به صورت  معدودي
آمده » بو«، »بـ«شده و در يك مورد نيز به جاي ضبط » بُِـ«يك بار به صورت 

  :92ها هايي از اين ضبط نمونه. دانست» بـُ«توان آن را اشباع  است كه مي
؛ بفرمود )a14(؛ بپرورد )a11(؛ ببافت )a11( ؛ بپزي)a9(؛ برفت )a8(بپذيرم : بـُ
)a25( پرّيد؛ ب)b27(رُفت؛ ب )b27(نَمايم؛ ب )b43( .  
؛ )a26(؛ بياوردند )a24( ؛ بياراميد)a22( ؛ بفروختي)b20(؛ بميرد )b12(بگريخت  :بـَ

؛ )b44(؟ ؛ بيِاراستند)a44(؛ بياويخت )b40(؛ ببريد )a40(؛ بيِامدند )a31(بفرمود 
  . )a62(بياراستند  ؛)a52(؟ ندبيِاي
  . )b60(؛ بِيامرزد )b3(بِيامرزي : بـِ
  . )b34(؛ بَِياورد )b33(بَِيامد : بَِـ
  . )a52(بُِيامدند : بُِـ
  . )a20(بوورزيد : بو
  

                                                 
  . 11: ب 1386صادقي: در بارة اين نوع حذف، نك .91
  . براي پرهيز از اطالة كالم به ثبت چند مورد بسنده شده است .92
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در اكثر موارد به صورت  ) pad :در پهلوي( »به«حرف اضافة  :»به«حرف اضافة . 4
؛ بعبادت )b18(؛ ببام )b5(بعبادت : به كار رفته است »ـ ـب«تلفظ و دو بار با  »بـ ـ«
)a22( شما؛ ب)b186( ،قدرتب )b236( .  

  
در مواردي با ، جز موارد بدون حركت، پيشوند نفي در نسخة حاضر :پيشوند نفي. 5

در  .ضبط شده است )نُـ( و در يك مورد با ضمه )نـَ( و در مواردي با فتحه) ـن( كسره
آمده ) آخر س ،184ص =  a84( »ني«يك بار به صورت » نه«يد نفي ضمن ق
  :است

باشد : نـن)a8(دانست  ؛ن)b12(اي ؛يدبرن )a28(افت  ؛ين)b44(افتي ؛يدن )a54(؛ 
 ؛)b31(فرودنَياي  ؛)a23(نَبودي : نَـ؛ )a195(نتافت  ؛)a85( دنياي ؛)b56(ايم  نيامده
اين پيشوند در فارسي . )a113(نُكنيد : نُـ؛ )a54(نَياريد  ؛)b47( دنَشو ؛)a45( دنَبو

ديگر در بسياري از  ēبا تخفيف  nē. )70: 1382 آموزگار و تفضلي( است nēميانه 
تلفظ اين جزء در متون مختلف صورت . رفته استبه كار  نيز متون كهن فارسي

  . ضمه است، كسره و گاه فتحه و در مواردي معدود، گاه مصوت آن :واحدي ندارد
  
جز ، اليه در نسخة حاضر مضاف و مضاف :اليه عالمت بين مضاف و مضاف. 6

: صورت به كار رفته است چهار به، مواردي كه هيچ عالمتي بين آن دو كتابت نشده
؛ كساني )69ص ( استخواني آهو: كتابت شده است مانند» ي ـ «دو  بين آن .الف

؛ بانگي گاو )a8(بعملي خويش  93؛)420ص ( صورتي پيرزني ؛ بر)409ص( خديجه
)b99( ؛ بيشتري قوم موسي)b99( ؛ كساني خويش)a112 ، a119(كساني مرا 94؛ 
)b172( .هفت :كسره آمده است، اليه بين مضاف و مضاف .ب ماهه  كودك)a47(؛ 

                                                 
شايان ذكر است كه اين چند مورد را يغمـايي در مـتن بـاقي    . اند اين موارد را ذكر كرده قصص االنبياءدكتر محمد غالمرضايي در نقد خويش بر  .93

  . گذاشته اما موارد ديگر را به متن منتقل نكرده است
  . 13، س17، مطالب مربوط به ص2توضيحات مربوط به بخش : در اين باره نك .94
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 ؛)b116(رهند  از بويِ آن ماهي مي ؛)b116(ببرِ آن ماهي رويد  ؛)b116(يادكرد حق 
 ؛)a119(صبر كرد بر درد فرزندان : فتحه آمده است، اليه مضاف و مضافبين  .ج

ضمه ، اليه بين مضاف و مضاف .د؛ )b210(عبداهللاَ زبير  ؛)b119(عيص بن اسحاق 
=  b216( ده بوپيغامبر ازار امدن حكم اياران را از : حكم پيغامبر: آمده است

  . )17س، 438ص
خطي آستان قدس  نگ لغات قرآنفرهاستعمال فتحه به جاي كسره در 

پهلوي ، )سهو ص پنجاه، مقدمه( برگهاي بهشت: شود ديده مي نيز 4شمارة  رضوي
اين . )يكو ص شصت، همان( چشمهاي خُويش، )نهو هپنجا ص، مانه( خويش

بتقديرَ ، بامرَ خداي: شود نيز ديده مي تفسيري بر عشري از قرآن مجيدكاربرد در 
اين نوع استعمال امروزه در فارسي ) پانزده ص، مقدمه( ام زندانب، نام وي، خدايست

  . )هشتو پنجاه :1388 صادقي( هروي متداول است
اين كاربرد ديده  نيز متون كهناز ديگر در برخي  :بارة ضمه بايد گفت در

، زمخشري( فراخي كرد مرد در زندكاني خويش: تَوسع الرَجلُ في معاشه: شود مي
پارسي و « 95:اند نشان داده» و« ضمه را بادر برخي متون . )259 ص، االدبةممقد
حاجي سيد  :كن( )1/5، ترجمة تفسير طبري( »پارسي دري« به جاي» دري
عظمت خداوند « به جاي» خداوند ما وعظمت « ؛)50 ـ 49ص :الف 1388آقايي

، 1939ص با مطابق ، 3آية ، سورة جن، نسخة گلستان، ترجمة تفسير طبري( »ما
 »به اجتهاد مرد فقيه« به جاي» به اجتهاد و مرد فقيه«: التراجم تاجنيز در  96؛)8س

همان، ( »سترِ عورت« به جاي» عورتستر و « ؛)2/615، التراجم تاجاسفرايني، (
اي فارسي از قرآن  ترجمه( »پدرِ پدر« به جاي» پدر و پدر«؛ )31 آية، 2/718

  . شود ديده مي» روو رنگ«رد امروزه در عبارت اين كارب. )176 آية، 57ص، مجيد

                                                 
: نـك (شـود   در برخي متون كهن ديده مـي  u/ » و«به صورت  dاست و با حذف  udشود كه در پهلوي  نمونة اين كاربرد در واو عطف ديده مي .95

  ). 1/62، هاي قرآن ترجمه و قصه
  . يغمايي بدون ذكر اصل متن را تغيير داده است .96
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ضبط شده و در ساير » شـ ِ«بار به صورت  چند» ش  ـ«ضمير  :»ـ ش«ضمير . 7

. )b231(؛ لَبِش )a64(؛ خويشانش )b58(پشتش : موارد بدون حركت آمده است
ديده  نيز متون كهن معتبر ديگر در برخي از »ش  ـِ  « گردد كه ضبط يادآوري مي

احمدعلي . )و يكهشتاد  ص هشتاد ـ، »مقدمه«: 1353رجايي : نك(شود  مي
اكنون مردم تبريز  هم«: نويسد مي) ، پانوشتيكتادوهشص ( رجائي بخارايي

شايان ذكر است  ».اي از كلمات را كنند و مردم تهران نيز پاره گونه استعمال مي بدين
   .)266: 1383 مكنزي( است ـ)š)īكه اين ضمير در پهلوي 

  
هاي غير ( »ـه«/»ه«در برخي كلمات مختوم به  :غيرملفوظ »هاي«حركت . 8

حرف ماقبل آخر با  ـ فارسي و غيرفارسي، مشتق از فعل، اعم از بسيطـ ) ملفوظ
رفتَه  ؛)a43 ،a89( جملَه ؛)b88(جبها  ؛)a76(جامه  مانند، ضبط شده است فتحه

)a41(ه  ؛مر)a32(ه  ؛جدس)b4 ،a39 ،b110 و موارد ديگر(خرَه ؛س )b66،b 68(؛ 
 ؛)و موارد ديگر a39،a 44،b 47( قصه ؛)a32( قَافلَه ؛)b37( عاقلَه ؛)b37( عالمه
و موارد متعدد  b23 ،a27 ،a 32(همه  ؛)a5( نكتَه ؛)b134(لُقمه  ؛)b158(كيسه 
 گرُسنه: مده استتنها در يك مورد حرف ماقبل آخر مكسور آ .)a139(يافتَه  ؛)ديگر

)b58( .  
  
هاي نادر وجود دارد كه ظاهراً تحت  در نسخة حاضر بعضي تلفظ: هاي نادر ضبط. 9

. الف: شود ها به سه دسته تقسيم مي اين واژه. اند تأثير تحوالت آوايي پديد آمده
در اين بخش كوشش خواهد . اسامي خاص .كلمات عربي، ج. كلمات فارسي، ب

متون  از ديگر، هاي متن شواهدي مشابه ضبط، ها ستي از اين ضبطكنارِ فهردر  ،شد
  .ها نيز آمده است هاي امروزي ارائه شود؛ ضمنا توجيه برخي ضبط كهن يا گويش

   
 »بازنخواهد گَشتن«به جاي  »بازنخواهدگُشتن« ؛)b224(اميد  :كلمات فارسي .الف

)a213(ت« ؛ت«به جاي  »بب« )a22 ،b22 ،a174( تانه خ و ب)a187( اين ضبط ؛
، العراقينتحفةخاقاني، : نك( العراقين تحفة و) 1/445( هاي قرآن ترجمه و قصهدر 



  67/ نيشابوري  االنبياي تصحيح قصص لزوم بازنگري در 
  

 

در ترجمة ) 57 :قرآن، 2/608( چنين در فرهنگنامة قرآنيهم آمده است؛نيز  )6ص 
»تتان«به صورت ، »الجِبرس  .آمده است »بپب)b46( ، رسمپب)b103( ،رسيپدب 
)a170( پرسيدند و ب)a170( . رسيدن درپلي ميان شعر هجائي و عروضي ضبط پ

: 1353رجايي : نك( زانك خَبر دارذ) برس: متن( رو پرس: شود نيز ديده مي فارسي
انك  باز) برس: متن( كسرا بفرست از مصر پرس، )آخر س ،چاپي 10= عكسي 21

 ؛)a12( دبرگمار ؛)3ـ2 س ،چاپي 86ص= عكسي 160(وا ما در راه بوذنَد 
 ايشان نيز بگَذاشتند برفتند، روزي چند انجا بودند. بديه ديگر رفتند :دبگَذاشتن

)a120(رزيد  ؛بيام)b128(  رزدو نيز نيام)a116( . رزد«ضبطپلي ميان شعر در » بيام
» بيامرزم« :و نيز ؛شود ديده مي )عكسي 220و  89ص(، هجائي و عروضي فارسي

چنان بزرگ و فربه شده است كي دو : )a157( »پر«به جاي » رپ« ؛)عكسي 27ص (
 ،العراقين تحفةخاقاني، : نك( العراقين تحفةپر به جاي پر در . بهره از كوشك پر شد

  :شود نيز ديده مي )62ص 
  جان بوسه دهذ سر زبان را      زين نام چو پر كنم دهانرا

 محمدي خُمك( شود ديده مينيز ستان در گويش سي »پر«به جاي  )r(par(( »پرّ« 
 فرهنگنامة قرآني از 53اين ضبط در قرآن شمارة  ،)b119( 97بستر ؛)87: 1379

، 5/3009 سورآبادي، تفسير،( تفسير سورآباديو در ) بستَرگاه: المهاد: 3/1446(
 فرهنگنامة قرآنياين ضبط در ، )a138(بگَرويد  شود؛ ديده ميهم  )»حس«بدل نسخه

، 4/1472( گَرَوِيديم: نُؤمنُ، )55: قرآن، 1/320( گَرويِدن: ايمان: شود ديده مينيز 
در اين كلمه ميان مصوت دو هجا . )53: قرآن، 4/1643( گَرْوند: يؤمنون، )55: قرآن

 ؛)a70(نُماي  مي ؛)a48( بنَمايد ؛)b34، a106(بنَماي  ؛هماهنگي رخ داده است
در . )b159( »بمردي«به جاي  »بمردي« ، و موارد ديگر؛)b86(نُماي  ؛)b78(نُمايند 

. مرْدگان :الموتي :شود اين ضبط ديده مي نيز )55 :قرآن، 3/1453( فرهنگنامة قرآني
محمدي ( شود مفتوح تلفظ مي» م«با نيز  »مرده«و  »مردن«در گويش سيستان 

                                                 
  . است bاين ابدال به سبب وجود صامت  ..97
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تلفظ  bemardeبه صورت ، »مرده«در گويش افتري نيز كلمة . )379: 1379 خمك
او را پر : »پر«به جاي  »پر« ؛)a69(بيابان  ؛)140: 1371 همايون( شود مي

 پستان ؛)a197(رشد باسمان پ 99؛»برشد«به جاي  »پرشد« 98؛)a179( استخوانيست
نيز  ،)b150(چنان  ؛)a233( »تَن« به جاي» تن« ؛)دو مورد( ،)a197() بستان: اصل(

 پلي ميان شعر هجائي و عروضي فارسي انك درضبط چن. )a135(چنانك 
در هجاي اول تحت  aظاهراً . شود نيز ديده مي) عكسي( 224، 223، 178صص
. )b90(دشمن  ؛)a216(چنُين  ؛)b35(چنين  در هجاي دوم پديد آمده است؛ āتأثير 

» نيدشم«. دشمني: البغْي: شود نيز ديده مي )1/356(، قرآني فرهنگنامةاين ضبط در 
مشابه . شود نيز ديده مي )س آخر، 15، ذخيرهجرجاني، ( ذخيرة خوارزمشاهيدر 

، فرهنگنامة قرآني( ام مدهيتدشن: التَسبوا: شود ديده مي »دشنام«اين تحول در 
 اين واژه، هاي اين فعل ساير صيغهو  »رفتن«به جاي » رفتن« ؛)55: قرآن، 2/464

 چندمضموم و در » ر«در اكثر موارد با ، آمده است به غير از مواردي كه بي اعراب
شود چند نمونه ذيالً عرضه مي، مفتوح ضبط شده است» ر«با معدود  مورد :  
: رفتَن ؛)a17(بدويد و برسر كوه رفت : رفت ؛)b27(ابرهيم از آن شهر برُفت : برُفت

مش بر من نيفتد رفت تا چش رفتَن و خود پيش مي دمرا از پس فرمو: دختَر گفت
)a70(فتند ؛فتند : ربرادران بدشت ر)b38، و موارد متعدد ديگر( .فتر )b2 ،b22( ؛

كار رفته ه ب »روفتن«به صورت  فرهنگنامة قرآنياين واژه در . )b4 ،a164(: رفتن
رفتن در گويش امروز سبزوار زنده . )39 :قرآن، 3/1337( روفت مي: مرَّت: است
داليلي در دست «: بارة علت اين تحول بايد گفت در. )297 :1375محتشم ( است

شده  تلفظ مي ȑبه شكل ، الاقل در بعضي مناطق، فارسي در ادوار گذشته rاست كه 
در تعدادي از ، rقبل و بعد از ، aاز جملة اين داليل يكي اين است كه مصوت . است

 ȑبه شكل  rاست كه  پذير اين تبديل در صورتي امكان. بدل شده است oكلمات به 

                                                 
  . قيد شده است 178شمارة اين برگ در نسخه  .98
  ). 55: ، قرآن4/1796، فرهنگنامة قرآني(» يصعد«، در ترجمة »شود برمي«جاي  به» شود برمي«مقايسه شود با  .99
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 از همين متن در كلمة ديگري اين تحول. )20: 1381 صادقي( ».تلفظ شود) غلتان(
كلمات زير نيز در متون ديگر . )2س، چ375ص = b180100(رستخيز : شود ديده مي

 رستاخيز ؛)2: قرآن، 2/731، فرهنگنامة قرآني( رخشان: اند چنين تحولي داشته
 ؛)b85(زندان  ؛)53: قرآن، 11و  1/8، همان( رستَخيز ؛)53: قرآن، 4/1870، همان(

اول و دوم با هم هماهنگ شده  هاي هجاي مصوت .)b82(سوگُند  ؛)a7( 101سوزان
نيز ديده  )140 :قرآن، 1/329( قرآني فرهنگنامةاين ضبط در . )b17(شايسته  است؛

 فرهنگنامة قرآنير د ).b62( »شَود« به جاي» شُود« ؛ناشَايستَه: باطلٌ: شود يم
، b113 ،b119(كجا  ؛منافرمان شُو: عصيت: شود نيز اين تحول ديده مي )3/1027(
b121 ،b133 ،b143 ي ؛و موارد ديگر102كرس )a134(كُف   ؛)a72(103كَه ؛ 
)a115(گذُرنده  ؛)a186(گَرسنه  ؛)b134(يل  ؛گس)b88(گنُاه  ؛)b115( . تحولي كه

است كه عالوه بر متون  )oبه  âامروزه ( uبه  āرخ داده ابدال در كلمات كجا و گنُاه 
دهندة  اينك چند واژه از متون كهن كه نشان. هاي كنوني نيز هست در گويش، كهن

فرهنگنامة ( »يرْمِ«در ترجمة ، »بيندازد« به جاي» بيندوزد« :هستند اين تحول
در ، »نْدر خُاك اُفتادهاَ«در عبارت  »خُاك« ؛)2ستون ، 76 :قرآن، 4/1741، قرآني

: »خاستن« به جاي» خوستن« ؛)53 :قرآن، 3/1302، همان( »ةبمتْرَ«ترجمة 
خَاضاستي« ؛)حاشيه، 1/268، المصادر تاج، بيهقي( درد زه خوستن: المدر  »ر
، »سايها«، )55 :قرآن، 3/1154، همان( »قسط«در ترجمة ، »داد و راستيِ«عبارت 

، 4شمارة خطي آستان قدس رضوي قرآن  لغات فرهنگ( »لْظُلَ«در ترجمة 

                                                 
  . قيد شده است 179شمارة اين برگ در نسخه  .100
شـود كلمـات    تبـديل مـي   ūسـپس بـه    و u ابتدا به āگفته شد كه در اين تحول  nūبه  nāدر بارة تبديل  3، 127در توضيحات مربوط به ص  .101

بـه   māدر كلمة هامان نيز احتماالً تبديل . دهند را نشان ميامروز  oكوتاه يا  uيعني  ،ūبه  āن و لقمان در اين نسخه مرحلة مياني ابدال سوزان، مردما
um  ياmo عوام ورامين خانه، دانه، ران و شانه را به ترتيب . رخ داده استxone ،done ،ron و oneš كنند تلفظ مي.   

  ). 57: ، قرآن4/1820همان، (، بندگُي )53: ، قرآن4/1767، فرهنگنامة قرآني(» منشُي زرگب«مقايسه شود با  .102
 پلي ميان شعر هجـائي و عروضـي فارسـي    همچنين در. مر كَرا: لمن: شود نيز ديده مي) 105: ، قرآن3/1427( فرهنگنامة قرآنياين ضبط در  .103

  . »كارينيكوروي برخيز كَهمتعبير بكُن «): عكسي( 131ص(



 21ضميمة /  70
  

 

 

، orde ،bogكار و گناه به ترتيب ، راست، باغ، در گويش تاتي كلمات آرد. )282ص
ros ،ko  وqono در گويش دواني . )39ـ  21: 1384جعفري دهقي( شود تلفظ مي

 سالمي( ستآمده ا kojoyiو  inǰo ،unjoاهل كجا به صورت ، آنجا، نيز كلمات اينجا
» ش«) نام يك بازي( در قم نيز كلمة شاه در تركيب شيشة شاه. )341و  1381/71

هاي در اين كلمه ميان مصوت) b27( 104مردم ؛)89: الف 1380 صادقي( شود تلفظ مي
 به جاي» مرغ« ؛)b158(مردمان  دوم هماهنگي روي داده است؛ اول و هجاي

ديده هم  3/972( فرهنگنامة قرآنيز ا 25اين ضبط در قرآن . )b126( »مرغ«
در . )b9 ،a103 ،b139( 105»مرغزار« به جاي» مرغزار« ؛مرْغَان: الطَّير): شود مي

كه يك صامت  mتحت تأثير صامت ) u: در قديم( oبه  aاين كلمه تبديل مصوت 
، b59(نُبشت  ؛)b17 ،b21 ،b174(مسلمان  ؛ورت گرفته استص، غنة دولبي است

a59 ارد ديگرو مو(؛  تنُبش)b59(  و نُبشتن)a59(شت  ؛نب)b139 ،b189(،  نمونة
اين ابدال ، نَبشْتَه: رازبو: شود ديده ميهم  )2/818( فرهنگنامة قرآنياين تبديل در 

  . )a71( يكسو است؛ bبه سبب وجود صامت »نبشت«و » شتبنُ«در 
ص =  b177(قهر كنُد : دـ ُ :شود ي ديده مينيز تحول آواي در شناسة افعال

، 415ص =  b203(گفتُندي  ؛)13س ، 365ص =  a175(كنُند : ندـ ُ). 7س ، 370
ص =  b213(هالك كُننَد : ـ نَد ).7س ، 401ص =  a195(كننُد : ـ نُد ).19س 
=  a192(سجده كنيد : ـ يد ).17س ، 402ص =  a196(كنُيد  :ـُ يد ).13س، 433
 b226(آن كنيم  ؛)16س ، 400ص =  a195(ران كنيم وي :ـ يم ).12س ، 395ص 
وفا كنُي : ـُ ي ).2س ، 456ص =  b226(نماز كنُيم  :ـُ يم ).2س ، 456ص = 

)a203 =  از آخر 3س ، 414ص( .  
  

                                                 
  . مردمان: العالَمين: نيز ديده ميشود) 62: ، قرآن3/997( فرهنگنامة قرآنياين ضبط در  .104
  ) 69 ، صالعراقينتحفةخاقاني، : نك. (شود نيز ديده مي العراقين ةتحفدر اين كلمه  .105
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 106امتb225( ،ّ( ةـام ،)b111 ،b201(امت  ،)a62(بيت  اهل: كلمات عربي .ب
در ، )a58(و نيز  ،)b57(حمله  ؛)b208(مم تي ؛)b222(ايها الملك  ؛)b174(خويش 

ص ، العراقينةتحفخاقاني، : نك( عراقينال ةتحفضبط دنيا در . )b10(دنيا  جمله؛: اصل
، b27 ،a39 ،b128( هسجد ؛)a102( 107سبط شود؛ ديده مي نيز) سمت راست، 69
b163، و موارد ديگر(ياست« 108؛س« )b81(اد ؛بع )( 109)جمع عابدb175(زّوجل  ؛ع
)b179،110  نيزa183(لما 111؛ع )تنه بود خواست كه او را آن ملك برو ف): جمع عالم

 ؛)b191(علماي آن زمان خبر يافتند خواستند كه غوغا كنند و او را بكشند  بزني كُند
هليدر  ع»هليصلوات اهللاِ ع «)b204 ( و سلم«و در هليصلي اهللاُ ع «)b218(ه  ؛ليو ع
» علَيه اللعنه«در  در مقابلِ علَيه( و موارد ديگر )b206(» ي اهللاُ عليه و سلمصل«در 

)a203(؛ ليهصلوات اهللاَ ع )b217( ، هليصلوات اهللاَ ع)a234(، ) اهللاِدر برابر صلوات 
هليع )b220(قَصه  ؛)a20(كفُار ؛ )a203 ،a209(گزُارد  ؛)b210(رم  ؛الج)a52، ) دو
 )a63 ،b78 ،b110، )دو مورد( ،a46 ،a47(متحير  ؛)a118(مبتال  ؛)b105( و ،)مورد

متحير  به وجود آمده است؛» تحير«اس با قي  ظاهراً اين تحول به. و موارد ديگر
)b89 ،b91(،  ريتحنيز م)b134(ر  ؛مخي)b158(ت  ؛مرتب)a188(صاف  ؛م)a125(؛ 

 ممكَن ؛ي اول و دوم هماهنگي رخ داده استهاي هجا ميان مصوت. )b110(معرَفت 
)a48  = و: )16س، 102صكنَد؛ بكردم ليكن او فرمان نمي دگفت آنچه ممكَن ب 

 aابدال مصوت  .)a229(مومن  ؛)a118( منظر ، دو مورد؛)b73(منت  ؛)b189(مناره 
و نُمايد ر منظ، منت، مناره، مصاف، حمله، در كلمات امت) u: در قديم( o به e و

                                                 
  . امت خويش: مصحح بدون ذكر اصل در متن چاپي آورده است .106
  . نيز به كار رفته است 25، س34، ص )چاپ عكسي( كتفسير قرآن پادر » سبط« .107
شود كه الاقل از  كنند، از اين ضبط معلوم مي است، امروز در فارسي برخي اين كلمه را سجده تلفظ مي ةو سجد ةسجدتلفظ اين كلمه در عربي  .108

  . قرن پنجم در منطقة نيشابور تلفظ سجده رايج بوده است
  . استجمع عابد، عباد  .109
  . ثبت شده است 178شمارة اين برگ در نسخه  .110
  . ثبت شده است 182شمارة اين برگ در نسخه  .111
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اي توضيح و شواهد بيشتر بر( صورت گرفته است mتحت تأثير صامت غنة دولبي 
  . )4: 1373 صادقي :كن(

  
 ،)b199(بحيرا  ؛)b67(ايسيه  112؛)a 126(اوريا  ؛) a31اَسمعيل ( :اسامي خاص .ج
 aابدال . )a196(و زمزم  ؛)a31 ،b31(زمزم  ؛)b200(خديجه  ؛)b199(قس بحيرا (

در ، )a128 ،a129 ،a134 b134( سليمان ؛است mتحت تأثير صامت ) oيا ( uبه 
 114شُعيب 113؛)و موارد ديگر ،a132 ،a133 ،a135، )دو مورد، b129(مقابل سلَيمان 

)b70(ه  ؛فيص)b217(بن ابِّي  ؛ عبداهللا)a224(ر« ؛ر« به جاي» عممر بيامد : »ععم
)a203(فَرعون  ؛)a75(لَقمان  ؛)a159( ، انلقم)b159( ،َلقُمن )a158(د  ؛ممح
)a239(هاجِّر  115؛)a28(امان  ؛ه)a79( . در اين كلمه ابدالmā  بهum  رخ داده

  . )b115(يونس  ؛)b57(يوسف  ؛است
  

حرف آخـر تعـدادي از كلمـات نسـخة      :متحرك بودن حرف آخر برخي كلمات. 10
 وحه و در مواردي اندك ضـمه  حاضر متحرك است و اين حركت در بيشتر موارد فت

 a(د امرَ كر 116؛)b184(ايشانَ  ؛)a219(ازيشانَ  :ند ازا اين كلمات عبارت. كسره است
 دبفرسـتا  ؛)a171(برفتنـد   ؛)b45( بـدانِ  ؛)a200(ببرَ  ؛)a36(اينُ  ؛)a48(اينَ  ؛)123

)b200(؛  ماندب)b153 ( بنه)b45(؛ بود )b204(؛  بيامـد )b200(؛   پـنجم)b183(117؛ 
 تفــاوت)a111(؛  ممتــي)b208(چــونَ  ؛)a209 ،b209(نمــاز  ؛ در)a228(؛  دالالت

                                                 
  ). 130:ب 1388حاجي سيد آقايي (شود  نيز ديده مي) نسخة گلستان( ترجمة تفسير طبرياين ضبط در  .112
  ). 275 : الف 1386صادقي (داده است  روي) assimilation(در كلمة سليمان ميان مصوتهاي هجاي اول و دوم هماهنگي  .113
  . a70آمده است » شعب«در نسخه يك بار اين اسم به صورت  .114
  .... عثمان بن الحاجي عمر بن الحاجي محمد: در نام كاتب آمده است .115
 . قيد شده است 183شمارة اين برگ در نسخه . 116

 . قيد شده است 182شمارة اين برگ در نسخه . 117
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)a180(118؛  ــت ــرنينُ  )b104(دوم  ؛)a168(دل ــتنِ  )b157(ذواالق ــزم  ؛)b4(رف زم
)a196(؛  زود)a182(ــلطانَ  119؛ س)a175(؛  ــدند ــرَ  )a119(شُ ــت b168(عزي ، هف

 :نيـز ، )و موارد ديگـر  b137نيز  ،a92، b106(كنُ  ؛)b89(كرد  ؛)b111(كار  ؛)مورد
 :چنـين و هم) b92(نيـز   ،)b108(كنُنـد   120؛)a180(كنُم ، )b105(مكنُ ، )b84(بكنُ 
 ؛)a195 ،b202 ،b201(گفـت   ؛)b200(گفَـت   ؛)b121(گُرگـت   ؛)a146(كنُنـد   مي
 ؛)b195(مردم  ؛)a175(مادرزاد  )a158(لقُمنَ  ؛)a194 ،b233(گم  ؛)a178(اند  گفته

 شكم)a97(عدنَ  ؛م)a108(مي ؛   امـد)a184(مـي  121؛   فـتر)a70(؛   ت نُبشـ)b59(؛ 
 نخورد)b237(؛  نهم)a152(؛  هزار)b143( ؛ هزار)b11(؛   هشـتادم)b173(؛   هشـتم

)b189(؛  هفتادم)a158(همي ؛   گفتنـد)a154( ؛  هـيچ)a69(؛   يكـم)a192(؛   يـونس
)a116( .  

هايي  متحرك بودن حرف آخرِ كلمه منحصر به نسخة حاضر نيست و نمونه 
عشري از  تفسيري بر ،از جملة اين متون. توان يافت تون كهن ميمديگر از آن را در 
هيچ ، از ظلمت هفتاد حجاب، جواب داد، بهيچ جاي، بگوي ايشانرا: است قرآن مجيد

قرآن كهن را در  142هاي  كه واژه، آنيفرهنگنامة قر از .)پانزدهص ، مقدمه( كس
غالب كلمات به كسره ختم  22قرآن شمارة  توان ديد كه در مي ،خود جاي داده است

 بيرُونِ آمدند، )4/1721( اندآرد: كلمات زير از اين قرآن انتخاب شده است. شوند مي
، )2/875( دست، )3/1069( خشْمِ گيرند، )2/579( جانِ برگيرند، )2/474(

در برخي كلمات . )2/568( نه ياري كنندتانِ، )2/870( نهاد، )4/1914( نگرندگانِ
 و نكردرزآ: شود نيز چنين تحولي ديده مي فرهنگنامة قرآني 42قرآن شمارة 

 81در قرآن شمارة . )4/1817( گمانَ، )2/574( راه راست گيريد، ) 1/575(

                                                 
  . قيد شده است 179ين برگ در نسخه شمارة ا .118
 . قيد شده است 181شمارة اين برگ در نسخه  .119

 . قيد شده است 179شمارة اين برگ در نسخه  .120

  . قيد شده است 183شمارة اين برگ در نسخه  .121
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ترجمة تفسير در . )3/1069( خشم: دشو نيز اين تحول ديده مي قرآني فرهنگنامة
ميشكي  خودويرا نود و نه ميش هست و مرا «: آمده است) نسخة گلستان( طبري
ويرا : صورت زير ضبط كرده است غمايي بدون هيچ توضيحي جمله را بديني ».است

ترجمة در يكي ديگر از نسخ . )5/1220( نود و نه ميش هست و مرا ميشكي است
نيز برخي كلمات مختوم به مصوت ديده ) آستان قدسكتابخانة ة نسخ( تفسير طبري

السامي في در . )257، 265، 267: الف 1386صادقي ( وي، شور، زبونَ: شود مي
از . شود ديده مي» ديو«نيز ضبط ) 6 س ،64، السامي في االساميميداني، ( االسامي
شود كه در  دس زده ميح، در پايان كلمه əوجود يك مصوت خنثي ، ها اين ضبط

  122.تبديل شده است )u( ـُ، )i( ـِ، )a( هاي ـَبعد به مصوتمرحلة 
  

  برخي كلمات در پايان» ه«متحرك بودن . 11
هخاص )a110(رسولُ اهللاَ ؛ )a220(؛  شُده)b93(؛ قرُعه )a196(؛ كشته )a232(؛ 

 هگرُسن)b58(؛  هلقُم)b134(؛  لُقمه)b134(؛  مهنعم)a120(؛  ظَهموع)b82(؛  نيمه
)b94(؛ مهه )b49 ،b50 ،b211(،  همه)b139 ،a158(،  همه)b50( .  

  
، در بعضي كلمات اين متن يك مصوت كوتاه ميان دو صامت: هشته مصوت ميان. 12

 123،شود ناميده مي) هشته يا ميان( مصوت ميانجي، اين مصوت. واسطه شده است
 ؛)b199( ابرْ ؛)دو مورد، a178(ابجد ؛ )a188(آستانه : اند كلمات ذيل از اين دسته

                                                 
  . اشرف صادقي اشارة شفاهي دكتر علي .122
رسـد در ابتـدا يـك     به نظـر مـي  . تحت تأثير صامتها و مصوتهاي مجاور آنهاستظاهراً كيفيت اين مصوتها : نويسد اشرف صادقي مي دكتر علي .123

شدند، ولي بعدها تحت تأثير صامتهاي كنار مصوت خنثـي و   و تا مدتها اين كلمات با مصوت خنثي تلفظ مي همصوت خنثي بين دو صامت قرار گرفت
بدل شده است و علت اينكه مصوت ميانجي در كلماتي از ايـن   uيا  a ،i يا مصوت هجاي بعد و يا تحت تأثير عوامل ناشناختة ديگر اين مصوت به

شده نيز همين مسئله بوده كه اين مصوت تا مدتها زنگ و كيفيت خاصي نداشته و بعدها ايـن كيفيـت ايجـاد شـده      قبيل گاهي به دو صورت تلفظ مي
 ). 17ـ  16ـ  15: ب 1380صادقي (است 
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نيفُتد ، )b27(افُتادند  :هاي مختلف ؛ افتادن در صيغه)a32در مقابل اشُتُر ، a122(اشُتر 
)a45( ، افُتد)a46(  نيز)a52( ،دافُتَ مي )a70( ، افُتادي)b51( ،َدافُت )b51(،  نيز
)b156( ، فروافُتد)b40( (انُس  ؛)و موارد ديگرb14(اَنُگاه  ؛)a115( انگشُت ؛
)b119(برُدند  ؛ب)b177(خُت  ؛بپ)a32(بپخُت  :نيز ؛)a11 ،b162(بپرُسيد  ؛
)b180(ت  124؛بجس)a185(ب  125؛بخس)b159( پم؛ بخس)a130(پيد  ؛بخس)b186(؛ 
بمرُد  ؛، و موارد ديگر)a197(برُدي  ؛)b194(برُدند  ؛)b217(برَدار  ؛)b46(تي درسب
)a64 ،a114 ،b196(، رُد  :نيزبم)b38 ،a227(بيامرُزد  ؛)b182(بيامرُزيديمي  126؛
)a91(پرُسيدند  ؛)a206، (پشُت بپشت ؛ )و موارد ديگرb196( ت ؛تس)a85(  و نيز
)b87(خرُد ؛ )a190(خفُته  ؛)a168( ت؛ دانس)a79( د؛ دز)a42( ؛ دشَت)a40(؛ 

 ؛)b194(سپرُذ  ؛)b136(سجده  ؛)a192( سجده ؛)a2(زمينَها  ؛)b203(راهها 
؛ )b113(نيز  ،)b67(صبح  128؛)b183( سفَره ؛)a151(سست ، )a58( 127سست

: عمر ؛)a209(عبدالمطلب  ؛)و موارد ديگر ،a209 ،b216(عبداهللا  ؛)b159(صحبت 
، )a195(كََرَد  ؛)a202(كتبها  ؛)a196(قرُعه  ،)a196(قرُعه  ؛)b157( عمر ابد يابم

 a141 ،a143 ،b143(، )دو مورد، b132(؛ كرُسي )a45(كرَدي  :و نيز ،)a124(كرَد 
 ،)b25(؛ كشُتم )a11(كشَت  ؛)a221( )؟( ٮریکِسو  ،)a221(كسري  ؛))مورد چهار(

؛ )a85 ،a145 ،a162(؛ كفُر )و موارد ديگر ،a160 ،b193(كشُته ، )a69(بكشُتي  :نيز
گفَت  ؛)b174 ،a188( گستاخ ؛)a41(؛ گُرُگ )a71(كُننَده ؛ )b6(كُننَد  ؛)a77(كفُران 

)b1 ،a160 ،a206  و گفَتb200( ، گُفُت)b150 ،a219( ، گفُت)b1 ،b67 ،b69 ،
b78 ،a81 ،a82 ،a136 ،b142( ،اَند  گُفَته)a45( ،اند  گفُته)a66 ،b66 ،b67 ،a71،  و

، b149(گفُتن ، )b141(تم گفُ: هاي اين فعل ساير صيغه و ،)موارد متعدد ديگر

                                                 
  . د شده استقي 179شمارة اين برگ در نسخه  .124
 . قيد شده است 184شمارة اين برگ در نسخه  .125

  . قيد شده است 181شمارة اين برگ در نسخه  .126
  ). 124، قرآن 948/ 3، فرهنگنامه قرآني(سستي : ضَعفاً: شود نيز ديده مي فرهنگنامة قرآنيمشابه اين تحول در  .127
  . قيد شده است 182شمارة اين برگ در نسخه  .128
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b158( ، گفُتار)b73 ،a79( ،)(گفُتند )ميa84 ،a86 ،b91 ،b98،  و موارد متعدد
 لقُمه ؛)a159(لقَمان ، )b158(لقُمان ، )a158(؛ لقُمنَ ) b85(گفُتي  مي، )ديگر

)a187(؛  هلقُم)b134( ؛ مرُدمان)b119(مرُده ؛ )a180(،129 )b189(مرُغ  ؛)a128 ،
b132 ،a139 ،a143، (؛ مرُغزار )و موارد ديگرb118(طفي  ؛مص)a196 ،b196( ،

مهِمان ، )b36، b56(مهمان  ؛)a197(مهرُبان  ؛)a80(هاي ؛ منتَ)b127(مصطَفي 
)a54(پخُت مي ؛ )بخُت مي: اصل ()a182(130؛  تنُبش)b59(ت ؛نبشتس )b175(؛ 

؛ )b133(قُصان ؛ ن)a181(،131 )a195( ةنصر ،)b217(نصرت ، )a123(نصرتي 
  . )a217(؛ يافَتند )b140(؛ هرَچه )a75(هرَچند 

  
يك حرف با دو حركت نوشته ، در برخي كلمات :ضبط يك حرف با دو حركت. 13

مَيان  ؛)a132(عَمارتها كردند  132؛)a184(سِرخ  ؛)a88( بازسَتانم: شده است مانند
)a71 ،b72 ،a82(و موارد ديگر ؛ .  

 
ها در نسخة حاضر با دو يا سه تلفظ ضبط  شماري از واژه :ههاي دوگان تلفظ. 14

اي از اين موارد را در  نمونه. گاه دو ضبط متفاوت در يك صفحه است. شده است
نيز  ؛)b46( »بپرس« ؛)a99( »اُمت«در مقابل  )b111( »امت« :داريم عرضه مي اينجا

در مقابل  )b22(نيز  ،)a22( »بت« ؛)a52( »بپرسيد«در مقابل  )b103( »بپرسم«
 ؛)b76( »برآورد«در مقابل  )a68( »برآورد« ؛)و موارد ديگر، a23نيز  ،a22( »بت«
 ؛)a70( »نُماي مي«در مقابل  )a48( »بنَمايد «؛)a52( »بود«در مقابل  )b50( »بود«
 ؛)b9( »دنيا«در مقابل  )b10( »دنيا« ؛)b37( »دشمني«در مقابل  )b90( »دشمن«

                                                 
 . قيد شده است 179اين برگ در نسخه شمارة  .129

  . قيد شده است 181شمارة اين برگ در نسخه  .130
  . قيد شده است 180شمارة اين برگ در نسخه  .131
  . قيد شده است 183شمارة اين برگ در نسخه  .132
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 »رفت«در مقابل  )a70( »رفتَن« :نيز ،)b69( »رفت مي« :نيز ،)a67( »رفتي«
)b22(ه« ؛جدس« )b27(  ه«در مقابلجدس« )b117(شَما« ؛« )a9(  ا«در مقابلشُم« 
)b85(قَصه« ؛« )a20(  ها«در مقابلصق« )a39(ا« ؛كج« )b113(  ا«در مقابلكُج« 
)a52(گفَت« ؛« )b1= ( ( :نيز ،)8س، چ3صa160(  گفُت«در مقابل« )b1  =

 »مردمان«در مقابل  )b27( »مردمان« 134؛)b150( »گُفُت«نيز  133،)8س، چ3ص
)b38(رغ« ؛م« )b126 رغي درپرّي دچون نماز ديگر ببو): 2ـ  1س، چ272ص ؛دم 

 »مرغ«در مقابل  ،داود گفت مگر اين مرغ بالي منست و در كنار داود بنشست
)b126( :پريمدرغ ب )در  :نيز)b11تو تا روز فرزندان ): 20 ـ 19س، چ25ص  ؛

 »نيامرزد« ؛)b67( »مسلمان«در مقابل  )b21( »مسلمان« قيامت اين مرغ نخورند؛
)a116(  رزد«در مقابلبيام« )b84(؛ »و« )b56(  در مقابل»و« )b39( . پيشوند نفي

بخش پيشوند  :كن(. آمده است »نُـ« و در يك مورد »نـَ«و  »نـِ«نيز با دو تلفظ 
در اين (. آمده است» خو«و » خُو«، »خَو«در نسخة حاضر با سه تلفظ» خو«. )نفي

» بـِ « ، »بـَ«نيز با سه تلفظ» بـ«يشوند فعلي پ. )توضيحات واو معدوله: باره نك
ه هاي دوگان ضبط. )»بـ«توضيحات پيشوند فعلي : در اين باره نك(. آمده است» بـُ«و

در  .)a38( »يوسف«و  )b57( »يوسف«: شود حتي در اسامي خاص نيز مشاهده مي
به » لقمان«مثالً نامِ  ؛مواردي بسيار نادر در اين متن يك لغت بيش از سه ضبط دارد

دو ( b158، a159، a160لقُمان (، )b158(لُقمان : كتابت شده است  اين صورت
، )b159(لقمان ، )ه بيشتر متمايل به فتحهضم بين فتحه و( ،)a159(لَقمان ، ))مورد

   .a158 )لقُمنَ(، )a159(لقَمان 
  

در تعدادي از كلمات نسخة حاضر واو و ياي  :هاي معروف و مجهولمصوت. 15
مجهول با فتحة روي حرف قبل از آنها و در مواردي روي خود آنها مشخص شده و 

                                                 
  . ايام تَةِس خلق السموات واالرض في گفَتكه خداي تعالي  يةآاندر تفسير اين  گفُتوي : كل جمله چنين است .133
  . زكريا گُفُت: جمله چنين است .134
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» ي«اي معروف با كسره زير و ي» و«يا حرف قبل از » و«واو معروف با ضمة باالي 
ها در زبان بارة اين مصوت در 135.نشان داده شده است» ي«يا زير حرف قبل از 

در برخي  ēو  ōهاي مصوت .الف: چند نكته گفتني است، مؤلف يا كاتب متنِ حاضر
 :شود در اين كلمات ديده مي ōمصوت . باقي است، ترشان همانند اصل قديم، كلمات

او )a45( ،وشاپنيمب )b128( ، بيرَون)a194( ، ستدو)b45( ، ستيدو)a49( ،وزر 
)a6( ، فرَوشد)a238( ،يد ميگو )b1 ،a2(، مصوت. شود ديده مي ē  كلمات اين نيز در

، )a87(روييد ، )b139(خشتَي ، )a233(تنَي ، )a129 ،b211( اَيشان: آمده است
كُنيد ، )a45(كردي ، )a133(فروريختندي ، )b78(فروخواردي ، )a102(شمشَير 

)b59( ،كنَيد  مي)b93( ، يمگوي)a115( ،د ميگويي )a53( ،د ميبيني )a193( ، يوهام
)b47( ، يمنياي)a93( م؛ يله كني)b206.(136 هاي مجهول مصوت .بō  وē  در برخي از

تبديل  īو  ūمعروف  هاي به مصوت، اند كلمات كه در اصل داراي مصوت مجهول بوده
، )a119(بسوخت ، )و موارد ديگر ،a9 ،a10 ،a11(بپوشيد  137،)a184(ازو  .اند هشد

، )b104(دوم ، )b72 ،b133(چون  ؛)b203 ،a230(؛ بيرون )b116، b196(بوي 
 گويند ،)b41 ،a84 ،b85(گُويند ، )b107( يدگُو ؛)a226(؛ گُور )a4 ،a229( سوي

)b5 ،a11 ،b185( ،گُويد  مي)a49 ،a53( ،يد  ميگو)a86(،  بگُويم)b233(نيكُو  ؛
)a142( ، روينيكو)a29( ، ونهمچ)b181(138  معرف تلفظū ين  و ضبطهاي ا)a3( ،

 نيِمه)b94(  معرف تلفظī وشانيم«صورتهاي . استپوشيد /بپهاي و صورت» ب
خة د كه واو مجهول در دورة تدوين يا كتابت نسنده نشان مي »گويد مي/ گويد مي«

  . حاضر در حال تحول بوده است
قبل ، شود آن است كه در چند كلمه نكتة جالب و نادري كه در اين متن ديده مي .ج

                                                 
  ). 273: الف 1386صادقي (اند  هاي هشتم و نهم در نقاط مختلف ايران وجود داشته از دوران ميانه تا حدود قرن ēو  ōهاي مجهول  مصوت .135
  . آمده است a206در متن چاپي به اشتباه  .136
  . قيد شده است 183شمارة اين برگ در نسخه  .137
  . قيد شده است 180شمارة اين برگ در نسخه  .138
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. است ēبه  īو  ōبه  ūابدال دهندة  نشانظاهراً  كهفتحه آمده ، از واو و ياي معروف
 142،بيم، بشنَيد، بديد، افرَيد 141؛دستوري 140،بود 139،بفَرموداند از  عبارت اين كلمات

 a( اگانه كوشكي بساختنددبفَرمود تا پدرش را و اهلبيتش را ج: بفَرمود 143.نو كشيد
ي تا چهار هزار تن از آدميان و بفرمود: يبفرمود، )5 ـ 4س ، 142ص  =62

چون زليخا مقر آمد كه  144:بود ؛)9س، 283ص = b132(خاصگيان وي بيامدندي 
كار يوسف ؛ )7س، 113ص  = a49(م عزيز خجل شد گُناه من بود همه من كرد

 = b50(خريده داشت  چنان شد كه چهل حاجبش بود و چهل هزار بنده درم
ص  = b81(بواليتهاي خويش هركجا جادوي بود بياوردند : نيز ،)19س، 115ص

ند پيش از انك من دستوري دادمي شما دگفت بوي بگروي: دستوري ؛)6س، چ180
بر هر زمين : افرَيد ؛)7س، 185ص  = b84( دخواري ل اجراي من ميرا و چندين سا

 ؛)1س، 469ص =a233( آن حالت بديد: بديد ؛)19س ، 4ص  = a2(خلقان افرَيد 
: بيم ؛)5س، 353ص = b168(چون عزيرَ اين سخن بشنَيد غمناك شد : بشنَيد

؛ )8س، 243ص  = a113(داشتند و بخداي بيم كردند  پيغامبران ايشان را بازمي
، 156ص  = b69(ن ياري كنند ن فارغ شوند و ايشان را بĤب كشيدشبانا: نكشيد

  :كند ها را ضبط برخي متون تأييد مي اين تلفظ. )11س 
ص ، مقدمه، تفسيري بر عشري از قرآن مجيد( )2b(بودنَد ، )2a(بود  :ōبه  ūابدال 
 ؛)126ص، عكسي، 1353رجايي ( ذستگفتا وا من در خانَه اين بو: بوذ ؛)پانزده

                                                 
  ). 279: 1383مكنزي . (framūdan: در پهلوي .139
  ). 200: 1383مكنزي .. (būdan: در پهلوي .140
و  war در فارسي دري به صـورتهاي  war پسوند .warو پسوند  dastدستور در اصل مركب است از . ي است+ متشكل از دستور » دستوري« .141

rū 65: 1374ابوالقاسمي ( آمده است .(  
  ). 206: 1383مكنزي . (bīm: در پهلوي .142
  ). 2/116: 1381نيبرگ( kašītan: نيبرگ اين كلمه را اينگونه آوانويسي كرده است). 1971:51مكنزي ( kešīdan: در پهلوي .143
  . آمده است» بود«اين كلمه در موارد متعدد در نسخه  .144
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: قرآن، 1/352، همان( 146نيز دوري ،)53: قرآن، 1/66، فرهنگنامة قرآني( 145دور
 148سوذَها ؛)55: قرآن، همانجا( ستَوده، )55: قرآن، 2/674، همان( 147ستَوده ؛)55

  . )150ص ، همان( فَرموذ ؛)192ص ، عكسي ،1353رجايي (
 150برسيد ؛)109: قرآن، 3/1161، فرهنگنامة قرآني( 149ببرَيديم :ēبه  ī ابدال

، فرهنگنامة قرآني( بميران ؛)47:العراقين تحفة، خاقاني( 151بيم ؛)53: قرآن جا،همان(
نيز  ،)55 :قرآن، 1812/ 4،همان( 152فَروميرانند :نيز ؛)1ستون ، 42 :قرآن، 2/579
 ؛)55: قرآن، 3/988، همان( 153پديد ؛)55: قرآن، 4/1550، همان( ميرانيم مي

 ؛)53: قرآن، 4/1703، همان( داوري؛ )55: قرآن، 4/1885، همان( 154پوشَيده
 ؛)55: قرآن، 3/1264، همان( 155ديدار ؛)55: قرآن، 1/355، همان( دشمنَي
: قرآن، 1/197، همان( ردبكَف گي :نيز ؛)42 :قرآن، 3/1021، همان( 156گير سخت

 :قرآن، 2/538، همان( نزديك ؛)55: قرآن، 4/1673، همان( كشَي گردن؛ )42
  . )42 :قرآن، 3/1262، همان( 158نفرَين 157؛)29

                                                 
  ). 244: 1383زي مكن(است  dūrدور در پهلوي  .145
  ). 324: 1383مكنزي (است  īh-در پهلوي ) پسوند سازندة اسم معني(ـ ي  .146
  ). 259: 1383مكنزي (است  stūdanستودن در پهلوي  .147
  ). 264: 1383مكنزي ( است sūdسود در پهلوي  .148
  ). 198: 1383مكنزي (است  burīdanبريدن در پهلوي  .149
  ). 249: 1383مكنزي ( است rasīdanرسيدن در پهلوي  .150
  ). 206: 1383مكنزي (است  mīb بيم در پهلوي .151
  ). 108: 1383مكنزي (است -mīr و مادة مضارع آن murdanمصدر مردن در پهلوي  .152
  ). 255: 1383دوست  حسن(است  padīdپديد در پهلوي  .153
  ). 212: 1383مكنزي (است  pōšīdanپوشيدن در پهلوي  .154
  ). 246: 1383مكنزي (است  dīdār ديدار در پهلوي .155
  ). 80: 1383مكنزي (است  gīrـو مادة مضارع آن  griftanمصدر گرفتن در پهلوي  .156
  ). 314: 1383مكنزي (است  nazd (īk)نزديك در پهلوي  .157
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  :مصوت مركب. 16
  :شود مي در كلمات زير ديده ayو  awهاي  زنجيره

ay: دانست كَي عتابست : كَي)a121 = 17س، 260ص( ، يو)a116( ، لَيمانس
)b135( ، تيبه)b81( .  

aw :وبازر )b117( ،ومعهص )b190( ، ونفرع)b74( .  
  . )و موارد ديگر ،a39 ،b62 ،b102(ميان  :بدل شده است īبه  ay كلمهدر يك 

  
  : واو معدوله. 17

كه اين نخست آن: چند نكته گفتني است االنبياء قصصدر » خو«در بارة تلفظ 
در  »خو«كه و ديگر آن دهدر اكثر موارد با هيچ نشانه و حركتي مشخص نش »حرف«

توضيحات مربوط به  :كن( به جاي خود دمانند خُ، ساده شده است »خ«مواردي به 
)b55 =  ( »خواب«به جاي  »خاب« و) 127صb185 = نكتة . )6س، 384ص

مورد با كسره  سهمورد با فتحه و در  سهمورد با ضمه و در  دودر » خو«كه سوم اين
، 370ص = a178(خود ، )15س ، 311ص  = a147(خُوذ : مشخص شده است

؛ )11س، 184ص = b83(؛ فروخَورد )3س، 289ص  = b135(خَوذ  ؛)از آخر 4س
؛ )س آخر، 65ص = b30(خواست  ؛)از آخر 3س، 122ص  = b53(خَواهيد  مي

ضمناً كلمة . )3س، 67ص  = a31(؛ خورم )3س، 290ص  = a136(خواستي 
 و a7 ،b8 ،b15(ه جمل ضبط شده است از» خُذاي«در اكثر موارد به شكل  »خداي«

، a32 ،b42 ،b64 ،a71(: ضبط شده است» سخُن«بار به شكل  5سخن نيز . )غيره
b72( . آمده است » خُرد«به صورت » خرد«يك بار نيز واژة)b50( . در ضمن
 = b55(توضيحات مربوط به  :كن( بدل شده است» خُذ«نيز در مواردي به » خود«

متون كهن ديگر ي در و كسره مثالهايفتحه ، با ضمه» خو«ط از ضب. )چ127ص 
  : موارد استاين ديده شده است از آن جمله نيز فارسي 

                                                                                                                   
  ). 315: 1383مكنزي (است  nifrīnنفرين در پهلوي  .158
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 :قرآن، 1/67، همان( خُواب ؛)10 :قرآن، 1/54، فرهنگنامه قرآني( برخُوانُم: خُو
؛ )42 :قرآن، 1/113، همان( خُواستم ؛)2 :قرآن، 2/755 ،همان( خُواري ؛)76

 خُواهر ؛)45 :قرآن، 1/66، همان( خُواه ؛)10 :قرآن، 3/1014، همان( خُواسته
، 1/37 ،همان( خُود ؛)10 :قرآن، 1/97 ،همان( خُواهش ؛)2 :قرآن، 1/81 ،همان(

 :قرآن، 1/212 ،همان( خُويشاوند ؛)2 :قرآن، 4/1639 ،همان( خُورند ؛)68 :قرآن
  . )42 :قرآن، 1/53 ،همان( خُويشتن ؛)2
 ؛)68 :قرآن، 1/130 ،همان( خَوارداشتگان ؛)55 :نقرآ، 1/76، همان( خَوابها: خَو

تاسان :نيز ،)55 :قرآن، 1/54، همان( خَوانم ؛)55 :قرآن، 1/130، همان( خَورْخَوب 
، 4/1788، همان( خَواهش ؛)53 :قرآن، 1/79، همان( خَواهر ؛)53 :قرآن، جاهمان(

 ؛)55 :قرآن، 1/132 ،همان( خَود ؛)55 :قرآن، 1/133، همان( خَواهيت؛ )55 :قرآن
 خَوش ؛)55 :قرآن، 1/36، همان( فُروخَور :نيز ،)55 :قرآن، 2/800، مانه( خَوردن

  . )55 :قرآن، 1/185 ،همان(
فرهنگنامة ( باخويشي ؛)11س ، 87ص ، عكسي، تفسير قرآن پاك( ٖخواند :خو

 :چنينم، ه)55 :قرآن، 2/743 ،همان( نيز باخويشيِ ،)55 :قرآن، 2/744، قرآني
 :قرآن، 2/475 ،فرهنگنامة قرآني( خواهي ؛)55 :قرآن، 2/764، همان( باخوِيشي

، عكسي ،تفسير، سورآبادي( ْويشخٖ نيز  ،)55 :قرآن، 1/113، همان( خويش ؛)58
، )55 :قرآن، 1/212 ،فرهنگنامة قرآني( خويشان ؛)و موارد ديگر ،2س، 1/7

: قرآن، 202 ، 56، 1/53، همان( خويشتن ؛)62 :قرآن، 2/743 ،همان( خويشَاوندان
 :قرآن، 2/805، همان( خَرِيدگان خويشتن :چنين؛ هم)55 :قرآن، 4/1847؛ نيز 55
اشرف  علي. گردد تلفظ مي xuwبا ضمه ضبط شده است » خو«مواردي كه . )55

بر اساس ، )هفتو چهل ـ ششو ص چهل( »االبنيههاي زباني ويژگي«صادقي در مقالة 
دهد كه اين واج  احتمال مي، هايي كه قبل از واو معدوله در اين متن به كار رفته نشانه

، با فتحه ضبط شده» خو«مواردي كه  ،بنا بر اين. شده است تلفظ مي xaw االبنيهدر 
xaw  و موارد با كسره نيزxiw/xew شده است تلفظ مي .  
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  تشديد. 4
به ثبت بقيه  ،به جز شمار كمي ،ححاين متن مشدد هستند و مص هاي تعدادي از واژه

 :شود اين كلمات به چند دسته تقسيم مي. توجه بوده است بي
نيز مشدد ضبط  تشديد اصلي است و در اين نسخه ها هتعدادي از واژدر  .الف
  :)البته كاتب يكنواختي را رعايت نكرده است( اند شده
= ( يمدبرري مي ؛)13س ، 75ص  =a35(يدن پرّ ؛)13س، 59ص = b27( 159دبپرّي
 ؛)13س، 56ص  = a26(ند دپرري مي :قس، )3س، 32ص  = b14() يمدپرري مي
، 295ص = b138( ؛)13س ، 79ص  = b36( ؛)س آخر، 20ص = b9( 160پرّ
 = b186( 161؛)21و  17س، 303ص = a143( ؛)3س، 298ص = a140( ؛)3س

  ؛)14س ، 385ص 
 a193(، )7س، 59ص = b27( ،)پنج مورد( a27 ؛)18س، 57ص = b26( 162پشّه

  ؛)2س ، 397ص  =
  ؛)12و  8س، 381ص  =a184163(ترّه 

  ؛)6و  4س ،36ص =دو مورد، تنور: متن: b16( 164تنّور 
، 376ص =  b181165(از من چنين خُمي كردند ، روزي از خُمي آب خورد: خُمي
  ؛)20و  17س 

  ؛)1س، 272ص = b126(درپرّيد 

                                                 
  ). 269 :1383دوست  حسن(است  parrīdanپريدن در پهلوي  .159
  ). 208: 1383مكنزي ( parr :پر در پهلوي. 160
  . را در متن ثبت كرده است 303مصحح مورد ص  .161
  . بدل شده است ššبه  xšو ). 279: 1383دوست  حسن( paxšag: در پهلوي .162
  . است 183شمارة اين برگ در نسخه ). 218: 1383مكنزي ( tarrag: در پهلوي .163
  . آمده است 27، آية )23(و در سورة مؤمنون  40، آيه )11(هود در قرآن، در سورة » تنّور«. 164
  . بدل شده است mmبه  mb). 235: 1383مكنزي ( xumb: در پهلوي. قيد شده است 180شمارة اين برگ در نسخه  .165
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  ؛)14س، 101ص = b47(، )4س، 94ص = b43( 166دريدن
167زر )a123 =  1س، 265ص( ،ينزر )b45 =  8،168س ، 98ص b139 = 
  ؛)18س ، 391ص = a190، 11و  4س، 297ص

، 5و  3س، 312ص=  b147، 18و  14و  13س ، 310ص =b146( 169زكريا
a148  =؛و موارد ديگر ،6و 4و  2س، 313ص  

  . )3س، 214ص=  b98( 170از زير سم اسبش مشتي خاك برداشت :سم اسب
  
به وجود ) واج مكرر= ( يك تشديد غيراشتقاقي، ديگر هاي در تعدادي از واژه .ب

  : آمده است
  : rروي صامت 

ــرّم  ــرّي  ،)8س ، 462ص =  a230( 171،)5س ، 404ص =  b196(بب =  a120(بب
، 258ص=  a120(نيز ببرّيد  172،)19س، 302ص=  b142(ببرّيد  ،)14س، 258ص
=  a232(، )15س ، 456ص =  a227(، )15س ،372ص =  a179173(، )19س

                                                 
  ). 242: 1383مكنزي (است  danīdarrدريدن در پهلوي  .166
  ). 254: 1383 مكنزي(است  zarrēnو زرين نيز  zarrزر در پهلوي  .167
تشديد ندارد، امـا در مـتن مشـدد    ) 226ص  =b104(اين كلمه در نسخه . را با تشديد ضبط كرده است) 8، س 98ص =  b45(يغمايي مورد  .168

  . ضبط شده است
ه دو صورت مشدد شـده  اين نام در اين نسخه ب. آمده است 7و 2، آية )19(و در سورة مريم  37، آية )3(زكريا در قرآن، در سورة آل عمران  .169
  . زكريا. 2زكرّيا، . ا: است
همـان،  (و نيـز سـم او   ) 3/362، تفسـير ابوالفتـوح رازي،  (در ضمن مقايسه كنيد بـا سـم اسـب    . اين مورد را در متن ثبت كرده است مصحح .170
  . بدل شده است mmبه  mb). 263: 1383مكنزي ( sumb: در پهلوي). 12/130

  . تيغمايي ثبت كرده اس .171
  . را ثبت كرده است 302يغمايي مورد ص  .172
  . است 185شمارة اين برگ در نسخه  .173
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، 387ص =  b187(ببـرّيم   ،)2س، 259ص=  a120(ببرّيدند  174)11س ، 466ص 
، 315ص=  a149(نبــرّم نيــز  ،)11س، 359ص =  a172( 175برّيدنــد مــي ،)13س 
  ؛)12س

، 299ص=  a141(، )19س، 286ص=  a134(، )3س، 285ص=  b133(پرّيـــان 
=  b49( 176،)9س، 90ص=  a42( پــرّي ؛)آخــرس ، 418ص =  b205(، )13س
  ؛)4س، 114ص

  ؛)1س، 13ص = a6(حوا را 
، 312ص=  a148( ،)18س، 311ص=  b147(، )8س، 311ص=  a147(زكرّيــــا 

  ؛)12و  7س، 318ص=  b150( ،)17س
  .)13س، 21ص=  a10(مرّا 

  : r غير صامت
، 360ص =  b172(بسـيار   177؛)2س ، 427ص =  a210(» عبداهللا ابن ابي«ابي در 

اگـر كسـي   ): طبانچـه : اصل( ؛ طپانچه)18س ، 384ص =  a186(حواري  ؛)11س 
ر   ؛)7س ، 385ص =  a186( طپانچه بر روي شما زند ديگر جانب پيش بداريد مـع

)b189  = ( 178؛)6و  3س ، 391صa191  = و موارد  179،)12و  11س ، 393ص
=  a188(محلي  ؛)21س ، 406ص =  b198(، )3س، 61ص =  b28(لجاج  ديگر؛
ــزّ 180؛)16س ، 388ص  ــم ؛)12س، 305ص=  a144(وري دم ــوب در  181:معل اي

                                                 
 . در متن ثبت كرده استرا  a232يغمايي مورد  .174

 . يغمايي ثبت كرده است. 175

  . با يكديگر گفتند پرّي از چاه برآمد: را در متن ثبت كرده است 90مصحح مورد ص  .176
  . آورده است» ابي«در متن  اصل كلمه اُبي است و يغمايي .177
 . يغمايي ثبت كرده است .178

 . يغمايي ثبت نكرده است .179

 . آورده است» محلّي«يغمايي در متن چاپي  .180

  . باشد» ل«احتماالً تشديد دوم براي  .181
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، 370ص =  a178(معلم  ؛)س آخر، 256ص=  a119(محراب بود معلم گريان آمد 
ــاجِّر را  ؛)3س، 371ص =  a178(، )1س ، 371ص =  a178(معلـــم  ،)18س  هـ

)b28 =  7س، 61ص.(  
 شده است» پـ«شده سبب مشدد شدن  تلفظ مي ēbكه در اصل  »بـ«در سه مورد 

؛ بپرد )17س، 334ص=  b158(بپريد ): نهو چهلهشت و و چهل :1388صادقي (
)b179182  = 7س ، 373ص( ردپ؛ ب)b179183  = 9س ، 373ص( .  

  
  rصامت پاياني غير 

ر كـردي و  يا نوح با ما بسيار پيكـا : ؛ لجاج )4س، 364ص =  b174(امتّ خويش 
وب در محـراب   : معلم ؛16س، 34ص=  a16(كني ما را بعذاب  لجاج و وعيد مي ايـ

گفت يا معلم اگر خواهي تا : معلم ؛)س آخر، 256ص=  a119(بود معلم گريان آمد 
ي  ؛)2س ، 371ص =  a178( من ترا معني ابجد بگـويم  ي   : معلمـ مـريم او را بمعلمـ

=  b147( 184عيش بر ما منغص كردسـت : منغص ؛)16س ، 370ص=  a178(سپرذ 
  ).19س، 311ص
  
روي كاتب بر  اند و صامت همانند پشت سر هم آمدهدر برخي موارد وقتي د .ج

  :الخط است رسمنوعي  كه ظاهراًاست يكي از آنها تشديد گذارده 
=  a28(بر راه  ؛)16س، 13ص=  a6(برّ راه  ؛)14س، 302ص=  b142( 185اندر رو

، 65ص=  b30(بر روي  ؛)11س، 35ص=  b16(برّ روي  ؛)س آخر، 60ص
پدر را  ؛)7س، 49ص=  a23(بزرگترّ را  ؛)9س ، 396ص =  b192(بر ره  ؛)12س

                                                 
  . قيد شده است 178شمارة اين برگ در نسخه . آمده است a179در چاپ يغمايي به اشتباه  .182
  . قيد شده است 178شمارة اين برگ در نسخه . آمده است a179به اشتباه  در چاپ يغمايي .183
  . آورده است» منغّص«مصحح در متن  .184
  . مصحح اين مورد را ثبت كرده است .185
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)a160  =(پسرّ را  ؛)8س، 337صa21  =18س، 44ص(راه  ؛ در)a160  =
س ، 392ص =  b190، 19و  17س، 334ص=  b158(در راه  ؛)20س، 337ص
14 ،b230  = 6س ، 464ص(بود  ؛درر)b159  =وز  ؛)20س، 336صديگر ر

)b159  =س آخر، 336ص(ا  ؛قيصر ر)a227  = 9س ، 457ص(ا  ؛لشكر ر)b125 
مار  ؛)1س، 19ص=  b8(مار را  ؛)2س، 68ص=  b31(مادر را  ؛)1س، 270ص= 
 b27(هر روزي  ؛)11س، 323ص=  a153(هر روز  ؛)2س، 336ص=  a159(را 
س ، 355ص =  b169(؛ از زر )س آخر، 356ص =  b170، س آخر، 58ص = 
  . )16س، 19ص =  a9(؛ از زير )9

 b188(گويند ميان عيسي و رسول ما صلوات اهللا عليهما شسصد سـال بـود   : شسصد
  ؛)8س ، 389ص = 
  
  .شود ديده مي مواردي از سهو در ثبت تشديد .د

برخـي  در  وي احتمـاالً كاتـب اسـت و    آنچه در اينجا ثبت شده عيناً انعكاس امالي
: ده اسـت دد كـر مشـ  به چهار صورترا  محمدمثالً نام  هايي نيز داشته دقتي موارد بي

و مسلم است كه كاتب اين كلمـه را بـه چهـار صـورت      ،محمد، محمد، محمد، محمد
  186.كرده است تلفظ نمي

محمـد   ؛)از آخـر  2س ، 444ص =  a220(گفُت كه محمد از پس من بيايـد  : محمد
)a198  = 15س ، 406ص(د  ؛حمم)a197  = از آخـر  4س ، 404ص( ،)b198  =

گفت ، )8س ، 405ص =  b197(دست محمد را بگرفتند : محمد  ؛)7س ، 407ص 
  ؛)13س ، 422ص =  b207(دهد  يا محمد خُدايت درود مي

  . كهم، مكّه، مكه: مشدد شده است به سه صورت و يا كلمة مكه كه
در مكه قرابـات بسـيار   ، )5س ، 437ص =  b215(از مكه تا انجا نُه ميل بود : مكه

ــه  ؛)10س ، 438ص =  b216(دارد  ص =  b195، 16س ، 400ص =  a195(مكّ

                                                 
  . آورده است» محمد«مصحح اينها را در اكثر موارد به صورت  .186
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بزرگـان  ، )11س ، 400ص =  b194(بنزديك مكـه فرودآمـد   : مكه  ؛)4س ، 402
، 402ص =  a196(كه را بخواند اهل م، )4س ، 401ص =  a195(مكه را گرد كَرَد 

  . و موارد متعدد ديگر 187،)16س 
  :سهو كاتب است در برخي كلمات صامت آغازي مشدد شده است كه ظاهراً

فرمان داد تا بيامد و پري بـزد  : پر ؛)15س ، 356ص=  b170(بيامد و پري بزد : پر
)b170  =2س ، 357ص(د ؛د پارس است : حآن آتشگاه در ح)a192 =  395ص ،

د     : حد 188،)14س  فرزند خـويش را بكشـت در رانـدن حـ)a227  = س ، 457ص
س ، 389ص  = b188(اگر اين دين حقست اين اسب را زنـده كـنُ   : حقست 189؛)4
: غّلها ؛)2س ، 385ص =  a186(او را مژده داد و حواريان را بخواند : حواريان  ؛)4

، 398ص =  b193(جمـع كـردي    چون خواستي كه غّلهـا گـرد كُنـد درويشـان را    
ص =  a50(يوسف چندان غّله نهاده بود كه كس انرا نهايـت ندانسـت   : غّله، )12س

گفُــت كــه : محمــد  190؛)1س ، 115ص =  a50( »غلّهــا« در مقابــلِ، )7س، چ115
ا نُـه   : مكه ؛)از آخر 2س ، 444ص =  a220(محمد از پس من بيايد  كه تا انجـاز م

 b216(در مكه قرابات بسيار دارد ، )5س ، 437ص =  b215( حرمبكرانة  ميل بود
  . )10س ، 438ص = 

گروهي  ...گروهي بمدينه افتادند: بعمان :نيز سهو رخ داده است در دو كلمه ظاهراً
  . )19س، 398ص =  b193(غلها  ؛)4س ، 360ص =  b172(بعمان 

يك صامت  اشد ـبي آنكه در اصل مشدد ب يك كلمه ـدر نكتة آخر آن كه 
 ،)15س، 180ص=  b81( »بگزيد« به جاي» بگُززيد«: دو بار كتابت شده است

  . )a26(ند دپرري مي :قس

                                                 
 . ثبت كرده است» مكّه«را در متن چاپي  a196يغمايي مورد  .187

 . آورده است» حد«غمايي ي .188

  . آورده است» حد«يغمايي  .189
 . را ثبت كرده است» غلّها«يغمايي  .190
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بوده و مصحح اين موارد را در متن  نادرستدر بعضي موارد ضبط نسخه خطي . 5

  . اي به اين اصالح كند چاپي اصالح كرده بدون آن كه اشاره
  :شود ن موارد بسنده ميجا به ذكر منتخبي از ايندر اي

  
 صفحه و سطر چاپي متن چاپي ضبط نسخه

از پس ادريس بجهار
 داود هفتاذ

از پس ادريس 
 چهارصد و هفتاد

  س آخر، 32ص

  س آخر، 64ص ابرهيم بترسيد دابرهيم برسي
  17س ، 80ص هيچ كس مبادا ادهيچ كس مبابا

ملك را بوي رعيت
 زيادت شد

ملك را بوي رغبت 
 زيادت شد

  س آخر،114ص

  9س،116ص گرد آمدند بتدبير گرد آمدند تدبربير

  15س،132ص او را وصف كردند او را دو صف كردند
  9س،139ص شبان يشان

  13س،144ص بايد كه بابزرگي
  3س،147ص ذهب ذهبت

 س آخر،204ص برادر راندبرا
در زمين فروبرده  درودر زمين فرومي

 رودمي
  7س،228ص

  2س،233ص ال يعمي عن دون ا دونال عم
بذان مبتَالها مبتال

  شُد
 14س ،254ص بدان بالها مبتال شد

 1س ،255ص و اما فا اما
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 آخرس ،275ص حق تعالي حق تعا
 11س ،290ص جائك جالك
از  2س ،314ص زكريا  زكر

 آخر
 1س ،316ص ثلثه ايام ثلث ليال
 16س ،316ص گفت كُفت كُفت

 13س ،336ص پيرمرد ببود ببود پير
 17س ،336ص بخسب بخسسب

  
  
احتماالً از  ؛شود مي  اما در متن چاپي ديده ،برخي كلمات در نسخة اساس نيست .6

برخي كلمات كه در نسخة اساس بوده  ،بدل به متن افزوده شده و يا برعكس نسخه
چند نمونه . اره كنداين تصرف اش بدون آنكه مصحح به، است در متن چاپي حذف شده

اي به  چند نمونه از مواردي كه كلمه يا جمله .الف: آوريم تصرفات را اينجا مي از اين
  :است متن افزوده شده

  
صفحه و سطر  متن چاپي ضبط نسخه

  چاپي
نسكي واتمقد قد نسكي و ماامرتني

 ماامرتني
  4س، 23ص

پدرت با اين جفا
  كرد

اين جفاماپدرت با
 كرد

  19 س، 67ص

يا لوط هرچه
 بفرماي وليكن

يا لوط هرچه بفرمايي 
 وليكنفرماي

 15س ، 77ص

شاديها كردند و هفت
 روز شبان

آئينها شاديها كردند و
 روزو هفت شبانبستند

  17س،147ص
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من آل يوسف برانند آل يوسف برانند
 نيز برآنم

 20س ،147ص

از چون دريافتش چون دريافتش
 پيرهن بگرفت

  13س،148ص

  13س،156ص راخودگوسفندان گوسفندان را
 12س ،273ص التخفقالوا  قالوا

 13و 
گويند ديوان را

 بفرمود تا
بفرمود گويند ديوان را

 بفرمود تاتا
  16س،283ص

  
  

اي در نسخة اساس وجود داشته و در  چند نمونه از مواردي كه كلمه يا جمله. ب
  :است متن چاپي حذف شده

  
صفحه و  متن چاپي خهضبط نس

  چاپيسطر
اگر بخوري بر

ستمكار  كنخويشتن 
  باشي

اگر بخوري بر خويشتن 
  ستمكار باشي

س ، 16ص
 13 ـ 12

مؤمنمالوتن و مال
  را

س ، 17ص تن و مال مؤمن را
9 

س ، 31ص الهي بحكم راضيم راضيمتوالهي بحكم
5 

آنجايكسالابرهيم
  بود

س ، 64ص ابرهيم آنجا بود
11 

بسساره پس مرگ
 ابرهيم مرگ

س ، 76ص  ساره پس مرگ ابرهيم
16 
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س ، 87ص تو بر ما مهتر باشي ما مهتر باشيسر تو بر
15 

ترا شايد هرجندبهرچه
  تو كه

، 116ص بهرچه كه تو
  12س

ناليو ميكنياو مي
  هيچ

 س، 133ص كني هيچاو مي
 از آخر 3

از جبريلاين سخن
  بشنيد

، 133ص اين سخن بشنيد
  از آخر 2س

س ، 138ص روي دارد داردانروي 
13 

در كُفتنبايد كه مال
 مار كردذ

س ، 161ص  نبايد كه مال مار گردد
17 

كفُتنحن الغالبين
 جون ايشانيدجمع كُن

س ، 181ص  چون ايشان.نحن الغالبين
 16 ـ 15

خواست كيكنُند مي
بخلق بنَمايذ كه ايشان مرا 

و كنُند  عبادت مي
 ستايند مي

س ، 184ص  ستايندكنند و ميمي
 آخر

و كُفتاستخفاف كرد
هرج خواهي بكُن موسي 
عليه السالم بيامذ و جهل 

 جبريلروز دعا كرد

س ، 188ص  جبريل.استخفاف كرد
6 

بجاي نتوانيم آوردن
 همه جمله شدند بنداريم

بجاي نتوانيم آوردن همه 
 جمله شدند

س ، 205ص
 از آخر 3

س ، 256ص روز ديگر ديگرروزتا هفت
14 
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ناكاهخصمي كردند و
 بمحراب او درامدند

بمحراب خصمي كردند و
 او درآمدند

، 273ص
  11س

روزشبانسهداود
  ديگر

س ، 276ص  روز ديگرداود شبان
7 

واز وهب بن منبه
كلبي كي حق تعالي 
بزركي خوذ برو ظاهر 

كويد كرد وهب بن منبه 
  كه

س ، 286ص  كه از وهب بن منبه گويد
 3 ـ 2

  
و متن تغيير داده نشده  به آنها توجهدر تصحيح متن  كه برخي نكات دستوري. 7

  . استشده 
 

  :»را« اضافه كردن .الف
  9 س ،12ص

  .يا بيرون بهشت داختالف كردند كه حوا ملك تعالي ببهشت افري: ]b5[نسخه 
  .يا بيرون بهشتاختالف كردند كه حوا را ملك تعالي ببهشت آفريد : متن چاپي

 به كار» را«در كنار مفعول ، بايد گفت در بسياري از متون قديم» را«بارة افزودن  در
بارها ديده شده و مصحح تعدادي از آنها را تغيير نيز همين كتاب  است و دررفته  نمي
سخن هارون عليه السلم : ه استفتاني چند نمونة ذيل از موارد تغيير191.است  نداده

؛ ديدند آن مرتبت و )250ص( كرديونس دل ماهي اختيار  ؛)216ص( اند نپذيرفته
  . )297ص( بزرگي او

                                                 
  . افزوده و تعدادي را نيز بدون ذكرِ اصل، عوض كرده است» را«مصحح تعدادي از آنها را تغيير نداده و به برخي درون قالب  .191
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  :است آمدهبر سر آن » مر«عولي كه به مف »را« اضافه كردن. ب
  2 ـ 1 س ،232ص

اگر حق تعالي يكباركي نفي كردي ديدار خود مر موسي بيم بودي : ]b107[ نسخه
  .كي زهره موسي آب گشتي

بيم بودي كه ] را[حق تعالي يكبار كه نفي كردي ديدار خود مر موسي اگر  :متن چاپي
  .زهرة موسي آب گشتي

شود كه  ديده مي نيز اين متن) از آخر 2 س ،431ص=  b212(اين كاربرد در برگ 
رسول گفُت : را درون قالب به متن افزوده است» را«يغمايي در اين مورد نيز حرف 

   .آن همه شهرها گشاده شود مر امت
كيست كه ناخواهي كند مر دين : شود متون كهن نيز اين كاربرد ديده مي در ديگر
: ب 1380صادقي :نقل از، 22ـ21س، 76 ص، عكسي، تفسير قرآن پاك( ابرهيم
، 15ص ،»قديم از قرآن كريم اي هترجم«( خداي ضايع نكند مر نيكوكاران ؛)266
  . )266 :ب 1380صادقي  :نقل از

  
  آن بدلمفعول و با  »ار«توأم كاربرد  .ج

  8 ـ 7 س ،61ص 
حق سبحانه و تعالي حكم كرده كه هاجِّر را مادر اسمعيل را بوي : ]b28[نسخه 
  .رساند

  .حق سبحانه و تعالي حكم كرده كه هاجر را مادر اسمعيل بوي رساند: متن چاپي
  :دشو بعد از مفعول و پس از بدلِ مفعول در برخي متون كهن ديده مي» را«استعمال 

 به نقل از صديقيان، 44ص، تاريخ سيستان( پس هاله را دختر حارث را به زني كرد
، تاريخ سيستان( ليث و معدل را دو پسر علي ليث را هر دو اسير كرد ؛)136 :1383
القاسم بن جعفر  جد مرا احمد بن ابي ؛)136 :1383 صديقيان :به نقل از، 251ص

 صديقيان :به نقل از، 201 ص ،بيهقي( رستادنزديك امير بخارا بف الهاشمي را به
1383: 136( .  
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  حذف شناسه به قرينه. د
حذف شناسة اول شخص مفرد و سوم شخص جمع به ، هاي متون كهنجمله ويژگياز 

شود و مصحح آنها را يا در ميان قالب  نيز ديده مي االنبيا قصصقرينه است كه در 
  :اده استافزوده و يا بدون ذكر اصلِ نسخه تغيير د

  
  شناسة اول شخص مفرد .1

  17 س ،406 ص
ستان  ديدنگاه كردم بدان روشناي همه كوشكهاي شام بديدم و او را : ]a198[ نسخه
  .افتاده 

نگاه كردم بدان روشنايي همه كوشكهاي شام بديدم و او را ديدم ستان : متن چاپي
   .افتاده

  
  شناسة سوم شخص جمع .2

   3ـ2 س ،422 ص
  . و بر در غار خايه بنهادند بيامد خداي تعالي دو كبوتر را بفرستاد تا: ]a207[نسخه 

  . و بر در غار خايه بنهادند] ند[خداي تعالي دو كبوتر را بفرستاد تا بيامد: متن چاپي
همه خلق گريان  :شود ديده مي» ـ ند«از حذف نيز  موارد ديگري االنبيا قصصدر 

 3س ، 142ص =  b62(لشكر پياده شدند و همه  192فرودآمدشدند و برادران همه 
ص ( و بدريا انداخت، ؛ بفرمود تا آن كرُسي پاره پاره كردند از خشم)از آخر

و زنان دف  194اوردجمله اهل مدينه بيرون آمدند و رسول را بمدينه  193؛)304
؛ چون كافران علم خويش بديدند همه )س آخر، 422ص=  a208 ـ b207(ميزدند 

                                                 
  . فرود آمدند: يغمايي بدون ذكر اصل آورده .192
 . تغيير نداده استمصحح  .193

  . ثبت كرده است» بازآوردند«مصحح بدون ذكر اصل در متن  .194
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  . )428ص ( ر رسول حمله كردندو بر لشك 195آمدگرد 
  :شود اين دو كاربرد ديده مي نيزدر ساير متون 
، »مقدمه«، اسرارالتوحيد، ميهني( ...كه خواستچون به مكه رسيدم  :»م«حذف شناسه

  . )همانجا( ...نشد؛ رنجور بودم و در خواب )هفتصدونودو
و آن ، ز محمدايشان كافر شدند بدانچه بموسي دادند پيش ا :»ندـ «حذف شناسه 

تفسير ( و خستون نيامدند بپيامبري محمد مصطفي كافر شدتوريتست همچنانكه 
؛ يك دنده از پهرلو او جدا كردند و بر آن گردون )1/404، )كيمبريج( قرآن مجيد

 ؛)359: 1385 صادقي :به نقل از، 92ص، ترجمة تفسير طبري( گانه نهاد چهل
 صادقي :به نقل از، 136ص، ترجمة تفسير طبري( كاروانيان او را بديد و ايمن گشتند

  . )360 ـ 359: همان :كن(، براي اطالع از شواهد ديگر. )359: 1385
  

  خطاهاي مطبعي
و مصحح در پايان  خطاهاي مطبعي نيز خالي نماندهاز برخي كتاب 

اين . تاس مانده پنهان اواز چشم مواردي  اما باز، ترتيب دادهاي براي كتاب  نامهغلط
  :جمله از، ارقام و اعداد روي داده استو همچنين در  اي كلمات پاره اها درخط

  
 صحيح  غلط سطر صفحه

  نيز ينز 11  22
  گفت منم گفتم منم 8  44
46  15 ]b22[  ]b21[ 
 ]a63[  ]a22[ از آخر2  49
 ساختند ساختتد 9  56

                                                 
  . را در قالب به متن افزوده است» ندـ «مصحح  .195
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 اند گفته اندگفتنه 5  77
  چنان چنانّ 11  79
  ندگفت گفتتد آخر  90
  گفت گقت 13  91
 چيزست چيزسث 18  91

 صفحة  b47صفحة حاشيه 103
a48  

 بكردند بكردتد 3 105
  بوي بسوي 13 113
  گفت گقت 16 122
  ماننده مانده از آخر2 123
  گفت گقت 16 124
  بيابيم بيايم سطر آخر 128
149 6 a65  b65  
  بدل بدن 17 152
  قبطي قطبي 11 155
158 8 h70  a70  
  روشنايي وشنايي 1 164
  ياد كردند ياد گردند 7 182
 نزديك تزديك 2 206
مهتري 11 219

 گردي
مهتري 

  كردي
220 3 a101  b101 
224 6 a103  b103 
  بنيكوترين به بنيكوترين 9 262
 بازستاند بازستاتد 13 270



 21ضميمة /  98
  

 

 

 دركنار دركناد 1 272
  بياموختيم بياموختم 13 278
 بازبست بازست 15 289
 سليمان سيلمان 1 291
 b143  b142 سطر آخر 302
  روز رورز 15 305
 دروازه دوازه 1 337
 مپرستيد ميپرستيد سطر آخر 338
  گفتند گفتتد 13 341
  چون چدن 4 343
  زردرنگ زدردنگ 8 346
 رستخيز رستخير 10 352
 ساخته ساخنه 13 358
374 1 a179  b179 
421 5 a206  b206 
 حديبيه حديبه 15 423
  هنوز هنور 6 434
  راه را 3 437
 a198  b221 سطر آخر 447

  
  هاي مهم فهرست واژه

  
هاي آن است در اينجا فهرستي از اين  ترين واژه از آنجا كه كتاب فاقد فهرستي از مهم

در اين فهرست شمارة صفحات از متن چاپي است و كلمات بر . گردد ارائه مي لغات
  . اند نسخه مشكول شده اساس
  ).351ص( چشمش بر آسمانة خانه افتاد): سقف= ( آسمانه
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لت بود از زير او بيرون او را بگرفتند و چنداني بزدند كه هرچه در شكم او آ: آلت
  .)390 ، نيز ص388ص( آمد

  ).464ص ( روزي جاي نماز رسول را آمادگي كرده بود): آماده= ( آمادگي
كه او را دعوت كردم الّا كه او را ، هيچ كس نبود ...گفت رسول): درنگ= ( استاد

  ).413ص( او را هيچ درنگ نبود استادي بود مگر ابوبكر را كه
= a2گ( ماهتاب را و ستارگان را بيافريد آنگاه آفتاب و): در معني خورشيد( آفتاب
  196.)چ5 ص

  ).97ص ( بر ايزاربند خويش زده بود يوسف هفت بند: ايزاربند
روزي از كسان نجاشي او را بخود خواند و هديهاي بسيار داد  197:)اينها= ( اينجا

  ).450ص( نكرد. ت مرا ازينجا نصيب كنعمرو گف
مروحة از بهشت بياوردي و مريشان را و آن سگ را باد ): زد باد مي= ( كرد باد مي

  ).347ص( رديك مي
  ).434ص( او حكم كند بر ما ببتّرين حكمي 198:بتّرين
  .)28ص( گفتند هابيل را چه كردي؟ گفُت هابيل را بته كردم): ؟( بته

  ).373ص( فخر كردندي 199السالم ببجشكي  بزمانة عيسي عليه: بجشكي
  ).62ص( تو مرا بحل كن :بحل كن
  ).331ص( د ديوار آن بهوا برافراختهكوشكي بلند بدي 200:برافراخته
   ).208ص( فروباريدينماز ديگر بريشان سلوي و برنج بريان بوقت : برنج بريان

  .)226ص( اسرايل كار اندر بني وقتي از اوقاتها زني بود باليه: كار باليه
  .)227ص( دوش همه شب با من باليگي كردي و شراب خوردي: باليگي

                                                 
  . آنگاه آفتاب و ماهتاب و ستارگان را بيافريد: در متن چاپي 196
 . شود نيز ديده مي) ارچه و صدو مقدمة مصحح، صدو سه( المدخل الي علم احكام النجومدر ) اينها(= اينجا  .197
  . شود نيز ديده مي) 125ص ( تراجم االعاجمبتّر در  .198
 . به كار رفته است نيز) 105و  17، 14ص( المتعلمين يةادر هدبجشكي . بپجشكي: در متن چاپي .199

  . پرها برافراخت: شود نيز ديده مي) 10/313( تفسير ابوالفتوح رازيدر » برافراختن« .200
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ص ( بزير درخت بخفت ساعتي بود ماري از درخت فرودآمد: )به معني شدن( بودن
  .)336 ـ335
 ص( ر رهگذر مردمان با او ببودهل بگرفت و دبوج سمنرا): نزديكي كرد= ( ببود
414(.  
  ).174ص ( ما همه بندة كسي ديگر بايد كردن 201:)بندگي= ( بندة
زدند بر سر او تا آن آواز در سرش اُفتادي  نمرود بفرمود تا بوقها بساختند و مي: بوق

  ).58 ص( و آن پشّه ساعتي از خوردن بيستادي از آواز بوق
  ).394 ص( بود بغايت پاكيزه و نيكوروياو را خواهري : )بابه معني زي( پاكيزه
  ).58 ص( پشّه بزرگتر شد و تاسة نمرود بيشتر شد: تاسه

 ص( تا چهل سال خيمها كه ازيشان يافته بودند ايشان را كفايت بود بتنجامه :تنجامه
402.(  
  ).354ص ( دار آيد وامش توخته كن اگر وام: توخته

  ).89ص( پدر رفتَه بوديم كه بر يكديگر پيشي كُنيم بجز دادن گفتند يا): ؟( جز دادن
، )112 ص( چون دوستي او حقيقت شُد گناه او بر خود نهاد: )حقيقي= ( حقيقت

چون دوستي حقيقت هريكي از دوستان مر يكديگر را دوست دارند دوست را 
  . )113 ـ 112 ص( ...جرم دارند بي

 يقتي بود جرم دوست بر خويش نهدهر دوستي كه حق :)حقيقي= ( حقيقتي
  ).112ص(

 .)74 ص( بط و طاوس و زاغ و خروه: چهار مرغ بَِياورد: خروه
ترسي جمله مال و خزينه  داي مياگر از خُ ...زليخا گفت يا يوسف :)خزانه= ( خزينه

  ).96ص( داي آسمان از تو خشنود باشدبه صدقه دهم تا خُ

                                                 
در برخي متون در الحاق ياي مصدري به كلمات مختـوم بـه   ). 356: 1385صادقي (شود  نيز ديده ميترجمة تفسير طبري در ) يبندگ(=  بندة. 201

(= ي  ، گرسـه )شصـت و سـه  : 1388صـادقي   ) (پختگـي (= ي  ، پختـه )تـازگي (= ي  رود مانند تازه هاي غيرملفوظ صامت ميانجي گاف به كار نمي
  ). 2/559، التراجم تاجاسفرايني، ( )گرسنگي(= اي  گرسنه، )1/150، قرآن قدس) (گرسنگي
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  ).326ص( رستادبسوي او يك خمبره گاوروغن بف: خمبره
 خوار باش و مي مي، مباح كردمهرچه در بهشت هست ترا ): خوردن= ( 202خواردن

، 19 ص( در مقابل خوردن) و موارد متعدد ديگر 118، 87، 23نيز ص  ،)16 ص(
  ).، موارد ديگر25، 20

 ).113 ص( من بود 203مؤمن ميگُويد اي بارخدايا همه گناه و خوي): ؟( خوي
حق تعالي فريشتگان را بفرستاد تا قبة از نور بياوردند و بر : )دوشيزه= ( دخترخانه

  ).154ص ( فت و همچنان دخترخانه برفتوي پوشيدند و بĤسمان بردند و نجات يا
  ).442ص ( ايشان را بگرفتند و بكشتند از دشمناذگي رسول: دشمناذگي
  ).438 ص( تو داني دشمنانگي ايشان با من 204:دشمنانگي

زني  شير چيست؟ رسول گفت آنكه بر گردن دشمنان دين ميحق اين شم: دوتاه
  ).427 ص( شود چنانكه سر وي دوتاه مي

قال  ...مسيح براي آن گفت كه او مساحت بسيار كردي: )كهنبه معني ظاهراً ( دي
يغمايي جلوي اين كلمه عالمت . )366 ص( او را مسيح گفت كه دي پوشيدي: آخر

با » دي«نافذپاشا عين اين عبارت آمده اما زير  در نسخة. استفهام قرار داده است
  . پالس پوشيدي: نيز آمده است» ن«در نسخة . كهن: خط ريز نوشته شده

  ).331ص ( در تاريكي رفت و از چشمه راه غلط كرد: نراه غلط كرد
ديباها بريشان  چهار گاو نيكورنگ بياوردند و جلهاي قيمتي زربفت :ديبا زربفت
: متن چاپي( و ديبهاي زربفت) 95 ص( در مقابلِ ديباي زربفت .)296 ص( افكندند

  ).ديباهاي زربفت

                                                 
 . نيز به كار رفته است) ، حاشيه121، 1/95( تاج المصادردر » خواردن« .202

  . جفاي: بدل در نسخه .203
، )180 :1334مينـوي  (دانـد   مرحوم مينوي دشمنانگي را نادرست و دشمنايگي را صحيح مي. در اين كلمه يك صامت ميانجي است nصامت  .204

اما طبق گفتة شفاهي دكتر علي اشرف صادقي دشمنانگي در كنار دشمنايگي درست و ناشي از تحول دشمناذگي به دشمناگي و دشمنايگي است كـه  
ز ديده در همين مقاله در كلمات تواناني، درنيانيم و بيازمانيم، ماني و غيره ني» ن«صامت ميانجي . ظاهر شده است» ي«به جاي صامت ميانجي » ن«

  . شود مي
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  ).119 ص( زفان ايشان گنگ گردد: زفان
 گشته و ميوة لطيف آورده بزهشده را ديد س آن درخت خشك): سبز= ( سبزه

  ).475ص(
 ).352ص ( شده پير و سپيده، رون آمدپسرش بي): سپيد= ( سپيده

  ).332ص ( شويند گفت بلي گفت از جنابت سر مي ):غسل كردن= ( سر شستن
 قرن بتازي سروه بود و، تا بدو قرن زمين رسيده بود ...ذوالقرنين): سرو= ( سروه

  ). 322 -321ص (
آن سگ ، يوسف سگي داشت از وقت برادران 205:)سنگ: ظ، سك: در اصل( سگ

  ؛)چ139ص =a61( رو و پدر را بشارت دهرا بگشاد و بدان برادر داد و گفت ب
ميداني ساخته بود چهار فرسنگ در چهار فرسنگ و تختي : )شادروان= ( وان شاذره

ص ( آن تخت از زر و سيم بافتهواني فرمود باالي  فرسنگي در فرسنگي و شاذره
283.(  
شخي پديد آمد چنانكه هيچ چيز برو كار  ...گردبرگرد مدينه خندق فرمود كندن: شخ
  ).431ص ( كرد نمي

  .)112 ص( جرم خويش بر دوست نهاد دچون عشق زليخا شهوتي بو 206:شهوتي
: متن چاپي( هيچ كس توريت. خوان بود آصف برخيا كتاب 207:)يعني ازحفظ( ظاهر

                                                 
درآمـده اسـت   » سـنگ «به صـورت   gو پيش از  aغيراشتقاقي پس از  nكه با افزوده شدن ) 263: 1383مكنزي (است  sagسنگ در پهلوي  .205

پهلـوي  ) سـنگ (=  sagجزء اول ايـن كلمـه از   « : نويسد مي) به معنيِ شن و ماسه(علي اشرف صادقي دربارة كلمة سغشت ). 390: 1349صادقي (
نيز از ايـن كلمـه گرفتـه    )... سنگ سر(= سگسر . هاي تاتي زنده است در لهجه segصورت . شود هم ديده مي) گل+ سگ (گرفته شده كه در سجيل 

زادة طوسي منتشر شده آمده است، ازجملة برادران يكي بود كـه هـر    االنبيائي كه به كوشش فريدون تقي در قصص). 93: 1379صادقي (» شده است
آن را از خود جدا كرد و به برادر داد و گفت برو و مژده ما را پيش پـدرِ  . بر بازو داشت كه پدرش بسته بود شبهيوسف . پنجاه فرسنگ بدويديروز 

  )لغتنامه دهخدا،. (زخم و سوختن آتش ايمن گردد گويند هركه با خود دارد از چشم... سنگي است سياه و براق: شَبَِه). 135ص(سوخته بر 
معموالً در زبان عربي هنگـام افـزودن يـاي نسـبت بـه      «:نويسد در بارة كلمات حقيقتي و شهوتي مي) 392قسمت دوم، ص: 1341(حجوب م .206

مختص زبان عربي اسـت  ... تجارت، تجاري ـ تجربت، تجربي ـ ملت، ملي، اما اين قاعده  : كنند مصادر و اسمهاي مختوم به تاء، تاي آنها را حذف مي
هاي عربي منسوب رنـگ   ، براي اين كه به اين گونه لغتاالنبيا قصصنويسندة ... ان هرگز الزامي ندارند كه آنرا در زبان خود رعايت كنندزبان و فارسي

  » .فارسي بدهد، از حذف تاي آخر آنها خوداري كرده است



  103/ نيشابوري  االنبياي تصحيح قصص لزوم بازنگري در 
  

 

عزير از ، )282 ص( ترين زمانه بود ظاهر نتوانست خواندن مگر او كه عالم) تورات
، )350 ص( دانست ظاهر يةتوراز بزرگان بني اسرايل بود و پيغامبرزادگان بود و 

  ).350ص( را ظاهر بخواندي يةتور ...عزير
خواند همه و هفت ساله بود كه ظاهر  را مي يةتوركوكي چهارساله بوكه : ظاهر كردن

   208.)314ص=  b148( و معني بدانست كرد
  ).321ص ( ا گرد آمد يحيي را بگرفتندغوغ: )به معني جمعيت انبوه( غوغا

  ).253 ص( شكر بسيار كردند و آن روز را فال كردندآذينها بستند و : فال كردند
  ).146 ـ133ص ( پشتش كوز شد :كوز 
 ...اهللا با من هفت كليجه است گفت بياور گفت يا نبي ...ياري 209:)كلوچه= ( كليجه

  ).379ص ( هفتصد تن از آن بخواردند
  ).390ص( ود ويران كرد و چليپا بشكستهرچه كليسيا ب: كليسيا

در ) 326ص( يك خمبره گاوروغن بفرستاد بسوي او 210:)غن گاورو= ( گاوروغن
قس گندم . )327ص( من بنزديك او خمبرة روغن گاو فرستادم: مقابل روغن گاو

  ).263ص( پايه
  ).حاشيه، 326ص ( مرد دراز هيچ منفعت نكنداند كه  چنين گته: )گفته= ( 211گته
  ).263ص( و بر وي زن ...پايه بگير گفت دستهء گندم: پايه گندم

                                                                                                                   
» ظـاهره «به صـورت   نامه سياستو ) 133-132، ص1388كميلي( و اسرارالتوحيدحبيش تفليسي  التعبير كاملاين كلمه در برخي متون مانند  .207

  ). 498، ص1381، نقل از رواقي207، ص نامه سياست(من در همة جهان پسركي دارم و قرآن همه ظاهره كرده است . آمده است
اند همه و هفت ساله خو مي يةتورگويند كه چهارساله بود كه : به شكل زير تغيير داده است 9و  8، سطور 314مصحح اين جمله را در صفحة  .208

  . بود كه ظاهر كرد و معني بدانست
 . كليچه: در متن چاپي .209

  ). ودو شصت: 1388صادقي (شود  ر نيز ديده مي175پ، 138ر، 60ر، 27( االبنيهگاوروغن در  .210
زبان رازي سروده شده اسـت، نيـز    در اشعار بندار رازي ـ سرايندة قرن پنجم ـ كه به  ) گفت(= گت . است f تحول رويداده در اين كلمه حذف .211

شود براي اطالع از چگـونگي   نيز ديده مي) بفريفت(= و بفريت ) خفت(= اين تحول در كلمات خت ). 18و  16: يزدگردي 1314كيا (شود  ديده مي
  . 86ـ 71ص: 1386ـ 1385حاجي سيدآقايي . در اين كلمات نك fحذف 
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گز كس در هر) كوهي: اصل( آن غار را چنان ديدند كه گوهي): گويي= ( 212گوهي
  ). 346ص ( آنجا نيامده است

ص = a2( آنگاه آفتاب و ماهتاب را و ستارگان را بيافريد): در معني ماه( ماهتاب
5.(  
  ).124ص ( ن رسيدند خبر بيعقوب رسيدچون بنزد كنعا 213:)نزديك= ( نزد

 ص( فرزند ايشان را ورده كننددم كه ايشان را بكشند و زن و حكم كر 214:ورده
434.(  
  ).230 ص( ناگاه تاريكي و ابري و صاعقه هول گرد كوه ظاهر شد: هول
سهيل گُفت يا محمد اگر تو با اين هيبت بمكّه دراي همه خلق با تو گردند كه : هيبت

  . )437 ص( اند همه در قحط درمانده
همانند ـ  قصص االنبيارسد كار تصحيح و تحقيق در  ميبه نظر  حاصل كالم آنكه
هنوز به پايان نرسيده است و اميد كه اين متن در آينده  كهن ـ متون بسياري از ديگر

  . به صورتي بايسته و شايسته مجدداً تصحيح و منتشر شود
  
  
  
  

                                                 
پشم از پوسـت كـه   : المرْقُ): پيرايش(= پيراهش : شود ت كه نمونة آن در كلمات زير ديده ميدر اين كلمه يك صامت ميانجي اس» h«صامت  .212

؛ )3/154، تفسـير ابوالفتـوح رازي،  (از دوروي، دوروهي عجـب نباشـد   ): دوروئي(= ؛ دوروهي )1/42، تاج المصادربيهقي، (در پيراهش برده باشند 
،  ترجمة تفسـير طبـري  .... (او عرضه كرد و بر نيكوترين روحي، و روي او از نيكوي چنان بود خويشتن را بر نيكوترين صورتي بر): روئي(= روحي 

  ). 2، ستون 91: ، قرآن2/561، فرهنگنامة قرآني(، در ترجمة تَميلُوا )گرائيت(= ؛ گراهيت )6/1566
 . باشد نزد: تَكَاد: شود ديده مي) 81 :، قرآن2/538( فرهنگنامة قرآنيدر ) نزديك(= نزد ). 314 :1383 مكنزي(nazd(īk)  نزديك در پهلوي .213

بدان مال ورده خرد، و به : شود نيز ديده مي تفسير ابوالفتوح رازيو  النهايه در ترجمة» ورده«). 196 :1383 مكنزي( wardag: برده در پهلوي .214
 ). 2/43، تفسيرابوالفتوح رازي، (. تن و زنان را به ورده بايد آوردنمردان را ببايد كش: سعد معاذ حكم كرد كه، )2/421، ترجمة النهايه( آزاد كند

 




