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چكيده:
در اين مقاله  ،كوشش شده است تا دو ترجمه آغازين از ترجمه هاي قرآن با دو گويش مورد بررسي و مقايسه از نظر
زباني و واژگاني قرار گيرد .ترجمه اول ،ترجمة قرآن قدس با گويش سيستاني و ديگر ترجمه قرآن پاك با گويش
خراساني ،است .در هر دو ترجمه واژه هاي مشترك وجود دارد چرا كه زبان دري زبان پايه و معيار بوده است امّا در
بعضي موارد ميبينيم كه در ترجمه واژه عربي قرآني به زبان فارسي ،گويش خاص منطقه دخيل است .در اين مقاله 37
آيه از سوره بقره از ترجمه قرآن قدس و 68آيه از سوره بقره در ترجمة قرآن پاك مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته
است .نتيجه اينكه واژههاي خاص گويشي كه ديگر در فارسي وجود ندارد در قرآن قدس و قرآن پاك تقريباً به يك
اندازه است و البته با هم مشابهتي ندارند.
تعـداد اين واژهها در قرآن قدس به  04واژه ميرسد ديگر و كلمات كهن كه حدوداً  117واژه است به شكلهاي ديگر
به دست ما رسيده است و بر اساس فرايند واجي ،تغيير و تحولهاي واجي دارند.
امّا در قرآن پاك حدود  04واژه گويشي كهن متروك ميبينيم و به غير از واژههـاي عربي سادهاي كه در آن وجود دارد،
حدوداً  744واژه هست كه با توجه به فرآيند واجي بعد از تغيير و تحول به دست ما رسيدهاند.
كليدواژگان :ترجمههاي آغاز ين قرآن مجيد ،ترجمه قرآن قدس ،تفسير قرآن پاك ،گويش سيستاني ،گويش خراساني.
مقدمه
ترجمه هاي قرآن مجيد به زبان فارسي كه از قرون اوليه اسالم و قرون بعدي به جاي مانده است ،نشانه ايمان مردم ايران
به بهترين دين و كاملترين كتاب آسماني يعني قرآن مجيد است و همچنين نشانه دلبستگي به هويت ملّي و زبان مادري
چند هزار سالة خود ميباشد.
دو قرن نخستين يعني از نيمه قرن اول هجري كه ايران فتح شد تا نيمة قرن سوم هجري ،ايران داراي حكومت مستقل
نبود و جزء قلمرو كلي خالفت امويان و بعد هم عباسيان بود تا اين كه حكومت نيمه مستقل طاهريان و بعد هم حكومت
مستقل صفاريان در اواخر قرن سوم تشكيل گرديد .پس حدوداً دو قرن سكوت سياسي در تاريخ ايران ديده ميشود.
ولي همين دو قرن ،زمان شكوفايي استعدادهاي ايراني بود .افرادي مانند سيبويه ،ابو عبيده  ،ابو حنيفه و خاندانهاي
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معروف ديگر پديد آمدند .ايران يان زبان فارسي را از دست ندادند ولي چون دين مبين اسالم را به عنوان يك ايدئولوژي
كامل و جهاني ،پذيرفتند و به حقايق اسالم به عنوان حقايق آسماني از عمق جان و دل ايمان آوردند ،زبان عربي را زبان
بينالمللي اسالمي و از آن خود دانستند .ايرانيان با نبوغ خود كتابهايي به زبان عربي نوشتند كه شاهكار به حساب مي-
آيد مانند الكتاب سيبويه (معرّب  sēbōēبه معني سيب خوش بو) كه اولين كتاب در نحو عربي است و بعد با رسمي
شدن زبان دري كه با حروف برگرفته از عربي نوشته شد ،جهش ديگري به سوي پيشرفت ادبيات فارسي برداشته شد.
دري زبان ش هرهاي مداين و تيسفون است و زباني است كه در دربار يزدگرد سوم به آن سخن ميگفتند .بنابر اين منسوب
به دربار است( .نقل به مضمون از تكوين زبان فارسي) بايد اضافه كرد كه پادشاهان ساساني در آغاز حكومت اصطخر را
به پايتختي برگزيدند .پادشاهان بعدي جندي شاپور را محل اقامت خود ساختند .در تاريخ يعقوبي( ج 1ص )644آمده
است كه انوشيروان اولين كسي است كه در مداين مستقر شد و آنجا را پايتخت ساسانيان قرار داد .بقاياي مداين امروز در
سرزمين عراق واقع است و تيسفون هم در كنار مداين قرار دارد .تيسفون در زمان اشكانيان پايتخت بوده و بعد اهميت
خود را از دست داد تا قرن چهارم ميالدي كه دوباره به پايتختي رسيد .تا قبل از اين كه مداين و تيسفون مركز حكومت
ساساني شود ،اين منطقه جزء استان آسورستان بوده است و اگر چه زبان پهلوي در آنجا هم رايج بوده ولي از نظر زباني
زير نفوذ مسيحيان آرامي زبان بوده است .امّا با انتقال پايتخت ساسانيان به تيسفون ،زبان پهلوي ساساني (فارسي ميانه
زردشتي) نيز همراه درباريان به طور كامل از پارس و خوزستان به آنجا منتقل شد .همانطور كه گفته شد دري يكي از
شاخههاي زبانهاي ايراني است كه در كنار زبان ر سمي ايران كه زبان پــــارسيك يا پهلوي بوده ،قرار داشته است و
بيارتباط با آن نيست به عبارت ديگر ميتوانسته زبان گفتار باشد .چنان كه امروز هم ميتوان ريشه بسياري از كلمات
فارسي را در متون قبل از اسالم پيدا كرد .منتها بعد از اسالم واژگان فارسي دري از نظر صوت شناسي و صرف و نحو و
واژگان تغيير كــرد براي مثال واو مجهـــول و ياي مجهول تبديل به  ūو  ( īاو و اي ) شد] .ايدون [  ēdōnيا
"گ" بعد از مصوت aدر فارسي دري افتاده مانند  dānāgكه به صورت "دانا" در آمده است.
ورود بعضي واژگان عربي و تبديل خط تغييرات اساسي ديگري را به وجود آورد .امّا شگفتآور اين كه ايرانيان زبان
فارسي دري را حفظ كردند و در كنار آن زبان عربي را كه زبان قرآن و زبان دين مبين اسالم بود ياد گرفتند و در هر دو
زمينه به پيشرفتهاي زيادي رسيدند.
براي مثال از عروض عربي براي وزن شعر ا قتباس كردند ولي بعد با اضافه كردن بعضي بحور و اوزان و تغييراتي كه در
آن دادند ،آن چنان اشعاري پديد آوردند كه ادبيات منظوم فارسي را در جهان كم نظير كرد.
واقعيت مسلّم اين است كه حفظ زبان فارسي و اعتقاد به دين اسالم و قرآن ،مآيه اوجگيري ادبيات فارسي بود.
صبح خيزي و سالمت طلبي چون حافظ

هر چه كردم همه از دولت قرآن كردم

عشقت رسد به فرياد گر خود بسانحافظ

قرآن ز بر بخواني در چهارده رواست

ترجمه هاي قرآن به فارسي داراي دو بعد ارزشي است از لحاظ ارزش تاريخي اجتماعي و از لحاظ ارزش زباني .اين
ترجمههاي گرانسنگ سن دي تاريخي از زبان فارسي است و در عين حال از ديدگاه زبانشناسي ،در مقايسه با ديگر
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متون فارسي ،ارزشي دو چندان دارد .واژه هاي فارسي هر چند هم متروك شده باشند با توجّه به واژه قرآني و عربي،
معني آن آشكار ميشود .و به ذخيرة لغات فارسي ميافزايد و با توجه به حوزه و گونه زباني آن ترجمه  ،از نظر تاريخ
زبان فارسي ميتواند ابهاماتي را روشن سازد .بنابر نظر آقاي دكتر رواقي «شناخت ما از گونههاي چندگانه زبان فارسي
اساساً با بررسي ترجمههاي قرآن و بر شالوده همين ترجمه هاي قرآن به فارسي شكل گرفته است و بر شالوده همين
ترجمههاي قرآن و فرهنگ نامههاي عربي – فــارسي است كه توانستهايم به حوزههاي جغرافيايي كاربرد بسياري از
واژههاي فارسي در بلنداي سدهها پيببريم و تفاوتهاي كاربردي اين واژهها را در حوزهها و دورهها بشناسيم» ( .قرآن
كريم  ،علي رواقي ،ص )007
از ترجمههاي بجا مانده ميتوانيم به اين ترجمهها اشاره كنيم :ترجمه قرآن قدس  ،ترجمه سوره مائده  ،ترجمه قرآن
پاك ،قرآن كمبريج ،ترجمه تفسير طبري ،تفسير كشف االسرار وعدة االبرار ،ترجمه شنقشي ،تفسير ابوالفتوح رازي،
ترجمه سور آبادي ،تفسير نسفي ،تفسير بصائر يميني و ترجمهها و تفسيرها از قرن هشتم تا امروز.
در بعضي از اين ترجمهها يا «ترجمه – تفسيرها» به حوزه زباني خاصي توجّه شده است مانند قرآن قدس كه حوزه
زباني سيستان  ،كرمان و گونه زباني سيستاني است در حالي كه ترجمه تفسير طبري در حوزه ماوراء النهر بوده و به
گونه ماوراء النهري يا فرا رودي نزديك است .چرا كه به دستور منصور بن نوح ساماني بين سال  704تا  780ه  .ق به
دست بعضي از علماي ماوراء النهر ترجمه شد .متن تفسير قرآن از محمد بن جريري طبري به زبان عربي بود.
ترجمه قرآن قدس
ترجمه قرآن قدس يكي از ترجمههايي است كه نثر آن  ،مرسل است و از گونه زباني سيستاني است .همانطور
كه گفته شد اين نوع نثرها به دليل ارتباط نزديك با فارسي ميانه از نظر گويشي و ريشهشناسي ميتواند مورد توجّه
زبانشناسان در حيطه تاريخ زبان فارسي باشد .نسخه خطي قرآن قدس در كتابخانه آستان قدس رضوي نگهداري مي-
شود و دكتر علي رواقي آن را تصحيح كرده و توضيح داده است متن قرآن به خط كوفي و ترجمه زيرنويس به خط نسخ
است .آغاز و انجام اين نسخه در دست نيست .همين افتادگي آغاز و انجام سبب شده است كه تاريخ و زمان ترجمه بر
ما پوشيده بماند .اما حدس زده ميشود كه تقريباً همزمان با شاهنامه فردوسي است.
كلمات زيادي در قرآن قدس آمده است كه ناشناخته مانده است يعني در متنها و فرهنگها هم از آن اثري
نيست .مانند« :بارخواري» براي «غفلـه» يا «كوت» براي«االصم» و «كنك» براي «عنكبوت» و«كلونك » براي
«مشكاة».
ترجمه قرآن قدس قاعدةً بايد در اواخر قرن چهارم نوشته شده باشد بنابر اين بعد از ترجمه تفسير طبري كه در
( 704ه  .ق) نوشته شده است ،بوده و طبق معمول كه در ترجمه و تفسير ،مترجمين و مفسرين به كتب قديميتر رجوع
مي كردند ،ترجمه تفسير طبري مورد استفادة مترجم قرآن قدس قرار گرفته است.
گونه زباني «حوزه سيستان» متفاوت با گونه زباني «فرارودي» ( ماوراء النهري) است چون زبان فارسي گونه
ماوراء النهري متأثر از زبان سغدي يا خوارزمي بوده ولي سيستان به دليل دور بودن از حوزه مركز ايران چنين نبوده
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است .سيستان از قرن دوم هجري ،منطقهاي ميشود كه ايرانيان و زردشتيان در آنجا مستقر ميشوند و همانطور كه در
تاريخ آمده است ،خاستگاه يعقوب ليث صفاري و تأسيس دولت ايراني صفْاري و قيام عليه حكومت مركزي عرب،
سيستان بوده است و از آغاز اين حكومت ،زبان فارسي ،زبان رسمي كشور ايران شد .بنابر اين از نظر اجتماعي ،زبان
فارسي دري در اين منطقه ارزش مضاعفي داشته است چنان كه ارتباط گونه سيستاني با فارسي ميانه چه از نظر واژگان
و چه از نظر ساختار بسيار نزديك است .در ضمن زردشتيان اين منطقه ميخواستند ترجمهاي از قرآن را داشته باشند تا
از محتواي قرآن بيشتر آگاه شوند ( .قابل ذكر اين كه هر گونهاي ميتواند گويشهاي گوناگون داشته باشد) .
بعضي گونهها ناپايدارند و از جمله گونه سيستان ،چنان كه بعضي از واژگان قرآن قدس آن چنان متروك شده
كه حتي در كتب ديگر و فرهنگها نميتوان يافت.
تفسير قرآن پاك
اين ترجمه و تفسير ،بخش بازماندهاي از تفسيري است كه از آيه  80سوره بقره آغاز ميشود و تا آيه  101همين سوره
ادامه دارد ( يعني .) 68 ،اگر چه بخش اندكي از آن به ما رسيده ولي اطالعات مفيدي را از دري و گونه زباني آن به ما
ميرساند.
گونه زباني آن خراساني است چرا كه به نثر ابو علي بلعمي در تاريخ بلعمي نزديك است  .درباره مؤلف اين تفسير و
زمان تأليف اطالعي در دست نيست فقط حدس ميزنيم كه در قرن چهارم يا پنجم هجري ميزيسته است.
واژه هاي كهن متروك در قرآن قدس و قرآن پاك
به دليل اين كه حجم قرآن قدس بيشتر از قرآن پاك است و بخش بيشتري از قرآن قدس به دست ما رسيده ،لذا براي
مقايسه واژگان در قرآن قدس به سوره بقره از آيه  617تا  668اكتفا شد.
در قرآن قدس تعداد واژههاي كهن متروك در اين بخش به  04واژه و در قرآن پاك به  04واژه ميرسد .كه با بررسي-
هايي كه انجام گرفت هيچ كدام با هم مشترك نبودند (بر خالف تفسير قرآن پاك و تفسير كمبريج كه واژههاي مشترك
دارند مانند زليفن كردن به معني تهديد كردن و ترسانيدن).
واژه هاي كهن متروك قرآن قدس در آيات باقيمانده از سوره بقره:
 -1حزين كنند :هزينه كنند
آيه  ﴿ :610يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَاألَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾:
ميپرسند تو را :چي حزين كنند بگه :آن خزين كنيد از نيكي پدر و مادر را و نزديكتران را و يتيمان را و درويشان را ..
در قرآن قدس آوردن «ه » به صورت «خ» باز هم ديده شده است مانند آيه « :677بپرخيزيد» در مقابل «واتّقوا».
 -2واز گرفتن :نگاه داشتن
آيه  ﴿ :663الطَّالَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُو فٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَالَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِالَّ أَن يَخَافَا
أَالَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ﴾.
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طالق دوبار است .واز گرفتن به نيكوي يا گسيد ( صورت ديگري از گسيل) كردن به نيكوي.
حالل بنهد (نباشد) شما را كه بستانيد زان داديد ايشان را چيزي ،بيآن كه ترسند كه به پاي نكنند حدهاي خداي...
بنهد (نباشد) و بهد (باشد) ويژه گويش سيستاني است از ريشه « »ahيا « »hدر فارسي باستان به معني بودن .
 -3گدشتاري كردن :از حد در گذشتن
آيه  ﴿ :671وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَالَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ...
﴾
ازمان طالق كنيد زنان ،تَرَسيد به زمان ايشان واز گيريد ايشان را به نيكوي يا گسيد كنيد ايشان را به نيكوي .واز
مگيريد ايشان را دشخواري نمودن را ،تا گدشتاري كنيد.
قيد " ازمان " در لغتنامه دهخدا به معني هرگاه واژهاي عربي آمده است جمع زمـان ولي ميتواند صورت ديگري
از هزمان به معني هر زمان و هرگاه باشد.
 -4عبارت تَرَسيد به در مقابل " فبلَغنَ " از سه جزء تَ  +رسيد  +به تشكيل شده است.
" تً " مخفف " تا " حرف ربط و اين تخفيف اول بار به صورت ويژه فقط در گويش سيستاني ديده شده است فعل
مركب " گسيد كنيد " به معني گسيل كردن  ،فرستادن و رها كردن در مقابل «سرّحو هُنَّ » ويـــــژگي گويشي
دارد .در زبان پهلوي« »vasī kardaكه به صورت «گُسي» و «گُسيل» به دري رسيده است« .دال» به جاي «الم»
در «گسيد» ويژگي گويش سيستاني است.
 -5كودشخواري نموده مشه :گزند نبايد كرد – زيان نبايد كرد.
آيه  ( :677درباره شير دادن مادران به فرزندان ) ﴿ ..ال تضارَّ والدة ٌ بولدها و ال مولدٌ له بولده﴾ ..
 ...كو دشخواري نموده مشه مادري به فرزند اوي و ني پدري به فرزند اوي.
" كو " مخفف " كه او "  ،دشخواري همان واژه متداول در زبان پارسيك"  "došxwārīhكه در تطور زبان به شكل "
دشواري " درآمده است .تشكيل شده از " سه تكواژ " .
 ( doš + xwār + īhدُش ) پيشوند منفيكننده مفهوم واژه به معني " بـد " و " ( " xwārخوار) به معني روان و نرم و
آسان ( كه بعداً معني ثانويه پست و كم ارزش نيز پيدا كرد) و"  "īhبه صورت " ياي اسم مصدر " درآمد .دشخوار 

دشوار  سخت.
به نظر ميرسد كه" مشه" همان " نشه " مخفف نشود باشد.
" ني " قيد نفي از واژه  nēدر زبان پارسيك كه ياي مجهول "  " ēدر دري به شكل مصوت بلند " اي " درآمده است
 .و واو مجهــول "  " ōبه شكل مصوت بلند " او " مثالً در اين واژه  ēdōn :ايدون به اين ترتيب هشت مصوت
زبان پهلوي به  8صورت در دري كاهش يافت.
 -6منشتي كردن :عزم كردن ،آهنگ كردن
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آيه  ... :670و ال تعزموا عقدة النكاح  :...منشتي مكنيد ،بستن نكاح  išn ...و  ištدو پسوند اسم مصدر ساز در زبان
پارسيك دوره ساساني است كه به صورت "ش" به زبان دري رسيد و تا امروز زنده است  manišn.منش :امّا در
گويش سيستاني پسوند"  " ištرا ميبينيم   maništتشكيل شده از دو جزء  " man+ištمَن" از مصدر " منيدن
"  ،  manīdanاز زبان فارسي باستان و ميانه غربي به دست ما رسيده است .ولي ديگر اين مصدر در دري وجود
ندارد و در كلماتي همچون " دشمن "" ،هومن" و " منش " آن را مشاهده ميكنيم.
 -7و
 -8تپيادگان يا ورنشستگان :پيادگان يا سواران
آيه  :673فان خفتم فرجاالً أو ركبانا :...ار ترسيد تيپادگان هيد يا ورنشستگان ...
" ار " مخفف " اگر "  ،پياده در زبان پهلوي ساساني"  " payādagاست .و " تيپاده " در برابر فرجاالً ،ت  +پياده در
اين متن و گويش " ت" به جاي " فاي" نتيجه آمده است .مثالهاي ديگر "تـَمَردي " در ترجمه " فرجلُ " واژه "
تنيك " در ترجمه " فنعمّا " و " تَزَمان دادن " در برابر "فَنَظرة " از همين است.
ورنشسته  برنشسته = سوار .در اين گويش از مصدر پيشوندي بر نشستن به معني نشستن بر اسب و سوار شدن است
(  abar nišastanدر پارسيك) و اينجا صفت مفعولي ساخته شده به معني سوار و بعد هر دو واژه جمع بسته شده
است.
هيد = ويژه گويش سيستاني به معني باشيد ( مانند بهد به معني باشد در آيه  ،663شاهد مثال دوم واز گرفتن  ،در اين
مقاله)
 -9گويشتر :بيشتر
در آيه  ... :600ولكن اكثر الناس اليشكرون :بيگوشتر مردمان شكر نميگزارند.
بي :ولي عيناً در زبان فارسي ميانه غربي   bēبي به معني ولي و امّا ( حرف ربط ) وجود داشته و در متون كهن
فارسي مانند ترجمه تفسير طبري ( گويش ماوراء النهري) آمده است.
البته در گويش ماوراء النهري به صورت " بيك" بازمانده "  "bēkaدر زبان پهلوي ساساني ديده ميشود و ولي در
قرآن قدس " بي " بدون " كه " آمده است كه از ويژگي گويش سيستاني است.
]بيك مي خواهد تا پاك كند شما را و تمام كند نعمت او بر شما ،مگر شكر كنيد ( ترجمه تفسير طبري  ،ص [)730
گويشتر (gwištar) ،به نظر ميرسد در دري«گ» به «ب» تبديل شده و  gwišمانند  xwaاست كه صامت مركب بوده
و در دري به صورت « »xāدرآمده است ( با نوشتن واو معدوله زنده مانده است مانند خواه)  gwišنيز كه به صورت
 bēšو  wēšدر زبان پهلوي و  waisyahدر فارسي باستان بوده است به صورت " بيش " به دري رسيده است  ( .كه
البته مفهوم صفت تفضيلي دارد مانند به و مه و كه ) .
 -11يك دو كردن :افزون كردن
در آيه ﴿ :600مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ ...
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كي است او كه اوام دهد خداي را اوامي نيكوا ،يك دو كند آن اوي را يك دوهاي فراوان. ...
كي  ،به معني چه كسي در زبان پهلوي ساساني . " kē " ،
اوام در گويش سيستاني است .در دري  ،الف آغازين حذف شده و " وام " به كار رفته است خداي را كاربرد
كهن " :به خدا " " را " در همان معناي باستان و ميانه كه حرف اضافه بوده است در اين گويش هم وجود دارد.
دري
را

ميانه

باستان

rādī  rāy 

در «نيكوا»  ،الف پاياني حذف شده است و در دري بدون الف به كار رفته است .
يك دو كردن :مصدر مركب كه در اين ترجمه كهن و در گويش سيستاني ديده ميشود در مقابل «فيضاعفه» به
معني مضاعف كردن و افزون كردن .و به تبعيت از مفعول مطلق عربي ،براي تأكيد براي ترجمه اضعافاً « كثيرة» از همان
واژه استفاده شده است:
" يك دوهاي فراوان " .در آيه  686نيز " يك دوا كردن " داريم به همين معني با الف پاياني اضافه شده به دو
و اين هم از ويژگي گويشي است.
 -11خجاره به معني اندك
در آيه ﴿ :603فلمّا كتب عليهم القتال تولّو االّ قليالً منهم﴾.
ازمان ويجب كرده شد وريشان كارزار كردن ،واز گشتند بيخجارهي از ايشان.
ويجب كرده شد :واجب كرده شد فعل مجهول ويجب ممال واجب و در اين گويش فعل مجهول مركب به طور كامل مي-
آمده است .در دري همكرد حذف شد مثالً واجب كرده شد  واجب شد يا اخراج كرده شد  اخراج شد
وريشان مخفف ورايشان " ور " همان " بر " حرف اضافه است .و در اين گويش مكرراً " و" به جاي " ب " قرار دارد
مانند ور به جاي بر " ورنشستگان " به جاي " برنشستگان "  ،واز گشتن به جاي بازگشتند " ور داشتن " به جاي "
برداشتن".
 -12پديره آمداران به معني بينندگان ،رسندگان
در آيه  ...﴿ :604قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّالَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ﴾ ...
گفتند ايشان كه مييقين شند كايشان پديره آمداران خداياند :چند از گرهي خجاره غلبه كرد ور گرهي فروان به فرمان
خداي.
" مي شند "  ،مخفف ميشوند يا ميباشند بين مي جزء صرفي و فعل " شند " فاصله افتاده.
" كايشان " مخفف " كه ايشان" .
پديره آمدار در مقابل مالقون است پديره يا پذير ( پذيرفتن ) از ريشه  grabدر فارسي باستان به معني گرفتن است،
باستان   pati-grabyaميانه  padīriftپديرفت و پذيرُفت  .در اين گويش آمدار ( آمد  +ار) به آن اضافه شده
است.
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فروان مخفف فراوان است.
واژه هاي خاص ديگر در اين بخش از قرآن قدس به گويش سيستاني عبارت انداز" :كسه" به معني "غنودن"" ،كيلي "
به معني "كژي"" ،هكوي شد" به معني "درماند ،مبهوت شد" " ،شتفت" به معني "سقف"" ،دَوِستن" به معني "دويدن"،
"روده " به معني "هموار"" ،تنرم باراني " به معني "باران نرم"  " ،گستيها " به معني " بديها" " ،بونده داده شهد" به
معني " تمام و كامل داده شود" (  bavandagدر زبان پهلوي ساساني به معني تمام و كامل است و در اين متن ترجمه
قرآني آمده است ).
گوش به معني افزوني و سود و ربا ،كهسته نشيد به معني ستم نپذيريد.
وَريما به معني بر ما ] ور = بر ايما = ما همان ضمير اول شخص جمع زبان پهلوي ساساني  īmāhاست[ نگنديد به
معني نيابيد و دوير به معني كاتب و نويسنده.
واژه هاي كهن متروك قرآن پاك در آيات باقي مانده از سوره بقره:
 -1اَشكَرد كردن به معني واجب كردن
گفت برپاي داريد اي كه تمام گزاريد نمازهايي مرا كه بر شما اسكرد كردهاند اي كه واجب كردهاند و وقتهاي آن پيدا
كردهاند بامداد و نماز پيشين ] و نماز ديگر [ و نماز شام و نماز خفتن( .قرآن پاك ،ص )61
فعل مركب «اسكرد كردهاند» به معني واجب كردهاند ،از واژه هاي خاص متن تفسير قرآن پاك است و از گويش
خراساني است.
اين واژه در تفسير اقيموالصالة در آيه  67از سوره بقره است كه خداوند ميفرمايد﴿ :وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَ
تَعْبُدُونَ إِالَّ اللّهَ وَبِالْوَالِ دَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّالَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ.﴾ ...
اقامه نماز به فارسي" بر پا داشتن " است و صرفاً " خواندن " نيست  ،تمام به معني كامل.
از ويژگيهاي تفسير قرآن پاك اين است كه واژه كهن معني شده است با كلمه عربي " اي " به معني " يعني " مشاهده
ميگردد .واژههاي كهن نماز بامداد ( نماز صبح ) نماز پيشين ( نماز ظهر) نماز ديگر ( نماز عصر ) نماز شام ( نماز
مغرب ) و نماز خفتن ( نماز عشا) از گويش خراساني قابل توجه است.
نماز و نماز بردن در زبان پهلوي به معني تعظيم كردن و بزرگداشت است كه به جاي "صالة" عربي انتخاب شده است .
و نماز بردن به معني به خاك افتادن است  .نماز كردن نيز به معني نماز گزاردن داريم.
 " -2باز زد كردن" به معني حرام كردن
اين واژه به تفسير آيه  60سوره بقره آمده است  ...و هو محرّم عليكم اخراجُهُم ...
"  ...آن بيرون كردن شما مريشان را از خانهاشان حرام بود بر شما يعني باز زد كرده بود شما را  ( " ...همان ص )60
" باز زد كرده " به صورت صفت مفعولي مركب آمده است تا در مقابل حرام معنـي شود "باز زد "در متون تفسير كهن
مانند سور آبادي و تفسير كمبريج ديده ميشود نكته مهم در اين متن "تخفيف" است براي مثال در همين مثال "
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مريشان را " مخفف " مر ايشان را " و " خانها" مخفف " خانهها" " خانهاشان " مخفف " خانههايشان " مر +
مفعول +را ويژگي اين متن است كه به وفور ديده ميشود.
 -3بُرده گرداندن به معني مغلوب كردن با دليل و برهان به شكل پُرده شدن هم به كار رفته است.
اين واژه در تفسير آيه  38سوره بقره آمده است ﴿:وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَالَ بَ عْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُو اْ
أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَالَ تَعْقِلُونَ﴾
 ...و چون باز گردند اين فرو مايگان به سوي آن ديو مردمان و مهتران خويش گويند اين پيشروان مرين پس روان
خود را  .اين شگفت كارا پيش مسلمانان بگفتيد كه خداوند تعالي با شما و با برادرانتان چه كرده است و مر شما را چه
خبر داده است تا ايشان بدين بر شما به قيامت به خداي تعالي بهانه گيرند و مر شما را بدين بُرده گردانند و گويند كه
شما دانستيد كه اين پيغامبر به پيغامبري سزاوار است چرا نگرويديد (.همان ص )18
و شما اندرين پُرده شويد ( همان ص )18
 - 0پايان به معني پايين :در قصه گاو بني اسرائيل در اين كتاب آمده است كه اين گاو با آن صفات از نزد جواني يافتند
از او خريدند:
" اين جوا مرد رفت  ،به پايان كوه شد و خداوند را تعالي بخواند" ...
پايان در گويش خراسان ( بويژه در لهجة بخارايي) به معني پايين است
"جوامرد " مخفف "جوانمرد " است البته به صورت صفت و موصوف مقلوب يعني مرد جوان و نه به معني "راد" .
 - 0بي ستون گشتن به معني كافر شدن ،دكتر رواقي آن را احتماالً صورت ديگري از بيخستون به معني اعتراف نكننده،
ميدانند  .در هر حال شاهد ديگري در متون براي آن وجود ندارد.
ستون  stūnدر زبان پهلوي  ،از ريشه  ، staبه معني سخت و محكم  ،در كلمات " استه" و "هسته" (خسته) و
استوار  ،استوانه ،استخوان ،اسطقدوس ديده ميشود .به نظر من بي ستون در اين متن به معني كسي است كه استوانه
محكمي براي زندگي كه همان اعتقاد به خدا و دين باشد ،ندارد.
اين واژه در معني و تفسير آيه  61از سوره بقره آمده است ﴿ :بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَا بُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾
هر كه بدي الفنجد اي كه به خداي عز و جل شرك آرد بي ستون گردد و به حق رسول او ناخستون گردد .پس هم
بران كافري بميرد اين چنين كس ها باشند سزاوار دوژخ و اندر دوژخ مانده جاويد جاويد كه نه از آتش بيرون آمدن
باشد و نه اندر آتش مرگي و راحتي باشد (.همان ص )13
الفنجيدن به معني اندوختن و ذخيره كردن كه به صورت الفغدن هم آمده است ( فقط در زين االخبار گرديزي و ديوان
ناصر خسرو ديده شده است كه هر دو در قرن پنجم قمري ميزيستهاند).
در اين متن" الفنجد" در مقابل " كَسَبَ " نهاده شده است.
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در واژه ناخُستون ،خُستو به معني معترف است و به نظر ميرسد" ن " در تطور زبان از پايان كلمه افتاده است " .
نا " پيشوند منفي كننده و ناخستون به معني 6اعتراف ناكننده است  .خستو در كتب قديمي ديگر آمده است مانند
شاهنامه ،ويس و رامين ،ديوان فرخي و ابو سليك گرگاني .امّا "خستون " فقط در اين متن و تفسير كمبريج ديده مي-
شود .تركيبات ناخستون و بيخستون در اين تفسير وجود دارد.
" كسها " به جاي " كسان " در ترجمه تفسير طبري هم ديده ميشود .اگر چه ترجمه تفسير طبري در حوزه
گويش فرا رودي و ماوراء النهري است و قرآن پاك در حوزه گويش خراساني و در اين مورد قاعده مشترك دارند.
دوژخ به جاي دوزخ كاربرد كهنتري است كه به اصل واژه پهلوي ساساني برميگردد.
"  "dušو "  " dužپيشوند منفي كننده است ماننده دشمن  ،دشياد  ،و دوژخ كه دوژخ تبديل به دوزخ ميشود .اين
واژه از دو تكواژ ) ax( axwو  dužتشكيل شده است  axwو  axصورت متحول شده  ahavبه معني هستي است
بنابر اين دوژخ به معني " هستي بد" است كه با اين بار معنايي همان مفهوم جهنّم را دارد.
 - 8پاي وه به معناي جزا و مكافات فقط در اين متن آمده است و در ترجمه آيه  68از سوره بقره ميخوانيم ﴿:أُولَئِكَ
الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِاآلَخِرَةِ فَالَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ﴾
اينانند و آنانند كه برگزيدند زندگاني و كامراني اين جهان بر آساني و كامراني آن جهان
( گفت) آن كسها كه چنين كردند حقا كه برنگيرند ازيشان آن پايوهِ دوژخ و سبك نكنند ازيشان آن دردها و رنجها
كه در دوژخ بينند ( همان ص )60
براي ترجمه "اولئك" هم "اينان" و هم "آنان" آمده است .چون اين كتاب تفسير مانند است لذا در مقابل اشتروا (
خريدند) برگزيدند را نهاده است تا معني آن به فارسيزبانان بهتر رسانده شود.
واژه " پايوه " در متن ديگر ديده نشد و همان مفهوم پاد افراه را دارد .مرحوم دكتر تفضلي حدس زده است از پيشوند
 patīو ريشه اوستايي ) va(yبه معني تعقيب كردن و دنبال كردن باشد.
 - 3نو سپاسي كردن به معناي ناسپاسي كردن است " .نو " پيشوند منفي فقط در تفسير سور آبادي تفسير كمبريج و
ترجمه تفسير طبري ديده شده است.
در آيه  34سوره بقره:
 ...أن يكفروا بما اَنزل اهلل  ...و نوسپاسي كردند نعمتي را كه خداوند تعالي مريشان را داده است...
ديگر واژههاي كهن كه در فرهنگ ها موجود نيست ،پي افتادن به معني فهميدن  ،مايگان به معني ماه ،شكروفان به معني
زيانزدگان ،بويه گاه به معني آرزومند ،دوكاني با ياء به معني دوكان (دكان) آب عموريه به معني آب معبوديه يا همان
آب مقدس كه كودكان تازه متولد شده را در آن آب غسل ميدهند.
نتيجهگيري:

 - 6شايستة بيان اينكه در اين كتاب شمارة آيات كمي با شمارة آيات قرآن تفاوت دارد براي مثال اين آيه با شمارة  30آمده است.
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ترجمههاي آغازين قرآن مجيد ،نشانه توجه و ايمان مردم ايران به دين مبين اسالم است بويژه كه با تفسير هم همراه بوده
است و معلوم مي دارد كه كوركورانه به دين اسالم نگرويدند و سعي در فهم و درك آن و كتاب آسماني قرآن داشتهاند .
در عين حال دلبستگي به زبان فارسي را نيز نشان ميدهد.
در مقايسه دو ترج مه آغازين با دو گويش از قرآن مجيد ،يكي ترجمه قرآن قدس با گويش سيستاني و ديگر ،تفسير
قرآن پاك با گويش خراساني ( با اين كه بعضي از سوره قرآني به دست ما نرسيــده و نام مترجم يا مترجمين و مفسّرين
آن مشخص نيست) ولي با همين تعداد آيات و ترجمههاي آن  ،به گنجينه عظيمي از واژهها دست مييابيم.
واژههاي كهن متروك ترجمه قرآن قدس با واژه هاي كهن و متروك تفسير قرآن پاك مشترك نيستند.
بر خالف تفسير قرآن پاك و ترجمه تفسير طبري و تفسير كمبريج و تفسير سور آبادي كه واژههاي مشترك در آنها
زياد ميبينيم مانند زليفن كردن به معني تهديد كردن و ترسانيدن.
متن تفسير قرآن پاك روانتر و ساده تر از متن ترجمه قرآن قدس است و اين به گويش متفاوت آن دو باز ميگردد .البته
ارتباط هر دو گويش با زبان پارسيگ يا پهلوي ساساني مشخص است براي مثال در قرآن قدس "بهد" به معني باشد از
ريشه  ahيا  hدر فار سي باستان به معني بودن ،دشخوار مربوط به  dušxwārدر زبان پهلوي ساساني و ني قيد نفي از
 naitدر فارسي باستان و  nēدر فارسي ميانه غربي است و در قرآن پاك " دانشومند" به جاي دانشمند و" بونده " به
معني كامل و تمام كه از واژه  bawandagپهلوي ساساني است ūmand .پسوند صفت ساز است در زبان پهلوي
ساساني است و در اين قرآن نيز عيناً آمده است :دانشومند و بعد به صورت " مند " درآمده" :دانشمند" يا سَخون كه
 saxunدر زبان پهلوي ساساني بوده و بعد به سُخَن تغيير يافته ،يا "دوژخ " از واژه "  " dužaxكه دوزخ شــده
است .از ويژگيهاي گويش سيستاني در واژههاي سوره بقره ميتوان به اين موارد اشاره كرد:
 - 1آوردن " ه " به صورت " خ " مانند خزين كنند به معني هزينه كنند.
يا بپرخيزند به جاي بپرهيزند.
 " - 6تَ " مخفف تا در مقابل " فَ " ( فاي نتيجه ) در عربي مانند تَرَسيد در مقابل فبلغَن .
 - 7تخفيف مانند " كو" مخفف " كه او" – " مشه" همان " نشد" مخفف نشود.
 - 0آوردن پسوند  ištنشانه اسم مصدر به جاي "  " išnو " ش " در دري مانند " منشت " در تركيب منشتي كردن كه
در زبان پهلوي ساساني معموالً با  išnهمـــراه ميشده يعني به صورت =  manišnبوده و در دري منش با نشانه "
ش".
 - 0هيد به معني باشيد
 " - 8و " به جاي " ب" مانند واز گرفتن به جاي باز گرفتن " ورنشستگان " به جاي "برنشستگان"  .ور ايشان به
جاي بر ايشان يا " وريما " به جاي " برما "
 " - 3بي " بازمانده "  " bēاز زبان پهلوي ساساني به معني امّا
 " - 6را " به همان معني اصلي در فارسي باستان و ميانه غربي يعني حرف اضافه مانند " خداي را " به معني براي خدا.
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 - 3الفهاي آغازين و الفهاي پاياني مانند " اوام " وام ( الف آغازين) نيكوا نيكو ( الف پاياني)
بعضي ويژگيهاي گويشخراساني در تفسير قرآن پاك :
 - 1به كار بردن نماز بامداد پيشين و ديگر و شام و خ فتن به جاي نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا.
 - 6تخفيف :مانند خانهاشان به جاي خانه هايشان ،جوا مرد مخفف جوانمردي و صورت به صفت و موصوف مقلوب يعني
مرد جوان
 - 7مر +مفعول +را مانند مريشان را ( با تخفيف ) مر ايشان را
 - 0پايان به معني پايين
 - 0به كار بردن ناخُستون و بيخُستون به معني اعتراف ناكننده
 - 8پايوه به جاي پادافراه
 - 3پيشوند " نو " به جاي" نا " پيشوند منفي كننده مانند نوسپاسي به جاي ناسپاسي
در پايان اين نكته را اضافه كنم كه بررسي و تحقيق در اين متون ارزشمند هم در فهم و درك بيشتر قرآن مجيد مؤثر
است و هم ميتوان با گنجينهاي از واژههاي سره فارسي آشنا شد.
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