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 ٥٤ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 اتی پیرامون قرآن قدس ...مالحظ

 
  . مقدمه١

فرد  بههای منحصر ای خطی از قرآن را که دارای ویژگی علی رواقی نسخه ١٣۶۴در سال 
چاپ رساند. این  بهصورت عکس همراه با تصحیِح ترجمه در قطع سلطانی  بهزبانی بود 

شود، از آیۀ  اری مینگهد ۵۴نسخه که در گنجینۀ نسخ خطی آستان قدس رضوی با شمارۀ 
 است و هشود و تا سورۀ الضحی ادامه دارد. آغازه و انجامۀ نسخه افتاد سورۀ بقره آغاز می ٢١٣

های  ای از تاریخ و نویسندۀ متن قرآنی و ترجمۀ آن نداریم. اما براساس ویژگی هیچ آگاهی
را حدود  صورت جداگانه محل کتابت بهزبانی و خطی نسخه، الزار و علی رواقی هرکدام 

به جای » می«کاربرد پیشوند  به باتوجه )١۵٨: ١٣٩٣(اند. اما الزار  سیستان مشخص کرده
و شواهد دیگر، تاریخ ترجمه را حدود نیمۀ دوم قرن پنجم » اندر«به جای » در«و » همی«

داند که گونۀ  های کهن این ترجمه را این نکته می او سبب ویژگی 1.است دانستههجری 
دستۀ ، متعلق به فارسی ـ یهودیهمچون برخی از متون  ،ررفته در این ترجمهکا فارسی به

  2.است  میانه فارسی جنوبی و ادامۀ مستقیم 
  
  3. پیشینۀ پژوهش٢

او در مقدمۀ نسخۀ منتشر شد.  ١٣۶۴قرآن قدس نخستین بار به همت علی رواقی در سال 
رواقی در ادامۀ به قلم آورد. متن  های زبانِی  ویژگی بارۀلی درمفّص شرح ، این اثرچاپی 
به همراهی مریم میرشمسی کتابی را با نام  ١٣٨١قرآن قدس، در سال  بارۀهایش در پژوهش

ه های ترجمۀ قرآن قدس را ب منتشر کرد که در آن بسیاری از واژه های فارسی ذیل فرهنگ
  .ستا دست داده

که در  تحلیل، حریرهاتتاریخ،  :قرآن فارسی کهنحائری در کتاب  د عمادِی د محّم سیّ 
                                                            

عمادی ه، نک: ترین ترجم و تشخیص کهن ترجمۀ تفسیر طبریبرای مقایسۀ این ترجمه (و نیز چند ترجمۀ دیگر) با  .١
 . ١٣٨۶حائری 

عربی متعلق به خراسان و فرارودان قرار  ـ شده به خط فارسی الزار این دستۀ زبانی را در تقابل با زبان متون نوشته .٢
 نهد. دهد و بر آن نام فارسی جنوبی می می
  .١٣٩۴روش  یکن، نک: ترجمۀ قرآن قدسبارۀ شده در های انجام دست آوردن فهرست تمامی پژوهش هبرای ب .٣
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ترجمۀ تفسیر به مقایسۀ قرآن قدس و چند ترجمۀ کهن دیگر با  ،به چاپ رساند ١٣٨۶سال 
جعفر محّمد کوشش بهاست که  فرهنگنامۀ قرآنیمجموعۀ پژوهش بعدی . است هپرداخت طبری
منتشر  ١٣٨٩گردآوری و در های کهن قرآن  نسخه از ترجمه ١۴٢های  واژه ،یاحّقی
 ١٣٩۴ها، ترجمۀ قرآن قدس است. آژیده مقدم نیز در سال  یکی از این ترجمه ؛است شده
های نگارشی  بررسی ویژگی«با عنوان های خطی قرآن قدس  ای پیرامون ویژگی مقاله
  است. مریم شادکمالی نوشتههمکاری با » هایی از ترجمۀ قرآن قدس بخش

قرآن زشمندی دربارۀ ترجمۀ های ار پژوهشفارسی،   پژوهشگر سرشناس زبانژیلبر الزار 
گیری زبان  شکلکتابی با عنوان . تعدادی از این مقاالت در است هنگاشتدر قالب مقاله  قدس
که  جایی. تاستا چاپ رسیده به ١٣٩٣به فارسی ترجمه و در بحرینی به قلم مهستی  فارسی

بررسی زبانی  .١است:  ترجمۀ قرآن قدس نوشته شدهبارۀ در رسالهآگاهی دارد چهار نگارنده 
رویا  ،شناسی ترجمۀ قرآن قدس کسب .٢؛ مریم کارگر برزی ،١جلد  برگردان قرآن قدس

بررسی آوایی و صرفی ترجمۀ قرآن قدس و ترجمۀ سورۀ مائده، ترجمۀ تفسیر  .٣ ؛مسعودی
 عبارات و واژگان کاربرد تطبیقی بررسی .۴ ؛روش کحمیدرضا نی ،طبری و ترجمۀ تاج التراجم

  1.محمودی رضا گل ،سنایی آثار بیهقی و تاریخ قدس، قرآن ترجمۀ در انیگویش سیست
  
  پژوهش . پرسش اصلی و روش٣

ترجمۀ قرآن قدس عرضه  شواهدی از زباِن  ،تطبیقیـ  در این پژوهش بر مبنای شیوۀ توصیفی
های زبانی ترجمۀ قرآن  . هدف اصلی آن است که ویژگیاند شده  داده و مورد واکاوی قرار

یهودی) بسنجیم و ـ  (و در برخی موارد با زبان متون فارسی میانه فارسی ا با زبان قدس ر
چه نیز و اند  های کهن فارسی در گونۀ زبانی مترجم حفظ شده چه میزان از ویژگیدریابیم 

های  پژوهش دربه مواردی بپردازیم که  هسعی بر آن بوداند. در پژوهش حاضر  کارکردهایی داشته

                                                            
 The language of the“با نام  )Ela Filippone 2011( نهوپیلیتوان به مقالۀ اال ف یمهای خارجی  مقالهاز  .١

Qorʾān-e Qods and its Sistanic dialectical background” ینکات واج  این مقاله یاشاره کرد، او ط - 
 نو سنجیده است.  یرانیا یها شیگو یترجمۀ قرآن قدس را با برخ یدستور
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. اما گاه برای ارائۀ شواهد نو و بیان نظر، است ا توجه نشده یا کمتر توجه شدهبه آنهپیشین 

  .است شدهاین رویه کنار گذاشته ناچار  به
  
  در قرآن قدس» بی«و قید » بـ«و  »بی«ف اضافۀ و . حر ۴
   »بی«. حرف اضافۀ ١ .۴

ند و این رو شد هروب» by«یهودی با حرف اضافۀ ـ  در متون فارسیپژوهشگران بار  نخستین
ایرانی باستان است یا از  abi*پرسش مطرح شد که پیشینۀ این حرف اضافه چیست؟ ادامۀ 

از این دو نظر را محتمل  کی هیچ )255 :1968(است. مکنزی  عربی وارد این متون شده» بـ«
 است ه میان  در متون فارسی »be ō«این حرف اضافه ادامۀ  ،بر این باور است کهو داند  نمی
  beزء نخست یعنیکه ج

 )٢١۴: ١٣٩٣(است. الزار  ōپیشوند فعلی و جزء دوم حرف اضافۀ  1
نام  (به  فارسی ـ یهودی قطعۀ کدر ی» بی«داند و با بررسی نقش  درست می این نظر را کامالً 

در » بی«هد که  د میانه نشان می  در متون فارسی »be ō«قطعۀ دفاعیه) و نیز بررسی نقش 
. بررسی الزار را داردمیانه   در متون فارسی »be ō«همان کارکرد  دقیقاً  ودیفارسی ـ یهقطعۀ 

با  میانه فارسی در متون » be ō« در قطعۀ دفاعیه و» by«دهد که  نشان می) ٢١٣ :همان(
ها در قطعۀ  نما دارند. این فعل روند و همواره معنایی جهت کار می های بیانگر حرکت به فعل

میانه نیز با   است و در شواهد فارسیدادن  و فرستادن، آوردن، سیدنر، آمدندفاعیه شامل 
 است هکار رفت به āmadan, frēstādan, āwurdan, nimūdan, ōftādan ازجملههایی  فعل

  2.نما هستند های جهت که جملگی فعل
شود.  دیده می» بی«این حرف اضافه با امالی  ،فارسی ـ به خط عربی ،کهن در دو متِن 

  محمد بن وصیف:    ی ازدر شعر سیستان تاریخدر  بار کی
                                                            

 bēکه الزار  حالیاست، در آوانویسی کرده be) فرهنگ کوچک زبان پهلویاش ( نامه مکنزی در مقاله و واژه .١
 معنای ،میانه) در ابتدا  در فارسی bē (= پارتی bēhقید ـ  پیشوند فعلیدهد که  ار توضیح میکند. الز  آوانویسی می

  .٢١۶: ١٣٩٣الزار ، نک: شتراست. برای توضیحات بی داشته» بیرون«
دیگر، نک:  میانه و نو و آشنایی با نظرات  در زبان فارسیbe / bē های مختلف  گونهبارۀ برای بررسی بیشتر در .٢

Jügel 2013. 
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  ای امیری که امیران جهان خاصه و عـام

  

  بنده و چاکر و موالی و سگ بند و غالم  

  

  ازلی خـطی در لوح کـه ملکـی بدهیـد

  

  یوسف یعقوب بن الّلیـث همـام ابی بی  

  

اضافه در   ن حرفبه وجود ای 1تر الزار در دو مقاله فراوانی در ترجمۀ قرآن قدس. پیش و به
و در  هداشتموضوع . او در مقالۀ نخست نگاهی گذرا به است هترجمۀ قرآن قدس اشاره کرد

در این مقاله به شاهدی اشاره  2.است هیهودی پرداخت ـ مقالۀ دوم بیشتر به متون فارسی
باشد. » be ō  /ō«به جای » بی«تواند نشانگر تحول زبانی و جانشینی  کنیم که می می

  دست خواهیم داد. هدر قرآن قدس ب ōین شاهدی از کاربرد حرف اضافۀ همچن
 دیگر وازبی  کبزه نیست وران دوا که ی: «است هبقره چنین آمدسورۀ  ٢٣١در ترجمۀ آیۀ 

دهد که  (گناهی بر آن دو نیست که به یکدیگر بازآیند). شاهد اخیر آشکارا نشان می» ایند
 ؛3را دارد میانه فارسی در متون  ōکارکرد حرف اضافۀ  ،در ترجمۀ قرآن قدس» بی«حرف اضافۀ 

شود. پرسش  دیده می ...ēk ō didشکل  به میانه فارسی فراوانی در متون  برابر این شاهد به ،زیرا
                                                            

، مقالۀ نخست با است آمده) ترجمۀ مهستی بحرینی ١٣٩٣( گیری زبان فارسی شکلهر دوی این مقاالت در کتاب  .١
  .»در فارسی و پهلوی be ōو  padحروف اضافۀ «مقالۀ دوم با نام  و» گیری زبان فارسی ر شکلپرتوی نو ب«نام 
  :اند است بدین شرح برخی از افعالی که این حرف اضافه در قرآن قدس با آنها همراه شده .٢

آیۀ ید) (رهی راست (خدا هرکس را که بخواهد به راه راست ره نما بی: خدای ره نماید کرا خواهد نمودن )الف
  بقره). سورۀ  ٢٧٢

  بقره).سورۀ  ٢٢١آیۀ خوانند) ( به سوی آتش می ]شما را[ آتش (ایشان بیخوانند  : ایشان میخواندن )ب
ایشان  بیدارد. ای ننگری » بی«بیشترین بسامد را با حرف اضافۀ » نگریستن«: در قرآن قدس فعل نگریستن ج)

  بقره).  سورۀ  ٢۴٣آیۀ رون شدند) (نگری به آنها که بی کبیرون شدند ( آیا نمی
 آورند) ها (آنها را از روشنایی به سوی تاریکی بیرون می تاریکی بیرا از روشنایی  : می بیرون ارند ایشانآوردن )د

  بقره).سورۀ  ٢۵٧آیۀ (
آیۀ ( ده شود)شما (و آنچه از نیکی هزینه کنید کامل به شما دا بی: و ان خزین کنید از نیکی بونده داده شهد دادن )ه

  بقره).سورۀ  ٢٧٢
 ١٢آیۀ دوزخ (زود مغلوب شوید و به دوزخ حشر کرده شوید) ( بی: انوز غلبه کرده شید و حشر کرده شید شدن و)

  عمران). آلسورۀ 
توا (آنها را نزد  بیبهم کن ایشانرا کار رود.  به» نزد، پیش«معنای   ممکن است در حکم قید به» بی«حرف اضافۀ  ز)

 بقره.سورۀ  ٢۶٠آیۀ آمیز)  هم خود در
است  شده ōمیانه برابر  در متون فارسی be ōاند که به مرور زمان ارزش معنایی  کید کردهأهم مکنزی و هم الزار ت .٣

  ).٢١۶: ١٣٩٣(الزار
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تر  شود؟ پیش در ترجمۀ قرآن قدس دیده می ōخور توجه این است که آیا خود حرف اضافۀ در

دیده » ازمان«در عبارت » ا«شکل  به ōه حرف اضافۀ کاست  احتمال داده) ١۵٢ :١٣٩٣(الزار 
» هزمان«این باور است که همان بر ) ٢: ١٣۶۴(رواقی » ازمان«شود اما در مورد  می
رسد نظر رواقی درست  نظر می به ،شاهنامهدر » هزمان«کاربرد  به باتوجههرزمان) است.   (=

کاربرد ندارد. الزار شاهد دیگری که  ōارتباطی با حرف اضافۀ » ازمان«در » ا«باشد و احتماًال 
نیز پس از جستجو نگارنده است.  ، ارائه نکردهیید کندأدر ترجمۀ قرآن قدس را ت ōحرف اضافۀ 

نشانی نیافت. اما  ،اند شده  ها و مقاالتی که در ارتباط با ترجمۀ قرآن قدس نوشته هرسالدر 
و  کییا ایشان کبگرویستید ازمان « :دست آمد هسورۀ بقره ب ٢٨١خوشبختانه شاهدی در آیۀ 

و  است ...ēk ō didاین عبارت برابر با عبارت فارسی میانۀ که آشکار است  ».را اوام دهید دیگر
در » ō و«نشان از آن دارد که حرف اضافۀ » بی دیگر کی«یعنی بقره  ٢٣١ترجمۀ آیۀ شاهد 

نیز  فارسی ـ یهودین در متو 1.در حال جانشین شدن است» bē بی«حال فراموشی است و 
 ʾ=  אبا امالی  ōحرف اضافۀ 

 به شکلعبارت مورد نظر ما  همچنین،. است هماند  باقی 2
»dygrʾyak  «الزم است که در اینجا به دو  .)١٨٠: ١٣٨٨(غنی  است هدر تفسیر یوشیع آمد

عل ف ،»دیگر واز ایند بی کی« سورۀ بقره: ٢٣١آیۀ موضوع مهم توجه کنیم: نخست آنکه در 
یا « سورۀ بقره ٢٨١آیۀ اما در  .است هکار رفت به» بی«حرف اضافۀ  ،نماست و طبق قاعده جهت

بنابراین نیازی به  ،نما نیست فعل جهت» را اوام دهید و دیگر کیایشان کبگرویستید ازمان 
. است ههمین نکته بود» و«. احتماًال دلیل برجا ماندن حرف اضافۀ است هنبود» بی«کاربرد 
در مورد متون ) 186 :2003(طورکه پاول  است. همان» را«دوم در مورد حرف اضافۀ پسایند  نکتۀ

                                                            
 ) عبارات١٧٣-١١٧: ١٣۴۴ابن احمد االخوینی البخاری (  نوشتۀ ابوبکر ربیع فی الّطب المتعلمینةهدایدر کتاب  .١
میانه است. اما   فارسی  ēk abāg didادامۀ مستقیم » یک با دیگر. «ستا کار رفته به» ریک بدیگ«و » رگیک با دی«
اینکه، انتظار داشتیم شود  دیده می قرآن قدسمورد خاصی که نسبت به متون فارسی ـ یهودی و » یک بدیگر« ربارۀد

» بیک دیکر«. این عبارت در نسخۀ کتابخانۀ فاتح استانبول نوشته (و تلفظ) شود» بی«شکل  شده بههمانند متون یاد
  این شاهد نیاز به بررسی بیشتر دارد. ،است. به هرحال ضبط شده

که الزار و  خواند درحالی می oیا  aدر متون فارسی ـ یهودی چندان روشن نیست. شاکد آن را  ōتلفظ حرف اضافۀ  .٢
  ).١٣٢: ١٣٩٢دانند (نوروزی  را درست می uپاول تلفظ 
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و «در نزدیکی حرف اضافۀ » را«در شاهد اخیر حرف اضافۀ پسین  است هیهودی گفتـ  فارسی
ō «و«های بعدی منجر به حذف  و این مجاورت در دوره است هکار رفت به ō «1.است هشد   

  
  » بـ«. حرف اضافۀ ٢ .۴

قرون اولیه  فارسِی  که در بیشتر نسِخ  دورۀ میانه است و ازآنجایی padادامۀ » بـ«حرف اضافۀ 
باید در ترجمۀ قرآن  احتماالً نیست » ب«و » پ«و نیز نسخۀ قرآن قدس تمایزی میان حرف 

. این حرف اضافه در ترجمۀ )٢١٨: ١٣٩٣(الزار خوانده شود  pa اضافه، قدس نیز این حرف
آید و تنها در پیوند با ضمایر او،  پیوسته با حروف بعدی می» بـ«س همواره به شکل قرآن قد

شود. اینک برخی از کارکردهای این حرف اضافه را در برابر  دیده می» بد«این و آن به شکل 
pad  2.سنجیم می میانه فارسی  

تواند بیانگر  کار رود می همراه با اسم معنا به padچنانچه  میانه فارسی در متون  )الف
  .)٢٧۵: ١٣٧۶(برونر کنشی باشد 

pad hēnīh 
  .)۵۶: ١٣٩٠وشی  ) (فرهکارنامۀ اردشیر بابکانبه دشمنی (

  

  نمونه از قرآن قدس:
  

 گرفتن بنیکوی یا گسید کردن بنیکوی (به نیکویی نگاهداشتن یا به نیکویی گسیل کردن) از و
  .بقره)سورۀ  ٢٢٩آیۀ (

تواند در قالب عبارات اضافه برای بیان مفاهیمی  می نهمیا فارسی در متون  pad) ب
  .)٢٧۶: ١٣٧۶(برونر  3کار رود  به بنابر، از نظر، پایۀبر، براساِس  ،نسبت به، دربارۀهمچون 

  

passāxt ī pad  
   . (Brunner 1977: 121))١٠بند  ١فصل  ،نامه ارداویراف( 4آزمایش براساس دین

                                                            
 .١٣٩٢نوروزی ، نک: میانه و ادامۀ آنها در متون فارسی ـ یهودی  فارسی ۀحروف اضافدربارۀ  برای آگاهی بیشتر .١
 است.  میانه از برونر نقل شده  همۀ قواعد فارسی .٢
 )٢١٠: ١٣٩٣(الزار )به اقرار هر چهار ملت(» په اقراری هر چهار رم« :یهودیـ  در متون فارسی .٣

4. An ordeal regarding the religion.  
ترجمه » برای انجام دین«) همین عبارت را ۴٠: ١٣٧٢است. ژینیو ( ارجاع داده ١۶، بند ١آسا فصل  برونر به جاماسب

گاهی بیشتر نگاه کنید به پانوشت شمارۀ  کرده  همین منبع. ١٣است. برای آ
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  نمونه از قرآن قدس: 

  

آن هستند ی (و تو از فرستادگان ه بحقخوانیم ان را ور تو  های خدای می نان اند نشا
  .)سورۀ بقره ٢۵٢آیۀ ( خوانیم و تو از فرستادگان هستی) های خدا، آن را بر تو به حق می نشانه

  

به  ،به هدف ،برای«رود و معنای  کار می جهت ارجاع به ،در گسترۀ کاربرد خود padگاهی 
  :)٢٧٧: ١٣٧۶(برونر  دارد» منظور

ādūr farrōbay pad tōzišn abāg mihrēn rāyēnišn kunēd 
: نمادیان هزار دادستا(کند  تاوان علیه مهرین طرح دعوا  ]گرفتن[آذرفرنبغ (آدورفُربی) برای 

  .)۵٧: ١٣٩٧ (حاجی پور) ۵٩.٧
  

  نمونه از قرآن قدس:
  

که مال خود را برای  دیدی مردمان (همچون او بچشمخزین کند مال اوی  چون اوی که می
  .)سورۀ بقره ٢۶۴آیۀ ( کند) نمایش دادن به مردمان هزینه می

  

دوم یا   دهندۀ فاعل منطقی تواند نشان می pad، است فعل متعدیهایی که  جملهدر  )ج
  :)٢٧٩: ١٣٧۶(برونر  1وسیله و ابزار باشد

pad čašm be did 
  .)۴۶: ١٣٩٠وشی  ) (فرهکارنامۀ اردشیر بابکانبه چشم دید (

  

  نمونه از قرآن قدس:
 ٢۴٩آیۀ ( وسیلۀ جویی) کنندۀ شماست به (خدا آزمایش جویبگفت خدای آزمودار شماست 

  .)سورۀ بقره
  

ندرت  و به میانه فارسی در عباراِت بیان علت و سبب، گهگاهی در  padحرف اضافۀ  )د
  .)٢٨۴: ١٣٧۶(برونر  2اشکانی کاربرد دارد در پهلوی

  

Ardaxšēr pad ān saxwan šād menišn be būd 
  

وشی  (فره )کارنامۀ اردشیر بابکانشادمنش (خاطرشاد) بشد ( ،آن سخن ]سبب[اردشیر به 
٧٢: ١٣٩٠(.  

                                                            
وسیلۀ ضدش باز توان  (هر ضدی را به» اشتنشاید دهر هیمالی په همیمالی اوی « :یهودی ـ در متون فارسی .١

  ).٢١٠: ١٣٩٣ داشت) (الزار
 (الزار های بزرگ پذیرفتیم) نشانه ]سبب[(او را به » اوی را بپدیرفتیم په بزرگ نیشانها«در متون فارسی ـ یهودی:  .٢

٢١٠: ١٣٩٣.(   
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  نمونه از قرآن قدس:
  

مادری به  ]هیچ[(گو  کو دشخواری نموده مشه مادری بفرزند اوی و نی پدری بفرزند اوی
  .ه)سورۀ بقر ٢٣٣آیۀ (سبب فرزندش)  سبب فرزندش دشواری نبیند و نه هیچ پدری به

  

  :)٢٨۶: ١٣٧۶(برونر ممکن است مقصِد جنبش یا حرکتی را نشان دهد  padعبارت همراه  )ه
  

pad yazišn ī yazdān…nē hilēnd 
  .)Jamasp-Asana 1913: 55) (خسروقبادانبه یزش ایزدان...نهلند (اندرز 

  

  نمونه از قرآن قدس:
  

  .)سورۀ بقره ٢۶۴آیۀ ( جهن (و به خدا و روز واپسین نه ِگَرَود)و روز ان  بخدایو نگروید 
  

   نشان دادن جایگاه زمانی: )و
که موقعیتی از زمان را   ،تواند در ساخت عباراتی قیدی می pad ،میانه فارسی در متون 
  :)٢٧٢: ١٣٧۶(برونر  1رود کار به ،کنند مشخص می

pad gāh ī xwēš 
  .)٩٧ :١٣٧٢ ) (ژینیونامه ارداویرافدر گاه خویش (

  نمونه از قرآن قدس: 
  

  .سورۀ بقره) ٢٧۴کنند) (آیۀ  ایشان که در شب و روز هزینه میو روز ( بشوخزین کنند  ایشان کمی
  

  و کارکرد آن در ترجمۀ قرآن قدس میانه فارسی در » بی« . قید٣ .۴
bē  تفضلیآموزگار و ( »بلکه« ،)۵٢ :١٣٩۴ (مکنزی »اّما، بیرون«  معانی  به میانه فارسی در متون 

 است. آمده )١٣٧۶:۵٢٣(برونر  »مگر ،جز هب« ،)۶٢ :١٣٩٢

در برابر » اّما«و » جز هب، مگر«در ترجمۀ قرآن قدس برای معانی » بی« این واژه با امالی
» االّ «معادل » بی«هایی از سورۀ بقره که  نمونه. است هکار رفت به» لکن«و » االّ «قرآنی لغات 
 بی ؛)٢١٣(آیۀ شدند  ایشان که داده بیاختالف کردند در ان و اختالف نکردند در ان : است آمده

                                                            
  دیگری از فارسی میانه:)، شاهد ٢١٠: ١٣٩٣ (الزار» په آن زمانه« :یهودی ـ در متون فارسی .١

pad ān zaman 
  .(Gignoux 1991: 45)  کعبۀ زرتشت سطر چهارم) ـ(کتیبۀ کرتیر  در آن زمان 



 ٦٢ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 اتی پیرامون قرآن قدس ...مالحظ

 
  .)٢۴۶(آیۀ خجاره از ایشان  بی ؛)٢٣۵(آیۀ انکه گوهید قولی نیکوا  بی ؛)٢٢٩(آیۀ انکه ترسند 

  : است هکار رفت به» لکن« معادل» بی«که  ،مثال دیگر از سورۀ بقره
تا  بی ؛)٢۵٣آیۀ (خدای کند آن خواهد  بی ؛)٢۵٣ آیۀ(خدای فضلی ور جهانیان  بی

جای  هدر برخی موارد ب .)٢٧٢(آیۀ خدای ره نماید کرا خواهد  بی؛ )٢۶٠آیۀ (بیارامد دل من 
این  .)٢۵۵آیۀ  ،نک: سورۀ بقره( است هاستفاده شد» االّ «در برابر » مگر«از واژۀ » بی«

های کهن گویشی و غلبۀ  وشی گونهتواند نشانگر آغاز دورۀ فرام جانشینی به نوعی می
  دری باشد.  فارسی

  
  در قرآن قدس »که«. ۵

عنوان قید و حرف ربط  به .١شود:  در سه کارکرد دیده می معموالً  ka میانه فارسی در متون 
. خرأدر متون مت kūجای حرف ربِط  گاهی به .٣ ؛عنوان حرف شرط (اگر) به .٢ ؛1زمان

  .شود دیده میکارکرد نخست در قرآن قدس نیز 
ka  برای است کار رفته به قید زماندر نقش » کـ«و » که«در ترجمۀ قرآن قدس با امالی .
 :»که هنگامی«در معنای » که«با امالی » اذا«در برابر واژۀ عربی  ،بقرهسورۀ  ٢۶٠آیۀ  ،نمونه

ر د» کـ«بقره با امالی سورۀ  ٢٣۴که گفت ابراهیم) و آیۀ  (هنگامی »که گفت ابراهیم«
(آن زمان که رسند به زمان خود) در برابر عبارت عربی  »ازمان کرسند بزمان ایشان«عبارت 

  ».َفاذا َبَلْغَن اجلهنَّ «
  
   قدسحرف ربط در قرآن  عنوان به» که، کـ. « ۶

kū  سازد و کارکردهای متفاوتی را  جملۀ پیرو می ،عنوان حرف ربط به میانه فارسی در متون
شود و  اما در ترجمۀ قرآن قدس این حرف ربط دیده نمی .د فراوان دارددهد و کاربر نشان می

                                                            
  میانه:  رو زمان) در فارسییفراکردهای پ ۀکارکرد نخست (سازند ۀنمون .١

pāsox ēd kū stūrīh ēdōn bawēd ī ka mard ī āzād…  
 .)١۴٨، ۶١: ١٣٩٧ (میرفخرایی )۵۵پرسش  دینی دادستانمرد آزاده... ( که نیزماگونه باشد  ستوری این ،پاسخ اینکه
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شود. این حرف ربط همواره  استفاده می» کـ«و یا » که«جای آن از حرف ربطی با امالی   به
 ،دسترس ، سعی بر آن است برمبنای شواهد در. در این بخشاست آمدهعربی » َان«در برابر 

  قدس بسنجیم.  در قرآن » کـ ، که«ا با ر میانه فارسی در  kūکارکردهای 
 شمار از آن در رفته و شواهد بی یکار م به kū میانه فارسی از مواردی که در متون  )الف

  است: 1های مستقیم دسترس است در نقل قول
  

u-š guft pōrušasp kū: bē ēd mard ō ān ī narm pah wistarag barēd 
، دینکردهفتم( آن بستر نرِم پوسِت گوسفند ببریدپوروشسپ گفت که: اما این مرد را به 

  .)٢١٧، ٣٩: ١٣٨٩ ) (راشدمحصل٣بند  ،٣فصل
  

  برای نمونه:است، » که، کـ«عهدۀ این کارکرد در ترجمۀ قرآن قدس بر
  

  .سورۀ بقره) ٢۴٨(آیۀ نشان پادشاهی انست که ارد به شما تابوت  کهگفت ایشانرا پیغامبر ایشان 
  .سورۀ بقره) ٢۴٩(آیۀ  اند یشان پدیره آمداران خدایکاشند  یقین گفتند ایشان کمی

  

 تواند بر سر جملۀ پیروی بیاید که بیانگر هدف و منظور است می kūدر فارسی میانه  )ب
  :)٣۶٠: ١٣٩٣(ابوالقاسمی 

  

āz kāmagīh ma kun kūt āz dēw nē frēbēd 
  .)٣۶٠: همان( آزکامگی مکن که دیو آز تو را نفریبد

  

  ز قرآن قدس:نمونه ا
  

به این [نکنید هایتان نیکی نکنید (خدا را بهانۀ سوگند کهخدای را نکنید گهانۀ سوگندان شما را 
  .سورۀ بقره) ٢٢۴(آیۀ  که نیکی نکنید)] هدف

  

تواند بر سر جمالت پیرو اسمی  می kūهای پیرو اسمی: در فارسی میانه  در جمله )پ
  بیاید برای نمونه:

  

umān kāmag kū ōy ō dar ī amā frēstēh 
  .)٣۵۶: ١٣٩٣(ابوالقاسمی  که او را به دربار ما فرست ]ست[کامۀ ما

  

  شود. دیده می» که«و » کـ«فراوانی با هردو گونۀ  این کارکرد در ترجمۀ قرآن قدس به
  

                                                            
در ترجمۀ  .۴٩٠: ١٣٧۶برونر ، نک: انهیم ی ن مورد در فارسیا ید. برایاین  kūکوتاه ممکن است  یها در نقل قول .١

  ».میما را که کارزار نکنیست ایچ Øگفتند «سورۀ بقره:  ٢۴۴ۀ ینمونه در آ یشود برا یحذف م» که« ز گاهیقرآن قدس ن
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  .سورۀ بقره) ٢١۴(آیۀ  است کنصرت خدای نزدیکـبدان 

  .ۀ بقره)سور ٢٣٣(آیۀ  کنید بیناست خدای بدان می کهبدانید 
  

  در قرآن قدس »کی، که، کـ«. ٧
ēk  و  است هرفت کار می عنوان موصول، ضمیر مبهم و ضمیر پرسشی به به میانه فارسی در زبان

پیوسته و  ،kaبه  čit های فارسی باستان اداِت  در فارسی باستان است. در کتیبه kaادامۀ 
های فارسی باستان تنها  . در کتیبه)١۶١: ١٣٩٩(موالیی  است هماند باقیعنوان ضمیر مبهم  به

در مقام ضمیر مبهم) است که به  čit-صرف نهادی (همراه با  kaحالت صرفی موجود از 
های فارسی باستان (بر مبنای نقش  توان از کتیبه . بنابراین نمیاست هکار رفت به kaščiشکل 

قرآن قدس این ضمیر فاده کرد. در است  هدر دورۀ میان kēنحوی) برای رهگیری تلفظ دقیق 
را دارد. نکتۀ شایان توجه  گفته شدکه  یتمامی کارکردهای شود و تقریباً  فراوانی دیده می به
گاهانه و قاعده مترجم قرآن قدس به شکلی کامالً که، این مند سه گونۀ نوشتار را برای این  آ

د مانند است که بای »کی«. نخستین شیوۀ نوشتار در قرآن قدس است هکارکردها برگزید
 است.» کـ«و سومین » که«خوانده شود. دومین گونۀ نوشتاری  kēصورت فارسی میانه 

  .کنیم این سه گونۀ نوشتاری را بر اساس کارکرد بررسی می کاین
  
 »کی«.  ١. ٧

کار  برای موارد زیر به» َمن«در ترجمۀ قرآن قدس همواره در برابر واژۀ عربی » کی«
  :است هرفت
  

  که) (کسیضمیر مبهم ) الف
  

که بگرویست...) (آیۀ  کافر شد (زیشان بود کسی کیبگرویست و زیشان بود  کی زیشان بود
  .سورۀ بقره) ٢۵٢
که کافر شود به دیو...)  کافر شهد بدیو، بگروید بخدای، بگرفت گوشۀ خستوارتر (کسی کی

  .سورۀ بقره) ٢۵۵(آیۀ 
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  .بقره)سورۀ  ٢٧۴آمد بدو پندی (کسی بدو پندی رسید) (آیۀ  کی
که از میان  شما از دین خود بازگردد)  واز گردد از شما از دین اوی، بمیرد اوی کافر(کسی کی

  .سورۀ بقره) ٢١۶(آیۀ 
  .سورۀ بقره) ٢٢٨که بگذرد...) (آیۀ  اند ستمکاران (کسی بگذرد ور حدهای خدای ایشان کی

  .سورۀ بقره) ٢۴٨(آیۀ  که بیاشامد) بشمد (....کسی کیخدای ازمودار شماست بجوی، 
که  جز کسی ورداشت ورداشتنی (... به کینخورد از ان تا وی از من است ...بی  کی

  .سورۀ بقره) ٢۴٨(آیۀ  برداشت...)
  

  ضمیر پرسشی (کی/  چه کسی) )ب
  

که جز به فرمان او در  کس است اوی شفاعت کند نزدیك اوی بی بفرمان اوی؟ (کیست آن کی
  .سورۀ بقره) ٢۵۵پیشگاهش شفاعت کند؟) (آیۀ 

  .سورۀ بقره) ٢۴۵است اوی که اوام دهد؟ (کیست آنکه وام دهد؟) (آیۀ  کی
  

  موصول پس از ضمیر شخصی یا اشارۀ متقدمدر نقش  »که«. ٢ .٧
شخص  با ضمیر منفصل سوم آن را است هرسید» اّلذی/ اّلذین«مترجم هرگاه به واژۀ عربی 

  .ستا هترجمه کرد» که«مفرد/ جمع و ضمیر موصولی 
  

جز آنها که به ایشان  داده شدند (اختالف نکردند در آن به ایشان کهاختالف نکردند در ان بی 
  .سورۀ بقره) ٢١٣داده شد) (آیۀ 

دانستید (خدا را یاد کنید که آنچه  کهنبودید  انایاد کنید خدای را چنان بیامخت شما را 
  .سورۀ بقره) ٢٣٩به شما آموخت) (آیۀ  دانستید نمی
نگری به آنکه با ابراهیم پیکار کرد) (آیۀ  پیکار کرد وا ابراهیم (آیا نمی اوی کهگری به ای نن
  .سورۀ بقره) ٢۵٨

  .سورۀ بقره) ٢۵٨زنده کند و بمیراند (آیۀ  کهاست  اویگفت ابراهیم خداوند من 
  .سورۀ بقره) ٢۵٧کافر شد (مبهوت شد او که کافر شد) (آیۀ  اوی کههکوی شد 

اند)  بشرده شدند (حاجتمندان را ایشان را که محبوس/ بازداشته شده یشان کهاحاجتمندان را 
  .سورۀ بقره) ٢٧٣(آیۀ ) اند فقیرانی است که در راه خدا بازمانده و ناتوان شده برای ]صدقات[(
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  »کـ. «٣. ٧
  شود: حالت دیده می ٢در ترجمۀ قرآن قدس در » کـ«

بدان » را«آید و بالفاصله حرف اضافۀ  یعنوان ضمیر مبهم م به» َمن«نخست در ترجمۀ 
  1پیوندد. می

  

  .سورۀ بقره) ٢١٣خواهد (آیۀ  کراخدای ره نماید 
  .سورۀ بقره)٢۶١خواهد (آیۀ  کراخدای یك دوا کند 

  .سورۀ بقره)٢۶٩... (آیۀ  کرادهد حکمت 
  

  آید: ضمیر اشاره می» کـ«گاهی پیش از 
  

  .سورۀ بقره) ٢۴٧خواهد (آیۀ  اوی کراخدای دهد پادشاهی 
  

شخص  )، پس از ضمیر شخصی یا اشارۀ متقدم سوم»که«موصول (همانند در نقش دوم 
  رود. کار می مفرد و جمع که در برابر ترجمۀ اّلذی و اّلذین به

  

  .سورۀ بقره) ٢١٣بگرویستند (آیۀ کـ ایشانراره نمود خدای 
  .سورۀ بقره) ٢٣٧بدست اوست (آیۀ کـاوی 

  .سورۀ بقره) ٢۴٠(آیۀ  مامیرند از ش میکـایشان 
  .سورۀ بقره) ٢۴٣(آیۀ  بیرون شدندکـایشان ای ننگری بی 

  .سورۀ بقره) ٢۵٣(آیۀ  از پس ایشان بودندکـایشان 
 هایشان را شب و روز هزینه خزین کنند مالها ایشان به شو و روز (آنها که مال میکـایشان 

  .سورۀ بقره) ٢٧۴کنند) (آیۀ  می ]اتفاق[
خزین کند مال اوی بچشم دیدی مردمان (چون او که مال خود را برای  میکـاوی چون 

  .سورۀ بقره) ٢۶٣کند) (آیۀ  می ]انفاق[ خودنمایی به مردم هزینه
  .سورۀ بقره) ٢۵٩(آیۀ  بر دهی) ]عبور کرد[ برفت ور دهی (یا چون او که برفتکـاوی یا چون 

  

                                                            
و هم  صورت پیوسته (کـ) قرآن قدس هم به ۀدر ترجم ،که موصوِل « است: ) نوشته٣٩: ١٣٩۴آژیده مقدم ( .١
بدانید که خدای «؛ »خدای ره نمیاد کرا خواهد« آورد: سپس دو مثال می »است... صورت جدا (که) نوشته شده به

کدام از این دو مثال ضمیر موصولی نیستند بلکه مثال اول ضمیر مبهم  چکه پیداست هی . چنان»کنید بیناست بدان می
  حرف ربط است. ،گفته شد kūطورکه در بخش  است و مثال دوم همان
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  :رددست آو هتوان از شواهد باال ب ای که می قاعده. ۴ .٧
نوشته » کی«) و یا ضمیر پرسشی نیاز باشد با »را«. هرجا ضمیر مبهم (بدون حرف اضافۀ ١

  .است هشد
نوشته » کـ«یا » که« باشد حتماً   . هرگاه موصول با ضمیر شخصی یا اشاره همراه شده٢
در تمامی شواهد » کـ«موصول با امالی  ،کهاینتوان به آن اشاره کرد  ای که می نکته .شود می
متعلق به » م«یا » ب«این  و معموالً  است  هپیوست» م«و » ب«به دو حرف  ،مورد کجز ی

گیرد  مندی در نوشتار از تلفظ نویسنده سرچشمه می گمان این قاعده . بیاند پیشوند فعلی
خوانیم در گویش مترجم  می kē ،همواره با یای مجهول میانه فارسی یعنی آنچه را که ما در 

  .است هشده و کارکرد متفاوت داشت شکل بلند و کوتاه تلفظ می قرآن قدس به دو
ای امروز ایران نیز تفاوت تلفظ میان  نکتۀ شایان توجه این است که در فارسی محاوره

ضمیر موصولی وجود دارد. ما امروزه عنوان  به» که«در مقام ضمیر مبهم و پرسشی و » که«
 کنیم. تلفظ می» که«را ضمیر موصولی و » kīکی «ضمیر پرسشی و ضمیر مبهم را همواره 

 یعنی ،عنوان ضمیر مبهم و پرسشی با تکیه بر حرف نخست به» که«ی نیز در فارسی ادب
  شود.  موصولی بدون تکیه خوانده می» که«اما  ،شود بیان می» ک«

ق) در مورد شیوۀ ۵٨۵ تألیف(تاریخ  آیین دبیریدر کتاب محمد بن عبدالخالق میهنی 
دهد که درست برخالف شیوۀ نوشتار  دست می هیر موصولی و پرسشی قانونی بنوشتار ضما

 اگر و نبشتن، باید هاء به دارند کار هب استفهام برای اگر چهو  که« ترجمۀ قرآن قدس است:
  .)٨: دبیریآیین (میهنی، » نبشتن باید یا به آید سخن میاِن  در برای صله ولکن نباشد را استفهام

  
  نقش موصول در قرآن قدس در» ی«اشباع  .٨

عنوان موصول مورد استفاده قرار  دو کارکرد مهم دارد: گاه به īنشانۀ  میانه فارسی در زبان 
تخفیف  iهای پسین این نشانه به  رود. در دوره کار می عنوان کسرۀ اضافه به گیرد و گاه به می

 ۵) ۴-٣: ١٣٩۵(صادقی اشرف  . علیاست هپیدا کرده و در فارسی نو به کسرۀ اضافه بدل شد
 ،میانهفارسی  īادامۀ  ،»ی«که حرف  است هشاهد قطعی در متون متقدم فارسی پیدا کرد
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شاهد از ترجمۀ قرآن قدس نیست.  ۵از  کی . اما هیچاست هکار رفت موصول به» که«عنوان  به

ین شود. مرجع ا می  موصول دیده» که«به عنوان » ی«در قرآن قدس نیز شواهدی از کاربرد 
: ازجمله ،است ههمراه شد» را«است که با حرف اضافۀ » آن«ضمیر اشارۀ  موصول معموالً 

(خدا » اختالف کردند در ان ی ره نمود خدای ایشانرا کبگرویستند انرا« :بقرهسورۀ  ٢١٣آیۀ 
 :عمران سورۀ آل ٣آیۀ  ؛ره نمود به آنها که ایمان آوردند به آن چیزی که در آن اختالف کردند)

حق بر  (این کتاب را به» پیش ان ستی ود کرد ور توا کتاب بحق راست کر گرفتار ان را فر«
سورۀ  ٧نیز آیۀ  ؛ید) است آن را که پیش از خودش است)ؤتو نازل کرد که باوردارنده (م

(اما آنان » مانسته شد یپس روی کنند ان را  ها ایشان کیلی می  اما ایشان کدر دل« :عمران آل
موصول در هر قابل ذکر اینکه، ۀ نکت .یشان کژی است از متشابه آن پیروی کنند)ها که در دل

حرف شود ممکن است تصور نخست در نگاه  .است هآمد» را«کنار حرف اضافۀ  ،شاهد سه
دهند در ترجمۀ  اما شواهد نشان می است هکار رفت به» رای«شکل کهن یعنی  به» را«اضافۀ 

و تنها در مواردی که جمله است،  آمده» را« با امالی هحرف اضافاین قرآن قدس همه جا 
  است.  شده  نوشته 1»رای«صورت  به »را«حرف اضافۀ بوده نیازمند موصول 

  
  موصولدر نقش کسرۀ اضافه  .١ . ٨

 است  هفارسی میان īکه کسرۀ اضافه ادامۀ مستقیم است  آورده )٧-۴(همان: اشرف صادقی  علی
اما چون تخفیف پیدا کرده است  رفتهکار  ) به»که«جای  هوصول (بعنوان م در فارسی دری بهو 

کسی متوجه این کارکرد درنتیجه نشده و منعکس در خط کوتاه) بدل شده،  iو به کسره (= 
که به  iاضافه (یعنی  ۀاز کارکرد کسرای  نمونه .است هکسرۀ اضافه در متون فارسی متقدم نشد

در ترجمۀ قرآن قدس عبارت است از: موصول » که« عنوان شود) به سبب تخفیف نوشته نمی
  ».کردید Øبنیم آن کاوین « ٢٣٧و آیۀ » میرند از شما می Ø ایشان« ٢٣۴سورۀ بقره آیۀ 

  
                                                            

عمران، برای  سورۀ آل ١٠و  ٨بقره و آیات  ٢۶٧، ٢۵۵، ٢۴٧، ٢۴٩، ٢٣۶، ٢٢۵،٢٣٠، ٢٢٢برای نمونه بنگرید به آیات  .١
  .١٣٠: ١٣٩۴روش  نیک، نک: در ترجمۀ قرآن قدس» را«حرف اضافۀ شواهد بیشتر در مورد کاربرد 
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  »بگه«به جای » گو«فعل کاربرد  .٩
شکل  ) همواره به»ُقل« (برابر عربی »بگو« شخص مفردِ  در ترجمۀ قرآن قدس فعل امر دوم

(فارسی میانه » ه«به » و«است که با تبدیل » بگو«گونۀ گویشی  هبگ .است هکار رفت به» بگه«
>gōw  ایرانی باستان*gauba- مانند  ،. اما در چند آیهاست هکار رفت به» بـ«) همراه با پیشوند

در متن عربی لغت . است هآمد» گو« ،دری  فارسیبا امالی این فعل  ،بقرهسورۀ  ٢٨٣آیۀ 
است.  ، ترجمۀ لفظ به لفظ نشدهاین آیاتیابیم که  عبارتی درمی است، به کار نرفته به» ُقل«
ساختی  1است هآورد) ١٠٧: ١٣٩۴(روش  ککه نی چنان» گو«لغت  از رسد استفاده نظر می به

کار  شخص مفرد به دری برای ترجمۀ فعل امر و نهی سوم  کهن فارسیهای  متناست که در 
در » گو«کاربرد لغت این ساخت نیست بلکه  موارد دستوریمورد بحث،  ۀنکت. است رفته می

  ، لذا شایسته است در اینجا به دو نکته اشاره شود:استمتن 
فعل برای ترجمۀ » گو«فراوانی استفاده از این ساخت (یعنی کاربرد  ،نخست اینکه الف)
 ،توجهدرخور های کهن قرآن با پراکندگی جغرافیایی  شخص مفرد) در ترجمه امر سوم
و حتی ترجمۀ قرآن  ، ترجمۀ قرآن قدس، قرآن مترَجم پارسترجمۀ تفسیر طبریدر  ازجمله

در قرآن قدس، » بگه«جای  به» گو«یعنی استفاده از شکل دری فعل نیز ، و 2به زبان طبری
پیش رو  ،ای از قرآن به فارسی دری ترجمه ،مترجم قرآن قدسشاهدی باشد براینکه تواند  می

: ١٣٧۵(این نکته را بسنجید با نظر آذرتاش آذرنوش  3.است هردک داشته و از آن استفاده می
فتوای علمای فرارودان را برای  ،پس از آنکه منصور بن نوح سامانی، که براین باور است) ٢٧

ای نوشته شد که مرجع رسمی و اصلی  دست آورد، ترجمه ترجمۀ قرآن به فارسی به
های فارسی که از  و بیشتر ترجمه است هدهای پسین بو های قرآن در آن دوران و سده ترجمه

                                                            
 یدرست ن مورد را بهیا یثم محمدیم یدوست گرام ،نمیروش بب یکن ساخت را در اثر نیحات اینکه توضیش از ایپ .١

 کنم. یم یشان سپاسگزاریله از ایوس نیبد ند.ح دادیتوضبه اینجانب ص و یتشخ
 این از تا است آورده را »بگو :کو«ندارد مترجم  امری وجه خاص شناسۀ ،جمع شخص سوم شمار ازآنجاکه .٢

 تا گو :ست ا شده انجام نیز پارس مترَجم قرآن در که ستا کاری همان این .شود نمایان ترجمه در فعل وجه طریق

 ).١۵٩: ١٣٩٣(محمدی  بپرستند
 است. ری به ترجمۀ قرآن قدس اشاره کردهاحتماِل ورود این ساخت از فارسی ددربارۀ ) ١٠٧: ١٣٩۴روش ( نیک .٣
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یا به نحوی از آن  اند بودهثیر مستقیم این ترجمه أیا تحت ت اند، رسیدهدست ما  دوران کهن به
  1.شود) شناخته می ترجمۀ تفسیر طبریاند (اکنون این ترجمه به نام  الهام گرفته

 ،ست باشد و مترجماگر فرض ما در ،بر دارد اینکهب) پرسش مهمی که نکتۀ دوم را در
دری پیش رو داشته و این ساخت را از آن برداشت کرده، چرا فعل   ای از ترجمۀ فارسی نسخه

است؟ چرا یکدستی زبان ترجمه را  درنیاورده» بگه«را به گونۀ زبانی قرآن قدس یعنی » گو«
با رسد مترجم  نظر می ؟ بهاست ههم زده و آشکارا از تلفظ گویش دیگری استفاده کردرب

دانند که این  پژوهشگران قرآن قدس میاست.  کار برده به» بگه«جای  را به» گو«آگاهی 
برگردان متن به فظی است و لال تحت کامالً  ،های قرآن در آن دوره ترجمه مانند بیشتر ترجمه

از ترجمۀ  است همجبور شد ، مترجماما در ترجمۀ این ساختاراست.  فارسی با احتیاط بوده
. است نبودهمتن قرآنی دقیقًا معادل فاصله بگیرد و عباراتی را وارد کند که  فظیلال تحت

به مخاطبانش نشان » بگه«جای   به» گو« با کاربرد عمدی است تالش کردهاحتماًال مترجم 
فظی نیست بلکه ساختی قراردادی (مانند اکثر لال تحت ه،ترجمبخش از دهد که این 

است. این  نبودهترجمۀ کالم الهی  و عیناً عبارت بوده هوم های آن زمان) برای بیان مف ترجمه
های کهن فارسی نه برای استفادۀ  بر اینکه ترجمه مبنی )١٣٩۶(توان با نظر الزار  نکته را می

   2.شدند، سنجید عموم که برای استفادۀ نوآموزان دینی و کمک به آموزش قرآن نوشته می
  
  و مآخذ منابع

  ، تهران.اریخ ترجمه از عربی به فارسیت، ١٣٧۵آذرنوش، آذرتاش، 
  ، تهران.زبان پهلویتفضلی، احمد،  و آموزگار، ژاله
  . تهران ،فارسی زبان تاریخی دستور، ١٣٩٣، محسن ابوالقاسمی،
  .١٣۴۴کوشش جالل متینی، مشهد،  ، بههدایةالمتعلّمین فی الّطبابن احمد االخوینی البخاری،  ابوبکر ربیع 

  ترجمۀ سعید عریان، تهران. های ایرانی میانۀ غربی، نحو زبان، ١٣٧۶برونر،کریستوفر، 

                                                            
 .١٣٨۶عمادی حائری ، نک: های کهن فارسی برای شواهد بیشتر و مطالعه در مورد وجود نسخۀ مرجع ترجمه .١
در این » گو« ها، ) براین باور است که برای تفاوت در افعال امر و التزامی در این صیغه١٠٧: ١٣٩۴روش ( نیک .٢

 ت.اس کار رفته ساختار به
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  ، تهران.مادیان هزار دادستان ،١٣٩٧ ،پور، نادیا حاجی
  ، تهران.دینکرد هفتم، ١٣٨٩ل، محمدتقی، راشدمحّص 

  .تهران، ، قرآن قدس١٣۶۴ رواقی، علی،
  .، تهرانبه همراهی مریم میرشمسی های فارسی، ذیل فرهنگ، ١٣٨١ ، ــــــــــ

  ، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، تهران.نامه ارداویراف، ١٣٧٢ژینیو، فیلیپ، 
  .  ٧-٣، ص١١ ش، نویسی فرهنگ، »کسرۀ اضافه به جای کۀ موصول«، ١٣٩۵اشرف،  صادقی، علی

  .تهران ،تحریرها، تحلیلتاریخ،  :قرآن فارسی کهن، ١٣٨۶د، د محّم عمادی حائری، سیّ 
  ، تهران.ررسی چند متن کهن فارسی یهودیب، ١٣٨٨غنی، ناهید، 

  ، تهران. کارنامۀ اردشیر بابکان، ١٣٩٠وشی، بهرام،  فره
کارشناسی ارشد فرهنگ و  رسالۀ، ١ بررسی زبانی برگردان قرآن قدس جلد، ١٣٨٩کارگر برزی، مریم، 

  باستانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان. های زبان
 قرآن ترجمۀ در سیستانی گویش عبارات و واژگان کاربرد تطبیقی بررسی، ١٣٩٣محمودی، رضا،  گل

  فارسی، دانشگاه زابل. ادبیات و ارشد زبان کارشناسی رسالۀ، سنایی آثار بیهقی و تاریخ قدس، 
،  ترجمۀ ستایش »های کهن قرآن و کتاب مقدس مالحظاتی دربارۀ سبک ترجمه«، ١٣٩۶الزار، ژیلبر، 

  .۶١- ۵٨، ص ۴ و ٣، ش گزارش میراثدشتی، 
  ، ترجمۀ مهستی بحرینی، تهران.   گیری زبان فارسی شکل، ١٣٩٣ ، ــــــــــ

، دوۀ نامۀ بهارستان، نشریۀ »ترجمۀ زیدی قرآن به زبان طبری«، بررسی و نقد مقالۀ ١٣٩٣محمدی، میثم ،
  .١٩١-١۴۶، ص ٢جدید، ش

ادبیات فارسی، دانشگاه  کارشناسی ارشد رسالۀشناسی ترجمۀ قرآن قدس،  ک، سب١٣٩١رویا، ، مسعودی
  الزهرا .

، با همکاری مریم »قرآن قدس ۀهایی از ترجم های نگارشی بخش بررسی ویژگی«، ١٣٩۴مقدم، آژیده، 
 .٢٩۶-٢۵١ ، ص١، ش ١، س نقد کتاب ادبیات ۀشادکمالی، فصلنام

  .میرفخرایی، تهران مهشید ترجمۀ ،پهلوی زبان کوچک فرهنگ ،١٣٩۴نیل،  دیوید مکنزی،
  ، تهران.فرهنگ زبان فارسی باستان، ١٣٩٩یی، چنگیز، موال

  ، تهران. دادستان دینی، ١٣٩٧میرفخرایی، مهشید ،
  .  ١٣٨٩، تهران نحوی، اکبر کوشش به ،دبیری آیین، میهنی، عبدالخالق
، زبان و ادبیات فارسی، »عبری ـ بررسی برخی حروف اضافه در متون فارسی«، ١٣٩٢نوروزی، حامد ،

  . ١۵۴-١٢٩ص  ،٧۵، ش ٢١س
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، ترجمۀ تفسیر بررسی آوایی و صرفی ترجمۀ قرآن قدس و ترجمۀ سورۀ مائده، ١٣٩۴روش، حمیدرضا،  کنی

 های باستانی، دانشگاه عالمه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان رسالۀطبری و ترجمۀ تاج التراجم، 

  طباطبایی.
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