
کارکرد "وندها" در ترجمه ای آهنگین از دو جزء قرآن مجید
سید حامد موسوی جروکانی1

چکیده

یکی از مباحثی که در دستورهای تاریخی زیر عنوان واژه سازی مطرح می شود، مسالة "پیشوندها" 
از دستورنویسان، مقولة  آنان در کلمه است. عده ای  اعتبار جایگاه  به  نامگذاری  این  "پسوندها" است.  و 
“میانوند" را نیز به این دو اضافه کرده اند. در تقسیم بندی دیگر، عده ای از دستور نویسان، مقولة وندها را به 
وندهای اشتقاقی و تصریفی طبقه بندی می کنند. پژوهش حاضر، گزارش و تحلیلی است از کاررفِت وندها 
در یکی از ترجمه های قرآن که از قرن سوم هجری به جای مانده است. وندها در این ترجمة کهن، گاهی 
کارکرد دستوری داشته، نقش هایی مثل صفت و قید را می سازند. گاهی نیز حوزة معنایی فعل را تغییر 
البته  با استفاده از وندها، توانسته در به کارگیری فعل ها قدرت بیشتری داشته باشد.  می دهند. مترجم 
وندها در بعضی مواقع هیچ تغییر دستوری و معنایی ایجاد نمی کنند. الزم به ذکر است در این زمینه و با 
این رویکرد، پژوهشی با عنوان "قرآن قدس و کارکرد وندها" اثر مریم شعبانزاده و محمود براتی، انجام شده 
است، اّما در خصوص اثر مورد نظر، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. روش تحقیق نیز کتابخانه ای و 

تحلیل بر اساس بسامد بوده است.
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1- مقدمه

یکی از مسائلی که از زیرمجموعه های مبحث واژه سازی به حساب می آید، مقولة "وندها" 
است. وند، تکواژی مقید است که به طور مستقل استعمال نمی شود و در ساختمان واژه های 
مشتق و فعل های پیشوندی به کار می رود )احمد سلطانی، 137۸: 4۸- 49(. دستورنویسان، این 
مقوله را به اعتبار این که در کجای کلمه قرار می گیرد، نام نهاده اند. به این معنا که آنچه در 
ابتدای واژه واقع می شود "پیشوند" و آنچه میان دو کلمة مستقل گنجانده می شود "میانوند" 

و آنچه در انتهای کلمه می آید "پسوند" است )ارژنگ، 13۸1: 253 ـ 259(.
رویکرد دستورنویسان به این مقوله متفاوت است. برخی از آنان ـ مانند دکتر خانلری ـ 
به این مبحث دستوری نپرداخته اند، ولی عده ای دیگر، ضمن توّجه به این مقوله، وندها را 
به وندهای اشتقاقی و تصریفی طبقه بندی کرده اند. وندهای اشتقاقی به آن دسته از وندها 
ـَ  اطالق می شود که در ساختمان واژه های مشتق یا فعل پیشوندی به کار می روند؛ مثل 
ـِ ش وـ  بان، اّما وندهای تصریفی اساساً به منظور ساختن کلمة جدید به کار نمی روند  نده، 
و کاربرد آنها بیشتر برای نشان دادن جنبه هایی از نقش دستوری است؛ مثل: ن/می/ب/ ها 

)نشانة جمع(/ ی نکره/ تر/ ترین/ شناسه ها و ... )احمد سلطانی، 137۸: 49(.
نکتة قابل تأمل در این زمینه، این است که این نگرش بیشتر مبتنی بر دیدگاه زبان شناسانه 

است و به نظر می رسد دستورنویسان سنتی فقط وندهای اشتقاقی را مد نظر دارند.
نگارنده در این پژوهش، مقولة وندها را در کتاب ترجمه ای آهنگین از دو جزء قرآن 
مجید ـ که توسط دکتر احمد علی رجایی تحت عنوان "پلی میان شعر هجائی و عروضی 
فارسی" تصحیح شده ـ بررسی می نماید و با ارائة نمونه هایی از متن این ترجمة آهنگین، 

کارکرد دستوری و تأثیرات معنایی وندهای به کار رفته شده را طبقه بندی کرده است.

۲- بحث و یافته های تحقیق

۲-1- پیشوندها

پیشوند، کلمه ای است که در آغاز کلمه ای دیگر می آید و به لحاظ معنایی، تغییراتی ایجاد 
می کند. البته عالوه بر تغییرات معنایی، می توان تغییرات دستوری را نیز از کارکردهای آن 
دانست. در این زمینه، عده ای از دستورنویسان معتقدند که ممکن است حضور پیشوندها 
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در برخی موارد اساساً هیچ تغییری را ایجاد نکند )کشانی، 1371: 5(. در ادامه به بررسی 
وندهایی که در این ترجمة آهنگین به کار رفته، پرداخته می شود.

۲-1-1- در  

پیشوند "در" در ایرانی میانة غربی”andar” بوده و به صورت "اندر" و "در" به فارسی 
دری رسیده است )ابوالقاسمی، 13۸9: 340(. پیشوند "در" در این تفسیر گاهی بر سر اسم و 
گاهی بر سر فعل در می آید که گاهی موجب تغییرات دستوری می شود و گاهی تغییرات 

معنایی در کلمه ایجاد می نماید و در مواردی هیچ تغییر معنایی ایجاد نمی کند.

۲-1-1-1- تغییرات دستوری

کارکرد دستوری این پیشوند، ساختن صفت و قید از اسم است )همان: 340( که هر دو 
مورد در این ترجمة آهنگین دیده می شود:

الف( قید

فرعون و جنود درقفا بودند، آن بی دینان را غرقه کردیم )9(
جامش بگرفت، از پس بدرید، کدخداِی آن زن دروقت دررسید )66(

ب( صفت

زمینی بیند درهم پیوسته، پاره ای زو خوش، پار]ه[یی شوره )9۸(

۲-1-1-۲- تغییرات معنایی

را  اضافه شده، معنای فعل  ابتدای کلمه  به  این ترجمة آهنگین گاهی پیشوندها  در 
تغییر می دهند. به عنوان مثال بن فعل "گیر" به تنهایی به معنی گرفتن است، ولی آمدن 

پیشوند، معنای فعل را به "آغاز کردن" تبدیل کرده است:

از نوح درگیر تا روزگار تو، در نعمت ما فساد کردند )53(
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ز آدم درگیری تو تا قیامت، جواب دهی هرکت بپرسند )54- 55(
از نوح درگیر تا روزگار تو، از عاد و ثمود و هر که بودند )11۸(

فعل "رفتن" با اضافه شدن پیشوند "در" به معنی "داخل شدن" است:

چو دررفتند در نزد یوسف، گفتا: او را بِر من آرید )۸2(
بدان زیبایی از در دررفتند )40(

چو دررفتند در نزد یوسف ابوانش را بر تخت بنشاست )90(

فعل "شدن" به تنهایی به معنی "رفتن" است، ولی پیشوند "در" باعث شده تا معنی 
آن "داخل شدن" باشد:

گفت: جمله بهم از در آن شهر، اینک گفتم: نگر درنشوید )۸1(

فعل "یاویدن" )یافتن( به معنی پیدا کردن است، ولی به وسیلة این پیشوند، به "فهمیدن" 
تغییر معنا داده است:

تا آن وقتی که وادریاوند، دادها بدهد و داد بستاند )15( 
ما روز قیامت وادریابیم )10(

با اضافه شدن پیشوند، به "آشفتگی و  فعل "ماندن" به معنی توقف کردن است که 
حیرانی" ـ در دو مورد اول ـ و "ناتوانی و عجز" ـ در مورد آخرـ تغییر معنی داده است:

شما می گویی که او درماند. من می گویم ایشان درمانند )13(
ایشان را عذاب دو جهانی، در عذاب ابد صعب درماندند )111(

بی شک با ما سخت درمانید )112(

دو فعل "نیاید" و "شوی" به معنی "آمدن" و "رفتن" است و لزوماً دخول یا خروج در 
جایی یا از جایی را نمی رساند، بلکه این معنی با اضافه شدن "در" حاصل می شود:

تا تو بگویی در دانایی ما که درنیاید، ما داناییم بدانچه می درشوی )13(

فعل "آر" به معنی "آوردن" است و با اضافه شدن پیشوند به "داخل شدن" تغییر معنا 
داده است:
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ار در حین شان عذاب نکنیم، تا روزی چند در میان درآریم، گویند: بگو تا مانعش 
چیست؟ )19(

فعل "چیدن" گاهی به معنی "پهن کردن و گستردن" است و گاهی به معنی "برداشت/
جمع کردن" که با اضافه شدن پیشوند "در" معنای دوم نیز وجود دارد:

گفتند زمین را: آب درچین تو که آسمانی دامن درفجین )30(

فعل "روید" به معنی "رفتن" است، ولی با این پیشوند به معنای "داخل شدن" است:

چو جواز دهند، آنگاه درروید )۸1(

 فعل "آمدن" فقط ورود در جایی را نمی رساند، ولی به همراه این پیشوند، گویای ورود 
در جایی است:

زان بود که گفتم از پس درآیند )۸2(

فعل "شدن" به معنای رفتن است، ولی با اضافه شدن پیشوند، معنای داخل شدن به 
خود گرفته است:

گفت: بسم اهلل به مصر درشوید )91(

۲-1-1-3- عدم تغییر معنایی

برخی از کلمات در این ترجمه وجود دارند که پیشوندی به آنها اضافه شده، ولی تأثیر 
معنایی نداشته است:

فرمانم را وقت دررسید )42(
گویی وی بود که می بخندیدند، وادریابیم )19(

از آنچه گویند یا زانچه درخواهند )20(
اثبات کنم نبوت خود را عذاب الیم تا دریاود )22(

آوازش داد که درنشین )29(
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۲-۲- ب

این پیشونِد فارسِی دری، در فارسی میانة غربی به صورت "pad"و در فارسی باستان 
)ابوالقاسمی، 13۸9: 340(. کارکرد  "pati" بوده است و به معنی صاحب و خداوند می باشد 

دستوری آن، ساختن صفت و قید است. در بعضی از مواقع نیز در ابتدای فعل واقع می شود 
و به لحاظ معنایی، تأکید را به فعل می افزاید.

۲-۲-1- کارکرد دستوری

الف( صفت

ایشان خود را براه خواندند )111(
گفتند: حاشا ای ملک زینهار، بسامان تر ازو کس را ندیدند )76(

زان قوم نباش که نه بکارند، زیرا که هالک از تو برآید )11(
ایشان ما را بسزا ندانند، بگو که مگر سری درآرند )21(

می پنداری که تو کسی؟ ما جمله تو را بکس نداریم )45(

ب( قید

او را ببینند صبرشان برسد، او را بدو چشم بمثل نیستند )23(
قومی کاین را یاد نگیرند، ایشان بمثل نه عاقالن باشند )24(

اگر ایشان را بمثل برانم من درمانم، یار نیاوم )26(
از من بمثل قفیزی گندم، بی برادر تا خود هم نیاوید )7۸ - 79(

چو صاع داران صاع ندیدند بشتاب بتک همی دویدند )۸2(

۲-۲-۲- کارکرد معنایی

گاهی اوقات پیشوند "ب" سر فعل می آید و به لحاظ معنایی، تأکید را به آن اضافه می کند. 
گویی دی بود که می بخندیدند )19(

از انذارت هیچ بمگیار )20(
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بیشتر مردمان زان بنگروند )22(

در این ترجمة آهنگین در برخی موارد پیشوند "ب" به صورت "وا" و در مواردی نیز به 
صورت "فا" سر فعل درآمده است.

الف( وا به جای ب

دنیا زیشان به مرد واماند، باطل گردد هر آنچه کردند )21 - 22(
گفت: کوه اندوه واندارد مگر آن را که خدای بدارد )30(

رحمت خواهی به سر واگردی، زیادت قوت ازو بیاوی )33(
فردای خود را این وانهادند )121(

هر چیز کزو بمرد واماند، بنی اسرائیل را بداریم )10(

ب( فا به جای ب

درین هر دو بسی نشان است ار فاشنوید، معنی بجای آرید )4(
امروز تو را رسوای سرخلق، رسوای سرخلق، آب فانماییم )9(

گفت: بار خدای، زینت و اموال فاشان دادی، گفتی بگروید )7- ۸(
من نیز به سینه دست فادارم )46(
صبری فاکن خود را نگه دار )53(

۲-3- بر

این پیشوند در فارسی میانة غربی "abar" بوده که به صورت "ابر" و "بر" به فارسی 
دری رسیده است )ابوالقاسمی، 13۸9: 339 -340(. پیشوند "بر" در این ترجمة آهنگین گاهی 
بر سر اسم درآمده و گاهی بر سر فعل. در مواردی که در ابتدای اسم آمده، نقش صفتی و 
قیدی ایجاد کرده است و در مواقعی که بر سر فعل در آمده، معنایی را به فعل افزوده است. 
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۲-3-1- کارکرد دستوری

الف( صفت

به تو فرستادند از خداوندت این نامه حق برحقیقت )97(

ب( قید

عیالش بشنید برپای، بگمارید، به اسحاق و یعقوب مژده دادند )39(
تأمل نکنند، انصاف ندهند برعمیا برو می ببرند )93(

۲-3-۲- کارکرد معنایی )بر+ فعل(

اضافه شدن "بر" به ابتدای فعل گاهی باعث شده تا تغییر معنایی در فعل حاصل شود. 
البته گاهی نیز هیچ تأثیری نداشته است.

الف( تغییر معنا

فعل "داشتن" به تنهایی به معنای "تملک و دارندگی" است و با افزوده شدن پیشوند، 
به معنی "بلندی و رفعت" است:

آسمان ها را بی ستون برداشت )97(

فعل "برگرفتن" با توّجه به ساختار جمله به معنی "محاسبه کردن" است، در حالی که 
"گرفتن" به تنهایی به معنای "اخذ کردن" می باشد:

مرایشان را حساب واماست، واجب آن بود که شمار برگیرند )114(
واندیشی شمار برگیری تا دریاوی که می چه گویم )26(

"بر" به معنی  با پیشوند  "چرخ زدن و گشتن" است، ولی  "گردیدن" به معنای  فعل 
"تغییر مسیر دادن" و "روی گردان شدن" است:

تا می داند آنچه می بشنود، زوتر برگردد از ضاللت )116(
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ار برگردی از من بینید )35(
ار برگردی، باور نداری شما همه را فردا عقابست )17(

ار برگردی زیان شما را )6(
زیشان برگشت و گفت: اندوها روشنان چشم از من گروها غمناک شده )۸6(

 فعل "برآوردن" به معنای "خارج شدن" است، در حالی که "آوردن" به تنهایی معنای 
متفاوتی دارد:

ز زندانم برآورد تا تو بشنوی )91(

 فعل "بردارم" در این جا به معنی "تحمل کردن" است که این معنا در اثر اضافه شدن 
پیشوند "بر" به خود گرفته است:

بگو ار جرم کنم کیفر بردارم )26(

فعل "برداشتن" با توّجه به ساختار جمله به معنی "بلندی صدا" می باشد، در حالی که 
اصل فعل چنان که گذشت معنی دیگری دارد:

پنهان گویند یا بانگ بردارید )101(
ار صبر کنیم ار بانگ برداریم، واجب نکند که ما برون آرند )122(

ب( عدم تغییر معنا

در این صورت جانشین "به" شده است:

گفت ایشان را که بوی می برم از یوسفی، یوسف برجاست )۸9(
یقین دانید که عقلم برجاست )90(

سنگی چو خشت بر سر آمد )42(
جاشتانی نان بر سر دارم )70(

نابیناسان او را برگیرند )60(

در برخی از موارد نیز این پیشوند به صورت "وا" آمده است:
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شما واگردی وا بر یعقوب )1۸5(

۲-4- بی

این پیشوند در فارسی میانه غربی به صورت "abe" بوده که به صورت "ابی" و "بی" 
به فارسی دری رسیده است )ابوالقاسمی، 13۸9: 340(. کارکرد این پیشوند در این ترجمة 

آهنگین، ساختن صفت و قید است.

الف( صفت 

بگو: سبحان اهلل، و اهلل که نگرفت، او بی نیاز است، او راست عالم )5(
تو نامه ز ما بجمله دارید، بی شمار نشان بداده در عالم )93(

ار جنی بود ار انس که بی ادبی کنند، تعزیر بچشند )54(
بر آن بی خردی، عقاب یاود )12(
وا بی دینان تو هیچ منشین )30(

ب( قید

بگو مپرستید اال خدا را، شما را بی شک ازو ثواب است )17(
بی اذن، یک تن سخن نگوید، هیچ کس به محال چیزی نجوید )49(

این ترک گناه با شکر اهلل بی شک هر دو ز واجبات است )17(
ار واخواستی بی شک توانستی که یکسان داشتی )53 - 54(

زمان و مکان وا گاه و بیگاه )11۸(

۲-5- نا/نو

این پیشوند در فارسی میانة غربی به صورت "ana، an، a" به کار رفته و در فارسی دری 
به شکل "نا" باقی مانده است )ابوالقاسمی، 13۸9: 33۸(. کارکرد این پیشوند، ساختن صفت است.

عذاب از کفار تأخیر کردیم تا رسوالنم نومید گشتند )94(
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تو نادانسته نگر نپرسی... ز نادانسته، زفان نگه دار )31(
ز نادان تشبیه هیچ نشگفت، آنان که برو دروغ گویند )5(
از انذارات هیچ بمگیار، هرچند ایشان ناخوب گویند )20(

نعمت شان دهیم، شکر نکنند، سخت شان دهیم، ناسپاسی کنند )20(

۲-6- با

این پیشوند در فارسی میانة غربی به شکل" abāg " به کار می رفته و در فارسی دری 
به صورت "ابا" و "با" آمده است )ابوالقاسمی، 13۸9: 340(. پیشوند "با" در این ترجمة آهنگین 
گاهی صفت می سازد. گاهی نیز نقش قیدی ساخته است. گاهی نیز به صورت "فا" بر سر 

فعل آمده است و در برخی موارد نیز "به" به جای "با" به کار رفته است.

۲-6-1- کارکرد دستوری

الف( صفت

بیدار شدند و بگرویدند بنفرین بودند با آفرین گشتند )11(

ب( قید

او عالم را در شش شباروز با هر دو بهم در وجود آورد )1۸(
زینهار کز مشرکان نباشی وابرویدگان بهم همی باش )14(

من هردو بهم بحق نگه دارم باید که به من جمله بگروید )77(
گفت: جمله بهم از در آن شهر اینک گفتم: نگر در نشوید )۸1(

گاهی به جای "با" پیشوند "فا" نشسته است: 

چو بانگ عذاب فادید آید، یکی زیشان زنده نماندند )47(

گاهی نیز "به"

او عالم را در شش شباروز با هر دو بهم در وجود آورد )1۸(
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زینهار کز مشرکان نباشی وابرویدگان بهم همی باش )14(

۲-7- باز

این پیشوند غالباً در ابتدای فعل واقع می شود و بیشتر از آن که نقش دستوری ایجاد 
کند، تأثیر معنایی دارد. در این ترجمه گاهی معنی "دوباره" را می رساند. مانند: 

نعمتشان دهیم شکر نکنند. سختشان دهیم ناسپاسی کنند. نعمت گیریم، سخت بازآریم، 
این نیکوی ز ما نبینند )20(

چو بازآمدند نزد یعقوب گفتند: یا باب خودت نگوییم )79(
رحمت خواهی به سر بازگردی )36(

و در برخی از مواضع به جای "ب" آمده: 

ار بازآیند، فایده یاوند )107(
آن قوم از پیش مثله گشتند، ار بازآیند وافاپذیرند )100(

ادبار برفت، دولت بازآمد )14(
ار بازآیند، جمله بیامرزم )14(

جوابش بازده از هر کهتر تا یاد گیرم جواب واببرم )74(

و گاهی نیز جای آن، "واز" قرار گرفته است:

گفت: بارخدای، وازداشت خواهم ز مانند آنکه از پیش گفتم )31(
ز اول در خدای عذر خواهید، پس وازآیید، هر دو خطابست )17(

ار وازآرید رنجه ندارید شترواری گندم بدهیم )۸2(

۲-8- فرو

در فارسی دری، این پیشوند در ابتدای اسم می آید و از آن صفت می سازد. مثل فروتن 
)ابوالقاسمی، 13۸9: 341(، اّما در این ترجمة آهنگین غالباً بر سر فعل واقع می شود:

وا بارخدای دستان نتوان، فروورهاتان را وادریاوید )76(
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برخی از بار ما فروبستند )79(
صدید در نار نیز بچشند، در گلو گیرد، فرو نگذرد )121(

چو برادرانش آن را بدیدند، فروماندند، بنگر چه گفتند )۸4(

۲-9- هم

این پیشوند در فارسی میانة غربی به صورت "ham" بوده که در فارسی دری به صورت 
"هم" و "هام" به کار می رود )ابوالقاسمی، 13۸9: 340(. کارکرد این پیشوند در این ترجمة 

آهنگین، ساختن صفت است:

قومی که مرا همباز گویند، دروغزنند و ُد گمانند )4(
تحکم نرسد اال مر آن را کاو را هیچ چیز همتا ندانند )72(

... یا، می ما را هنباز گویند افعال خدای نبود بشرکت )104(
قومی او را همباز گفتند )110(

۲-10- ذو

کلمة ذو، عربی است. در زبان فارسی دری، کلمات عربی ال، بال، ذو، ذد به عنوان پیشوند 
به کار می روند )ابوالقاسمی، 13۸9: 341(. کارکرد آن، ساختن صفت از اسم های عربی است:

حکیم خبیر، نامه تو را دادست، این نامه تو را ز ذوالجالل است )16(

۲-11- میانوندها

میانوندها کلماتی هستند که میان دو اسم واقع شده آنها را به کلماتی مرکب بدل می سازند. 
در این ترجمة آهنگین از دو جزء قرآن کریم، میانوندهایی چون "تا"، "به" و "ا" به کار رفته است.

مراد از این نامه خطابست، نامه ای محکم از سر تا بن )16(
یوسف گفت: کاین خزاین را سر تا سر کلید به من اسپارید )77(

خود روز به روز رنج ها یاوند )109(
او عالم را در شش شباروز با هر دو بهم در وجود آورد )1۸(
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۲-1۲- پسوندها

پسوندها، کلماتی هستند که در آخر کلمه می آیند و غالباً در معنی و حالت دستوری 
آن تصرف می کنند، البته گاهی هیچ تغییری ایجاد نمی کنند )کشانی، 1371: 5(.

۲-1۲-1- ـی

کارکرد این پسوند در فارسی دری، ساختن اسم معنی از صفت است که به آن، اسم 
مصدر و حاصل مصدر هم می گویند )ابوالقاسمی، 13۸9: 344(. کارکرد دیگر آن، ساختن صفت 

نسبی است )همان: 344(.

الف( اسم مصدر/حاصل مصدر

گناهان تان جمله بیامرزد، بسیار ازو نیکوی بینید )45(
رسوالن زانجا بر لوط رفتند، بدان زیبایی از در درفتند )40(

شومی َدرسید، خردت بشولید تا تو چه بری ازین چه می گویی )34(
این را چون حبطه گرداند، ز اهلل، شما یاری نیاوی )6(

خویشتن داری برکت بار آرد، ضایع نشود. یقین بدانید )77 - 7۸(

ب( نسبی

ایشان را عذاب دوجهانی، در عذاب ابد صعب درماندند )111(
هفت خوشه سبز با اند یابس، این هفتی سبزان خشک بودند )73(

گفت آن مصری که او را بخرید، زینهار ای زن کاو را نیکوا داری )64(
بگو عشری دربافند، بدون خدای از هر که در عالم، نحوی و ادیب، یاری درخواهند )21(

از ما او را نو بیتانند، کز پیش و ز پس نگاه می دارند )101(

۲-1۲-۲- تر

این پسوند، در فارسی میانة زردشتی به شکل "tar" بوده که در فارسی دری به صورت 
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است  مطلق  صفت  از  تفضیلی  صفت  ساختن  پسوند،  این  کارکرد  می رود.  کار  به  "تر" 
)ابوالقاسمی، 13۸9: 346(.

گویند: بگو تا مانعش چیست؟ ما بتر کنیم، بلی و نیک آریم )19(
ثواب ابد زین همه بهتر، ایمان آری تقوا برزید )7۸(

ظالم تر از آن کسی مدانید که بر باری خدای دروغ گویند )22(
امروز مرا امید قوی تر گشت )۸6(

زیباتر ازین مثل نباشد که بارخدایت یاد کردست )114(

۲-1۲-3- ـه

در این ترجمة آهنگین، این پسوند، دارای کارکردهایی چون ساختن صفت فاعلی گذشته، 
صفت مفعولی گذشته، اسم از اسم، اسم مصدر و صفت از صفت می باشد.

الف( صفت فاعلی گذشته

پس از آن، هفت سال سخت باشد چنان که گذشته بیشتر بخورید )75(
میوه دادیم راحت پیوسته، هر دو جاوید از ما بیاوند )111(

زینهار کز مشرکان نباشی وا برویدگان مهم همی باش )14(
این برادر من اینجا نشسته، معلوم کنی ازو بپرسید )۸۸(

پیری نومید از ره فرزند، این مهتر من شیخ گشته، عجب دارند از پیر، فرزند )39(

ب( صفت مفعولی گذشته

جزای همه ساخته داریم ار نیک کردند ار بد کردند )114(
در آن آیاتست بر چنین تدبیر، آن را که خرد را کار بسته )99(
بی شمار نشان بداده در عالم که گر درنگرند ما را بدانند )93(

به اندک مایه ولیکن بهایی بفروخته شد، درم بساختند )64(
بدان وقتی یوسف یعقوب، خوابی دیده بود، بگفت فا یعقوب )5۸(
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پ( اسم مصدر

بنو اسرائیل در پیش بودند، بدان دریاشان گیاره کردیم )9(
ار وازآرید رنجه ندارید، شترواری گندم بدهیم )۸2(

هم ناقه او هم زمین خدای راست، در رنجه او فایده ندانم به ستیزه او پَِیش بکردند )37(

ت( اسم از اسم

هوای همه و آب یکسان، تفاوت بسیار پوسته وابسته )99(
چنان که شیره وا در او کنید )75(

ث( صفت از صفت

زمین بیند در هم پیوسته، پاره ای زو خوش، پاره ایی شوره )9۸(

۲-1۲-4- ـا

این پسوند در فارسی میانة غربی به صورت "āg" به کار رفته و در فارسی دری به شکل 
"ا" آمده است ) ابوالقاسمی، 13۸9: 344(. کارکرد این پسوند در این ترجمة آهنگین، ساختن 

صفت فاعلی می باشد.

ما بیناییم تو را نگه داریم زیشان فا من نگر نگویی )2۸(
مثل هر دو ز ما بشنوید: چو کور چو کز کافران باشند، شنوا و بینا چو مؤمنان باشند )24(

بگوا در میان ترازوا گو میل مکنید، اهلل دانا است، راست می باش )52(
فریشتگان از هیبت آن هر یک ما را زیبا تسبیح آرند )102(

زیبای جایی روز قیامت، ایشان را بی شک بسازند )10۸(

۲-1۲-5- ـان

به  این پسوند در فارسی میانة غربی به شکل "ān" کاربرد داشته و در فارسی دری 
صورت "ان" است )ابوالقاسمی، 13۸9: 344(. کارکرد این پسوند در این ترجمه از قرآن کریم، 
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ساختن صفت فاعلی، قید و صفت نسبی می باشد.

الف( صفت فاعلی

کشتی در میان موج های صعب به امر اله تازان می رفت )2۸(
جوی هایی روان هم او پدید آورد )9۸(

چو وقت عشا آن شب درآمد هر یک زیشان گریان درآمد )62(
دادها بدهد و داد بستاند وحکام جهان این نتوانند )15(

به اذن اهلل در جنان آرند، در آب روان، سایه درختان )124(

ب( قید

شتاو  دنان،  و  شادان  کردند،  چه  کایشان  بنگر  بیا  کردند،  خبر  آن  از  را  قومش  چو 
می کردند )40- 41(

آن اهل کتاب کایمان دارند، قرآن شنوند، شادان گردند )113(

پ( صفت نسبی

پیغام دادیم به عادیان جمله، برادرشان هود پیامبر را )33(
پیغام دادیم به ثمودیان یکسر، برادرشان صالح پیامبر را )36(

۲-1۲-6- ین

این پسوند در فارسی میانة غربی "ēn" بوده است و در فارسی دری به صورت "ین" به 
کار می رود )ابوالقاسمی، 13۸9: 343(. کارکرد این پسوند در این ترجمه، ساختن صفت عالی 

و صفت نسبی است.

الف( صفت عالی

من می شما را مسأله ای پرسم که چون راست گویند، جواب دادند: خدای میهین، دیگر 
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کیهین از مس بکنند از زر بزنند )71(
نگوسارترین اندر قیامت، ایشان باشند کاهی نکنند )24(

از قصه ها، نیکوترین، این دان. یاد گیر ز قرآن بر خلق برخوان )5۸(
میهین ترین شان گفت: شما دانید بابای شما و شما چه گفتند )۸5(

با یک دگر تدبیر کردند، گفتند او را کمترین شش ماه محبوس که تقدیر کردند )69(

ب( صفت نسبی

صفت نسبی در این ترجمه آهنگین یا از اسم ذات ساخته می شود یا از اسم معنی:

ـ صفت نسبی از اسم ذات

از هر مویی چه سرخ و چه زرد، تروش و شیرین از خشک و تر اندک و بسیار تقدیر او کرد )9۸(

ـ صفت نسبی از اسم معنی

عجب از مکر اینان کان پیشینیان هم مکر کردند )114(
تشبیه نکنند، او را پرستند، به روز پسین ایمان دارند )112(

به اندک مایه و کمین بهایی بفروخته شد )64(

ـَک  -7-1۲-۲

ـَک" به  این پسوند در فارسی میانة غربی به شکل"ak" و در فارسی دری به صورت " 
کار می رود )ابوالقاسمی، 13۸9: 345(. کارکرد این پسوند، ساختن اسم مصغر است.

این صواعق را نشانکی دادن تا عذابی سخت را پدید آرد )102(
گاوان دیدم من هفت فربه که گاوان الغرشان می بخوردند. این الغرکان هم هفت بودند 

کان فربیان را می بخوردند )73(

نده ـَ  -8-1۲-۲

این پسوند در فارسی میانة غربی "andag" و "indag" بوده و در فارسی دری به صورت 
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ـَنده" درآمده است )ابوالقاسمی، 13۸9: 342(. کارکرد این پسوند، ساختن صفت فاعلی است. "

جنبنده مدان تو در زمینی یکسر اال بر ما کاو را بدادیم )1۸(

البته در این ترجمه گاهی این پسوند حذف شده است:

نشان ها بود در باب یوسف وا برادرانش پرستندگان را )59( 
آگاه نداند که غیب دان داند، هر چند سر را در جامه آرند )17(

همه دینداران را چنین خوانند )71( 
 چو صاع داران، صاع ندیدند، بشتاب بتک همی دویدند )۸2(

ـَن  -9-1۲-۲

ـَن" به کار  این پسوند در فارسی میانة غربی"an" بوده که در فارسی دری به شکل "
می رود )ابوالقاسمی، 13۸9: 343(. در این ترجمه، کارکرد این پسوند، ساختن مصدر است.

از خواندن بت سودت ندارد، از ناخواندن زیان ندارد )14(
گفتند: زینهار نه جای این است، فرستادن ما از بهر این است )39(

قرآن، عربی از بهر آن بود تا دریافتنش نهمار آسان بود )57(
نبوت و علم هر دو به تو دهد از نعمت او برخوردن بینی )5۸(

علیم و حکیم، اسرار داند، نومید گشتن، نه جای آن است )۸6(

ـِش  -10-1۲-۲

این پسوند در فارسی میانة غربی به صورت "išn" به کار می رفته و در فارسی دری به 
ـِشن" کاربرد دارد که صورت دوم کم استعمال است )ابوالقاسمی، 13۸9:  ـِش" و " دو صورت "

342(. کارکرد این پسوند در این ترجمة آهنگین، ساختن اسم مصدر است.

گفت: بود کازوا دستوری خواهم، از آمرزش نومید مباشید )90(
ایشان فازوا خواهش کردند، گفتند: پدرش بزرگ پیرست )۸4(

خواهش، کافران فاما هرگز هر چند کنند، سود ندارد )103(
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زان وقت که همه را به بلوغ آورد آزمایش را، ار چه همی دانست، پیشا که همه را در 
وجود آورد )1۸(

هر کس از شما که کردش نیکو بد، او خویشتن را خود آب روی آورد )19(

۲-1۲-11- ـگار

این پسوند نیز در فارسی میانه به شکل "gār" و در فارسی دری به صورت "گار" کاربرد 
دارد )ابوالقاسمی، 13۸9: 34۸(. کارکرد آن، ساختن صفت نسبی است.

روزگار نشد که بخته بریانی فاپیش آورد )39(
از نوح درگیر تا روزگار تو ار عاد و ثمود و هر که بودند )11۸(

از نوح درگیر تا روزگار تو )53(

۲-1۲-1۲- بان/ وان

این پسوند در ایرانی میانة غربی به شکل "bān" بوده که به فارسی دری رسیده است. صورت 
دیگر این پسوند "وان" است )ابوالقاسمی، 13۸9: 347(. کارکرد این پسوند، ساختن صفت از اسم است.

نه نگه وانم تا من نگه دارم، شما خود از خود انصاف بدهید )43(
صاع وان ز پیش، بار ایشان به سبب آن صاع یک یک بپساد )۸3(

میزوان از من بهتر نیاوید )7۸(
پس کاروانی به قرب آن چاه حاضر گشتند )63(

گفتند: بداری کاروان را که صاع ملک، ایشان بدزدیدند )۸2(

۲-1۲-13- ـار

این پسوند در فارسی میانة غربی به صورت "ār" بوده است و در فارسی دری به شکل 
)ابوالقاسمی، 13۸9: 343(. کارکرد این پسوند در این ترجمه، ساختن  "ـار" در آمده است 

صفت مفعولی از مادة ماضی است.

وندر کردار از صالحان باشند )20(
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کردارتان را یکسر نگه دارد )35(
ما کردارشان جمله دانیم، ایشان از ما خبر ندارند )52(

گفتار شما اصلی ندارند )110(

۲-1۲-14- ناک

این پسوند در فارسی میانة غربی "nāk" بوده است و در فارسی دری به صورت "ناک" 
به کار می رود. کارکرد این پسوند، ساختن صفت است )ابوالقاسمی، 13۸9: 61(.

گفت: چو شما او را ببرید، غمناک شوم، باور دارید )61(

۲-1۲-15- گن/گین

در فارسی میانه غربی به صورت "gēn" بوده است و در فارسی دری به صورت "گین" و 
"گن" به کار می رود. کارکرد آن، ساختن صفت است )ابوالقاسمی، 13۸9: 346(.

به سبب ایشان اندوهگن گشت )40(
اندوهگن مباش که عزت ما راست )4(

م ـُ  -16-1۲-۲

در فارسی میانة غربی به صورت "um" و "umēn" بوده است که در فارسی دری به شکل 
ـُمین" به کار می رود. کارکرد آن، ساختن عدد ترتیبی است )ابوالقاسمی، 13۸9: 345(. ـُم" و " "

سال هشتم راحت پدید آید )75(
چو بانگ عذاب از دور آمد، چهارم بامداد، یکی نرستند )3۸(
روز چهارم صالح و یارانش به رحمت ما از آن بجستند )3۸(

۲-1۲-17- سان

نقش این پسوند در فارسی دری، ساختن قید است.
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بدبختان را اندر آتش آرند، بر سان خزان همی برزمند )50(
ار واخواستی بی شک توانستی که یک سان داشتی بدانچه شایستی )53 - 54(

۲-1۲-18- وند

این پسوند در نمونه هایی که در این ترجمة آهنگین به کار رفته، بیانگر دارندگی است.

رحمت اهلل وا برکتش هر دو، بردی و بر تو و بر نسل و پیوند )39(
خویشاوندش گواه او بد )67(

ـِشت  -19-1۲-۲

این پسوند به صورت "išt" در فارسی میانة غربی بوده است و برای ساختن صفت عالی 
به کار می رفته که در فارسی دری به صورت جزئی در کلماتی مثل بهشت باقی مانده است 

)ابوالقاسمی، 13۸9: 61 - 69(.

بهشت بهست متقیان را، باور دارند اگر خرد دارند )94(
بی شک ایشان بهشتیان باشند )24(
آنجا که بهشت، دنیا چه ارزد )107(

چون حق برزد، بهشت یاود )105(

۲-1۲-۲0- وار

این پسوند، در فارسی دری اساسا صفت ساز است )فرخ، 1324: 95(.

برادر را نگاه داریم، شترواری هر یک بستانیم )۸0(

۲-1۲-۲1-ـیک

این پسوند، صفت ساز است.

شب را تاریک تا بیارامید، روزی روشن تا فرا ببیند )4(
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۲-1۲-۲۲- ستان

این پسوند در فارسی میانة غربی به صورت "istan" بوده است که در فارسی دری به 
شکل "ـستان" و "ـشتان" به کار می رود. کارکرد آن، ساختن اسم مکان است )ابوالقاسمی، 

.)349 :13۸9

هم زندانی هم چون دبیرستانی یک دیگر را حرمت دارند )71(

ـ پی نوشت ها

نسخة خطی این اثر ارزشمند هنگام تخریب قسمتی از حرم حضرت علی بن موسی 
الرضا )ع( به دست آمده است. این کتاب ترجمه ای است آهنگین از دو جزء قرآن که با 
توّجه به قرائن متنی، مربوط به اواخر قرن سوم یا اوائل قرن چهارم است. دکتر رجایی با 
شواهدی که در صفحة هفتاد و شش تا هشتاد و دو مقدمة ارزشمند خود ارائه می دهند، 
مترجم را از شرق ایران و از مردم ماوراءالنهر می شمارد )رجایی، 1353: هفتاد و شش مقدمه(.

3- نتیجه گیری

به طور کلی وندها توانایی زبان دانان در ساختن واژه را قوت می بخشند. در کتاب پلی میان 
شعر هجایی و عروضی ـ که ترجمه ای آهنگین از دو جزء قرآن است ـ کاررفِت پیشوندها و 
پسوندها قابل توّجه است، اّما استفاده از میانوندها در مقایسه با آن دو، کاربردی اندک داشته 
است. در نگرشی کالن، وندها هم به لحاظ دستوری قابل مطالعه اند و هم به لحاظ تغییرات 
معنایی که گاهی در برخی از کلمات ایجاد می کنند. در این اثر، با کمک وندها مقوله های 
دستوری مانند صفت )انواع آن(، قید، اسم مصدر، اسم مصغر و اسم مکان ساخته شده که 
دو مقولة صفت و قید بیشترین کاربرد را دارد و مابقی با اختالف زیاد در مرتبة بعد قرار 
می گیرند. عالوه بر این، نویسنده با استفاده از وندها در معنای فعل ها نیز تغییراتی ایجاد 

کرده و به نوعی باعث شده تا امکان بیشتری در استفاده از فعل ها داشته باشد.  
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