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 چکیده  
رساای و تاثیرگذارترین بخش هر جمله بشاامار میرود. بر ترینبطور قطع گروه فعلی مهم

شمند     ویژ سیری ارز ستخراج نتایج آن در آثار تف سی بویژ زبان  گیهای فعل و ا ر آغاز ه دفار
شناخت گونه   گشکل  سی دری ، میتواند ب ستور   ها و طبقه بندی كاملتر قواعدیری زبان فار د

سی،  ستور    تاریخی زبان فار سی د سی     زبان كمک كند.آثاری كه تاكنون در برر شنا سبک  ، ،
نها كمتر های زبانی مناطق مختلف ایران، بدار و زبانشااناساای بویژه شااناخت  گونه   انواع نث

  ششم   تا چهارم قرن از فعلها شناسی   در این مقاله میکوشیم تا به گونه  رداخته شده است.  پ
یم و بگوییم های زمان ،ساخت و افعال گونه ای  بپرداز فارسی از جنبه  بر تفسیرهای  تکیه با

ه عوامل و  بندی كرد؟ و چ   های زبانی میتوان بررسااای و طبقه   فعلها را از لحاظ گونه    كه آیا  
ون همین منظور،تفسااایرهایی چ دة این فعلها از یکدیگر هساااتند؟ب   ،متمایزكنن  ویژگیهایی  

 م ،االعاج قرآن تفساایر فی التّراجم پاک، تفساایر تاج قرآن طبری، تفساایر تفساایر ترجمۀ
سیری  شری  بر تف سیر  قرآن از ع سخۀ )مجید قرآن مجید،تف سیری  از بخشی  ،( كمبریج ن  تف
سیر  كهن، شی  از ای گزاره تف سیر  از بخ سیر ) كریم قرآن تف شی(    تف سیر  ، شنق سفی  تف ،  ن
سیر  سرار و عُد      رَوحُ و الجمنان رُوضُ تف شف اال سیر ك سی قرار  االبرار مو ةالجَنان و تف رد برر

  شناسایی ابلق آثار، این در شناسی گونه لحاظ فعلها،از كه میرسیم نتیجهبه  آنگاه میگیرد. و
 .هستند بندی تقسیم و

 

س      های كلیدی:واژه سی،د سیرهای فار سی ،افعال گونه   تف شنا ای، زمان تور زبان،گونه 
   ساختمان فعلها. فعلها،
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Verb Typology between 4th to 6th centuries with an Approach to 

Persian Interpretations 

Hassan Dehghani Pour1, Iraj Mehraki2 (correspondent author) 

 

Abstract 

Definitely, the current category is the most important and influential 

part of every sentence. Examination of verb features and extraction of 

results in commentary works of valuable Persian Language, especially at 

the beginning of formation of Dari language, can help identifying its 

categories and more complete classification of its ancient grammar rules. 

The works that are less investigated in the study of grammar, stylistics, 

different types of prose, linguistics, and understang language varieties in 

different regions of Iran, In particular. In this article, we attempt to study 

verb forms, from the 4th to 6th centuries, relying on Persian interpretations 

of aspects of time, structure, linguistic processes and types of verbs so as 

to see whether we can analyze and categorize the verbs in terms of 

language forms. What are the factors and characteristics that distinguish 

these verbs from each other? For this purpose, interpretations such as the 

translation of Tafsir al-Tabari, An Interpretation of the Holy Quran, Taj 

al-tarajem fi tafsir al-qor'an le-al-a'ajem, Interpretation of the Qur'anic 

verse, Commentary on the Holy Qur'an (Cambridge Edition), part of The 

Ancient Interpretation, Propositional interpretation of part of Commentary 

on the Holy Qur'an (Shanqashi interpretation), Interpretation of Nasafi, 

Rawz al-jinan wa ruh al-jinan, Kashf al-asrār wa ʿuddat al-abrār are 

investigated. 

  

Keywords: Persian interpretations, Grammar, Typology, Verb forms, 

Verb tense, Verb structure. 
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 مقدمه

ست      شده این ا سیر  سیر،  یکی از تعاریفی كه از تف  به معل و آیه نزول سبب  علمم كه تف

( ص) اساااالم گرامی پیامبر  (24: 1 الجنان،ج  روض«).لفظ اسااات آن از متعال  خدای  مراد

سیر  را ،آیات ضرورتها  در همواره شان  باید رو این از.میکردند تف ستین  را ای سّر قرآن م نخ  ف

ست  سیر  های روش)دان سید  قرآن تف ضا  ،   انایرانی نخستین،  هایسده  همان از(12مودّب: ر

سیر  علم اهمّیّت سته  را تف سیر  نگارش،ب دان سی   و عربی تفا ساس  بر.پرداختند فار   كتابهای ا

سی  نثر پیدایش مورد بحث، سیری  منابع مبنای بر فار   باید تلف،های زبانی مخرا در گونه تف

 .دانست چهارم قرن از

سی گونه  شکل  هایبرر سیر   گیری زبان مختلف زبانی بویژه در دوران  سی، در تف های فار

سۀ آنها با معادلهای قرآنی هركدام، بویژه دقّتی كه مترجمین در    رابرنهادهای  بفارسی و مقای

رداشت شود،   فارسی دچار تحریف یا سوء ب  قرآن كریم ب قرآن میکرده اند تا مبادا در برگردان

فارساای و  زبانمیتواند روشاانگر زوایای نایافته زبان فارساای و نشااانگر تاثیر عمیق قرآن در 

 باشد. آنها های زبانی، در نگارشف ایرانیها در ساخت واژه ها و بکارگیری گونهنوآوری شگر

قدیمی  بارة گو    از  نده در بداهلل   نه ترین اشااااارات پراك مّد   ها ،میتوان از ابوع ن بمح

خن نام برد كه دربارة هشااات اقلیم عجم سااا دانان قرن چهارم،احمدمَقد سااای،از جغرافی 

چیده  پی دیگران و دری آنها  از میداند كه برخی    عجم را ،عجمی زبان شاااهرهای  میگوید و   

آشاااکار اسااات.)احسااان   آنها اختالف و میشاااوند نامیده «فارسااای» آنها همگی ترند؛امّا

 (378 :2التقاسیم،ج

تا   دربارة گونه شااناساای در زبان فارساای دری،در حوزة منابع تفساایری، از قرن چهارم 

 در قالب دو ضاامیمۀ مجلۀ آینۀ« دكتر علی رواقی»آقای شااشاام،بجز تحقیقهای ارزشاامند 

دكتر امید »از آقای« برابرهای فارسی در ترجمه های قرآنی و سیر تحوّل آن»میراث و مقالۀ 

سی و در موارد پراكنده از « مجد شایان تو «ژیلبر الزار» در مجلۀ ادب فار صورت  ،كاری  جّه 

 نگرفته است.

،تاریخی ها، از جنبه های زبانیی برای شناخت گونهتوان،تالشی علمرا می«گونه شناسی»

ر زبان و جغرافیایی و دسااته بندی ویژگیهای آنها،برای بهره گیری در زمینۀ مباحث دسااتو 

سه گونۀ ما      شناسی وفنون ادبی تعریف كرد . از میان گونه های رایج ، وراءالنهری فارسی،زبان

یا رازی در حوزة       نۀمركزی  نۀ هروی،گو خار      یا فرارودی،گو نۀ  یک گو ما و  حث  ج از مورد ب

ها و تفسیرهای قرآن  ،سرشار از ویژگیهای زبانیم ترجمه  یعنی گونۀ سیستانی   حوزة بحث ما،

 (52هستند.)گونه شناسی متنهای فارسی)گونۀ هروی(:

  آنها، جغرافیایی موقعیّتبه  پرداختن ، گذشاااته ایران در مختلف هایگونه بررسااای در

یّت  . میرساااد نظرب ضاااروری بارة موقع یایی گونه   در ندة       جغراف ما،نویسااا حث  های مورد ب
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قمری(،حدود ماوراءالنهر را از مشرق  به تبت و از   372تالیف به سال «)حدود العالم»نامعلوم

ند.)حدود           به غوز و از شااامال به خلخ میدا عالم :  جنوب به خراساااان و از مغرب  ( 105ال

سان از مشرق به هن    دوستان و از جنوب به بیابان و كرگس   همچنین بر اساس نظر وی، خرا

محدود میشااود. و هرات  جیحون، شاامال به روداز مغرب به گرگان و حدود غور و از كوه و 

ناحیۀ جبال     « ری»( و 88یکی از شاااهرهای آن اسااات.)همان:    را نیز شاااهری عظیم از 

 (139میداند.)همان:

ر جمۀ تفسااایتر»ترین تفسااایرها،یرهای مورد بررسااای ما،یکی از عظیمدر بین تفسااا

شد ،از گونۀ ماوراءالنهری می«طبری ست .آن با ، این اثر،در گونه كه در مقدّمۀ این كتاب آمده ا

سلطنت م  سامانی،ب   نیمۀ دوم  قرن چهارم هجری ،در زمان  صور بن نوح  سیله عدّه ا ن ی از و

 (5علمای ماوراءالنهر، به زبان پارسی ترجمه شد.)ترجمۀ تفسیر طبری،مجلّد اوّل:

ن ،از مؤلّفی ناشااناخته،حدود قر«بخشاای از تفساایری كهن به پارساای » كتاباثر دیگر،

 ،نکات گویشاای ،رساام الخطّی و دسااتوری از گونۀ   كهن هایچهارم هجری كه دارای واژه

ی،  چاپ رسیده است.همچنین، نسخۀ دیگر   ب 1375رواقی سال   علی مقدّمۀ هروی است و با 

ن در و مقدمۀ محمد روش  مینوی مجتبیبا یادداشتی از  «كهن تفسیری  از بخشی »با عنوان 

هجری  چهارصااد از قبل را كتاب انشااای تاریخ مینوی، چاپ گردید. مجتبی 1351سااال 

 (ده:  كهن تفسیری از بخشی تفسیر)میداند.

ز ،حداكثر از نیمه اوّل قرن پنجم تجاو    (كمبریج نساااخۀ )«مجید  قرآن تفسااایر»تالیف 

 اسااایرتف  نمیکند.این اثر بویژه در بخش فعلها، دارای ویژگیهای آثار خراساااانی اسااات. از     

 مقدمۀ ست.درا پنجم یا چهارم قرن از ،احتماالً نام بی ، از نویسندة«پاک قرآن تفسیر»دیگر،

هد  مید یرانی ،احتمالش خان محمود رسیده،حافظ چاپب رواقی علی کوششب كه تفسیر این

 ماوراءالنهر باشد.)مقدمۀ تفسیر قرآن پاک:سی( و غزنین اثر از گونۀ این

 نظر بنابر كه اسفراینی،قابل ذكر است اثر ترین مفصّل ، «التّراجم تاج»خراسان، در حوزة

 رساایفا زبان به قرآن تفساایر حوزة در تألیف الهی،نخسااتین اكبر علی و هروی مایل نجیب

گارش  میرود وشااامار  ب های   یقینب قریب  احتمال  به  آن ن  بوده قمری 460 تا  430 ساااال

نام است   بی یا نویسنده  اثر دیگر از منابع مورد بحث ما، از (دوازده: 1،ج التّراجم تاج)است. 

 پنجم قرن لاوای یا چهارم قرن اواخر مربوط به احتماالً نامیده میشود و«شُنقشی تفسیر»كه 

ست و میتواند  شد  آن به نزدیک یا هروی حوزة از ا سی)     .)با سی متنهای فار شنا  گونۀگونه 

 (39:فارسی هروی((

دارای تاریخ تالیف و كتابت نیست و از نظر زمانی،ویژگی   « تفسیری بر عشری از قرآن  »

آثار قرن چهارم یا پنجم و از لحاظ زبانی،خصوصّیّات آثار خراسانی را دارد.تفسیر دیگر،كشف 

سرار و عُد  شید  برار، اثری ازاال ةاال سال  میبدی الدّین ر سیاری  قمری( 520 )  ویژگیهای از ب
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 دارد. خود در را از قرن ششم هروی گویش

  یا نَسااَف در ،(538-462)نساافی محمّد بن عمر الدّین نجم ابوحفص نساافی را، تفساایر

شَب  شت  ماوراءالنهر شهرهای  از نَخ سندة  این. نو  رگیریبکا سلجوقی،با  و غزنوی دوره نوی

 غدیساا زبان در بعضاای ریشااه البتّه كه (فرارودی) النهری ماوراء اصاایل فعلهای از بعضاای

 وضُاست.همچنین،رُ كرده فراهم فرارودی گونۀ شناخت و حفظ برای ارزشمند دارند،فرصتی

 اواخر زرگ شاایعیب واعظ و مفسااّر،عالم ، رازی ابوالفتوح بدیل ،اثر بی الجمنان و رَوحُ الجَنان

 ركزیم گونۀ ترین اثرتفاسیر مورد بحث،شاخص بین در و است ششم قرن اوایل و پنجم قرن

 شمار میرود.  ب

ساایر های یاد شااده بر اساااس تفاو ویژگیهای آن در گونه« فعل»ررساایبدر این مقاله ب

وجود  مورد بحث میپردازیم.دربارة فعل، در منابع دساااتور زبان فارسااای،تعاریف  متعدّدی         

یا كاری  ای میدانند كه بر شاادن یا بودنو دیگران فعل را كلمه« بهار»عرایدارد.ملک الشاا

ل را فع« خیام پور(»168كردن در یکی از سااه زمان داللت كند.)دسااتور زبان پنج اسااتاد: 

ادن ،فعل را بركردن یا روی د« خانلری»(68:فارساای زبان دسااتور) همیشااه مسااند میداند.

کنااد.)د                     ی م یف  عر ت تی در سااااه زمااان  ل تن حااا مری یااا داشاااا تور زبااان   ا ساااا

 دستور )های دیگر قابل صرف میدانند. ،فعل را بر خالف  كلمه«احمدی»و«یانور(»17فارسی: 

ساات كه ارضااا باطنی در تعریفی بهتر ،در تعاریف اخیر،بر این باور محمد (21:فارساای زبان

التر یعنی  گروه فعلی از یک كلمه یا بیشتر ساخته شده است و همواره در ساختمانم واحد با     

 (110بند،جایگاه اسناد را اشغال میکند.)توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی:

 فعلها زمان

شده، در       شتر از هر زمانی، در تفسیرهای یاد  ساده، بی  جمله از مختلف هایگونه ماضی 

سانی و  هروی،ماوراء النهری ضرو  ،خرا س مركزی كاربرد دارد.یادآوری این مطلب  ت كه ری ا

 جهت حجم باالی مطالب ،بنا را اختصار میگذاریم.دربخش ذكر مثالها ، ب

د ناسه:این زمان در همۀ تفسیرهای مورد بحث، كاربرد دارد و نمیتوان  بن ماضی + ش   -1

)تفساایر شاامار رود: گفت مر ایشااان راساات كردند و الفغدند.ویژگی متمایز كنندة گونه ها ب

 (99قرآن پاک:

ارسیک(نیز گاهی  متنهای فارسی میانه )پدر  «بااا»ماضی ساده:جزء پیشین« + بااا» -2

را تاكید میدانند كه  «باااا»آمده است. ملک الشعرای بهار و دیگران این   برسر صیغه تام می  

تاكید   «باااااا»بهار  (و در جایی دیگر،105اسااتاد:  پنج بعداً زاید شااده اساات.) دسااتور  

سی،ج     شنا سبک  میداند و برای تاكید و زاید ن «باااا»و ناتل خانلری آن را  (368: 1میداند)

سی:        ستور تاریخی زبان فار صریح و فراوان میداند.)د شواهد  ستلزم  (  79اظهار نظر قطعی، م

ضی  ساخت  این سیرهای  همه در ساده،  ما این كاربرد را میتوان .دارد كاربرد بحث، مورد تف
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ست    ب شم دان ش صه ای برای تفاوت    عنوان ویژگی بدون تغییر از قرن چهارم تا  شخ .هرچند م

زبانی نمیتواند باشد:یک گروه خاموش بودند و با این ماهی گیران بساختند.)تفسیر  هایگونه

 (2قرآن پاک:

اهیم متعددی همانند موارد زیر در مف ساده ان ماضیبا زم«ی»ماضی ساده + ی:این  -3

 رفته است:بکار می

سیر        بیان خ« ی» 3-1 شم ؛ همانند ترجمۀ تف ش سیرهایی از قرن چهارم تا  واب: در تف

سرار،تاج   طب شف اال سیر قرآن مجید  التّراجم ری، روض الجنان،ك سخۀ )و تف  ینا (كمبریج ن

نابراین گونه    «ی»  انی و،خراسااا هروی،فرارودی جمله  از ایرانی مختلف های كاربرد دارد.ب

از قرن  برابر نظر ملک الشااّعرای بهار، در نثرم پس مركزی دارای این ساااخت فعلی هسااتند.

 رفته ؛ ولی در شااعر تا قرن هشااتم ادامه داشااته اساات.)ساابکاز میان   «ی»شااشاام ،این 

ی كه فرعون در خواب دید كه آتشاای از بیت (:و آمده اساات از سااُد382: 1شااناساای،ج

: 1ج، (كمبریج نسااخۀ)مجید قرآن المقدّس بیامدی و گرد بر گرد مصاار در گرفتی.) تفساایر

381) 

سیرهای مورد بحث از قرن چهارم تا  «ی»شرط : این   «ی» 3-2 شم به     در همۀ تف ش

ست.این كاربرد را  همانند    یژگیم متمایزعنوان وخواب را ، نمیتوان ب بیان «ی»كاربرد رفته ا

ی  مگونه های مختلف زبانی در این دوره دانساات:دگر آن كه،اگر گفتی من بهشاات   كنندة

من بهای بهشاات دارم  بهشاات  هره داشااتی كه گفتی من بهشاات می خرم،یافروشاام،گه زَ

.) روض ناخریده ماندی و بنده از این خیر بریده، پس یأس پدید آمدی و افالس پیدا شاادی

 (44: 10الجنان،ج

هایی  یژه با جملهی فارساای میانه اساات،بوبازماندة وجه تمنّائ «ی»تمنّا: این  «ی» 3-3

رآن ری بر عشری از ق تفسی  در تفسیر نسفی،تفسیرشنقشی و      آغاز میشود و «كاشکی »كه با 

شعر        مجید ب شد؛ولی در  سیرها دیده ن ست؛ اگرچه این كاربرد در همه تف ا قرن تکار رفته ا

سبک خر     ست.پس از نظر زمانی،درمحدودة  شته ا سانی قرار نمیگ هفتم نیز كاربرد دا یرد؛امّا  ا

یژگی  اند وهای فرارودی و خراسااانی و هروی یا حوزة جغرافیایی نزدیک به آن ،میتودر گونه

، كاشکی  متمایزكننده،در زمان مذكور باشد:تا چون آید به قیامت گوید مر شیطان خویش را

 ( 925میان من و تو از مشرق تا مغرب بودی مسافت.)تفسیر نسفی:

  معرّفیب و میآید «كه »از آن  بعد معموالً كه «ی» این:توصیف «ی» با ساده ماضی 3-4

سی  شانه      «ی»چیزی میپردازد كه میتوان آن را  یا ك سانی،این ن صیف نامید.در گونۀ خرا تو

 وی فرزندان  فرزند   ایشاااان اشاااتران فُحولم از فَحلی كه  بودی آن «حام » امّا  و:كاربرد دارد 

شستندی   شتندی  باز و برنهادندی بار و برن  و مردان آنگاه بمُردی كه آنگاه چرا،تا و آب از بدا

 كه اساات «ی» از غیر «ی» این(620: 2التراجم،ج تاج.) بخوردندی وی گوشاات آن از زنان



 79/ششم با تکیه بر تفسیرهای فارسی  تا ها از قرن چهارمگونه شناسی فعل

سا   و «مطیعی»بهار ضیحی »شمی سا،   و بنابر مینامند «تو شمی بعد از فعلی كه « ی» آن نظر،

ضارع،حکم      میآید«كه»بعد از  شد و چه م ضی با صورت فعل چه ما ضارع  و در این   التزامی م

 (306:شناسی سبک كلّیّات).بنهادی كه نیافت جائی و برداشت را آن:دارد را

 در گونۀ ماوراء النهری و هروی در آثاری چون ترجمۀ«ا»ا: پسااوند  ماضاای ساااده + -4

سیر  شف  تف سرار و  تاج  طبری ،ك شود. در ادامه به دو نوع ا  التّراجم اال ز كاربرد آن دیده می

 اشاره میشود:

 در «گفت» فعلب «ا»لحاقدلیل ا نبودن لوممع از الشااّعرای بهار الف پاسااخ: ملک 4-1

سی    سبک . )میگوید سخن  مفرد شخص  سوم   به حافظ از بیتی با دهخدا( 380:  1،ج شنا

 سوال  نشانه  «ا» كه التواریخ مجمل مقدمۀ در «بهار» نظر ردّ به و پرداخته كاربرد این اثبات

 مقول ینوع نشااانۀ آن را«الزار»)مقدمۀ مجمل التواریخ:یز(.اساات ،پرداخته دانسااته جواب و

 دهحدس ز (ابوالقاسمی 262)فرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی:   .است  دانسته  قول

شانۀ    ست،ن شد  تاكید ا ستور .)با سی  زبان تاریخی د شانه،در  با توجّه به رواج این ن(206:فار

ورة دقرنهای بعد و رواج نداشاااتن آن در مکانهای دیگر در این زمان، نمیتوان سااابک یک 

ست و بهتر   ست، خاص دان سی كرد:و چون بیامدند جادوان،گ    آنا سی برر شنا فتند را در گونه 

ه:آری و كفرعون را كه:چه همی باشااد ما را مزد اگر باشاایم ما غلبه كنندگان؟ گفتا فرعون 

 ( 1163: 3شما باشید.آنگاه از نزدیکان من.)ترجمۀ تفسیر طبری،مجلد

سخ: در 4-2 شانۀ  «گفتا»در «ا» كاربرد، این الف غیر پا ست و ب  جوابی و السو  ن نظر نی

یژ در گونۀ میرساااد ،این ویژگی زود تر از  الف  مذكور از بین رفته باشاااد. در نمونۀ ذیل،بو      

 –ر جوابی در كار نیساات: پیغمب و هروی و خراسااانی، پیش از این عبارت در متن، سااوال 

ص رَ  عَجَوَام  فرمود.بدین فخر كرد و گفتا: أُوت یتُ –سلّم   و آله و علیه اهلل صلّی   ل یَ الاکَل م وَاخاتُ

 (63: 1التراجم،ج اخات صَارً.)تاج الاکَالَمُ

ساده د    -5 ضی  ضارع : ما سانی،  ماوراء در گونۀ ر معنای م  مركزی و هروی، النهری، خرا

ست:او هر كه       ضارع محقق الوقوع ا ساده به جای م ضی  كفر و  وجود دارد.گونه ای از آن ،ما

 (83شنقشی: گشتی دور از راه راست.  )تفسیر،بی راه گشتشرک آرد،بی راه 

كاربرد این گونۀ فعلی ،از ویژگیهای مهمّ گونه هروی، در این «:ید»ا بماضاای ساااده   -6

سیر          شی از تف ست ما را اهلل.)بخ سنده ا سنااهلل؛گفتندید كه ب ست. قالوا ح ی كهن به دوران ا

 (63پارسی:

 ماضی استمراری:

شااامار  كه جزء پیشاااین فعل ب   «می»: این پیوساااته و ناپیوساااته در اول    «می» -1

قاسااامی »میرود، ند كه بر اساااتمرار داللت میکند و بر سااار فعل           « ابوال ید میدا آن  را ق

در  یا بی فاصااله از فعل، شااکل پیوسااتهب« می(» 236میآید.)دسااتور تاریخی زبان فارساای:
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د  های یادشااده كاربرد دارد:این آن اساات كه در وی به شااک می بودیت در طول عه  گونه

« می»کار رفته است. ب ناپیوسته، در گونۀ هروی « می»(همچنین 938خویش.)تفسیر نسفی:  

پیوسته است و این میتواند نشانه كهنگی نثر     «می»بیشتر از   شنقشی،   تفسیر  در ناپیوسته، 

و تفاوت گونۀ هروی این اثر با گویش مركزی و فرارودی باشااد.هرچه به اواخر قرن شااشاام 

 ناپیوسته و فعل كاسته میشود:   « می»گرفتن اسم،قید و ضمیر بین    نزدیک میشویم، از قرار 

بمهممْ؛اللّه بر ایشااان می   یَسااْتَهْزم ُ ما بر مؤمنان افسااون گرانیم ،اللَّهُ؛ مُسااْتَهْزمؤُنَ نَحْنُ إمنَّما

 (76: 1االسرار،جلد كشف.)افسوس كند

سته در اول فعل:    « همی »-2 سته یا ناپیو شخیص  برای ویژگی یک «همی» پیو  آثار ت

 میانه یفارس  كه در تفسیرهای زیر دیده میشود،در   صرفی  از این جزء.میرود شمار ب قدیمیتر

 «همی ( »85: فارسی،خانلری  زبان تاریخی دستور .)است  میرفته کارب استمراری  ماضی  برای

»  داشته است. فعل ، در گونۀ مركزی،ماوراء النهری و خراسانی كاربرد از فاصله بی پیوسته یا

فارساای ب مان یا در اثر گرایش گونه ها،مرور ز، نیز در نثرهای تفساایری ب ناپیوسااته «همی

وش خمعیار كم كاربرد میشااود:اكنون همی بت این جوان دساات در گردن وی آورد و او را 

ر از الجنان ، كمت ( این جزء صرفی، در تفسیر روض  9پاک: قرآن خوشک همی آورد.)تفسیر  

تر بیش  «می»مجید كاربرد قرآن از عشری  بر و در كتاب تفسیری طبری است   تفسیر  ترجمۀ

راری استم  ناپیوسته در زمان ماضی   یا پیوسته  «همی» است و در تفسیر نسفی     «همی» از 

ر گونۀ دكاسته میشود و   «همی» ششم، در گونۀ مركزی كاربرد    قرن دیده نشد.بنابراین، در 

 فرارودی در اواخر قرن پنجم از بین میرود.

رد.آقای خانلری در آخر:در اكثر تفسیرها ،این كاربرد وجود دا«ی»در اول و  «همی»  -3

ا توجّه به ب( 91آخر فعل در مفهوم تکرار میداند.)دستور تاریخی زبان فارسی،   را در «ی»این

:همی ششم این ساختمان فعلی از بین رفته است      قرن تفاسیر، در گونۀ هروی و مركزی در 

 (619: 2التّراجم،ج راهگذریان را از شیر.) تاجطعام دادندی 

ست كه    :آخر در «ی» و اول در «می»  -4 سمی،معتقد ا قیدند كه «می»و«همی»ابوالقا

سی:      ستور تاریخی زبان فار ستمرار داللت میکنند)د ا كاربرد این اید بپذیریم ب(؛امّا ب233بر ا

ثار آ،ویژگی مشااترک اكثر ها ، یک ساااخت از زمان اسااتمراری  داریم .این كاربرد نشااانه

 مشش قرن در مركزی گونۀ ودر نیست نسفی تفسیر تفسیری قرن چهارم تا ششم است و در

: 4د طبری،مجلّ تفسیر  دارد: كمانها بیاوردندی و كمان یکدیگر می كشیدندی)ترجمۀ  وجود

1767) 

 شنقشی در سایر تفاسیر كاربرد دارد. رآخر:بجز تفسی در «ی»در اول و « با» -5

سنادی:كاربرد /«همی»  -6 سنادی ،درترجمۀ  «همی» می + فعل ا سیر  ا   طبری و تاج تف

التّراجم وجود دارد و این به آن معنی اسااات كه در گونۀ ماوراء النهری تا قرن چهارم و در       
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سیر كاربرد دارد:پس       شم در تفا ش سانی تا نیمه اول قرن   برآنچه را شما  دهد خبر گونۀ خرا

  (595: 2التّراجم،ج تاج.) مختلف اندران بودید همی

سندگان  نظر برخالف: آخر در «همی»  -7 ستور  نوی ستاد  پنج د  از بعد گاه«همی»كه ا

ست؛ولی  آمده فعل ست  شعر  مختص صورت  این ا سیر  در(107«).ا سخۀ  )مجید قرآن  تف ن

هم  ماست و ویژگی  آمده فعل از بعد «همی»  كهن تفسیری از بخشی و شنقشی  ، كمبریج(

 تو كه ازنم ،اینهمی دانی چنان تو اگر»:گونۀ خراسانی،هروی تا قرن پنجم است  برای تمایز 

 (19: 2،ج( كمبریج نسخۀ)مجید قرآن تفسیر.) رسید خواهد فریاد را تو كنی،مر همی

خت در م   «ی»در اول و «ب» -8  قرآن فهوم آرزو،فقط در تفسااایردر آخر: این ساااا

سخۀ كمبریج )مجید سانی دیده شد: گفت مریم ای كاشکی من     (ن   پیش بمردمیاز گونۀ خرا

( یجكمبر نسااخۀ)مجید قرآن از این روز كه مرا پیش آمده اساات و پیش ازین بچّه.)تفساایر

 (13: 1،ج

ض « ید»الحاق  -9 ستمراری  به ما شانه    دی ا سرار ن شف اال شد:   ر ك ای از گونۀ هروی میبا

شان  الرَّ آیَاتُ عَلَیْهممْ تُتالَى إمذَا  حمن و پیغامهای او خَرُّوارسخنان   خواندندیدحْمَنم چون بر ای

 (48: 6االسرار،ج وَبُک یًّا به سجود افتادندی.)كشف سُجَّدًا

 ماضی بعید

شمار میرود خراسانی ب ماورء النهری و گونۀ این ساخت، ویژگی گونۀ:بعید +ی ماضی -1

ششم و متمایز كنندة گون  و متمایزكنندة آثار تفسیری قرن چهارم و پنجم با قر  ۀ مركزی ن 

ودند،  و فرارودی)نساافی(اساات: برخی از جهت عبارتی كه اندران موافقت لغت نگاه داشااته ب

 (1:5التّراجم،ج الفاظ مفسّران را تتبع نکرده بودندی. ) تاج

 های ماوراءالنهریتفاساایر قرن چهارم و پنجم از گونهین ویژگی ب+ ماضاای بعید: ا -2

سانی و   شان مقاتل:و آن، آن بود كه خرمن مسل     ،خرا ست: مفسّران گفتند،ازی مانی را هروی ا

 تفسااایری از به ناحیت طایف بساااوخته بود به شاااب وماده خری را بکشاااته بود)بخشااای

 (156كهن:

 ماضی نقلی

کار رفته است:این ب مفعولی + ام،ای...: در همۀ گونۀهای مورد بحث،این ساخت صفت -1

 ران كسااها عهد كرده اید و ایشااان از مشااركان عرب.) تفساای  ویزار شاادن پیغامبرساات از

 (  226شنقشی: 

ا  » -2 ،خراسانی   درآغاز:این ساخت، نشانگر رابطه مشترک  گونه های  ماوراء النهری« ب

ست و مركوز وجوب معرفت و ت     و شما ،مقرّر بکرده ا ست: با آن كه در عقل  وحید و مركزی ا

 (15: 19الجنان،ج عدل او.)روض

ستى،...: بنابر نقل مَقد سی مردم نیشابور سینی بیفایده  َ َ ستم،-صفت مفعولی مرخم+ -3
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قدیم پهلوی میداند  «استات »مذكور را باقیمانده «سین »بهار بر بعضی صیغه ها می افزودند.  

( شامیساا جزء   285: 1مینامد.)سابک شاناسای،ج   « افعال نیشاابوری »و این نوع از افعال را

عل را اسااام م   حذف   پیشاااین این ف به  ند.    « ه»فعول  گذاری  میک یّات ) نام  بک  كلّ  سااا

های   بررسااای این تفاسااایر نشاااان میدهد از نظر قدمت زمانی،درگونه  (333شاااناسااای،

و از نظر جغرافیایی در گونۀ خراساااانی و هروی كاربرد دارد و نمیتواند از نظر      ماوراءالنهری 

شد.همچن    شابور با صۀ متمایز كنندة     موقعیّت جغرافیایی و زمانم كاربرد، مختص نی شخ ین م

مهم دیگری برای تفاوت گونه فرارودی در نسااف و گونۀ مركزی در ری با گونه های مذكور 

 (56كهن: تفسیری از است:من پیمان كردستم فا محمد،نخواهم كان را بشکنم)بخشی

 

 ماضی التزامی

لف باش: این ساااخت،در تفساایرهای قرن چهارم تا  صااورتهای مخت صاافت مفعولی+ -1

شم    ست؛امّا      ،ش ست.رواجش را باید از نیمه دوم قرن چهارم دان سیار كم كاربرد ا ر آثاری دب

تمان مثل روض الجنان، در قرن ششم، همچنان كم كاربرد است.ماضی التزامی با این ساخ      

سیر  سیر  قرآن در تف شی و روض   پاک، تف ست.   شنق ستفاده قرار گرفته ا پس،   الجنان مورد ا

ده باشااد كه مركزی كاربرد دارد:چنانکه ما را اندران نام زد كر در گونۀ خراسااانی و هروی و

 (64پاک:  قرآن این محمّد پیغامبر منست. )تفسیر

ین ساخت،ویژگی گونۀ هروی و خراسانی باشد: و از    التزامی: ا در آغاز ماضی « باااا» -2

 ( 215شنقشی:  بهر چراشان عذاب نکند كتو بهجرت از میان ایشان برفته باشی.) تفسیر

 مضارع ساده:

ضارع  -1 ساختمان در آثار گونۀ   در «ی» با ساده  م سانی ،در فآخر: این    رارودی و خرا

سفی  تفسیر  سخۀ كمبریج )مجید قرآن تفسیر  و ن ذری دارد:من خویشتن را هیچ ع  كاربرد( ن

 آنقر .) تفساایرباشاادیو با من آیدی نشااناساام مر بی تهمتی را به از آنکه شااوی من باز  

 (14: 2،ج(جنسخۀ كمبری)مجید

ضارع  -2 ضی نقلی:در تاج التّراجم    م لجنان برای نقل روایت ا و روض ساده در معنای ما

له كه آاز رسااول ،صاالی اهلل علیه و  روایت كنداز این شاایوه اسااتفاده شااده اساات:ابوامامه  

 اشاااند. )روض گفت[ :هر كه او ثلثی از قرآن بخواند،چنان بود كه او را ثلثی نبوت داده ب      ]او

 (19: 1الجنان،ج

 مضارع التزامی:  

  با زامیالت در تمامی گونه ها،در بین همۀ فعلها،كم ترین كاربرد را دارد.ساااخت مضااارع

ست  گونۀ،ویژگی آخر در «ا» س لَ  كَمَا بمآیَۀٍ فَلایَأات نَا:فرارودی ا  ای معجزه ما به أَوَّلُونَ؛بیارداالا أُرْ

 (607:نسفی تفسیر)پیش رسوالن آوردند چنانکه تعیین به خواهیم می ما چنانک[ ای]



 83/ششم با تکیه بر تفسیرهای فارسی  تا ها از قرن چهارمگونه شناسی فعل

 مضارع اخباری  

صااورت پیوسااته و ناپیوسااته ، مشااخصااۀ گونۀ ماوراء  اخت بساادر اول:این « همی» -1

  بردمركزی و جالبتر آنکه درتفساایر نساافی كار النهری،هروی و خراسااانی اساات و در گونۀ

 تفساایر باشااید.)ترجمۀندارد:یکی آنساات كه همی گوید اگر چنین اساات كه بشااک همی 

 (22: 1طبری،مجلّد

دان گفتند خراسااانی كاربرد دارد:و كلبی گفت:جهو و در گونۀ هروی:درآخر «همی» -2

ن آكه میان ما و  گویی همیچگونه شااانود خدای دعاهای ما و ته)=تو( كه محمدی،چنین 

 (59مجید: قرآن از عشری بر آسمان نخستین پانصد ساله راهست.) تفسیری

برد  كار «می»در تفسایر شانقشای كمتر و     «همی»در آخر:« ی»در اول و  «همی» -3

سبان تازی همی ت    میبیشتری دارد و در گونۀ هروی دیده   شت ا رسندی  شود:او)=و(از نگه دا

 (221شنقشی: بدان دشمنان خدای را اندر دین.  )تفسیر

ركاربرد  پدر آن «همی»كهن كه پیشوند  تفسیری از بخشی بجز كتاب :اول در «می» -4

ست   شانه قدمت آن و تفاوت گونۀ آن نیز ا سیر فارسی قر     و ن سندگان تفا ن چهارم ، اكثر نوی

 تا ششم، از این ویژگی استفاده كرده اند.

در معنای بیان وجوب در گونۀ خراسااانی « ی»ضااارع اخباری: این مدر آخر « ی» -5

 نسااخۀ)مجید قرآن دیده شااد: و نیز گفته اند مرگ و كشااتن ایشااانرا الزمسااتی) تفساایر  

النهری  ءماورا ( .گاهی نیز در معنای بیان تردید در گونۀخراساااانی و گونۀ90: 1،ج(كمبریج

مۀ تفسیر  مشاهده گردید:و چون برداشتیم كوه را از بر ایشان گویی آن سایه ای استی.)ترج     

 (551: 2طبری،مجلّد

  كالم ثبات  و اومتد  یمعن در «آیه  نقل  برای همی» آیه:  نقل  برای اخباری  مضاااارع -6

  ردیمك صفت  كه اینست :اخباری،در گونۀ ماوراءالنهری است  الهی، ساختی از كاربرد مضارع  

 تفساایر ترجمۀ.)لاأَرْضما ف ی وَمَا السااَّمَوَات  ف ی مَا ل لَّه  سااَبَّحَ: گوید همی عزوجل خدای آنکه

 (1825: 4طبری،مجلّد

 آینده:

 ،در قرن شااشاام،زمان آینده، با جزء در ابتدا: در گونۀ مركزی « باااااا»زء صاارفیج-1

ساخت   کار نمیرود و در گونۀ هروی و خراسانی این ویژگی وجود دارد.در این ب «باااا»صرفی 

ی با  نیز،تفسیر نسفی همچنان متفاوت است: آنچه دانشومندان خویش شنیده بودندی ،بعض      

ده اند دا مؤمنان می گفتندی وزان جمله آن بود كه گفتندی كه ما را دانشاااومندان ما خبر

 (16پاک: قرآن .) تفسیربخواهد آمدكه این پیغامبر 

:فریشتگان گفتند: خداوندا  است «بااا»صرفی ابتدا: این ویژگی همانند جزء در« می» -2

 (81االسرار: میخواهی آفرید در زمین كسی را كه تباهکاری كند.)كشف
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ساخت، تنها در كتاب بخشی  « همی» -3 سیری  از در ابتدا: این  سیر كهن  تف  قرآن و تف

شانگر ویژگی مشترک گونۀ   ( نسخۀكمبریج )مجید هروی  دیده شد. این نوع كاربرد میتواند ن

شد     شاید هم زمانی این دو اثر با سانی و  وجّل وحی چون فرمان بردار یافتش،خدای عزّ:و خرا

 (23كرد بدو كه من ترا همی امام خواهم كرد تا مؤمنان به تو اقتدی كنند.) همان:

ساخت، در كتاب  همی در -4 شی  آخر: كاربرد این  سیر  از بخ شان   یتف كهن،میتواند ن

لوت مر ایشاااان را مُبتَلیکُم؛طا اهللَ ا نَّ قالَ آن باشاااد: دهندة قدمت  اثر و هروی بودن گونۀ 

 (81)گفت:خدای آزمایش كرد خواهد همی تان كه میان اردن و فلسطین است به آبی روان.

 فعل امر

مینامد.)دسااتور زبان  «زینت»بای « خیام پور»زء صاارفی را چنین ج:«بااااا»امر با -1

ی  (این ساخت در همه تفسیرهای مورد بحث،موجود است.وقتی شبیۀ چنین ویژگ85فارسی:

یشاااتر بمشاااترک در آثار وجود دارد،احتمال انتقال آن به دوران بعد و فارسااای معیار هم، 

 (37: 1،ج التّراجم ما را راه راست.) تاج بنمایاست:

ماوراء النه     :«می» با  امر -3 های مختلف ایرانی از  نۀ ری و هروی و  این ویژگی در گو

شت تا آنچه با ا    می خوانمركزی وجود دارد:  شو به هر آیتی درجه ای در به شد.)   و بر  و با

 (19: 1الجنان،ج روض

را در خود دارد  در فعل امر «همی»گونۀ هروی و خراسانی مشخصۀ     :«همی» با امر -4

بران .همی آیتفسایر طبری و تفسایر نسافی متفاوتند:آواز دهنده گفت:بر اثر من    و ترجمۀ 

 (93پاک: قرآن اثر همی شد تا بر سر اسمعیل)تفسیر

االسرار این فعل را دارند:هركه    نقشی و كشف  ش  تفسیر  پاک، قرآن امر غایب: تفسیر  -5

صیه الزواجهم     شما مرده گردد و زنان گذارد از پس مرگ خویش و صیت از  نان مر ز كندا و

 (49پاک:  قرآن خویش را)تفسیر

سیر   :امر فعل از قبل هال -6 شانگر تفاوت تف سایرآثار       این ویژگی میتواند ن شی با  شنق

 بر و دبیاموزی   و اخالص و بصااادق ببروید  و بپذیرید   و بگیرید  هال: گونۀهروی نیز باشاااد    

  (202) .خوانید

 فعل نهی

ای نهچنین نشا شنقشی تفسیر و كهن تفسیری از یوسته یا بی فاصله: بخشیپ« مه» -1

ست:  دارند.این ویژگی  شان  از ترسید  مهگونۀ هروی ا  فسیری ت از بخشی )من از بترسید  و ای

 (105:كهن

در آثاری؛ مثل  النهری ماوراء و هروی ناپیوسااته:كاربرد این نشااانه، در گونۀ  «مه» -2

، نشان میدهد ،در نثر تفسیری به نیمه دوم    كهن تفسیری  از بخشی  و طبری تفسیر  ترجمۀ

قرن پنجم و ششم نرسیده است:مه كازار كنید با ایشان نزدیک مسجد حرام  تا كارزار كنند    



 85/ششم با تکیه بر تفسیرهای فارسی  تا ها از قرن چهارمگونه شناسی فعل

 (128: 1طبری،مجلّد تفسیر با شما اندر آن.) ترجمۀ

وسته و ناپیوسته دیده  شکل پیب، خراسانی و النهری،مركزی ماوراء گونۀ نه+ فعل : در -3

سفی فرق دارد:ای مؤمنان نه پیشین كنید پیش فرمان خدا    هم میشود و  ی و چنان تفسیر ن

 (  2: 18الجنان،ج  رسول او و بترسید از خدای.)روض

سفی  تفسیر  در: آخر فعل نهی در «ا» -4 سخۀ كمبری )مجید قرآن تفسیر  و ن  چنین (جن

شود  دیده كاربردی سَبَنَّ  وَلَا: می س همم؛و  خَیْر( لَهُمْ نُمْل ی أَنَّمَا كَفَرُوا الَّذ ینَ یَحْ  مبرندا گمان ل أَنافُ

 (142نسفی، تفسیر)ایشان بهتری را مرایشان ما دادن زمان هست كافران،كه

 فعل نفی

در همه این آثار،نویسندگان   «(فعل +«ناااا»پیوسته:گذشته از كاربرد ساخت)   « نه» -1

خۀ نس)مجید قرآن تفسیرالجنان،  االسرار، روض شنقشی،كشف تفسیر طبری، تفسیر ترجمۀ

ه كرد هیچ چیز مگر ك نه گذاشااتاز ساااخت پیشااین بهره میگیرند: التّراجم و تاج( كمبریج

در  را كه  «نه »(گونه ای از این  1754: 4طبری، مجلد  تفسااایر آنرا چون ریزیده.) ترجمۀ  

ه  ائبه بندنامید: و علقمه گوید كه ساا «نه بی فعل»یافت میشااود،میتوان التّراجم تفساایر تاج

: 2راجم،جالت ال نه و میراث نه و عقل نه.) تاجای بودی كه بگذاشااتندی بر آن كه بر وی و

619) 

 تفسیر  شنقشی،   تفسیر  طبری، تفسیر  در تفسیرهایی همانند ترجمۀ : «نه»+ «باااا» -2

سخۀ كمبریج )مجید قرآن سی  ( ن شود.بنابراین در گونۀ مركزی متمایز و تف سفی  دیده   می ر ن

نسااخۀ )مجید قرآن و هرگز نیساات نگردد.) تفساایر  بنه گرددمتفاوت اساات:ملکش هرگز 

  تفساایر).باشااند كاران زیان قرآن،ایشااان و بمحمّد برود بنه كه ( و یا هر18: 1،ج(كمبریج

 (21:شنقشی

ا » -3 ا تفسیر نسفی وجود دارد:و بر آن میاردا شم در آخر:نمونۀ آن در« ا»در اول و « م

 (204را دشمنانگی قومی كه شما را از مسجد حرام بازداشتند.) 

ا »ا همی/می+نه ی -4 هرگاه در یک فعل نون »نویسندگان دستور پنج استاد معتقدند«: ن

ر  مگ«.نه همی دید  »م داشااات؛مانند  جمع شاااود، باید نون را مقدّ   « همی» و« می»نفی با  

ین (بر خالف ا106«)آمده است.  «همی »و «می»عری كه گاهی نون نفی بعد از ضرورت ش  ب

سیر  سخۀ )مجید قرآن نظر،در تف ست:هم و فعل ببین همی « نه»كمبریج( ، ن ی نه کار رفته ا

 «نااا»( همین طور در كشف االسرار كه 96: 2بینی كه برخدای همی چگونه دروغ گویند.)ج

ست:اگرجاهل بودید، داناتان كردم چون كه درنیابید؟ راهتان  «می»بعد از  نمودم چرا  آمده ا

 (129: 1االسرار،ج می نروید؟) كشف

 فعل دعایی  

سیر مورد بحث كاربرد دارد و ویژگی متمایز كننده   « ا» -1 ماقبل حرف آخر:در همه تفا
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سودمند       صهیب گفت: و بازرگانی ته)= تو( ست: شاد نی ست  با شی یا بابکر،چه خبر  از ؟) بخ

(گونه ای دیگر از این نشااانۀ دعایی كه ساااخت متفاوت دارد و برای گونۀ 5كهن: تفساایری

 (1340: 5طبری،مجلّد تفسیر ترجمۀ)ببخشایاد ماورء النهری نشانۀ خاص است: گفتا خدا

هستند:هالكی    در آخر: همۀ گونه ها این ساخت را  دارا  «ا»+  آخر حرف ماقبل «ا» -2

سیری      بادا و از رحمت شرک اند.) تف شان بما م  از شری ع بر ما دوری باد مر قومی را كه ای

یر نساافی كمتر از سااا در تفساایر دعایی فعل كاربرد نساابت گفت ( میتوان297مجید: قرآن

 .است گونه ها

 فعل مجهول و معلوم:

 ماضی مجهول: – 1

ها،گاهی كاربرد فعل   عالوه بر  كاربرد این ساخت در همۀگونه  :شد + مفعولی صفت  1-1

ست:و این مقدار برای آن     صورت میگیرد كه نهاد معلوم ا شد مجهول در جایی  ه در ك گفته 

سنده،  (در حالی كه نوی7: 1الجنان،ج قرآن لفظ نسخ و آیات ناسخه و منسوخه هست.) روض

 از احترام باشد.احتمال دارد این كاربرد ناشی  خود مفسّر است.

اء النهری ،هروی و  اورعنوان فعل معین در گونۀ م   ب« آمد »:آمد + مفعولی صااافت  2 -1

 «آمد» معینم مجید كاربرد بیشتر فعل  قرآن از عشری  بر شمار میرود.در تفسیری  خراسانی ب 

صّها بچند جای گفته آمد بدین ك   ب ست:و این ق تاب اندر.) عنوان ویژگی گونه ای قابل توجّه ا

 (338: 1طبری،مجلّد تفسیر ۀترجم

سیر  ترجمۀ :آمد+ مفعولی صفت «+ بااااا» 3 -1 سیر طبر تف سخۀ  )مجید قرآن ی و تف ن

اء دارای این مشاااابهت فعلی هساااتند و این ویژگی حاكی از نزدیکی گونۀ ماور        (كمبریج

ساات.) النهری  و خراسااانی  بهم دیگر اساات :و این قصااّها در سااوره عنکبوت بگفته آمده ا 

 (1739: 4طبری،مجلّد تفسیر ترجمۀ

ضارع مجهول  -2 صفت مفعولی +آید: فعل معین  م سیرهای مورد  « آید»:  حداقل در تف

ام گفته شمار میرود:این دو قصّه به جایگاه تم  ای گونۀ خراسانی یک ویژگی خاص ب بحث  بر

 (67پاک: قرآن آید.) تفسیر

نهاد نامعلوم دارند.از  وم وبه فعلهایی میگوییم كه  ظاهر معل«: مجهول گریز»های فعل -3

ابرین د.بنشنقشی در سایر تفاسیرمورد بحث وجود دار الجنان و تفسیر این ساخت بجز روض

سایر گونه ها و مشابهت گونۀ  ویژگی خوبی برای تشخیص   روی مركزی با ه گونۀ مركزی از 

 بشمار میرود كه بعضی از آنها عبارتند از:

س دُواا  الَ لَهُمْ ق یلَ وَإمذَامه فعلهای مجهوم به معلوم: ترج 1-3   گویندضم؛و چون األَرْ ف ی تُفا

 سااایراین منافقان را كه در روی زمین تباهی مکنیت و بدساااگالی و بدخواهی مکنیت.) تف

 (  5نسفی:



 87/ششم با تکیه بر تفسیرهای فارسی  تا ها از قرن چهارمگونه شناسی فعل

ذكر نام آنها:مهم ترین فعلها ،در     ا عدم تمایل ب    ی ع دلیل تعدّد مناب   عدم ذكر نهاد ب    3-2

 عشری بر ،در صیغه جمع میباشند. در تفسیری« گفته اند»و « آورده اند»این زمینه فعلهای

تکرار االساارار شاااید به دلیل پرداختن به مسااائل مذهبی، پر  كشااف ویژهمجید و ب قرآن از

س وقتی بر آدم رسااید كه ابلیآورده اند آدم یافت.«الاجَنَّۀَ زَوْجُکَ وَ أَناتَ اساات:خطاب اسااْکُنا

 (160: 1االسرار،ج ما را روی سیاه.) كشف،گفت بدانک ترا روی سپید دادند و 

 ساختمان فعل

ست         ف -1 ست:بخا شتر ا ساده بی سیر آغازین،كاربرد فعلهای  ساده: در تفا سیر )عل   بر تف

 (218:مجید قرآن از عشری

 كنند؛برای ایفا نقش ، هاگونه تشاااخیص در میتوانند فعل پیشاااوندی: پیشاااوندها -2

 و اساام نفی برای «نو» پیشااوند زبانی،بررساای هایگونه در مهم پیشااوندهای از مثال،یکی

شد  صفت  ست  بوده پركاربرد سغدی  در كه میبا سیر  در كه این ؛جالب ا سفی  تف   كاربرد ن

شانۀ  و ندارد صله  میتواند ن شد؛امّا  سغدی  از زبانی، گونۀ این گرفتن فا سانی  نۀگو در با  خرا

شود  سی   : دیده می سپا سیر )كرد نو سخۀكمبریج ) مجید قرآن تف  ینا مقابلم .در(287: 1،ج(ن

ز نظر .همچنین ا(213)كردن نسپاسی: دارد كاربرد نسفی تفسیر در «نااااَ» ،پیشوند پیشوند

گاهی   معنای فعل میشاااوند و كاركرد، با پیشاااوندهایی مواجه ایم كه گاهی باعث تغییر در

ل  فع ته بهموقعیّت قرار گرفتن گاهی پیوساا نظر از معنای فعل ایجاد نمیکنند و تغییری در 

 هستند و زمانی از فعل فاصله دارند:

از فعل ایجاد میشود:  با تغییر معنا:در این ساخت با آمدن پیشوند، معنای جدیدی    3-1

شدن ب  شدن)تاج اندر  شدن در معنی عریان كردن  (55: 1التراجم،ج معنی وارد   سیر تف)واپو

 (173:شنقشی

  ایجاد فعل از جدیدی معنای پیشاااوند، آمدن با سااااخت ینا بدون تغییر معنا: در 3-2

 تفسااایر اندر رسااایدن)ترجمۀ(64:كهن تفسااایری از بخشااای)كردن نماز فرو: نمیشاااود

 ( 617: 2التّراجم،ج ( برخاستن)تاج1731: 4طبری،مجلّد

نظر گونه ها هستند و ب دهندة تمایز های كنایی: بعضی از عبارتهای كنایی،نشانعبارت-4

 باز پس  این نوع از فعلها را داشااته اند؛مثالًمیرسااد،كلمات عربی كم ترین تاثیر در ساااخت 

 ، بر(560:همان) خوردن حسرت=زدن دست بر دست (961:نسفی تفسیر)رفتن= مرتد شدن

ز زد از گونۀ فرارودی یا ماورءالنهری،با    ( 581: 2طبری،مجلد  تفسااایر ترجمه )كُشااایدن  هم

 نسخۀ)مجید قرآن تفسیر)داشتن باز (،دست24كردن = بازداشتن از منکر)تفسیر قرآن پاک: 

سانی، زبان دراز كردن ( 86: 1كمبریج،ج ۀمركزی از گون (24: 10الجنان،ج روض)از گونۀ خرا

 است.
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 افعال گونه ای

رد دارند و  فعلهایی میگوییم كه از مصدر متفاوت در یک گونه یا بعضاً چند گونه كارب  به 

راهها، برای تمایز گونه ین تر،یکی از مهمها نیساااتند. این افعالویژگی مشاااترک همۀ گونه

 هایی از این كاربردها را ذكرمیکنیم:ها،بشمار میروند.در ادامه فقط نمونه

از  مختلف آن، برای نمونااه میتوان            هروی در آثااار  گونااۀ  كاااربردهااای مختصّ     از

می   در تفساایر شاانقشاافی نام برد:او یاد داری آن وقت را كی كید و مکر« پنامیدن»مصاادر

یا اندر دیوار تُوک(كافران مکّه تا ترا اندر زندان پنامند)= ل یُثابم ةی ندوساااختند ترا اندر ساارا 

نه از كاربردهای مخصاوص این گو «كویزیدن»( همچنین ،از گونۀ هروی، مصادر 215گیرند.)

 از یقت آن.) بخشاایو بایشااان نیامذ و در فهم ایشااان نکویزد حق  تَأاویلُه یَأات هممْ اساات: لَمَّا

 صاادرم از میتوان ماوراءالنهری، (از كاربردهای مختصّ گونۀ121ساای:پار به كهن تفساایری

یدن   » ندخسااا نای  به «ا ناه  مع نگ )جساااتن پ غدی  فره فَأاوُوا  ((1132:سااا  إملَى ذكر كرد :

هری،از مصاادر  .نمونۀ دیگر از گونۀ ماوراءالن(554:نساافی تفساایر)غار. به الاکَهْف ؛بیندُخساایت

های دیگر است كه در گونه(554:نسفی  تفسیر )در ترجمۀ)ل بَداً( « چفسند »چفسیدن،در فعل 

 نیافت نشد.  

 

 نتیجه

،بررسی و طبقه  ه، مورد توجّهمیدهد تا آنها را از جنبۀ گون مابررسی فعلها،این امکان را ب 

وه  بندی قرار داد.بر این اسااااس ، میتوان فعلها را در ساااه دساااته كلّی بررسااای كرد.گر     

صدر ،    ستند كه از نظر نوع م شانۀ ا      اوّل،فعلهایی ه شتن ن صرفی ، دا لحاقی ، پذیرفتن جزء 

از نظر  دارا بودن نوع زمان و مفهوم آن ، نوع كاربرد در مفهوم مجهولی و سااااختمان فعل     

شند. گروه دوّم،ف      شق و یا كنایی بودن، مختصّ یک گونۀ زبانی میبا ستند  هعلهایی ساده،م

م،فعلهایی  رک اند و گروه سو ها در داشتن ویژگیهای مذكور با هم ،مشت  كه در بعضی از گونه 

ارسی معیار  فها با هم ،یکسان اند و ویژگیهای این گروه معموالً در   هستند كه در همۀ گونه 

ها در گونه     امروزی دیده میشاااو  فاوت فعل پذ  د.عمده ترین ت جزء  یرشها را میتوان در نوع 

ساخته   تفاوتترین تفاوت آنها را فعلهایی دانست كه از مصدر م  صرفی و وندها یافت و مهم 

 نها است.فعلها و نوع كاربرد آ شده اند و وسیع ترین تفاوت فعلها،مربوط به، ساخت زمان
شان میدهد،         نتایج ب ساده ن ضی  سی فعلهای ما ست آمده از برر خواب، در  بیان «ی»د

اند ویژگی متمایز كنندة  مركزی  كاربرد دارد و میتو و ،خراسانی ماوراء النهری و هرویگونۀ 
«  گفتا»هروی؛همانند و النهری ماوراء گونۀ در«ا» پسااوند.ها از گونه مركزی باشاادگونهاین 

پاساااخ كاربرد دارد و در گونۀ مركزی وغیره ویژگی     غیرووجود دارد كه در دو نوع،پاساااخ   
شود.    سوب نمی ضی «همی»مح سانی وجود دارد.     با ما ساده تا قرن پنجم فقط در گونۀ خرا



 89/ششم با تکیه بر تفسیرهای فارسی  تا ها از قرن چهارمگونه شناسی فعل

تا قرن شااشاام   هروی گونۀ مهم ویژگیهای از«فتندیدگ»؛شاابیه  «ید» با ساااده ماضاای
  گویشاای تفاوت و نثر كهنگی نشااانۀ میتواند ناپیوسااته در ماضاای اسااتمراری،« می»اساات.

  «ی» و اول در «همی» ساخت  باشد.  فرارودی و مركزی گویش با اثر این هروی یا خراسانی 
طور همین نیساات.اسااتمراری در گونۀ مركزی ،هروی و در تفساایر نساافی   آخر ماضاای در

آخر در تفسیر نسفی دیده نمیشود ؛امّا در گونۀ مركزی در     در «ی» و اول در «می» ساخت 
 قرن تا النهری ماوراء گونۀ ، در«اساانادی فعل+  می/همی» قرن شااشاام وجود دارد.ساااخت

 در«همی» كاربرد دارد. كاربرد تفاسیر  در ششم   قرن اول نیمه تا خراسانی  گونۀ در و چهارم
 پنجم قرن تا  گونۀ خراساااانی،هروی  تمایز  برای مهم ویژگی اساااتمراری آخرفعل،در زمان  

االساارار از گونۀ هروی  كشااف در منحصاار ویژگی اسااتمراری، ماضاای به «ید»اساات.الحاق
 ماورء النهری های گونه از پنجم و چهارم قرن تفاسیر ویژگی «بعید ماضی+ ب»است.ساخت
سانی  ست. قرار گرفتن  وخرا ضی «  بااااا»ا شانگر  درآغاز ما شترک  رابطه نقلی، ن  هایگونه م
سانی  ماوراءالنهری ست. هم  مركزی و ،خرا سوم به  ا شابوری »چنین،فعلهای مو ،نمیتواند «نی

باشااد و نیز، مشااخصااۀ متمایز كنندة مهم دیگری برای تفاوت گونۀ   « نیشااابور» مختص
  «ی»نشانه  با ساده  رعهای مذكور است. مضا  مركزی در ری با گونه فرارودی در نسف و گونۀ 

سانی  و فرارودی در گونۀ آخر، در آخر در تفسیر   در «ا» با التزامی دیده میشود. مضارع   خرا
سفی كاربرد دارد. در  سیر  و مركزی گونۀ ن ساخت    تف سفی،   «همی»اول و نیز،  در «همی»ن

 «همی»ندارد. اخباری كاربرد در آخر، در مضااارع «ی» و اول در «همی»درآخر و ساااخت
در زمان .اسااات ماوراء النهری گونۀ كاربرد ، الهی كالم ثبات و تداوم معنی در آیه نقل  برای

،در منابع   ششم قرن ،در مركزی گونۀ ابتدای فعل ، در در «می»و  «باااا»صرفی آینده، جزء
ست.گونۀ  در این زمان،در «همی» كاربرد ندارد. مورد بحث،  ابتدا تنها ویژگی گویش هروی ا

سانی  و هروی صۀ    خرا شخ امر، در  فعل از قبل «هال»دارد. خود در را امر فعل در «همی» م
  در فعل باشد  نیز گونۀ هروی سایرآثار  با اثر این گونۀ تفاوت نشانگر  شنقشی میتواند   تفسیر 
 است.  هروی گونۀ فاصله، ویژگی بی یا پیوسته «مه»نشانۀ نهی،

 منابع
سیم    سن التقا سی،  االقالیم، ۀمعرفااااا فی اح  ینقیعل احمد،ترجمۀ محمد بن ابوعبداهلل مقد

 ایران،چاپ اوّل. مترجمان مؤلفان و شركت: ،تهران1361منزوی،
انی  ،تهران:پژوهشگاه علوم انس  1382تصحیح محمد روشن،  بخشی از تفسیری كهن،نامعلوم،ب  

 و سمت،چاپ اول.
ركز ،م1375ه،اهلل زادۀتصحیح سیّدمرتضی آیاااا    كهن به پارسی،نامعلوم،ب  تفسیری  از بخشی 

 .اول فرهنگی نشر قبله، چاپ
روی وعلی  نجیب مایل ه تصحیح ن االعاجم، اسفراینی، شاهفور ،ب  تاج التّراجم فی تفسیر قرآ 

 ، تهران:علمی و فرهنگی،چاپ اول.1375خراسانی،اكبرالهی 
 سوم. ،تهران:دانشگاه تهران،چاپ1393تصحیح حبیب یغمائی،تفسیر طبری،نامعلوم،بترجمۀ 
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 بنیاد تانتشارا : ،تهران1352متینی، جالل تصحیح ب مجید،نامعلوم، قرآن از عشری  بر تفسیر 
 .اول ایران،چاپ فرهنگ

 و انسااانی علوم ،تهران: پژوهشااگاه1385کوشااش علی رواقی،تفساایر قرآن پاک،نامعلوم،ب
 دوم. سمت،چاپ

سیر  سخۀ )مجید قرآن تف ضبوط  ن شگاه  كتابخانۀ در م صحیح  نامعلوم،ب ،( كمبریج دان الل جت
 ایران فرهنگ بنیاد ،تهران: انتشارات1349متینی،

به اهتمام علی اصاااغر         ةتفسااایر كشاااف االسااارار و عد   لدین ،  االبرار، میبدی، رشااایدا
 ،تهران:امیر كبیر،چاپ هفتم.1382حکمت،
 ،تهران:سروش،چاپ دوم.1390تصحیح عزیزاهلل جوینی،فی، نسفی، محمد ،بتفسیر نس
صیف  ستوری  ساختمان  تو سی، باطنی، محمد  زبان د ضا  فار اپ ،تهران:امیر كبیر،چ1386، ر
 نوزدهم.

تابخانۀ ،تهران:ك1362کوشش منوچهر ستوده،  ن المشرق الی المغرب،نامعلوم، ب حدودالعالم م
 طهوری.
 .اول سمت،چاپ:،تهران1375فارسی، ابوالقاسمی، محسن ، زبان تاریخی دستور
 .سوم توس،چاپ:،تهران1373، خانلری، پرویز فارسی، ناتل زبان تاریخی دستور
 .ولا علم،چاپ ونشر نگاه انتشارات:،تهران1371دیگران، و استاد،بهار پنج زبان دستور
 ،تهران،:فاطمی،چاپ ششم.1368فارسی،انوری و احمدی، زبان دستور
 .همد تهران،چاپ كتابفروشی:،تهران1375پور، عبدالرّسول ، فارسی، خیّام زبان دستور
 سمت.: تهران ،1394 ، رضا مودّب، سید قرآن، تفسیر های روش
 یاحقی رجعف محمد تصحیح القرآن، رازی، ابوالفتوح ،ب تفسیر  فی الجنان روح و الجنان روض
 .اول رضوی،چاپ قدس آستان:،مشهد1365ناصح، مهدی محمد و

 .نهم مجید،چاپ:،تهران1376، تقی شناسی، بهار، محمد سبک
 هرمس،چاپ:،تهران1384بحرینی، مهسااتی ژیلبر،ترجمۀفارساای، الزار،  زبان گیری شااکل
 .اول

 م.، تهران:زوار،چاپ دو1392فارسی، فرشیدورد، خسرو ، پسوندهای و پیشوندها فرهنگ
 . ناهید انتشارات: تهران ، 1376 ، بهاءالدین ، خرمشاهی پژوهی، قرآن و قرآن

 اپ چهارم.،تهران:میترا و سیامک،چ1393كلّیّات سبک شناسی، شمیسا، سیروس ،
اهتمام و تصحیح محمد جعفر   نامعلوم، به تفسیر شنقشی،   -گزاره ای از بخشی از قرآن كریم 

 یاحقّی،تهران:انتشارات بنیاد فرهنگ ایران
،تهران:مركز 1395، هروی(، رواقی، علی فارساای )گونۀ 2گونه شااناساای متنهای فارساای  

 پژوهشی میراث مکتوب.
 ،1318 همت محمد رمضاااانی،  لشاااعرای بهار،به  مجمل التواریخ،نامعلوم،بتصاااحیح ملک ا  

 تهران:چاپخانۀ خاور.


