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 -1مقدّمه
نهضتی كه از میانة قرن چهارم هجری در زمان فرمانروايی شـاهان سـامانی بـرای تـرويج
زبان فارسی به جای تازی آغاز شد ،قديمیترين آثار فارسی دری را برجـایگذاشـت .ايـن
تالش با سرعت تمام وسعت يافت تا آنجا كه اندكی بعد در روزگار غزنويان ،فارسـی دری
زبان ادبی كشور شده ،صدها شاعر و نويسـندة ايرانـی بـه زبـان ملّـی خـود شـعر سـرودند و
كتابهايی در رشتههای گوناگون علمی ،ادبـی و تـاريخی تـألیفكردنـد (خـانلری:9911 ،
.)911/9
تطوّر و تکاملی كه در طیّ هزار سال بر زبان فارسی انجامگرفته ،آن را به سه دورة مهـم
تقسیم كرد :دورة رشـد و تکـوين ،دورة فارسـی درسـی و دورة تحـوّل و تجـدّد .دورة اوّل
قديمیترين آثار به جا ماندة فارسی دری بعد از اسالم است( .همان)
از خصوصیات زبان در ايـن دوره ،اسـتفاده از جـزء صـرفی «بــ» بـر صـیغههـای ماضـی،
مضارع و امر ،آوردن «ی» در پايان فعل ماضی كـه در زمـان گذشـته جريـان داشـته و جـزء
صرفی «می» نشانة آن است .فعلهای سـادهای كـه يکسـره از رواج افتـاده و جـای آنهـا را
فعـلهــای مركّـب گرفتــه ،پیشـوندهای فعــل كـه در ايــن دوره هنـوز رواج دارد و اســتعمال
میشود( .همان )912-911/9:اين موارد چنانچـه اشـاره خواهدشـد از خصوصـیات فعـل در
قرآن قدس نیز بهشمارمیرود.
البته نبايد از اين نکته غفلت نمود كه قرآن قدس ترجمهای تحت اللفظی است و معموالً
قرآن را كلمه كلمه ترجمه میكند؛ با وجود ايـن سـعی در رعايـت قواعـد ادبـی نیـز دارد و
میتوان ويژگیهای بسیاری در اين زمینه نیز برای آن برشمرد.
اين تحقیق میكوشد تا فعلهای مختلف را در قرآن قدس استخراج نمـوده ،از لحـاظ
زمانی مورد بررسیقراردهد .مالک اصلی ما در اين تحقیق كتب دسـتور و دسـتور تـاريخی
زبان فارسی است كه ما را در رسیدن به مقصود ياریخواهندنمود.
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 -1-1بیان مسئله
بررسی ويژگیهای اختصاصی متون كهن میتواند به شناخت دورة زمانی و صاحبان اثر
رهنمون گردد .ترجمة كهن قرآن قدس از آثار بسیار مفید و با ويژگیهای منحصربهفرد در
اين زمینه است .هر چند تشخیص واقعی دوره و زمان آن كار سادهای نیسـت ،امّـا تـالش در
اين مسیر میتواند زمینة تحقیقـات گسـتردهتـری در ايـنبـاره باشـد .در ايـن مقالـه ،بـا بیـان
ويژگیهای زمانی انواع فعل در ترجمة كهن قرآن قدس بستری مناسب در اين مسیر فـراهم
میگردد.
 -2-1پیشینۀ تحقیق
درمورد قرآن قدس تا به حال مقاالتی به چاپ رسیدهاست .مقالة «نمونه واژههـای قـرآن
قدس در گويشهـای خراسـان جنـوبی» كـه در مجلّـة زبانشناسـی و گـويشهـای خراسـان
دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسیده ،واژههايی از گـويشهـای خراسـان جنـوبی را نقـل
میكند كه در قرآن قدس نیز وجود دارد؛ ال بتـه قسـمت اعظـم ايـن مطالـب در نقـاط ديگـر
خراسان بزرگ نیز رايج است كه اين مقالـه صـرفاً آنهـا را بـه روسـتاهای بیرجنـد منسـوب
دانســته اســت( .صــادقی ،راشــد محصّ ـل )28-29 :9911 ،در مقالــة «نگــاهی بــه ترجمــه و
تفسیرهای كهن» نوشته محمّد مهیار نیز صرفاً به اختصار مطالبی در مورد وجود ترجمهای بـا
چنین نامی خبر داده است( .مهیار )917-918 :9981،محمّد خامـهگـر در مقالـة «نگـاهی بـه
نخستین ترجمة ساختاری از قـرآن كـريم» اشـارهای بـه كهـنتـرين ترجمـهی قـرآن ،قـرآن
متــرجم آســتان قــدس نمــوده و آن را بــه ســالهــای  711تــا  911قمــری نســبت داده اســت.
(خامهگر )719: 9981،جواد محمّدی خمک در مقالـة «گـويش سیسـتانی در ترجمـة قـرآن
قــدس» ،بــه واژههــای سیســتانی بــه كــار رفتــه در قــرآن قــدس پرداختــه اســت( .محمّ ـدی
خمک )1-9 :9929،آقای دكتر رواقی نیز مطالبی در مقدّمة كتاب بیان كرده كه بسیار مفید
است و دورنمايی از كلّیّت اين اثر ارزشمند را نشان میدهد .در دو مقالة ديگر ،نگارندة اين
تحقیق به بررسی نکاتی از قرآن قـدس پرداختـه اسـت .در يکـی از مقـاالت كلمـات سـورة
حمد را در كلّ قرآن قدس رديابی كرده ،ترجمة ايـن سـوره را دركنگـره بـین المللـی ديـن
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پژوهی با مقالهای تحت عنوان «رديابی كلمات سورة حمد در قرآن قدس» به چاپ رسـانیده
است .مقالة ديگر «بررسی ويژگیهای معنايی فعل در ترجمه كهن قرآن قدس» است كه در
نهمین كنگرة بین المللی انجمن ترويج زبان و ادبیات فارسی به چـاپ رسـید .ايـن مقالـه بـه
بررسی مبنايی فعل از جهت زمان در ترجمة كهـن قـرآن قـدس مـیپـردازد و خالصـهای از
پايان نامة كارشناسی ارشد نگارندة مقاله میباشد.
 -9-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
تالش مفید و علمی مترجم ترجمة كهن قرآن قدس وقتی برای فرد قابل مالحظـه اسـت
كه بارها به اين اثر علمی مراجعه نموده ،رنج خواندن چند بار آن را بـر خـود آسـان نمايـد.
استفاده از نثری قابل فهم ،مفید و زيبا باعث شده كه گذشت زمان ،نیز نتواند ارزش اين اثـر
را كمرنـ

كنــد .رابطــة تطبیقــی كــه ايــن ترجمــه ،بــین دو دســتور زبــان عربــی و فارســی

برقراركرده و فعلهای مناسبی كه در معادلسازی به كاربردهاست ،نشان از اهمّیّـت ايـن اثـر
دارد .با وجود اين تا كنون به جز موارد جزئی ،كار علمی و تحقیقی مناسبی در شأن اين اثـر
ماندگار انجام نشده است .لذا ضـروت دارد تـا بـه صـورت جـدّی در مـورد ويژگـیهـايش
تحقیقی انجام گردد تا بتوان آن را بیشتر شناخت و به دورة تألیفش نزديکتـر شـد .عـالوهبـر
اين مترجمین معاصر نیز با بررسی اين ويژگیها وادار به تالش و هنرنمـايی بیشـتری در ايـن
مسیر خواهندشد.
 -2بحث
 -1-2قرآن قدس
يکی از قديمیترين نمونههای ترجمه ،قرآن متـرجَم قـدس اسـت كـه بـا شـمارة  11در
كتابخانة آستان قدس نگهداری میشود .در اين قرآن معـادل فارسـی هـر كلمـه در زيـر آن
نوشته شده است .اين ترجمه از گزند ايّام محفوظ مانده ،امّا اندكی از آغـاز ايـن ترجمـه (از
ابتدای قرآن تا آية  799سورة بقره) و اندكی از انتهای آن (تعدادی از سـورههـای كوچـک
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قرآن) افتاده است .محقّق محترم ،دكتر علی رواقی اين ترجمه را با نام «قرآن قدس» به زيور
طبع آراسته است .تاريخ اين ترجمه به درسـتی مشـخص نیسـت ،امّـا دكتـر رواقـی آن را بـه
مردم كرمان و سیستان نسـبت داده اسـت( .رواقـی )91 :9921،ترجمـه بـه گونـهای از زبـان
سیستانى است كه ظاهراً با توجه به كاربردهاى آوائى ويژة آن ،متأثّر از گونة بلـوچى اسـت.
(خرّمشـاهی )9217/7 :9922،بنـا بـه قــرائن و نشـانههـای زبانشناســى ،زمـان كتابـت آن بــین
سالهاى  711تا  911هجرى قمرى است .البته ژيلبـر الزار بـر ايـن نظـر اسـت كـه كـاربرد
صورت ادات فعلى «مى» و حرف اضافه «در» به جاى «همى» و «اندر» در ايـن مـتن بـه رغـم
ديگر نشانههاى كهنگى ،داللت بر اين دارد كه اين مـتن از قـرن پـنجم قـديمىتـر نیسـت و
ترجیحاً به نیمة دوم اين قرن تعلقدارد( .الزار)918: 9981،
 -2-2تعریف فعل
بین دو زبان فارسی و عربی اساساً رابطة گستردهای وجود دارد .در تعريف فعل نیـز ايـن
رابطه كامالً مشخص است .دستور پنج استاد ،حصول معنی مصدر و حدوث آن در يکـی از
زمــان هــای ســهگانــه را مطــرح مــیكنــد( .پــنج اســتاد )11 :9921،كــه ديــدگاهی كــامالً
عربیگرايانه است( .صادقی )12 :9982،خیّامپور به مسند بـودن فعـل و داللـت بـر وقـوع يـا
الوقــوع كــاری در زمــان معیّنــی از ســه زمــان گذشــته ،حــال و آينــده اشــاره مــیكنــد.
(خیّامپور )18 :9927،اين تعريف ،توجّهی به مفهوم لغوی فعل است« :فعل» به اشـتقاق بعیـد،
مشتق از «تلفع» به معنی «تضمن» است .و آن را به اين صورت نامیدهاند ،زيـرا متضـمن فعـل
لغوی يا همان مصدر است« ،تسمیه الدال باسم المـدلول» (ابـنحاجـب .)2 :9172 ،شـريعت،
در تعريف خود داللت بر كار يا چیزی در زمان های سه گانه را مطرحكردهاست و بررسـی
 .9كـــار و حالـــت .7 ،شـــخص و عـ ـدد .9 ،زمـــان و  .1وجـــوه افعـــال را الزم مـــیدانـــد
(شريعت .)991-971 :9912،خانلری ،فعل را داللتكننـده بـر كـردن كـاری يـا روی دادن
حالتی يا روی دادن امری يا شناختن حـالتی در زمـان گذشـته يـا اكنـون يـا آينـده مـیدانـد
(خانلری.)92 :9981،
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در بین تعاريف دستورنويسان عرب دو تعريـف ذيـل نمـود بیشـتری دارد« :مَـا دلَّ عَلـی
معنی فی نفسِه مقترن باحد االزمنه الثالثه» (ابنحاجب « .)911 :9172 ،لفظ يدلّ علی حالِه او
حدث فی الزمن الماضی او الحاضر او المستقبل» (شرتونی .)91 :9988،در تعريـف اول كـه
بیشتر كتب نحوی قديمی بر آن اتفاق دارند ،تعريف بر اساس وجه حصر انجامگرفتهاسـت؛
يعنی حرف به تنهايی دالّ بر معنای خويش نیست و اسم ،مقترن به زمان نمی باشـد( .جـامی،
بیتا )71:در تعريف دوم رويکرد تعاريف فعـل فارسـی رعايـتشـدهاسـت .خصوصـاً بـا دو
تعريف شريعت و خـانلری شـباهت نزديکـی دارد .البتـه در هـر دو تعريـف فعـل عربـی ،بـه
شخص يا افراد اشارهنشدهاست؛ زيرا در زبان عربی اين مفهـوم بـا ضـمیر ادا مـیگـردد كـه
مسندالیه است و اسم به شمار میآيد (شرتونی.)71 :9988،
هدف از طرح تعاريف فعل در بررسی زمان فعل نیز ،رعايت رابطـة تطبیقـی در بـین دو
زبان است .خصوصاً در جمالت اسمیة عربی كه مترجم فعل اسنادی بهكـاربرده و همسـو بـا
همعصران خويش استفادهكردهاست.
 -9-2ساختمان فعل در زبان فارسی
زمانهای اصلی فعل ،گذشته ،حال و آينده است .البته برای بیان وقوع فعل در هـر يـک
از سه زمان اصـلی سـاختهـای متعـدّدی بـا مـوارد اسـتعمال خـاص وجـود دارد (انـوری و
احمدی .)12:9929،بنابراين در بررسی زمانی فعل نیازمند بررسی مقولـههـای مـرتبط بـا آن
میباشیم .فعل در ايرانی باستان ،ايرانی میانة غربی و فارسی دری ،مقولههای مختلفـی دارد؛
امّا موارد مورد بحث ما ،مادّه فعلهای ماضی ،مضارع و مستقبل است كه هر يک صیغههای
معلوم و مجهول دارند.
 -4-2ریشه و مادّه
ريشه جزئی است كه میان لغتهای تشکیل دهندة يک خانوادة لغوی ،مشترک اسـت و
معنی اصلی آن لغتها را در بردارد (ابوالقاسمی .)991 :9917،مادّه با افزدون جزئی به ريشه
كه در اساس برای افزودن معنی جديد به ريشه بوده ،ساخته میشود (همان.)998 :
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 -9-2اقسام مادّۀ فعل
 -9-1-7مادّههای مضارع و ماضی  :مادّههای مضارع و ماضی فارسـی میانـه بـا انـدک
تغییری در تلفّظ ،مادّههای مضارع و ماضی فارسـی دری را بـه وجـود آوردهانـد .از پهلـوی
اشکانی ترفانی هم فعـلهـايی بـه فارسـی دری رسـیدهانـد (ابوالقاسـمی .)991 :9917،مـادّة
مضارع جعلی ،اسم و صفت است كه بدون آنکه چیزی به آنها اضافه شود بـه عنـوان مـادّة
مضارع بهكارمیروند .مادّة ماضی جعلی از پیوستن «-يد» به مـادّة مضـارع سـاختهمـیشـود.
مادّههای ماضی مادههای مضارع واداری و مادّههای مضارع جعلی و مادّههای مضـارعیكـه
مادّههای ماضی آنها به فارسی دری نرسیده ،همه جعلی هستند (همان.)982-981 :
مادة مضارع اصلی :آور-

مادة ماضی :آور-يد

 āwarētفعل مضارع سوم شخص مفرد از āwar -است كه ايرانـی باسـتانش  ābarاز
« : barبردن»  +پیشـوند – āمـی باشـد و فارسـی دريـش «آور »-اسـت .از  ، āwar -مـادّة
ماضیش  āwurtمیباشد كه ايرانی باستان  ābrtaاست و صفت مفعولی گذشته از پیشـوند
– br +āدارد كه صـورت ضـعیف ريشـة « :barبـردن»  ta- +پسـوندی كـه بـرای سـاختن
صــفت مفعــولی گذشــته بــه كــار مــیرفتــه اســت ،فارســی دری آن هــم «آورد» اســت.
(ابوالقاسمی .)718 :9929،در قرآن قدس مضارع اين فعل به صـورت «آر و آور» و ماضـی
به صورت «آورد» استفاده شده است« :كه میبیـرونآوردی  ...كـه آوردی بديشـان» (قـرآن
قدس« ،)11:و ورآرد بر آرد اورهای ابرهـای گران بـار» (قـرآن قـدس ،)919:و مـی بیـرون آرد
ايشانرا از تاريکیهـا بـی روشـنای (همـان« .)17:آوردم بـه شـما ديـدوری از خداونـد شـما»
(همان« ،)19:آورديم بديشان كتابی» (همان.)82:
مادّة مضارع واداری :گرد-ان ،-خور -ان  -و مادة ماضی :گرد-ان-يد ،خور -ان  -يد
در قرآن قدس از مضارع «گـردان» اسـتفاده شـده اسـت« :كـی بگردانـد از وی آن روز،
ترحمت كرد وَر وی» (قرآن قدس.)11:
در مادّههای ماضی جعلی واداری« ،ی» ممکن است حذف شود ،يعنی گرداند بـه جـای
گردانید و خوراند به جای خورانید میآيد (ابوالقاسمی.)988 :9917،
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مادّة مضارع بدون مادّة ماضی :پرهیز ،-انجام ، -مادة ماضی :پرهیز-يد ،انجام-يد.
در قرآن قدس از پرهیز به صورت «پرخیز» استفاده شـده اسـت« :كـی بپرخیـزد و نیکـی
كنــد» (همــان« ،)81:ار اهــل دِههــا بگرويســتندی و بپرخیزيدنــدی بگشــادی ايمــا ور ايشــان
بَرَكَهای بركت هايی از آسمان و زمین» (همان)19:
به پیروی از فارسی میانه ،مادّههای ماضی به جا مانده از مادّههای آغازی ايرانـی باسـتان،
جعلی هستند :رسـ -يد ،خسبـ -يد ،تفســ-يـد (ابوالقاسـمی .)988 :9917،در قـرآن قـدس از
«رسد و رسید» استفاده شده است« :چون بُهد بـود اُزَمانِ آن زمـانی كـه رسـد بديشـان مصـیبتی»(
قرآن قـدس« ،)91:ار رسـد بـه شـما خسـتة خسـتگی،جراحت رسـید بـه قـوم خسـتة هـم چنـان»
(همان.)79:
تنها در فعلهای «بايـ-ست ،شايـ-ست ،دانـ-ست ،يار-ست ،كامـ-ست ،تاو-سن ،توانــ-
ست ،زيـ-ست ،گريـ-ست ،نگر-ست و نگر-يسـت ،گـرو-سـت ،مانــ-سـت»  -istفارسـی
میانه به «ِ-ست» به فارسی دری رسیده است (ابوالقاسمی .)988 :9917،برخـی از ايـن افعـال
در قرآن قدس نیز بهكاررفتهاست« :نبودند كِـه میتوانستند اَشنیدن» (قرآن قـدس« ،)991:آن
نتوانستی وَرآن صـبر كـردن» (همـان« ،)919:آمدنـد بـه پـدر ايشـان شـبانگاه مـیگريسـتند»
(همان« ،)911:تَخود پس خود ديديد آن و شما مینگرستید» (همان.)79:
 -6-2ماضی تام (ساده ،مطلق)
صیغهای از فعل است كه بر روی دادنكاری يا وجـود حـالتی در زمـانگذشـته داللـت
میكند ،به طريقیكه فعل به تمامی انجام يافته و جريان آن به زمـان حـال نرسـیده باشـد .بـه
عبارت ديگر ماضی تام جريان فعل را از آغاز تا پايان بیان میكند (خانلری.)711/7:9911 ،
«گفتند  :دشخواری نموده شديم از پیشِ آن كـه آمدی بَديما به سـوی مـا و از پـسِ آن كـه

آمدی بديما به سوی ما » (قرآن قـدس« )19:آوردم بـه شـما ديـدوری حجّتـی از خداونـد شـما»
(همــان« ،)19:اوكنــديم افکنــديم میــان ايشــان ،عــداوت و دشــمنای دشــمنی تــا بــیروز بــه روز
رستاخیز» (همان« ،)18:گینی بینی چشمهای ايشان میريزد از آب ،زانِ از آنچه اِشنَختند شـناختند
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از حق» (همان« ،)11:ای آيا ديديد ار بودم ور ديـدوری بـر حجتـی از خداونـد» (همـان،)991 :
«پرسیدند آن ،آن را ،از آن قومی از پیش شما واز باز،بازپس شدند بدان كافران» (همـان« ،)17:يـا
پینداشتی كه اياران ياران سوراخِ كُه و رقیم ،بودند از آيتهـای ايمـا مـا شـگفتی» (همـان،)981:
«ترسیدم كه ورپوشانَد وران دوا بر آن دو ویرهی بیراهی ،طغیان و كافری» (همـان« ،)919:و كـه
بگرفت خدای پیمان پیغامبران ،آنِ آنچه رای را دادم شما را از كتاب و حکمت» (همـان،)91:
«گفتم آنِ تدانستی پس دانستی آن» (همان« ،)11:من ديدم يازده ستاره و خُرشـید و مـه ،ديـدم
ايشــانرا مــرا ســجده گرفتــاران ســجده كنــان» (همــان« ،)919:و رســیدم از پیــری بــه خشــکی»
(همان« ،)919:يا قوم من رسانیدم به شما پیغامها خداوند من» (همان« ،)81:گفت ار خُهسـتی
خواستی ،می خواست بستدی ور آن مزدی» (همان)919:
 -1-6-2جزء پیشین «بـ» :اين جزء صرفی گاهی پیش از صیغة ماضی تام
درمیآيد .در متنهای فارسی میانه نیز گاهی اين جزء بر سر ماضی تام میآيد كه آن را
«بی» يا «بای» مجهول میخوانند و بعضی از محقّقان ،عمل آن را «بیان اتمام و انجام يافت
فعل» میشمارند .اديبان ايران اين جزء را به «باء زينت» يا «باء تأكید» لقب دادهاند .دكتر
خانلری اين هر دو تعبیر را نادرست و نیازمند شواهد صريح و فراوان برای اثبات میداند.
البته در بعضی از گويش ها آوردن اين جزء صرفی برای فرق گذاشتن بین صیغة ماضی تام
و با انواع ديگر ماضی است .به گفتة دكتر خانلری ،اين جزء صرفی را بعضی نشانة اتمام و
پايان قطعی جريان فعل میشمارند و بعضی نیز معتقدند اين جزء در معنی فعل هیچ تغییری
ايجاد نمیكند (خانلری .)711-719/7 :9911 ،در ترجمة قرآن قدس اين جزء صرفی ،با
بعضی از فعلهای ماضی به كار رفته است .استفاده از «بـ» در اوّل افعال وقتی تغییر ايجاد
میكند كه همزة مفتوح (أ) يا مضموم (اُ) داشته باشد؛ در اين صورت همزه به (ی) بدل
میشود.
«نون آنگاه ببردی هر خدای آنِ آنچـه بیافريد» (همان« ،)779:و ببست درها» (همـان،)911:
«و بپراكنــد از آن دوا دو مردانــی فــراوان و زنــانی» (همــان« ،)78:اوی بپــديرد بپــذيرد توبــه از
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بندگانِ اوی خود و بپديرد صَدَقَها؟» (همان« ،)991:كیكه بپرخیزد و نیکی كند» (همـان،)81:
«بپسنديدم شما را مسلمانی را ،دينی» (همان« ،)11:گینی بینی زمین را مرده ،اُ زمانِ آن زمانی كـه

فــرود كنــیم ورآن آب ،بجنبــد و بیوزايــد بیفزايــد و ورآرد بــرآرد از هــر ازنــی گونــهای نیکــوا»

(همان« ،)797:بخواستم اويرا از نفس اوی ،خود را نگهداشـت» (همـان« ،)911:پـسِ آن كـه
ِبرَهانســت ايمــا را خــدای ،از آن» (همــان« ،)11:ســالم ور مــن آن روز بــزادم و آن روز
بمیرم»(همان« ،)911:سوگند به پدری بدانِ بدانچه بکِشت بزاد» (همان« ،)199:آن كی بکُشـت
نفیس بجد نفسی يا توهی در زمین» (همان« ،)11:نماز مکـن ور يکـی زيشـان بمـرد هرگـز»
(همان.)992:
 -2-6-2افعال با همزه در ابتدا :فعلهای ماضی در اين باره به دو صورت به
كار میروند .فعلهايی كه با همزه آغاز میشود و فعلهايی كه با «آ» آغاز میگردند .در
گروه اوّل مطابق آنچه گفته شد همزه ،ساقط شده و جای آن را «يا» میگیرد .در گروه دوم
بدون اسقاط «آ» حرف «يا» نیز اضافه میگردد« :و بیفتادند اويرا سجده گرفتاران سجدكنان»
(همان« ،)919:و بیوزود بیفزود شما را در آفرينش فراخی» (همان« ،)88:بینداختم آنرا چنان
بیوكند بیفکند سامری» (همان.)717:
البته اگـر بـا «آ» آغـاز شـود« ،آ» سـاقط نمـیشـود و فقـط بـین «ب» و «آ»« ،ی» اضـافه
میگردد:
«بیاراست ايشانرا ديو بدان بودند مـیكردنـد» (همـان« ،)11:بیاماريـد ايشـانرا و بشـمرد
ايشــانرا شــمردنی» (همــان« ،)918:بیافريــدم تــرا از پــیش و نبــودی چیــزی» (همــان،)919:
«تابیازمودی ايشانرا در آن» (همان.)711:
 -9-6-2متمایز با بقیه :استفاده از «بـ» در اول افعال وقتی تغییر ايجاد میكند كه
همزة مفتوح (أ) يا مضموم (اُ) داشته باشد؛ در اين صورت همزه به «ی» بدل میشود امّا در
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موارد ديگر به «ی» بدل نشده است( :همان« ،)81:و باستاد ور كُهِ جودی» (همان« ،)991:ار
راست باستادندی ور بر ( »...همان)919:
 -7-2ماضی استمراری:
ماضی استمراری در بعضی از زبانهای هند و اروپايی برای فعلـی بـهكـارمیرود كـه در
جريان وقوع بوده و به پايان نرسیدهاست .به اين سبب است كه آن را غالباً ماضـی ناتمـام يـا
غیر تام خوانده اند .در مقابل ماضی تام و مطلق كه پايان قطعی جريان فعل را بیان میكنـد و
آن را كامل يا ساده نیز مینامند .البته در فارسی دری ،ماضی استمراری برای بیـان فعلـی بـه
كار میرود كه در زمان گذشته جريان داشته ،اما پايان قطعی آن را معیّن میكند (خـانلری،
« .)777-779/7:9911در شنبه كه میآمدند بديشان ماهیان ...آن روز كه شـنبه نمـیداشـتند
نمیآمدند» (قرآن قدس« ،)12:میديديد ايشان را دو چند ايشان به ديدن چشم» (همان،)99:
آمدند بدوی قوم اوی ،میشتافتند بی به اوی ،از پیش بودند میكردند گستیها،زشتیها،بـدی هـا»
(همان)991:
 -1-7-2همی – می  :در فارسی دری ماضی استمراری به كمک جزء صرفی
«همی/می» بیان میشود و اين جزء در فارسی میانه هم در همین مورد به كار میرفته است.
در فارسی میانه ،لفظ «همی» كلمه مستقلی است كه معنی «همیشه و پیوسته» دارد؛ البته از
قديم ترين دوره فارسی دری تخفیف يافته و هجای نخستین غالبا ساقط شده و به صورت
«می» در آمده است .امّا اين تحوّل يکباره و در همه جا يکسان و در زمان واحد انجام
نگرفته ،بلکه در بعضی نقاط زودتر و در بعضی ديگر ديرتر صورت «همی» به «می» بدل
شده است (خانلری .)777/7:9911 ،در قرآن قدس از «همی» استفاده نشده است « :میآمد
بدان روزی آن فراخ از هرجايی» (همان« ،)921:گفتند دو مرد ازيشان كه میترسیدند»
(همان« ،)19:نبودند كه میتوانستند اشنیدن» (همان« ،)991:میرفت از زير ايشان جويها»
(همان« ،)982:اُ زمانِ

آن زمانی كه

ايشان از آن میگريختند» (همان« ،)711:میگردانست دو
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دست اوی ورآن» (همان« ،)988:میكشتند پیغامبران را به جُد جدا از ،به غیرِ حق» (همان،)91:
«میگفتند منافقان وايشان كه در دلهای ايشان بیماری» (همان.)911:
 -2-7-2آوردن «ی» در آخر ماضی مطلق :در برخی از فعلهای بهكاررفته
در قرآن قدس به جای اينکه «می» در آغاز فعل قرار بگیرد در آخرش «ی» قرارگرفتهاست:
«ار ايشان كه ستم كردند ورنفسها ايشان آمدندی

میآمدند

به توا ،آمرزشت خُهستندی

میخواستند از خدای و آمرزشت خهستی میخواست ايشانرا پیغامبر ،گندادندی میيافتند خدای را
توبه پذيرفتاری توبه پذيرندهای رحمت كناررحمتكننده» (همان« ،)91:ار ايشان كردندی آنِ آنچه

میپند داده شدند بدان ،بودی گیه به،بهتر ايشانرا و سختر به استانیدن (همان ،)91:بمجیدندی
میگرفتند

آن به دستها ايشان ،گفتندی ايشان كه كافر شدند» (همان« ،)11:ترسیدندی

ورايشان» (همان« ،)71:دانستندی آن ،ايشان كه میبیرون آرند آن ازيشان» (همان« ،)98:ار
ايشان كردندی آن ،میپنددادهشدند بدان» (همان.)91:
 -9-7-2آوردن «می» در اوّل و «ی» در آخر  :میكشتندی
(مشکور .)81:9911،اين نمونه در قرآن قدس« :ار بودی در زمین فريستگان ،میرفتندی
آرامیدگان ،فرود كردی ايما» (قرآن قدس.)989:
« -4-7-2بـــــ» و «ی»  :در ادبیّــ ـات قــــديم بســــیار معمــــول بــــوده اســــت
(مشکور .)81:9911،در قرآن قدس نیز اين روش به كار رفتهاست « :بمجیدندی میگرفتند آن
به دستها ايشان (قرآن قدس،)11:شايد كايشان بترسیدندی (همان ،)977:بشتافتندی در میـان
شما( ».همان)911:
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 -8-2ماضی نقلی
ماضی نقلی به صیغههای زمانی از فعل اطالق میشود كه بر وقوع فعلی در زمان گذشـته
داللت میكند ،به طريقی كه اثر آن تا زمان حال مانده باشد .در فارسی میانـه ،ايـن زمـان از
مادّة ماضی يعنی صفت مفعولی با صیغههای مضارع اخباری فعل ايسـتادن سـاخته مـیشـود:
آمذ ايستید = آمده است .اما اين ساختمان ماضی از پهلوی به فارسی دری نرسیده و به جای
آن ساختمان تازهای به وجود آمـده كـه تركیبـی از صـفت مفعـولی بـا صـیغههـای مضـارع
فعل ahاست (خانلری.)711/7 :9911 ،
صیغههای ماضی نقلی به قیاس از روی چگونگی استعمال صفت با فعـل اسـنادی سـاخته
شده است .فعل اسنادی يکی از موارد استعمال فعلی است كه از تركیب ريشة مضارع بـودن
با شناسههای فعل تركیب میشود .يعنی اسمی يا صفتی را به كسی يا چیزی نسبت میدهـد.
اين وجه استعمال در فارسی میانه وجود داشته است .در فارسی دری از قديمترين زمان ايـن
دوره تا امروز همچنان به كار میرود (همان .)719-711/7:دكتر خانلری مثـالیهـايی بـرای
اين مطالب آورده است« :مـن كـنش ای تـو هـیم( .ارداويـراف ،)71/7:مـن خداونـد شـماام
(عشر ،)791:نمی گويم كه من فرشـتهام(نسـفی( ».)988:خـانلری« )711/7 :9911 ،واز ايمـا
داناتر هیم بديشان كايشان سزاوارتر هنـد بـدان درشـدن» (همـان« )912:وا ايشـان تبـراداران
شمااند» (همان« ،)7:گفت من پیغامبر خداوند تواام» (همـان« ،)911:گفـت زالـی نازاينـدهام»
(همان.)917:
ماضی نقلی« :بخوانـد خداونـدِ اويـرا خـود را ،مـن غلبـهكـردهام مغلـوبم،داد واز بـازآر»( .قـرآن
قدس ،)912:ايشان ملخانی پراكندهاند( .همان ،)912:گـوهی گـويی ايشـان مرواريـد درسـتاد
كردهاند پوشیدهاند (همان.)911:
 -3-2ماضی بعید (صفت مفعولی فعل+معین فعل«بودن» +شناسه)
ماضی پیشین (ماضی بعید ،ماضی مقدم) (خانلری )711/7 :9911 ،را مترجم قرآن قدس
در «ايشان وريشان نشسته بودند» (همان )118:استفادهكردهاست.
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 -11-2ماضی التزامی
اين فعل از صفت مفعولی و مضارع التزامی باشیدن ساخته میشود .دو صورت «بـوم »...
و «باشم »...در وجـه التزامـی دورة اول فارسـی دری معمـول اسـت و از ايـن حیـث بـا وجـه
اخباری تفاوتی ندارد (خـانلری .)789/7 :9911 ،در قـرآن قـدس نیـز ايـن صـورت رعايـت
شده ،البته از «بهد» به جای «بود» اسـتفاده كـرده اسـت« :فـرود شـده بُهـد چشـمهای ايشـان،
میورپوشد وريشان خواری» (قرآن قدس« ،)919:گسـت كـرده بُهَـد زشـت كـرده باشـد رويهـا
ايشــان كــه كــافر شــدند و گفتــه شَــهَد» (همــان« ،)981:نزديــک كــرده بهــد وريشــان »..
(همان« ،)918:و دل اوی آرامیده بهد به گرويشت بی كس» (همان.)929:
 -11-2فعل مضارع :
فعلی است كه بر انجام كاری يا روی دادن حالت وصفتی در زمان حال يا آينده داللـت
میكند .صیغة مضارع در دوره میانه به پنج صورت صرفی بـه كـار مـیرود .سـاده  :روم ،بـا
جزء صرفی «بـ»  :بروم ،با جزء صرفی «همی»  :همیروم ،با جزء صرفی «می»  :میروم ،با دو
جزء صرفی «همی /می» و «بـ»  :همیبروم ،میبروم (خـانلری .)721-727/7:9911 ،مضـارع
در زبان فارسی چهارگونه است  :مضارع اخباری ،مضارع التزامـی ،مضـارع سـاده ،مضـارع
ملموس (انوری و احمدی .)11 :9929،برخی اقسام مضارع را اخباری ،استمراری ،التزامی و
ملموس دانسته و مضارع سـاده و اخبـاری را يـک قسـم بیـان نمـودهانـد .تشـخیص مضـارع
استمراری و اخباری را نیـز مشـکل دانسـتهانـد (سـلطانیگردفرامـرزی .)999:9919،در ايـن
تحقیق به تقسیم قبلی بسـنده كـرده و مضـارع اخبـاری ،التزامـی ،سـاده و ملمـوس را مـورد
بررسی قرار خواهیم داد:
 -12-2مضارع اخباری (می +بن مضارع  +شناسه )
مهمترين موارد استعمال مضارع اخباری ،بیان وقوع فعل در زمان حال ،عادت و تکـرار،
شرط و جزای شرط ،وقوع فعل در زمان آينده و نقل داستان يا خبـر بـه جـای ماضـی اسـت
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(انوری و احمدی .)11 :9929 ،در ترجمة كهن قرآن قدس ازمضارع اخباری اسـتفاده شـده
است ،فعلهايی كه با اين مشخصات جمع آوری گرديد از اين قرار است « :میاشناسند آنرا
چنانِ چنانکه میاشناسند پسران ايشانرا» (همان« ،)12:گفت میاشنیم از شما كـه مـیخوانیـد؟»
(همان« ،)791:آمدند ورقومی میاستادند (=يعکفون) ورصنمانی» (همـان« ،)19:مـیآزمايـد
خــدای شــما را بــه چیــزی از صــید» (همــان« ،)17:ای ننگريــد كايمــا مــیآيــیم بــه زمــین»
(همان« ،)911:میپرسند ترا چی خزين كنند» (همان« ،)9:چون میبپرخیزيد ار كافر شـید از
روزی كی كند» (همان« ،)911:بهیلید آنـرا در خوشـهی آن بـیخجـارهی زان مـیخوريـد»
(همان« ،)912:آن گیه به ،بهتر بهود شما را ار هید هسـتیدكه میدانید» (همـان« ،)999:گفـت در
آن میزيید» (همان« ،)81:غلبه كرد ورعرش میسازد كار» (همان« ،)979:زيشان هست كی
مینگرد بیتوا» (همان« ،)972:اوی اويست مینمايد شما را برق» (همان.)919:
مضارع اخباری با جزء پیشین «ب» در قرآن قدس« :بگه :خـدای برهانـد شـما را از آن و
از هر اندهی» (همان« ،)29:آن روز بشکاود آسمان به اور ابر» (همـان« ،)799:بیـامرزد كـه را
خواهد و عذاب كند كه را خواهد» (همان.)17:
يکی از صورتهايی كه از صیغة مضـارع در دورة نخسـتین فارسـی دری اسـتفاده شـده
«همی/می» و «بـ» را با فعل مضارع به كار بردن است (خانلری .)721/7:9911 ،اين روش نیز
در قرآن قدس به كار رفته است« :میبدهنـد زكـوه و ايشـان ركـوعگرفتـاران ركـوعكننـدگان»
(همان« ،)12:و میببرّند آنِ فرمود خـدای بـدان» (همـان« ،)911:بگـه برمـر نمـیداريـد

چشـم

نمیداريد ،انتظار نمیدريد بديما بی به يکی از دو نیکوی ايما میبرمرداريم به شـما» (همـان،)991:
«ای میبستانید آن به دروغ و بزهی ديدور» (همان« ،)99:اوی كـه مـیبسـپرد اوی را ديـو از
ديوانهی آن بدان ايشان» (همـان« ،)91:ای مـیبخوانیـد ايشـانرا يـا شـما خمـوش اسـتاداران»
(همان« ،)911:ايشان میبشکنند عهد خدای از پس پیمان اوی» (همان.)911:
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 -19-2مضارع التزامی( :بن مضارع +جزء پیشین ب)
مهمترين موارد استعمالش داللت بر انجام كاری در زمان حال يا آينده همراه با شک و
ترديــد يــا آرزو و تمنــا يــا شــرط يــا جــزای شــرط و يــا اراده و تمکــن اســت( .انــوری و
احمدی )19-11 :9929،مترجم قرآن قدس اين فعل را نیز به كار برده است« :تا بیفتد ورتـوا
خرمای ترن تر و تازه بارچیندَ از بار باز كرده ،چیده شـده» (همان« ،)911:تا بیازمايیم ايشانرا كدام از يشان
نیکوتر به عمل» (همـان« ،)981:ايشـان بگرويسـتند بیارامـد دلهـا ايشـان بـه يـادكرد خـدای»
(همان« ،)911 :و بنیوشد بشنود خداوند اويرا و سزاوارست» (همـان« ،)112:بخورنـد مرغـان از
سر اوی» (همان« ،)911:شايد كايشان بدانند» (همان« ،)911:واز گیريد ايشـانرا در خانهـا تـا
بمیراند ايشانرا مرگـی» (همـان« ،)91:همـه مـیقصـه كنـیم ورتـوا از خبرهـای پیغـامبران آن
بّاِستانیم استوار گردانیم بدان دل توا» (همان.)917:
 -14-2مضارع ساده (بنمضاع  +شناسه)
گاهی فعل مضارع بدون پیش جزءهای «می» و «بــ» بـهكـار رفتـه ،مضـارع سـاده نامیـده
شدهاست .اين فعل ،استقالل و استعمال عمومی نداشته ،در متون نظـم و نثـر قـديمگـاهی بـه
جای ساخت مضارع اخباری و التزامی آمـدهاسـت (انـوری و احمـدی .)19 :9929،مضـارع
ساده در قرآن قدس « :يا آرم به شما اوروختـهی افروختـه ای از آتـش» (قـرآن قـدس« ،)711:
آيــد بديشــان كــاری از ايمنــی يــا تــرس» (همــان« ،)98:تــا كنــد آنِ آنچــه اوكنــد افکنــد ديــو،
فتنةايشانرا كه در دلها ايشان بیماری و سـخت شـده» (همـان« ،)791:هـر كـدام را خوانیـد،
اويراست نامهای نیکوا» (همان« ،)981:تـا دهـم تـرا غالمـی پارسـا» (همـان« ،)911:گیـرم از
بندگان توا نیاوة فريضه كرده» (همان« ،)19:ار نکند آن فرمايم اويرا در زنـدان كـرده شـهد»
(همان« ،)911:واز گوهیم ايشانرا كـه شـرک گرفتنـد» (همـان« ،)12:و اَشـکَرا آشـکارا كننـد
پشیمانی اُ زمانِ آن زمانی كه گینند بینند عذاب» (همـان« ،)978:نمـیفرمايـد شـما را كـه گیريـد
فريستگان را و پیغامبران را خدايانی» (همـان« ،)91:پـیش آی و متـرس ،تـوا از ايمنـان هـی»
(قــرآن قــدس« ،)719:او را نــرم شــداران هــیم» (همــان« ،)91:بدانیــد كــه شــما جُــد جــدا از
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پیشــیكنــارانِ معجــزين خــدای هیــد» (همــان« ،)918:واز بــاز ايمــا دانــاترهیم بديشــان كايشــان
سزاوارترهند بدان درشدن»(همان.)912:
 -19-2مضارع ملموس (ناتمام):
اين فعل از مضارع اخباری و مضـارع سـادة فعـل «داشـتن» سـاختهمـیشـود (انـوری و
احمدی .)17 :9929،در قرآن قدس فعلی با اين ساخت يافتنشد.
 -16-2مستقبل یا آینده:
مستقبل يا آينده برانجام كاری در آينده داللت میكند .فعل مستقبل را از فعل مضـارع
خواستن و بُن ماضی فعل مـورد نظـر مـیسـازند (سـلطانی گـرد فرامـرزی .)991 :9919،در
ترجمة كهن قرآن قدس چنین ساختاری ديده نشد .اما از آنجا كه اين اثر ترجمة قرآن است
و با فعل مستقبل عربی تطبیق دارد:
 .9فعل «خواستن» كه در دورة رشد و تکوين برای بیان قصد و بیان زمان آينده به
يک صورت يعنی با مصدر تام يا مصدر مرخّم به كار میرفت ،در دورة فارسی دری دو
صورت متمايز می يابد .به اين طريق كه برای بیان قصد با فعل تابع به صیغة مضارع التزامی،
و برای بیان زمان آينده با فعل تابع به صیغة مصدر مرخّم میآيد (خانلری.)719/7 :9911 ،
 .7در ترجمة آيات قرآن مجید شايد بر اثر دقّت و احتیاطی كه مترجمین در نقل عین
آيات از عربی به فارسی داشتهاند گاهی صیغههای فعل و ساختمان جمله را عیناً مطابق اصل
عربی آوردهاند كه خالف روش فارسی است و نظیر آنها در مواردی كه عبارت ترجمة
لفظ به لفظ نیست به ندرت ديده میشود (خانلری.)121/9 :9911 ،
 .9در زبان عربی ،از «س» يا «سوف» با فعل مضارع جهت ساختن فعل عربی استفاده
میشود (حسنبنقاسم.)118 :9199،
بنابراين شکل استفاده در ترجمة كهن قرآن قدس چنین اسـت« :انـوز آرم شـما را از آن
خبری» (همان« ،)711:انوز گوهیم اويرا از كار ايما آسانی» (همـان« ،)919:انـوز بگـردانم از
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آيتهای خود ايشانرا» (همان« ،)11:گفتنـد :انـوز بخـواهیم اويـرا از پـدر اوی» (همـان،)912:
«انوز دهیم اويرا مزدی بزرگ» (همان« ،)17:انوز بکشیم پسران ايشان را» (همـان« ،)17:انـوز
رسد بديشان كه گنه كردند خـواری نزديـک خـدای» (همـان« ،)22:انـوز مـیسـازيم اويـرا
دشخواری را» (همان« ،)197:انوز بنمايم شما را جای فاسقان» (همان« ،)11:انوز كند ايشـانرا
خدای دوستی» (همان.)918:
فعـلهــای پیشــوندی و مركــب« :انوزآگــهكـنم تــرا بــه تفســیر آن نتوانســتی صــبركردن»
(همان« ،)919:انوزخزينكنند آنرا واز بهد وريشـان پشـیمانی» (همـان« ،)911:انـوزداغكنـیم
اويرا ور كینوا» (همـان« ،)981:انـوزدركنیم اويـرا در آتـش و هسـت آن ور خـدای آسـان»
(همان« ،)97:انوزمیكافرشند به برستون كـردن ايشـان وبنـد وريشـان عـونی» (همـان،)912:
«انوزوازآريم آن را به نمون آن نخستین» (همان.)911:
فعلهای مستقبل مجهول« :میگهند :انوزآمرزيدهشـهد ايمـا را ار آيـد بديشـان منفعتـی»
(همان« ،)12:میگهد انسان :ای ازمان بمیرم ،انوز بیرون آورده شم زنده» (همان« ،)911:انوز
پاداش دادهشند بدان بودند میكسـب كردنـد» (همـان« ،)22:مـیخورنـد در شـکنبها ايشـان
آتـش و انوزدركنــدهشـند در آتــش» (همــان« ،)71:انـوزردكردهشــید بـیدانــای ناپديــدی و
حاضری» (همان« ،)991:انوزغلبهكردهشید و حشر كرده شید بیدروزخ» (همان.)99:
 -17-2فعل الزم :
فعل الزم يا ناگذر آن است كه معنی و مفهوم آن با فاعل كامل شود و احتیاج به مفعـول
نداشته باشد (انوری و احمدی .)11 :9929،نمونههـايی از فعـل الزم در قـرآن قـدس از ايـن
قرار است« :آمد بديشان ره نمونی(قرآن قدس ،)981 :كی بگرويست وزيشان بود كی كافر
شد (همان ،)2:كی است اوی شفاعت كند نزديک اوی بی لکـن بـه فرمـان اوی( .همـان،)2 :
علم اوی بی بدانِ بدانچه خواهد (همان ،)2:ور آن دوا كـه صـلح كننـد میـان آن دوا صـلحی
(همان ،)11:كرانه شید(=نَفِدَ) دريا قبل از آن كه كرانه شـهد (همـان ،)919:چنـد از گُرُهـی
خجاره اندک غلبه كرد ور گُرُهی فَرَوان فراوان به فرمان خـدای (همـان ،)1:ايشـان مـیدروزن
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دروغــزن گیرنــد بــه روز حســاب (همــان ،)111:ايشــان كــه گنــه كردنــد بودنــد از ايشــان كــه
بگرويستند میخنديدند (همان ،)111:و به شو ازمان تاريک شهد (همـان ،)111:تکیـه كـنم
ورآن و برگ درخت اوشانم افشانم (همان ،)911:ماری بود مـیرفـت (همـان ،)911:دركـش
دست توا بیبال توا تا بیرون آيد سپید (همان ،)911:از پیش آن كه رسید بديشان (همان،)1:
به نیم آن كاوين كرديد (همان ،)1:ار خُهستی خدای كازار كـارزار نکردندی (همان ،)2:اَكُن
اكنون درست شد حق» (همان.)912:
 -18-2فعل متعدّی :
فعلی كه به مفعول نیاز دارد تا معنی خود را تمام كند و از فاعل به مفعول برسد يـا گـذر
كند ،فعل متعدّی يا گذرا نامیده میشود (انوری و احمدی .)11 :9929،ساختهايی از فعـل
متعدِی در قرآن قدس از اين قـرار اسـت  :شـگفت كنـد شـما را (همـان ،)7:مـیپرسـند تـرا
(همان ،)7:می ديدور كند خدای شما را (همان ،)7:خدای داند توَهكار تبهکـار را (همـان،)7:
در رنج اوكندی شما را (همان ،)7:به زنی مکنید زنان مشـركه را (همـان ،)7:بنگیـرد شـما را
(همان ،)7:ار طالق كنید ايشان را (همان ،)1:نامزد كرديد ايشان را (همان ،)1:خـرد را كـار
فرمايید (همان ،)1:زنده كرد ايشان را خدای (همان ،)1:میآموزد شما را (همان ،)97:بگزيد
اويرا (همان ،)1:بیوزود بیفزود اويرا( ،همان )1:فضـل كـرديم برخـی را (همـان ،)2:ورداشـت
برخی را (همان ،)2:قویكرديم اويـرا (همـان)2:عـذابكنـد ايشـان را عـذابی دردمنـدكنار
دردمندكننــــده (همــــان ،)11:بگیــــر كتــــاب را (همــــان ،)919:داديــــم اويــــرا حکــــم در
كودكی(همان ،)919:بیوكن بیفکن آنرا (همان ،)911:تا بنمايیم ترا (همـان ،)911:زيـاننکننـد
ترا از چیزی (همان ،)17:بیامخـت تـورا آن نبـودی كـه دانسـتی(همان ،)17:ویره بیـراه كـنم
ايشان را و آرزوا نمايم ايشان را  ...و بفرمايم ايشان را تا بگردانند دين خدای را (همان،)19:
قصهكرديم ايشانرا ورتوا (همان ،)18:ايشان اُ زَمانِ آن زمانی كه خود را برای خود بپیمند بپیماينـد از
مردمــان تمــام بســتانند(همان ،)111:بســنجند ايشــانرا (همــان ،)111:چــی دانســتهكــرد تــرا
(همان)111:
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 -13-2فعل ذووجهین :
برخی از فعلها گاهی به صورت الزم و گاهی به صورت متعدّی بهكارمیروند (انـوری
و احمدی .)11 :9929،در قرآن قدس نیز چنین فعـلهـايی بـه كـار رفتـه اسـت« :گینـی بینـی

چشمهای ايشان مـیريـزد ازآب (همـان ،)11:ايمـا بـريختیم آب را ريختنـی( ».همـان)111:
«ايشان واز باز نیايند (همان ،)791:میوازآريد آن [را]( ».همان« )919:اين اويست كه كرامت
كردی ورمن (همان ،)981:كرامت نمیكنند يتیم [را]( ».همان)191:
برای متعدّیكردن فعل الزم از افـزودن «انـدن» يـا «انیـدن» بـه آخـر مـادّة فعـل مضـارع
استفاده میكنند« :چون بهد ار وررسند ورشما» (همان« ،)911:نیست خدای تا وررساند شـما
را ورغیب» (همان« ،)71:تا ازمان دررسند در آن همه گهنـد» (همـان« ،)81،97:دررسـانیديم
برخی را زيشان» (همان« ،)7 ،779:ار رسد به شما خستهی رسید به قوم خسـتهی هـم چنـان»
(همان« ،)79:میخواهد خدای كه رساند بديشان برخی گنهـان ايشـان [را]»(همـان« ،)11:ای
آيا اُ زمانِ رسید به شما مصیبتی ،رسانیديد دوچندان» (همان.)71:
 -21-2فعل مجهول
فعل مجهول به آن گونه از فعلها اطالق شده كه چون در جملـهای بـه كـار رونـد نهـاد
جمله پديد آرندة اثر فعل نیست بلکه پذيرندة اثر فعل است .به عبارت ديگر فعـل معلـوم بـه
فاعل نسبت داده مـی شـود و فعـل مجهـول بـه مفعـول .در فارسـی دری دوره نخسـتین فعـل
مجهول از مادة صفت مفعولی با يکی از معین فعلهای «شـدن ،آمـدن ،گشـتن (گرديـدن)،
رفتن» میآيد .ساختمان مجهول در همة زمانهای صرفی ساخته مـیشـود (خـانلری:9911 ،
.)921/7
فعل مجهول از ماضی ساده« :اوكندهشدند جادوسـاران سـجدهگرفتـاران» (همـان،)719:
«گفت :يا مردمان! آمختهشديم سخن مرغان و دادهشديم از هر چیزی» (همان« ،)711:يا قوم
من! آزمودهشديد بدان و خداوند شما خدای است» (همان« ،)717:پديرفتهشـد از يکـی زان
دوا و پديرفتــهنشــد از ديگــر» (همــان«،)19:اُ زمــانِ آمــد بــدا ِن خوانــدهشــد :يــا موســی!»
(همان« ،)918:ايمـا نـدانیم ای آيـا گـدی بـدی خواسـتهشـد بـه كـی كسـی كـه در زمـین اسـت»
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(همان ،)919:فرستادهشد (همان« ،)81:و بی زمین چون گستردهشد؟» (همان ،)191:گفتهشد
(همان« ،)12:زده شـد وريشـان خـواری كجـا هـركجـا گنـدادهشـدند يافتـه شـدند» (همـان،)91:
«میپـس روی كننـد آنِ آنچـه رای را مانسـتهشـد از آن طلبیـدن فتنـه را و طلبیـدن تفسـیر را»
(همان« ،)99:نخستین خانه نهادهشد مردمان را» (همـان« ، )92:ای آيـا مـیپینـدارد انسـان كـه
هیشتهشد مهمل؟» (همان« ،)918:بگُه من فرمودهشـدم كـه بَـم باشـم نخسـتین كـی نـرم شـد»
(همان.)11:
فعل مجهول از ماضی استمراری« :بود نشانهای من میخواندهشد ورشـما» (همـان،)777:
«و بودند میخواندهشدند بی سجده گرفتن وايشان نرم شداران» (همان.)982:
فعل مجهول از مضـارع سـاده« :اوی را نـرم شـد كـی در آسـمانها وزمـین خـوشكـام و
دُشکام و بیاوی واز آوردهشید» (همان« ،)91:زمان دِه مرا تـا بـی بـه آن روز كانگیختـهشـند
شوند» (همان« ،)919:اوكندهشـی در دوزخ مالمـت كـردهی دوركـرده» (همـان« ،)928:بگـه
ايشانرا كه كافر شدند ار وازشند ،آمرزيدهشهد ايشانرا آنِ بگدشـت» (همـان«،)911:سـوگند
به خدای پرسیدهشید زانِ بوديد میدروغ درحیديد» (همـان« ،)911:ايشـان مـیپیوندنـد آن
فرمود خدای بدان كه پیوستهشهد» (همان« ،)911:مـیدوسـت دارنـد كـه سـتودهشـند بـدان
نکردند» (همان« ،)71:شکستهشهد زمین شکستنی شکستنی» (همان « ،)191:ور مـیرونـد در
زمین به توهی كه كشته شند» (همان« ،)11:ازمان زمین كشیده شهد» (همان« ،)112 :چیسـت
شما را اُ زمانِ گفتهشهد شما را» (همان« ،)997:از شما هست كی میرانیدهشهد» (همان.)797:
فعل مجهول از مضارع اخباری« :واز شما به روز رستاخیز میانگیختهشید» (همـان،)791:
«نیافريند چیزی و ايشان میآفريدهشند؟» (همان« ،)11:پرسیده نشـهد زانِ مـیكنـد و ايشـان
میپرسیدهشند» (همان« ،)711:میخواندهشهد ور شما آيتهای خـدای و در شماسـت پیغمبـر
اوی» (همان ،)98:میخواندهشند بی كتاب خدای ،تا حکم كنـد میـان ايشـان» (همـان،)91:
«بــی آن مــیخوانــدهشــهد ور شــما دور بیــد از شــرک از بتــان ودور بیــد از قــول دروغ»
(همان« ،)791:گوهیگويی میراندهشند بی مرگی وايشان مینگرند» (همان« ،)919:و برويـد
كجا هركجا میفرمودهشید» (همان« ،)911:حکم كن بدانِ مـیفرمـودهشـی و روی گـردان از
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مشركان» (همان« ،)911:میكنند آن میفرمودهشند» (همان« ،)911:میكـازاركـارزاركننـد در
سبیل خدای میكشند و میكشتهشند» (همان« ،)971:و میگردانسته شهد وريشان آونـدهای
از ســیم»

(همــان« ،)911:اويســت خــدای چــون مــیگردانســتهشــید» (همــان« ،)21:ایآيــا

میهیشتهشید در آن اينجاست ايمنان؟( .همان.)719:
فعل منفی مجهول« :ازمـان آيـد پـس كـردهنشـهد ار هیـد كـه مـیدانیـد» (همـان،)919:
«پديرفتــهنشــهد ازوی» (همــان« ،)91:ار داده نشــند از آن ازمــان ايشــان مــیدرخشــم شــند»
(همان« ،)991:و رد كرده نشهد عذاب اوی از قوم گنه كاران» (همان.)81:
 -9نتیجهگیری:
قرآن قدس در ساختار دستوری خـود ،عـالوه بـر ايـن كـه سـعی دارد ترجمـهای تحـت
اللفظی ارائه دهد ،به لهجهها و كلمات مأنوس مخـاطبین خـويش توجـه نمـوده و ترجمـهای
مفهوم برای آنان ارائه كرده است .تطوّر و تکاملی كه در طیّ هزار سال در زبـان فارسـی بـه
وجود آمده ،سه دورة مهم رشد و تکوين ،فارسی درسی و دورة تحوّل و تجـدّد را در خـود
دارد .دورة اوّل قديمیترين آثار به جا ماندة فارسی دری بعد از اسالم است .روابط بسـیاری
با اين دوره در قرآن قدس خصوصاً در زمینة فعل فارسی ،قابل اثبات است .اسـتفاده از جـزء
صرفی «بـ» بر صیغههای ماضی ،مضارع و امر ،آوردن «ی» در پايان فعل ماضی كـه در زمـان
گذشته جريان داشته و جزء صرفی «می» نشانة آن است .فعلهای سادهای كه كامالً از رواج
افتاده و جای آنها را فعلهای مركّب گرفته ،پیشوندهای فعل كه در ايـن دوره هنـوز رواج
دارد و استعمال میشود .دقّت به اين مطلب نیز ضـروری اسـت كـه قـرآن قـدس ترجمـهای
تحت اللفظی است و معموالً قرآن را كلمه كلمه ترجمه مـیكنـد؛ بـا وجـود ايـن ،سـعی در
رعايت قواعد ادبی نیـز دارد و مـیتـوان ويژگـیهـای بسـیاری در ايـن زمینـه نیـز بـرای آن
برشمرد .در بین فعلهای ماضی ،مضارع و امر ،فعلهای ساده ،پیشوندی و مركب ،علیرغم
اينکه شواهدی با روش كهن فارسی ديده میشود ،تناسب كاملی نیز با روش فارسی جديـد
قابل مالحظه است كه شايد دلیلی بر اين مطلب باشـد كـه قـرآن قـدس حـدّ فاصـل ايـن دو
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دوره را تکمیل كرده ،به فاصلة میان اين دو دوره ارتباط دارد .فعل مسـتقبل در ايـن ترجمـه
ساختاری ويژه به خود گرفته و با روش جديد كامالً متفـاوت اسـت و شـايد لهجـه يـا رواج
بین افراد آن دوره بوده يا اينکه صرفاً ترجمهای تحت اللفظی به كار برده است.
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