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 چکیده
 
اند. كاربردههای مختلف آن را بههای اصلی فعل است كه هر قومی به صورتفهزمان از جمله مؤلّ  

ای تطبیقی بین دو زبان رابطه ،ای تحت اللفظی استاز آنجا كه ترجمة كهن قرآن قدس، ترجمه
های كهن يا با تغییرات آوايی يا های متفاوت فعل را به صورتفارسی و عربی برقرارنموده، زمان

است.در اين ای مطرح نمودههای مرسوم و در برخی موارد با شکل ويژهمتناسب با برخی از لهجه
ت از لحاظ زمانی كرده، به دقّهای مختلفی كه مترجم قرآن قدس استفادهپژوهش سعی شده تا فعل

ای كه بین اين ترجمه با فارسی جديد و فارسی میانه، در استفاده از مورد بررسی قرارگیرد. رابطه
در پايان فعل ماضی و شکل خاص « ی»های ماضی، مضارع و امر، آوردن بر صیغه« بـ»جزء صرفی 
باشد. حاصل اين جستجو، انواع نشان دهندة قدمت اين ترجمه میوجود دارد، ها برخی از فعل
رفته و بیانگر تحوالتی است  كارزمانی است كه در قرآن قدس به های فارسی از لحاظمختلف فعل

 ها رخ داده است.كه در برخی از آن
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 مهمقدّ -1
نهضتی كه از میانة قرن چهارم هجری در زمان فرمانروايی شـاهان سـامانی بـرای تـرويج     

گذاشـت. ايـن   ترين آثار فارسی دری را برجـای قديمی ،غاز شدزبان فارسی به جای تازی آ

تالش با سرعت تمام وسعت يافت تا آنجا كه اندكی بعد در روزگار غزنويان، فارسـی دری  

ـ      ی خـود شـعر سـرودند و    زبان ادبی كشور شده، صدها شاعر و نويسـندة ايرانـی بـه زبـان ملّ

: 9911كردنـد )خـانلری،   خی تـألیف های گوناگون علمی، ادبـی و تـاري  در رشته يیهاكتاب

9/911). 

گرفته، آن را به سه دورة مهـم  هزار سال بر زبان فارسی انجام ر و تکاملی كه در طیّتطوّ

ل د. دورة اوّل و تجـدّ تقسیم كرد: دورة رشـد و تکـوين، دورة فارسـی درسـی و دورة تحـوّ     

 ان( ترين آثار به جا ماندة فارسی دری بعد از اسالم است. )همقديمی

هـای ماضـی،   بـر صـیغه  « بــ »از خصوصیات زبان در ايـن دوره، اسـتفاده از جـزء صـرفی     

در پايان فعل ماضی كـه در زمـان گذشـته جريـان داشـته و جـزء       « ی»مضارع و امر، آوردن 

هـا را  ای كـه يکسـره از رواج افتـاده و جـای آن    های سـاده نشانة آن است. فعل« می»صرفی 

ـ فعـل  وندهای فعــل كـه در ايــن دوره هنـوز رواج دارد و اســتعمال   ب گرفتــه، پیشـ هــای مركّ

( اين موارد چنانچـه اشـاره خواهدشـد از خصوصـیات فعـل در      912-9/911شود. )همان:می

 رود.  شمارمیقرآن قدس نیز به

معموالً ای تحت اللفظی است و البته نبايد از اين نکته غفلت نمود كه قرآن قدس ترجمه

ايـن سـعی در رعايـت قواعـد ادبـی نیـز دارد و       وجود كند؛ با مه میرآن را كلمه كلمه ترجق

 های بسیاری در اين زمینه نیز برای آن برشمرد.توان ويژگیمی

های مختلف را در قرآن قدس استخراج نمـوده، از لحـاظ   كوشد تا فعلاين تحقیق می 

تور تـاريخی  مالک اصلی ما در اين تحقیق كتب دسـتور و دسـ   .قراردهدزمانی مورد بررسی

 خواهندنمود.زبان فارسی است كه ما را در رسیدن به مقصود ياری
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 لهئبیان مس -1-1

تواند به شناخت دورة زمانی و صاحبان اثر اختصاصی متون كهن می هایيژگیوبررسی 

فرد در های منحصربهكهن قرآن قدس از آثار بسیار مفید و با ويژگی ترجمةرهنمون گردد. 

ـ  ر چند تشخیص واقعی دوره و زمان آن كار سادهاين زمینه است. ه ا تـالش در  ای نیسـت، امّ

بـا بیـان   بـاره باشـد. در ايـن مقالـه،     تـری در ايـن  تواند زمینة تحقیقـات گسـترده  اين مسیر می

فعل در ترجمة كهن قرآن قدس بستری مناسب در اين مسیر فـراهم   انواعهای زمانی ويژگی

 گردد.می

 

 تحقیقپیشینۀ  -1-2

هـای قـرآن   نمونه واژه»است. مقالة رآن قدس تا به حال مقاالتی به چاپ رسیدهدرمورد ق

ـ  « هـای خراسـان جنـوبی   قدس در گويش هـای خراسـان   زبانشناسـی و گـويش   ةكـه در مجلّ

هـای خراسـان جنـوبی را نقـل     هايی از گـويش واژه ،دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسیده

بتـه قسـمت اعظـم ايـن مطالـب در نقـاط ديگـر        ال ؛كند كه در قرآن قدس نیز وجود داردمی

هـا را بـه روسـتاهای بیرجنـد منسـوب      آن خراسان بزرگ نیز رايج است كه اين مقالـه صـرفاً  

ــ راشــددانســته اســت. )صــادقی،   ــة 28-29: 9911ل، محصّ ــه ترجمــه و  »( در مقال نگــاهی ب

ای بـا  ود ترجمهد مهیار نیز صرفاً به اختصار مطالبی در مورد وجنوشته محمّ« تفسیرهای كهن

نگـاهی بـه   »گـر در مقالـة   د خامـه ( محم917ّ-918: 9981است. )مهیار، چنین نامی خبر داده

ی قـرآن، قـرآن   تـرين ترجمـه  ای بـه كهـن  اشـاره « ساختاری از قـرآن كـريم   ةنخستین ترجم

قمــری نســبت داده اســت.  911تــا  711هــای متــرجم آســتان قــدس نمــوده و آن را بــه ســال

گـويش سیسـتانی در ترجمـة قـرآن     »دی خمک در مقالـة  ( جواد محم719ّ: 9981گر،)خامه

ــه واژه«قــدس ــه كــار  ، ب ــرفتــه در قــرآن قــدس پرداختــه اســت. ) هــای سیســتانی ب دی محمّ

كتاب بیان كرده كه بسیار مفید  ةم( آقای دكتر رواقی نیز مطالبی در مقد1ّ-9: 9929خمک،

اين  ةدهد. در دو مقالة ديگر، نگارندشان میاست و دورنمايی از كلّیّت اين اثر ارزشمند را ن

 ةتحقیق به بررسی نکاتی از قرآن قـدس پرداختـه اسـت. در يکـی از مقـاالت كلمـات سـور       

قرآن قدس رديابی كرده، ترجمة ايـن سـوره را دركنگـره بـین المللـی ديـن        حمد را در كلّ
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چاپ رسـانیده   به «حمد در قرآن قدس ةرديابی كلمات سور»ای تحت عنوان پژوهی با مقاله

است كه در « های معنايی فعل در ترجمه كهن قرآن قدسبررسی ويژگی»ديگر  است. مقالة

نهمین كنگرة بین المللی انجمن ترويج زبان و ادبیات فارسی به چـاپ رسـید. ايـن مقالـه بـه      

ای از پـردازد و خالصـه  بررسی مبنايی فعل از جهت زمان در ترجمة كهـن قـرآن قـدس مـی    

 باشد.نامة كارشناسی ارشد نگارندة مقاله میپايان 

 

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ -1-9

برای فرد قابل مالحظـه اسـت    وقتیترجمة كهن قرآن قدس  مترجم تالش مفید و علمی

آسـان نمايـد.    خـود كه بارها به اين اثر علمی مراجعه نموده، رنج خواندن چند بار آن را بـر  

باعث شده كه گذشت زمان، نیز نتواند ارزش اين اثـر   استفاده از نثری قابل فهم، مفید و زيبا

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

نشان از اهمّیّـت ايـن اثـر     ،استسازی به كاربردههای مناسبی كه در معادلبرقراركرده و فعل

ی و تحقیقی مناسبی در شأن اين اثـر  اين تا كنون به جز موارد جزئی، كار علموجود دارد. با 

هـايش  است. لذا ضـروت دارد تـا بـه صـورت جـدّی در مـورد ويژگـی       ماندگار انجام نشده

بـر  تحقیقی انجام گردد تا بتوان آن را بیشتر شناخت و به دورة تألیفش نزديکتـر شـد. عـالوه   

ی بیشـتری در ايـن   ها وادار به تالش و هنرنمـاي اين مترجمین معاصر نیز با بررسی اين ويژگی

 مسیر خواهندشد.  
 

 بحث -2

 

 قرآن قدس -2-1

در  11ة های ترجمه، قرآن متـرجَم قـدس اسـت كـه بـا شـمار      ترين نمونهيکی از قديمی

شود. در اين قرآن معـادل فارسـی هـر كلمـه در زيـر آن      اری میكتابخانة آستان قدس نگهد

دكی از آغـاز ايـن ترجمـه )از    انامّا  ،ام محفوظ ماندهنوشته شده است. اين ترجمه از گزند ايّ

هـای كوچـک   بقره( و اندكی از انتهای آن )تعدادی از سـوره  ةسور 799 ةن تا آيآابتدای قر
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به زيور « قرآن قدس»دكتر علی رواقی اين ترجمه را با نام . محقّق محترم، قرآن( افتاده است

ـ  ،طبع آراسته است. تاريخ اين ترجمه به درسـتی مشـخص نیسـت    قـی آن را بـه   ا دكتـر روا امّ

زبـان   ای ازترجمـه بـه گونـه   ( 91: 9921مردم كرمان و سیستان نسـبت داده اسـت. )رواقـی،   

اسـت.   بلـوچى  ةر از گونمتأثّ ،آن ةسیستانى است كه ظاهراً با توجه به كاربردهاى آوائى ويژ

زبانشناســى، زمـان كتابـت آن بــین    هـای و نشـانه  بنـا بـه قــرائن  ( 7/9217 :9922مشـاهی، خرّ)

بـر ايـن نظـر اسـت كـه كـاربرد         هجرى قمرى است. البته ژيلبـر الزار  911 تا 711هاى سال

در ايـن مـتن بـه رغـم     « اندر»و « همى»به جاى « در»و حرف اضافه « مى»صورت ادات فعلى 

تـر نیسـت و   هاى كهنگى، داللت بر اين دارد كه اين مـتن از قـرن پـنجم قـديمى    ديگر نشانه

 ( 918: 9981)الزار، دارد.ن تعلقدوم اين قر ةبه نیم ترجیحاً

 

 تعریف فعل -2-2

ای وجود دارد. در تعريف فعل نیـز ايـن   بین دو زبان فارسی و عربی اساساً رابطة گسترده

رابطه كامالً مشخص است. دستور پنج استاد، حصول معنی مصدر و حدوث آن در يکـی از  

ــان هــای ســه  ــه را مطــرح مــی زم ــد.گان ــنج اســتاد،) كن ــدگاهی كــامالً ( كــه د11: 9921پ ي

امپور به مسند بـودن فعـل و داللـت بـر وقـوع يـا       ( خی12ّ: 9982گرايانه است. )صادقی،عربی

ــان معیّ  ــاری در زم ــوع ك ــی    الوق ــاره م ــده اش ــال و آين ــته، ح ــان گذش ــه زم ــی از س ــد. ن كن

به اشـتقاق بعیـد،   « فعل»( اين تعريف، توجّهی به مفهوم لغوی فعل است: 18: 9927امپور،)خیّ

اند، زيـرا متضـمن فعـل    است. و آن را به اين صورت نامیده« تضمن»به معنی « تلفع»مشتق از 

شـريعت،   .(2: 9172حاجـب،  )ابـن « تسمیه الدال باسم المـدلول »لغوی يا همان مصدر است، 

است و بررسـی  كردهدر تعريف خود داللت بر كار يا چیزی در زمان های سه گانه را مطرح

دانـــد . وجـــوه افعـــال را الزم مـــی1. زمـــان و 9دد، . شـــخص و عـــ7. كـــار و حالـــت، 9

كننـده بـر كـردن كـاری يـا روی دادن      خانلری، فعل را داللت .(991-971: 9912)شريعت،

دانـد  حالتی يا روی دادن امری يا شناختن حـالتی در زمـان گذشـته يـا اكنـون يـا آينـده مـی        

  .(92: 9981)خانلری،
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ـ »ذيـل نمـود بیشـتری دارد:     در بین تعاريف دستورنويسان عرب دو تعريـف  لـی  عَ ا دلَّمَ

ه او علی حالِ لفظ يدلّ»  .(911: 9172حاجب، )ابن« منه الثالثهه مقترن باحد االزمعنی فی نفسِ

در تعريـف اول كـه    .(91: 9988)شرتونی،« الماضی او الحاضر او المستقبل الزمنحدث فی 

اسـت؛  گرفتهاس وجه حصر انجامبیشتر كتب نحوی قديمی بر آن اتفاق دارند، تعريف بر اس

بر معنای خويش نیست و اسم، مقترن به زمان نمی باشـد. )جـامی،    يعنی حرف به تنهايی دالّ

اسـت. خصوصـاً بـا دو    شـده ( در تعريف دوم رويکرد تعاريف فعـل فارسـی رعايـت   71تا:بی

ه تعريف شريعت و خـانلری شـباهت نزديکـی دارد. البتـه در هـر دو تعريـف فعـل عربـی، بـ         

گـردد كـه   است؛ زيرا در زبان عربی اين مفهـوم بـا ضـمیر ادا مـی    نشدهاشارهشخص يا افراد 

 .(71: 9988آيد )شرتونی،مسندالیه است و اسم به شمار می

فعل در بررسی زمان فعل نیز، رعايت رابطـة تطبیقـی در بـین دو     تعاريفهدف از طرح  

كـاربرده و همسـو بـا    فعل اسنادی بهزبان است. خصوصاً در جمالت اسمیة عربی كه مترجم 

 است.كردهعصران خويش استفادههم

 

 ساختمان فعل در زبان فارسی -2-9

 های اصلی فعل، گذشته، حال و آينده است. البته برای بیان وقوع فعل در هـر يـک  زمان

انـوری و  دارد ) دی بـا مـوارد اسـتعمال خـاص وجـود     هـای متعـدّ  از سه زمان اصـلی سـاخت  

هـای مـرتبط بـا آن    بنابراين در بررسی زمانی فعل نیازمند بررسی مقولـه  .(9929:12احمدی،

 ؛های مختلفـی دارد مقوله، باشیم.  فعل در ايرانی باستان، ايرانی میانة غربی و فارسی دریمی

های های ماضی، مضارع و مستقبل است كه هر يک صیغهه فعلامّا موارد مورد بحث ما، مادّ

 معلوم و مجهول دارند.

 

 هریشه و مادّ -2-4

های تشکیل دهندة يک خانوادة لغوی، مشترک اسـت و  ريشه جزئی است كه میان لغت

ه با افزدون جزئی به ريشه مادّ .(991: 9917ها را در بردارد )ابوالقاسمی،معنی اصلی آن لغت

 .(998شود )همان: كه در اساس برای افزودن معنی جديد به ريشه بوده، ساخته می
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 فعلۀ اقسام مادّ -2-9

های مضارع و ماضی فارسـی میانـه بـا انـدک     ههای مضارع و ماضی : مادّهمادّ -7-1-9

انـد. از پهلـوی   های مضارع و ماضی فارسـی دری را بـه وجـود آورده   هظ، مادّتغییری در تلفّ

ة مـادّ  .(991: 9917انـد )ابوالقاسـمی،  هـايی بـه فارسـی دری رسـیده    اشکانی ترفانی هم فعـل 

ة ها اضافه شود بـه عنـوان مـادّ   صفت است كه بدون آنکه چیزی به آن مضارع جعلی، اسم و

شـود.  مـی ة مضـارع سـاخته  به مـادّ « يد-»ة ماضی جعلی از پیوستن روند. مادّكارمیمضارع به

كـه  های مضـارعی ههای مضارع جعلی و مادّههای مضارع واداری و مادّهای ماضی مادههمادّ

  .(982-981ری نرسیده، همه جعلی هستند )همان: ها به فارسی دهای ماضی آنهمادّ

 يد-مادة ماضی: آور  -مادة مضارع اصلی: آور

warētā فعل مضارع سوم شخص مفرد از- warā    است كه ايرانـی باسـتانشbarā  از

bar « :پیشـوند  « + بردن–ā      اسـت. از  « -آور»مـی باشـد و فارسـی دريـش- warā  ّة ، مـاد

است و صفت مفعولی گذشته از پیشـوند   brtaāانی باستان باشد كه ايرمی wurtāماضیش 

–ā +br      دارد كه صـورت ضـعیف ريشـةbar« : بـردن + »ta-      پسـوندی كـه بـرای سـاختن

ــی    ــار م ــه ك ــته ب ــولی گذش ــفت مفع ــم   ص ــی دری آن ه ــت، فارس ــه اس ــت. « آورد»رفت اس

ماضـی   و«  آر و آور»در قرآن قدس مضارع اين فعل به صـورت   .(718: 9929)ابوالقاسمی،

)قـرآن  « بديشـان  آوردی... كـه   آوردیبیـرون كه می»استفاده شده است: « آورد»به صورت 

 آرد(، و مـی بیـرون   919)قـرآن قـدس:  « گران بـار  ابرهـای  اورهای بر آردآرد و ور»(، 11قدس:

« بـه شـما ديـدوری از خداونـد شـما      آوردم(. »17هـا بـی روشـنای )همـان:    ايشانرا از تاريکی

 (.82)همان:« بديشان كتابی رديمآو»(، 19)همان:

 يد -ان  -يد، خور-ان-و مادة ماضی: گرد -ان  -، خور-ان-ة مضارع واداری: گردمادّ

كـی بگردانـد از وی آن روز،   »اسـتفاده شـده اسـت:    « گـردان »در قرآن قدس از مضارع 

 (.11)قرآن قدس:« ترحمت كرد وَر وی

ذف شود، يعنی گرداند بـه جـای   ممکن است ح« ی»های ماضی جعلی واداری، هدر مادّ

 .(988: 9917آيد )ابوالقاسمی،گردانید و خوراند به جای خورانید می
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 .يد-يد، انجام-مادة ماضی: پرهیز ، -، انجام-ة ماضی: پرهیزة مضارع بدون مادّمادّ

و نیکـی   بپرخیـزد كـی  »استفاده شـده اسـت:   « پرخیز»در قرآن قدس از پرهیز به صورت 

ار اهــل دِههــا بگرويســتندی و بپرخیزيدنــدی بگشــادی ايمــا ور ايشــان  »(، 81)همــان:« كنــد

 (19)همان:« از آسمان و زمین بركت هايیبَرَكَهای 

های آغازی ايرانـی باسـتان،   ههای ماضی به جا مانده از مادّهبه پیروی از فارسی میانه، مادّ

در قـرآن قـدس از    .(988: 9917يـد )ابوالقاسـمی،  -يد، تفســ -يد، خسبـ -جعلی هستند: رسـ 

«) بديشـان مصـیبتی   رسـد  آن زمـانی كـه  اُزَمانِ  بـود چون بُهد »استفاده شده است: « رسد و رسید»

« هـم چنـان   ةبـه قـوم خسـت    رسـید  خسـتگی،جراحت  ةار رسـد بـه شـما خسـت    »(، 91قرآن قـدس: 

 (.79)همان:

-ـسن، توانـ -ست، تاو-ست، كامـ-ست، يار-ست، دانـ-ست، شايـ-بايـ»های تنها در فعل

فارسـی   ist-« سـت -سـت، مانــ  -يسـت، گـرو  -ست و نگر-ست، نگر-ست، گريـ-ست، زيـ

برخـی از ايـن افعـال     .(988: 9917به فارسی دری رسیده است )ابوالقاسمی،« ِست-»میانه به 

آن »(، 991)قرآن قـدس: « توانستند اَشنیدننبودند كِـه می»است: كاررفتهدر قرآن قدس نیز به

« گريسـتند آمدنـد بـه پـدر ايشـان شـبانگاه مـی      »(، 919)همـان: « ردننتوانستی وَرآن صـبر كـ  

 (. 79)همان:« نگرستیدديديد آن و شما میپس خود تَخود »(، 911)همان:

 

 (مطلقتام )ساده، ماضی  -2-6

گذشـته داللـت   كاری يا وجـود حـالتی در زمـان   ای از فعل است كه بر روی دادنصیغه 

م يافته و جريان آن به زمـان حـال نرسـیده باشـد. بـه      كه فعل به تمامی انجابه طريقی ،كندمی

 .(9911:7/711كند )خانلری، عبارت ديگر ماضی تام جريان فعل را از آغاز تا پايان بیان می

 كـه از پـسِ آن   و به سـوی مـا  بَديما  مدیآكـه از پیشِ آن  شديم: دشخواری نموده  گفتند»

« از خداونـد شـما   حجّتـی بـه شـما ديـدوری     آوردم( »19:)قرآن قـدس «  به سوی ما بديما آمدی

 بــه روزروز تــا بــی دشــمنیمیــان ايشــان ،عــداوت و دشــمنای  افکنــديم اوكنــديم»(، 19)همــان:

 شـناختند اِشنَختند  از آنچهريزد از آب، زانِ چشمهای ايشان می بینی گینی»(، 18)همان:« رستاخیز
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(، 991)همـان:  « از خداونـد  حجتـی  بـر ور ديـدوری   بودمديديد ار  آياای »(، 11)همان:« از حق

يـا  »(، 17)همـان: « شدند بدان كافران باز،بازپسقومی از پیش شما واز  آن را ،از آنآن،  پرسیدند»

(، 981)همـان: « شـگفتی  مـا  سوراخِ كُه و رقیم، بودند از آيتهـای ايمـا  ياران  كه اياران پینداشتی

و كـه  »(، 919)همـان: « و كافری هی ،طغیانبیرا رهیوی بر آن دوكه ورپوشانَد وران دوا  ترسیدم»

(، 91)همـان: « شما را از كتاب و حکمت دادم رارای  آنچهبگرفت خدای پیمان پیغامبران، آنِ 

 ديـدم يازده ستاره و خُرشـید و مـه،    ديدممن »(، 11)همان:« آن پس دانستی تدانستیگفتم آنِ »

ــاران   « از پیــری بــه خشــکی رســیدمو »(، 919)همــان:« ســجده كنــانايشــانرا مــرا ســجده گرفت

 خُهسـتی گفت ار »(، 81)همان:« به شما پیغامها خداوند من رسانیدميا قوم من »(، 919)همان:

 (919)همان:« بستدی ور آن مزدی خواستی ،می خواست

 

ماضی تام  ةاز صیغ پیشاين جزء صرفی گاهی «: بـ»جزء پیشین  -2-6-1

آيد كه آن را اين جزء بر سر ماضی تام می های فارسی میانه نیز گاهیآيد. در متندرمی

بیان اتمام و انجام يافت »را قان، عمل آن خوانند و بعضی از محقّمجهول می« بای»يا « بی»

اند. دكتر لقب داده« باء تأكید»يا « باء زينت»شمارند. اديبان ايران اين جزء را به می« فعل

داند. واهد صريح و فراوان برای اثبات میخانلری اين هر دو تعبیر را نادرست و نیازمند ش

ها آوردن اين جزء صرفی برای فرق گذاشتن بین صیغة ماضی تام البته در بعضی از گويش

اين جزء صرفی را بعضی نشانة اتمام و  ،دكتر خانلری ةو با انواع ديگر ماضی است. به گفت

در معنی فعل هیچ تغییری  ءجزشمارند و بعضی نیز معتقدند اين پايان قطعی جريان فعل می

قدس اين جزء صرفی، با  قرآندر ترجمة  .(711-7/719: 9911كند )خانلری، ايجاد نمی

ل افعال وقتی تغییر ايجاد در اوّ« بـ»های ماضی به كار رفته است. استفاده از بعضی از فعل

ه )ی( بدل مفتوح )أ( يا مضموم )اُ( داشته باشد؛ در اين صورت همزه ب كند كه همزةمی

 شود.می

(، 911)همـان: « ت درهاسو بب»(، 779)همان:« بیافريد آنچـه هر خدای آنِ  ببردی آنگاهنون »

توبــه از  بپــذيرداوی بپــديرد »(، 78)همــان:« مردانــی فــراوان و زنــانی دواز آن دوا  بپراكنــدو »
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(، 81)همـان: « و نیکی كند بپرخیزد كهكی»(، 991)همان:« صَدَقَها؟ بپديردو  خودبندگانِ اوی 

 آن زمانی كـه زمین را مرده، اُ زمانِ  بینی گینی»(، 11)همان:« شما را مسلمانی را ،دينی بپسنديدم»

ــیم ورآن آب،  ــرآردو ورآرد  بیفزايــد بیوزايــدو  بجنبــدفــرود كن ــی  ب ــهاز هــر ازن « نیکــوا ایگون

كـه  پـسِ آن  »(، 911)همـان: « داشـت اويرا از نفس اوی، خود را نگه بخواستم»(، 797)همان:
ــت ــا را خــدای، از آن  ِبرَهانس ــان:« ايم ــن آن روز  »(، 11)هم و آن روز  بــزادمســالم ور م

 بکُشـت آن كی »(، 199)همان: «بزادبکِشت  بدانچهسوگند به پدری بدانِ »(، 911همان:«)بمیرم

« هرگـز  بمـرد نماز مکـن ور يکـی زيشـان    »(، 11)همان:« نفیس بجد نفسی يا توهی در زمین

 .(992)همان:

 

های ماضی در اين باره به دو صورت به فعلافعال با همزه در ابتدا:  -2-6-2

گردند. در آغاز می« آ»هايی كه با شود و فعلهايی كه با همزه آغاز میروند. فعلكار می

گیرد. در گروه دوم می« يا»ساقط شده و جای آن را  ،ل مطابق آنچه گفته شد همزهگروه اوّ

« سجدكناناويرا سجده گرفتاران  بیفتادندو »گردد: نیز اضافه می« يا»ف حر« آ»بدون اسقاط 

آنرا چنان  بینداختم»(، 88)همان:« شما را در آفرينش فراخی بیفزود بیوزودو »(، 919)همان:

 (.717)همان:« سامری بیفکند بیوكند

فه اضـا « ی»، «آ»و « ب»شـود و فقـط بـین    سـاقط نمـی  « آ»آغـاز شـود،   « آ»البته اگـر بـا   

 گردد: می

 بشـمرد ايشـانرا و   بیاماريـد »(، 11)همـان: « كردنـد ايشانرا ديو بدان بودند مـی  بیاراست»

ــدم»(، 918)همــان:« ايشــانرا شــمردنی ــزی  بیافري ــودی چی ــیش و نب ــرا از پ ــان:« ت (، 919)هم

 (.711)همان:« ايشانرا در آن بیازمودیتا»

 

كند كه ال وقتی تغییر ايجاد میدر اول افع« بـ»استفاده از بقیه:  بامتمایز  -2-6-9

ا در شود امّبدل می« ی»؛ در اين صورت همزه به باشدمفتوح )أ( يا مضموم )اُ( داشته  همزة
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ار »(، 991)همان:« ور كُهِ جودی باستادو »(، 81بدل نشده است: )همان:« ی»موارد ديگر به 

 (919)همان:...«  برور  باستادندیراست 

 

 :ماضی استمراری -2-7

رود كـه در  كـارمی های هند و اروپايی برای فعلـی بـه  ستمراری در بعضی از زبانماضی ا

به اين سبب است كه آن را غالباً ماضـی ناتمـام يـا     است.نرسیده پايانجريان وقوع بوده و به 

كنـد و  اند. در مقابل ماضی تام و مطلق كه پايان قطعی جريان فعل را بیان میغیر تام خوانده

نامند. البته در فارسی دری، ماضی استمراری برای بیـان فعلـی بـه    ساده نیز می آن را كامل يا

)خـانلری،   كندن میرود كه در زمان گذشته جريان داشته، اما پايان قطعی آن را معیّكار می

د داشـتن یبديشان ماهیان ...آن روز كه شـنبه نمـ   دآمدنیمدر شنبه كه » .(9911:7/779-777

(، 99)همان:« د ايشان را دو چند ايشان به ديدن چشمديديیم»(، 12قدس:)قرآن « آمدندینم

« ها،بـدی هـا  زشتیند گستیها،كردیاوی، از پیش بودند مبه  بی شتافتندیآمدند بدوی قوم اوی، م

 (991)همان:

 

در فارسی دری ماضی استمراری به كمک جزء صرفی می :  –همی  -2-7-1

رفته است. در فارسی میانه هم در همین مورد به كار میشود و اين جزء بیان می« همی/می»

البته از  ؛دارد« همیشه و پیوسته»كلمه مستقلی است كه معنی « همی»لفظ  ،در فارسی میانه

ترين دوره فارسی دری تخفیف يافته و هجای نخستین غالبا ساقط شده و به صورت قديم

ه جا يکسان و در زمان واحد انجام ل يکباره و در هما اين تحوّدر آمده است. امّ« می»

بدل « می»به « همی»بلکه در بعضی نقاط زودتر و در بعضی ديگر ديرتر صورت  ،نگرفته

 آمدمی»استفاده نشده است : « همی»در قرآن قدس از  .(9911:7/777شده است )خانلری، 

« رسیدندتكه میگفتند دو مرد ازيشان »(، 921)همان:« بدان روزی آن فراخ از هرجايی

« از زير ايشان جويها رفتمی»(، 991)همان:« اشنیدن توانستندكه مینبودند »(، 19)همان:

دو  گردانستمی»(، 711)همان:« گريختندمیايشان از آن   آن زمانی كهاُ زمانِ »(، 982)همان:
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(، 91ن:)هما« حق جدا از، به غیرِپیغامبران را به جُد  كشتندمی»(، 988)همان:« دست اوی ورآن

 (.911)همان:« منافقان وايشان كه در دلهای ايشان بیماری گفتندمی»

 

كاررفته های بهدر برخی از فعلدر آخر ماضی مطلق: « ی»آوردن  -2-7-2

است: قرارگرفته« ی»در آغاز فعل قرار بگیرد در آخرش « می»در قرآن قدس به جای اينکه 

 خُهستندیآمرزشت به توا،  آمدندمی ندیآمدار ايشان كه ستم كردند ورنفسها ايشان »

خدای را  يافتندمی گندادندیايشانرا پیغامبر،  خواستمی خهستیاز خدای و آمرزشت  خواستندمی

 آنچه آنِ كردندیار ايشان »(، 91)همان:« كنندهرحمترحمت كنار ایتوبه پذيرندهتوبه پذيرفتاری 

 بمجیدندی(، 91انرا و سختر به استانیدن )همان:ايش به،بهترگیه  بودیپند داده شدند بدان، می

 ترسیدندی»(، 11)همان:« ايشان كه كافر شدند گفتندیآن به دستها ايشان ، گرفتندمی

ار »(، 98)همان:« بیرون آرند آن ازيشانآن، ايشان كه می دانستندی»(، 71)همان:« ورايشان

 (.91)همان:« شدند بدانپنددادهآن، می كردندیايشان 

 

 كشتندیمیدر آخر : « ی»در اوّل و « می»آوردن  -2-7-9

 رفتندیمیار بودی در زمین فريستگان، » اين نمونه در قرآن قدس: .(9911:81مشکور،)

 (.989:)قرآن قدس« آرامیدگان، فرود كردی ايما

 

ــ« : ی»و « بـــــ» -2-7-4  اســــت ات قــــديم بســــیار معمــــول بــــودهدر ادبیّــ

آن  گرفتندمی بمجیدندی»است : قدس نیز اين روش به كار رفتهدر قرآن  .(9911:81)مشکور،

در میـان   بشتافتندی(، 977:)همان بترسیدندی(،شايد كايشان 11به دستها ايشان )قرآن قدس:

 (911)همان:« شما.
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  ماضی نقلی  -2-8

شود كه بر وقوع فعلی در زمان گذشـته  های زمانی از فعل اطالق میماضی نقلی به صیغه

ايـن زمـان از    ،به طريقی كه اثر آن تا زمان حال مانده باشد. در فارسی میانـه  ،كندیداللت م

شـود:  های مضارع اخباری فعل ايسـتادن سـاخته مـی   ة ماضی يعنی صفت مفعولی با صیغهمادّ

آمذ ايستید = آمده است. اما اين ساختمان ماضی از پهلوی به فارسی دری نرسیده و به جای 

هـای مضـارع   به وجود آمـده كـه تركیبـی از صـفت مفعـولی بـا صـیغه        ایآن ساختمان تازه

   .(7/711: 9911خانلری، است ) ahفعل

از روی چگونگی استعمال صفت با فعـل اسـنادی سـاخته     قیاسهای ماضی نقلی به صیغه

شده است. فعل اسنادی يکی از موارد استعمال فعلی است كه از تركیب ريشة مضارع بـودن  

دهـد.  يعنی اسمی يا صفتی را به كسی يا چیزی نسبت میشود. عل تركیب میهای فبا شناسه

ترين زمان ايـن  اين وجه استعمال در فارسی میانه وجود داشته است. در فارسی دری از قديم

هـايی بـرای   دكتر خانلری مثـالی  .(719-7/711)همان:رود دوره تا امروز همچنان به كار می

مـن خداونـد شـماام    (، 7/71ش ای تـو هـیم. )ارداويـراف:   مـن كـن  »اين مطالب آورده است: 

واز ايمـا  » (7/711: 9911)خـانلری،   «(.988ام)نسـفی: (، نمی گويم كه من فرشـته 791)عشر:

وا ايشـان تبـراداران   ( »912)همـان: « بـدان درشـدن   هنـد بديشان كايشان سزاوارتر  هیمداناتر 

 «امنازاينـده گفـت زالـی   » (،911همـان: ) «تواامگفت من پیغامبر خداوند »(، 7)همان: «شمااند

 .(917)همان:

)قـرآن  «. آربـاز ،داد واز مغلـوبم  امكـرده غلبـه مـن   ،خـود را بخوانـد خداونـدِ اويـرا    »ماضی نقلی: 

ايشـان مرواريـد درسـتاد     گـويی (، گـوهی  912اند. )همان:پراكنده(، ايشان ملخانی 912:قدس

  .(911)همان: اندپوشیده اندكرده

 

 (شناسه«+ بودن»صفت مفعولی فعل+معین فعل) ماضی بعید -2-3

( را مترجم قرآن قدس 7/711: 9911بعید، ماضی مقدم( )خانلری،  ماضیماضی پیشین )

 است.كردهاستفاده( 118)همان:« بودندايشان وريشان نشسته »در 
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 ماضی التزامی -2-11
...« وم بـ »دو صورت شود. مفعولی و مضارع التزامی باشیدن ساخته می صفتاز اين فعل 

در وجـه التزامـی دورة اول فارسـی دری معمـول اسـت و از ايـن حیـث بـا وجـه          « باشم...»و 

در قـرآن قـدس نیـز ايـن صـورت رعايـت        .(7/789: 9911اخباری تفاوتی ندارد )خـانلری،  

چشـمهای ايشـان،    فـرود شـده بُهـد   »اسـتفاده كـرده اسـت:    « بود»به جای « بهد»شده، البته از 

رويهـا   زشـت كـرده باشـد    گسـت كـرده بُهَـد   »(، 919)قرآن قدس:« واریورپوشد وريشان خمی

ــهَد   ــه شَ ــافر شــدند و گفت ــه ك ــان:« ايشــان ك ــد »(، 981)هم ــرده به ــک ك ــان  نزدي ..« وريش

 (.929)همان:« به گرويشت بی كس آرامیده بهدو دل اوی »(، 918)همان:

 

 : فعل مضارع -2-11

ی در زمان حال يا آينده داللـت  فعلی است كه بر انجام كاری يا روی دادن حالت وصفت

رود. سـاده : روم، بـا   صیغة مضارع در دوره میانه به پنج صورت صرفی بـه كـار مـی    كند.می

روم، با دو می« : می»روم، با جزء صرفی همی« : همی»بروم، با جزء صرفی « : بـ»جزء صرفی 

مضـارع   .(721-9911:7/727)خـانلری،   برومبروم، میهمی« : بـ»و « همی/ می»جزء صرفی 

چهارگونه است : مضارع اخباری، مضارع التزامـی، مضـارع سـاده، مضـارع      فارسیدر زبان 

برخی اقسام مضارع را اخباری، استمراری، التزامی و  .(11: 9929ملموس )انوری و احمدی،

انـد. تشـخیص مضـارع    ملموس دانسته و مضارع سـاده و اخبـاری را يـک قسـم بیـان نمـوده      

در ايـن   .(9919:999گردفرامـرزی، انـد )سـلطانی  اخباری را نیـز مشـکل دانسـته    استمراری و

تحقیق به تقسیم قبلی بسـنده كـرده و مضـارع اخبـاری، التزامـی، سـاده و ملمـوس را مـورد         

 بررسی قرار خواهیم داد:

 

 )می+ بن مضارع + شناسه (مضارع اخباری  -2-12

عل در زمان حال، عادت و تکـرار،  ترين موارد استعمال مضارع اخباری، بیان وقوع فمهم

 شرط و جزای شرط، وقوع فعل در زمان آينده و نقل داستان يا خبـر بـه جـای ماضـی اسـت     
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در ترجمة كهن قرآن قدس ازمضارع اخباری اسـتفاده شـده    .(11: 9929)انوری و احمدی، 

آنرا  اشناسندمی» هايی كه با اين مشخصات جمع آوری گرديد از اين قرار است :است، فعل

« خوانیـد؟ از شما كـه مـی   اشنیممیگفت »(، 12)همان:« اشناسند پسران ايشانرامی چنانکهچنانِ 

 آزمايـد مـی »(، 19)همـان: « )=يعکفون( ورصنمانی استادندمیآمدند ورقومی »(، 791)همان:

ــه چیــزی از صــید  ــیممــیريــد كايمــا ای ننگ»(، 17)همــان:« خــدای شــما را ب ــه زمــین آي « ب

ار كافر شـید از   بپرخیزيدمیچون »(، 9)همان:« ترا چی خزين كنند پرسندیم» (،911)همان:

« خوريـد مـی ی زان خجـاره ی آن بـی بهیلید آنـرا در خوشـه  »(، 911)همان:« روزی كی كند

گفـت در  » (،999:)همـان « دانیدكه میهسـتید بهود شما را ار هید  به، بهترآن گیه »(، 912)همان:

زيشان هست كی »(، 979)همان:« كار سازدمیغلبه كرد ورعرش »(، 81)همان:« زيیدمیآن 

 .(919)همان:« شما را برق نمايدمیاوی اويست »(، 972)همان:« توایب نگردمی

برهانـد شـما را از آن و   بگه: خـدای  »در قرآن قدس: « ب»مضارع اخباری با جزء پیشین 

كـه را   بیـامرزد »(، 799)همـان: « ابرآن روز بشکاود آسمان به اور »(، 29)همان:« از هر اندهی

 .(17ان:)هم« خواهد و عذاب كند كه را خواهد

هايی كه از صیغة مضـارع در دورة نخسـتین فارسـی دری اسـتفاده شـده      يکی از صورت

اين روش نیز  .(9911:7/721خانلری، را با فعل مضارع به كار بردن است )« بـ»و « همی/می»

« كننـدگان ركـوع گرفتـاران  زكـوه و ايشـان ركـوع    بدهنـد می»در قرآن قدس به كار رفته است: 

چشـم  داريـد  بگـه برمـر نمـی   »(، 911)همـان: « آنِ فرمود خـدای بـدان   ببرّندمی و»(، 12)همان:

(، 991)همـان: « به شـما  داريمبرمرمیيکی از دو نیکوی ايما  به بديما بی دريدداريد، انتظار نمینمی

اوی را ديـو از   بسـپرد كـه مـی  اوی »(، 99)همان:« ی ديدورآن به دروغ و بزه بستانیدمیای »

« بخوانیـد ايشـانرا يـا شـما خمـوش اسـتاداران      مـی ای »(، 91)همـان: « بدان ايشان ی آنديوانه

 (.911)همان:« عهد خدای از پس پیمان اوی بشکنندمیايشان »(، 911)همان:
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 )بن مضارع+ جزء پیشین ب( مضارع التزامی: -2-19

و  ا شکبر انجام كاری در زمان حال يا آينده همراه بمهمترين موارد استعمالش داللت  

ــد ــا اراده و تمکــن اســت    تردي ــا جــزای شــرط و ي ــا شــرط ي ــا ي ــا آرزو و تمن ــوری و  .ي )ان

ورتـوا   بیفتدتا »( مترجم قرآن قدس اين فعل را نیز به كار برده است: 19-11: 9929احمدی،

از يشان ايشانرا كدام  بیازمايیمتا »(، 911)همان:« از بار باز كرده، چیده شـده بارچیندَ تر و تازه خرمای ترن 

« دلهـا ايشـان بـه يـادكرد خـدای      بیارامـد ايشـان بگرويسـتند   »(، 981)همـان: « نیکوتر به عمل

بخورنـد مرغـان از   » (،112)همـان: « خداوند اويرا و سزاوارستبشنود  و بنیوشد»(، 911)همان: 

واز گیريد ايشـانرا در خانهـا تـا    »(، 911)همان:« بدانندشايد كايشان »(، 911)همان:« سر اوی

قصـه كنـیم ورتـوا از خبرهـای پیغـامبران آن      همـه مـی  »(، 91همـان: « )ايشانرا مرگـی  یراندبم

 (. 917)همان:« بدان دل توا استوار گردانیم بّاِستانیم

 

 مضاع + شناسه()بنمضارع ساده  -2-14

كـار رفتـه، مضـارع سـاده نامیـده      بـه « بــ »و « می» بدون پیش جزءهای مضارعگاهی فعل 

گـاهی بـه   در متون نظـم و نثـر قـديم    ،ل و استعمال عمومی نداشتهاست. اين فعل، استقالشده

مضـارع   .(19: 9929اسـت )انـوری و احمـدی،   جای ساخت مضارع اخباری و التزامی آمـده 

» (، 711)قـرآن قـدس:  « از آتـش  افروختـه ای ی به شما اوروختـه  آرميا »ساده در قرآن قدس : 

ديــو،  افکنــد اوكنــد آنچــهتــا كنــد آنِ » (،98)همــان:« بديشــان كــاری از ايمنــی يــا تــرس آيــد

، خوانیـد هـر كـدام را   » (،791)همـان: « را كه در دلها ايشان بیماری و سـخت شـده  ايشانفتنة

از  گیـرم » (،911)همـان: « تـرا غالمـی پارسـا    دهـم تـا  » (،981)همان:« اويراست نامهای نیکوا

« يرا در زنـدان كـرده شـهد   او فرمايمار نکند آن »(، 19)همان:« فريضه كرده بندگان توا نیاوة

كننـد   آشـکارا و اَشـکَرا  »(، 12)همـان: « ايشانرا كـه شـرک گرفتنـد    گوهیمواز » (،911)همان:

 گیريـد فرمايـد شـما را كـه    نمـی »(، 978)همـان: « عذاب بینند گینند آن زمانی كهپشیمانی اُ زمانِ 

 «هـی از ايمنـان   پـیش آی و متـرس، تـوا   »(، 91)همـان: « فريستگان را و پیغامبران را خدايانی

ــرآن قــدس: ــرم شــداران »(، 719)ق ــد »(، 91)همــان:« هــیماو را ن ــد كــه شــما جُ  جــدا از بدانی
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بديشــان كايشــان  هیمايمــا دانــاتر بــازواز »(، 918)همــان:« هیــدخــدای  معجــزينكنــارانِ پیشــی

 (.912همان:«)بدان درشدن هندسزاوارتر

 

 )ناتمام(: مضارع ملموس  -2-19

شـود )انـوری و   مـی سـاخته « داشـتن »فعـل   ةسـاد مضـارع   اين فعل از مضارع اخباری و

 نشد.فعلی با اين ساخت يافت قدسدر قرآن  .(17: 9929احمدی،

 

 : مستقبل یا آینده -2-16

از فعل مضـارع   فعل مستقبل را كند.مستقبل يا آينده برانجام كاری در آينده داللت می

در  .(991: 9919رزی،)سـلطانی گـرد فرامـ    سـازند ن ماضی فعل مـورد نظـر مـی   بُ خواستن و

ترجمة كهن قرآن قدس چنین ساختاری ديده نشد. اما از آنجا كه اين اثر ترجمة قرآن است 

 و با فعل مستقبل عربی تطبیق دارد:

كه در دورة رشد و تکوين برای بیان قصد و بیان زمان آينده به « خواستن»فعل  .9

فارسی دری دو  ةدر دور ،رفتم به كار میيک صورت يعنی با مصدر تام يا مصدر مرخّ

يابد. به اين طريق كه برای بیان قصد با فعل تابع به صیغة مضارع التزامی، صورت متمايز می

  .(7/719: 9911آيد )خانلری، م میو برای بیان زمان آينده با فعل تابع به صیغة مصدر مرخّ

نقل عین  ت و احتیاطی كه مترجمین دردر ترجمة آيات قرآن مجید شايد بر اثر دقّ .7

مطابق اصل  های فعل و ساختمان جمله را عیناًاند گاهی صیغهآيات از عربی به فارسی داشته

ها در مواردی كه عبارت ترجمة اند كه خالف روش فارسی است و نظیر آنعربی آورده

 .(9/121: 9911شود )خانلری، لفظ به لفظ نیست به ندرت ديده می

با فعل مضارع جهت ساختن فعل عربی استفاده  «سوف»يا « س»در زبان عربی، از  .9

  .(118 :9199قاسم،بن)حسنشود می

شـما را از آن   انـوز آرم »بنابراين شکل استفاده در ترجمة كهن قرآن قدس چنین اسـت:  

از  انـوز بگـردانم  »(، 919)همـان: « اويرا از كار ايما آسانی انوز گوهیم»(، 711)همان:« خبری
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(، 912)همـان: « اويـرا از پـدر اوی   انـوز بخـواهیم  گفتنـد:  » (،11مان:)ه« آيتهای خود ايشانرا

انـوز  »(، 17)همـان: « انوز بکشیم پسران ايشان را» (،17)همان:« اويرا مزدی بزرگ انوز دهیم»

اويـرا   سـازيم انـوز مـی  »(، 22)همـان: « بديشان كه گنه كردند خـواری نزديـک خـدای    رسد

ايشـانرا   انوز كند»(، 11)همان:« ما را جای فاسقانشانوز بنمايم »(، 197)همان:« دشخواری را

 (.918)همان:« خدای دوستی

« تــرا بــه تفســیر آن نتوانســتی صــبركردن كـنم انوزآگــه»هــای پیشــوندی و مركــب: فعـل 

 كنـیم انـوزداغ »(، 911)همـان: « آنرا واز بهد وريشـان پشـیمانی   كنندخزينانوز» (،919)همان:

« اويـرا در آتـش و هسـت آن ور خـدای آسـان      وزدركنیمانـ » (،981)همـان: « اويرا ور كینوا

(، 912)همـان: « به برستون كـردن ايشـان وبنـد وريشـان عـونی      كافرشندانوزمی»(، 97)همان:

 (.911)همان:« آن را به نمون آن نخستین انوزوازآريم»

« ايمـا را ار آيـد بديشـان منفعتـی     شـهد انوزآمرزيدهگهند: می»های مستقبل مجهول: فعل

انوز »(، 911)همان:« زنده انوز بیرون آورده شمگهد انسان: ای ازمان بمیرم، می»(، 12:)همان

خورنـد در شـکنبها ايشـان    مـی »(، 22)همـان: « كسـب كردنـد  بدان بودند می شندپاداش داده

دانــای ناپديــدی و بـی  شــیدانـوزردكرده » (،71)همــان:« در آتــش شـند انوزدركنــدهآتـش و  

 (.99)همان:« دروزخو حشر كرده شید بی شیدكردهزغلبهانو» (،991)همان:« حاضری

 

 : فعل الزم -2-17

مفهوم آن با فاعل كامل شود و احتیاج به مفعـول   و معنیآن است كه فعل الزم يا ناگذر 

هـايی از فعـل الزم در قـرآن قـدس از ايـن      نمونه .(11: 9929)انوری و احمدی، نداشته باشد

كافر وزيشان بود كی  بگرويست(، كی 981: قدسن بديشان ره نمونی)قرآ آمد»قرار است: 

(، 2فرمـان اوی. )همـان:    بـه  لکـن  نزديک اوی بی شفاعت كند(، كی است اوی 2د )همان:ش

میـان آن دوا صـلحی    صـلح كننـد  (، ور آن دوا كـه  2)همان: خواهد بدانچهبدانِ علم اوی بی 

(، چنـد از گُرُهـی   919)همـان:  كرانه شـهد (، كرانه شید)=نَفِدَ( دريا قبل از آن كه 11)همان:

 دروزنمـی (، ايشـان  1به فرمان خـدای )همـان:   فراوانور گُرُهی فَرَوان  غلبه كرد اندکخجاره 
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بودنــد از ايشــان كــه  گنــه كردنــد(، ايشــان كــه 111بــه روز حســاب )همــان: گیرنــد دروغــزن

 یـه كـنم  تک(، 111)همـان:  تاريک شهد(، و به شو ازمان 111)همان: خنديدندمیبگرويستند 

(، دركـش  911)همـان:  رفـت مـی (، ماری بود 911)همان: افشانم اوشانمورآن و برگ درخت 

(، 1بديشان )همان: كه رسیداز پیش آن (، 911سپید )همان: بیرون آيدبال توا تا دست توا بی

 (، اَكُن2)همان: نکردندی كـارزار  ازارخدای ك ار خُهستی(، 1)همان: كاوين كرديدبه نیم آن 

 .(912)همان: «حق درست شد اكنون

 

 : یفعل متعدّ -2-18

خود را تمام كند و از فاعل به مفعول برسد يـا گـذر    معنیفعلی كه به مفعول نیاز دارد تا 

 فعـل هايی از ساخت .(11: 9929شود )انوری و احمدی،ی يا گذرا نامیده میفعل متعدّ ،كند

تـرا   پرسـند مـی (، 7مـان: )ه راشـما   شـگفت كنـد  ی در قرآن قدس از اين قـرار اسـت :   متعدِ

(، 7را )همـان:  تبهکـار كار توَه داند(، خدای 7خدای شما را )همان: می ديدور كند(، 7)همان:

شـما را   بنگیـرد (، 7زنان مشـركه را )همـان:   زنی مکنید(، به 7شما را )همان: در رنج اوكندی

كـار  (، خـرد را  1ايشان را )همان: نامزد كرديد(، 1ايشان را )همان: طالق كنید(، ار 7)همان:

 بگزيد(، 97شما را )همان: آموزد(، می1)همان: ايشان را خدای زنده كرد(، 1)همان: فرمايید

 ورداشـت (، 2برخـی را )همـان:   فضـل كـرديم  ( 1اويرا، )همان: بیفزودبیوزود (، 1اويرا )همان:

 ايشـان را عـذابی دردمنـدكنار    كنـد عـذاب (2اويـرا )همـان:   كرديمقوی(، 2برخی را )همان:

اويــــرا حکــــم در  داديــــم(، 919كتــــاب را )همــــان: بگیــــر(، 11)همــــان: دردمندكننــــده

 نکننـد زيـان (، 911ترا )همـان:  بنمايیم(، تا 911آنرا )همان: بیفکن بیوكن(، 919كودكی)همان:

كـنم   بیـراه  رهوی(، 17تـورا آن نبـودی كـه دانسـتی)همان:     بیامخـت (، 17ترا از چیزی )همان:

(، 19دين خدای را )همان: بگردانندايشان را تا  بفرمايميشان را ... و ا آرزوا نمايمايشان را و 

از  بپیماينـد  بپیمند برای خودخود را  آن زمانی كهايشان اُ زَمانِ (، 18ايشانرا ورتوا )همان: كرديمقصه

ــان تمــام بســتانند)همان:  ــرا  كــرددانســته(، چــی 111ايشــانرا )همــان: بســنجند(، 111مردم ت

 (111)همان:
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 ووجهین :فعل ذ -2-13

روند )انـوری  كارمیی بهصورت الزم و گاهی به صورت متعدّ بهها گاهی برخی از فعل

 بینـی  گینـی »هـايی بـه كـار رفتـه اسـت:      در قرآن قدس نیز چنین فعـل  .(11: 9929و احمدی،

( 111)همـان: « آب را ريختنـی.  بـريختیم (، ايمـا  11ازآب )همـان:  ريـزد مـی  ايشانچشمهای 

كرامت كه  اويستاين » (919)همان:« وازآريد آن ]را[.(، می791:همانيند )نیا باز ايشان واز»

 (191)همان:« يتیم ]را[. كنندكرامت نمی(، 981ورمن )همان: كردی

فعـل مضـارع    ةبـه آخـر مـادّ   « انیـدن »يـا  « انـدن »كردن فعل الزم از افـزودن  یبرای متعدّ

شـما   وررساندنیست خدای تا »(، 191)همان:« ورشما وررسندچون بهد ار » كنند:استفاده می

دررسـانیديم  »(، 81،97)همـان: « در آن همه گهنـد  دررسندتا ازمان »(، 71)همان:« را ورغیب

« ی هـم چنـان  به قوم خسـته  رسیدی خستهار رسد به شما »(، 7، 779)همان:« برخی را زيشان

ای »(، 11مـان: ه«)بديشان برخی گنهـان ايشـان ]را[   رساندخواهد خدای كه می»(، 79)همان:

 (.71)همان:« اُ زمانِ رسید به شما مصیبتی، رسانیديد دوچندان آيا

 

 مجهولفعل  -2-21
ای بـه كـار رونـد نهـاد     ها اطالق شده كه چون در جملـه فعل مجهول به آن گونه از فعل

جمله پديد آرندة اثر فعل نیست بلکه پذيرندة اثر فعل است. به عبارت ديگر فعـل معلـوم بـه    

شـود و فعـل مجهـول بـه مفعـول. در فارسـی دری دوره نخسـتین فعـل         ده مـی فاعل نسبت دا

شـدن، آمـدن، گشـتن )گرديـدن(،     »های مجهول از مادة صفت مفعولی با يکی از معین فعل

: 9911شـود )خـانلری،   های صرفی ساخته مـی آيد. ساختمان مجهول در همة زمانمی« رفتن

7/921).  

 (،719)همـان: « گرفتـاران سـجده  جادوسـاران  دندشاوكنده»از ماضی ساده: فعل مجهول 

يا قوم »(، 711)همان:« از هر چیزی شديمدادهسخن مرغان و  شديمآمختهگفت: يا مردمان! »

د از يکـی زان  شـ پديرفته»(، 717)همان:« بدان و خداوند شما خدای است شديدآزمودهمن! 

ــهدوا و  ــدپديرفت ــان:« از ديگــر نش ــدا »(،19)هم ــد ب ــانِ آم ــدهنِ اُ زم ــخوان ــی! ش ــا موس « د: ي

« در زمـین اسـت   كسـی كـه  بـه كـی    شـد خواسـته  بـدی  گـدی  آيـا  ايمـا نـدانیم ای  »(، 918)همان:
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 شدگفته(، 191)همان:« د؟شگستردهو بی زمین چون »(، 81)همان: شدفرستاده(، 919)همان:

(، 91)همـان: « يافتـه شـدند  شـدند  گنـداده  كجـا هـر زده شـد وريشـان خـواری كجـا     »(، 12)همان:

« از آن طلبیـدن فتنـه را و طلبیـدن تفسـیر را     شـد مانسـته  رارای  آنچـه پـس روی كننـد آنِ   می»

پینـدارد انسـان كـه    مـی  آيـا ای »( ، 92)همـان: « مردمان را شدنهادهنخستین خانه »(، 99)همان:

« نخسـتین كـی نـرم شـد     باشـم كـه بَـم    شـدم فرمودهبگُه من »(، 918)همان:« مهمل؟ شدهیشته

 . (11)همان:

(، 777)همـان: « ورشـما د شخواندهبود نشانهای من می»فعل مجهول از ماضی استمراری: 

 (.982)همان:« بی سجده گرفتن وايشان نرم شداران شدندخواندهمیو بودند »

كـام و  اوی را نـرم شـد كـی در آسـمانها وزمـین خـوش      »فعل مجهول از مضـارع سـاده:   

 شـند كانگیختـه آن روز  بـه  زمان دِه مرا تـا بـی  »(، 19)همان:« شیدآوردهاوی واز دُشکام و بی

بگـه  »(، 928)همـان: « ی دوركـرده در دوزخ مالمـت كـرده   شـی اوكنده»(، 919)همان:« شوند

سـوگند  »(،911)همـان: « هد ايشانرا آنِ بگدشـت شآمرزيدهار وازشند،  كافر شدندايشانرا كه 

پیوندنـد آن  ايشـان  مـی  »(، 911:)همـان « دروغ درحیديدزانِ بوديد می شیدپرسیدهبه خدای 

بـدان   شـند سـتوده دوسـت دارنـد كـه    مـی »(، 911)همان:« شهدپیوستهفرمود خدای بدان كه 

رونـد در  ور مـی » (، 191)همان:« زمین شکستنی شکستنی شهدشکسته» (،71)همان:« نکردند

چیسـت  »(، 112)همان:  «دكشیده شهازمان زمین » (،11)همان:« كشته شندزمین به توهی كه 

 (.797)همان:« شهدمیرانیدهاز شما هست كی »(، 997)همان:« شما را شهدگفتهشما را اُ زمانِ 

(، 791)همـان: « شیدانگیختهواز شما به روز رستاخیز می»فعل مجهول از مضارع اخباری: 

كنـد و ايشـان   پرسیده نشـهد زانِ مـی  »(، 11)همان:« ؟شندآفريدهنیافريند چیزی و ايشان می»

ور شما آيتهای خـدای و در شماسـت پیغمبـر     شهدخواندهمی» (،711)همان:« ندشپرسیدهمی

 (،91)همـان: « بی كتاب خدای، تا حکم كنـد میـان ايشـان     شندخواندهمی(، 98)همان:« اوی

ــی آن » ــیب ــدهم ــهدخوان ــول دروغ    ش ــد از ق ــان ودور بی ــرک از بت ــد از ش ــما دور بی « ور ش

و برويـد  »(، 919)همان:« نگرندبی مرگی وايشان می شندندهرامی گويیگوهی»(، 791)همان:

و روی گـردان از   شـی فرمـوده حکم كن بدانِ مـی »(، 911)همان:« شیدفرمودهمی هركجا كجا
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كننـد در  كـارزار كـازار می»(، 911)همان:« شندفرمودهمیكنند آن می»(، 911)همان:« مشركان

د وريشان آونـدهای  گردانسته شهمیو »(، 197)همان:« دشنكشتهمیكشند و سبیل خدای می

ــیم ــان) « از س ــیاويســت خــدای چــون  »(، 911:هم ــتهم ــیگردانس ــان:« دش ــاای»(، 21)هم  آي

 (.719در آن اينجاست ايمنان؟. )همان: شیدهیشتهمی

(، 919)همـان: « دانیـد ار هیـد كـه مـی   نشـهد  پـس كـرده  ازمـان آيـد   »فعل منفی مجهول: 

ــه» ــان ايشــان مــی داده نشــندار »(، 91:)همــان« ازوی نشــهدپديرفت « درخشــم شــنداز آن ازم

 (.81)همان:« عذاب اوی از قوم گنه كاران رد كرده نشهدو »(، 991)همان:

 

 :گیرینتیجه -9

ای تحـت  ايـن كـه سـعی دارد ترجمـه     بـر قرآن قدس در ساختار دستوری خـود، عـالوه   

ای يش توجـه نمـوده و ترجمـه   ها و كلمات مأنوس مخـاطبین خـو  اللفظی ارائه دهد، به لهجه

هزار سال در زبـان فارسـی بـه     ر و تکاملی كه در طیّمفهوم برای آنان ارائه كرده است. تطوّ

د را در خـود  ل و تجـدّ تحوّ ةی و دورسسه دورة مهم رشد و تکوين، فارسی در ،وجود آمده

. روابط بسـیاری  جا ماندة فارسی دری بعد از اسالم استه ترين آثار بل قديمیاوّ ةدارد. دور

در زمینة فعل فارسی، قابل اثبات است. اسـتفاده از جـزء    با اين دوره در قرآن قدس خصوصاً

در پايان فعل ماضی كـه در زمـان   « ی»های ماضی، مضارع و امر، آوردن بر صیغه« بـ»صرفی 

اج از رو ای كه كامالًهای سادهنشانة آن است. فعل« می»گذشته جريان داشته و جزء صرفی 

ب گرفته، پیشوندهای فعل كه در ايـن دوره هنـوز رواج   های مركّها را فعلافتاده و جای آن

ای ت به اين مطلب نیز ضـروری اسـت كـه قـرآن قـدس ترجمـه      شود. دقّدارد و استعمال می

سـعی در   ،ايـن وجـود  كنـد؛ بـا   قرآن را كلمه كلمه ترجمه مـی  تحت اللفظی است و معموالً

هـای بسـیاری در ايـن زمینـه نیـز بـرای آن       تـوان ويژگـی  یـز دارد و مـی  رعايت قواعد ادبی ن

رغم های ساده، پیشوندی و مركب، علیهای ماضی، مضارع و امر، فعلبرشمرد. در بین فعل

تناسب كاملی نیز با روش فارسی جديـد   ،شوداينکه شواهدی با روش كهن فارسی ديده می

فاصـل ايـن دو    لب باشـد كـه قـرآن قـدس حـدّ     قابل مالحظه است كه شايد دلیلی بر اين مط
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دوره را تکمیل كرده، به فاصلة میان اين دو دوره ارتباط دارد. فعل مسـتقبل در ايـن ترجمـه    

متفـاوت اسـت و شـايد لهجـه يـا رواج       ساختاری ويژه به خود گرفته و با روش جديد كامالً

 ه كار برده است.ای تحت اللفظی بترجمه بین افراد آن دوره بوده يا اينکه صرفاً
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