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گونه شناسی صفت ها از قرن چهارم تا ششم با تکيه بر تفسيرهاي فارسی
حسن دهقانی پور،1دکترايرج مهرکی

ﺷﻤﺎره ،39ﺑﻬﺎر 1398

2

تاریخدریافت97/07/07:
تاریخپذیرش97/11/17:

چكيده
«صفت»،ازمهمترینوابستههایهرگروهاسمیبهشمارمیرود.بابررسیصفتهادرگونههای
مختلف،باتکیهبرتفسیرهایفارسی،بخشعظیمیازویژگیهایساختمانگروهاسمیدرگذشته
آشکارمیشود.ویژگیهاییکهبهویژهمترجمان،باترجمةآیاتقرآنمجید،هنرمندانهخلقکردهاند
و تاکنون،درمنابعدستورتاریخی،سبکشناسیوفرهنگها،بهبخشهای مهمّ آنچندان پرداخته
نشدهاست.دراینمقالهمیکوشیمتابهبررسیصفتها ازلحاظ«گونه شناسی» ،از قرن چهارم تا
ششم با تکیه برتفسیرهای  فارسیبپردازیمواینسؤالراپاسخدهیمکهآیاصفتهاراازلحاظ
گونههای زبانی میتوان بررسی و طبقهبندی کرد؟ و چه عواملی ،متمایز کنندة این صفتها از یکدیگر
هستند؟بههمینمنظور ،تفسیرهاییچونترجمة تفسیر طبری،تفسیر قرآن پاک،تفسیرتاجالتّراجم
فی تفسیر قرآن االعاجم  ،تفسیری بر عشری از قرآنمجید ،تفسیرقرآنمجید(نسخةکمبریج)،بخشی
از تفسیری کهن ،بخشی از تفسیری کهنبهپارسی ،تفسیر گزارهای از بخشی از تفسیر قرآن کریم
(تفسیر شُنقُشی) ،تفسیر نَسَفی ،تفسیر رُوضُ الجِنان و رَوحُ الجَنان و تفسیر کشف االسرار و عُدّة االبرار
راموردبررسیقرارمیدهیموآنگاهبهنتیجهمیرسیمکهصفتها ،ازلحاظگونهشناسیدراین
آثار،قابلشناساییوتقسیمبندیهستند.


کليدواژه ها:تفسیرهایفارسی،دستورزبان،گونهشناسی،صفتهایگونهای،ساختمانصفتها.

.1دانشجویدکتریگروهزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهآزاداسالمیواحدکرج،کرج،ایران.
Dehghanpourhassan@gmail.com
.2دانشیارگروهزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهآزاداسالمیواحدکرج،کرج،ایران(.نویسندهمسئول)i.mehr41@gmail.com

/52

گونهشناسیصفتهاازقرنچهارمتاششمباتکیهبر...

مقدمه
نثرفارسییکیازبخشهایمهم زبانوادبفارسیاست.ازبینانواعنثر فارسی ،نثرِ
تفسیرهایفارسی،ویژگیهایمتعدّدوباارزشیبرایبررسیواستخراجنتایجدارد.ازآنجا
که«سبکشناسی»تواناییبررسیهمةویژگیهاینثرفارسیراندارد ،توّجهبهنثرفارسی
ازمنظر«گونهشناسی»ضروریبهنظرمیرسد.بررسیگونههایمختلفزبانیدرگذشته،این
امکان را به ما میدهد تا تأثیر پیشینة زبانی ،سیر ساخت و نحوه به کارگیری واژگان فارسی
را،بررسیکنیم.ازانواعگونهشناسی«،گونهشناسیصفت»باتوّجهبهارتباطآنباواژههای
قرآنی و پیـوند آن با زبانمناطق مختلف جغرافیایی ،از مهـمترین بررسی«گونهای» بـهشمار
میرود.دراینمقاله ،عالوهبرپرداختنبهموضوعهایاخیر،بهانواعساختصفت؛همانند
ساده ،مشتق،مرکب،مشقمرکبوانواعکاربردهایصفتهاوویژگیهایخاصّومشترک
صفتهادرآثارموردنظرمیپردازیموشباهتهاوتفاوتهایآنهارا،درگونههایمختلف،

میتواندیکبررسی
بیانمیکنیم.نتایجبهدستآمده،براینفرضیهکهگونهشناسیصفت ،
زبانیمهمباشد،تأکیددارند .


پيشينه تحقيق
ازقدیمیتریناشاراتبهزبانهایایرانیوگونههایآن،میتواناز«ابنمقفّع»(وفات139
قمری)بهنقلازالفهرست(حدود337قمری)(،ابنندیم،1381،ج)22:1وابوعبداهللمحمّد
بناحمدمَقدِسیدراحسنالتّقاسیم(تألیف375قمری)،1361(،ج)378:2نامبرد.همچنین،
ازابوبکراخوینی،بهجهتآوردنکلمه-هاییازگونةبخاراییوبیانتفاوت«پارسیبخاری»
در«هدایـةالمتعلّمین»()65: 1344ذکرکرد.


درپیشینةتحقیقدردوران معاصر،بجزتحقیقهایارزشمند«دکترعلیرواقی»درقالبدو
واژهها و در موارد پراکنده از «ژیلبر الزار» ،کار شایان توجّهای
ضمیمة مجلة آینة میراث دربارة  
دربارة«گونهشناسی»صورتنگرفتهاست .


روش تحقيق
اینتحقیقبهروشتوصیفی،تحلیلیوکتابخانهایانجامشدهاست .
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مبانی تحقيق
«گونهشناسی»علمینوپادرزبانفارسیبهشمارمیرود.دکترعلیرواقیگونه شناسیرا


«شناختویژگیهایگویشهاوگونههایمختلفزبانفارسیوایرانیدرهریکازحوزههای
میداند» (رواقی .)7: 1395،ما« ،گونه شناسی» را،
جغرافیایی و دورههـای تاریخـی ایران قـدیم  


کوششی علمی برای شناخت گونهها ،از جنبههای زبانی ،تاریخی و جغرافیایی و دسته بندی



ویژگیهایآنها،برایبهرهگیریدرزمینةمباحثدستورزبانفارسی،زبانشناسیوفنونادبی
تعریفمیکنیم  .دراینمقاله،باتکیهبرتعریفاخیروباتوجّهبهآثارتفسیرینامبرده ،به
بررسیتفاوتهاوشباهتهای«صفت»درگونههایماوراءالنهری یافرارودی،هروی،رازی
وخراسانیمیپردازیم.درادامه،بهاختصارآثارموردبحثرامعرّفیمیکنیم:
«ترجمةتفسیرطبری»،ازگونةماوراءالنهری،یکیازقدیمیترینوکاملترینتفسیرهای

بهجایماندهاست،باویژگیهایزبانیبسیار،از«رأسالمفسّرین»(سیوطی،1380،ج)190:2
که سال  310قمری (ابن مسکویه،1376،ج  )145:5از دنیا رفته است .این اثر را ،عدّهای از علمای




























ماوراءالنّهر،درزمانسلطنتمنصوربننوحسامانیبهزبانپارسیوگونةماوراءالنهریترجمه
کردند .در همین حوزه ،از تفسیر نسفی،اثر ابوحفص نجم الدّین عمر بن محمّد نسفی(،)538 -462




























میتواننامبردکهباویژگی هایواژگانیبویژهساختصفتومعادلآفرینی،دربینمنابع
موردبحثما،بیماننداست.ازتفاسیردیگردراینحوزه،اثریاستبنام«تفسیرقرآنپاک»،
ازنویسندةبینام،احتماالًازقرنچهارمیاپنجمکهدرمقدّمةاینتفسیرآقایحافظمحمود
خانشیرانی،احتمالمیدهدایناثرازگونةغزنینوماوراءالنهرباشد(.رواقی:1385،سی) 
کتاب«بخشیازتفسیریکهنبهپارسی»،ازمؤلّفیناشناخته،حدودقرنچهارمهجری
ازگونةهروی(رواقی)23:1395،ازنظرواژههابهکشفاالسراروطبقاتالصّوفیهومجموعة


رسائل فارسی پیر هرات ،شباهت دارد« .تفسیر شُنقشی» نیز از همینحوزه یا نزدیک به آن
)39:1395احتماالًمربوطبهاواخرقرنچهارمیااوایلقرنپنجم،هماننداثرپیشین،
رواقی ،

(
ازنظرزبانینسبتبهگونةرازی،تأثیرکمتریازعربیپذیرفتهاست.نسخةدیگری،باعنوان
«بخشیازتفسیریکهن»،بدونناممؤلّف،ازهمینگونه،درساختانواعکلمهتفاوتهایی
دارد.کشفاالسراروعُدّةاالبرار(تألیف520قمری)،اثرکاملِبازمانده،ازمفسّربزرگ،رشید 
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 )69:1395
رواقی ،

الدّینمیبدی،دارایویژگیهایگونةهرویاست(.
تفسیر قرآن مجید (نسخة کمبریج)  ،دردوجلد،کهزمانتألیفآن،حداکثرازنیمةاوّل
قرن پنجم تجاوز نمیکند ،از نظر دکتر جالل متینی از نواحی خراسان است( .نامعلوم،1349 ،
تفسیرقرآنمجید(نسخةکمبریج):بیستوچهار).عالوهبرایننظر،کاربردواژگانخراسانی
دلیلدیگریبرخراسانیبودنآناستواینکهدرموردینادر،مفسّرمینویسد«:سدر»را
درپارسیکنارگویندوبهخراسانازآننباشد(.نامعلوم،1349،ج.)341:2دراینحوزه«،تاج
التّراجم»  ،ازعمادالدّیناسفراینیازعلمایاسفراینخراسانکهمدّتهایطوالنیدرتوس
زیسته است ونگارش تفسیرش به احتمال قریببه یقین سالهای  430تا  460قمری بوده
،1375ج:1دوازده)«تفسیریبرعشریازقرآنمجید»،نیز،باواژهایمشابه
است(.اسفراینی ،
آثارخراسانی،اثریازمؤّلفیناشناخته،کهازنظرجاللمتینی(نامعلوم،1352،تفسیریبرعشری
ازقرآنمجید:بیست)؛همانندتفسیرقرآنمجید(نسخةکمبریج)،ازنواحیخراساناست .
بیناماستکه«تفسیرشُنقُشی»نامیدهمیشود
نویسندهای 

اثردیگر،ازمنابعموردبحثما،از
و احتماالً مربوط به اواخر قرن چهارم یا اوایل قرنپنجماست و بهدلیلویژگیهایآندر

انواعکلمات،میتواندازحوزةهروییانزدیک(
 )39:1395بهآنباشد .
رواقی ،


از گونةرازی،رُوضُالجِنانورَوحُالجَنان،اثرابوالفتوحرازی،مفسّربزرگشیعی،ازقرن
پنجم و اوایل قرنششم است .و از نظر محمّد تقی بهار ،ویژگیهایی از لهجة رازی را در خود
دارد(.بهار،1376،ج )884:2
بحث
دراینمقالهبهبررسی«صفت»وویژگیهایآندرگونههاییادشدهباتکیهبرتفسیرهای
موردبحثمیپردازیم.دربارةصفت،درمنابعدستورزبانفارسی،تعاریفِمتعدّدیوجوددارد.
«محمّد تقی بهار» و دیگران «صفت» را کلمهای میدانند که حالت وچگونگی چیزی یا کسی
رابرساند(.بهارودیگران)49:1371،دکتر«خیامپور»صفتراکلمهایمیداندکهبخصوصبرای
پور،
مقّید ساختن اسم وضع شده باشد و به عبارت دیگر برای بیان چگونگی اسم باشد( .خیّام  
 )49:1375از نظر دکتر پرویز ناتل خانلری ،صفت کلمهای است که به اسم افزوده میشود تا


حالت یا چگونگی اسم را بیان کند( .ناتل خانلری )194: 1373 ،و دکتر فرشید ورد معتقد است،
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صفت،کلمهایغیـرازاسماستکـههمراهاسمیاگـروهاسمیمیآیـدوآنرامقیّدمیکنـد.



)64:1392ازدیدگاهدکتر«انوری»و«احمدی»،صفت،واژهیاواژههاییاستکه
(فرشیدورد ،



 )137:1ودرتعریفیبهتر ،دکتر محمد 
دربارةاسمتوضیحیمیدهد(.انوریواحمدی،1368،ج 
رضا باطنی ،بر این باور است که صفت ،اصطالح معنایی است و در بسیاری موارد مرز

عنصرمیتواند

مشخّصی و غیر قابل عبوری بین طبقات اسم ،صفت و قید وجود ندارد و یک 
 )147:1386
باطنی ،
درشبکةنحویزبانهرسهنقشرابهعهدهبگیرد (.


اقسام صفت
صفتیگفتهمی شودکهتنهاچگونگیوخصوصیّتموصوفرا

 -1صفت بيانی ساده:به
تریتجزیهنمیشود.درگونههایموردبررسی،

می رساندودرزمانحالبهاجزایکوچک
صفتسادهرا،بهدوگروهفارسیوعربیتقسیممیکنیم.صفتهایفارسیدراینمنابعبه
غیرگونهای»(رایجدرهمة
ویژهپیشازقرنششم،کاربردبیشتریدارند.بعضیاز«صفتهای 
گونهها)نمیتوانندمتمایزکنندةگونهایباشند؛چراکهدرهمةمنابعموردبحث،درسهقرن

آغازین نثر فارسی ،به یک شکل بکار رفتهاند :از میان آنسنگکرمکى بیرون آمد ،برگى سبز
،ج)82:3درمقابل،بعضی«صفتهایگونهای»کهفقطدریک
داشت(.میبدی 1382،

دردهن
گونه کاربرد داشتهاند ،میتوانند «متمایز کنندة گونهای» باشند .برای مثال میتوان به «هوبخت»
درکتاببخشیازتفسیریکهنبهپارسیاشارهکردکههمدرایناثروهمدرطبقاتالصّوفیه
 )466:1362
(انصاری ،
از این صفت آمده است :وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا و امّا ایشان که هوبخت (=خوشبخت) آیند،الَّذِینَ




























اندایشانفرداجاویذاندرآنهمیشه( .نامعلوم،


کردنددربهشت
سُعِدُوا؛ایشانکههوبخت 
)177 : 1375وهمچنینبه«درواخ»کهبارهادرایناثرتکرارشدهودرگونههایدیگرنیست:




درواخ(=استوار)(.نامعلوم)5:1375،ویا:

درواخاست،کیدسازنهانىاستومتینِ

سازمن
درواخ

قُلْفَلِلَّهِالْحُجّـةُالْبالِغـةُ؛گوىآنحجتشمارانیست،آنخداىراستحجتتمام
رسیده(.میبدی،1382،ج.)506:3ازگونةفرارودیمیتوانبه«کنانه»بهمعنی«قدیمی»

راست
اشارهکردکهدرگونه هایدیگرنیست:قالُواتَاللَّهِإِنَّکَلَفِیضَاللِکَالْقَدِیمِ؛گویندایندروغى
کنانه.
)1213:1390ویا:هرآینهگویندایندروغى 
(نسفی ،

پیشینیان.

گفتههاى
کنانه استچون 
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،ج)158: 3ودرکشف
(نسفی.)949 :1390،اینواژهغیراز«کنانه»در روض الجنان(رازی 1365 ،










کنانه نهادویکتیر
االسراربهمعنی«تیردان»استکهدرتفسیر نسفىنیامدهاست:وىاندر  
،ج )138:4
برکشید(میبدی 1382،
 -2صفت بيانی مشتق:صفت بیانی ،ویژگیهایی از قبیل چگونگی ،حالت ،مقدار ،زمان ،مکان،


















شمارووضعموصوفرابیانمیکند(.فرشیدورد .)64:1392،برخالفنظردکتروحیدیان
کهصفتبیانیدرگروهاسمیپسازکسرهمیآید(وحیدیانکامیار،)81:1386،بایدگفت
درزبانفارسی،ایننوعصفتمی تواندپیشیاپسازاسمبیایدواختصاصبهنثرادبینیز

ندارد :
 1-2بی +اسم فارسی /عربی:بیشترینکاربردوساختصفتباکلماتفارسیوبهویژه
کاربردصفتهایفارسیوعربیاینساخت

عربی،باپیشوند«بی»درکشفاالسراراست.
درآنبهیکاندازهمیباشدوباتوّجهبهکاربردبسیارکم«بی»صفتسازمشتق،درتفسیر
شُنقُشی و نبود آن دربخشی از تفسیر کهنبهپارسی و در بخشی از تفسیر کهن ،میتوان نتیجه
گرفت ،درهراثریکهدرگونةهروی ،کاربرد «بی» درآنکمباشد ،قدمتبیشتریدارد.
نبوداینصفتدرتفسیرقرآنپاکوکمبودآندرتفسیریبرعشریازقرآننشانةقدمت
آنبهشمارمیرود.درتفسیرنسفیوترجمةتفسیرطبریچندموردبیشترنیست.بنابراین
درگونةفرارودیتاقرنششمکاربردچندانینداشتهاست .درتفسیرروضالجنانهمکم
است .پسمیتوانرواجگستردة «بی»  دراینصفتراقرنششمدرگونةهرویدانست:
بیسامان (=أَثِیمٍ -بقره( .)276 :2نامعلوم ،
 ...خدای دوست ندارد هر کافری را بحرامی ربا فاجُر 


























،1352تفسیرشنقشی)59:
 2-2اسم فارسی +ناک :پسوند «ناک» صفتساز آلودگی و دارندگی است( .نامعلوم،1352 ،
تفسیرشنقشی.)132:بیشترینکاربرداینساخت،درتفسیرروضالجناندرصفتهای«تیهناک»
بانگناک»(رازی،1365،
اندیشهناک»(رازی،1365،ج « ،)229:8

(رازی،1365،ج«،)101:1
ج « ،)18:161مویناک» (رازی،1365 ،ج)324:8باششبار،بهگونةرازیاختصاصدارد.


درآثارگونةهرویوترجمةتفسیرطبریکهبهاینگونهشباهتدارد ،وجودندارد .در
گونةخراسانیفقط«خشمناک»درتفسیر قرآن مجید (نسخة کمبریج) (نامعلوم،1349،ج:1
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 )461یافت شد و در تفسیر نسفی «غریفج ناک»  را ویژة گونة فرارودی باید دانست... :
وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِی عَیْنٍ حَمِئَةٍ (کهف )86: 18؛ یافتشکهفرومیرفتدرچشمهایغریفَج
ناک(=آلودهبهگلوالیسیاه)تفسیدهآب(.نسفی .)569:1390،
 3-2هم  +صفت عربی :از این ساخت در تفسیر شُنقشی؛ همانند «هم قرین= قَرِینًا-نساء

 )112:1352صاحبغیاثاللّغاتمعتقداست«هم» در ترکیب
 »38–4دیده شد( .نامعلوم ،
«همقرین»درستنیست؛زیرا«قرین»صیغةصفتمشبههاستنهصیغةمصدر .

 4-2هم /هام  +اسم فارسی :اینساختبا «هم» ویژگیهرویوخراسانیدرتفسیر
شُنقشی،تفسیرقرآنمجید(نسخةکمبریج)وترجمةتفسیرطبریمیباشد:حقّاکیخدای
ستمنکندهمسنگ(=مِثْقَالَ-نساء)40:4مورکیخورد،اوگربودنیکیمؤمنرایکیده
هامسنگ»در
ثوابومزددهد(....نامعلوم،1352،تفسیرشنقشی.)112:با«هام»؛همانند« 
کشفاالسرار(میبدی،1382،ج)499:2ویژگیهرویاست،.بنابرنظردکترفرشیدورد«،هام»
صورتقدیمیتر«هم»ازپهلویاست(.فرشیدورد)288:1392،ومتمایزکنندةوندیبهحساب
میآید.بخشیازتفسیریکهنبهپارسیوکشفاالسرارازگونةهرویدارایچنینصفتی
هستندوبهاحتمالقویپیشازقرنششمدرگونةمرکزینبودهاست .
 5-2اسم فارسی +منده :اینپسوندمیتواندیکویژگیمهمّ «متمایزکنندهوندی»در
گونةهرویباشدکهدرفرهنگهاومنابعدستوریمهمّ،بداناشارهنشدهاست :او (=و)
حرام بکرد ستند بر شما زنان شوی منده (= الْمُحْصَنَاتُ  – نساء  (.)24 :4نامعلوم ،1352 ،تفسیر
شنقشی.)107:ودرجاییدیگرَ«،الْمُعَلَّقَه»را«شویمند»(همان)131:معنیمیکند .
 6-2اسم فارسی+گن/گين/آگين:پسوند  genایرانیمیانةغربیبهصورت(«-گین»و
«-گن»برایساختصفتازاسمبهفارسیدریرسیدهاست(.ابوالقاسمی.)338:1375،در

سه قرن مورد بحث ما فقط با اسم فارسی همراه است .در مجموع ،در همة گونهها ،پسوند
«گن» تا قرن ششم غالب است.بیشترینکاربردپسوند«گن»درترجمة تفسیر طبریبا131
بارازگونةماوراءالنهروبعدازآندرروضالجنانبا 27بارازگونةرازیوپسازآن
تفسیر شُنقشی با  17بار در مرتبة بعدیقرار دارد.تفسیرنسفی ،پسوند«گین» را دارد و به
دلیلنداشتن«گن»متمایزاست.درتفسیرعشریبرقرآنمجید،هیچکدامنیست.بخشیاز
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تفسیریکهن،فقط«گین»رادارد.درتفسیرقرآنمجید(نسخةکمبریج)«گین»4بارو«گن»1

بارآمدهاستوهردورادارد.تفسیرشُنقشیبادارابودن،صفت«آویژگن»متمایزاست:او
ستیزهکش،درترجمةأَلَدُّالْخِصَامِ-بقره)204:2
(=و)سختلجوجاوآویژگن(=جنگجوى 
اوبژجویاست(.نامعلوم،1352،تفسیرشنقشی.)40:صفت«گواژگنتر» (همان)37:درترجمة
میکند .تفسیر نسفی
«أَحْرَصَ»ازتفسیرقرآنپاک،ازگونةخراسانی(وشایدغزنه)آنرامتمایز 
باداشتنصفتویژه«فژاگین»(باسهبارتکرار)ازسایرتفسیرها،متمایزاست:رِجْسٌمِنْعَمَلِ

الشَّیْطَانِ؛پلیداستوفژاگین(=چرکآلوده)وازکارِدیولعین(.نسفی)1390:231،
 7-2نـ/نا/نو  +اسم :پیشوند «نـُ» راعلیرغمضبطفرهنگهابهشکل«نـَ»،میتوانبه
شکل«نـُ» هم خواند( .رواقی )1395:124،این ساخت ،در صفت «نُسپاس» ،ویژگی گونة هروی و
فرارودیاستودراینمورد،گونةرازیمتمایزاست:اینآدمینهمارستمکاراستنُسپاس.
(نامعلوم،1375،بخشیازتفسیریکهنبهپارسی.)253:نو»پیشوندپرکاربردنفیاسموصفت
درسغدیبودهاست.بنابرنظرگرشویجدردستورزبانسغدىمانوى،پیشوندنفى«نو»درزبان
هاىشرقى مستعمل است( .رواقی )135 :1385 ،پیشوند «نا» در «ناسپاس» در عمدة آثار مورد
درحالنابودیدرنوشتاربودهاست.درنتیجه،

بحث رایجاست.میتوانگفتپیشوند«نـُ»
پیشوند«نـُ»«متمایزکنندةوندی»گونههایهرویوخراسانیوفرارودیازگونةرازیاست .
8-2

اسم فارسی /عربی  +مند /اومند :در همة  تفسیرهای مورد  بحث ،پسوند «مند»  ،با واژه

های«درد»«،گمان»«،بزه»«،شُکُه(مخففشکوه)«،سود»و«حاجت»کاربرددارد.بااینکاربرد
باید انتظار داشت ،در منابع بعدی راه یابد .تا قرن ششم فقط واژة عربی «حاجت» با وند «مند»
همراهشدهوویژگیتفسیرقرآنپاک (نامعلوم) 76 :1385 ،است« .اومند»پسوند اتّصافو
مالکیّت،ازایرانیمیانةغربیبهفارسیدریرسیدهاست.درگونةهرویوخراسانیدرمنابع
تفسیری با واژههای «دانش»« ،بزه»« ،خرد»« ،اندوه» و«حقوق» دیده میشود .بنابراین،گونههای
فرارودی و رازی متمایزاند .تفسیر قرآن پاک (نامعلوم )129 :1385 ،و تفسیر قرآن مجید (نسخة
کمبریج)(نامعلوم،1349،ج)373:2باداشتنساخت«دانشومند»متفاوتاند.
 9-2صفت فارسی +سان :دکتر فرشیدورد ،کاربرد «سان» را در قدیم به عنوان اسم مستقل



میداند،بهمعنیعادتوخویکهامروزهپسوندصفتسازمشابهتاست(.فرشیدورد:1392،
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ج)782:3وبخشیازتفسیریکهن
)132؛امّاباتوجّهبهنمونةکشفاالسرار(میبدی ،1382،
به پارسی ،درنمونةبعدی،پسوندنیزبودهاست :بَدسان وبَدمَثَلاندآنگروهکهبدروغ
فراداشتند(.نامعلوم )3:1375،
 -3صفت بيانی مرکّب:اینصفتحدّاقلدوجزءمعنیداردارد.درمقایسهباصفتمشتق،
کاربرداینصفتبسیارکمتراست :
 1-3اسم فارسی +اسم فارسی :از سه کلمة یافت شده؛ همانند «سرهوا» ویژة تفسیر
نَ)ویژةتفسیرنسفى()271:1390ازگونةفرارودی،
شُنقشی(نامعلوم)3:1352،و«دمگمان»(=ظَّ 
ج،)235 : 7
(میبدی ،1382،

بدون مفهوم شباهت و کلمة دیگر؛ همانند «دیو مردم» در کشف االسرار


























تفسیرشنقشی(نامعلوم)95:1352،وبخشیازتفسیرقرآنبهپارسی(نامعلوم،)184:1375،
همگیازگونةهراتوتفسیرقرآنپاک(نامعلوم)15:1385،ازگونةنزدیکبهآن،مفهومشباهت
داردکهمیتوانگروهاخیررا«مرکّبتشبیهی»نامید.بنابراینگونةرازیمتمایزاست .
 2-3صفت فارسی+اسم فارسی :این ساخت ،بیشترین کاربرد صفت بیانی مرکّب را
دارد .صفتهای «بد دست» (نامعلوم،1349،ج « ،)372 :1بد مست» (نامعلوم ،1349،ج)289 :2
و«بلندآواز»ویژةتفسیر قرآنمجید (نسخةکمبریج) (نامعلوم،1349،ج)495:1و«کوردل»
ویژةتفسیرشُنقشی(نامعلوم)187:1352،و«دشوارخوی»ویژةتفسیرنسفی()869:1390و
«تباهدل»ویژةتفسیریبرعشریازقرآن(نامعلوم)411:1352،است.همچنین«خوشمزه»
درگونةخراسانیوفرارودیو«گندپیر»ویژگیهرویوماوراءالنهریو«درازباال»ازگونة
ماوراءالنهرورازی و«خوارمایه»ازگونةرازی

خراسانی و رازی میباشد و «سبزچشم» از گونة 
وهرویو«ترشرو»ازگونةهروی،خراسانیوفرارودیمیباشد .
 3-3قيد  +اسم فارسی /عربی:ازاینساختچهارنمونهبهدستآمد«.زودخشم»(میبدی،
:1382ج)4:10ویژةکشفاالسرارو«زودسیر»ویژةتفسیرشُنقشی(نامعلوم)182:1352،و
«بسیارمال»مشترکروضالجنانوتفسیرنسفیهستند .
 4-3اسم فارسی +بن ماضی :این ساخت ویژة گونة هرویاست :لَا یُقَاتِلُونَکُمْ جَمِیعًا؛إِلَّا
 )44:10
فِیقُرًىمُحَصَّنَةٍ؛مگردربرزنهایدیواربست(.میبدی،1382،ج 
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نمونهایکهدرسهاثریعنی،تفسیریبرعشری
 5-3صفت عربی +اسم فارسی«:حاضردل» 



ج )123 : 4و تفسیر نسفى (نسفی
از قرآن(نامعلوم ،)281 :1352 ،کشف االسرار (میبدی  ،1382 ،


واژههایعربیدرصفتهایمرکّب،کاربردقابل
)982:1390،بهکاررفتهاست.درنتیجه ،
توجّهیندارند .
 6-3صفت فارسی +صفت فارسی :ازاینساخت ،واژة «سیاهسپید» فقطدرتفسیری
برعشریازقرآن(نامعلوم)129،1352،وتفسیرروضالجنانوجوددارد:ابنجریجگفت:
سیاه سپید براعراف،واهلبهشتو
آنگهباشدکهمرگرابکشندبرصورتگوسپندى 
،ج)284:13پسگونةفرارودیوهرویمتمایزاند.
دوزخدراومىنگرند(رازی 1365،

 7-3تکرار دو کلمه:تفسیرنسفیازگونةفرارودی،دارندةاینویژگیمتمایزکنندهمیباشد:
فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ؛ داستان ویچونداستانسنگی است نغز ،هموارِ لغزلغز (ظاهراً بسیار نرم
وروشن)( .نسفی)89::1390،


 -4صفت فاعلی :صفتیاستکهبرایفاعلوضعشدهباشد(.خیّامپور)49:1375،
رساختمانمیتـوانآنرابهانـواع«مشتق»«،مرکب»و«مشتقمرکب»تقسیمکـرد.

وازنظـ
 :)82:1386
(وحیدیانکامیار ،
 1-4صفت فاعلی مشتق :صفتی استکه دارای یک یا چند وند درقبل و بعدِ خود
باشد.اینصفتها،از«متمایزکنندههایپرکاربرد»هستند.پرکاربردبودنآنهادرمنابعتفسیری


نسبت بهسایر اجزای جمله،ارتباط مستقیم با پرکاربرد بودنصفتهای قرآنی دارد کهاتفاقاً
زبانفارسیدرساختصفتهایفاعلیدردورةموردبحث،بسیارقویاست :
 1- 1-4بن مضارع -َ +نده:اینساخت،درهمةگونههاییادشدهیافتمیشود.دو
تفاوت عمده در ساخت این گونهها وجود دارد :یکی داشتن «متمایزکنندة پیشوندی»؛ همانند
























«فرو» در گونة ماوراءالنهری و خراسانی و پیشوند «در»در تفسیر نسفی از گونة ماوراءالنهری
و«وا»درتفسیرشنقشیازگونةهرویوتاجالتّراجمازگونةخراسانیو«بر»درگونةخراسانی
که چند مورد بیشتر نیستند :ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا و نیست خدای توفرو گذارنده (.نامعلوم،1349 ،
تفسیر قرآن مجید (نسخة کمبریج) ،ج )32 :1و دیگری ،ناشی از«پایه های صفت ساز»(بجز وندها)
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کهدردیگرگونههایافتنمیشودوبرایمثالمیتواناز«کابنده»ظاهراًبهمعنای«سرکش»

خزنده«و«کیبنده

درکتاببخشیازتفسیریکهنبهپارسی(باسهکاربرد)یا«مُخَنده»بهمعنای«
(=ایماننیاورندهومنحرف)درتفسیرنسفی(نسفی)1390:654،نامبرد:إِنَّاللَّهَعَزیزٌذُوانتِقامٍ؛
که اهلل تابنده است با هر کابنده (.نامعلوم ،1375 ،بخشی از تفسیری کهن به پارسی )255 :در هر
































حالهرچهبرسرصفتهایفاعلی،پیشوندهاییبجزنشانهفاعلیمیآید،قدرتمتمایزکنندگی
گونههادرآنهابیشترمیشود .
 2-1-4اسم فارسی  +گار :برخالف نظر نویسندگان دستور پنـج استاد (بهـار و دیگران،



 )52:1371که «گار» همیشه پس از کلماتی استعمال میشود که از فعل ،مشتق شوند ،در نمونة
زیراینگونهنیست.ازاینساختدرتفسیرقرآنپاکازگونةماوراءالنهر(یاغزنین)وبخشی
ازتفسیریکهن(5بار)هروییافتمیشودومیتواندمتمایزکنندةاینگونهها،ازگونهخراسانی
و رازی باشد :مگیرید ایشان را به رنج زحمت تا ستمگار باشید ( .نامعلوم ،1382 ،بخشى از تفسیرى






















 









کهن )116:

 3-1-4بن ماضی +ار:ازاینساخت،واژة«پذیرفتار»،درتفسیرنسفى(نسفی)460:1390،
ازگونةفرارودی ودرتفسیری بر عشریاز قرآن مجید(نامعلوم،)322:1352،تاج التّراجم
وتفسیرقرآنمجید(نسخةکمبریج)ازگونةخراسانیوجوددارد.بنابراین،گونةرازیدراین
دورانمتمایزاست:منتراپذیرفتارمکهاگرتوبالییبایّوببرسانیازدرتوبگردد(.نامعلوم،
،1349تفسیرقرآنمجید(نسخةکمبریج)،ج)20:2
 4-1-4جزء پيشين  +کار:پسوند«کار»درپهلـویوفارسیبهیکصورتبودهاست .
(فرشیدورد)204:1392،درادامهبهانواعاینساختاشارهمیکنیم :
 1-4-1-4بن مضارع  +ه  +کار:اینساختفقطدرتفسیریبرعشریازقرآنازگونة
خراسانیکاربرددارد:وَتُنْذِرَبِهِقَوْمًالُدًّا؛تابترسانیبدینقرآنمرمردمانستیزهکاررا(.نامعلوم،
 ،1352تفسیریبرعشریازقرآنمجید )95:


 2-4-1-4اسم فارسی +کار:این ساخت،بیشترینکاربردرا،در همة گونه هادارد.امّا
صفت«فرغول کار» در تفسیر قرآن پاک و تفسیر سورآبادی(نیشابوری،1380،ج )805:2از
متمایزاند:خداوندتعالیازکردههایشمافرغولکار 

گونهها
دوگونهنزدیکبههم،ازسایر 
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نیست(.نامعلوم،1385،تفسیرقرآنپاک )22:
 3-4-1-4نا+بن ماضی+ه+کار:اینویژگیفقطدرتفسیرنسفیازگونةفرارودیکاربرد
دارد:ونصرتکـردشماراخدایتعالـیبهروزبدروشمااندکشمارانوناساختهکاران .
(نسفی )129:1390،
 4-4-1-4صفت فارسی +کار :در همه گونهها این ساخت کاربرد دارد :اللّهداناى است
راستکار(.نامعلوم ،1375،بخشىازتفسیرىکهنبهپارسى )210:صفت «نیکواکار»

راستدان

در تفسیری بر عشری از قرآن (نامعلوم ،1352 ،تفسیری بر عشری از قرآن مجید ، )133 :در تفسیر
روضالجنان(رازی ،1365،ج)119:12ودرتفسیرشُنقشیکاربرددارد:گناهمابیامرزتابیامرزیم








گناهانتان او زود بود کی نیکواکاران را نیکواکاری افزاییم (نامعلوم ،1352،تفسیر شنقشی.)9 :
و«بالیهکار»ازتفسیریبرعشریازقرآناست:وَمَاکَانَتْأُمُّکِبَغِیًّا؛ومادرتهمنبودزنی
)48:1352
بالیهکار(.نامعلوم ،
 5-1-4مصدر +ي:اینساختکهدرمنابعدستوریبهآناشارهنشدهاست،درتفسیر
نسفی،تفسیرشُنقُشی،تفسیری بر عشری از قرآنوتفسیر قرآن مجید (نسخة کمبریج) دیده
میشود.پسدرگونةماورءالنهری،هرویوخراسانیکاربردداردوهنوزدرگونةرازیرایج
نیست:آنکایشانبیقیندانندکایشاندیدنی(=بیننده)اندخدایشانرا(.نامعلوم،1352،تفسیر
شنقشی)8:کهدرترجمة«الَّذِینَیَظُنُّونَأَنَّهُمْمُلَاقُوارَبِّهِمْ»(بقره)46:2آمدهاست .
 6-1-4اسم فارسی +کاره« :کاره»پسوندصفتفاعلـی ،معادل «کار»درفارسیاست.
)4654:1374درتفسیرقرآنمجید (نسخةکمبریج)،ترجمةتفسیرطبریوروضالجنان
(قریب ،

اینکاربرددیدهمیشود.نتیجهآنکهدرگونةهروینیست:خدایتویامحمّدستمکارهنیست
کهایشانراگرفتارکند(.نامعلوم،1349،تفسیرقرآنمجید(نسخةمضبوطدرکتابخانةدانشگاه
کمبریج)ج )119:2
 7-1-4اسم فارسی  +ين:ایننشانةصفتفاعلیکهمنابعدستوریوفرهنگهایمهم
کشفاالسراردیدهمیشودواینکاربردمتمایز

نکردهاند،تنهادرگونةهرویدراثر
بداناشاره 
کنندةگونةهرویازسایرگونههاونشاندهندةآخرینکاربردهایآناست :بَلْ هُمْ قَوْمٌ


 /
63

نامهیعلمیپژوهشیتفسیروتحلیلمتونزبانوادبیاتفارسی
فصل 




جنگینمردىاىآشکارا(.

قومىاند جنگین(.میبدی،1382،ج)64:1ویا:تو

خَصِمُونَ قریش
:1376
،ج«)272:7جنگین»درواژة«جنگینک»در کلیّاتشمستبریزی(مولوی ،
میبدی 1382،
)955دروجوددارد .
 8-1-4بی +اسم فارسی:اینساختدرترجمةتفسیرطبری،تفسیرنسفی،روضالجنانو
کشف االسرار دیده شد .بنابراین گونة خراسانی متمایز است :و اندر زمین نشانههایی است
بیگمانان(= مُوقِنِینَ-ذاریات)20:51را(.نامعلوم،1393،ترجمةتفسیرطبری،مجلّد.)1752:4


ج)400:3ونیز:وَفِیالْأَرْضِ
گمانان(.میبدی ،1382،

وَلِیَکُونَمِنَالْمُوقِنِینَ()75ویا:بوداز 
بى
گمانانرا(.نسفی)985: 1390،ویا:وایشانبدان

آیاتٌلِلْمُوقِنِینَودرزمینعالمتهاستمر 
بى


ج )2:15
گمانانباشند(.رازی ،1365،

جهان 
بى
 9-1-4اسم عربی +گر :در کتابهای دستوری به این ساخت اشاره نشده است .این
نعلینگر»
نصیحتگر»و« 

صورتگر»«،

خصومتگر»«،

ساختدرهمةگونههافقطباواژههای«
دیدهمیشودونشانمی دهدباموجودبودنوندهایاشتقاقی،نویسندگانازصفتهاباپایه
ج)282:14آمدن
بردهاند:نصیحتگریکدیگرباشند(.رازی ،1365،
هایعربیبسیارکمبهکار 
نعلینگر»ویژةتفسیرقرآنمجید(نسخةکمبریج)(،نامعلوم،1349،
«گر»باعالمتتثنیه،درکلمة« 
ج)88:1میباشدومتمایزاست .
 2-4صفت فاعلی مرکب :این صفت از دو یا چند تکواژ آزاد یا مستقل ساختهمیشود.
(وحیدیان کامیار  )81: 1386 ،درمجموعساختایننوعصفت،نسبتبهصفتمشتقو
مشتقمرکبکمتراست .
 1-2-4اسم عربی +بن مضارع:چنینساختی،درهمةگونههاییادشده،کاربرددارد:
وایطُفافکنانرایعنیکیّاالن(=مُطَفِّفِینَ-مطففین)83:1کهغلّهمیپیمایند(.نامعلوم،1393،
ترجمةتفسیرطبری،مجلّد)199:4؛امّاواژة«طُفافکنان»فقطدرترجمةتفسیرطبریکاربرد
داردواینصفت،ازگونةماوراءالنهریاست.
 2-2-4قيد +بن مضارع:دراینساخت،کاربرد بعضیازصفتها ،خالقیّت مترجمین
رادرساختیاگزینشواژههانشانمیدهد.صفت«همیشهدان»فقطدربخشیازتفسیری
کهنبهپارسیازگونةهرویو«بسیارآفرین»فقطدرتفسیرقرآنمجید(نسخةکمبریج)از
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گونةخراسانیکاربردداردومتمایزاند.و«پسرو» و «پیشرو» مشترکدرترجمةتفسیر
میباشد :خداوند تو دانای است
روضالجنان و کشفاالسرار 

طبری ،تفسیر قرآن پاک ،
راستدانتمامداننیکودانهمهدانهمیشهدان(=حَکِیمٌ–یوسف(.)6:12نامعلوم1375،

بخشىازتفسیرىکهنبهپارسى)185:ویا:هُوَالْخَلَّاقُ؛اوستبسیارآفرین(.نامعلوم،1349،
تفسیر قرآن مجید (نسخة مضبوط در کتابخانة دانشگاه کمبریج)،ج)656:1ونیز:وگفتند:یا
پسروتوباشند(.میبدی،
محمّدتودانىکهاگرمااتّباعتوکنیم،مردمانهمهاتّباعتوکنند،و 
،1382ج)136:3
 3-2-4ضمير مشترک +بن مضارع:ازسهضمیرمشترک،تنهاخویشتندراینساخت
کاربرددارد .درهمةگونهها ،بجزگونةرازی ،اینساختیافتمیشود .ضمناینکهدر
تفسیرنسفیکاربردنداردوایناثرنیزمتفاوتاست:براستیکهاوشادیبریاستخویشتن
،1375بخشیازتفسیریکهن
دوستخویشتنستایالفزن(=فَخُورٌ-هود(.)10:11نامعلوم ،
به پارسی )146:همینکلمه ،درکشفاالسرار« ،خویشتن دوست الف زن نازنده» (میبدی،
،1382ج )350:4ترجمهشدهاست.ترجمةیکواژهیاعبارتقرآنی؛ همانندموردمذکور،
بهچندصفتفارسی،برایادایحقِّمطلبرا،ترجمة«چندصفتی»میگوییم .
 3-4صفت فاعلی مشتق مرکب :ایننوعازصفتهادرمنابعدستوری،شایدبهدلیل
گستردگی،چندانموردتوجّهواقعنشدهاند:
 1-3-4بی+اسم فارسی +بن مضارع:همانند«بیدادکن»درروضالجنان(رازی،1365،
ج)21:12ازگونةرازیکاربردداردودرگونةفرارودی،خراسانیوهرویکاربردندارد.
 2-3-4نا  +اسم فارسی  +بن مضارع« :صفت فاعلی مشتق مرکب» در تفسیر نسفی از
سایر تفاسیربیشتراست.اینساخت،درگونةفرارودیورازیاست:پاکاستخدایاز
ناسزایناسزاگویان(.نسفی )610: 1390 ،




 3-3-4صفت فارسی  +اسم  +گاه :این ساخت ،در تفسیر نسفی از «صفتهای گونهای»
است:بدقرارگاهیدوزخوبدمأوا(=بِئْسَالْمِهَادُ-آلعمران(.)12:3نسفی )101:1390،

صفتهای 

 4-3-4نا  +اسم فارسی  +ي  +بن مضارع  -َ+نده :این ساخت در تفسیر نسفی از «
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گونهای»است:آنروزآرزوبرندکافرانورسولرانافرمانیکنندگانکهکاشکیراستکننده
 
بدایشانزمینیعنیخاککنندگان(.نسفی )164: 1390 ،




 5-3-4اسم  +بن مضارع  +ي  +نا  +بن مضارع َ -+نده :بهنظرمیرسد ،استفادهاز
«صفتهایگسترده»،توجّهخاصّمترجمینبهواژگانقرآنیبرایدقّتدربرابرنهادهایقرآن
باشد .البّته ،اینطوالنی بودن ،امید راه یافتن صفتها به دوران بعد را کاهش میدهد .تفسیری
برعشریازقرآنمجیدازگونةخراسانی،اینساختراداردکهبهنظر«گستردهترینصفت»
درمنابعتفسیریموردبحثباشد:وَ بَشّرِ المُخبِتِین(حج ...)34:22مخبتانمتواضعاناند؛ای
کهفروتنانگردنآوریناکنندگانوترسندگانازخدایعزّوجلّ(.نامعلوم.)255:1352،نتیجة
میشود
میشویم،صفتهایعربی ابتدادرریبیشتر 
دیگر،آنکههرچهبهقرنششمنزدیک 
وهرچهبهسمتهراتوزمانگذشتهپیشمیرویم،ساختصفتباواژگانفارسیغلبه
دارد .
 6-3-4اسم فارسی +بن مضارع  +بن مضارع َ -+نده :این ترکیب خاص و طوالنی نیز
عشری از قرآن از گونة خراسانی است :روزگار دادم مر آن کافران دروغ زن کننده
از تفسیری بر  
مرپیامبرانرا،علیهمالسّالم،روزگاریدراز(.نامعلوم)264: 1352،


 7-3-4ضمير مشترک+صفت فارسی +بن مضارع :تفسیر شنقشی از گونة هروی با
داشتن این ساخت متمایز است :حقّا کی خدای دوست دارد توبه کردگان را او(=و) دوست دارد
)44:1352
خویشتنپاکیزهداران(=الْمُتَطَهِّرِینَ-بقره)222:2ازگناهوپلیدی(.نامعلوم ،
 8-3-4اسم فارسی +بن مضارع  -َ+نده:صفتفاعلیبااینساخت،متمایزکنندةگونة
هرویازگونههایدیگراست :بفرستادخدایپیغامبرانرا ،مژدگانیدهندگان (مُبَشِّرِینَ-
بقره)213:2ببهشت(.نامعلوم،1352،تفسیرشنقشی)41:
 -5صفت نسبی :از اقسام صفت قیاسی است( .خیّام پور )56:1375،که نسبت به چیزی یا
محلیرابرساند(.بهارودیگران )59:1371،
 1-5اسم /صفت فارسی  +انه :پسوند:anagازایرانیمیانهغربیبهصورت«-انه»به
 )338:1375
فارسی دری رسیده است و برای ساختن صفت از اسم به کار میرود(.ابوالقاسمی  ،




























درهرحال،پسوند«انه»درآثارموردبحثمافقطباصفتهای«جاوید»ومخفّفآن؛همانند 
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 )373:1390و «مرد»؛ مانند «مردى مردانه» (نامعلوم ،1393،ترجمة تفسیر
«عذاب جاویدانه» (نسفی ،






















طبری ،ج )1346 :5دیده میشود .بیشترین کاربرد «انه» در صفت «جاودانه» (مخفّف جاویدانه)


























دیده میشود و در عمدة تفسیرها ،کاربرد دارد ،در حالی که ،صفت «جاویدانه» با کاربردبسیار
کم در ترجمة تفسیر طبری و تفسیر نسفی در سه قرن مورد بحث ،ویژگی ماوراءالنهری به شمار
میرود«.انه»بااسم،فقطدرواژه«دیوانه»درگونههایهرویونسفی؛همانند«شاعریدیوانه»
(نسفی)841:1390،دیدهمیشود.بنابراین«انه»باواژهعربیتاقرنششمدراینآثارهمراهنشده
است« .جاویدجاوید» معادل دیگر «جاودانه»در تفسیر قرآن پاک (نامعلوم ،)20 :1385،کاربرد
ویژهاست .
 2-5اسم /صفت  +انیّ /انی:دکترخانلریدرکتابدستورتاریخیزبانفارسیبهاین
ساخت اشاره نکرده است .دکتر ابوالقاسمی «انی» را پسوندی میداند که از فارسی گذشته ،وارد
فارسی دری نشده؛ بلکه ،از طریق عربی وارد فارسی شده است؛همانند جسمانی ( .ابوالقاسمی،
 )338:1375دکتر فرشیدورد معتقد به دو نوع «انی» است .یکی «انی» (ان+ی) که پسوندی مرکب
 
میداند؛ همانند زندگانی و دیگری «انیّ» صورت دیگری از «یّ» نسبت؛ همانند روحانی( .فرشیدورد


























«)330:1392ظلمانی»درآثارموردبحثما،فقطدرکشفاالسرار(3بار)وتفسیرنسفی(4بار)
 ،
کاربرد دارد .با توجّه به منابع مورد بحث و بیت سنایی در کشف االسرار (میبدی 1382 ،ج:9

)299احتمالداردازگونةغزنویواردهرویشدهباشد.دراینموردگونةخراسانیورازی
متمایزاند« .جسمانی» ویژگی تفسیری بر عشری از قرآن (نامعلوم )36،1352،و کشف االسرار

(میبدی،1382،ج)503:5است.دراینصفتگونةرازیوفرارودیمتمایزاند .
 3-5اسم  /قيد فارسی  +ينه:پسوند«-ینگ»فارسیمیانهدرفارسیدریبهصورت«-ینه»
با اسم ،صفت و قید به کار میرود« .دخترینه»؛ همانند «فرزند دخترینه» در تفسیر نسفی
()54:1390و«پسرینه»در«تفسیرشُنقشی(نامعلوم)71:1352،ساختگونةهرویوفرارودی
است« .امسالینه» ،ویژة بخشی از تفسیری کهن (نامعلوم )49:1382،از گونة هروی و «امروزینه»،
ویژةکشفاالسرار(میبدی:1382،ج)156:2وتفسیریبرعشریازقرآن(نامعلوم)13:1352،از
گونهها
گونةهرویونزدیکبهآناست.و کاربرد قید «دیر» با پسوند «ینه» ویژگی همة  
است«.دینه»بهمعنی«دیروزی»اختصاصبهتفسیرنسفی(میبدی)747:1382،دارد.دراین
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خصوصتفسیرطبریوتفسیرروضالجنانمتمایزاند«.مادینه»و«نرینه»ویژگیهمةگونهها
هستند.
 4-5اسم  /قيد  -+ين :پسوند  – enازایرانیمیانةغربیبهصورت «-ین»بهفارسی
دریرسیدهاستودکترابوالقاسمیمعتقداستازاسمذات،صفتنسبیمیسازد(.ابوالقاسمی،
.)335:1375شمسقیسرازیاینپسوندرادراواخراسمها،درمعنی«تخصیصماهیّتچیزی»
میداند.ازهمةنمونههایموجود-«،ین»بااسمجنس؛همانند«گوهرین»ویژهتفسیرقرآنمجید

(نسخة کمبریج)« ،گلین» ویژة تفسیر نسفی(نسفی )737:1390،و بخشی از تفسیری کهن به پارسی
























(نامعلوم )268:1375،از دو گونة نزدیک به هم هستند و «مرواردین»« ،آهنین» و «پسین» در همة
گونههادیدهمیشود«.بازپسین»درگونةرازیاستو«واپسین»درگونةخراسانینیست.عالوه



بر این ،پسوند «-ین» به همراهی قید نیز میآید که در ترجمة تفسیر طبری (نامعلوم  ،1393،ج:2
)543ورازی(،1365ج)323:20واسفراینیوجوددارد:نوحآنکشتیبکرد...درجةزیرین
آنخانهوحوشوسباعبود(.اسفراینی،1375،ج)1016:3
 5-5اسم فارسی  +ي«:میانگی»گونهایازاینصفت،ویژةهرویوفرارودیمیباشدو
گونةرازیندارد:گفتمیانگیایشان:نهگفتمشمارا،چرانهمیتسبیحکنید؟(نامعلوم،1393،
طبری،مجلّد )1920:4

ترجمةتفسیر
 6-5اسم عربی  +ي:دراینساخت،باآمدن«ی»نسبت،حرف(«ت»و«ه»(=))ِ-حذف
میشود؛مانند«سنّی»کهدرتفسیرنسفی(نسفی)692:1390،وکشفاالسرار(میبدی،1382،ج:4


)292و«مدینی»درترجمةتفسیرطبری(نامعلوم،1393،مجلّد)246:1وکشفاالسرار(میبدی،
،1382ج)223:1استوگونة رازیمتمایزاست.واژة«عقبی»کهمنسوببه«عقب»درتداول
فارسی است( .لغت نامة دهخدا) در تفسیر نسفی ،به شکل «عقباوی» در آمده و در بین منابع
موردبحثماویژهاست:آنهااندکهنیستشانهیچخبرعقباوی ( .نسفی )117 :1390،از
نمونههاینادرجانشینیصفتنسبیبهجایموصوف ،درترجمة تفسیر طبریوجوددارد
که باید سرآغاز چنینکاربردی در منابع تفسیریمورد بحث دانست :پسخدای عزّوجلّ
گفت« :بیاریدسورتی همچون محمّدی (به جای قرآن محمّدی»( .نامعلوم ،1393،مجلّد)23 :1
ساختدیگرازاینصفت ،ویژگیتاج التّراجم ازگونة خراسانیاستکهمیتوان «صفت
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نسبی منفی» نامید :اگر گاوی نه اهلی بکشد ،گاوی اهلی جزای آن باشد (.اسفراینی ،1375 ،ج:2


























 )615
 -6صفت مفعولی:اینصفتمعموالًازمادّةفعلماضیوپسوند«ه»ساختهمیشـوند.
(فرشیدورد :)65:1392،




 1-6صفت مفعولی مشتق :صفتیاستکهعالوهبرپسوند «ه» ،ممکناست ،پیشوند
نیزبگیرد .
 1-1-6بن ماضی +ه:صفتهای«کراشیده»و«پراشیده»بهمعنایپریشانیظاهر،در
تفسیر نسفی (نسفی )9:1390،و «هیاشیده» به معنی پاشیده در تفسیر نسفی (نسفی)1121:1390،
ازگونةفرارودیو «انباردگان» ،ترجمة «مترفین» در تفسیریبر عشری از قرآن ( )30از گونة
خراسانیو«زنانهشته»(=مطلقات)دربخشىازتفسیرىکهن(نامعلوم)117:1382،و«غارتیده»
درکشفاالسرار(میبدی:1382،ج)76:1ازگونةهرویهستند.گونهایدیگر،درتفسیرشُنقشی،
آمدننوعی«ی»مفعولیبعدازبنماضیدرگونةهرویاست:حرامبُکردستندبرشمابرخوردنی
مُردی (=الْمَیْتَـةُ) کیکشتارش حاللست( .نامعلوم)142:1352،گونهاینیز از مصدر جعلی؛
همانند «ریزیده» (=الرَّمِیمِ-ذاریات )42:51در ترجمة تفسیر طبری (نامعلوم،1393،مجلّدچهارم:
 ،)1754تفسیر نسفی (نسفی ،)539:1390،روض الجنان (رازی،1365 ،ج )334 :3و کشف االسرار






















(میبدی:1382،ج)355:5وجوددارندکهگونةخراسانیمتمایزاست .
 2-1-6و ا  +صفت مفعولی« :وا» «متمایزکنندة وندی» دردو صفت«واهشته» (= مرده
ریگ)(نامعلوم)103:1352،و«وافکنـده»(نامعلوم)29:1352،ازتفسیرشُنقشی،ویژگـیگونة

هرویاست .
 3-1-6فرا  +صفت مفعولی:فراکردگان (=مُرْدِفِینَ-انفال ،)9: 8فقطدربخشیاز
تفسیرقرآنکهنبهپارسی(نامعلوم)16:1375،وکشفاالسرار(میبدی،1382،ج)12:4ازگونة
هروی،اینصفتمفعولیوجوددارد .
،تفسیرشنقشی)56:ویژگی 

 4-1-6بر +صفت مفعولی:همانند«برباریده»(نامعلوم1352،
تفسیرهایهرویاست .
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 5-1-6به +نا +صفت مفعولی:تفسیرروضالجنانباصفت«بهنادانسته»(رازی،1365،
ج)18:18متمایزاست.
 6-1-6صفت مفعولی با «ان» :صفتیاستکهبا«نشانةمتعددّی ساز«ان»»گذراشدهباشند،
در تفسیر نسفی و روض الجنان ،استفاده شدهاند :و چه دانی تو که هاویه چیست؟ آتش تفسانیده
(=حَامِیَةٌ–قارعه10:101و.)11بعضیازصفتها،نیزبدون«ا»بهکارمیروندکهمیتواند
«متمایزکنندةوندی»بینگونةفرارودیورازیباشد:فروخوابنیده (خَاشِعَةً-معارج)44:70
میرسدشانخواری(.نامعلوم،1393،ترجمةتفسیرطبری،:مجلّد )1929:4
چشمهایایشانکه 
 2-6صفت مفعولی مشتق

گونهها ،گونة رازی تمایلی به استفاده از «متمایز
مرکب :در بین  

کنندههایگسترده»نداردواینمیتوانددرشکلگیرینثرمعیارمؤثرباشد :
 1-2-6اسم مفعول عربی +صفت

مفعولی :همانند «معبودخواندگان» (نسفی)85 :1390،

ویژگیتفسیرنسفیاست .
 2-2-6قيد  +صفت مفعولی :همانند «پسمانده» درکشفاالسرار (میبدی،1382،ج:6
 )499وتفسیرقرآنمجید(نسخةکمبریج)(نامعلوم،1349،ج)347:1ویژگیهرویوخراسانی
است .
 3-2-6باز  +قيد  +صفت مفعولی :همانند «باز پس مانده» در روض الجنان (رازی،1365 ،ج:20


















)157ویژگیرازیاست .
 4-2-6اسم مفعول عربی +نا  +صفت مفعولی:ازویژگیهایتفسیرقرآنپاک؛مانندمنسوخ
ناکرده(نامعلوم )62:1385،است.


 5-2-6فرو +صفت مفعولی  +صفت مفعولی:همانند«فرومانده شده»(درمعنایتهیدست)،
ویژگیتفسیرنسفی(نسفی)53:1390،است .
 6-2-6باز  +صفت مفعولی :تفسیر نسفی؛ مانند «باز بر انگیخته» (نسفی )548:1390،دارای
اینساختاست .
 -7صفت شمارشی(عددي) :بهکلماتیاطالق میشودکهشماره،یادرجهو ترتیباسمیرا
 :)175:1373
معیّنمیکنند(.ناتلخانلری ،
 1-7عدد اصلی:درهمةگونهها،اینساختکاربرددارد:گفتنیچهدرنگکردیدرین 
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صد سال( .نسفی .)1390:86،کاربرد «دو» با اسمِ تثنیه؛ مانند «دو نعلین» ( نامعلوم،1349،ج)48:1در
























تفسیر قرآن مجید(نسخةکمبریج)درگونةخراسانی«،متمایزکنندةعددی»است.عدد«چهار»به
این شکل ،به عنوان صفت ،در همة آثار مورد بحث کاربرد دارد؛ امّا به شکل «چار» در
،ج)181:8
،ج )127:7حدود شش بار و در کشف االسرار (میبدی 1382،
روض الجنان (رازی 1365،




















یکباردربیتیبهعنوانشاهدمثالشعرآنهمازدیوانسنایی(سنایی)210:1388،ازغزنهوجود
منابع ،به شکل «چهل» (نه«چل») کاربرد
دارد .عدد «چهل» در سه قرن مورد بحث ما ،در همة  
دارد.عدد«دوازده»و«یازده»فقطدرکتاببخشیازتفسیریکهنبهپارسیازگونةهروی
 )58:1375و «یانزده» ( )184به کار رفته است .دست یافتن به چنین
به شکل «دوانزده» (نامعلوم ،
میتواند یاریگر باشد« .هژده» بجز کتاب
نتایجی در گونه شناسی ،در تصحیح نسخههای خطی  
بخشیازتفسیریکهن،تفسیر قرآنمجید(نسخةکمبریج)وبخشیازتفسیریکهنبهپارسی
کهاینعدددرآنها،بههیچشکلنیست،درهمةگونهها،شکلغالببهشمارمیرود.بعداز
مورد مذکور ،شکل «هجده» با تعداد کمتری در ترجمة تفسیر طبری (نامعلوم،1393،ج،)15 :1
روضالجنان(رازی،1365،ج)262:12وکشفاالسرار(میبدی1382،ج)537:10وجوددارد .
روضالجنانویکباردرکشفاالسرار(میبدی،1382،ج:4

امّاشکل«هیجده»تنهادوباردر
 )226دیده میشود که قابل اعتنا نیست.در کشف االسرار که«هشت ده» (میبدی،1382،ج)13: 1
بجای «هژده» به کار رفته ،از ویژگی متمایزکنندة کشف االسرار از گونة رازی ،خراسانی و فرارودی






























است«.هفصد»نیزدرتفسیریبرعشریازقرآن(نامعلوم)375: 1352،وتفسیرقرآنمجید


(نسخةکمبریج)(نامعلوم،1349،ج)540:1متمایزکنندةگونةرازیوفرارودیازخراسانی
است .
تکرار عدد«هزارهزار» به عنوان معادل «میلیون» از ویژگیهای کتاب بخشی از تفسیری
کهن ،تفسیری بر عشری از قرآن ،ترجمة تفسیر طبری و تفسیر روض الجنان میباشد :خدای
بیفزاید نیکی مؤمن را ،هر یکی را دو هزار هزار نیکی گرداند (.نامعلوم ،1382،بخشی از تفسیری




























کهن)77:درترجمةتفسیرطبریازلفظ«بار»؛همانند«پنجبارهزارهزار»(نامعلوم،1393،مجلّد:5
 )1381برای بیان رقم بزرگتر استفاده شده است .در بقیّة تفسیرها ،این ویژگی وجود ندارد .گونهای






























دیگر در ترجمة تفسیر طبری ،برای بیان رقم زیر میلیون بوده است :و عدد حروفهاى قرآن،
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سیصد هزار و بیست و چهار هزار و سیصد و نود حرف است( .نامعلوم ،1393،ترجمة تفسیر طبرى،


































مجلّد )10:1ساخت دیگر؛ همانند «سه چهار» از تکرار دو عدد اصلی ،در گونة ماوراءالنهری ،بیان






























سه چهار بار بدان خانه آمده بود( .نامعلوم ،1393،ترجمة تفسیر طبرى،
کنندة تقریب است :آدم 


























مجلّد )561:3
 2-7عدد اصلی بزرگتر  +کم  +عدد اصلی کوچکتر :این ساخت در تفسیر شُنقشی،
«متمایزکنندةعددی»خوبیبرایتعیینزماناحتمالیدرگونةهرویاستودرگونههایدیگر
کاربردندارد:سیروَزشَمردهیاسیکمیَکروز(=بیستونهروز)هرکهبوَدازشمابیماریابر
سفربوَدبرویواجببوَدکروزهوابدارد(.نامعلوم)33:1352،
 3-7عدد ترتيبی با «گان» و «گانه»:کاربردعددترتیبیبا«گان»و«گانه»درگونهها،تمایز
گونهایبوجودمیآورد.برایمثال،مترجمیندرترجمة«مَثْنَىوَثُلَاثَوَرُبَاعَ»(نساء3:4وفاطر:35
 ،)1در تفسیر تاج التّراجم و کشف االسرار «دوگانه و سگانه و چهارگانه» از گونة نزدیک به هم
یعنی خراسانی و هروی و در ترجمة تفسیر طبری «دوگانه و سه گانه و چهارگانه» و در تفسیر
نسفی «دوگان دوگانو سه گان سه گان و چهارگانچهارگان» و تفسیر قرآن مجید (نسخة
کمبریج) در جای دیگری ،هفتگان هفتگان (نامعلوم،1349،ج )681:1و در تفسیر روض الجنان
تفسیرها ،ترجمة آیات

آوردهاند و با هم تفاوت دارند .در بقیّة 
«دو دو و سه سه و چهار چهار»  
اینسورههاوجودندارد .
نتيجه
با بررسی صفتها ،در گونههای مختلف،با تکیه بر تفسیرهای فارسی،بخش عظیمی از
ویژگیهای ساختمان گروه اسمی در گذشته و خالقیّت مترجمین و تأثیر قرآن در ساخت آن



آشکار میشود .به طور کلی صفتها را از لحاظ ساخت ،بهساده ،مشتق ،مرکب ،مشقمرکب
تقسیممیکنیم.درتقسیمبندیابتدایی،صفتهارابه«صفتهایگونهای»(ویژةیکیاچند
گونه)؛ همانند «هوبخت» و «درواخ» ویژة گونة هروی و «کنانه» از گونة فرارودی و «غیرگونهای»
(مشترکهمةگونهها)؛ همانند «سبز» تقسیمبندیمیکنیم .ازجنبههایکاربردی،صفتها،
به دو نوع صفتهای «متمایزکنندههای پرکاربرد»؛ همانند صفتهای بیانی از نوع بیانی مرکب
وفاعلیمشتقو«متمایزکنندههایکمکاربرد؛همانندصفتفاعلیمرکّبوصفتشمارشی
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قابل تقسیم هستند .پایههای سازندة صفتهای مشتق عبارتند از اسم فارسی و عربی ،مصدر،
صفت ،بن ماضی ،بن مضارع.بیش ترین «پایههای متمایزکننده» در صفتهای فاعلی مشتق
بهترتیبمربوطبهاسمهایفارسی،بنهایمضارع،بنهایماضی،صفتهایفارسی،مصدر
واسمهای عربی هستند .ازجنبههای ساخت ،صفتها دو نوع «متمایزکنندههای وندی» و
«متمایزکنندههایغیروندی»هستند«.متمایزکنندههای وندی»درساختصفتبه«متمایزکنندة


پیشوندی»و«متمایزکنندةپسوندی»نامگذاریمیکنیم.نوعاستفادهاز«وندهایمتمایزکننده»
نشان دهندةعدمتمایلنویسندگانتفسیرازبهکارگیریواژههایعربیباوندهایفارسی
درساختصفتاست.ازصفتهایمتمایزکننده،میتواناز«کابنده» ازهروی« ،مُخَنده» و
رازی«،ستمکاره»بجز
«کیبنده»ازگونةفرارودی«،دیدنی»(=بیننده)درهمةگونههابجزگونة 
جنگین»درهرویو«بیگمانان»درگونةماوراءالنهریوهرویاشارهکرد .

گونةهرویو«
آمدن«گر»باعالمتتثنیه،درکلمة«نعلینگر»ویژگیگونةخراسانیاست.همچنین،هرچه
بر سر صفتهای فاعلی ،پیشوندهایی بجز نشانه فاعلی؛ مانند «ناساخته کاران» میآید ،قدرت
متمایزکنندگیصفتهادرگونههابیشتر میشود .در صفت فاعلی مرکّب « اسم عربی با بن مضارع؛












 







مانند «طُفاف کنان» فقط در ترجمة تفسیر طبری کاربرد دارد .ساخت صفت فاعلی ،با ضمیر مشترک






























وبنمضارع؛ مانند «خویشتنستای»درگونةرازینیست .ضمن اینکهمعنیکردن یککلمه؛
مانند «فَخُورٌ» (= خویشتن ستای الف زن) به چند صفت فارسی را ترجمة «چند صفتی» میگوییم.






















درساختصفتفاعلیمشتقمرکب« ،بی»بههمراهاسمفارسیوبنمضارع؛ همانند «بیداد
میباشد .همچنین ،ساختمانصفتیمثل «نافرمانیکننده» ازگونةفرارودی
کن»ازگونةرازی 
محسوب میشـود .تفسیر نسفی ،بیشترین «صفتهای گونهای» را از صفتهای فاعلی مشتق

مرکبداردو«گستردهترینصفت»؛همانند«گردنآوریناکنندگان»ویا«دروغزنکننده»از
گونةخراسانیمیباشد.ضمناینکه«نا»متمایزکنندهوندی،درتفسیرنسفیوتفسیریبرعشری
از قرآن مجید ،در همین ساخت ،به شمار میرود .در اکثر گونه ها ،متمایزکنندههای وندی در
صفتهایبیانیمشتق،باکلماتعربیهمراهنمیشوند«.گن»وندهرویو ماوراءالنهریاست
و«منده»متمایزکنندةوندیدرتفسیرشُنقشیاست.درصفتبیانیمشتق،درهراثریکهدرگونة
هروی ،کاربرد «بی» در آن کم باشد ،قدمت بیشتری دارد .میتوان رواج گستردة «بی» در این
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صفت مشتق را قرن ششم ،در گونة هروی دانست .پیشوند «هم» با اسم فارسی ،ویژگی خراسانی
وباصفتعربی؛ مانند «همقرین» وپیشوند «هام» بااسمویژگیهایگونةهرویاند.در
مجموع ،در همة گونهها ،پسوند «گن» تا قرن ششم غالب است .بیشترین کاربرد پسوند
«گن» در گونةماوراءالنهریمیباشد.اسم فارسی با «منده» ویژگی هروی به شمار میرود.
پیشوند«نـُ»دردورانموردبحثما،درحالنابودیدرنوشتاربودهاست«.اومند»درگونة
فرارودی و رازی نیست« .دیو مردم» «مرکّب تشبیهی» ازگونةهرویو «دشوارخوی» ویژه
فرارودیبهشمارمیرود.ساخت«دیواربست»ازگونةهرویو«حاضردل»ازگونةهروی
و خراسانی است« .دینه» از نظر ساخت به گونة فرارودی اختصاص دارد .ساخت امثال
«بازپسین»ازگونةرازیاست.درصفتهایبیانیمرکب،دراکثرساختها،یکیاز«پایه
های صفت ساز» واژة فارسی است .در صفتنسبی« ،نه اهلی» اختصاصبه تاج التّراجم
دارد.جانشینیصفتنسبیبهجایموصوف،همچون«محمّدی(بهجایقرآنمحمّدی»در
ترجمة تفسیر طبری را باید سرآغاز چنین کاربردی در منابع تفسیری دانست .در تفسیر
شُنقشی ،آمدن نوعی «ی» مفعولی بعد از بن ماضی؛ مانند «مُردی» در گونة هروی
متمایزکنندةوندیجالبیاست.پیشوندهای«وا»«،فرا»و«بر»؛همانند«واهشته»برسرصفت
مفعولیرابایدویژگیهرویدانست .کاربرد عدد «چهار» به شکل «چار» فقط در روض
الجنان و در کشف االسرار دیده میشود کهبه لحاظ تعداد ،قابل توجّه نیست« .گونة متمایز
کنندة عددی» در کتاب بخشی از تفسیری کهن به پارسی ،در عددهای «دوانزده» و «یانزده»
دیدهمیشود«.هشتده»بجای«هیجده»ازویژگیمتمایزکنندةکشفاالسرار،ازسایرمنابع
بویژه تفسیر نسفی است .کاربرد «دو» با اسمِ تثنیه؛ مانند «دو نعلین» در تفسیر قرآن مجید
(نسخة کمبریج) در گونة خراسانی ،آمده است .تکرار عدد نیز به عنوان معادل «میلیون» از
ویژگیهایهرویوخراسانیورازیمیباشد.گونهایدیگردرترجمةتفسیرطبری،برایبیان
رقم زیر میلیون؛ همانند « سیصد هزار و بیست و چهار هزار و سیصد و نود» قابل ذکر میباشد.آمدن
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