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 چکیده

هاي هایی در یکی از زمان گیرد و به تنهایی یا با کمک وابسـتهاي است که در جمله در جایگاه اسـناد قرار میفعل کلمه
اي را به شود، یا کلمــه کند، یعنی یا خـود به نهاد اسـناد داده می گذشته، حال و آینده؛ بر واقع شدن امري داللت می

اند. در این مقاله،  هایی هستند که از یک پیشوند و یک فعل ساده ساخته شده هاي پیشوندي، فعل دهد. فعل نهاد اسناد می
هایی از کتاب  هاي پیشوندي و پیشینۀ تاریخی استفاده از این نوع فعل، نمونه پس از توضیحاتی چند دربارة فعل و فعل

 گردد. موسوم است، ارائه می» تفسیر حدادي« که به اختصار به » المنیرمعانی کتاب اهللا تعالی و تفسیره«

 المنیر، تفسیر حدادي.اهللا تعالی و تفسیرههاي پیشوندي، معانی کتابفعل، فعل واژگان کلیدي:

 

 مقدمه
فارسی (شامل اي از قرآن کریم همراه با ترجمه و تفسیرِ  نسخه» معانی کتاب اهللا تعالی و تفسیره المنیر«کتابِ 

موزة توپقاپی (استانبول)  هاي مریم، طه، انبیاء و حج) است که اصلِ آن در کتابخانۀ کاخ نیمی از سورة کهف و سوره
ترین نسخۀ مترجم قرآن است که تاریخی مشخص دارد؛ سواي  شود. این مصحف/تفسیر ارزشمند، کهن نگهداري می

ترین  گذارد و متن آن در شمار قدیم ر از هنر قدسی را به نمایش مینظی اي کم آراییِ آن، جلوه آنکه کتابت و نسخه
 تفاسیر فارسیِ قرآن است.

نگارندة مقدمۀ کتاب، آقاي سید محمد عمادي حائري، بر اساس دو صفحۀ نخست کتاب (همراه با مشخصاتی 
هاي خطیِ  کتابشناسیِ جهانیِ نسخه«الدین احسان اوغلو بر جلد اولِ  صورت تزئینی در مقدمۀ اکمل در ذیل آن) که به
نویس همت گمارد تا اینکه به مدد رئیسِ کتابخانه و موزه  به چاپ رسیده است، به بررسیِ دست» ترجمۀ قرآن کریم

نوشته به دست آمد. این کتاب از لحاظ قدمت،  و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمیِ ایران، تصویر کامل این دست
ابومنصور موفق هروي؛ » األبنیه عن حقائق األدویه« -1رِ فارسی پس از این سه نسخه است: دا چهارمین نسخۀ تاریخ

(نورالمریدین و فصیحه المدعین) که شرحِ فارسی ابو ابراهیم اسماعیل بن » شرح التعرف لمذهب التصوف« -2
ابوبکر » متعلمین فی الطّبهدایه ال« -3ابوبکر کالباذي است؛ » التعرف لمذهب التصوف«محمد مستملی بخاري بر 

 ربیع بن احمد اخوینی بخاري.
شود و متن  موسوم است، مجلّدي در کتابخانۀ موزة بریتانیا (لندن) نگهداري می تفسیرِ حدادياز این کتاب که به 

به کوشش جالل متینی، به چاپ رسیده است. از ظواهر امر چنین » تفسیري بر عشري از قرآن مجید«آن با عنوان 
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که بخشِ موجود که تنها از دو بخشِ قرآن بیشتر  در چند مجلّد بوده است، زیرا هنگامی تفسیر حداديآید که  یبرم

 3500بایستی در مجلّدي با حدود  می برگ دارد) باشد، این قرآن 476برگ (که در نسخۀ عکسی،  239است بالغ بر 
سد، زیرا در سنّت کتابت مصاحف و تفاسیر قرآنی ـ ر نظر می  برگ، کتابت شده باشد که چنین امري بسیار بعید به

 ها بدین شرح است: ترینِ آن شود که مهم بندي دیده می ها و تفاسیر کهنِ فارسی ـ چند نوع تقسیم ویژه در ترجمه به
o پارة آستانِ قدسِ رضوي؛ هاي سی پاره: مانند قرآن بندي سی تقسیم 
o فسیر طبري؛پاره: همچون نخستین ترجمۀ ت بندي بیست تقسیم 
o پاره (هر بخش شاملِ نیمی از هفت سبعِ قرآن)؛ بندي چهارده تقسیم 
o پاره: مانند نسخۀ نگهداري شده در موزة بریتانیا از همین تفسیر؛ بندي ده تقسیم 
o پاره (مطابق با هفت سبع قرآن): مانند تفسیر سورآبادي؛ بندي هفت تقسیم 
o بندي چهارپاره: مانند تفسیر کمبریج؛ تقسیم 
o شود، از سورة فاتحه تا پایانِ  بندي دوپاره (که در آن، قرآن به دو بخشِ نسبتاً مساوي تقسیم می قسیمت

 اهللا ابوالفضل بن شهردویر دیلمی. سورة کهف و از سورة مریم تا آخرِ کتاب): مانند تفسیر کتاب
 

شود  دهد، گفته می ت میجلدي را به مؤلّف نسب 10بنديِ  از این میان، بر اساسِ نوشتۀ متینی که تقسیم
پاره که هر مجلّد آن دربردارندة سه جزء از قرآن است، قرابت بیشتري  بنديِ ده بنديِ نسخۀ توپقاپی با تقسیم تقسیم

، اواخرِ 22) آغاز گردیده است و تا سورة حج (سورة 15، اواخر جزء 18سورة کهف (سورة  60دارد، زیرا از آیۀ 
 20هراً برگی از آغاز و پایانِ نسخۀ بریتانیا افتاده است و در آن نسخه تا اواسط آیۀ گردد. ظا ) را شامل می17جزء 

هاي مؤمنون و نور و  )، ترجمه و تفسیر شده و شامل ترجمه و تفسیري از سوره18، جزء 25سورة فرقان (سورة 
 نیست، همچنین در این میان  سورة کهف در آن نسخه 75تا  60آیاتی از سورة فرقان است؛ اما ترجمه و تفسیر آیات

سورة حـج) نیز از میانۀ نسخۀ بریتانیا ساقط شده است  52تا  45برگ (مربوط به ترجمه و تفسـیرِ آیات  3تا  2بین 
اي  تاکنون نسخه تفسیر حدادي: دوازده). از مجلدات دیگر 1352ها را یافت (متینی  توان آن که در نسخۀ توپقاپی می

برگ از آن به دست آمده (شامل ترجمه و تفسیر  46رود تفسیري که تنها  ست، اما گمان میو نشانی یافت نشده ا
تفسیر قرآن باشد.  تفسیر حدادي شهرت دارد، بخشی از مجلدات تفسیر قرآن پاكسورة بقره) و به  151-65آیات 

سـخه (شـیوة کتابت و برخی بنديِ آیات) و هم از نظر ن ، هم از نظر متن (سـاختار، الفاظ، منابع و شیوة بخشپاك
(توپقاپی و بریتانیا) مشابهت دارد (عمادي حائري،  تفسیر حداديهاي فارسی)، با دو نسخۀ  واژه هاي گذاري اعراب
1390: 12.( 
 

 مؤلّف و کاتبِ کتاب
پنجم ، با احتیاط آن را از نیمۀ قرن چهارم تا پایان قرن تفسیري بر عشـري از قرآن مجیدمتینی هنگام نشرِ 

است » در زمرة آثاري دانسـت که حداکثر تا پایان نیمۀ اول قرن پنجم هجـري تألیف شده«گذاري کرد و  تاریخ
 ودو). : بیست1352(متینی، 

دانیم که وي از اهل سنّت و  دربارة مؤلّف کتاب چیزي جز این نمی«نویسد:  متینی دربارة مؤلّف تفسیر می
طرفی تفسیر  به شیوة مفسراِن این فرقه در قرون سوم و چهـارم و پنجم با بیجماعت بوده است و قرآن مجـید را 

ابونصر «: پانزده). اکنون بر اساسِ نوشتۀ صفحۀ عنوانِ نسخۀ توپقاپی، مؤلّف این تفسیر، 1352(متینی ». کرده است
مام و رکن اإلسالم و الشیخ اإل«است که در نسخۀ توپقاپی با عناوینِ » احمد بن محمد بن حمدان بن محمد حدادي
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جا، که از مؤلّف با  ق در قید حیات بوده است (همان 484) و در سال 1از وي یادشده (تفسیر حدادي: » سیف السنه
 یادشده است).» عنه و قَدّس روحه اهللا رضی«عبارات 

توان به جایگاه اجتماعی و شهرت علمی و  از القابی که از صدر نسخۀ توپقاپی براي ابونصر حدادي یادشده، می
(نسخۀ توپقاپی) از سوي سلطان ابراهیم غزنوي (حکـ:  تفسیر حداديمذهبی وي پی برد. سفارش کتابت و تذهیب 

ن ادوار است. اما با کاوش در کتب تراجم و نیز تنهایی گویاي اهمیت و شهرت این تفسیر در آ ق)، نیز به  451-492
توان  نمیابونصر احمد بن محمد بن حمدان بن محمد حدادي  منابع تاریخ و حدیث، کسی را با کنیه و نام و نسب

و  یافت که ـ از نظر زمانی و با توجه به تاریخ کتابت نسخه ـ بتواند مؤلّف این اثر باشد. در این میان، البته همانندِي نام
 شایان توجه است: تفسیر حداديکنیه و نسب دو عالم متقدم با مؤلّف 

o  بابویه (فقیه و  که یکی از مشایخِ ابن» احمد بن محمد بن حمدان المکتب«نخست، محدثی با نام
بابویه،  اش نقل نموده است (ابن أمالیبابویه حدیثی را به روایت از او در  ق) است و ابن 381محدث نامدار امامیه، م 

1417 :249.( 
o  538که عمر بن محمد نسفی (م » ابونصر احمد بن محمد القرشی السمرقندي«دیگري، عالمی با عنوان 

 ).77: 1378از وي یاد کرده است (نسفی،  القندق) در 
 

نکه به دنبال نام و نسب ویژه آ اي ضعیف بیش نیست، به هماننديِ نام و نسب و کنیۀ این دو تن البته قرینه
نیامده است. افزون بر این، در مورد شخص نخست باید گفت که تاریخ زندگی » حدادي«ها نسبت  یک از آن هیچ

هاست) با تاریخ زندگیِ مؤلّف تفسیر ما که  ق یا در حدود همان سال 381بابویه در  وي (که قاعدتاً پیش از وفات ابن
شود، هماهنگ نیست. در مورد شخص دوم هم این نکته شایان توجه  محدود می احتماالً به نیمۀ نخست قرن پنجم

کند و این امر دربارة کسی که مؤلّف تفسیري در چند مجلّد باشد دور  اي به آثار وي نمی است که نسفی هیچ اشاره
» ابونصر سمرقندي«از انتظار است. دربارة شخص دوم البته قرینۀ مثبتی نیز هست و آن اینکه فردي را با عنوان 

ق درگذشته است؛ همو که حکایتی در باب توبۀ عتبۀ غالم به دست  455شناسیم که از مشایخ کرّامیه بوده و در  می
در نیمۀ اول قرن  رونق المجالسحسن بصري را براي ابوحفص عمر بن حسن نیشابوري سمرقندي (مؤلّف کرّامی 

 ).247-246، 230: 1385پنجم) نقل کرده است (پورجوادي، 
ق) را در کتابش  256ق) و روایت محمد بن اسمعیل بخاري (م  228ابونصر حدادي تفسیر حسین بن فضل (م  

ق)، جنید  295ق)، بوالحسن نوري (م  286وسعید خَرّاز (م  ق)، به 283آورده، و به ذکر اقوال و آراي سهل تُستري (م 
ق) پرداخته است. بر اساس  331محـمد واسطی (م ]ابوبکر] ق) و 309م ([ آدمی بغدادي [ق)، ابن عطا  297بغدادي (م 

 توان گفت که روزگار زندگانی ابونصر حدادي پیش از قرن چهارم نبوده است. تاریخ وفات این افراد تنها می
 شیوة ابونصر در ترجمه و تفسیرِ آیات قرآن

(نیمۀ  تفسیر طبريق) ـ پس از تفسیر معروف به  484به گواهیِ تاریخ کتابت نسخۀ توپقاپی ( تفسیر حدادي 
ابوالمظفر  تاج التراجمترین تفاسیر فارسی قرار دارد و در ردیف آثاري همچون  قرن چهارم هجري) ـ در زمرة کهن

 گیرد. ق) جاي می 494ري (م ابوبکر عتیق سورآبادي نیشابو تفسیر التفاسیرق) و  471شاهفور اسفراینی (م 
 توان تقسـیم کرد: هاي آنان از آیات قرآنی، به دو دسـته می تفاسـیرِ کهنِ فارسی را بر اساس ترجمـه
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کنند و به دنبال ترجمۀ هر بخش، تفسـیرِ کوتاهی از آن  تفاسـیري که بخشی از آیه را نقل و ترجـمه می .1

تفسیر ، تفسیر سورآباديپردازند؛ مانند:  ثی از این دست میآورند و سپس به ذکر اقوال مفسران و مباح می
 .بخشی از تفسیري کهنو  حدادي

 
کنند (در بسیاري موارد در بین سطور  تفاسیري که نخست چند آیۀ پیاپِی را نقل و به فارسی ترجمه می .2

شاهفور اسـفراینی، و  تاج التراجم ،ترجمۀ تفسـیر طبريپردازند؛ مانند:  ها می قرآن) و سپس به تفسیر آن
، 36: 1386قرآن فارسـی کهن ؛ نیز نک: همـو، 18: 1390ابوالفتوح رازي (عـمادي حـائري،  روض الجـنان

 ).1پانوشت 
هاي بدون تفسیر ـ تا قرن ششم، برخی رونویسی از تحریرهاي گوناگونِ  هاي مترجم قرآن ـ یعنی ترجمه نسخه 

اند) و  جاي گرفته ترجمۀ تفسیر طبرياند (که در دل  (در به تحریرِ اصلی به ترتیب تاریخی) نخستین ترجمۀ فارسی قرآن
 -29، 27 -26، 22 -20: 1386قرآن فارسـی کهن ک: همـو، ؛ نیز ن18: 1390اند (همـو  برخی دیگر سخت تحت تأثیر آن

اند، دو ترجمۀ  هاي قرآن به فارسی که یکسره مستقل از نخستین ترجمۀ رسمی قرآن )، در حقیقت، نخستین ترجمه30
دو  ) و یکی از آن32 -30اند (هـمان:  ) که در قرن شـشم فراهم آمدهاي آهنگین ترجمهو  تفسیر نسفیاند ( موزون قرآنی

 رود. ) اساساً برگردانی آزاد از قرآن به شمار میاي آهنگین ترجمه(
هاي بین سطورِ مصاحف قرآنی  در تفاسیر فارسی، تأثیرپذیري از نخستین ترجمۀ فارسی قرآن به اندازة ترجمه 

هاي قرآنیِ  ه ترجمهنیست. در این تأثیرپذیري نیز، میان دو دسته از تفاسیري که در باال ذکر شد تفاوت است: در حالی ک
کامالً مستقل از نخستین  تفسیري بر عشري از قرآن مجیدو  بخشی از تفسیري کهن، تفسیر سورآباديتفاسیري همچون 

روض الجنان میبدي و االسرار  کشفرسند؛ تفاسیري مانند:  ترجمۀ قرآن (در ضمنِ ترجمۀ تفسیر طبري) به نظر می
تردید متأثر از نخستین ترجمۀ قرآن هستند. در میانِ تفاسیر دستۀ دوم، هر  خود بی هايِ قرآنیِ ابوالفتوح رازي در ترجمه

هايِ خود دست به ترجمۀ آیات زده است، با این همه  فرض نظري چون شاهفور اسفراینی مطابق پیش چند مفسرِ صاحب
دهاي نوینی در ترجمۀ قرآن است و توان نشان داد که شاهفور اسفراینی نیز ـ که در روزگار خود مدعیِ بایدها و نبای می

بر خالف بیشتر مفسران و مترجمان، پایبند نخستین ترجمۀ قرآن نیست ـ آن ترجمۀ کهنِ معیار را پیشِ چشم داشته و جا 
 ).19 -18: 1390به جا از آن بهره برده است (عمادي حائري، 

ن ترجمۀ قرآن، از مفسرانی همچون شاهفور همه، ابونصر حدادي در استقالل ترجمۀ قرآنی خود، از نخستی با این
هاي قرآنیِ وي گویاي استقالل او از ترجمۀ رایج و رسمیِ  اسفراینی و عتیق نیشابوري نیز به مراتب جلوتر است و ترجمه

هاي قرآنیِ حدادي با نخستین ترجمۀ  اي کوتاه میان ترجمه قرون چهارم و پنجم (نخستین ترجمۀ قرآن) است. مقایسه
دهد. با  خوبی نشان می هاي آیات قرآن در چند تفسیر فارسیِ دیگر از قرن پنجم، این نکته را به ه فارسی و ترجمهقرآن ب

نظر  هايِ قرآنیِ ابونصر حدادي از نخستین ترجمۀ فارسی قرآن، باید گفت که وي فردي صاحب توجه به استقاللِ ترجمه
با نخستین ترجمۀ قرآن به فارسی ـ که در آن روزگاران تقریباً  و رأي در ترجمۀ آیات بوده که با وجود قرابت زمانی

نظر بودنِ مؤلّف این تفسیر را از برخی اظهارنظرهاي  آمده ـ از آن تأثیر پذیرفته است. صاحب اي معیار به شمار می ترجمه
نزد ما  امـا بهدري بود هارون نام توان دریافت، مانند: کُرُوهی از مفسران کفتَند کی او را خُود برَا تفسـیريِ او نیز می

 ).19: 1390) (عمادي حائري، 88، ص 28-27(سورة مریم، آیات  درست نیاید
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 ي پیشونديها فعلکلیاتی دربارة فعل و 
 
 فعلالف)  

ي را به نهاد اسناد ا کلمهشود یا  یمکند، یعنی یا خود به نهاد اسناد داده  یمفعل در جمله، جایگاه اسناد را اشغال 
. مفهوم 2. مفهوم شخص، 1کند:  یمیی، در آنِ واحد اغلب به چهار مفهوم داللت ها وابستهیی یا به کمک تنها بهدهد و  یم

. یکی از مفاهیم الف) انجام دادن یا انجام گرفتن کاري، ب) واقع شدن کار بر 4. مفهوم زمان، 3شمار (افراد یا جمع)، 
ذیرفتن حالتی یا صفتی، ت) اسناد، یعنی نسبت دادن صفتی یا حالتی بر کسی یا چیزي، ث) وجود کسی یا چیزي، پ) پ

رود، هر چهار مفهوم را در آنِ  یم به کارمنفی یا مثبت. وقتی فعلی  صورت بهداشتن، ج) مالکیت و دارا بودن چیزي؛ 
 ).377-376: 1384؛ نیز نک. فرشیدورد، 20: 1385گیوي و انوري،  احمديرساند ( یمواحد 
 
 ي پیشونديها فعلب)  

ین پیشوندهایی که تر مهمشوند.  یم یی هستند که از یک پیشوند و یک فعل ساده ساختهها فعلي پیشوندي ها فعل
 .)24: 1385گیوي و انوري،  احمدي، فرا، باز، وا، ور. (فروداز: بر، در، فرو،  اند عبارتسازند  یمفعل و مصدر پیشوندي 

 
 2مرکب ي پیشوندي ها فعلپ)  

اند: دم  يمجازکنند که این معانی غالباً مفهومی  یمشوند و معنی واحدي را بیان  یمي ترکیب ا کلمهگاهی با  ها فعلاین 
؛ نیز 25و  24: 1385گیوي و انوري،  احمديدرکشید (= خاموش شد)، سر درآورد (= فهمید)، تن در داد (= تسلیم شد) (

 .)415-414: 1384نک. فرشیدورد، 
 

 ي پیشونديها فعلپیشینۀ تاریخی 
 ي پیشوندي ایرانی باستانها فعلالف)  
 شدند: یمي پیشوندي در ایرانی باستان با پیشوندهایی به این شرح نشان داده ها فعل 

 آید، مانند: یمفاصله پیش از فعل  یبپیشوند با فاصله یا  .1
apa hača LzahibyO miθra barOiS. 

 ).23، بند 10کردي (یشت  ها دور می [ما را] از اندوه[کاش] اي مهر! 
دور «فعل پیشوندي است به معناي  apa barOiSپیشوند است و درواقع  barOiSبراي  apaدر این مثال 

 ».کردي می
 بار پیش از چند کلمه و دیگربار پیش از فعل، مانند: شود، یک گاه یک پیشوند دو بار تکرار می .2

hLm iDa SaEtvm hLm bArayvn. 
 ).44، بند 4اینجا خواسته انبار کنند (ویدیوداد 

حسن انوري و حسن احمدي گیوي، در ذکر مثال براي این پیشوند، مثال فرود آمدن و فرود آوردن را ذکر    
بایستی استقالل کلمه داشته باشد اما در این  ینمباشند چراکه، پیشوند فرود  ینمکه به نظر نگارنده درست  اند کرده
 استقالل کلمه مبرهن است و چندان درست نیست. ها نمونه
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شود،  جاي تکرار فعل و پیشوند آن، تنها پیشوند تکرار می که فعل پیشونددار باید تکرار شود، به هنگامی .3
 مانند:

aya daEnaya fraorvnta ahurO mazdl aSaWa, frA WohU manO frA…. 
 ).24، بند 57(یسن  به این دین گروید اهورمزدا اشو، وهومنه...

 تکرار شده است. frAتنها پیشوند » گروید« frA fraorvntaدر اینجا بجاي تکرار فعل پیشوندي 
: 1389(ابوالقاسمی » پراکندن« -para-A-kanیک فعل ممکن است دو پیشوند داشته باشد، مانند:  .4
165-166.( 
 
 

 هاي پیشوندي ایرانی میانۀ غربی ب) فعل
هایی از  صورت مرده در فعل به دي ایرانی میانۀ غربی با پیشوندهاي فعلی ایرانی باستانهاي پیشون برخی فعل

اند،  شود و برخی دیگر از پیشوندهاي فعلی ایرانی باستان به ایرانی میانۀ غربی رسیده ایرانی میانۀ غربی دیده می
 مانند:
 برخی از پیشوندهاي مرده .1

 دريفارسی  فارسی میانه پهلوي اشکانی ترفانی
AGad Amad (مادة ماضی آمدن) آمد 

abgan- (apa- →) abgan- (apa- →) (مادة مضارع افگندن) -افگن 
 __ abzAy- (upa- →) (مادة مضارع افزودن) -افزاي 

izgadan (uz- →) __ خارج شدن 
 __ niSast (ni- →) (مادة ماضی نشستن) نشست 
 __ widardan (wi- →) گذردن 

کند و همکرد به همراه قسمت  یمشود چون خاصیت اسمی پیدا  یم. در اینجا، بن فعل، مصدر تلقی 2←
 آید (نگارنده). یمغیرفعلی 

 
 پیشوندهاي زنده .2

 فارسی دري فارسی میانه
abar- ابرـ، برـ 

abAz- ابازـ، بازـ، واـ، فاـ 
andar اندرـ، درـ 

Er- (زیر) __ 
frAz- فرازـ 
frOd- فرودـ، فروـ 
pES- پیش ـ 

ul- (بر) __  183-182: 1389(ابوالقاسمی.( 
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 هاي پیشوندي فارسی دري پ) فعل
 شوند: می اند ساخته ها، با پیشوندهایی که بازماندة پیشوندهاي فعلی فارسی میانه این فعل

 فارسی دري فارسی میانه
abAz اباز، باز، وا 
abar ابر، بر 

andar اندر، در 
bErOn بیرون 

pES پیش 
 فرا __

frAz فراز 
frOd  222-221: 1389فرود، فرو (ابوالقاسمی.( 

 
 تفسـیر حداديهاي پیشـوندي در  هایی از فعل نمـونه

هایی هستند که از یک پیشوند و یک فعل ساده ساخته  هاي پیشوندي فعل تر اشاره شد، فعل طور که پیش همان 
اند از: بر، در، فرو، فرا، باز، وا، ور. نکتۀ مهم  سازند عبارت می ترین پیشوندهایی که فعل و مصدر پیشوندي اند. مهم شده

 نامیم، مانند: ها را قید شبه پیشـوند می این است که فرود، فرا، فرو و بر اگر فعل را مقید سازند، قیدند نه پیشـوند و ما آن
 ).293، ص 33-31یاء، آیات ها را فرُود افشُـرد ... (سورة انب : بادشَا تَعالی این کوهفرُود افشُـرد
، ص 25-24: فرو افسـانَد بر تُو این درخت خرماي بخـتَه رسیده بجـیدن آمده ... (سـورة مریم، آیات فرو افسـانَد

85.( 
، ص 68-69ها و آن جوبها را یک لُقمه کُنَد بکلوا فـرویوبارانَد (سـورة طـه، آیات  :... تَا آن همه رسنفُـرویوبارانَد

210.( 
ها را عصاي موسـی علیـه السـلَّم بخـورد و فـرویوبارید (سـورة طـه، آیۀ  : ... آن همـه عصـاها و رسنفـرویوبارید

 ).212، ص 70
 ).16 ، ص77(= ابا کردند): ... باز بودند از مهمان داري کَردنِ ایشَان و طَعامشَان نَدادند (سورة کهف، آیۀ  باز بودند

فرُو شُد (سورة کهف، آیۀ  از آب کَرم می ◌ٴ کرد): جنان دید مر آفتَاب را کی اندر جِشمه (= غـروب می فُرو شُـد می
 ).34، ص 86

 
 گیري نتیجـه
هاي پیشوندي فارسی دري، با استفاده از پیشوندهاي بازمانده از فارسی  طور که به تفصیل توضیح داده شد، فعل همان

نیز به زبان فارسی دري قرون چهارم و پنجم هجري قمري » تفسیر حدادي«اند و از آنجایی که متن  ساخته شده میانه،
هاي  توان چنین استدالل کرد که: فعل خوبی آشکار است؛ می ها به هاي واژه باشد و این مهم از زیر و زبر گذاري می

باشد با این  هاي پیشوندي فارسی دري را دارا می خت فعلپیشوندي استفاده شده در این کتاب، کماکان ادامۀ روند سا
این میان، فرود و فرو، از جمله  توضیح که در متن کتابِ موجود، تنها با استفاده از سه قید فرود، فرو و باز، ـ که از

افعال، هاي پیشوندي صورت گرفته است و انواع دیگر قیدهاي پیشوندساز  قیدهاي شبه پیشوندي هستند ـ، ساخت فعل
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در این متن مشاهده نگردید، هرچند این گمان پابرجا خواهد بود که در صورت کشف سایر مجلدات این تفسیر منیر ـ 

هاي پیشوندي هم مالحظه و بررسی  هاي فعل که امید داریم روزي این آرزو به جامۀ حقیقت ملبس گردد ـ سایر گونه
 گردند.

اند و  هاي آینده و گذشته ساخته شده هاي پیشوندي در زمان کنید، این فعل میطور که مشاهده  ها، همان عالوه بر این
استمراري پیش از فعل ماضی پیشوندي که این » می«در یک مورد: می فرو شد، ساختی کهن استفاده است، یعنی آوردن 

ضیحات بیشتر نک. خود یکی از کاربردهاي کهن فعل در زبان فارسی است که در این متن نیز وجود دارد (براي تو
 ).336: 1385احمدي گیوي و انوري 
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