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Abstract 

From the beginning of the fourth century to the early seventh century, the Dari 

Persian language has encompassed an extensive treasure of noble and archaic words, 

many of which have been formed based on various geographical dialects or loan 

terms that have found their way into the Dari Persian from the languages of the 

surrounding areas, particularly the East region of Iran. Finding these archaic, rare, 

and obsolete words, particularly infinitives and verbs in the Quranic encyclopedia 

and The Dictionary of Equivalent Persian of Quranic Words developed based on one 

hundred and forty-two versions of Quran manuscripts, can help researchers 

understand the historical development of the Persian language system with respect 

to linguistic, semantic, and grammar. It also can help scholars in the correction of 

manuscripts, enrichment of dictionaries and translation of the Holy Qur’an. The aim 

of this study is to show the role of translations of the Holy Quran in enriching the 

lexical system of the Persian language. To fulfill this aim, first the archaic infinitives 

and verbs were extracted from The Quranic Dictionary and the rarest and the least 
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frequent of which were selected and categorized into Old and Middle Persian 

dialects, unknown verbs, and loan words. Second, the roots, meaning, and use of 

these verbs were analyzed referring to valid dictionaries and archaic texts. The 

findings show that Persian translators of the Holy Quran have extensively used all 

the word-formation capabilities of the Persian language.  

Keywords: Dari Persian, Quranic encyclopedia, Infinitives, Archaic and obsolete 

verbs. 
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  59 -  27، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال علمي ـ نامة علمي (مقالة  دوفصل

  ياب و متروك فارسي بررسي جايگاه مصادر و افعال كهن، كم
  قرآني ةنام در فرهنگ

  *مريم ايزدي
  ***رادمنش عطامحمد ،**قربانعلي ابراهيمي

  چكيده
هـاي اصـيل و    اي گسترده از واژه زبان فارسي دري از آغاز قرن چهارم تا قرن هفتم، گنجينه

هـاي متنـوع    ها و گويش كهن را در خود گرد آورده است، كه بسياري از آنها بر اساس زبان
رق ايران واژهايي هستند كه از مناطق اطراف، بويژه ناحية ش اند يا وام جغرافيايي شكل گرفته
هاي سره، كمياب و مهجور، بويژه مصـادر و   اند. بازجست اين واژه به فارسي دري راه يافته

افعال در فرهنگنامة قرآني، فرهنگ برابرهاي فارسي قرآن بر اساس صد و چهل و دو نسخة 
شناسـي،   خطي كهن، به شناخت سير تحول تـاريخي نظـام زبـان فارسـي از ديـدگاه زبـان      

ها و ترجمة قرآن كريم،  نامه هاي خطي و غناي واژه ور زبان، تصحيح نسخهمعناشناسي، دست
كند. اين پژوهش، نخست با استخراج مصـادر و افعـال كهـن و نـادر فرهنگنامـة       كمك مي

بندي آنها در  كاربردترين مصادر و افعال و دسته ترين و كم قرآني، گزينش تعدادي از كمياب
هـا، بـا اسـتناد بـه      ميانـه، افعـال ناشـناخته و وام واژه   هاي فارسي باستان و  سه بخش گونه

هـا را تجزيـه و تحليـل     هاي معتبر و متون كهن، ريشه، معنـي و كـاربرد ايـن فعـل     نامه واژه
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سازي  هاي قرآن در غناي نظام واژه است. هدف از اين جستار، نشان دادن نقش ترجمه  كرده
ي گسترده مترجمان فارسي زبان قـرآن از  گير زبان فارسي و نتايج به دست آمده بيانگر بهره

  سازي در زبان فارسي است. هاي واژه همه توانايي
  .فارسي دري، فرهنگنامة قرآني، مصادر و افعال كهن و مهجور ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

ريـزي بنيـان    پس از ظهور اسالم در ايران، نياز مردم به ارتباط با زبان قرآن كريم، سبب پـي 
ب در ايران شد. اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم، نخستين دورة ترجمه و ترجمة اين كتا

هاي قرآن در زنده كردن و رونق زبان فارسي و گسترش  تفسير قرآن است. تفاسير و ترجمه
هاي جغرافيايي ايران نقشي بسزا بر عهده دارنـد. مترجمـان در ضـمن رعايـت      آن در حوزه

تـاب برابرهـاي مناسـب و دقيـق     جمـة واژگـان ايـن ك   ساختار قرآن وظيفه داشتند بـراي تر 
هاي متنوع واژگان فارسي كه در برابر واژگان قرآني به كار رفتـه اسـت،    بيابند. گونه  فارسي

  سازي است. نشان دهندة ظرفيت باال و پويايي اين زبان در واژه
هاي قرآنـي بـراي برابرهـاي فارسـي      هاي كهن موجب پديد آمدن فرهنگ ترجمة قرآن

چون:  هاي قرآني عربي به فارسي است. هم ها، فرهنگ ژگان قرآن شد. از جملة اين فرهنگوا
  قاموس قرآن، لسان التنزيل و فرهنگنامة قرآني.

يصــد و چهــل و هشــت بــه كوشــش تــدوين فرهنگنامــة قرآنــي در ســال هــزار و س
هـاي   رجايي و گروهي از همكاران و دانشجويان او، با انديشة گـردآوري نسـخه    احمدعلي

هاي كهن قرآن و نگهداري آنها در كتابخانة آستان قـدس رضـوي آغـاز شـد.      خطي ترجمه
سپس، پس از يك وقفة طوالني مدت، محمدجعفر ياحقي و چند تـن از همكـاران او كـار    

هــاي فارســي واژگــان قــرآن هــاي تــدوين فرهنگنامــه را ادامــه داده و بــه گــردآوري برابر
  پرداختند.  مترجم

تـرين   انـد و بـيش   هاي كهن اهتمامي بليغ در برابر يـابي داشـته   قرآن« نويسد: ياحقي مي
ايـم، تقريبـاً تمـامي كلمـات قرآنـي را بـه فارسـي         مصاحفي كه ما از ترجمة آن سود بـرده 

، بيست و چهار). از انواع واژه در فرهنگنامة قرآنـي  1: ج1377(ياحقي، » اند يابي كرده معادل
هـاي   سبت به انواع ديگر، فراواني بيشتري داشته و گونـه مصادر و افعال فارسي هستند كه ن

 هـاي آركائيـك، نـادر يـا     ال، گونـه اي از اين مصادر و افعـ  گيرند. دسته متنوعي را در بر مي
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هستند كه در فرهنگنامه بار ترجمة افعال قرآني را به عهده گرفته و در طـي حيـات     منسوخ
تعدادي از اين افعال، از فارسـي باسـتان بـه    اند.  هاي بسيار شده زبان فارسي دچار دگرگوني

اند. مصادر و افعال كهن در فرهنگنامـه شـامل    فارسي ميانه و سپس به فارسي دري راه يافته
  انواع زير است:

) در 33: 33» (تبرج«در ترجمة فعل قرآني » وغستن«گونه هاي كهن متروك و مرده: . 1
 ).391 ،2: ج1377(ياحقي، » معني آراستن و ظاهر ساختن

) 73: 10» (اغرقنـا «در ترجمـة فعـل   » هشـتيم  به آب مـي «هاي كهن كم كاربرد:  گونه. 2
 ).197، 1(همان، ج

) 103: 2» (اتقــوا«جمــة فعــل در تر» پرهيــز كنيــد«هــاي كهــن زنــده و پويــا:  گونــه. 3
  ).51  (همان،

  خانلري بر آن است كه:

ايراني تأثير پذيرفته اسـت.   هاي غير هاي ايراني شرقي و نيز زبان فارسي دري از گويش
اين تأثير گاهي از طريق اخذ و قبول لغات بوده و گاهي با سـاختمان كلمـه و تركيـب    

اي از اين لغات غريب كه در آثـار و اشـعار سـخنوران و     كالم ارتباط داشته است. عده
نويسندگان خراسان و ماوراءالنهر آمده مأخوذ از زبان سغدي است به همين دليل اكثـر  

ر ادوار بعـد منسـوخ و   غات كـه در ديگـر منـاطق ايـران معمـول و مـأنوس نبـود، د       ل
  ).11: 1392(خانلري،  مانده  متروك

شماري برابر فارسي سره، كهن  در فرهنگنامه گاه براي ترجمة يك فعل قرآني، تعداد بي
لبيت و ما كـان صـالتهم عنـدا   «در آية » مكاء«و ناياب آمده است. براي مثال: در ترجمة فعل 

كـه از ايـن تعـداد تقريبـاً      ) بيست و دو برابر فارسي به كـار رفتـه  35: 8» (االمكاء و تصديةٌ
، بشـخوا وص  3، شـخوليدن  1يليدن شـپ «فعل فارسـي متـروك آمـده اسـت. مثـل:        دوازده
و  105، شـخيوه كـردن   91وس كـردن  ، د102، شوشسـت  63، شـنيوه زدن  10كردن   وص
: 1377(ر.ك. يـاحقي،  » انـد  فتـه بـه كـار ر  » كـردن  بانـگ «ايـن، كـه همگـي در معنـي       جز
  ).1408  ،3ج

هدف پژوهش پيش رو، معرفي فهرستي از مصادر و افعال كهن، نادر و ناياب فارسي در 
كند، شمايي كلي از اين واژگان را به شيوة تحليلـي ـ    فرهنگنامه است. اين جستار تالش مي
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ارائة فهرستي نسبتاً كامل از فراواني اين  اي نشان دهد و ضمن توصيفي و با مطالعة كتابخانه
هاي زباني، با گزينش تعدادي از نادرترين آنها، اين نوع از مصادر و افعال را تجزيـه و   گونه

  تحليل كند.
  
  پژوهش ةپيشين. 2
هـاي   ) فرهنگنامة قرآني. نويسندة اين مقاله بـا بررسـي ويژگـي   1372نبوي، عبدالمحمد (. 1
كند كه خوانندگان اين كتاب گران قدر با مراجعه به  اين نكته اشاره ميبه » فرهنگنامة قرآني«

يابند و تنـوع برابرهـاي    آن، به برابرهاي فارسي متعددي در مقابل هر كلمة قرآني دست مي
 افزايد. فارسي بر دايرة واژگان آنان مي

آني. ) گشت و گذار در گلگشت ديرينه سال فرهنگنامة قر1373ارشاد سرابي، اصغر (. 2
هاي چهـارم تـا هفـتم را     از قرن هاي بارز بيشتر متون كهن فارسي ـ  نويسنده يكي از ويژگي

دانــد و معتقــد اســت شــناخت  ي مــيرغــم رواج عربــي دانــي ـ ســادگي و پيراســتگ   بــه
هـاي مختلـف، همچـون     از ديـدگاه  هاي گونه گونة آنهـا  ها و ارزيابي ويژگي برگردانيده  اين
 هاي فراوان است. شناسي و... سزاوار بررسي شناسي، لهجه واژهشناسي،  شناسي، نسخه متن

هـاي   هـاي ترجمـه   ) فرهنگنامة قرآني. نويسنده به ويژگي1377ياحقي، محمدجعفر (. 3
هـاي دسـتوري و    گونه - 3هاي استوار و شيرين  ترجمه - 2برابرهاي ناب  - 1چون  قرآن هم

هـاي پارسـي و تركيـب     بـر سـاخته   - 5ماننـد   اي بي هاي لهجه ساختمان - 4لغوي تازه ياب 
تـرين هـدف از تهيـه و تنظـيم      كند و معتقد اسـت، عمـده   آهنگ، اشاره مي هاي خوش گونه

ها و تركيباتي بوده اسـت كـه    بندي معاني پارسي و واژه فرهنگنامة قرآني، گردآوري و دسته
گان داند و تـا امـروز از دسـترس پژوهنـ     هاي خطي و كهن در سينة خويش نگه داشته قرآن
 دور بوده است.  به

هاي زبان فارسي. اين جسـتار ارزش   هاي كهن، گنجواژه ) ترجمه1379رواقي، علي (. 4
داند  شناسي در مقايسه با ديگر متون فارسي دو چندان مي هاي قرآن را از ديدگاه زبان ترجمه

ين متون هاي گوناگون زباني در ا ها و دوره و بر آن است كه گستردگي و تنوع واژگان حوزه
اي است كه بررسي و شناخت واژگان زبان فارسي از ديدگاه تاريخي بـي مراجعـه    به اندازه
 پذير نيست. ها امكان به آن
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) پاسخ به اقتراح. نظر نويسنده ايـن اسـت كـه مترجمـان     1382پژوه، منوچهر ( دانش. 5
هاي كهـن و   اند واژه اند كوشيده ديده اهللا كه خود را بيشتر با پژوهندگان قرآن مواجه مي كالم

هـاي لفـظ بـه لفـظ      ند و در ترجمهحتي متروك فارسي را كه معادل لغات عربي است، بياب
گزينـي   هـاي واژه  هاي قرآن، به شيوه كار برند. نويسنده ضمن بررسي متون كهن و ترجمه به

 كند. پيشينيان اشاره مي

فعـل در ترجمـة   هـاي   ) بررسي ويژگـي 1391حيدري، احمد، نجاريان، محمدرضا (. 6
هـاي فعـل در كتـاب ترجمـة      تفسير طبري. نويسندگان اين مقاله ضمن بر شمردن ويژگـي 

  پردازند.  تفسير طبري به معرفي مصادري كه كاربرد آنها به طور كلي متروك شده است، مي
  
  . بحث و بررسي3

از  يو آگـاه  يفارسـ  لياصـ  يها شناخت واژه ةنيدر زم ياريبس يها تاكنون پژوهش اگرچه
 لـيكن سـاحت   ؛صـورت گرفتـه   يدر يو فارس يباستان به پهلو يتحول آنها از فارس ريس

گسترده و ارزشـمند   اي نهيه گنجك يقرآن ةبراساس فرهنگنام هستيبا ياز پژوهش فارسي  زبان
داشـتن   اريـ كتـاب بـا در اخت   نيـ ا. مانده اسـت  يخال، است يو كهن پارس هسر يها از واژه
در شـناخت   توانـد  يمـ  يمصادر و افعال و مشتقات فعل ژهيها بو ژهاز وا يا گسترده ةمجموع

 .باشـد  اريبسـ  يهـا  پژوهش يراهگشا ي،ساز در واژه ينظام زبان فارس تيظرف و خچهيتار
 يبـرا  ييهـا  ييتوانـا  از چـه ترجمـان قـرآن   مشد تا نشـان دهـد كـه    وك يرو م شيجستار پ
امر  نيو ا اند هبهره برد يدر يفارس نيرشد و تكو ةدر دور ژهيبو يكلمات قرآن يارذبرابرگ

  .كمك كرده است يزبان فارس يو غنا به پويايي تا چه اندازه
 يميقد يها نمونه ياست كه در كنار معرف نيها در ا پژوهش گريجستار با د نيتفاوت ا

 يبرابرهـا  عاز تنـو  يكلـ  ييشما ،قرآن يفارس يها ترجمه به افتهيكاربرد و متروك راه  و كم
 ،گوناگون آنهـا  يها افعال و صورت نيا ةسيتا با مقا ،دهد يرا نشان م يافعال قرآنگوناگون 
  .ابديآن را در يها يو دگرگون يزبان فارس يساز نظام واژه يخيتار ريمخاطب س

 
 
 
  



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   32

 

 كار ةويش. 4

نسبتاً جامع از  يابتدا فهرست ي،ا كتابخانه ةو مطالع يفيتوص -  يليتحل ةويجستار به ش نيا در
به صورت  يقرآن ةجور در فرهنگنامهشاذ و م ،و فعل كهن درمص و هفتاد و يكصد حدود 

از  ييهـا  نمونه نشيسپس با گز ؛شده است يجداگانه معرف يفراهم آمده و در جدول ييالفبا
آنهـا در سـه بخـش     يبند دسته ومصادر و افعال  نيتراربردك و كم نيتر ناشناخته ،نيتر كهن

بـا   ،هـا  افعـال و مصـادر ناشـناخته و وام واژه    ،انهيم يفارس و باستان يمصادر و افعال فارس
از  ييهـا  معتبـر و نمونـه   يها نامه در واژه لياص يها واژه نيا يو معن نهيشيپ ،شهياستناد به ر

ـ  ةآنها در فرهنگنام دو كاربر يمعان نيمتون كهن نظم و نثر ب  ،لغـت  يهـا  بـا فرهنـگ   يقرآن
ـ   او مفهوم مصادر و  يمعنتنوع  و كاربرد ،ه صورت گرفتهيساقم  ةفعال در فرهنگنامـه بـا ارائ

  .شده است يمترجم بررس يها در قرآن يافعال قرآن گريد يبرابرها
 

 نادر و مهجور ،مصادر و افعال كهن. 5

 يدر برابرگـذار  ميكه مترجمان قرآن كـر  يمصادر و افعال كهن و مهجور يبر اساس بررس
 كـه از  ميهسـت  ينـادر  يها فرهنگنامه شاهد كاربرد گونهدر  اند، هاز آن بهره برد يافعال قرآن

و از  افتـه يراه  يدر يبه فارس انهيم يفارس ژهيباستان و بو يمثل فارس يرانيا يها زبان گريد
  .استفاده شده است ميقرآن كر ةها در ترجم آن

كـه   ،كهن و متروك متعلق به قرآن كهـن قـدس اسـت    يها گونه نيا يفراوان نيتر شيب
از  يمتـرجم نشـان   يهـا  قرآن گرياست و در د انهيم يآن متعلق به فارس يها از واژه ياريبس
  .ستيها ن آن

زبـان در كـار    يهـا  ييمترجمان قـرآن از همـه توانـا    يريگ بهره ةها نشان واژه نيكاربرد ا
نـادر بـر اسـاس     يهـا  گونه نياز ا يتعداد يجستار به معرف نيا يبعد بخش. ترجمه است

و كاربرد آنهـا در   يرانيا يها افعال در زبان نيا ةشير ،معتبر يها نامه ر واژهآنها د هاي يژگيو
  .پردازد يم يقرآن ةبر اساس متن فرهنگنام ،از متون نظم و نثر يبعض

  
  انهيم يباستان و فارس ينادر و مهجور فارس يها گونه 1.5
  خواندن آلوفج ـ
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 »آلـوفج شـدن  «صـورت   بـه  »اَلخُـرقُ «فعل مركب در تاج المصـادر در برابـر واژه    نيا
 يبـه معنـ  » ā.lōfg«يي فعـل در هنـد و اروپـا    ةشير »).اَلخُرقُ« لي: ذ1366،يهقياست (ب  آمده

ـ يكـه در ا  سـت ا »آرزو كـردن  ،دوست داشتن ،عاشق شدن« - ā «ت باسـتان بـه صـور    يران

L(/r)(a)ub-ča«   و در ايراني آغازين به گونـه»ā.lo(u)fč«  فارسـي ميانـه راه يافتـه اسـت     بـه .
ــادقي،   (ر.ك. ــل 1392ص ــوفج«: ذي ــنده در م»). آل ــوال   نويس ــت س ــن واژه عالم ــل اي قاب
) نيز در مقابـل ايـن واژه عالمـت سـوال گذاشـته و آن را      15: 1381است. رواقي (  گذاشته

  معني كرده است.» پريشان حال و ديوانه«
، در »38خرف دارند «، »24،7آلوفج خوانيد، «در فرهنگنامة قرآني به صورت فعل مركب 

، 57سـرزنش كنيـد   «هـايي چـون    بـا برگـردان  » 94، يوسـف/ تُفَنَّـدون «ترجمة فعل قرآنـي  
متعلـق بـه اوايـل قـرن چهـارم تـا       هـاي مترجمـي كـه     در قـرآن » و... 78بخوانيـد    فرتوت
هـاي   نامه در ديگر واژه»). تُفَنَّدون«: ذيل1377هستند، به كار رفته است. (ر.ك. ياحقي،   ششم

  ني از اين فعل نيست.معتبر هيچ نشا
  :7نمونه از قرآن مترجم و موزون شماره 

 »94يقين دانيد كه عقلم برجاست، يوسف/    مگــــر كــــه مــــرا آلــــوفج خوانيــــد«
  )90: 1355(رجايي، 

هاي كهن و شيوة نگارش و خط و كاغذ بنا به حدس  اين ترجمة موزون با توجه به واژه
  هفت).و جهارم هجري است (همان: سيقرن مصحح آن مربوط به اواخر قرن سوم و اوايل 

  اّكار گوهيدن ـ
»agār «ذيل 1373(مكنزي، » مصرف عاطل به معني ناكاره، ناتوان، بي :»agār .« وشـي   فـره

)1381 :87» (akār « از » اثـر  آدم بيكار و بـي «در معني » اَكار«آورده است. » اثر بي«را به معني
بـه معنـي كـردن و    » كـار «واژه » ā«شـوند نفـي   فارسي ميانه به فارسـي دري راه يافتـه و پي  

: 1392رده اسـت. (ر.ك. صـادقي،   تبـديل كـ  » اثر بي«به معني » ākar«را به صفت » دادن انجام
  »).اَكار«  ذيل

به عنوان صفت اشاره كرده و ريشة اين واژه را در پهلـوي  » اَكار«) به 29: 1381رواقي (
»a-kāri « دانسته است. اين فعل فقـط در قـرآن   » سود فتاده، بياثر، ناتوان، از كار ا بي«به معني

هـايي كـه    هاي مترجم نيست. به جز فرهنـگ  كهن قدس به كار رفته و نشاني از آن در قرآن
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اي نشده اسـت.   هاي معتبر به اين واژه اشاره نامه نامة بندهشن در ديگر واژه اشاره شد و واژه
  مشتقات آن به گونه زير آمده است: هايي از اين واژه و نامه بندهشن نمونه در واژه

»akār «سود/  كار، بيهوده، بي از كار افتاده، بيakarih:    از كار افتـادگي، فرومانـدگي در
  »).akār«: ذيل 1345(بهار، » از كار افتاده شدن :ākārīhastanكار، از كار انداختن/ 

ل مركـب، يـك بـار و همـراه بـا      فعـ  بـه صـورت  » 1اَكارگوهيـد  «در فرهنگنامة قرآني 
گوييـد   ، هرزه مـي 24، سخن زشت گوييد 3بيهوده گوييت «برابر فارسي ديگر چون:   سيزده

آمـده اسـت. عنصـر    » 26/فُصـلَت اَلغـوا،  «در ترجمة فعل قرآنـي  » و... 30، غلغل در آيد 29
بـه صـورت    »بازي«و به عنوان اسم در معني » اكار«فعلي آن به عنوان صفت به صورت غير

  »).اكار«: ذيل 1377در اين فرهنگ به كار رفته است (ر.ك. ياحقي، » اكاري«
  بستاده گشتن/ بستاوه گشتن ـ

 staveاز ريشة  «apa-stavaka»فعلي كهن و متروك است كه در ايراني باستان به صورت 
نـي  در مع» apa«به معنـي سـتودن بـا پيشـوند     » stave«آمده است و در اوستايي از » ستودن«
ساخته شده است. اين فعل به فارسي ميانه راه يافته و شكل ميانـة  » انكار كردن، مرتد شدن«

اسـت  » انكـار كـردن، مرتـد شـدن    «در معنـي  » byst’wg [aBistavag]«ترفـاني و پـارتي آن   
  »).: ذيل بستاوه1393دوست، حسن  (ر.ك.

ر رفتـه اسـت   بـه كـا  » مـردي بسـتاوه رونـده   «در معنـي  » الجاحـد «در تكملة االصناف 
در ترجمة » بستاده گشتند«در فرهنگنامة قرآني فعل »). لجاحدا«: ذيل 1385الكرميني،   (ر.ك.

هاي ديگري كه براي اين فعـل قرآنـي در    آمده است. مترادف» 14، نَمل/جحدوا«فعل قرآني 
، بـاور نكردنـد   105، انكار كردنـد  46سنگ شدند «هاي مترجم آمده، عبارت است از:  قرآن
109،.(«  

نشــود، بســتاوه شــدند و  ســتود بــي«هــاي ديگــر فعــل در فرهنگنامــه بــه شــكل  گونــه
در ديگـر  »). جحـدوا «: ذيـل  1377به كـار رفتـه اسـت. (ر.ك. يـاحقي،     » شدن  بستاوه  همي

  هاي معتبر فارسي نشاني از اين فعل ديده نشد. فرهنگ
  اي از كاربرد اين فعل در ترجمة تفسير طبري: نمونه
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 - نامه، يعنـي توريـة   –يعني عبداهللا ابن سالم و ياران وي  - ا كه بداديمشانه و آن كس«
هـاي ايشـان    و از گـروه  - نـي قـرآن  كنند بدانچه فرو فرستاده شد سـوي تـو يع   شادي همي

  )814، 3: ج1356(طبري، » 13است بستاده شده (ينكرُ) بهرة از وي. رعد/  كس
  پنافتن/ پناميدن/ فاپناميدن/ پناودن/ پناييدن ـ

هاي گوناگوني از اين فعل كهن را در  شكل» پنافتن«رخ دادن فرآيند آوايي ابدال بر روي 
  طي تحول تاريخي آن از ايراني باستان تا فارسي دري ايجاد كرده است.

را بـه  » پنافتن«نامه، با ترديد و به نقل از فرهنگ شعوري  ) در لغت5725: 1377دهخدا (
آورده است و به پناميـدن نيـز در معنـي منـع كـردن،       »مسدود شدن راه آب و سدها«معني 

سـد شـدن   «ف.ل.ب  (panāftan)» پنافتن«بازداشتن اشاره كرده است. در فرهنگ نفيسي نيز 
)ˆ» پناميدن«معني شده است. همچنين » راه آب و مجاري شير در حيوانات )panamidan 

: 1355اسـت (ر.ك.نـاظم االطبـا،    آمـده  » منـع كـردن و بازداشـتن و برگردانيـدن    «به معني 
در معني » پنام«اشاره نشده و تنها به ريشه و معناي » پنافتن«در برهان قاطع به »). پنافتن«  ذيل

اي چهار گوشه كه در دو گوشة آن  تعويذي كه به جهت دفع چشم زخم نگاه دارند و پارچه
تا آن را بــر روي وســبنـد دوزنــد و متابعــان زردشـت در وقــت خوانــدن زنـد و پازنــد و ا   

  »).پنام«: ذيل 1391بندند، اشاره شده است (ر.ك. برهان،   خود
 هاي ك را به معني پارچه» padnamپنام، «اشاره نكرده و » پنافتن«) به 116: 1373مكنزي (

بـه  » پنـام «بستند، آورده است. در فرهنگ فارسي به پهلوي نيز فقط به  پيشوايان زردشتي مي
مـادة ماضـي   »). پنام«: ذيل 1371وشي،  اشاره شده است (ر.ك. فره» patam,padam«صورت 

از ريشـة   patinafta [nāpta> nāfta]است كه در ايرانـي باسـتان بـه شـكل     » پنافت«، »پنافتن«
(nam) nap  به كار رفته است. در ايراني باستانpat nama    از ريشـه»nam «  ،خمانـدن

به معاني برخاستن، بلند شدن، جنبيـدن و دور كـردن   » pati«ا پيشوند كج كردن، برگرداندن ب
  »).پنافتن«: ذيل 1393آمده است (ر.ك. حسن دوست، 

ها  هاي مختلف اين فعل وجود دارد و به همة آن هاي مترجم از شكل تنوعي كه در قرآن
ف هـاي مختلـ   در فرهنگنامة قرآني اشاره شده، قابـل توجـه اسـت. در ايـن فرهنـگ گونـه      

برابر سـه فعـل قرآنـي بـه كـار       هايي كه بر روي آن صورت گرفته، در با ابدال» پنافتن«  لفع
  است.  رفته
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همــراه بــا برابرهــايي چــون  »126بقــره/  اَضــطَرُّه«در مقابــل فعــل قرآنــي » 10فاپنــامم«
: 1377كــار رفتــه اســت (يــاحقي،  بــه» 120، بيندخســانم57، نيازمنــد كــنم3 كــنم  بيچــاره«

اندر زنـدان پنامنـد، انـدر ميـان     «به شكل » 30،انفال/ليثَبِتوك«در ترجمة فعل »). ُهاَضطَرُّ«  ذيل
و ...، 35، ببند كننـد  34، زندان كنند 1وازگيرند «هايي چون  در كنار مترادف» 10ديوار گيرند

  »).ليثبتوك«: ذيل 1377آمده است (ياحقي، 
با برابرهـاي  » 83/نمل يوزعونَ«آني در ترجمة فعل قر» 47آوردند  پناوند و فراهم مي مي«

: 1377به كار رفته است (ياحقي، » 106، دفع كنند يكديگر را 3بازداشته شوند«ديگري چون 
  »).يوزعون«ذيل 

بيچاره كردن و «در معاني» پنافتن«ها به كاربرد  نامه به جز فرهنگنامه در هيچ كدام از واژه
تفسيري بسيار كهن به نام تفسير سـورآبادي كـه    اشاره نشده است. پنافتن در» نيازمند كردن

بـه  » پنافته آمدن«هاي  هاي آن از جهت اصيل و كهن بودن قابل توجه است، به صورت واژه
در » پناويـدن «و » پنافتـه داشـتن  «، »احصـروا «در ترجمة فعل » پنافته بودن«، »بازماندن«معني 

  ).82: 1396مكاران، همان معاني پيشين به كار رفته است. (ر.ك.حيدرپور و ه
  اي از تفسير شنقشي:نمونه

ساختند ترا اندر سراي ندوة كافران مكـه تـا    او ياد داري آن وقت را كي كيد و مكر مي«
  ).215: 1355(ياحقي، » 30ترا اندر زندان پنامند. انفال/ 

  سپختن/ سپوختن ـ
»spōxtan ،spōz «      كـردن  سپوختن، تجـاوز كـردن، نافرمـاني كـردن، تـاخير كـردن، رد «

 (sapuxtan)و  (sepuxtan)سـپوختن  «در فرهنـگ نفيسـي   »). spōxtan«: ذيل 1377(مكنزي، 
ف.م.پ. به معني خالنيدن. سفتن و سوراخ كردن و مهميز كردن و نشاندن و فـرو كـردن و   
چيزي را بعنف و زور در چيزي ديگر فرو بردن و بيرون كشـيدن چيـزي را از ميـان چيـز     

  »).سپوختن«: ذيل 1355، ديگريست (ناظم االطبا
را از اضداد شمرده است كه در معني چيزي را در چيزي بعنـف  » سپوختن«برهان قاطع 

  »).سپوختن«: ذيل 1391رود (برهان،  و تعدي و زور فرو بردن و برآوردن به كار مي
ــدراج » ســپوختن« ــردن«در آنن ــي شــده اســت (پادشــاه،  » نشــاندن و فروك : 1336معن
واژه در زبـان ارمنـي بـه گونـة      ) به كـاربرد ايـن وام  1344: 1377خدا (ده»). سپوختن«  ذيل
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» سپوختن به عنف«اشاره كرده است. در تاج المصادر » در معني به تعويق انداختن» سپاژل«
  »).اَلدع«: ديل 1366آمده است. (بهقي،» اَلدع«در برابر واژه عربي 

ــرن ( ــز 272: 1394ه ــپوختن«، »sipoxtan«) ني ــرا د» س ــتن،  «ي ر معن ــزي دوخ در چي
در » spuzem«داند كه در آن زبـان، بـه گونـة     آورده و آن را وام واژة ارمني مي» راندن  بيرون
، spw’htn’«بـه كـار رفتـه اسـت. در واژه نامـة بنـدهش بـه صـورت         » به جلو راندن«معني 

aspōxtan ،aspōgēd « ذيل 1345آمده است (بهار، » راندن«در معني :»spōxtan.(«  
spauxاز ريشـة    spoxt» سـپوخت «مادة ماضي اين فعل  ta    ،در ايرانـي باسـتان

»گرفته شده، ريشة اصلي فعل  »spauk  است كه واج پيش از»t « به»x « .تبديل شده است
spauca»ز ريشـة ايرانـي باسـتان    اسـت ا  spoz، »سـپوختن «مـادة مضـارع    spauc 

 

  »).سپوختن«: ذيل 1394منصوري،   (ر.ك.
  اي از متن بندهشن: نمونه

: 1395(بندهشن، » تا شاپور به شاهي آمد، آن تازيان را سپوخت. شهر را از ايشان بستد«
141.(  

بـه  » سـپوختن « در ارداويرافنامه كه يكي از متون كهن مزديسنايي به زبان پهلوي اسـت 
»گونـــة  [ ]spwht spoxt بـــه كـــار رفتـــه اســـت. ســـپوخته و دورشـــده «در معنـــي

  )49: 1382  (ارداويرفنامه،
  اي از متن ارداويرافنامه: نمونه

»ī kasān spoxt ud pad ānīxvēš grift» «  اين روان آن مرد دروند است كه در گيتي از حـد
اسـت كـه در ترجمـة    » دور شـد «معـادل  » شـت گذ«فعـل  ». و مرز كسان [ديگر] گذشـت 

دور كـردن،  «در معنـي  » سـپوخت «) در شـاهنامه  76به كار رفته است. (همـان:  » سپوخت«
  به كار رفته است.» راندن، دفع كردن، تأخير كردن

 »نه چشم جهان كس به سوزن بدوخت   نه مرگ از تن خويش بتوان سپوخت«
  )138، 1: ج1394(فردوسي، 

در متون نظم و نثر قرن چهارم تـا هفـتم بـه نقـل از     » سپوختن و سپوزيدن«اي از  نمونه
  نامه دهخدا:لغت
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 گلستان سعدي» بسنان اجل سپوخته به   ديـــده تنـــگ دشـــمنان خـــداي   «
ــر     هركــه باشــد ســپوزگار بــه دهــر    « ــون زه ــود چ ــام او ب ــا ك ــوش ب  »ن

  (ابوشكور بلخي)

ـ  آنكـه كارهـا را   «در اين بيت در معني » سپوزگار« دازد و تـاخير كنـد، بـه كـار     پـس ان
  است.  رفته

 »عدو را چاه كن در چاه بسـپوز    ولي را گاه نـه بـر گـاه بنشـان    «
  (سوزني سمرقندي)

  »)سپوختن، سپوزيدن«: ذيل 1377(ر.ك. دهخدا،

  اي از بوستان سعدي باب تواضع: نمونه

ــداد      يكــي تيــري افكنــد و در ره فتــاد« ــم ن ــازرد و رنج ــودم ني  وج
 »همي در سپوزي به پهلوي من   اشتي و آمدي سـوي مـن  تو برد

  )301- 300، 231: 1395(سعدي، 

به كـار  » فروبردن تير در پهلو«به معني » درسپوزي«در بيت مورد نظر از بوستان سعدي 
  رفته است.

در ترجمة چهار مصدر و فعل قرآني، در كنار برابرهـاي  » سپوختن«در فرهنگنامة قرآني 
هـاي   نامـه  هاي مترجم، تفاوت معنايي بيشتري را نسبت بـه واژه  ديگر قرآن فارسي متنوع در
بـه شـكل مصـدر    » 13، طـور/  دعـا «دهد. براي نمونه: در ترجمة فعل قرآني  ديگر نشان مي

و  42، راندن 36، باز زدن30بازگردانيدن «با برابرهاي ديگري چون » ،3، سپوختن 1سپختن «
ا «: ذيـل  1377ر.ك. يـاحقي  به كار رفته اسـت ( » 111افكندن  عـدر ترجمـة  »). د» النَّسـيء ،

به كار رفته است. برابرهاي ديگـر آن در فرهنگنامـه   » 27سپوختن «به گونة مصدر » 37توبه/
 57، باپس افكنـدن  38، فراموش كردن 29، واپس داشتن 11، 2سپس بردن «مصادري چون 

  »).النَّسي ء«: ذيل 1377است (ر.ك. ياحقي ...» و 
بـا   3، سـپوخته شـوند   1خته شـند  سپ«). افعال 13، طور/ يدعونَ«ر ترجمة فعل قرآني د
و  39بـاز زده شـوند   »  30، بازگردانند ايشان را 29برانند شان «برابر فارسي ديگر چون چند
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بيانگر تضاد معنـايي فعـل   » برانند و خوانند ايشان را«آمده است، كه » 100خوانند ايشان را 
، فَرّطـون ي«بـراي ترجمـة فعـل    »). يـدعونَ «: ذيـل  1377(ر.ك. يـاحقي،   اسـت. » سپوختن«

ي ديگـر ايـن فعـل عبارتسـت از:     هـا  به كار رفته اسـت. متـرادف  » 10سپوزكند «، »61انعام/
  »).يفَرّطون«  : ذيل1377(ر.ك. ياحقي، » 107نند ، گزاف ك78، دست بازدارند 27كنند   سستي
  كامستن ـ
ست كه از فارسي ميانه بـه فارسـي دري راه يافتـه اسـت. در     از ديگر افعالي ا» كامستن«

مكنـزي،   به معني آرزو كردن و خواستن آمده است (ر.ك.» kimistan ،kām«پهلوي به گونة 
»): ذيل 1373 »kama.  

كامسـت، «، »ميـل كـردن  «در معنـي   »kāmastan«هـاي   نامـه بندهشـن بـه شـكل     در واژه
«kamast  و » ميل كـرد «در معني« »kamed  بـه كـار   » ميـل خواهـد كـرد   «عنـي  بـه م

) بـه هـر دو شـكل    402: 1381وشـي (  فره»). kāmistan ،kām«: ذيل 1345است (بهار،   رفته
»kāmastan ،kāmistan«     در فرهنگ خود اشاره كرده است. ريشة فعـل در فارسـي باسـتان و

بــه كــار رفتــه اســت  »kāmak ،kāmakih ،kāmitan ،kāmastan«هــاي  اوســتايي بــه صــورت
  .kam»)كام/«: ذيل 1394 هرن.  (ر.ك.
داننـد كـه از مـادة مضـارع      فارسي ميانه را، مادة ماضي جعلي مـي  kamist»كامست،«

ــة 1373:68ســاخته شــده اســت (ر.ك. ابولقاســمي،   ــي ). در فرهنگنام در » كامســتن«قرآن
و ... آمده است، » كامستي«، »نكامد«، »كامستند«، »كامد مي«هاي فعلي گوناگون همچون  صيغه

  براي نمونه:
ــه صــورت » 15أكــاد، طــه/«در ترجمــة فعــل  ــار برابرهــايي چــون » 1كــامم «ب در كن

در »). أَكـاد «: ذيـل  1377به كار رفته اسـت (يـاحقي،   » 87، توانم 79، نزديكم 3  خواهم مي«
آمـده اسـت. برابرهـاي ديگـر فعـل      » 119به شكل نكامست » 50، فرقان/ أَبي«ترجمة فعل 

: 1377اسـت (ر.ك. يـاحقي،   » 76 زنـد  و سـر بـاز مـي    46، نافرمـاني كردنـد   3نخواستند «
بـه كـار   » كامسـتيذ و كاميـذ  «ي هـا  بـه صـورت  » كامستن«در تفسير سورآبادي »). أبي«  ذيل
  ).201: 1368زاده شيرازي، است (ر.ك. آية اهللا   رفته
  گينيدن ـ
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در معني مشـاهده كـردن، ديـدن،    » waid«در هند و اروپايي به شكل » ديدن«ريشة فعل 
آمده است. در زبان پهلوي ريشة اين فعل بـه  » wid-waid«يافتن و در ايراني باستان به شكل 

  »).didan«: ذيل 1373به كار رفته است (ر.ك. مكنزي، » wēn ،dedan«شكل 
رافيـايي مثـل گـويش بشـكردي در     هـاي خـاص جغ   ين گونة زباني، مربوط به گويشا

هـاي   ) بلوچي را يكـي از زبـان  589: 1383كرمان و گويش بلوچي است. اشميت (  جنوب
تر بوده تا به فارسي ميانه.  داند كه نياي ايراني ميانة آن به پارتي نزديك ايراني شمال غربي مي

هاي مركب فعلي در گويش بلـوچي   اي از ساخت اي پيچيدهه نويسنده معتقد است كه نظام
استفاده شـده اسـت، بـراي نمونـه:    » ديدن«، »dīt-gind« وجود دارد كه در بيشتر آنها از فعل

« »man gindin،  در » گينيـدن «هـاي مختلـف    صـيغه ». من در حال نگاه كردن هسـتم
، 3هايي چـون بينـي    همراه با مترادف» 1ينيبگ«به صورت » 5، قلم/تُبصرُ«ترجمة فعل قرآني 
» 1گينـد  «صـيغه  »). تُبصـرُ «يـل  : ذ1377، به كار رفته است. (يـاحقي،  64سرانجام ببيني تو 

بـه كـار   » 128، برسـد  3ن بينـد  با برابرهـاي ديگـري چـو   » 13، إِسراء/ يلقاه«مقابل فعل در
» 20، نمـل/ الأَري«عـل قرآنـي   در ترجمـة ف »). لقـاه ي«: ذيل 1377است (ر.ك. ياحقي،   رفته
» 61نبينـد   ، همـي 3بيـنم  نمـي «به كار رفته است. برابرهاي ديگر اين فعل قرآني » 1گينم  نمي

  »).الأَري«: ذيل 1377است (ر.ك. ياحقي، 
يـا   g/- گ«آغازي كهـن،   w/- و«هاي قرآن قدس، اين است كه در مقابل  يكي از ويژگي

= (gwad)نوشته شده، آمده است، مثل كـواد   K - KW/- كو - ه صورت ككه ب gw- /- گو
). ايـن  145- 146: 1393= بين (ريشة ديـدن) (ر.ك. الزار،  (gin)= بافته، (gwafta)باد كوافته 

  هاي زير كاربرد داشته است: هاي بلوچي، بشكردي و خوري به گونه فعل در گويش

]بلوچي: « /] , / ,vind tofind dista gind dita ging     
ــكردي: ــوري: gin بش ]/ خ ] /gin vain be dium     ،ــت ــن دوس : 1389(حس

  هاي معتبر نشاني از اين فعل ديده نشد. در ديگر فرهنگ»). ديدن«  ذيل

  نمونة ديگري از قرآن كهن قدس:

ارگيني تراكه گنه كـاران فـرود گرفتـاران سـرها ايشـان بنـد نزديـك خداونـد ايشـان.          «
  ).271: به نقل از قرآن قدس، 1362واقي، (ر» 12سجده/
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  وستام كردن ـ
»abestam abestanذيل 1373(مكنزي، » : پشتي، پناه :»(«abestamوشـي   . فره

)1381 :113 (« »apastam آورده اسـت. ايـن فعـل مركـب از     » پشـت گـرم  «را به معني
هاي مترجم فقط يك بار در قـرآن   ه يافته است و از ميان قرآنپهلوي به فارسي دري را  زبان

هايي  با مترادف» 1وستام كن «به شكل فعل امر » 159، آل عمران/»تَوكَّل«قدس در برابر فعل 
). »تَوكَّل«  : ذيل1377آمده است (ياحقي، ...» و  39، كار خود بساز 2بسپار كار خويش«چون 

  اند. ين فعل اشاره نكردههاي معتبر به ا نامه ديگر واژه
  اي از قرآن قدس: نمونه

  ).9: 1362(رواقي، » 159از مان منشتي شي وستام كن ور خداي، آل عمران/ «
  هكوي/ هكوي شدن ـ
در برهـان قـاطع هكـوي    »). هكـوي «: ذيل 1337(رشيدي، » هكوي، سرگشته و متردد«
معنـي سرگشـته و حيـران و    به فتح اول و سكون ثاني و واو تحتاني كشـيده بـه   هُ] ك/   [هَ

در آنندراج نيز به معني سرگشته و متردد »). هكوي«، ذيل: 1391پريشان آمده است (برهان، 
) نيز سرگشته و متردد 235: 1377دهخدا (»). هكوي«: ذيل 1366آمده است (ر.ك. پادشاه، 

شده  هاي فارسي در مقابل اين واژه عالمت سوال گذاشته معني كرده است. در ذيل فرهنگ
). از افعالي است كـه فقـط   36: 1381آمده است (ر.ك. رواقي، » درمانده شدن، سرگردان«و 

هاي متنوع اين فعل همراه با برابرهاي گوناگون از ديگر  در قرآن قدس كاربرد داشته و نمونه
  هاي مترجم در فرهنگنامه در مقابل پنج فعل قرآني به كار رفته است، مثال: قرآن

به كار رفتـه و برابرهـاي   » 1هكوي شند «به شكل » 7/قيامة، برِقَ«قرآني در ترجمة فعل 
، 108و  88، كنـد شـود   61، بازمانـد  39، بجهـد  3خيره مانـد  «ديگر اين فعل عبارتست از: 

  »).برِقَ«: ذيل 1377(ياحقي، » 11درخشنده شود 
ايي چـون  برهـ همـراه بـا برا  » 258، بقـره/  بهِـت «در برابـر فعـل قرآنـي    » 1هكوي شد «

به كـار  » 53هوش كند  ، بي25، خاموش شد 10، خشك فروماند 3، سرگردان شد2  فروماند
بـه صـورت   » 15، ق/سٍلَب«).  در برابر واژة قرآني بهِت«: ذيل 1377رفته است (ر.ك.ياحقي، 

، 2، شوريده كـردن  2پوشيدگي «و همراه با اسم مصدرها و مصادري چون » 1هكوي «اسم 
هكـوي در ايـن جايگـاه در    «آمده است » 88، پوشيدني 38، پوشش29ن ، پوشيد6شورش 
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در مقابـل فعـل قرآنـي    »). لَـبسٍ «: ذيـل  1377است (ر.ك. ياحقي، » گمان و شگفتي«معني 
بـا برابرهـاي ديگـري    » 1گردانـد   هكوي مي«گذراي سببي  به گونة فعل» 26، مائده/ يتيهونَ«

: 1377به كار رفتـه اسـت. (ر.ك. يـاحقي،    » و ... 78گم شد » 2كردند  سرگشته همي«چون 
  »).يتيهون«ذيل 
بـه گونـة فعـل    » 1مي هكوي شـند  «فعل قرآني ديگري است كه » 110، انعام/ يعمهونَ«

، 2گردند  سرگشته همي«هايي چون  مضارع اخباري، در ترجمة آن به كار رفته است و نمونه
برابرهـاي ديگـر آن هسـتند    » و... 27د باشن ، فرو مانده مي10باشند  كورو كبود و كنست مي

هاي متنوع اين فعل با وجود نـادر بـودن،    بسامد گونه»). مهونَيع«: ذيل 1377(ر.ك. ياحقي، 
ها به جز فرهنگنامة قرآني به كاربرد اين فعل  نامه در قرآن قدس زياد است. هيچ كدام از واژه

  اند. اشاره نكرده» پوشانيدن و شورش كردن«در معاني 
هـاي ايرانـي پـيش از فارسـي      بـان هـاي ز  شـماري از فعـل   هاي انگشت اين افعال نمونه

هاي قرآن بويژه در دورة رشد و تكوين فارسي دري و در مقابـل   هستند كه در ترجمه  دري
  افعال قرآني از آنها استفاده شده است.

  
  افعال ناشناخته 2.5
هسـتند كـه    يا شـناخته اافعال ن ،يقرآن يها به كار رفته در برابر فعل ياز افعال فارس يگروه
عـال صـرفاً   فدسـته از ا  نيرسد ا يآنها نامعلوم است. به نظر م ةشيد كاربرد آنها كم و رمبسا
يك منطقة جغرافيايي و گويش خاص، اختصاص دارند.  هستند و فقط به يشيگو يها گونه

  شود. تعدادي از اين افعال در زير معرفي مي
  برا فالجيدن ـ

هاي ناشـناختة مهجـور كـه در فرهنگنامـة قرآنـي آمـده، فعـل پيشـوندي          ونهيكي از گ
رَت،  «است كه در برابر فعل قرآنـي  » 52برافالجند « بـه كـار رفتـه اسـت.     » 10تكـوير/  نُشـ

  نمونه از برابرهاي فراواني كه در ترجمة اين فعل قرآني به كار رفته، عبارت است از:  چند
و ... (ر.ك. يـاحقي،   99، پـران شـوند   41اكنده كننـد  ، پر30، بگشايند 1واز كرده شهد «

  »).نُشرَت«:ذيل1377



 43   و ديگران) مريم ايزدي( ... ياب و ، كمرسي جايگاه مصادر و افعال كهنبر

 

در آن به كار رفته، در قرن هفتم كتابـت شـده و از   » برافالجند«كه فعل  52قرآن شمارة 
  هاي ناب فارسي قابل توجه است (همان: چهل و هشت و چهل و نه). نظر ترجمه و واژه

معـروف بـه تفسـير    » لجنـان ا جنـان و روح ال روض«كاربرد ايـن فعـل كهـن در تفسـير     
سـدة ششـم هجـري اسـت، بسـامد       ترين تفسـير نوشـته شـده در    رازي، كه مهم  ابوالفتوح
هـاي   باشـد. ايـن فعـل بـه شـكل     » ري«هـاي منطقـه    دارد. و بايد مربوط به گـويش   بااليي

  در تفسير مورد نظر به كار رفته است.» برافالجيدن و بر افالختن«
  الجنان: ر روضاي از تفسي نمونه

دو بال داشت كه اگر بر افالختي به مشرق و مغرب برسيدي. چون شب به آخر رسد و «
بـرافالختن و  «در ايـن آيـات   » 10- 12پرها بر افالجد و بـه هـم بـاز زنـد. بنـي اسـرائيل/       

، 12: 1371بـه كـار رفتـه اسـت (ر.ك.رازي،     » برافراشتن و باز كردن«در معني » افالجيدنبر
139.(  
  جوخيدن ـ

بـه صـورت   » 57، زخـرف/ يصـدونَ «اين گونة متروك و ناشناخته در برابر فعل قرآنـي  
، 3خروشـند   مي«هاي مترجم كهن چون  همراه با برابرهاي ديگري از قرآن» 1جوخيدند  مي«

به كـار  » 33شوند  ، شاد مي79خروشند  دارند و مي ، بانگ برمي43، روبتافتند 24برگرديدند 
  »).يصدونَ«: ذيل 1377.ياحقي، رفته است (ر.ك

هاي نادر و كهن به كار رفته در قرآن قدس است. نشاني از اين فعل  از گونه» جوخيدن«
هاي ديگـر   نامه واژه» هاي فارسي ذيل فرهنگ«هاي مترجم ديده نشد و به جز  در ديگر قرآن

  اند. به آن اشاره نكرده
  اي از قرآن قدس: نمونه

» 57جوخيدند: زخـرف/  يم مثلي، از مان قوم توا (= تو) از آن ميازمان زده شد پسر مر«
  ).328: به نقل از قرآن قدس، 1381(رواقي، 

  حنايشت كردن/ حناييدن ـ
ن قـدس، در فرهنگنامـة قرآنـي،    هاي گوناگون اين فعل كهـن بـا اسـتناد بـه قـرآ      ضبط

، 2انديشـه كنيـد   «يي چون همراه با برابرها» 219، بقره/تَتَفَكَّرونَ«است. در ترجمة فعل   آمده
صـورت ديگـر   »). تَتَفَكَّرونَ«: ذيـل  1377به كار رفته است (ر.ك. ياحقي، » و... 42بينديشيد 
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بـه كـار   » 82، نساء/ اليتَدبرونَ«است كه در برابر فعل » 1بنحنايند «اين گونة كهن، فعل نفي 
است » و... 39يكي ننگرد » 10 كنند او نه انديشيد انديشه مي«رفته است. برابرهاي ديگر فعل 

كاربرد ديگر اين فعـل را بـه گونـه صـفت فـاعلي      »). اليتَدبرونَ«: ذيل 1377(ر.ك. ياحقي، 
، 2زيركـان  «در كنار برابرهايي چون » 15، حجر/للمتَوسمينَ«در ترجمة » 1حنايشت كناران «

  »).نَيللمتَوسم«يل : ذ1377بينيم (ر.ك. ياحقي،  مي» 29انديشه كنندگان در نشانه 
  راژيدن ـ

با واو » 47، فرقان/سباتاً«اين مصدر ناشناخته در فرهنگنامة قرآني، در ترجمة واژه قرآني 
، 30آرامگــاه، آرامــش «ي چــون و همــراه بــا برابرهــاي» 47راحــت «عطــف در كنــار واژه 

باتاً «: ذيـل  1377آمـده  اسـت (ر.ك. يـاحقي،    » 120  راحتي در » واژه« نشـاني از ايـن  »). سـ
  هاي معتبر ديده نشد. فرهنگ
  ماخت شدن ـ
همراه با برابرهاي » 17، سجده/أَخفي«، در ترجمة 92در قرآن شماره » ماخت شده است«

: 1377آمـده اسـت (ر.ك. يـاحقي،    » و... 43، پوشيده كند 1پهنام كرده شهد «ديگري چون 
ها  نامه هيچ كدام از واژه ريشه و خاستگاه اين گونة كهن مشخص نيست و در»). أَخفي«ذيل 
  اي از آن ديده نشد. نمونه
  نگسيدن ـ

ــه«اي اســت كــه در ترجمــة فعــل  از افعــال ناشــناخته رَّعتَجبــه شــكل » 17، ابــراهيم/ي
در قرآن قدس به كار رفتـه و در فرهنگنامـة قرآنـي بـا برابرهـاي ديگـري از       » 1  نگسيد مي«

و...، بـه آن اشـاره    4، فروآشـامند  3خورد ، پاره پاره 2فروكشد همي«هاي مترجم چون  قرآن
: فروخـورد آب و  اَلَّتَجرُّع«در مصادر اللغه »). تَجرَّعهي«: ذيل 1377شده است (ر.ك. ياحقي، 

در هـيچ  »). تَجرَّعـه ي«: ذيـل  1362معني شده است (ر.ك. جويني، » خشم و آنچه بدان ماند.
  فعل ديده نشد. نامة ديگري به جز فرهگنامه، نمونه اين واژه
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 Lexical Borriowingها  وام واژه 3.5

گيري  اي براي آنها وجود دارد، وام هاي بيگانه، واژه سازي براي مفاهيم نو كه در زبان در واژه
شود. زبان فارسي دري به دليل مجـاورت بـا    هاي ساخت واژه شمرده مي ها يكي از راه واژه

هـاي اقـوام همسـايه     اي از واژه مجموعة گسترده هاي حوزة جغرافيايي خود، بعضي از زبان
  چون سغدي، تاجيكي، افغاني را وام گرفته است. هم

هـاي   هاي اول و دوم هجري و كاربرد آن به جـاي گـويش   با رونق زبان فارسي در قرن
ايراني شمال غربي (پارتي) اين زبان به سرعت در ايران غربي و خراسان گسترش يافـت و  

وراءالنهر رسيد، به طوري كه ساكنان منـاطقي كـه سـغدي زبـان بودنـد و      به منطقة وسيع ما
هاي بلخي، سكايي، تخاري به تدريج فارسي را آموختند و پس از عبور از  گويندگان گويش

هـا بـه تـدريج از بـين رفتنـد و فارسـي دري        مرحلة دو زباني، فارسي زبان شدند. اين زبان
هـا بـا حـوزة جغرافيـايي فارسـي دري،       ي اين زبانجايگزين آنها شد؛ اما به دليل هم جوار

ــدادي از واژه ــد   تع ــي دري وارد ش ــه فارس ــا ب ــاي آنه ــت   ه ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس و م
  ).103- 104: 1394ارانسكي،   (ر.ك.

طور كه پيش از اين گفته شد، پس از ورود اعراب به ايران و پذيرفتن دين اسالم،   همان
رآن كريم و ترجمة آن به زبان فارسي از همة امكانات و گيري از ق مترجمان قرآن براي بهره

هاي قرآني استفاده كرده و براي اين هدف حتـي   سازي براي برابرگذاري واژه هاي واژه شيوه
ـ   اند. تعدادي از اين وام واژه ها نيز بهره برده از وام واژه ه مـرور زمـان از نظـام واژگـان     هـا ب

اند. تعدادي نيـز بـا تغييـر     تروك و مرده تبديل شدههايي م فارسي حذف شده و به واژه  زبان
ورت اصـلي خـود بـه حيـات خـويش      اي متفاوت و با فاصله گـرفتن از صـ   شكل به گونه

تـون ادبـي در حـوزه شـعر و نثـر      هـا نيـز فقـط در م    واژه انـد. بعضـي از ايـن وام    داده  ادامه
ا كه براي ترجمة افعال قرآني ه واژه اند. در زير چند نمونة انگشت شمار از اين وام مانده  باقي

  شود: از سوي مترجمان به خدمت گرفته شده است، معرفي مي
  الفختن ـ

اند.  هاي مختلف آن پرداخته ها به شكل نامه هاي كهني است كه تقريباً تمام واژه واژه از وام
  أَلفَخت: چنان بود كه گويي بيندوخت و گرد آورد/ الفنج: اندوختن بود.«

  بوشكور گفت:



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   46

 

 »فراوان و دوست از هزار اندكي   لفنج دشمن كه دشـمن يكـي  مي«
  »).الفخت/ الفنج«: ذيل1319(اسدي توسي، 

عنـي بـه هـم رسـانيد و انـدوخت و      اسـت ي » الفخـتن «الفخت، ماضي «در برهان قاطع 
  »).الفخت«: ذيل 1391كرد. (برهان،   جمع

ي مختلـف واژه اشـاره   هـا  در فرهنگ رشيدي با استناد به شعر تعدادي از شعرا به گونه
  هر پنج لغت به معني اندوختن است.» الفاختن، الفختن، اَلفخجيدن و الفغدن«شده است. 

  ابوشكور:

 »جهانديده و دانش الفنج بود   زالفنج دانش دلش گنج بود«

  سنايي:

 »و رنه بگذر ز عقل و عشق الفـنج    با قناعت كش اركشي غم و رنـج «

  ناصرخسرو:

  »).الفاختن«: ذيل 1337الفخدن ثواب مرا /  (رشيدي، تويي تميز بر «
دانـد كـه مـادة     اي دخيل از زبان سغدي مي را واژه» الفغدن) «26: 1393دوست ( حسن«

تبــديل » LFبــه  δβ-«اســت كــه » aδβanĵ«اســت و مــادة مضــارع آن » aδβaγd«ماضــي آن 
مضارع آن از ايراني باستان: و مادة » tvaxta«است. مادة ماضي اين فعل از ايراني باستان:   شده

« »tvanJa
  از ريشه»tva(n)g «.مشتق است  

سغدي، خوارزمي و بلخـي   –تمشقي  –هاي ايراني ميانة شرقي مانند ختني  از بين زبان
ي ســغدي و بلخـي گســترش  هـا  انـد، زبــان  هـاي آنهــا بـه فارســي دري راه يافتـه    كـه واژه 
سرايان از اين  رسي در قلمرو آنها رواج يافته است. نخستين پارسياند. و زبان فا داشته  زيادي

هـاي ايرانـي ميانـة شـرقي را      واژه ) در مقالة خود وام97: 1939اند. هنينگ ( قلمرو برخاسته
دگرگـوني يافتـه اسـت و هنينـگ     » δ«ايراني باستان در زبان سغدي بـه  » d«سغدي دانست. 

را متعلـق بـه گـويش    » L«ايراني باستان به » d«آوايي هاي ايراني شرقي با دگرگوني  واژه وام
هاي سغدي كه هنينگ به آنها اشاره كـرده   واژه غربي و نامكتوب سغدي دانست. از ميان وام

 δβ’γsاز » بــه معنــاي انــدوختن، بــه دســت آوردن، گــردآوري كــردن» alfaGdanالفغــدن/ «
، الفخدن، »الفاختن«است كه داند و معتقد  را صورت اصلي مي» الفغدن«است هنينگ   سغدي
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صـورت فارسـي شـده    » الفخـتن «هـاي غيـر اصـلي هسـتند و      صـورت » الفقدن و الفخـتن 
هـاي ايرانـي در    واژه رسـي وام است. پژوهشـگر ديگـري بـه نـام شـوارتس در بر       »الفغدن«

را بلخي دانست و آن » L«ايراني باستان به » d«هايي با دگرگوني آوايي  واژه تخاري، وام  زبان
در  1990هاي بلخـي را بازسـازي كـرد كـه بـا كشـف اسـناد جديـد بلخـي در دهـه            ژهوا

هاي بازسازي شدة اين پژوهشگر تاييد شد. به احتمال  افغانستان، درستي نظريه و واژه  شمال
هـاي بلخـي هسـتند (ر.ك. جعفـري      واژه هايي كه هنينگ معرفي كرده بود نيـز وام  زياد واژه

  ).3- 2: 139دهقي و همكاران، 
  اي از شعر رودكي: نمونه

 خويشتن خويش را بكوش تو يك لخت   وفــا بــود ايــن بخــت بــا خردومنــد بــي«
 »هر كه بداد و بخورد از آنچـه بيلفخـت     خود خور و خود ده كجا نبـود پشـيمان  

  )7: 1386(رودكي، 

  نامه:اي از قابوس نمونه

تراش و مانند اين  بره و كارد قلمها و اجزا و قلم و قلمدان و مح تو بايد كه كتاب والفغدة«
  ).159: 1390چيزها بود (عنصرالمعالي، 

در ترجمـة افعـال   » الفخـتن «هاي گوناگون  ، صورت»الفغدن«در فرهنگنامة قرآني به جز 
، »21، جاثيـه/  جتَرَحـوا إِ«قرآني به كـار رفتـه اسـت، بـراي نمونـه: در مقابـل فعـل قرآنـي         

» 3ورزيدنــد «هـاي متـرجم همچـون     يگـري از قـرآن  همـراه بـا برابرهـاي د   » 62  الفختنـد «
  »).إِجتَرَحوا«: ذيل 1377آمده است (ر.ك. ياحقي، » و... 29، بيـندوختند »16سگالند  همي«

، اقتَرفتُموهـا «هاي قرآني  هاي مختلف در برابر فعل در صيغه» الفختن«هاي ديگر  صورت
  »).كَسب«: ذيل 1377ياحقي،  به كار رفته است (ر.ك.» 60، انعام/جرَحتُم« 24توبه/

  اي از تفسيري بر عشري از قرآن مجيد: نمونه
(تفسيري بر » 33هر مالي كه مكاتب الفنجد، او را كه بود كه كتابه بتوزد، آزاد گردد. نور/«

  )368: 1353عشري از قرآن مجيد، 
  شپليدن ـ
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هـاي   فرهنـگ هاي هنـدواروپايي دارد. در   از افعال كهن متروكي است كه ريشه در زبان
اشـاره شـده اسـت. در    » صـفير زدن «و » فشـردن «گوناگون به اين فعل كهن در دو معنـاي  

»). شپليدن«: ذيل 1363رامپوري،  آمده است (ر.ك.» افشردن«اللغات اين واژه در معني  غياث
» از دهـان، گـاه كبـوتر پرانيـدن     آوازي كه«يعني » صفير زدن«به معني » شپليدن«در آنندراج 

» شفليدن«در فرهنگ رشيدي »). شپليدن«: ذيل 1366به كار رفته است (ر.ك.پادشاه، آيد، در
برهـان قـاطع   »). شـفليدن «: ذيـل 13اسـت (ر.ك. رشـيدي؛    » صـفير زدن «با ضم به معنـي  

فريبيدن، شـيفته شـدن و   «در معاني كنايي » صفير زدن و افشردن«را به جز معاني » شپليدن«
  ر نظر گرفته است.د» شيدايي بودن و ديوانگي كردن

  امير خسرو و دهلوي گويد: 

 »كه گل را شپيلند و آبش برند   گالبي صفت بر جفـا بگـذرد  «
  »).شپليدن«: ذيل 1391(برهان، 

در هـر سـه معنـي     (Caplidan , Ceplidan)شـپليدن  «در فرهنگ نفيسي نيـز بـه كـاربرد    
: 1355.ك. نـاظم االطبـا،   اشاره شده است (ر» زدن، فشار دادن و شيفتگي و ديوانگيصفير«

» ب«به » پ«، تحول واج مياني šipelشيپل/ «شناسي در واژه  از ديدگاه ريشه»). شپليدن«ذيل 
»هاي متنوعي از اين فعل را ايجاد كـرده اسـت. ريشـة واژة     صورت» خ«و  »Xsvaid

   بـا
»xهـايي چـون پشـتو بـه      شاز هند و اروپايي مشتق شده است. اين واژه در گوي» ي آغازي

»شكل  »sp L و درآسي به صورت » سوت زدن، شفليدن« »spel y  فلوت،«در معني 

» شـخيل «تبديل شده و كلمه به شـكل  » خ«به » پ«به كار رفته است. در گويش طبري » ني
كه گونة فارسي افغانسـتان  اين فعل »). شپيل«: ذيل 1393كاربرد دارد (ر.ك. حسن دوست، 

(دري) است، در ترجمة افعال قرآني بـا فرآينـدهاي آوايـي كـه بـر روي واژه رخ داده، بـه       
به شكل مصـدر  » 35، انفال/مكاء«هاي متنوع به كار رفته است، براي نمونه: در ترجمه  شكل

خواوص ، شـب 3شـخوليدن  «همراه با برابرهاي كهـن و جديـد متنـوعي چـون     » 1شپليدن «
 92، سيلي زدن 85، شنيوه زدن 72، شبليدن 35، ششم زدن 24، بانگ كردن 10كردن   وص

، 61ميشـپيليم  «مترجمـان از  » 36، يوسـف/ أَعصرُ«آمده است. در ترجمه » 136و خوانندگي 
  اند. بهره برده» 69شپيليد 
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، انگور شـير كـردم   1اوشردم  مي«هاي مترجم  هاي ديگر اين فعل در ديگر قرآن مترادف
رُ «: ذيل 1377است. (ر.ك. ياحقي، » و... 49 بـه جـز فرهنگنامـه در هـيچ كـدام از      »). أَعصـ

  اشاره نشده است.» سيلي زدن«ها به معني  فرهنگ
  اي از تفسير سورآبادي: نمونه

» 25كردنـد بـه نزديـك خـدا مكـر شـپيليدن. انفـال/        و نبود مكر ور كار نماز ايشان مي«
اين تفسير در حوالي منطقه خراسـان و بـه احتمـال    »). 21: 1367(تفسيري كهن به فارسي، 

  قوي در هرات يا اطراف آن نوشته شده است.
  لخشانيدن ـ

كه گونة فارسي افغانستان است، پرداختـه  » لخشيدن«هاي  هاي معتبر به نمونه نامه در واژه
ــدراج   ــده اســت. در آنن ــيدن«ش ــدن«، »لخش ــاه،  » لغزي ــده اســت. (پادش ــي ش : 1336معن

لغزيدن است كه پـاي از پـيش بـه در    «به معني » لخشيدن«در برهان قاطع »). دنلخشي«  ذيل
  »).لخشيدن«: ذيل 1391(برهان، » رفتن و افتادن باشد

لغزيدن، شخشيدن، ليزيدن، ليز خوردن، سر خوردن، معني «لخشيدن [لَ د] «نامه  در لغت
  شده است.
  سنايي:

 »سـت و لخشـيدن  از من افتادن ا   از تو بخشودن است و بخشيدن«
  »).لخشيدن«: ذيل 1377(ر.ك. دهخدا، 

» لخشــيدن«) بــا اســتناد بــه بيتــي از حديقــة الحقيقــه ســنايي بــه 3575: 1378معــين (
«Laxs idan  اشاره كرده است.» لغزيدن، سر خوردن، سريدن«در معني  

 »ام، تو دستم گيـر  من بلخشيده   من نيم هوشـيار، مسـتم گيـر   «

»ازايراني باستان »Laxšīdanلخشيدن «دة مضارع ما »raxsa
لغزيدن، ليزخوردن«به معني« 

هـاي فراوانـي چـون     ) به كاربرد اين فعل در گويش92: 1389است. حسن دوست ( مشتق
سنلگيجي، سدهي، اصفهاني، اسفرايني، سيستاني و بردسيري، اشاره كـرده اسـت. در زبـان    

»هاي  فارسي به گونه , , , »Layzidan Laxsian Laysidan saxsidan
      آمده اسـت. در
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»گويش سدهي اين فعل به شـكل   »Laxs laxsidan       و در گـويش گـزي بـه شـكل
« / , »Laxs laxsa Liz 
 .كاربرد دارد  

  لخشيدن در متون نظم و نثر دورة رشد و تكوين فارسي دري:«هايي از  نمونه
» ل«در نسخه » ه پاي بر خربزه پوستي نهاد، پايش بلغزيداندر را«نامه در جمله  در قابوس

  ).145: ح، 1390آمده است. (ر.ك. عنصرالمعالي، » بلخشيد«، »بلغزيد«به جاي 
  اي از خسرو و شيرين: نمونه

ــيد   جهان را هر دو چون روشن درخشيد« ــديگر مبريــــد و ملخشــ  »ز يكــ
  )136،5: 1395(نظامي گنجوي، 

ــي   ــة قرآن ــيدنل«در فرهنگنام ــل   » خش ــة فع ــار در ترجم ــك ب ــي ي ــتَزَلَّهم«قرآن ، إِس
همـراه بـا برابرهـايي چـون     » 69بلخشـايند «گـذراي سـببي    به گونة فعـل »). 155  عمران: آل
، ببرد 84بتباه داشت «و در معاني كنايي  27، شخشانيد 10بخيزنديد» 3، بلغزانيد1برمزايست«

يك بار نيـز  »). إِستَزَلَّهم«: ذيل 1377ي، آمده است. (ر.ك. ياحق» 14و بر گناه داشت  9از جا 
همـراه بـا برابرهـايي چـون     » 74بلخشان «به گونة فعل امر » 64، إِسراء/ إِستفرز«در ترجمه 

آمــده اســت. » و... 42بلغــزان ، 41، در كــش و بربــاي 31، از جــا بجنبــان 1ســبك ســنج «
  »).إِستفرز«: ذيل 1377ياحقي،   (ر.ك.
  يخني نهادن ـ
حاجـت بـه كـار آيـد و بـه عربـي       نقد و جـنس نگـاه دارنـد كـه وقـت       آنچه» يخني«
است كه » پخته«به معني » يخني«در برهان قاطع »). يخني«: ذيل: 13(رشيدي،  »گويند  ذخيره

  »).يخني«: ذيل 1391در مقابل خام است و به معني ذخيره هم آمده است (برهان، 
انداز كـردن،   ذخيره كردن، پس« نامه، مصدر مركب است به معني در لغت» يخني نهادن«
: ذيــل 1377لــف) (ر.ك. دهخــدا كــه قورمــه را در شــكنبه گوســفند (يادداشــت مو چنــان

: 1366آمـده اسـت (بيهقـي،    » ذخر«اين فعل در تاج المصادر در برابر واژه »). نهادن  يخني«
  »).ذخر«ذيل 

پـس  «ه معني در زبان سغدي ب» yxnyy«با » يخني«شناختي زبان فارسي  در فرهنگ ريشه
: 1393دوسـت.   شـده اسـت (ر.ك. حسـن    مقايسه» افكند كرده، جايي نهاده، جايي گنجانده

را گونـة فارسـي افغانسـتان (دري)    » yaxniيخنـي،  ) «1757: 1392رواقـي ( »). يخنـي «  ذيل
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يخني پزي، يخني پالو، يخني نمودن، يخنـي كـردن   «هاي مختلفي چون  دانسته و به تركيب
  است. استناد كرده» و...

عمران/  ، آلتَدخرون«ترجمة فعل قرآني در فرهنگنامة قرآني، اين برابر فارسي يك بار در 
يخني كنيـد و يخنـي   «، 30كنيد  يخني مي» «28نهيت  يخني مي«به صورت فعل مركب » 49

، نگـاه  29، باز نهـاده باشـيد   2بنهيد، پنهان كنيد «همراه با برابرهاي متنوعي چون » 109نهيد 
: 1377آمـده اسـت (ر.ك. يـاحقي،    » 116كنيـد   ، ذخيـره مـي  42، بخيركنيـد  41اريـت  د مي
  »).يخني نهادن«  ذيل

در بخش بعدي اين جستار فهرست صد و هفتاد و يك مصدر كهن و نادر در فرهنگنامة 
  شود: قرآني ارائه مي

  نامه قرآني ها در فرهنگ فهرست مصادر افعال كهن و مشتقات آن
  عنيم  مصدر    معني  مصدر  

آرامانيدن/ آراميدن/   1
  حيران و سرگردان كردن  بژوليدن  44  آرام دادن/ جاي ساختن  آرانيدن

بستاده گشتن/ بستاوه   45  به ستوه آمدن  آساسيدن  2
  منكر شدن  شدن

آغازيدن/ آغاز كردن/   3
  بانگ كردن  بشخوا  46  آغاز كردن  برآغازيدن

4  
آغاليدن/ آغاليدن/ 
برآغاليدن/ غاليدن/ 

  نآقاليد
  سوختن/ افروختن  بشخيدن  47  برانگيختن

  بازداشتن/ بند كردن  بشردن  48  خوردن  آكندن  5
  ستم/ سختي  بشوز/ بشوژ  49  نادان شمردن/ سرزنش  آلوفج خواندن  6
  بازداشتن  بشوليدن  50  شمردن/ به حساب آوردن  آماردن/ آماريدن  7

بانگ  زبان بيرون كردن/  بشيشدن  51  ورم كردن  آماسيدن/ برآماسيدن  8
  كردن

  برانگيختن  بغروليدن  52  آميختن  آميزيدن  9
  خالص كردن  بنك كردن  53  آميختن  آمينجيدن  10
  شفا دادن  بهزي دادن  54  پيكار كردن  آويزگني كردن  11

آهختن/ آهيختن/   12
  اَهختن

بيرون آوردن/ بيرون 
  55  كشيدن

بجاردن/ بيجاردن/ 
بيجارده كردن/ بيجاره 

  كردن
  آماده كردن

هنجيدن/ اَهنجيدن/ آ  13
  سرزنش  بيغاره كردن  56  كشيدن  هنجيدن
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  عنيم  مصدر    معني  مصدر  
  اميدن دادن  بيوس دادن/ بيوسيدن  57  دل نهادن/ قصد كردن  آهنگ كردن  14

سوراخ كردن/ معيوب   آهومند كردن  15
پنافتن/ پناميدن/   58  كردن

  مسدود شدن/ بازداشتن  فاپناميدن/ پناويدن

استهيدن/ استيهيدن/   16
  خوابيدن  پهلو وانهادن  59  ردنپافشاري ك  ستيهيدن

اشپيليدن/ شپليدن/   17
  سيلي زدن  تپانچه زدن  60  فشاردن  شپيليدن

  دروغ زن گرفتن  تدروزن گرفتن  61  برانگيختن  افژوليدن/ برافژوليدن  18
  پيروز و فايز گشتن  تدست بردن  62  گشودن/ باز كردن  افالجيدن/ برافالجيدن  19
  راه يافتن  تره بردن  63  كردن وضع حمل  افكانه/ افگانه كردن  20

بيهوده گفتن/ هرزه   اكارگوهيدن  21
تسپيدن/ تسپانيدن/   64  دراييدن

  گرم كردن  تفسيدن/ تفسانيدن

22  
الفاختن/ الفختن/ 
الفخت كردن/ 

  الفخجيدن/ الفنجيدن
چفسيدن/ چسپيدن/   65  اندوختن/ جمع كردن

  ميل كردن/ منحرف كردن  تفسيدن/ تفسانيدن

23  

دن/ بودن/ انباز آور
داشتن/ شدن/ فراآوردن/ 

فراداشتن/ كردن/ 
گرداندن/ گرفتن/ گفتن/ 
انبازش گفتن/ انبازي 

كردن/ ساختن/ گرفتن/ 
  نمودن

حنايشت كردن/   66  شريك آوردن
  انديشه كردن  حناييدن

خجاره شدن/ خجاره   67  ريز ريز كردن  انجيدن  24
  كم شدن  كردن

25  
اندخسيدن/ 
اندخسانيدن/ 

  ندخشانيدناندخشيدن/ ا
  68  پناه بردن/ زينهار خواستن

خواستوان شدن/ 
خواستوار گرفتن/ 

خستوار گرفتن/ خستون 
شدن/ خستو آمدن/ 

  خستو شدن

  معترف شدن

نالش و خروش و بانگ   خنك زدن  69  گنج نهادن  اندر گنج و نهل كردن  26
  خر

  تندر/ بانگ كردن ابر  خيريدن ابر  70  برانگيختن  انماريدن  27
  كينه كشيدن  دادواز آوردن  71  گرويدن  ه برويدناوبَِن  28
  برانگيزاندن/ پراكنده كردن  داهيدن  72  خوابيدن  اوناييدن  29

30  
بارخوار شدن/ 

بارخواري كردن/ 
  بارخوار گندادن

نگاه داشتن/ درجاي   دراوارستن  73  غافل شدن/ سستي كردن
  نهادن

دن/ درحيدن/ درحني  74  گردانيدن/ دگرگون كردن  بخّريدن  31
  دروغ بافتن  درمحيندن

واگذاردن/ بارگرداندن/ درگور دادن/ درگور   75  ترسانيدن/ بيم دادن  بدست/ بدست بردن  32
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  عنيم  مصدر    معني  مصدر  
  برگماردن  گرفتن

  زنده كردن/ فراهم آوردن  درواي كردن  76  پيروي كردن  به دم رفتن  33

گوناگون شدن/ تفاوت   برافرود شدن/ برافرودن  34
گ منشي كردن/ بزر  دنه گرفتن  77  پيدا كردن

  خوشحالي

برخي كردن او خويشتن   35
برهم نهادن/ بافتن/   دوسانيدن  78  برابري  واخريدن

  دوختن/ چسباندن

دوسرگي/ دوسرگي   79  پراكنده كردن  برداميدن  36
  دورويي كردن  كردن

  بانگ كردن  دوس كردن  80  كشت كردن  برزانيدن  37

دن/ دوسيد كاري كر  81  بيم دادن  برست/ برست بستن  38
  دوسيدن

درست كاري/ نگاه كردن/ 
  آشكار كردن

گران گردانيدن/ درنگ   ديرانگيز كردن  82  پرستش كردن  برستون كردن  39
  كردن

  آسايش  راحت و راژيدن  83  لغزانيدن  برمزايستن  40

رامشت پذيرفتن/   84  سوار شدن  برنشستن  41
  شادي كردن  رامشتي شدن

  ر كردن/ بددل گشتنپيكا  روگرد كردن  85  گرويدن  بروريدن  42

از حد درگذشتن/ ستم   بژرجستن  43
زوش شدن/ زوشي/   86  كردن

  ستبر شدن/ درشتي كردن  زوشي كردن

  
  معني  مصدر    معني  مصدر  
  گسيل كردن  گسيد كردن  130  زندگي كردن  زيوش كردن  87

88  

سازوار كردن/ سازوار 
گردانيدن/ سازواري/ 
سازواري افكندن/ 
سازواري جستن/ 

دادن/  سازواري
  سازواري كردن

شايسته كردن/ سازگاري/ 
گلوچيدن/   131  فراهم كردن

  گمراه كردن/ از راه بردن  برگلوچيدن

  لبخند زدن/ خنديدن  گماريدن  132  راندن/ باز زدن  سپوختن/ سپوزيدن  89

نافرمان شدن/ سخت   ستنبه شدن/ ستمبه  90
  يافتن/ غافل كردن  گندادن  133  شدن

سگاليدن/ سگالش/   91
  باراندن  گوارانيدن  134  چاره انديشيدن  گالش كردنس

زير و زبر كردن/   گورزيدن  135  يافتن  سيستن  92
  شوراندن/ برانگيختن

  بسنده كردن  گوسي كردن  136  ريختن  شارانيدن/ شاريدن  93

به گلو فرو بردن/ گوارا   گهاراندن  137  دخول/ مجامعت  شافتن  94
  بودن
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  معني  مصدر    معني  مصدر  
  گذاشتن/ رها كردن  دن/ گياره كردنگيار  138  بانگ زدن  شپيلو زدن  95

شخشيدن/   96
  ديدن  گينيدن  139  لغزيدن  شخشانيدن

97  
  شخوليدن/ شخيدن

شخيوه زدن/ شخيوه 
  كردن

  لغزاندن  لخشاندن/ لخشانيدن  140  بانگ كردن

  نرم كردن  لشن كردن  141  بانگ كردن  ششم زدن  98
  پنهان شدن/ كردن  ماخت شدن  142  ترسيدن  شكوهيدن  99

نبه كردن/ شنبهي ش  100
  پايه بستن/ چفته كردن  ماسياباندن  143  آسودن/ روز شنبه  كردن

  لمس كردن  مجيدن  144  بانگ زدن  شوشست  101
  لغزانيدن  مزانيدن  145  كار ساختن در شب  شو هنگ كردن  102
  ستيهندگي و ابرام  مكّاس كردن  146  خوابيدن  غنودن  103
  عزيمت كردن/ دل نهادن  ن/ كردنمنشتي شد  147  به پاي داشتن  فابوزيدن  104

105  
فادوايي/ فاوا افكندن/ 
فاوا گردانيدن/ فاوا 
گشتن/ گرديدن/ 
  فاوايي/ فاوايي كردن

ميزدك بردن/ ميژدك   148  تبديل و تغيير
  مژده دادن  بردن

لرزيدن و خود را به هم   فراشيدن  106
زاري كردن/ خواهش   نژندي نمودن  149  كشيدن در آغاز تب

  كردن

نغوشه كردن/   150  آموختن  فرهنجيدن  107
  گوش دادن  نغوشيدن

108  
فريده شدن/ فيرنده 
شدن/ فيريده شدن/ 

  فيريدگي
مغرور شدن/ ناسپاس 

  لمس كردن  نفشاندن  151  شدن

پاره پاره خوردن/   نگسيدن  152  اسراف كردن  فسبت كردن  109
  آشاميدن/ فرو بردن

خويش ساختن/ نو  از  نوا در گور گرفتن  153  كشت كردن  كاريدن  110
  آوردن/ نو پديد آوردن

  نو پديد آوردن  نوف گرفتن  154  كاويدن  كافتن  111

وانچ كردن/ وايچ   155  خواستن/ آرزو كردن  كامستن  112
  كردن

چفته بستن/ داربست 
  كردن

كاهاندن/ كاهانيدن/   113
  چشم داشتن/ راه باني  ورگدار بودن  156  كاستن/ كم كردن  كاهيدن

ن/ كرانه كرانه شد  114
دندان سپيد كردن/   وژو ديدن  157  به پايان رسيدن  كردن/ كرانه گرفتن

  خنديدن
  توكل كردن  وستام كردن  158  شرم داشتن  كُرم داشتن  115

كرواد كردن/ كرواده   116
  بانگ زدن  وش كردن  159  بنياد نهادن  نهادن
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  معني  مصدر    معني  مصدر  

كژي كردن/ كژي   117
  كردن بانگ  وص وص كردن  160  ناراستي  نمودن/ كوژي كردن

ظاهر ساختن/ آشكار   وغستن  161  شكافتن  كفتن  118
  كردن

  انداختن/ پرتاب كردن  ويژ كردن  162  شكافتن  كفيدن  119
  وام دادن  ها دادن  163  كر شدن  كوت شدن  120

دودل بودن/ سرگردان   كوروكنست گرديدن  121
  164  بودن

هكوي شدن/ هكوي 
كردن/ هكوي 

  گردانيدن
  مبهوت و درمانده شدن

  پيكار كردن  همال كشيدن  165  گمان داشتن/ ندانستن  كوي داشتن  122

اسب بستن/ خويشتن   هم خُند بودن  166  كژي كردن  كيلي درآوردن  123
  داري/ كارزار كردن

  مغرور شدن  هنباردن/ هنبارده كردن  167  فرا گرفتن  گداره دادن  124

هشتن/ هليدن/   168  بدبخت شدن  گدبخت شدن  125
  اشتن/ رهانيدنگذ  هيشتن/ هيليدن

126  
گدشتار كردن/ 

گدشتاري/ گدشتاري 
  كردن

  دست دراز كردن  يازيدن  169  ستم كردن/ از حد گذشتن

يخني كردن/ يخني   170  روي ترش كردن  گست كردن  127
  نهادن

پس انداز كردن/ ذخيره 
  كردن

  رها كردن  يله كردن  171  برابر بودن  گراگر بودن  128
        دنميل كردن/ چسبي  گرايستن  129

 

  گيري نتيجه. 6
مطالعه و تجزيه و تحليل نظام واژگـاني زبـان فارسـي بـويژه مصـادر و افعـال، بـر اسـاس         

صـيل فارسـي در برابـر واژگـان     اي از واژگـاني ا  كـه گنجينـة گسـترده    - فرهنگنامة قرآنـي  
نشان داد كه صرف نظر از كليت ساختار ايـن زبـان، سـاخت و كـاربرد واژه      - است   قرآني

هـاي جغرافيـايي زبـان فارسـي      هاي گفتاري و محلي و گونـاگوني حـوزه   ثير گونهتحت تأ
است؛ زيرا مترجمان قرآن در ضمن رعايت ساختار اين كتاب بـراي پاسداشـت زبـان      بوده

اند و در اين مهم حتي از كـاربرد   سازي بهره برده مادري از تمام امكانات اين زبان براي واژه
انـد، تـا ترجمـة     هاي مناطق مختلف نيز ابايي نداشته وك و واژهواژگان بسيار كهن و گاه متر

  هاي جغرافيايي ايران بويژه ماوراءالنهر گردد. قرآن فراخور فهم و دانش مردمان حوزه
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بررسي شماي كلي صد و هفتاد و يك فعل كهن در فرهنگنامه بيانگر اين نكته است كه 
هـايي هسـتند كـه از     فارسـي، وام واژه در كنار واژگان فارسـي دري، تعـدادي از برابرهـاي    

كه » الفغدن«اند. مثل:  و... به فارسي دري راه يافته» سغدي، بلخي، سيستاني«هايي چون  زبان
در فارسي دري به كار رفته است. گروهـي ديگـر   » الفختن، الفاختن، الفنجيدن«هاي  به گونه

اي ديگر  اند. دسته نو راه يافتهافعالي هستند كه از فارسي باستان به پهلوي و سپس به فارسي 
نيز افعال ساخته شده در فارسي دري هستند كه تعدادشان هم كم نيسـت. شـمار زيـادي از    
افعال كهن و مهجور متعلق به قرآن شماره يك يعني قرآن مترجم قدس هستند كه طبق نظر 

انـه وارد  ترين برگردان قرآني به فارسي است و بيشـتر واژگـانش از فارسـي مي    رواقي، كهن
  ها نشاني از آنها نيست. اند و در بسياري از فرهنگ فارسي دري شده

سازي براي ترجمة قرآن، عامل  بررسي فرهنگ پيش رو نشان داد كه بجز ضرورت واژه
ديگر كه به قوت نظام زبان فارسي كمك كرده است، وسعت دامنه جغرافيايي زبان فارسـي  

ها و تحوالت آوايي آنها،  ها، لهجه ها، گويش نوع گونهويژه منطقة شرق ايران بوده است. ته ب
تأثير شگرفي بر تحول واژگاني و دستوري زبان فارسـي داشـته اسـت. تفـاوت فرهنگنامـة      

هاي ديگر، اين است كه اين اثر ارزشمند دربردارندة طيف وسـيعي   نامه قرآني با متون و واژه
هاي گوناگون است، كـه بررسـي    صيغهها و  هاي سره، كهن و متنوع فعل در ساخت از گونه

  كند. هاي فارسي كمك مي نامه سازي واژه آنها به شناخت سير تاريخي زبان فارسي و غني
  

  نامه كتاب
 يقـات يگـروه تحق  يةنشر ،»يفارس كهن به زبان يريتفس«)، 1367( يمرتضديس ي،رازياهللا زاده ش تيآ

  .تانبهار و زمس ،44و  43شماره تهران،  ،اتيدانشكده اله
  ققنوس. :تهران ي،در يفارس يها لعف يها ماده)، 1373(محسن  ي،ابوالقاسم
  .سخن :تهران ،سوم پچا ي،اشرف صادق يمترجم عل ي،رانيا يها زبان)، 1394( فيوسي ي،ارانسك

  .نيمع :تهران ،چاپ دوم ،ژاله آموزگار قيترجمه و تحق)، 1382(رافنامه يداورا
 ،و اهتمـام عبـاس اقبـال    حيبه تصـح  ،لغت فرس)، 1319(مد بن اح يابومنصور عل ي،طوس ياسد

  .مجلس :تهران
و  يو عسـكر بهرامـ   ياريـ مترجمان آرمان بخت ي،رانيا يها زبان يراهنما)، 1383( گريرود ،تياشم

  .ققنوس :تهران ،اين يصالح نيو نگ يديباغ ب يياحسن رض
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از  يفارسـ  - عربـي   فرهنـگ  ،تكملـة االصـناف   )،1385( بيالد ديبن محمد بن سع يعل ي،نيالكرم
انجمن آثار  :تهران ،دوجلد ي،ميعظ خايزل يبا همكار يرواق يبه كوشش عل ي،ششم هجر  قرن

  ي.و مفاخر فرهنگ
  .ستو :تهران ،دوم راستيو ،چاپ پنجم ،مهرداد بهار ةترجم )،1395(بندهشن 

  .رانيفرهنگ ا اديانتشارات بن :تهران ،نامه بندهش هواژ)، 1345(مهرداد  ،بهار
و  هيو تحشـ  حيبـه تصـح   ،تاج المصـادر )، 1366( يبن محمد المقر يابوجعفر احمد بن عل ي،هقيب

  ي.فرهنگ قاتيموسسه مطالعات و تحق :تهران ،دو جلد ،عالم زاده يهاد قيتعل
ـ ز ،فرهنـگ آننـدراج  )، 1335(متخلص به شاد محمد  ،پادشاه  ،جلـد  7 ي،اقيرسـ ينظـر محمـد دب   ري

  .اميخ  :تهران
  .طوس :تهران ،چاپ دوم ،دجل 7 يي،غماي بيبه اهتمام حب )،1356ي (طبر ريفست ةترجم
  .رانيفرهنگ ا اديبن :تهران ي،نيجالل مت حيتصح)، 1353( دياز قرآن مج شريبر ع يريتفس

 ةلمج ،»نو يدر پارس يبلخ يها واژه وام«)، 1390( نيعمادالد ريام ي،محمود و صدر ي،دهق يجعفر
و  زييپا :تهران ،شماره دوم ،سال دومي، و مطالعات فرهنگ يعلوم انسانزبان شناخت پژوهشگاه 

  .زمستان
  ي.فرهنگ قاتيموسسه مطالعات و تحق :تهران ة،مصادر اللغ)، 1362(اهللا  زيعز ي،نيجو

 ،جلد دو ،نو يرانيا يها شيها و گو زبان يموضوع - ي قيفرهنگ تطب)، 1389(محمد  دوست، حسن
  .نشر آثار ي،رسادب فا فرهنگستان زبان و :تهران

فرهنگستان زبان  :تهران ،پنج جلد ي،زبان فارس يشناخت شهيفرهنگ ر )،1393(محمد  دوست، حسن
  ي.و ادب فارس

مشكول  يسينودر دست يفارس يها واژه«)، 1396( يعل ،آق قلعه يصفر ،ندا ي،آباد نجف درپوريح
  .زمستان و زييپا :تهران ،61 ةشمار ،راثيم ةنيآ ةمجل ،»يسورآباد رياز تفس
  .ريركبيام :تهران ،پنج جلد ،برهان قاطع)، 1391(ن متخلص به برهان يمحمد حس ي،زيخلف تبر
 :تهـران  ،جلـد  16 ي،ديجعفر شـه ديو سـ  نينظر محمـد معـ   ريز ،لغتنامه )،1377(اكبر  يعل ،دهخدا

  .نامه دهخدا موسسه لغت
الجنان  الجنان و روح روض)، 1371( يرشابويالن يبن محمد بن احمد الخزاع يبن عل نيحس ي،راز

 ،جلد ستيب ،ناصح يو محمد مهد ياحقيمحمد جعفر  حيبه كوشش و تصح ،رآنالق ريتفس يف
  ي.آستان قدس رضو ياسالم يها پژوهش اديبن :مشهد

  .ريركبيام :تهران ،به كوشش منصور ثروت ،اللغات اثيغ)، 1363(محمد  نيالد اثيغ ي،رامپور
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 ي،در قـرون اول هجـر   فارسـي  يو عروضـ  ييشـعر هجـا   انيـ م يپلـ )، 1355( ياحمدعل ي،رجائ
  .رانيفرهنگ ا اديانتشارات بن :تهران ،دياز دو جزء قرآن مج نيآهنگ يا ترجمه

و  قيـ بـه تحق  ي،ديفرهنگ رشـ )، 1337( يتتو يمدن ينيبن عبدالغفور بن حس ديعبدالرش ي،ديرش
  ي.انتشارات باران :تهران ي،محمد عباس حيتصح

 :تهـران  ي،بـه فارسـ   قـرآن  برگـردان  نيتر كهن ،با قرآن مترجم قدس ييآشنا)، 1362( يعل ي،قروا
  ي.محمد رواق يرهنگموسسه ف

  .هرمس :تهران ي،رشمسيم ميمر يبا همكار ي،فارس يها فرهنگ ليذ )،1381( يعل ي،رواق
فرهنگستان زبان  :تهران ي،زهرا اصالن يبا همكار ي،افغانستان در يزبان فارس)، 1392( يعل ي،رواق

  ي.و ادب فارس
  ي.برادران علم :تهران ،چاپ چهارم ،اشعار وانيد)، 1386(جعفر بن محمد  ي،رودك
 ي،در متن و مقدمه از دكتـر حسـن انـور    قيتدق ي،سعد اتيكل)، 1359(مصلح بن عبداهللا  ي،سعد

  .نشر قطره :تهران ،چاپ چهارم
  ي.فرهنگستان زبان و ادب فارس :تهران ي،سفرهنگ جامع زبان فار)، 1392(اشرف  يعل ي،صادق

 ي،وســفي نيبــه اهتمــام غالمحســ ،نامــه قــابوس)، 1390(بــن اســكندر  كــاووسيك ي،عنصــرالمعال
  ي.و فرهنگ يانتشارات علم :تهران ،هفدهم  چاپ

  .سخن :تهران ،چهار جلد ،مطلق يجالل خالق شيرايپ ،شاهنامه)، 1394(ابوالقاسم  ي،فردوس
ـ  ي،بـه پهلـو   يفرهنگ فارسـ )، 1381(بهرام  ي،وشفره انتشـارات  : تهـران  ،چـاپ سـوم   ،جلـد  كي

  .تهران  دانشگاه
  .هرمس :تهران ،چاپ دوم ي،نيبحر يترجمه مهست ي،زبان فارس يريگ شكل)، 1393( لبريژ ،الزار
  .ريركبيام :تهران ،چاپ چهاردهم ،جلد 6 ي،فرهنگ فارس )،1378(محمد  ،نيمع

 :تهـران  يـي، رفخرايم ديترجمـه مهشـ   ي،هنگ كوچـك زبـان پهلـو   فر)، 1373( لين ديويد ي،مكنز
  ي.و مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان

  .خاور :تهران ي)،زبان پهلو( انهيم يافعال فارس يشناخت شهيفرهنگ ر)، 1394( داهللاي ي،منصور
  .توس :تهران ،ايبه كوشش عفت مستشارن ي،زبان فارس يخيتار دستور)، 1392( زيپرو ي،اتل خانلرن

ــال ي،ا گنجــه ينظــام حســن  يو حواشــ حيتصــح ،نيريخســرو و شــ)، 1395( وســفيبــن  اسي
  .نشر قطره :تهران ،انيديحم ديبه كوشش دكتر سع ي،دستگردديوح

  .اميخ :تهران ،چهار جلد ي،سيفرهنگ نف)، 1355(اكبر  يعل )،طباءنظام اال( يسينف
 يهـا  ترجمه همراه با گـواه  ي،فارس يناسش شهيفرهنگ ر )،1394(شمان بهو شينريپاول و ها ،هرن

  .مهرافروز :تهران ،مطلق ياز جالل خالق ي،و پهلو يفارس



 59   و ديگران) مريم ايزدي( ... ياب و ، كمرسي جايگاه مصادر و افعال كهنبر

 

 142قـرآن بـر اسـاس     يفارسـ  يهـا برابر فرهنگ ي،قرآن ةفرهنگنام)، 1355(محمد جعفر  ي،احقي
  ي.آستان قدس رضو: مشهد ،چاپ دوم ،پنج جلد ،كهن يخط نسخه

 اديـ بن: مشـهد  ي،شنقشـ  ريتفسـ  :مياز قـران كـر   يز بخشـ ا يا ارهزگـ )، 1377(محمـدجعفر   ي،احقي
  .رانيا  فرهنگ
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