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درابره لغت قرآین «فرات»


عیل روایق

چکیده
نگارنده در این مقاهل به وجه اش تقاق لغت قرآین فرات و چگونگی دگرگوین آن در بریخ
از متون میپردازد .بهگامن نگارنده ،واژه فاالد/فاالذ صورت دیگری از واژه فرات است
که از مصدر فاریدن ساخت گرفتهاست .این مصدر اگرچه در منتهای فاریس بس یار
مکاکربرد است اما در گونههای زابن فاریس اتجیکس تان و افغانس تان هنوز زنده است و
اکرایی دارد.

لکیدواژهها :لغت قرآین فرات ،فاالد/فاالذ ،فاریدن ،ریشهشنایس ،گونه زابن فاریس اتجیکستان،
گونه زابن فاریس افغانستان
 عضو پیوس ته فرهنگس تان زابن و ادب فاریس ،هتران

ali_ravaghi@yahoo.com
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واژۀ فرات در سه سورۀ قرآن جمید به اکر گرفته شدهاست ،برابرهنادههای فاریس این لغت
قرآین در ترمجه–تفسریهای پرشامر قرآن فراوان است که منونههایی از آنها را از شامری از
کهنترین این ترمجه – تفسریهای قرآن 1در اینجا میبینمی:
فُ ٰراتٌ َ /و ه َُو آ ذ َِّلي َم َر َج آلْ َب ْح َرْی ِن ه ٰٰذا عَ ْذبٌ فُ ٰر ٌات َو ٰه ٰذا ِم ْل ٌح آ ٰج ٌاج (فرقان)53 /

خوش (قرآن قدس؛ ترمجۀ قرآن ری؛ تفسری گازر؛ ترمجۀ قرآن مشــ 1089؛ تفسری
مکربجی )36؛ خوشطعم (ترمجۀ تفسری طربی)؛ مزهدار (تفسری سورآابدی)؛ خست
خوش (تفسری کشف الاسار؛ فرهنگ قرآن مشــ 4؛ تفسری درواجکی؛ ترمجۀ قرآن
مشــ 2046؛ ترمجۀ قرآن مشــ )1144؛ گوارنده (تفسری ابوالفتوح؛ ترمجۀ قرآن مشــ
2100؛ تفسری نسفی؛ ترمجۀ قرآن مشــ )378؛ خوشگوار (تفسری بصائر)؛ نیک
خوش (ترمجۀ قرآن مشــ 999؛ ترمجۀ قرآن مشــ )704؛ بس یار خوش (تفسری
منهجالصادقنی)؛ شریین (ترمجۀ قرآن موزۀ پارس)؛ خست خوش (ترمجۀ قرآن مشــ
)632؛ خوشرت (ترمجۀ قرآن مشــ )978؛ سد و خوش (ترمجۀ قرآن مشــ .)1152
رشاب ُ ُه َو ٰه ٰذا ِملْ ٌح آ ٰج ٌاج
فُ ٰراتٌ َ /و ٰما ی َ ْس َت ِوي َالْ َب ْح ٰر ِان ه ٰٰذا عَ ْذبٌ فُ ٰراتٌ ٰسائِ ٌغ َ ٰ
(فاطر(12 /
خوش (قرآن قدس؛ ترمجۀ تفسری طربی؛ ترمجۀ قرآن مشــ 2100؛ ترمجۀ قرآن مشــ
378؛ ترمجۀ قرآن مشــ )1144؛ مزهدار (تفسری سورآابدی)؛ خست خوش (تفسری
کشفالاسار؛ تفسری درواجکی؛ ترمجۀ قرآن مشــ )466؛ بهمزه (فرهنگ قرآن مشــ
4؛ ترمجۀ قرآن مشــ 2046؛ تفسری نسفی)؛ صایف (تفسری ابوالفتوح)؛ گوارنده
(تفسری بصائر؛ ترمجۀ قرآن مشــ )665؛ خوشگوارنده (ترمجۀ قرآن مشــ )1089؛
شریین (ترمجۀ قرآن مشــ 704؛ ترمجۀ قرآن موزۀ پارس؛ ترمجۀ قرآن مشــ )1874؛
شریینک (ترمجۀ قرآن مشــ )365؛ خومشزه (تفسری منهجالصادقنی)؛ خوش بهغایت
(تفسری مکربجی).

 1در منت این مقاهل از آوردن انم نویس ندگان ای اکتبان ترمجه–تفسریهای قرآن پرهزی کردمی ات سبب آشفتگی ذهن
خوانندگان نشود.
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اِس ٰشا ِمخٰ ٍ
ات َو آ َْس َق ْی ٰن ُ ْامک ٰم ًاء فُ ٰرا ًات (مرسالت.(27/
فُ ٰرا ًاتَ /و َج َعلْ ٰنا ِفیهٰا َر ٰو ِ َ
خوش (قرآن قدس؛ ترمجۀ تفسری طربی؛ تفسری سورآابدی؛ ترمجۀ قرآن ری ،تفسری
درواجکی ،ترمجۀ قرآن مشــ  ،2046ترمجۀ قرآن مشــ 999؛ تفسری گازر ،ترمجۀ قرآن
مشــ 1089؛ ترمجۀ قرآن مشــ 665؛ ترمجۀ قرآن موزۀ پارس؛ تفسری مکربجی)؛ خوش،
گوارندۀ آشامیدین (تفسری کشفالاسار)؛ آب خوش (فرهنگ قرآن مشــ )4؛ گوارنده
(تفسریابوالفتوح؛ ترمجۀ قرآن مشــ 2100؛ ترمجۀ قرآن مشــ )378؛ عذب (تفسری
بصائر)؛ خوش ،گواران (تفسری نسفی)؛ ٰم ًاء فُ ٰرا ًات :آیب آساین (ترمجۀ قرآن مشــ )704؛
شریین و صایف (تفسری منهجالصادقنی)؛ شریین (ترمجۀ قرآن مشــ .)365

در کنار برابرهنادههایی که در متون قرآین برای واژۀ فرات آوردهاند محدهللا مس تویف
( )20 :1362در کتاب نزهةالقلوب آجنا که از رودها خسن میگوید ،چننی مینویسد:
فرات شهرت متام دارد و فرس فاالدرود خوانند و از نیکویی و گوارندگی آبش او را
فرات گفتهاند؛ زیرا که هر آیب که زالل و شریین و گوارنده ابشد آنرا فرات خوانند.
قوهل تعایل :هذا عَذبٌ فُراتٌ و هذا ِملْ ٌح اجاج (فرقان.)53/

اب جس تجو و برریس در فرهنگانمهها و کتابهای ریشهش نایس که درابرۀ وجه اش تقاق
واژگان زابنهای ایراین و فاریس نوش تهاند و مهچننی در فرهنگانمههای فاریس هیچ توضیح
ای نوش ته و خسین در ابب ش ناخنت و ش ناساندن و ایفنت رگوریشۀ دقیق و روشن واژۀ فرات
دستایب نشد.
در کتاب واژههای دخیل در قرآن جمید نوش تۀ آرتور جفری ( )326-325 :1372که
بهمه ِت اس تاد گرامی دکرت فریدون بدرهای به فاریس ترمجه شد ،در توضیح لغت قرآین فرات
چننی نوش تهاند:
فرات ( :)Furātآب شریین رودخانه .متام آاییت که این واژه در آنها بهاکر
رفتهاست ،مکی هستند و اشارۀ آنها به آب گوارا و شریین رودخانه در برابر آب
شور و انگوار درایست و در دو آیۀ آخر ظاهر ًا فرات به اسطورهای کیهانش ناخیت
داللت دارد.
بههرحال ،واژۀ فُ َرات از انم رودخانۀ فرات ( )Euphratesگرفته شدهاست (نگاه
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کنید به )Horovitz, KU, 130 :که واژۀ سومری  Pura-nunبهمعنایِ آب بزرگ
صورت  Purattuای  Purātبه زابن اکدی ،و به ِ
به ِ
صورت  Ufrātuبه زابن فاریس
ابس تان درآمده و از آجنا به ِ
صورت  ΄Eʋφατηsبه زابن یوانین رفتهاست .از صورت
اکدی ،واژۀ عربی פרת و سایین ܦܪܬ آمده که از اینجا بهاحامتل زاید واژۀ عریب
فرات گرفته شدهاست ،مگر آنکه این اس تقراض در زماین بس یار قدمی و از بنیالنهرین
صورت گرفته ابشد.

هنگامی که در نزهةالقلوب دیدم که نوش تهاست :پاریس زابانن فرات را فاالدرود
میخوانند و هر آیب که زالل و شریین و گوارنده ابشد آن را فرات میگویند (محدهللا مس تویف
 )20 :1362و آنرا اب برابرهنادههایی که در ترمجه– تفسریهای کهن و قدمی قرآن آمدهاست،
در فاریس
مقایسه کردم ،این گامن و ابور در دمل زنده شده که واژۀ فاالد میتواند برگرفته از مص ِ
فاریدن ابشد که در معین «گوارا و خوشایند بودن» است.
فار بن مضارع از مصدر فاریدن است که اب دگرگوین آوایی «ر» به «ل» به ِ
صورت «فال»
درآمدهاست و اب مهنشیین اب پسوند ش ناخته و پراکربرد -اد در ساختار فاالد ظاهر شدهاست:
فال  +اد = فاالد.
منونۀ بس یار خویب برای ساخت واژۀ فاالد ،واژۀ پاساد است که در برهان قاطع آمدهاست
معین صیانت ابشد و آن حمافظت کردن است خود را از خسنان هزل و
«پاساد :بر وزن آزاد به ِ
قبیح و افعال شنیعه و قبیحه».
معین
به گامن نگارندۀ این ایدداشت ،پاساد از دو خبش پاس (از مصدر پاس یدن) است به ِ
«زیر نظر گرفنت و رصد کردن و مراقبت کردن» (ابورحیان بریوین  )85 :1362است که اب
پسوند -اد مهراه شدهاست .به منونههایی از این دست واژگان میتوان به پامید ،اتساد ،داشاد،
چاکد ،خواساد ،بُراده ،چاکده ،سنباده نزی اشاره کرد.
پسوند -آد- /آده یکی از پسوندهای ش ناخته در زابن فاریس میانه است که پارهای از
صفات توصیفی را به امس معین تبدیل میکند:
 pahnādپـهنایی
 pahnپـهن
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rōšn
garm

روشن
گرم

rōšnād
garmād
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روش نایی
گرمی
(راس تار گویوا )27 :1379

پسوند  -ādبعدها در فاریس میانۀ متأخر  -āyو سپس در فاریس نو به  -āبدل شدهاست
(.)pahnād = pahnāy = pahnā
این پسوند را میتوان در شامری از واژههای قدمی و امروزین زابن فاریس دید و شنید،
پارهای از این واژهها برای ما آش ناست و بریخ چهرهای انآش نا دارند1.
معین «اسب
ایقوت محوی ( )241/4 :1977در کتاب معجمالبدلان واژۀ فاالد را به ِ
معین «اسب جنیبت» آمیختهاست:
جنیبت» آوردهاست که گامن میرود آن را اب واژۀ ابالد به ِ
معین
فُرات :لفظ فرات معرب است و امس دیگر آن فاالذرود است و فاالذ در ِ
«اسب جنیبت» ابشد و این رود را بهدلیل اینکه در جانب رود دجهل واقع است
معین آب شریین و گوارا است و در
بدین انم خواندهاند و فرات در لغت عرب به ِ
قرآن آمده :هذا عَذبٌ فُراتٌ و هذا ِملْ ٌح اجاج؛ «فَ ُر َت املائ ُیفر ُت فُروت ًة».

ات اینجا درایفتمی که در دو منت قدمی و ش ناختۀ فاریس ،واژۀ فاالدرود در برابر رود فرات
آمدهاست ،اکنون این پرسش پیش میآید که چرا واژۀ فاالد و فاالدرود را به فارس یان و فرس
منسوب کردهاند و درایفت و برداشت این نویس ندگان از فاالد چیست؟
نگارنده بر این ابور است که واژۀ فاالد بر گرفته از مصدر فاریدن  fārīdanاست که در
معین «خوشگوار و
منتهای فاریس قدمی ،در کتاب فیهمافیه و سودههای سلطان ودل به ِ
دلپس ند و دلنشنی شدن» بهاکر رفتهاست:
آدمی را از گر و دنبل خود فرجخی نیاید ،دست جمروح در آش میکند و به انگشت
خود میلیسد و هیچ از آن دلش بر مه منیرود ،چون بر دیگری اندیک دنبیل ای
نمیریشی ببیند ،آن آش او را نفارد و نگوارد (موالان .)24 :1362
 1درابره «پسوند -آد و -آده» ،نکـ  .روایق .315 :1393
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درت را گزیمن به خاکت نشیمن

بهجز تو نبیمن که جز تو نفارد
(بـهاءادلینحمد بلخی )130 :1363

اب این مهه امروز درین ابغ و گلس تان

هر عیش که کردم صامن یب تو نفارید
(هامن)134 :

این مصدر و شامری از برگرفتههای آن ،در گونۀ امروزین زابن فاریس فرارودی (ماوراءالنهری)
معین «خوشایند بودن و پس ندیده بودن ،دلپذیر و دلنشنی بودن» هنوز مه اکربرد گسرتدهای دارد:
به ِ
منیفارید این گپها به گوشش

به راحت بود حاال فکر و هوشش
(انصاری )90 :1991

این گپ من به شاماین نفارد مه ،ابز به شام میگومی که در زمنی دیگران شاکر کردن،
دزدی است (مقر .)167 :1928
ینگهام کرامت زن معمک به او فاریده بود ،در نظرش وی به مادر من مانندی داشت
(الغزاده .)170 :1986
َگپپَراتییهای پخته و بهمعین و بذهلگوییهای شریین و دلچسب ،چنان به دل
مردم فارید که هر زمان َچپَک َزینهای پرشور و فرایدهای حتسنی و آفرینشان بلند
میشد (هامن.)422 :
چشماکنش این را میگویند .اکرداریش به من هیج نفارید (جلیل .)252/1 :1959
بیل ،این مردک به من نفارید – گفت آس تانقل (اکرامی .)92 :1987
وحشی گوشۀ چشم کرد به او و پیی برد ،که رفتارش به آدم نفارید (سارابن .)121 :1990
یبپرواگی دخرتش از این هجت به مادر نفارید (گلرخسار .)297 :1990
اینگونه نظردواین به رساکلنیکف هیج منیفارید (داس تایوسکی .)140 :1984
آب حاال آفتابنوردۀ درای به کس میفارید (پوالدطالس .)44 :1988
به رانندۀ ما این خسنت نفارید و به اتجیکی گفت :اول فرآمده ،یک چیده بنی! (جلیل
.)117/2 :1971

درابره لغت قرآین فرات
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خوشامد چاپلوسانه ،مانند مهیشه به حامک فارید (الغزاده .)64 :1990
الامتس عاجزانه اینکه ،بنده را امشب از فیض صبتشان بـهرمند گردانند – ،گفت
شاعر اب حلن متلقآمزیی که بزرگان را میفارد (هامن.)98 :
احامتل به فائده ،فائده ََض کردن من به تو نفاریده ابشد – ،گفت قاریاشمکبه (عیین
.)166 :1956
به من آن منیفارد که گفت زرگوش ( ِملن .)53 :1987
این گپها به دخرت فاریدند (چخوف .)33/4 :1988
عشق تو بلند و یبقرار ابلیمن
به گوش این ش تابآلودگان حریف منیفارد

وی تو خود بوی هبار فاریدم
(بیتهای خلقی اتجیک )23 :1987
خداای آییت دارم ،به گوش که فروخوامن
(جخندی )123 :1375

هوای گرم و تفتابد اتبس تان و خنکهای ازغرین زمس تان به مزاج بعیض آدم
منیفارد (جلیل .)405 :1960
ابد و هوا و طبیعت مسرقند به وی خییل فارید (اکراىم .)415 :1962
خودت یک فکر بکن ،خورایک که نفارد ،به دهانت مزه ندهد ،چیگونه میخوریش؟
(مریزایف .)56 :1990

افزون بر مصدر فاریدن ،ساختهای فراواین از این مصدر در قالب پسوندوارۀ فعیل،
امس فاعل و مفعول و غریه در منتها و نوش تههای ماوراءالنهری آمدهاست .فار بن مضارع از
مصدر فاریدن است که در منونههای فرارودی در اکربردهای گوانگون دیده میشود:
دلفار «دلنشنی و دلپس ند»:
َتریهماه در طرفهای ما فصیل از مهه دلفار است (فریوز .)273 :1987

فاراندن /فارانیدن «پس ندیدن»:
عبدالنیب َوقتا که بامیر شد ،پدرم او را نفارانید (عیین .)111 :1956

14

پژوهشهای زابین – ادیب قفقاز و اکس پنی  /سال دوم ،شامره ( 2پیاپیی  ،)6هبار و اتبس تان 1400

ازبسکه عبدهللا الکنسالتر و مه یک درجه دغلتر بود ،دخرتان وی را منیفاراندند،
از معامهلهای او میکیبیدند (عیین ،یبات.)72 :

فارانده «خوشایند و دلنشنی»:
لیکن وی به نرمنرم فارانده گپ زدن اس تا و به دوس تداری نگاه کردن ،هرنمند بود
(مقر .)76 :1928

فارش دادن «نوازش دادن»:
گه گوش را فارش دهی گه بر عصب خارش دهی

(رحمیزاده )193 :1979

انفار «انخوشایند و ماللآور»:
وی به مهنی منوال این صبت انفار را خمترص کردن خواست (فریوز .)89 :1979
از دم فارم جعب انفار شد

در میان مرغزار آهوبره (گلرخسار )33 :1984

انفار کردن «آشفته کردن و به مه زدن»:
خواب بریف مرا انفار کرد

انگهان زنگولۀ نرم امیـد (هامن)126 :

انفارم «انخوشایند»:
از قفا صداهای ترکش گاها آوازهای دخلراش و انفارم به گوش میرس ند (جلیل
)140 :1979
جیغزین خروس مهسایه که گوای قصدکردگیبرین به زینهپایۀ خانۀ او برآمده ابلهای
پررخیتهاش را تَپ تَپ زده  ...آواز انفارمی میبرآورد (مهو .)15 :1960
سگ حسابچی  ...شبها ُاالس میکش ید .این ابشد ،به گوش اکربمعک هنایت
انفارم میرس ید (هامن.)17 :
بهسالمش اب یک آهنگ انفارم جواب گردانده ،ابز به خیاالت خود فرورفمت (عیین
.)48 :1956
(نزی ،نکـ  .لطیفههای اتجیکی 170 :1958؛ نیازی 179 :1960؛ جشنانمۀ عیین :1963
123؛ حمدییف 157 :1974؛ نیازی .)42 :1975
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انفارمانه «از روی انرضاییت و انخوشایندی»:
من این خطچه را انفارمانه خواندم (تورگینف .)72/2 :1988

نفارنده «انخوشایند و انمطبوع»:
انه مهنی دیه ،خط و خرب سهل به طبع نفارنده بیارید (نیازی .)286 :1960

نفاریدگیبرین /نفاریدهگیبرین «ظاهر ًا انخوشایند»:
زابنک چراغ هر زمان از موج و ُ
گدلراس توپپراینهای نزدیک به لرزش آمده،
لیپ لیپ ابزی میکرد ،این به طبع ژنرال ]گرنال[ نفاریدگیبرین شد (هامن.)8 :
خسن آخرین مریبدل به طبع صفر نفاریدهگیبرین شد (هامن.)36 :

فارم «خوشایند و دلپذیر»:
چه دیر دررس یدهام که حرف شکر به گـوش آفـــریدگـــار فـــارم اســت
(جخندی )72 :1375
اگر اب رقـــص برخیــزی ،هــوای فارم انگزیی
ز ابغ صنعت خلقت ،به گرد خویش گل ریزی
(پیغام )158 ،156 :1979
برفــمت بعـــد از آن اب حرست و مغ

از آن جای به زیب و خوب و فارم
(شاعران ساوییت اتجیک )64 :1958

صندوق تُنُکهاکری در وقت اب لکید کشادن  ...صدای نفییس میبرآورد که به گوش
من بس یار فارم میرس ید (الغزاده .)11 :1986
همامن قُرغاین دواتر نواخته ،اب آواز بلند فارم خود به َاشوهلگویی درآمد (هامن.)19 :
(نزی ،نکـ  .صاحل 9 :1989؛ سارابن 196 :1981؛ الغزاده 43 :1984؛ داس تایوسکی
122 :1984؛ پوالدطالس .)76 :1988
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فارمآواز «آو ِاز خوش»:
فارمآوازی رسد از کوچهابغ

دل کند رخسار زیبا را ساغ
(تورسونزاده )48 :1958

فارم از بن مضارع مصدر فاریدن  +پسوند « َ_ م ] »[amساخت گرفتهاست ،در گونۀ
فاریس ماوراءالنهری (فرارودی) و گویشهای آن منونههای بس یاری از این ساختار میتوان دید:
دارم ]« [dâramدارا ،ثرومتند»:
به شام معلوم است که هیجگاه آدم انبوده ،بوده را ،اندار ،دارم را دیده منیتواند
(عیین .)29 :1930

پدرم به او خطاب کرده و به دیگران اشارت منوده :اینها فرزندان آدمان دارم
بودند (عیین ،یبات.)9 :
اکرم ]« [kâramقابل کشت و زراعت»:
در این دیـههها قریب آدم منانده ،زمنیهای اکرم به نزیار و گرگخانه مبدل شده
بودند (نیازی .)313/1 :1960

حمهلها رفتهرفته به ابغات و زمنیهای اکرم اطراف دیـهه میپیوستند (الغزاده
.)6 :1986
امتقل َس نگالخ ،زمنی اکرم و زایک را طی کرده به درای نزدیک شده ایس تادهاست
(سارابن .)349 :1985

انخوامه ]« [nâxâhamانرایض و انخواهان»:
یک توده از شاگردان مکتب کهنه که اب دل انخوامه و گردن خارخاران به مکتب َاشان
میرفتند ،در کوچه کیس را دیدند که یک بز را به طریف کشاهلکنان برده ایس تادهاست
(لطیفههای اتجیکی .)97 :1958
«من مه مهنی گپهای شام را گفتین بودم ،صاحباکه ،لیکن دل انخوامه رئیس و عذر
بس یاری؛ چه عالج؟» از نو جان گرفت ارشف پرتزیان (پوالدطالس .)69 :1988

درابره لغت قرآین فرات
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اندارم ]« [nâdâramاندار»:
وی چنان مه اندارم و مکبغل بود که درابرۀ زندار و خانهدار شدن تصور مه منیکرد
(اکراىم .)39 :1958
آنـها خییل قشاق و اندارم بودند (اکراىم .)53 :1978

انشامی ]« [nâšâyamانشایس ته ،انروا»:
این را مه گفته مامن که کردار انشامی شام راُ ...محامکه میکنمی (جلیل .)198 :1971
دَداجان ات به درجۀ معنی منفعت خودش را از مهه َاویلتر میدانست .برای مهنی
منفعت از بعیض کردارهای انشامی نزی رو منیاتفت (اکرامی .)58 :1979

نواکرم ]« [nawkâramزمیین که بهاتزگی کشت شدهاست»:
به زمنی نواکرم هزارها سال ابز تفس یده خوابیدگی ،پخته کشت کردهامی (جلیل
.)158 :1971
ابتالقزارهای کسانگذر مثل زمنیهای نواکرم َو ِ
خش ما از آابدی خود دل و دیدۀ
نسلهای آینده را شاد خواهند کرد (نیازی .)180 :1975

مصدر فاریدن و برگرفتههای آن در گونۀ فاریس افغانس تان ]دری[ مه اکربرد گسرتدهای
دارد ،منونههایی از آن را ابمه میبینمی:
فاریدن ]« [fâridanخوشایند و دلچسب بودن ،دلنواز و زیبا بودن»:
از نکـــواین اککـــل مـــرغـــوهل میفــارد مرا
زلف مقچنی و پریشان خـــوش منیآید مرا
(صویف عشقری 3 :1377؛ نزی)121 :
ات چه حد سد است بر دیوانیان نرث وکیل
نـظــم من بر طـــبع اربـــــاب قــــمل میفاردا
(آرزو )257 :1377
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در زمس تان چـــای و کــــنج صــندیل میفاردم
گر خنک ابشد به بریون ابر و ابران است چای
(زنبیل مغ )1381
حاال وقت ساز آبتابه و لگن است! صدای دیگری به گوشها منیفارد (مرادی
.)16 :1382

فاریدهگی ]« [fâridagiخویش و َّلت»:
غوطه خورده بودم در یک نوع فاریدهگی که دمل را ِمشه میکرد (واحدی دایپوالد
.)25 :1386
میشیمن که نرمی توشک و خناکی دیوار ،کوفت پش مت را میرابید و فاریدهگی
س بکی را حس میکمن (مهو .)65 :1387

فارم ]« [fâramخوش و خوشایند ،دلپذیر ،دلنواز و زیبا»:
نس می فارمی میوزد (مرادی .)31 :1376
هوای آن ...خییل معتدل است .خصوص ًا در شب که شامل آن از رشق میوزد ،نس می
جانخبش و هنایت فارم و گوارا را اب خود به ارمغان میآورد (مجش ید .)9 :1382
از سودهای افغاین که خسنان و آهنگهای آهنا خییل فارم و دلنشنی است،
منونهها آوردهامی (نعمتاللیف/هامش .)10 :1959

منونههایی از اکربرد فرات در منتهای فاریس را اب مه میبینمی:
اندر فرات عزبــم ات دیـده اب مــن اســت

و انــدر بـهــار حـس من تــــا تــو بـر مــین
(شاعران یبدیوان )250 :1370

آب ابر است کز او شوره فرات انگارند

اتب همــر است کز او غوره منقا بینند
(خاقاین )97 :1338

درابره لغت قرآین فرات
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به هرکجا که خرامی خدات ایور و ایر
امان و امن و فرح ،مزنل و سور ندمی
زمانه خرم و آبشخورت فرات و زالل
هـــوا گــشــاده و بـــاد وزنــده بــاد نســمی
(ابوبکربن الزیک )153 :1349

«فرات» آیب گوارنده بود و «ملح» شور ابشد و «اجاج» خست شور ابشد (تفسری
ابوالفتوح .)242/14 :1376-1365
چون فرزند بزاده ابشد؛ مس تحب است که وی را بشورند و ابنک مناز در گوش
راستش کنند و اقامت در گوش چپ و به آب فرات حنکش برگریند (حمدبن
حسن طویس .)511 :1360-1342
فُرات؛ انم رودخانهای است و آب خومشزه و گوارنده ابشد (ابنمعروف گیالین
.)1014/2 :1392
ما ٌء عَ ْذبٌ و فُراتٌ  :آیب خوش (یعقوب کردی نیشابوری .)286 :1355
فُرات :آب شریین و انم رودی است ،خویش (حمدبن قوام .)397 :1394
فُرات :انم هنری است و گویند از هنر لنب جنت است (هامن.)399 :

این واژه هنوز در گویشهای زابن فاریس اکربرد دارد:
به جان فاریدن «به جان سازش کردن» (لغت عامیانه فاریس افغانس تان ،یبات.)142 :
فاراندن «پس ند کردن» (شالچى .)221 :1370

فارم «مطبوع» (هامن.)221 :
َ
فاریدن ]َّ« [fâridanلت دادن ،گوارا افتادن ،چسبیدن» (فکرت )143 :1376؛
«خوشآیند و موافق طبع بودن ،به دل نشسنت» (رجایی )410 :1343-1342؛ «سازش
کردن غذا و دوا و امثال آن به وجود انسان» (لغت عامیانه فاریس افغانس تان ،یبات)414 :؛
«چسبیدن ،مزه کردن ،به دل نشسنت خوشآیند و موافق طبع افتادن ،سازش کردن غذا و
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گوارا افتادن آن ،حال دادن» (شالچی .)221 :1370
انفارم «انمطبوع ،انمقبول ،انپس ند» (هامن.)288 :
انفارمی «پس ند نکردن» (هامن.)288 :
َ

معین «گواریدن و
گامن میرود مصدر فاریدن اکربرد دیگری از مصدر واریدن ،اواریدن به ِ
خوشگوار شدن» ابشد:
التذلْ ِق ُیف :فرو آوارانیدن (مقرئ بیهقى )571/2 :1375؛
ا ِاللتِقاف :فرو آواریدن (ابوعبدهللا زوزین )703 :1374؛
االلْتِقَ ُاف :فرو آواریدن (مقرئ بیهقى )692/2 :1375؛
ِ
التذلَ ُق ُف :فرو آواریدن و زود فرا گرفنت (هامن)800/2 :؛
الرس ُط :فرو آواریدن (مقرئ بیهقى )296/1 :1366؛
ذْ
ون َو الل ذ َقفَ ُان :زود فرو آواریدن (هامن)273/1 :؛
الل ذ ْق ُف ِاب ُّلس ُك ِ
الرسط :فرو اواریدن (ابوعبدهللا زوزین )206 :1374؛
َْ
اللَ ْق ُف و اللَ َقفان :زود فرو اواریدن و زود فرا گرفنت (هامن)209 :؛
اللَهْم :فرو اواریدن (هامن)216 :؛
ال َتلقیف :فرو اواریدن (هامن.)575 :

اب منونههایی که از واژۀ فرات و فاالد از منت های کهن و امروزین زابن فاریس آوردمی ،میتوان
پذیرفت که فرات/فاالد میتواند برگرفته از مصدر فاریدن ابشد .داوری اس تاد آرتور جفری
( )326 :1372در کتاب واژههای دخیل قرآن جمید ،درابرۀ پیدایش واژۀ فرات در خور تأمل
ینگی لغت فرات میگوید ...«:مگر آن که این اس تقراض
و پذیرفنت است ،آجنا که درابرۀ دیر ِ
در زماین بس یار قدمی و از بنیالنهرین صورت گرفته ابشد».
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کتابنامه
آرزو ،عبدالغفور ( ،)1377س یاه سپیداندرون (سریی در آاثر موالان حاج حمداسامعیل س یاه) ،مشهد:
ترانه.
ابنمعروف گیالین ،حمدبن عبداخلالق (1392ق) ،فرهنگ کزناللغات ،عریب به فاریس ( 2ج)،
بهکوشش رضا علوی ،هتران :مرتضوی.
ابوبکربن الزیک املنطبب القونیوی امللقب ابلصدر ( ،)1349روضةالکتاب و حدیقةالالباب ،بهتصحیح و
حتش یه مری ودود یونیس ،تربیز :موسسه اترخی و فرهنگ ایران.
ابورحیان بریوین ( ،)1362التذفهمی ِ َِلوائ ِل صناعة التذنجمی ،چاپ جاللادلین هامیی ،هتران.
امحدبن عیلبن حمد مقرئ بیهقى ،اتجاملصادر ،تصحیح هادى عاملزاده ،هتران :ج  ،1مؤسسه مطالعات
و حتقیقات فرهنگى1366 ،؛ ج  ،2پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگى.1375 ،
افغایننویس ،عبدهللا (یبات) ،لغات عامیانه فاریس افغانس تان ،یبجا.
اکرامی ،جالل (1958م) ،من گنهاکرم ،اس تالنیآابد :نرشایت دولیت اتجیکس تان.
ــــــــــــــــــــــ (1962م) ،دخرت آتش ،دوشنبه :نرشایت دولیت اتجیکس تان.
ــــــــــــــــــــــ (1978م) ،اتر عنکبوت ،دوشنبه :عرفان.
ـــــــــــــــــــــ (1979م) ،زاغهای بدمور ،دوشنبه :عرفان ]سـر.[.

الغزاده ،سامت (1984م)ِ ،
روایت سغدی ،دوشنبه :معارف ]سـر.[.
ــــــــــــــــــــــــ (1986م) ،صبح جواین ما ،دوشنبه :عرفان.
ــــــــــــــــــــــــ (1990م) ،فردویس ،دوشنبه :عرفان.
امانوف ،رجب (1982م) ،بیتهاى خلقى اتجیک ،دوشنبه :دانش ]فـا .سـر.[.
انصاری ،فیضهللا (1991م) ،آتش پنهان دل (1991م) ،دوشنبه :عرفان.
هباءادلینحمد بلخی (سلطان ودل) ( ،)1363مولوی دیگر ،تصحیح حامد رابین ،مقدمۀ سعید نفییس،
هتران :کتاخبانۀ س نایئ.
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پوالدطالس (تولیس) (1988م) ،اتبس تان ،دوشنبه :عرفان ]فـا.[.
پیغام (بیاض نظم معارص اتجیک) (1979م) ،گردآوری ابزارصابر ،دوشنبه :عرفان ]فـا.[.
ترمجه قرآن رى (نسخه مورخ  556ق) ( ،)1363بهکوشش حمدجعفر ایحقى ،هتران :مؤسسه
فرهنگى شهید حمد روایق.
ترمجۀ تفسری طربی ( ،)1339-1344تصحیح حبیب یغامیئ 7 ،ج ،هتران :دانشگاه هتران.
ترمجۀ قرآن موزه پارس ( ،)1355بهکوشش عیل روایق ،هتران :بنیاد فرهنگ ایران.
تفسری نسفی ← نسفی ،ابوحفص جنمادلین معربن حمد ( ،)1362تفسری نسفى ،تصحیح عزیزالل
جویین ،هتران :بنیاد قرآن.
تفسری ابوالفتوح ← حسنیبن عیل خزاعى نیشابورى مشهور به ابوالفتوح رازى (،)1376-1365
روضاجلنان و روحاجلنان یفالتفسری القرآن ،بهکوشش حمدجعفر ایحقى و حمدهمدى انحص،
مشهد :بنیاد پژوهشهاى اسالىم آس تان قدس رضوى.
تفسری درواجىک ← ابونرص امحدبن حسنبن سلامین درواجىک ( ،)1398لطائفالتفسری ،تصحیح
و حتقیق سعیده کامیئفرد ،هتران :مؤسسه پژوهىش مریاث مکتوب.
تفسری سورآابدى ← ابوبکر عتیق نیشابورى ( ،)1381تفسری سورآابدى ،تصحیح سعیدى
سریجاین ،هتران :فرهنگ نرش نو.
تفسری مکربجی ← تفسری قرآن جمید ( ،)1349تصحیح جالل متیین ،هتران :بنیاد فرهنگ ایران.

تفسری گازر ← حسنی بن حسن جرجاین (1378ق1337/ش) ،تفسری گازر (جالءاِلذهان و
جالءُاِلحزان) ( 10ج) ،تصحیح مری جاللادلین حسیین ارموی «حمدث» ،هتران :همرآئنی.
تفسری منهجالصادقنی ← مال فتحهللا اکشاین ( ،)1336تفسری کبری منهجالصادقنی یف الزاماخملالفنی
( 10ج) ،هتران :کتابفرویش و چاپخانۀ دمحمحسن علمی.
تورسونزاده ،مریزا ( ،)1958چراغ ابدی ،اس تالنیآابد :نرشایت دولیت اتجیکس تان ]فـا.[.
تورگینف ،ای  .س1988( .م) ،اثرهاى منتخب تورگینف (ج ،)2دوشنبه :ادیب.
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شکورف ،دوشنبه :نرشایت اَکدميیۀ فنهای ر .س .س.
جشنانمۀ عیین (1963م) ،حمرر :م.
ُ
اتجیکس تان ]سـر.[.
جفری ،آرتور ( ،)1372واژههای دخیل در قرآن جمید ،ترمجۀ فریدون بدرهای ،هتران :توس.
جلیل ،رحمی (1959م) ،آدمان جاوید ( 2ج) ،اس تالنیآابد :نرشایت دولیت اتجیکس تان.
ــــــــــــــــــــ ( ،)1960شوراب (ج  ،)1اس تالنیآابد :نرشایت دولیت اتجیکس تان.
ــــــــــــــــــــ (1971م) ،حاکیهها ،دوشنبه :عرفان.
ــــــــــــــــــــ (1979م) ،مزار شاعر ،دوشنبه :عرفان.
مجش ید ،مجراد ( ،)1382ارمغان چاه آب ،بهکوشش زرش ید شعهل ،اکبل :بنگاه انتشارات میوند.
چخوف ،آ .پ1988( .م) ،اثرهای منتخب (ج  ،)4دوشنبه :ادیب ]سـر.[.
محدالل مس تویف قزویین ( )1362نزهةالقلوب ،بهاهامتم گای لیسرتاجن ،هتران :دنیای کتاب.
خاقاین رشواین ،افضلادلین بدیلبن عیل ( 1338اترخی مقدمه) ،دیوان ،مقدمه و تصحیح ضیاءادلین
جسادى ،هتران :کتابفرویش زوار.
جخندی ،فرزانه ( ،)1375پیام نیااکن (گزیدۀ اشعار) ،هتران :سوش ]فـا.[.
داس تایوسکی ،م1984( .م) ،جنایت و جزا ،ترمجۀ مشیس صابر ،دوشنبه :عرفان ]سـر.[.
راس تار گویوا ،و .س ،)1379( .دس تور زابن فاریس میانه ،مرتمج :ویلهللا شادمان ،هتران :اجنمن
آاثر و مفاخر فرهنگی.
رجایی ،امحدعیل ( ،)1343-1342ایدداش یت درابرۀ لهجۀ خبارایئ ،مشهد :دانشگاه مشهد.
رحمیزاده ،ابیق (1979م) ،شکوفه (شعرها) ،دوشنبه :عرفان.
روایق ،عیل (« ،)1394پسوند -آد و -آده» ،جشنانمه اس تاد دکرت فتحهللا جمتبایئ،315-344 ،
زیر نظر غالمعیل حداد عادل ،هتران :فرهنگس تان زابن و ادب فاریس.
زنبیل مغ (ماهنامۀ طزن و اکرتون) ( ،)1381دورۀ  ،2مشــ .7
سارابن (1981م) ،کبوتر سفید ،دوشنبه :عرفان ]سـر.[.
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ــــــــــــ (1985م) ،زنگ اول ،دوشنبه :معارف ]سـر.[.
ــــــــــــ (1990م) ،دشت ماران ،دوشنبه :ادیب.
شاعران یبدیوان ← رشح احوال و اشعار شاعران یبدیوان (در قرنهاى  5 ،4 ،3جهرى مقرى)
( ،)1370تصحیح حمود ُمدبرى ،هتران :پانوس.
شاعران ساوییت اتجیک ← منونههاى اشعار شاعران ساوییت اتجیک (1958م) ،ترتیبدهنده و
حمرر مس ئول :هبرام سریوس ،اس تالنیآابد :نرشایت دولیت اتجیکس تان.
شالچی ،امری ( ،)1370فرهنگ گویىش خراسان بزرگ ،هتران :نرش مرکز.
صاحل ،حمدزمان (1989م) ،آهنگ شهر عشق ،دوشنبه :ادیب.
صویف عشقری ( ،)1377لکیات صویف عشقری ،بهاهامتم عبدامحلید وهابزاده ،یبجا :علوی.
عیین ،صدرادلین (1956م) ،مرگ سودخور ،اس تالنیآابد :نرشایت دولیت اتجیکس تان.
ــــــــــــــــ (یبات) ،ایدداشتها (دورۀ اکمل پنج جدلی) ،بهکوشش سعید سریجاین ،هتران :آگاه ]فـا.[.
ــــــــــــــــ (1930م) ،داخونده ،اس تالنیآابد :نرشایت دولیت اتجیکس تان.
فرهنگ قرآن شامرۀ  ← 4فرهنگ لغات قرآن خطی آس تان قدس رضوی ( ،)1363شامرۀ  4اب
ترمجۀ فاریس کهن ،به کوشش امحدعیل رجایی خبارایئ ،اب مقدمۀ عزیزالل جویین ،هتران:
مؤسسۀ مطالعات و حتقیقات فرهنگی.
فکرت ،حمدآصف ( ،)1376فاریس هروى ،مشهد :دانشگاه فردویس مشهد.
فریوز ،بـهرام (1987م) ،اگر وى مرد ىمبود ،دوشنبه :ادیب.
قایض ابوعبدهللا حسنیبن امحد زوزین ( ،)1374کتاب املصادر ،بهکوشش تقی بینش ،هتران :الزبر.
قایض معنیادلین حمدبن حمود نیشابورى ( ،)1398تفسری بصائر ميیین ،تصحیح عیل روایق ،هتران:
مؤسسه پژوهشی مریاث مکتوب.
قرآن خطى مشــ  ،1089کتاخبانه آس تان قدس رضوى ،اکتب :حمدبن حمدبن ابراهمی جنمالنورى ،اترخی
کتابت :قرن هش مت.
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قرآن خطى مشــ  ،1144کتاخبانه آس تان قدس رضوى ،اکتب :انمعلوم ،اترخی کتابت :اوایل قرن هفمت.
قرآن خطى مش ـ  ،1154کتاخبانه آستان قدس رضوى ،اکتب :حایج زیک مهیاین ،اترخی کتابت :پنجم رجب .715
قرآن خطى مشــ  ،1470کتاخبانه آس تان قدس رضوى ،اکتب :انمعلوم ،اترخی کتابت :ظاهر ًا قرن هفمت.
قرآن خطى مشــ  ،2046کتاخبانه آس تان قدس رضوى ،اکتب :انمعلوم ،اترخی کتابت :انمعلوم.
قرآن خطى مشــ  ،2100کتاخبانه آس تان قدس رضوى ،اکتب :انمعلوم ،اترخی کتابت :ظاهر ًا قرن ششم.
قرآن خطى مشــ  ،365کتاخبانه آس تان قدس رضوى ،اکتب :انمعلوم ،اترخی کتاب1143 :ق.
قرآن خطى مشــ  ،378کتاخبانه آس تان قدس رضوى ،اکتب :انمعلوم ،اترخی کتابت :قرن هفمت.
قرآن خطى مشــ  ،466کتاخبانه آس تان قدس رضوى ،اکتب :انمعلوم ،اترخی کتابت :ظاهر ًا قرن هفمت.
قرآن خطى مشــ  ،631کتاخبانه آس تان قدس رضوى ،اکتب :انمعلوم ،اترخی کتابت :ظاهر ًا قرن هفمت.
قرآن خطى مشــ  ،632کتاخبانه آس تان قدس رضوى ،اکتب :انمعلوم ،اترخی کتابت :ظاهر ًا قرن هفمت.
قرآن خطى مشــ  ،665کتاخبانه آس تان قدس رضوى ،اکتب :انمعلوم ،اترخی کتابت :ظاهر ًا قرن دمه.
قرآن خطى مشــ  ،704کتاخبانه آس تان قدس رضوى ،اکتب :انمعلوم ،اترخی کتابت :ظاهر ًا قرن هش مت.
قرآن خطى مشــ  ،999کتاخبانه آس تان قدس رضوى ،اکتب :انمعلوم ،اترخی کتابت :ظاهر ًا قرن پنجم.
قرآن قدس (کهنترین برگردان قرآن به فاریس) ( ،)1364پژوهش عیل روایق ،هتران :مؤسسه فرهنگى
شهید حمد روایق.
مقر ،فریدیناند دوشنی (1928م) ،ترمجه از اوزبکی به اتجیکی :صدرادلین عیین ،مسرقند :نرشایت
دولیت اتجیکس تان ]فـا.[.
گلرخسار (1984م) ،گهوارۀ سزب ،دوشنبه :عرفان ]فـا.[.

ـــــــــــــــ (1990م) ،زانن سزببـهار ،دوشنبه :ادیب ]سـر.[.
لطیفههای اتجیکی (1958م) ،ترتیبدهنده و حمرر مس ئول :عبدالسالم دهایت ،اس تالنیآابد :نرشایت
دولیت اتجیکس تان ]فـا.[.
حمدبن حسنبن عیل طویس ( ،)1360-1342النهایة یف جمردالفقه و الفتاوی (اب ترمجۀ فاریس آن)

26

پژوهشهای زابین – ادیب قفقاز و اکس پنی  /سال دوم ،شامره ( 2پیاپیی  ،)6هبار و اتبس تان 1400

( 3ج) ،بهکوشش حمدتقی دانشپژوه ،هتران :دانشگاه هتران.
حمدبن قوامبن رس مت بدر خزانهاى بکرى بلخى ( ،)1394حبرالفضایل یف منافع الافاضل ،تصحیح
مریهامش حمدث ،هتران :بنیاد موقوفات دکرت حمود افشار.
حمدییف ،فضلادلین ( 1974م) ،پلتۀ کنجکی ،دوشنبه :عرفان ]سـر.[.
مرادی ،عبدالقادر ( ،)1382سمه و خون ،پشاور.
مرادی ،قادر ( ،)1376رفتهها برمنیگردند ،پشاور :دانش کتاخبانه.
ِملنَ ،اَ .ا1987( .م)ِ ،وینپوخ و دوس تان او ،ترمجۀ برهان فرخ ،دوشنبه :ادیب ]سـر.[.
موالان جاللادلین حمدبن حمـداحلسنی بلخی رومی ( ،)1362فیه مافیه ،تصحیح بدیعالزمان فروزانفر،
هتران :امریکبری.
میبدی ،ابوالفضل رش یدادلین (1357=2537ش) ،کشفالاسار و عدةالابرار ،بهسعى عیلاصغر
حمکت ،هتران :امریکبری.

مریزایف ،کرامتهللا (1990م) ،در آرزوی پدر ،دوشنبه :ادیب ]سـر.[.
نعمتاللیف ،ح /.هامش ،رحمی (1959م) ،شاعران افغانس تان ،اس تالنیآابد :نرشایت دولیت اتجیکس تان.
نیازی ،فاحت ( ،)1960وفا (ج ،)1اس تالنیآابد :نرشایت دولیت اتجیکس تان ]فـا.[.
ـــــــــــــــــــ (1975م) ،هر بیشه گامن مرب که خالیست ،دوشنبه :عرفان ]سـر.[.
واحدی دایپوالد ،تقی ( ،)1386گلمیابف ،اکبل :اجنمن قمل افغانس تان.
ـــــــــــــــــــــ ( ،)1387چهارشنبۀ آخر ،اکبل :خانه ادبیات افغانس تان.
ایقوتبن عبدهللا امحلوي (1397ق1977/م) معجم البدلان ،بریوت :دارالصادر.
یعقوب کردی نیشابوری (1355=2535ش) ،کتابالبلغه (فرهنگ عریب و فاریس) ،بهاهامتم جمتیب
مینوی و فریوز حریرچی ،هتران :بنیاد فرهنگ ایران.
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Abstract
In this article, the author discusses the origin of the Qur'anic word
Furāt (Euphrates) and its transformation in some texts. In the author's
opinion, the word fālād/fālāδ is another form of the word Furāt,
derived from the infinitive form fārīdan. Although this word is very
rarely used in Persian texts, it is still alive in the Persian language of
Tajikistan and Afghanistan.
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