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های فاریس این لغت است، برابرهنادهر گرفته شدهبه اک قرآ ن جمیددر سه سورۀ  فراتواژۀ 

ها را از شامری از هایی از آ ننهفراوان است که منو  قرآ نتفسریهای پرشامر –قرآ ین در ترمجه

 :بینمیدر اینجا می 1قرآ نتفسریهای  –ترین این ترمجه کهن

لَْبْحَریِْن ٰهٰذا عَْذٌب فُٰراٌت َو هٰ  /فُٰراٌت 
 
ي َمَرَج آ ِ َّلذ

 
 (53 /فرقان) ٰجاٌج لٌْح آ  ٰذا مِ َو ُهَو آ

 تفسری ؛1089 ــمش قرآ نترمجۀ  ؛تفسری گازر ؛ترمجۀ قرآ ن ری ؛قرآ ن قدس) خوش

خست (؛ تفسری سورآ ابدی) دار؛ مزه(ترمجۀ تفسری طربی) طعمخوش(؛ 36 مکربجی

 ترمجۀ قرآ ن ؛تفسری درواجکی ؛4 ــمش فرهنگ قرآ ن ؛تفسری کشف الاسار) خوش

 ــمش ترمجۀ قرآ ن ؛تفسری ابوالفتوح) گوارنده ؛(1144 ــمش ترمجۀ قرآ ن ؛2046 ــمش

نیک (؛ تفسری بصائر) گوارخوش(؛ 378 ــمش ترمجۀ قرآ ن ؛تفسری نسفی ؛2100

تفسری ) بس یار خوش(؛ 704 ــمش ترمجۀ قرآ ن ؛999 ــمش ترمجۀ قرآ ن) خوش

 ــمش ترمجۀ قرآ ن) خست خوش(؛ ترمجۀ قرآ ن موزۀ پارس)شریین (؛ ادقنیالص  منهج

 .(1152 ــمش ترمجۀ قرآ ن)سد و خوش  (؛978 ــمش ترمجۀ قرآ ن)خوشرت  (؛632

َ  /فُٰراتٌ  َتِوي َالَْبْحٰراِن ٰهٰذا عَْذٌب فُٰراٌت ٰسائٌِغ رَشٰ َو ٰما ی اٌج ٰذا ِملٌْح آ جٰ ُه َو هٰ ابُ س ْ

 )12 /فاطر)

 ــمش ترمجۀ قرآ ن ؛2100 ــمش ترمجۀ قرآ ن ؛ترمجۀ تفسری طربی ؛قرآ ن قدس) خوش

تفسری )خوش  خست(؛ تفسری سورآ ابدی) دارمزه(؛ 1144 ــمش ترمجۀ قرآ ن ؛378

 ــمش فرهنگ قرآ ن) مزهبه(؛ 466 ــمش ترمجۀ قرآ ن ؛درواجکیتفسری  ؛الاسارکشف

 گوارنده(؛ تفسری ابوالفتوح) صایف(؛ تفسری نسفی ؛2046 ــمش ترمجۀ قرآ ن ؛4

(؛ 1089 ــمش ترمجۀ قرآ ن)گوارنده خوش(؛ 665 ــمش ترمجۀ قرآ ن ؛تفسری بصائر)

؛ (1874 ــمش نترمجۀ قرآ   ؛ترمجۀ قرآ ن موزۀ پارس ؛704 ــمش ترمجۀ قرآ ن) شریین

غایت خوش به(؛ ادقنیالص  تفسری منهج) خومشزه(؛ 365 ــمش ترمجۀ قرآ ن) شریینک

 .(تفسری مکربجی)

                                                                        
تفسریهای قرآ ن پرهزی کردمی ات سبب آ شفتگی ذهن –نت این مقاهل از آ وردن انم نویس ندگان ای اکتبان ترمجهدر م 1

 .وانندگان نشودخ
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 .)27/مرسالت) ٰرااتً اًء فُ مٰ َو َجَعلْٰنا ِفیهٰا َرٰواِِسَ ٰشاِمٰخاٍت َو َآْسَقْیٰنامُکْ  /فُٰرااتً 

تفسری ، قرآ ن ریترمجۀ  ؛تفسری سورآ ابدی ؛تفسری طربی ترمجۀ ؛قرآ ن قدس) خوش

 آ نترمجۀ قر ، تفسری گازر ؛999 ــمش ترمجۀ قرآ ن، 2046 ــمش ترمجۀ قرآ ن، درواجکی

، خوش؛ (تفسری مکربجی ؛ترمجۀ قرآ ن موزۀ پارس ؛665 ــمش ترمجۀ قرآ ن ؛1089 ــمش

 گوارنده(؛ 4 ــمش فرهنگ قرآ ن)آ ب خوش (؛ الاسارتفسری کشف)گوارندۀ آ شامیدین 

تفسری ) عذب(؛ 378 ــمش ترمجۀ قرآ ن ؛2100 ــمش ترمجۀ قرآ ن ؛ابوالفتوحتفسری)

؛ (704 ــمش ترمجۀ قرآ ن) ٰماًء فُٰرااًت: آ یب آ ساین(؛ تفسری نسفی) خوش، گواران(؛ بصائر

 .(365 ــمش ترمجۀ قرآ ن) شریین(؛ ادقنیالص  تفسری منهج) شریین و صایف

 س تویفاند محدهللا م آ ورده فراتاژۀ متون قرآ ین برای و هایی که در در کنار برابرهناده     

 :نویسدگوید، چننی میودها خسن میآ جنا که از ر  القلوبنزهةدر کتاب  (20 :1362)

و را رود خوانند و از نیکویی و گوارندگی آ بش افاالدشهرت متام دارد و فرس  فرات

د. واننخ زیرا که هر آ یب که زالل و شریین و گوارنده ابشد آ نرا فرات ؛اندفرات گفته

 .(53/قوهل تعایل: هذا عَذٌب فُراٌت و هذا ِملٌْح اجاج )فرقان

 ش نایس که درابرۀ وجه اش تقاقهای ریشهها و کتابانمهاب جس تجو و برریس در فرهنگ     

یح های فاریس هیچ توض انمهچننی در فرهنگاند و مه های ایراین و فاریس نوش تهواژگان زابن

ت ریشۀ دقیق و روشن واژۀ فراوش ناخنت و ش ناساندن و ایفنت رگ بای نوش ته و خسین در اب

 ایب نشد.دست

که  (325-326: 1372) نوش تۀ آ رتور جفری های دخیل در قرآ ن جمیدواژهدر کتاب      

رات فح لغت قرآ ین ای به فاریس ترمجه شد، در توضیاس تاد گرامی دکرت فریدون بدره مه ِت به

 :اندچننی نوش ته

اکر هها ب(: آ ب شریین رودخانه. متام آ اییت که این واژه در آ نFurāt) فرات

ب آ  ها به آ ب گوارا و شریین رودخانه در برابر ی هستند و اشارۀ آ ناست، مک  رفته

ش ناخیت ای کیهانبه اسطوره فراتشور و انگوار درایست و در دو آ یۀ آ خر ظاهرًا 

 داللت دارد.

است )نگاه ( گرفته شدهEuphratesم رودخانۀ فرات )واژۀ فَُرات از ان ،هرحالبه     
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آ ب بزرگ  معنایِ به Pura-nun( که واژۀ سومری Horovitz, KU, 130کنید به: 

به زابن فاریس  Ufrātu صورِت به به زابن اکدی، و Purātای  Purattu صورِت به

از صورت  است.به زابن یوانین رفته Eʋφατηs΄ صورِت از آ جنا بهابس تان درآ مده و 

ل زاید واژۀ عریب احامتآ مده که از اینجا به ܦܪܬو سایین  פרת اکدی، واژۀ عربی

هرین الن  که این اس تقراض در زماین بس یار قدمی و از بنیاست، مگر آ نفرات گرفته شده

 .صورت گرفته ابشد

 رودفاالدرا  فراتاست: پاریس زابانن دیدم که نوش ته القلوبنزهةهنگامی که در      

س تویف م دهللا محگویند )می فراترا  خوانند و هر آ یب که زالل و شریین و گوارنده ابشد آ نمی

است، تفسریهای کهن و قدمی قرآ ن آ مده –هایی که در ترمجهاب برابرهناده را( و آ ن20 :1362

اریس فدِر صمتواند برگرفته از می فاالدمقایسه کردم، این گامن و ابور در دمل زنده شده که واژۀ 

 است. «گوارا و خوشایند بودن»ابشد که در معین  فاریدن

« فال» صورِت به« ل»به « ر»است که اب دگرگوین آ وایی  فاریدنبن مضارع از مصدر  فار     

 :استظاهر شده فاالددر ساختار  اد-نشیین اب پسوند ش ناخته و پراکربرد است و اب مه درآ مده

 .فاالد=  اد+  فال

است هآ مد برهان قاطعاست که در  پاسادواژۀ  فاالد،ۀ بس یار خویب برای ساخت واژۀ منون     

ل و صیانت ابشد و آ ن حمافظت کردن است خود را از خسنان هز  معینِ : بر وزن آ زاد بهپاساد»

 «.قبیح و افعال شنیعه و قبیحه

 معینِ ( است بهنپاس ید)از مصدر پاس  از دو خبش پاساد ،به گامن نگارندۀ این ایدداشت     

( است که اب 85 :1362ابورحیان بریوین ) «زیر نظر گرفنت و رصد کردن و مراقبت کردن»

، اشادد، اتساد، پامیدتوان به دست واژگان می این هایی ازبه منونه است.مهراه شده اد-پسوند 

 نزی اشاره کرد. سنباده چاکده،، بُراده، خواساد ،چاکد

ای از یکی از پسوندهای ش ناخته در زابن فاریس میانه است که پارهده آ  - /آ د-پسوند      

 :کندیفی را به امس معین تبدیل میصفات توص 

 pahn     هنـ پ   pahnād        ییهناـ پ 
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rōšn      روشن   rōšnād      ییروش نا 

garm     گرم              garmād     گرمی   

 (27 :1379 راس تار گویوا)

 استبدل شده ā-و سپس در فاریس نو به  āy-ر بعدها در فاریس میانۀ متأ خ   ād-پسوند 

(pahnād = pahnāy = pahnā).  

های قدمی و امروزین زابن فاریس دید و شنید، توان در شامری از واژهاین پسوند را می     

  1ای انآ ش نا دارند.ها برای ما آ ش ناست و بریخ چهرهای از این واژهپاره

اسب » معینِ را به فاالدواژۀ  البدلانمعجمدر کتاب  (4/241: 1977) ایقوت محوی     

 :استآ میخته «اسب جنیبت» معینِ به ابالدرود آ ن را اب واژۀ است که گامن میآ ورده «جنیبت

ب است و امس دیگر آ ن : لفظ فرافُرات  در معینِ  فاالذاست و  رودفاالذت معر 

دلیل اینکه در جانب رود دجهل واقع است را به ابشد و این رود «اسب جنیبت»

 آ ب شریین و گوارا است و در معینِ اند و فرات در لغت عرب بهبدین انم خوانده

 .«روتةً فَُرَت املائ یفُرُت فُ »قرآ ن آ مده: هذا عَذٌب فُراٌت و هذا ِملٌْح اجاج؛ 

 فراتبرابر رود  دررود فاالد واژۀ ،ات اینجا درایفتمی که در دو منت قدمی و ش ناختۀ فاریس     

فرس  را به فارس یان و رودفاالدو  فاالدآ ید که چرا واژۀ است، اکنون این پرسش پیش میآ مده

 چیست؟فاالد اند و درایفت و برداشت این نویس ندگان از منسوب کرده

که در  است fārīdan فاریدنبر گرفته از مصدر  فاالدنگارنده بر این ابور است که واژۀ      

خوشگوار و »معیِن های سلطان ودل بهو سوده فیهمافیههای فاریس قدمی، در کتاب منت

 است: اکر رفتهبه «دلنشنی شدن دلپس ند و

کند و به انگشت آ دمی را از گر و دنبل خود فرجخی نیاید، دست جمروح در آ ش می

دیک دنبیل ای رود، چون بر دیگری انلیسد و هیچ از آ ن دلش بر مه منیخود می

 .(24: 1362 موالان) و نگوارد نفارد ریشی ببیند، آ ن آ ش او رانمی

                                                                        
 .315: 1393، نکـ . روایق «آ ده-آ د و -پسوند » درابره   1
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 نفاردجز تو نبیمن که جز تو به   نشیمندرت را گزیمن به خاکت        

 (130 :1363 د بلخیحم  هاءادلینـ )ب 

 نفاریدهر عیش که کردم صامن یب تو        این مهه امروز درین ابغ و گلس تاناب   

 (134 :هامن)

النهری( )ماوراء در گونۀ امروزین زابن فاریس فرارودی ،های آ نمصدر و شامری از برگرفته این     

 :ای داردهنوز مه اکربرد گسرتده «خوشایند بودن و پس ندیده بودن، دلپذیر و دلنشنی بودن» معینِ به

 هوششبه راحت بود حاال فکر و           ها به گوشش این گپ فاریدمنی     

 (90: 1991انصاری )

، ردنک گومی که در زمنی دیگران شاکرمی مه، ابز به شام نفارد این گپ من به شاماین

 .(167: 1928)مقر ت دزدی اس

 شتظرش وی به مادر من مانندی دابود، در ن فاریده ام کرامت زن معمک به اوینگه

 .(170: 1986زاده غال)

های شریین و دلچسب، چنان به دل گوییبذهلمعین و های پخته و بهپَراتییَگپ

لند و آ فرینشان ب  های پرشور و فرایدهای حتسنیَزینکه هر زمان َچپَک فارید مردم

 .(422 هامن:) شدمی

 .(1/252: 1959 جلیل) نفاریدگویند. اکرداریش به من هیج چشماکنش این را می

 .(92 :1987اکرامی )قل گفت آ س تان – نفارید بیل، این مردک به من

 .(121 :1990سارابن ) نفارید وحشی گوشۀ چشم کرد به او و پیی برد، که رفتارش به آ دم

 .(297 :1990گلرخسار ) نفارید پرواگی دخرتش از این هجت به مادریب

 .(140 :1984 یوسکیاداس ت) فاریدمنی دواین به رساکلنیکف هیجگونه نظراین

 .(44 :1988پوالدطالس ) فاریدمی نوردۀ درای به کسآ ب حاال آ فتاب

ل فرآ مده، یک چیده بنی! نفارید به رانندۀ ما این خسنت  لجلی) و به اتجیکی گفت: او 

1971 :2/117). 
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 .(64 :1990زاده غال)د فاری خوشامد چاپلوسانه، مانند مهیشه به حامک

ت فگ –هرمند گردانند، ـ الامتس عاجزانه اینکه، بنده را امشب از فیض صبتشان ب 

 .(98 هامن:) فاردمیآ مزیی که بزرگان را شاعر اب حلن متل ق

 عیین) اشمکبهگفت قاری –ابشد، نفاریده  ََض کردن من به تو احامتل به فائده، فائده  

1956: 166). 

 .(53 :1987ِملن ) که گفت زرگوش فاردمنی به من آ ن

 .(4/33 :1988 چخوف) فاریدند این گپها به دخرت

  فاریدم وی تو خود بوی هبار           قرار ابلیمن عشق تو بلند و یب                   

 (23 :1987 های خلقی اتجیکبیت)

 خداای آ ییت دارم، به گوش که فروخوامن     فاردمنی آ لودگان حریفبه گوش این ش تاب

 (123 :1375جخندی )

 اج بعیض آ دمهای ازغرین زمس تان به مز ابد اتبس تان و خنکهوای گرم و تفت

 .(405 :1960جلیل ) فاردمنی

 .(415 :1962اکراىم ) و طبیعت مسرقند به وی خییل فاریدابد و هوا 

خوریش؟ گونه می، به دهانت مزه ندهد، چینفارد خودت یک فکر بکن، خورایک که

 .(56 :1990مریزایف )

 پسوندوارۀ فعیل،های فراواین از این مصدر در قالب ، ساختفاریدنافزون بر مصدر      

از  بن مضارع فاراست. هری آ مدههای ماوراءالن  ا و نوش تههامس فاعل و مفعول و غریه در منت

 شود:های فرارودی در اکربردهای گوانگون دیده میاست که در منونه فاریدنمصدر 

 :«دلنشنی و دلپس ند»فار دل     

 .(273 :1987ریوز ف) است فاردل های ما فصیل از مههماه در طرفترَیه

  :«پس ندیدن» فاراندن/ فارانیدن     

 .(111 :1956عیین ) نفارانید عبدالن یب َوقتا که بامیر شد، پدرم او را
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، فاراندندمنی تر بود، دخرتان وی راتر و مه یک درجه دغلکه عبدهللا الکنسالازبس

 .(72 ات:یب ،عیین) کیبیدندهای او میاز معامهل

 «:خوشایند و دلنشنی»ه فاراند     

 ودبری نگاه کردن، هرنمند گپ زدن اس تا و به دوس تدا فارانده نرملیکن وی به نرم

 .(76: 1928 )مقر

 «:نوازش دادن»فارش دادن      

 (193 :1979زاده رحمی) گه بر عصب خارش دهی    فارش دهی گه گوش را

 «:آ ورانخوشایند و مالل»انفار      

 .(89 :1979فریوز ) را خمترص کردن خواست انفار این صبت وی به مهنی منوال

 (33: 1984گلرخسار ) در میان مرغزار آ هوبره       شد انفار از دم فارم جعب

 «:کردن و به مه زدن آ شفته»انفار کردن      

 (126 هامن:) دـانگهان زنگولۀ نرم امی        انفار کرد خواب بریف مرا

 «:انخوشایند»انفارم      

 جلیل)د رس نبه گوش میانفارم از قفا صداهای ترکش گاها آ وازهای دخلراش و 

1979 :140) 

های پایۀ خانۀ او برآ مده ابلبرین به زینهزین خروس مهسایه که گوای قصدکردگیجیغ

 .(15 :1960مهو ) برآ وردمیانفارمی اش را تَپ تَپ زده ... آ واز پررخیته

سسگ حسابچی ... شب  کش ید. این ابشد، به گوش اکربمعک هنایتمی ها ُاال 

 .(17 هامن:) رس یدمی انفارم

 عیینجواب گردانده، ابز به خیاالت خود فرورفمت ) انفارم سالمش اب یک آ هنگبه

1956: 48). 

 :1963 انمۀ عیینجشن؛ 179 :1960نیازی ؛ 170 :1958 های اتجیکیلطیفه، نکـ . نزی)

 .(42 :1975یازی ن ؛ 157 :1974 یفدیحم  ؛ 123
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  «:از روی انرضاییت و انخوشایندی»انفارمانه      

 .(2/72 :1988 تورگینف)م خواند انفارمانه چه رامن این خط

  «:انخوشایند و انمطبوع»نفارنده      

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

  «:ظاهرًا انخوشایند»رین بگیبرین/ نفاریدهفاریدگین     

اس توپ های نزدیک به لرزش آ مده، پراینزابنک چراغ هر زمان از موج و گدُلر 

 .(8 هامن:) شدبرین نفاریدگی ]گرنال[کرد، این به طبع ژنرال لیپ لیپ ابزی می

 .(36 هامن:) شدبرین گینفاریده خسن آ خرین مریبدل به طبع صفر

 «:خوشایند و دلپذیر»فارم      

 ت ــاس ارمـــف ارـــریدگـــوش آ فـبه گ     ام که حرف شکر چه دیر دررس یده    

 (72 :1375 جخندی)

   انگزیی فارم وایــزی، هــص برخیـــاگر اب رق

ریزی گل ز ابغ صنعت خلقت، به گرد خویش

 (158، 156 :1979 )پیغام 

  فارم زیب و خوب و از آ ن جای به       د از آ ن اب حرست و مغ ـــمت بعــبرف  

 (64 :1958 شاعران ساوییت اتجیک)

ش برآ ورد که به گو اکری در وقت اب لکید کشادن ... صدای نفییس میصندوق تُنُکه

 .(11: 1986 زادهغال) یدرس  میفارم  من بس یار

 .(19 هامن:) گویی درآ مدخود به َاشوهل فارم همامن قُرغاین دواتر نواخته، اب آ واز بلند

 داس تایوسکی؛ 43: 1984زاده الغ؛ 196: 1981سارابن ؛ 9: 1989صاحل  نکـ .، نزی)

 (.76: 1988؛ پوالدطالس 122 :1984
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 «:آ واِز خوش»آ واز فارم     

  دل کند رخسار زیبا را ساغ       غ ابی رسد از کوچهآ وازفارم          

 (48: 1958زاده تورسون)

است، در گونۀ ساخت گرفته «[am] مَ _ »+ پسوند  فاریدناز بن مضارع مصدر  فارم     

 توان دید:های بس یاری از این ساختار میهای آ ن منونهفاریس ماوراءالنهری )فرارودی( و گویش

 «:دارا، ثرومتند» [dâram] دارم     

 تواندرا دیده منی دارم گاه آ دم انبوده، بوده را، اندار،به شام معلوم است که هیج

 .(29: 1930عیین )

 ارمدپدرم به او خطاب کرده و به دیگران اشارت منوده: اینها فرزندان آ دمان 

 .(9 ات:یب ،عیین) بودند

 «:قابل کشت و زراعت» [kâram] اکرم     

ل شده خانه مبد  نزیار و گرگبه  اکرمهای ها قریب آ دم منانده، زمنیههـ در این دی 

 .(1/313: 1960نیازی ) بودند

 زادهغال) پیوستندهه میـ اطراف دی اکرم های رفته به ابغات و زمنیتهها رف حمهل  

1986: 6). 

نگالخ، زمنی ام ت  استه به درای نزدیک شده ایس تادهو زایک را طی کرداکرم قل س َ

 .(349: 1985سارابن )

 «:یض و انخواهانانرا» [nâxâham]انخوامه      

اَشان و گردن خارخاران به مکتب وامهانخیک توده از شاگردان مکتب کهنه که اب دل 

 استکنان برده ایس تادهیف کشاهلرفتند، در کوچه کیس را دیدند که یک بز را به طرمی

 .(97 :1958 های اتجیکیلطیفه)

رئیس و عذر  انخوامهاکه، لیکن دل های شام را گفتین بودم، صاحبمن مه مهنی گپ»

 .(69: 1988پوالدطالس ) پرتزیاناز نو جان گرفت ارشف « ؟بس یاری؛ چه عالج
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 «:اندار» [nâdâram]اندارم      

ر مه منخانه دار وو مکبغل بود که درابرۀ زن اندارموی چنان مه   کردیدار شدن تصو 

 .(39 :1958 اکراىم)

 .(53 :1978اکراىم ) بودند اندارمها خییل قشاق و ـ آ ن 

 «:انشایس ته، انروا» [nâšâyam] انشامی     

 .(198: 1971 جلیل) کنمیشام را... ُمحامکه می انشامیمه گفته مامن که کردار  این را

 دانست. برای مهنیتر میَدداجان ات به درجۀ معنی منفعت خودش را از مهه َاویل

 .(58: 1979اکرامی ) اتفتنزی رو منیانشامی منفعت از بعیض کردارهای 

 «:استشت شدهاتزگی ک زمیین که به» [nawkâram]نواکرم      

جلیل ) امیده خوابیدگی، پخته کشت کردههزارها سال ابز تفس ینواکرم به زمنی 

1971: 158). 

ۀ َوخِش ما از آ ابدی خود دل و دیدنواکرم های انگذر مثل زمنیزارهای کسابتالق

 .(180: 1975نیازی ) های آ ینده را شاد خواهند کردسلن 

ای همه اکربرد گسرتد ]دری[گونۀ فاریس افغانس تان در های آ ن و برگرفته فاریدنمصدر      

 بینمی:هایی از آ ن را ابمه میدارد، منونه

 «:خوشایند و دلچسب بودن، دلنواز و زیبا بودن» [fâridan]فاریدن      

      مراارد ــفمیوهل ـــرغـــل مـــواین اککـــاز نک   

 راآ ید موش منیـــزلف مقچنی و پریشان خ        

 (121نزی: ؛ 3 :1377)صویف عشقری   

    حد سد است بر دیوانیان نرث وکیلات چه    

 فاردایممل ــــاب قـــــبع اربـــ م من بر ط ــظـن        

 (257: 1377آ رزو )  
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   فاردممیندیل ــ نج ص ــــ ای و ک ـــدر زمس تان چ

  گر خنک ابشد به بریون ابر و ابران است چای           

 (1381 زنبیل مغ)

 مرادی) فاردمنیها حاال وقت ساز آ بتابه و لگن است! صدای دیگری به گوش

1382: 16). 

ت» [fâridagi]گی  فاریده       «:خویش و َّل 

پوالد واحدی دای) کردکه دمل را مِش ه میگی فاریدهغوطه خورده بودم در یک نوع 

1386: 25). 

گی فاریدهرابید و ر، کوفت پش مت را میشیمن که نرمی توشک و خناکی دیوامی

 .(65 :1387مهو ) کمنس بکی را حس می

 «:خوش و خوشایند، دلپذیر، دلنواز و زیبا» [fâram]فارم      

 .(31: 1376مرادی ) وزدمی فارمینس می 

وزد، نس می در شب که شامل آ ن از رشق می اً صخصو هوای آ ن... خییل معتدل است. 

 .(9: 1382مجش ید ) آ وردود به ارمغان میو گوارا را اب خ فارمخبش و هنایت جان

نشنی است، لو دفارم  های آ هنا خییلاز سودهای افغاین که خسنان و آ هنگ

 .(10: 1959 هامش/یفالل  نعمت) امیها آ وردهمنونه

 بینمی: های فاریس را اب مه میهایی از اکربرد فرات در منتمنونه     

 ینــر مـو بــا تــــس من تـ ار ح ــهـ در ب ــو ان       تــن اســده اب مـات دی مــعزب فراتاندر 

 (250 :1370 دیوانشاعران یب)   

 ر است کز او غوره منق ا بینندــاتب هم      انگارند فراتآ ب ابر است کز او شوره 

 (97 :1338 )خاقاین                           
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  ر و ایرهرکجا که خرامی خدات ایو  به

 امان و امن و فرح، مزنل و سور ندمی          

م و آ بشخورت   و زالل فراتزمانه خر 

  می ــاد نســده بــاد وزنـــاده و بــشــ وا گ ـــه                               

یک ابوبکر)                   (153 :1349بن الز 

تفسری ) خست شور ابشد« اجاج»ور ابشد و ش« ملح»آ یب گوارنده بود و « فرات»

 .(14/242 :1376-1365 ابوالفتوح

ست که وی را بشورند و ابنک مناز در گوش ا چون فرزند بزاده ابشد؛ مس تحب  

بن حم د) حنکش برگریند آ ب فراتراستش کنند و اقامت در گوش چپ و به 

 .(511: 1360-1342حسن طویس 

 معروف گیالینابن) ابشدگوارنده ای است و آ ب خومشزه و ؛ انم رودخانهفُرات

1392: 2/1014). 

 .(286: 1355یعقوب کردی نیشابوری )آ یب خوش ماٌء عَْذٌب و فُراٌت: 

 .(397: 1394بن قوام دحم  ) آ ب شریین و انم رودی است، خویش: فُرات

 .(399 هامن:) لنب جنت است : انم هنری است و گویند از هنرفُرات

 :ای زابن فاریس اکربرد داردهگویشاین واژه هنوز در 

 .(142 ات:یب ،فاریس افغانس تان لغت عامیانه  )« به جان سازش کردن» به جان فاریدن

 .(221: 1370شالچى ) «پس ند کردن»فاراندن 

 .(221هامن: )« مطبوع»فاَرم 

؛ (143 :1376 فکرت)« گوارا افتادن، چسبیدن ،َّلت دادن»  [fâridan]فاریدن

سازش »؛ (410 :1343-1342رجایی )« به دل نشسنت ،طبع بودنیند و موافق آ  خوش»

؛ (414 ات:یب ،فاریس افغانس تان لغت عامیانه  ) «کردن غذا و دوا و امثال آ ن به وجود انسان

غذا و آ یند و موافق طبع افتادن، سازش کردن چسبیدن، مزه کردن، به دل نشسنت خوش»
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 .(221 :1370شالچی ) «گوارا افتادن آ ن، حال دادن

 .(288 هامن:) «انمطبوع، انمقبول، انپس ند»انفارم 

 .(288 هامن:) «پس ند نکردن»انفاَرمی 

و  گواریدن» معینِ به اواریدن، واریدناکربرد دیگری از مصدر  فاریدنرود مصدر گامن می     

 ابشد: «خوشگوار شدن

 ؛(2/571 :1375مقرئ بیهقى )فرو آ وارانیدن  :التذلِْقیُف 

 ؛(703 :1374 ابوعبدهللا زوزین)فرو آ واریدن  :ااِللتِقاف

لْتِقَاُف 
ِ
 ؛(2/692 :1375مقرئ بیهقى )فرو آ واریدن  :اال

 ؛(2/800هامن: ) و زود فرا گرفنتفرو آ واریدن  :التذلَقُُف 

ُط  ْ  ؛(1/296  :1366مقرئ بیهقى ) فرو آ واریدن :الرسذ

ذَقفَانُ  ُكوِن َو الل ذْقُف اِبلسُّ  ؛(1/273هامن: ) نفرو آ واریدزود  :الل

ط  ؛(206: 1374 ابوعبدهللا زوزین)فرو اواریدن  :الرَسْ

 ؛(209 هامن:) و زود فرا گرفنتفرو اواریدن زود  :اللَْقُف و اللََقفان

 ؛(216 هامن:)فرو اواریدن  :اللَهْم

 .(575 هامن:)فرو اواریدن  :الَتلقیف

توان ، میو امروزین زابن فاریس آ وردمی از منت های کهنفاالد  و فراتهایی که از واژۀ اب منونه

 ریابشد. داوری اس تاد آ رتور جف فاریدند برگرفته از مصدر توانمی فاالد/فراتپذیرفت که 

ل در خور تأ م   فرات، درابرۀ پیدایش واژۀ قرآ ن جمید های دخیلواژهدر کتاب  (326: 1372)

راض مگر آ ن که این اس تق... »د:گویمی فراتابرۀ دیرینگِی لغت و پذیرفنت است، آ جنا که در

 «.هرین صورت گرفته ابشدالن  ز بنیدر زماین بس یار قدمی و ا
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 کتابنامه

 :مشهد ،اسامعیل س یاه(د)سریی در آ اثر موالان حاج حم   س یاه سپیداندرون(، 1377آ رزو، عبدالغفور )

 ترانه.

، (ج 2) عریب به فاریس، لغاتکزنال فرهنگ ،(ق1392) بن عبداخلالقدحم   معروف گیالین،ابن

 : مرتضوی.، هترانکوشش رضا علویبه

در ابوبکر یک املنطبب القونیوی امللقب ابلص  تصحیح و به ،الالبابالکت اب و حدیقةروضة(، 1349)بن الز 

 موسسه اترخی و فرهنگ ایران.: حتش یه مری ودود یونیس، تربیز

وائلِ  التذفهمی(، 1362ابورحیان بریوین ) ین هامیی،چاپ جالل ،التذنجمی صناعة ِِلَ  هتران. ادل 

 مطالعات ، مؤسسه  1ج  :زاده، هترانتصحیح هادى عامل ،املصادراتج د مقرئ بیهقى،بن حم  بن عیلامحد

 .1375، پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگى، 2؛ ج 1366و حتقیقات فرهنگى، 

 جا.، یبفاریس افغانس تان یانه  لغات عام  (،اتیب، عبدهللا )نویسافغاین

 نرشایت دولیت اتجیکس تان. :آ ابداس تالنی ،من گنهاکرمم(، 1958اکرامی، جالل )

 نرشایت دولیت اتجیکس تان. :، دوشنبهدخرت آ تشم(، 1962) ــــــــــــــــــــــ

 عرفان. :، دوشنبهاتر عنکبوتم(، 1978) ــــــــــــــــــــــ

 .].سـر[ عرفان :دوشنبه، های بدمورزاغم(، 1979) ـــــــــــــــــــــ

  .].سـر[ معارف :دوشنبه ،روایِت سغدیم(، 1984زاده، سامت )الغ

 عرفان. :، دوشنبهصبح جواین مام(، 1986) ــــــــــــــــــــــــ

 عرفان. :، دوشنبهفردویسم(، 1990) ــــــــــــــــــــــــ

 .]سـر. فـا.[ دانش :دوشنبهخلقى اتجیک، هاى بیت م(،1982امانوف، رجب )

 عرفان. :دوشنبه م(،1991) آ تش پنهان دل م(،1991) هللاانصاری، فیض

یس، ین، مقدمۀ سعید نفی، تصحیح حامد راب  مولوی دیگر، (1363) د بلخی )سلطان ودل(حم  هباءادلین

 کتاخبانۀ س نایئ.  :هتران
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 .].فـا[ عرفان :هدوشنب، اتبس تان، م(1988) پوالدطالس )تولیس(

 .].فـا[ عرفان :، گردآ وری ابزارصابر، دوشنبهم(1979) پیغام )بیاض نظم معارص اتجیک(

مؤسسه   :ى، هتراندجعفر ایحق  وشش حم  ک، به(1363) (ق 556خ )نسخه  مور   ترمجه  قرآ ن رى

 د روایق.فرهنگى شهید حم  

 دانشگاه هتران. :هتران ،ج 7 تصحیح حبیب یغامیئ، (،1344-1339) ترمجۀ تفسری طربی

 .بنیاد فرهنگ ایران :کوشش عیل روایق، هتران، به(1355) پارس ترمجۀ قرآ ن موزه  

ین معربن حم دوحفص جنمابنسفی،  ← تفسری نسفی  ، تصحیح عزیزالل  تفسری نسفى (،1362) ادل 

 بنیاد قرآ ن. :جویین، هتران

 (،1365-1376) شهور به ابوالفتوح رازىبن عیل خزاعى نیشابورى م حسنی ← تفسری ابوالفتوح

حص، اندهمدى ى و حم  دجعفر ایحق  کوشش حم  به ،التفسری القرآ ناجلنان یفاجلنان و روحروض

 هاى اسالىم آ س تان قدس رضوى.بنیاد پژوهش :مشهد

، تصحیح التفسریلطائف (، 1398) بن سلامین درواجىکابونرص امحدبن حسن ← تفسری درواجىک

 پژوهىش مریاث مکتوب. مؤسسه   :فرد، هترانسعیده کامیئ و حتقیق

، تصحیح سعیدى تفسری سورآ ابدى (،1381) ابوبکر عتیق نیشابورى ← تفسری سورآ ابدى

 فرهنگ نرش نو.: سریجاین، هتران

 ن.بنیاد فرهنگ ایرا :، تصحیح جالل متیین، هتران(1349) تفسری قرآ ن جمید  ← تفسری مکربجی

ذهان و  ش(،1337ق/1378)  بن حسن جرجاینحسنی ← تفسری گازر تفسری گازر )جالءاِل 

ث»ادلین حسیین ارموی تصحیح مری جالل ج(، 10) جالءُاِل حزان(  .همرآ ئنیهتران: ، «حمد 

 اخملالفنیامادقنی یف الز الص  تفسری کبری منهج(، 1336)هللا اکشاین  فتحمال   ← ادقنیالص  تفسری منهج

 یش و چاپخانۀ دمحمحسن علمی.کتابفرو :، هتران(ج 10)

 .].فـا[ نرشایت دولیت اتجیکس تان :آ ابداس تالنی، چراغ ابدی(، 1958) مریزازاده، تورسون

 ادیب. :دوشنبه (،2ج) اثرهاى منتخب تورگینف م(،1988تورگینف، ای . س. )
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ر: م. شکوُرف، دوشنبهم(1963) انمۀ عیینجشن  .س .س .رهای نرشایت اَکدميیۀ فن :، حمر 

 .].سـر[ اتجیکس تان

 توس. :ای، هترانترمجۀ فریدون بدره ،های دخیل در قرآ ن جمیدواژه(، 1372جفری، آ رتور )

 نرشایت دولیت اتجیکس تان. :آ ابداس تالنی ،ج( 2) آ دمان جاوید م(،1959جلیل، رحمی )

 ن.نرشایت دولیت اتجیکس تا :آ ابداس تالنی(، 1 )ج شوراب(، 1960) ــــــــــــــــــــ

 عرفان. :دوشنبه، هاحاکیهم(، 1971) ــــــــــــــــــــ

 عرفان. :، دوشنبهمزار شاعرم(، 1979) ــــــــــــــــــــ

 بنگاه انتشارات میوند. :اکبلرش ید شعهل، ز کوشش هب ارمغان چاه آ ب، (،1382مجراد ) مجش ید،

 .].ـرس[(، دوشنبه: ادیب 4)ج  اثرهای منتخب(، م1988چخوف، آ . پ. )

 دنیای کتاب. :اهامتم گای لیسرتاجن، هتران، بهالقلوبنزهة (1362) محدالل  مس تویف قزویین

ین بدیلافضل ،خاقاین رشواین مه(،  1338) بن عیلادل  ین مه و تصحیح ض ، مقد  یوانداترخی مقد  یاءادل 

ار :جس ادى، هتران  .کتابفرویش زو 

 .].فـا[ سوش :هتران ،ۀ اشعار(پیام نیااکن )گزید(، 1375)فرزانه  ،جخندی

 .].سـر[ عرفان :ترمجۀ مشیس صابر، دوشنبه ،جنایت و جزام(، 1984داس تایوسکی، م. )

جنمن ا :هللا شادمان، هتران، مرتمج: ویلدس تور زابن فاریس میانه (،1379، و. س. )راس تار گویوا

 آ اثر و مفاخر فرهنگی.

 دانشگاه مشهد. :مشهدرۀ لهجۀ خبارایئ، ایدداش یت دراب(، 1342-1343رجایی، امحدعیل )

 عرفان. :)شعرها(، دوشنبه شکوفهم(، 1979زاده، ابیق )رحمی

، 344-315 ،هللا جمتبایئفتح دکرت اس تاد انمه  جشن، «آ ده-آ د و -پسوند »(، 1394عیل ) روایق،

اد عادل،  .هتران: فرهنگس تان زابن و ادب فاریس زیر نظر غالمعیل حد 

 .7مشــ  ،2، دورۀ (1381) اهنامۀ طزن و اکرتون()م زنبیل مغ

 .].سـر[عرفان  :دوشنبه کبوتر سفید، م(،1981سارابن )
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 .].سـر[ معارف :، دوشنبهزنگ او ل م(،1985) ــــــــــــ

 .ادیب :دوشنبه ،دشت مارانم(، 1990) ــــــــــــ

 جهرى مقرى( 5، 4، 3هاى )در قرن دیوانح احوال و اشعار شاعران یبرش  ← دیوانشاعران یب 

 پانوس. :برى، هتران، تصحیح حمود ُمد  (1370)

دهنده و ، ترتیبم(1958) هاى اشعار شاعران ساوییت اتجیکمنونه ← شاعران ساوییت اتجیک

 نرشایت دولیت اتجیکس تان. :آ ابدر مس ئول: هبرام سریوس، اس تالنیحمر  

 نرش مرکز. :هتران ،فرهنگ گویىش خراسان بزرگ(، 1370شالچی، امری )

 ادیب. :دوشنبهآ هنگ شهر عشق،  م(،1989زمان )صاحل، حم د

 علوی. :جازاده، یباهامتم عبدامحلید وهاب، بهلکیات صویف عشقری (،1377صویف عشقری )

ین )  نرشایت دولیت اتجیکس تان. :آ ابد، اس تالنیمرگ سودخور م(،1956عیین، صدرادل 

 .].فـا[ هآ گا :نکوشش سعید سریجاین، هترا)دورۀ اکمل پنج جدلی(، به هادداشتایات(، )یب ــــــــــــــــ

 نرشایت دولیت اتجیکس تان. :آ ابد، اس تالنیداخوندهم(، 1930) ــــــــــــــــ

ی آ س تان قدس رضوی ← 4فرهنگ قرآ ن شامرۀ  اب  4، شامرۀ (1363) فرهنگ لغات قرآ ن خط 

: ران، اب مقدمۀ عزیزالل  جویین، هتیئرجایی خباراترمجۀ فاریس کهن، به کوشش امحدعیل 

 مؤسسۀ مطالعات و حتقیقات فرهنگی.

 دانشگاه فردویس مشهد. :مشهد، فاریس هروى(، 1376) حم دآ صففکرت، 

 ادیب. :دوشنبه بود،اگر وى مرد ىم م(،1987هرام )ـ فریوز، ب 

 ر.الزب  :هتران وشش تقی بینش،کهب ،کتاب املصادر (،1374) بن امحد زوزینقایض ابوعبدهللا حسنی

 :هتران ، تصحیح عیل روایق،تفسری بصائر ميیین (،1398) بن حمود نیشابورىدادلین حم  قایض معنی

 مریاث مکتوب.پژوهشی  مؤسسه  

ى رخی ورى، اتالن  ، کتاخبانه  آ س تان قدس رضوى، اکتب: حم دبن حم دبن ابراهمی جنم1089 ــمش قرآ ن خط 

 هش مت.کتابت: قرن 
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ى  ن هفمت.اوایل قر  :ضوى، اکتب: انمعلوم، اترخی کتابت، کتاخبانه  آ س تان قدس ر 1144 ــمش قرآ ن خط 

ى  .715 پنجم رجب ، کتاخبانه  آ س تان قدس رضوى، اکتب: حایج زیک مهیاین، اترخی کتابت:1154 ــمش قرآ ن خط 

ى  رن هفمت.اترخی کتابت: ظاهراً ق، کتاخبانه  آ س تان قدس رضوى، اکتب: انمعلوم، 1470 ــمش قرآ ن خط 

ى  : انمعلوم.ضوى، اکتب: انمعلوم، اترخی کتابت، کتاخبانه  آ س تان قدس ر 2046 ــمش قرآ ن خط 

ى  رن ششم.، کتاخبانه  آ س تان قدس رضوى، اکتب: انمعلوم، اترخی کتابت: ظاهراً ق2100 ــمش قرآ ن خط 

ى  ق.1143 :انمعلوم، اترخی کتاب :، کتاخبانه  آ س تان قدس رضوى، اکتب365 ــمش قرآ ن خط 

ى  : قرن هفمت.ضوى، اکتب: انمعلوم، اترخی کتابت، کتاخبانه  آ س تان قدس ر 378 ــمش قرآ ن خط 

ى  ن هفمت.: ظاهرًا قر ضوى، اکتب: انمعلوم، اترخی کتابت، کتاخبانه  آ س تان قدس ر 466 ــمش قرآ ن خط 

ى  ن هفمت.: ظاهرًا قر انمعلوم، اترخی کتابتضوى، اکتب: ، کتاخبانه  آ س تان قدس ر 631 ــمش قرآ ن خط 

ى  ن هفمت.: ظاهرًا قر ضوى، اکتب: انمعلوم، اترخی کتابت، کتاخبانه  آ س تان قدس ر 632 ــمش قرآ ن خط 

ى   ن دمه.: ظاهرًا قر ضوى، اکتب: انمعلوم، اترخی کتابتکتاخبانه  آ س تان قدس ر ، 665 مشــقرآ ن خط 

ى   ن هش مت.: ظاهرًا قر ضوى، اکتب: انمعلوم، اترخی کتابتقدس ر کتاخبانه  آ س تان ، 704 مشــقرآ ن خط 

ى   ن پنجم.: ظاهرًا قر ضوى، اکتب: انمعلوم، اترخی کتابتکتاخبانه  آ س تان قدس ر ، 999 ــمشقرآ ن خط 

نگى مؤسسه  فره  :، پژوهش عیل روایق، هتران(1364) ترین برگردان قرآ ن به فاریس()کهن قرآ ن قدس

 شهید حم د روایق.

ین عیین، مسرقند: نرش1928فریدیناند دوشنی ) مقر، ایت م(، ترمجه از اوزبکی به اتجیکی: صدرادل 

 .].فـا[ دولیت اتجیکس تان

 .].فـا[ عرفان :دوشنبهگهوارۀ سزب،  م(،1984گلرخسار )

 .].سـر[ ادیب :، دوشنبههارـ زانن سزبب م(، 1990) ـــــــــــــــ

الم دهایت، ه ودهندترتیب، م(1958) های اتجیکیلطیفه ر مس ئول: عبدالس  نرشایت  :آ ابداس تالنی حمر 

 .].فـا[ دولیت اتجیکس تان

 )اب ترمجۀ فاریس آ ن( الن هایة یف جمر دالفقه و الفتاوی (،1360-1342) بن عیل طویسبن حسنحم د
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 دانشگاه هتران. :پژوه، هترانکوشش حم دتقی دانش، به(ج 3)

یح تصح  ،حبرالفضایل یف منافع الافاضل ،(1394) اى بکرى بلخىانهبن رس مت بدر خز بن قوامدحم  

 دکرت حمود افشار. بنیاد موقوفات :ث، هترانمریهامش حمد  

ینیف، فضلحم دی  .]سـر.[ عرفان :، دوشنبهپلتۀ کنجکی م(، 1974) ادل 

 ، پشاور.سمه و خون(، 1382مرادی، عبدالقادر )

 دانش کتاخبانه. :پشاور ،گردندیها برمنرفته(، 1376مرادی، قادر )

خ، دوشنبه پوخ و دوس تان او،ِوین  م(، 1987) َا. َا. ،ِملن  .].سـر[ ادیب :ترمجۀ برهان فر 

ین حم  موالان جالل مان فروزانفر، ، تصحیح بدیعمافیه فیه (،1362) رومیداحلسنی بلخی ـبن حمدادل  الز 

 امریکبری. :هتران

اصغر سعى عیلبهالابرار، الاسار و عدةکشف، (ش1357=2537) ینادل  ابوالفضل رش ید میبدی،

 امریکبری. :حمکت، هتران

 .].سـر[ ادیب :دوشنبه، در آ رزوی پدرم(، 1990هللا )مریزایف، کرامت

 کس تان.نرشایت دولیت اتجی  :آ ابداس تالنی، شاعران افغانس تان م(،1959) ، رحمیهامش ، ح./یفالل  نعمت

 .].فـا[نرشایت دولیت اتجیکس تان  :آ ابداس تالنی ،(1)ج وفا (،1960نیازی، فاحت )

 .].سـر[ عرفان :دوشنبه ،هر بیشه گامن مرب که خالیستم(، 1975) ـــــــــــــــــــ

 اجنمن قمل افغانس تان. :اکبل ابف،گلمی (،1386تقی ) پوالد،واحدی دای

 خانه ادبیات افغانس تان. :، اکبلچهارشنبۀ آ خر(، 1387)ـــــــــــــــــــــ 

 الصادر.دار :بریوت ،معجم البدلان م(1977ق/1397)امحلوي  هللابن عبدایقوت

اهامتم جمتیب )فرهنگ عریب و فاریس(، به البلغهکتاب ،ش(1355=2535) یعقوب کردی نیشابوری

 بنیاد فرهنگ ایران. :مینوی و فریوز حریرچی، هتران
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On the Qur'anic Word Furāt  

Ali Ravaghi 
Academy of Persian Language and Literature, Tehran 

 

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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