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بُن بَسند

چکیده
بحث بر سرر ررکب

َسرد » و ریشه و رحوّل آن است .این رعببر در رفسبر شدقشی در
«بُن ب ن

معدای«از ببخ برکد ه» به کار رفته است .ریشه و اشتقاق کلمه میگوی که بای از بن wisin
باشر به معدی گسرستن و نبای چدانکه برخی پد اشتهان با «گسلب ن» اررباطی داشته باش .
چبزی شببه این کلمه در شعر عطار به صورت فعلی «بگسد ی» و نبز صورت فعلی دیگری
در ررجمۀ قرآن دیگری از کتابخانۀ آسررتان ق آ آم ه اسررت .در پایان دو بُن برای این واژه
ح آ زده ش ه است :بن ماضی با رب یل نون دوم به «د» و بن مضارع در معدی مفعولی.
کلیدواژهها :بُن بَسند  ،رفسبر شدقشی ،بن گسل ،بن گسسته.
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در رفسررربر شررردقشررری (

شمارة اول

 )181در ررجمۀ کلمه و فعل «قطّعدا» در آیۀ  10سرررورة اعراف ،جملهای

َسرد بکردیم» (با همبن حرکتگذاری) به کار رفته است« :او (=و) بُن بَسند بکردیم و
بهصرورت «بُن ب ن
از بن (و) ببخ بکدر یم آن ک هرا را» .همبن کلمره در آیرۀ  1از سرررورة اعراف (

 )011در ررجمۀ

«یقطَعُ» به شررکل «بن بسنرد بکد » به کار رفته اسررت« :او (=و) از بن و ببخ ببرّد او (=و) بن بسررد بکد
اصرل و بدباد کافران» .در آیۀ  8از همبن سروره« ،بن بسد » با هلاک مترادف آم ه است« :او باطل کد او
هلاک و بن بسررد کد باطل را» .پب اسررت که در این ررجمهها «بن بسررد » به معدی از ببخ و بن کد ه
است.
علی رواقی در روضرب بن بسد چدبن نوشته است« :گمان میرود که «بسد » در این رعببر ،ریشه یا
بن مضرارع از مدر ر «گسرستن» یا «گسلب ن» باش که به جای «گسل» به کار رفته است .ببتی از عطار
این معدی را روشن میکد :
چررد ر آخررر مررن جررگرررخسررررترره

در رررو پرربررون ر م و رررو بررگسررررد ر ی

«گسد » یا کاربرد دیگر آن «بسد » به معدی «بری ن و گسستن» است( ».رواقی)111 :1981 ،
این مطل به این صرورت درست به نرر نمیرس « .بَسند » در «بن بسد » به احتمال زیاد بن ماضی
اسررت .بن مضررارع افعال متع ی در ررکببات ،مثلاً با یک اسررم که قبل از آن آم ه باشرر  ،همان حالت
متع ی را دارد و اسرمی که قبل از این بن آم ه ،مفعول آن شمرده میشود .بدابراین در ررکببی ماند «بن
گسررل» «بن» مفعول اسررت و فاعل این ررکب خارا از آن اسررت .این نوع ررکببات «برون مرکز» نامب ه
میشررون  .ررکبباری که با یک اسررم و صررفت مفعولی از افعال متع ی سرراخته میشررون نبز برونمرکز
هسررتد  .مثلاً ررکببی ماند «بنگسررسررته» یعدی چبزی که بن آن گسررسررته شر ه اسررت ،اما در داخل این
ررکب کلمۀ «بن» فاعل یا نهاد محسرروب میشررود و گسررسررته مجهول یا لازم اسررت .بدابراین ،رأویل
«بنگسرسرته» چدبن اسرت :بن (بن چبزی) گسرسرته شر ه اسرت .حال میروانبم به ررکب «بن بسد »
برگردیم و بببدبم به ک ام یک از دو ررکب «بنگسرل» و «بنگسرسرته» شرببه است .رردی نبست که به
«بن گسرسرته» شرباهت دارد .بن ماضی فعل گسستن در فارسی مبانه  v/wisestاست که به «گُسنست»
ب ل شر ه است .اما بن مضارع آن ) v/wisin (nاست ( .)Mackenzie, 1971بن مضارع این فعل در
ُسرل» اسرت ،اما اگر ) wisin (nبه فارسی میرسب بای به «*گُسنن» یا «گُسننّ» ب ل میش ،
فارسری «گ ن

بن بسد
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اما صرورت دیگر آن که حاصرل از دگرگون شر گی  nدوم کلمه و رب یل آن به  dاست در شعر عطار
ُسرد » آم ه است (رب یل  iبه  aدر «گُسَد » که در شعر عطار با «خَد » و
ُسرد » به جای «گ ن
بهصرورت «گ َ
گس رل» اسررت) .همبن بن با  vآغازی
کلماری نربر آن قافبه ش ر ه اسررت قابل قباآ با رب یل  iبه  aدر « َ
سرن» یا «بنسننّ» ب ل شود که ظاهراً در یک مثال بهصورت «بسد » آم ه و آن در
میروانسرته اسرت به «بن ن
ررجمۀ کلمۀ «انفدرام» در آیۀ  012سرورة بقره در قرآن مترجم ناقدی از آستان ق آ رضوی به شمارة
 0219اسرت .زبان این ررجمه با زبان رفسربر شدقشی بسبار نزدیک است 1.بخشی از آیهای که این کلمه
در آن به کار رفته و اصرل آیه چدبن اسرت :فق استمسک بالعروه الوققی لانفدام لها :دست ان ر زد ان ر
گوشه {ء} استوارررین ،هرگز بده 0بده بسد َد او را« .بَسَد » در اینجا فعل مضارع است.
َس رد » از کجا آم ه اسررت .یک مدشررأ احتمالی آن،
حال بای بببدبم صررفت مفعولی «بَسن رد » در «بن ب ن
میروان این باشر که  visinnبا دگرگون شر گی  nدوم کلمه و رب یل آن به  dبه  * bisindب ل ش ه
و این  dدر ذهن اهل زبان ،نشانۀ بن ماضی شمرده ش ه باش .
احتمال دیگر این اسرت که «بسرد » بن مضارع در نرر گرفته شود و ررکب «بن بسد » ماند «دست
دوز» معدی مفعولی داشرته باشر  .در زیرسراخت «دست دوز»« ،دست» متمم ابزاری در معدی «با دست»
آم ه اسررت و «دوز» معدی مفعولی یعدی دوخته شرر ه دارد .بدابراین در «بن بسررد » «بن» متمم کبفی به
معدی «از بن» و «بسد » به معدی «گسسته و کد ه ش ه» است.
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