
 22/2/8311تاريخ پذيرش:           81/81/8317تاريخ دريافت: 

DOI: https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80497 

 

 

 ندس  ن بَبُ
 1 دکتر علی اشرف صادقی

 

 چکیده

د  بُن»بحث بر سرر ررکب    ر دو ریشه و رحوّل آن است. این رعببر در رفسبر شدقشی « بَسرن

 wisinگوی  که بای  از بن ریشه و اشتقاق کلمه می. به کار رفته است« برکد ه از ببخ»معدای

اشته باش . اررباطی د« گسلب ن»ان  با و نبای  چدانکه برخی پد اشته تنباشر  به معدی گسرس

ری و نبز صورت فعلی دیگ« بگسد ی»لی عار به صورت فچبزی شببه این کلمه در شعر عط

پایان دو بُن برای این واژه  در ررجمۀ قرآن دیگری از کتابخانۀ آسررتان ق آ آم ه اسررت. در

 و بن مضارع در معدی مفعولی.« د»ح آ زده ش ه است: بن ماضی با رب یل نون دوم به 

 بُن بَسند ، رفسبر شدقشی، بن گسل، بن گسسته. ها:کلیدواژه

  

                                                           
 Email: ali_ashraf_sadeghi@yahoo.com                                          یفرهدگستان زبان و ادب فارس.  1
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ای سرررورة اعراف، جمله 10در آیۀ « قطّعدا»( در ررجمۀ کلمه و فعل 181در رفسررربر شررردقشررری )  

د  بکر»صرورت به ردیم و او )=و( بُن بَسند  بک»گذاری( به کار رفته است: )با همبن حرکت« یمدبُن بَسرن

( در ررجمۀ 011از سرررورة اعراف )   1آیرۀ  رهمبن کلمره د«. راهرا کدر یم آن ک از بن )و( ببخ ب

د  بکد »به شررکل « یقطَعُ» بسررد  بکد   و( بن=و( از بن و ببخ ببرّد او )=او )»رفته اسررت:  ربه کا« بن بسررن

او باطل کد  او »با هلاک مترادف آم ه است: « بن بسد »از همبن سروره،  8در آیۀ «. اصرل و بدباد کافران

ه به معدی از ببخ و بن کد « بن بسررد »ها پب اسررت که در این ررجمه«. بسررد  کد  باطل را هلاک و بن

 است.

ر، ریشه یا در این رعبب« بسد »رود که گمان می»علی رواقی در روضرب  بن بسد  چدبن نوشته است: 

عطار  زبه کار رفته است. ببتی ا« گسل»باش  که به جای « گسلب ن»یا « گسرستن»بن مضرارع از مدر ر 

 کد :این معدی را روشن می
 

 چرردرر  آخررر مررن جررگرررخسررررترره
 

 در رررو پرربررونرر م و رررو بررگسرررردرر ی 
 

 (111: 1981)رواقی، « است.« بری ن و گسستن»به معدی « بسد »یا کاربرد دیگر آن « گسد »

ضی به احتمال زیاد بن ما« بن بسد »در « بَسند »رس . این مطل  به این صرورت درست به نرر نمی

با یک اسررم که قبل از آن آم ه باشرر ، همان حالت  مثلاًمضررارع افعال متع ی در ررکببات، اسررت. بن 

بن »شود. بدابراین در ررکببی ماند  شمرده می قبل از این بن آم ه، مفعول آن متع ی را دارد و اسرمی که

نامب ه  «برون مرکز»مفعول اسررت و فاعل این ررکب  خارا از آن اسررت. این نوع ررکببات « بن« »گسررل

مرکز ونشررون  نبز برت مفعولی از افعال متع ی سرراخته میررکبباری که با یک اسررم و صررف شررون .می

یعدی چبزی که بن آن گسررسررته شرر ه اسررت، اما در داخل این « گسررسررتهبن»ررکببی ماند   مثلاًهسررتد . 

أویل ر راین،ته مجهول یا لازم اسررت. بدابشررود و گسررسررفاعل یا نهاد محسرروب می« بن»ررکب  کلمۀ 

« ن بسد ب»روانبم به ررکب  چدبن اسرت: بن )بن چبزی( گسرسرته شر ه اسرت. حال می« گسرسرتهبن»

بست که به شرببه است. رردی  ن« گسرسرتهبن»و « گسرلبن»برگردیم و بببدبم به ک ام یک از دو ررکب  

« گُسنست»است که به  v/wisestشرباهت دارد. بن ماضی فعل گسستن در فارسی مبانه « بن گسرسرته»

رع این فعل در بن مضا .(Mackenzie, 1971است ) v/wisin (n)ب ل شر ه است. اما بن مضارع آن 

ل»فارسری  ، ش ب ل می« نّگُسن»یا « نگُسن*»رسب  بای  به به فارسی می wisin (n)اسرت، اما اگر « گُسرن
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است در شعر عطار  dل آن به دوم کلمه و رب ی nکه حاصرل از دگرگون شر گی  اما صرورت دیگر آن

د »صرورت به د »به جای « گُسرَ و « خَد »که در شعر عطار با « گُسَد »در  aبه  iآم ه است )رب یل « گُسرن

ل»در  aبه  iکلماری نربر آن قافبه شرر ه اسررت قابل قباآ با رب یل  آغازی  vهمبن بن با  .اسررت(« گسررَ

نبن»به  تروانسرته اسرمی آن در  آم ه و« بسد »صورت در یک مثال به ظاهراًکه  ب ل شود« بنسننّ»یا « سرن

سرورة بقره در قرآن مترجم ناقدی از آستان ق آ رضوی به شمارة  012در آیۀ « انفدرام»ررجمۀ کلمۀ 

ای که این کلمه آیه ازبخشی  1اسرت. زبان این ررجمه با زبان رفسربر شدقشی بسبار نزدیک است. 0219

چدبن اسرت: فق  استمسک بالعروه الوققی لانفدام لها: دست ان ر زد ان ر آیه  آن به کار رفته و اصرل در

 جا فعل مضارع است.در این« بَسَد »بده بسد َد او را.  0}ء{ استوارررین، هرگز بده هگوش

د »حال بای  بببدبم صررفت مفعولی  د »در « بَسررن  ،از کجا آم ه اسررت. یک مدشررأ احتمالی آن« بن بَسررن

ب ل ش ه  * bisindبه  dدوم کلمه و رب یل آن به  nبا دگرگون شر گی  visinnروان  این باشر  که می

 نشانۀ بن ماضی شمرده ش ه باش . ،در ذهن اهل زبان dو این 

دست »ماند   «بن بسد »و ررکب   بن مضارع در نرر گرفته شود« بسرد »احتمال دیگر این اسرت که 

« با دست»متمم ابزاری در معدی « دست»، «دست دوز»شر . در زیرسراخت معدی مفعولی داشرته با« دوز

ی به متمم کبف« بن« »بن بسررد »معدی مفعولی یعدی دوخته شرر ه دارد. بدابراین در « دوز»آم ه اسررت و 

 است.« گسسته و کد ه ش ه»به معدی « بسد »و « از بن»معدی 
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