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بررسی زبانی و دستوري پیشوندها و پسوندها 
تاریخ بیهقیدر 

2، ملیحه مهدوي1زهرا افسري

چکیده
عالوه تاریخ مسعوديابوالفضل بیهقی صاحب اثر ارزشمند 

نویسی، فنون ادبی و دستوري را نیز بر وظیفۀ دبیري و تاریخ
سازي اژهدر اثر سترگ خود رعایت کرده و در کنار آن به و

نقش » وندها«و توسعۀ زبان پرداخته است. در این راستا 
تاریخ بسیار مهمی در ساخت ترکیبات واژگانی و زبانی 

کنند. وندها این قابلیت و کارایی را در زبان ایفا میبیهقی
فارسی دارند که با قرار گرفتن در کنار کلمات دیگر، 

ئی خود در کنار واژگانی نو بیافرینند و با همین استقرار جز
دیگر واژگان، برخی توضیحات اضافی را از زبان حذف 
کنند، موجب ایجاز و رسایی سخن شوند و به قدرت و 

اندزبانازکوچکیاجزاي»وندها«جاذبۀ زبان ادبی بیفزایند. 
با امامشخصی ندارند،مفهومومعناتنهاییبهچندهرکه

دورترینبراي ابالغدتواننمی،استنهفتهآنهادرکهقدرتی
کنند. خلقبدیعهاییواژهافکار،تریننایافتنیمعانی و دست

و کهنادبیآثاراجزاي نافذ دراینبررسی و شناخت
برايتواند الگوییمیکلماتباهاآننحوة پیوندباآشنایی
باشد. توانمند فارسیزباندرتازههايواژهساخت

ویسان بزرگ زبان فارسی است بیهقی یکی از نثرنابوالفضل
که به خوبی به اهمیت نقش این اجزا در سخن و زبان پی 

ها و تعبیرهاي تازه برده و به یاري آنها با خلق ترکیب
تحولی شگرف در سبک نویسندگی دورة خراسانی و حتی 

اي از خود به پس از آن پدید آورده و سبک نوشتاري ویژه
یادگار گذاشته است. 

زبان، دستور فارسی، پیشوند، پسوند، بیهقی. ا:هکلیدواژه
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Investigating the Prefixes and
Suffixes Linguistically and

Grammatically in Beihaqi's History
Zahra Afsari1, Maliheh Mahdavi2

Abstract
Abolfazl Beihaqy, the holder of valuable work
titled “Masoudi's History/ Tariq Masoudi”
beside his task on teaching and history-
writing, has observed literary and grammatical
techniques in his great work and beside it
considered to wording and language
developing. In this respect, “affixes” play
most important role in constructing lexical
and lingual compounds of Beihaqy's History.
Affixes have these capability and efficiency in
Persian Language to place along with other
words and create new vocabularies and by
such partial establishment beside other
vocabularies, remove some additional
descriptions from language, lead to brevity
and speech distinctness and add to literary
language power and attractions. “Affixes” are
small components of language that although
they have not a certain and clear concept and
meaning, they can create novel words for
announcing furthest meanings and most
unexpected thought. One model can be
examining and identifying these influent
components in ancient literary works and
familiarity with the way of their linkage to
words for making novel words. Abolfaz
Beihaqi is one of great contemporary prose-
writers that finds well the important role of
this components in speech and language and
creates by their helping and by creating
compounds and new interpretations a
wondrous evolution in writing style of
Khorasani era and even and subsequent eras
and have remained special writing style.
Keywords: Language, Persian Gramme,
prefix, suffix, Baihaqi's history.
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مقدمه
را نمونۀ کامِل بالغِت طبیعِی زباِن تاریخ بیهقی

ت تاریخ خود به اند. بیهقی براي روایفارسی دانسته
گزینی، ی و دستوري همچون واژهـهاي ادبهـگون

موسیقی کلمات، ایجاز و اطناب، بیان و بدیع، 
توصیف، امثال و حکم، اندرزدهی، نقل وقایع و سایر 

هاي زبانی او، فنون بالغی توجه دارد و در هنرمندي
وندها به هنگام آفرینش واژگان جدید و سخت، 

کنند. تالشی که ابوالفضل بیهقی اي ایفا مینقش ویژه
داشتن زبان براي استحکام و ماندگاري و زنده نگه

اي فارسی در این اثر از خود نشان داده، به اندازه
نظران قابل تقدیر و ستایش است که برخی از صاحب

و استادان ادبیات را بر آن داشته است که تحقیقات 
ناتلوسیعی دربارة این کتاب انجام دهند. پرویز 

به بررسی انواع تاریخ زبان فارسیخانلري در کتاب 
ها پرداخته است. وندها و نقش آنها در آفرینش واژه

بعضی از «اي با عنوان خسرو فرشیدورد در مقاله
ضمن اشاره به برخی ،»قواعد دستوري تاریخ بیهقی

از موارد قابل تأّمل دستوري در این اثر عظیم به 
در این اثر و ساخت واژه با شماري از وندهاي رایج

این وندها پرداخته است. سینا جهاندیده در کتاب 
اي که دربارة در تحقیق گستردهمتن در غیاب استعاره

انجام داده به تمامی ابعاد و امکانات تاریخ بیهقی
زبانی و ادبی این اثر عظیم پرداخته است و در بخش 

ارة ـشاب اـوري کتـل دستـه مسائـامکانات زبانی ب
شده در این کتاب شامل بسیاري دارد. موارد بررسی

گزینی، بررسی پسوندها و ساختمان جمالت، واژه
هاي پیشوندها، جایگاه فعل و آمیزش معتدل واژه

عربی با زبان فارسی است. وي  در این بررسی به 

ا ـی بـل بیهقـاست که ابوالفضاین نتیجه رسیده
که ی را انتخاب کردههایتوانمندي واالي خود واژه

ایی هم ـی زیبـم از موسیقـار محکـر از ساختـغی
هاي ارزشمند برخوردار است. یکی دیگر از پژوهش

درخصوص پسوندها و پیشوندهاي زبان فارسی به 
طور اعم از مرحوم فرشیدورد است. او در کتاب 

زبانپسوندهاىوفرهنگ پیشوندهاخود با عنوان 
فارسىزباندستوردربارةیىگفتارهافارسى، همراه

ی از پسوندها و ـل توجهـرست قابـفه،)1386(
پیشوندهاي زبان فارسی ارائه کرده است. با وجود 

هاي ارزشمند، پژوهش خاصی که به این پژوهش
اختصاص تاریخ بیهقیموضوع وندها در کتاب 

وجود ندارد و هر یک از این ،داشته باشد
آثار خود به این پژوهشگران تنها در بخشی از 

اند. موضوع پرداخته

بحث و بررسی   
ه.ق) دبیر 470- 385(بیهقیمحمدخواجه ابوالفضل 

یکی از تاریخ بیهقیفاضل دربار غزنویان، نویسندة 
هاي تاریخ و زبان و ادب فارسی ترین کتابمهم

که است. غالب پژوهشگران ادب فارسی اعتقاد دارند 
اي از بهترین کتاب نمونهسبک نگارش بیهقی در این

روش ترّسل فارسی و آثار منشیان درباري  قرن پنجم 
ها و ). وي واژه1/338: 1372(صفا، هجري است

هاي شیرین و لطیفی را به خدمت گرفته که یا ترکیب
برساختۀ خود اوست یا هنرمندانه و با دقت برگزیده 

اي توانمند و آگاه بهاست. بیهقی به عنوان نویسنده
کرده است در نگارش و تصنیف زبان فارسی سعی 

ها که هم ساخت و چیدمانی اثر خود از بهترین واژه
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آهنگ و هم بار معنایی واالیی دارند، زیبا و خوش
استفاده نماید. آنچه ما را به خواندن این اثر ارزشمند 

کند، لذّت هنري است که در سبک آن مشتاق می
العاده استادانه و یر و فوقنظنهفته است. نثر بیهقی بی

؛2/69:  1370(بهار، در عین حال روان و مؤثّر است
). در این کتاب همه جا موسیقی 30: 1383فروزانفر، 

کالم با اندیشه و معنی سازگاري درخشانی دارد. 
همچنان که در گفتار، آهنگ سخن به اقتضاي معنی 
متغّیر است، بیهقی این نکتۀ ساده ولی ظریف را 

تپش در نوشتۀ خود دمیده استیافته و روحی پردر
). او براي گسترش دامنۀ 827: 1366(یوسفی، 
ترکیبات و اشتقاقات اسمی خود از تعبیرات، 

سازي، واژهسازي،امکانات زبانی مانند ترکیب
استعاري و حتی تشبیهی ترکیبات کنایی، مجازي، 

ن گزیاندیشی بیهقی در بهکند. باریکاستفاده می
ها  و ترکیبات و تعبیرات از دو جهت قابل کردن واژه

ها و بررسی است: یکی آن که آشنایی با معنی واژه
توجه به مورد استعمال آنها از یک طرف نویسنده را 

نیاز کرده و از به کاربردن مترادفات و کلمات زاید بی
از طرف دیگر نثر را به صورتی زدوده، شیوا و بلیغ 

).51: 1379(جهاندیده، استگر ساخته جلوه

پسوندها و پیشوندها
ترین ترین واحد زبان، جملۀ مستقل و کوچکبزرگ

تر از واج نه واحدي کوچک،بنابراین.آن واج است
تر از جملۀ مستقل. داریم و نه واحدي بزرگ
ترین ترین تا بزرگواحدهاي زبان از کوچک

. گروه؛    4. واژه؛3. تکواژ؛ 2. واج؛ 1اند از: عبارت
: 1387(وحیدیان کامیار، . جملۀ مستقل6. جمله؛ 5
اي در بطن این واحدها ها نیز جایگاه ویژه»وند). «7

الصاقبدونوتنهاییبهراپسوندگذشتهدارند. در
بر این ودانستندمیمعنیبیدار،معنیجزءیکبه

باهر گاهمعنی،بیظاهربهجزءِهمینکهبودندباور
معناي همراه شود، رويدیگردارِمعنیجزءیک
یایعنی؛گذاردمیتأثیرشده،افزودهآنبهکهايپایه

بهراآنمعنیکند یااضافه میپایهمعنايبهچیزي
طبق نظر .)2: 1371(کشانی، کندمیعوضکّلی

دستورنویسان قدیم وندها یعنی پیشوند، میانوند و 
د که به ترتیب در اول یا هایی هستنپسوندها، واژك

آیند و مفهوم ها میوسط یا آخر تکواژها یا واژه
بخشند و گاه، طبقۀ دستوري آنها جدیدي به آنها می

آید، که بر سِر اسم می» بی«کنند. مثًال را عوض می
» بیکار«کند، چنان که در می» صفت«آن را تبدیل به 

آید آن را به اسم تبدیل می» صفت«که به آخر » ي«و 
). 272: 1374(انوري، »خوبی«چنان که در کند،می

وندها را بر حسب اینکه در کجاي واژه قرار گیرند 
کنند: به سه دسته تقسیم می

شناسی، تکواژ : پیشوند در زبان5پیشوند.1
چسبد و معناي اي میواژهاي است که به آغازوابسته

دهد.واژه را  تغییر می
اند که بین دو : میانوندها تکواژهایی6میانوند.2

اسم مکرر و گاهی نیز بین دو اسمی که با هم 
آیند و از اجتماع آنها واژة جدیدي سنخّیت دارند، می

در » تا«، »لبالب«در » ا«از قبیل .شودساخته می
، »خوابرختِ«اضافه) در (نقش نماي ، ــِ »سرتاسر«
: 1387(وحیدیان کامیار، ، و...»وگوگفت«در » و«

126 .(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. prefix

6. infix
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اي است که : پسوند، تکواژ وابسته7پسوند.3
چسبد و معنا و ذات واژه رااي میبه پایان واژه

دهد. در دستور زبان پنج استاد بحثی از تغییر می
پیشوندها نشده و در آخرین بخش از کتاب به 

اشاره رفته و آمده است: » پساوند«ا عنوان پسوند ب
مقصود از پساوند حروف مفرد یا مرکب است که «

د و در معنی آنها تصرف شوبه آخر کلمات افزوده 
کند. پساوند بر دو قسم است: مفرد، مرکّب. پساوند 

دانا، مانند مفرد آن است که شامل یک حرف باشد
ف دوم. پساوند مرکب آن است که شامل دو حرو

:1363(قریب، یا بیشتر باشد: تاجور، باغبان و...
هاي جهان کلماتی در اغلب زبان). «2/121-122

وجود دارد که به اول یا آخر کلمات پیوسته شده، 
دهند و به آنها معانی مخصوصی به آن کلمه می

گویند و اگر در جلو کلمات می» وند«یا » ادات«
و اگر در آخر باشند پیشوند یا پیشاوند نام دارند 

»کلمات درآیند به آنها پسوند یا پساوند گویند
). 99: 1339(ناظمی، 

وابستهیامقیّدسازةراخسرو فرشیدورد وندها
با یانرودبه کارکه به تنهاییداندنامستقلی مییا

کلمۀ هاآنباوباشدهمراهدیگريکلماتیاهاسازه
). وي 88: 1386، (فرشیدوردبه وجود آوردايتازه

هاي ترکیبی و پسوندها را از لحاظ قدرت ساخت
غیرفعال و «، »فعال«سازندگی آنها به سه دستۀ 

) 41: 1389، همان(تقسیم کرده» بینبین«، و »مرده
گونه تعریف نیز نام برده و آن را این» وندشبه«و از 

بعضی از کلمات به مرور زمان عالوه بر «کند: می
کنند و با معنی د معنی ثانوي پیدا میمعنی اصلی خو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. suffix

روند این گونه جدید در کلمات غیربسیط به کار می
نامیم. مثالً در فارسی کلمات می» وندشبه«کلمات را 

در دوـعالوه بر معنی اصلی خ» شاه«و » آباد«
، »آبادسعادت«، »آبادولی«کلمات غیربسیطی چون 

وند و در رو جز آن به کار می» شاهراه«، »شاهرگ«
دارند» بزرگ«و » مکان«این کلمات به ترتیب معنی 

). او در تکمیل بحث وندها از 24- 25(همان: 
بدین .کندیاد می» زایا«و » سترون«، »مرده«وندهاي 

زبان فارسی در دوران باستان وندهاي «ترتیب که 
فراوانی داشته که در دورة انتقال به فارسی میانه 

اند یا با ریشۀ کلمات چنان فتهغالب آنها یا از بین ر
اند که دیگر قابل شناسایی نیستند، جوش خورده

). در دورة ma -ga(»اگام«) در ma» (ما«مانند 
فارسی میانه به دلیل از میان رفتن وندهاي فارسی 

زبانان، وندهاي جدیدي پدید باستان و نیاز فارسی
آمد. این وندها یا از ترکیب وندهاي کهن و یا از 

دیل کلمات ساخته شدند. در دورة انتقال فارسی تب
میانه به فارسی نو بعضی از این وندها متروك شدند 
و گروهی باقی ماندند. در دورة فارسی نو نیز 

اند که یا از تبدیل وندهاي جدیدي پدید آمده
(باد، سان، دیس، اندکلمات مستقل ساخته شده

ربی و هاي غیرایرانی چون عکده، گون) یا از زبان
(بُل، بِال، الـ ، باشی، اندترکی به فارسی راه یافته

ها به فارسی وارد ها و لهجهلو) و یا از گویش
اند. در حال حاضر وندهاي زبان فارسی را شده
اي را که توان به سه دسته تقسیم کرد: دستهمی

نامیم، می» مرده«اند یکسره متروك و فراموش شده
د که هستنهاییستۀ دوم آند». آمدن«در » آ«انند م

اند و از روي هنوز معنی نخستین خود را حفظ کرده
،توان آنها را بازشناختهاي دیگر میقیاس با کلمه
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وروندولی براي ساختن کلمات جدید به کار نمی
در » پاد«نامیم، مانند می» سترون«این گروه را 

» یزه«و » پوشاك«و » خوراك«در » اك«و » پادزهر«
گروه سوم وندهایی هستند که و جز آن. » پاکیزه«در 

شودهاي جدید استفاده میها براي ساختن واژهاز آن
» خوبی«در » ي«نامیم، مانند می» زایا«این گروه را و

(همان: و...» پایه«و » روزه«در » ه«و » دانایی«یا 
84-83 .(

ها، در خصوص نقش و عملکرد وند در واژه
وندهاي «کنند: دو دسته تقسیم میوندها را به

» وندهاي تصریفی». «9وندهاي اشتقاقی«و » 8تصریفی
یعنی کلمه را براي ایفاي نقش ؛نقش نحوي دارند
دهند و هاي نحوي پردازش میمعینی در ساخت

، با همۀ . به عبارت دیگرکاربردشان قیاسی است
توانند به کار روند و اعضاي یک مقوله از کلمات می

» ب«و » هازن«در » ها«مانند: پذیرند، ر استثنا میکمت
.سازي دارندنقش واژه» وندهاي اشتقاقی«. »برو«در 

سازند و کاربردشان به این معنی که واژة جدید می
یعنی با همۀ اعضاي یک مقوله از ؛سماعی است

روند و تعدادشان از وندهاي کلمات به کار نمی
قرار گرفتن، در از نظر محل.تصریفی بیشتر است

معموالً به پایۀ کلمه مقایسه با وندهاي تصریفی، 
دهند،ترند و غالباً مقولۀ کلمه را تغییر مینزدیک
»کارگر«در » گر«و » دردناك«در » ناك«مانند 

).23- 24: 1371(کلباسی، 
آفرینی سازي و واژهدر ترکیب» وندها«نقش 

ا را از ترکیبی پسوند و پیشوندهبیهقی ساختمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. Inflectional affixes

9. Derivational affixes

توان به سه دسته لحاظ قدرت سازندگی آنها می
تقسیم کرد:

مصدري و نسبت.» ي«و » گر«فّعال: مثل . 1
در » آ«و » پاتک«در » پا«یرفعّال و مرده: مانند . غ2
.»آوردن«
».پرستار«در » ار«بینابین: مثل . 3

توان به طور نامحدودي ها میبا وندهاي فعّال
توان به نسبت را می» ي«مثالً کلمۀ تازه ساخت. 

صدها واژه چسباند و با آن صدها صفت تازه به 
ن ابیولی با عناصر غیرفعّال و مرده و بین،وجود آورد

ه توان چنین کرد و آنهایی که با این مواد ساختنمی
» هرایان«، »فرآیند«معنی روشنی ندارند. مانند: ،اندشده
ا ). بیهقی ب41: 1389(فرشیدورد، و...» پدافند«و 

هاي فارسی و به کار گرفتناستفاده از ترکیب واژه
زند. سازي دست میپیشوندها و پسوندها به واژه

سازي در واقع جزو امکانات زبان فارسی ترکیب
اما بیهقی از معدود نویسندگانی است که به ،است

ارت ـوري، مهـهاي دستدهـاهی از قاعـب آگـسب
خالقیّت خود به نمایش گیري از آن را با بهره
اژه و20بیش از » گونه«گذارد. او  تنها با پسوند می

، »متربّدگونه«، »گونهعاصی«مانند: ،ساخته است
» ترگونه«و.... که برخی از آنها مانند » گونهخلق«

نظیر است. همچنین با بسیار زیبا و در نوع خود  کم
،»چاشتگاه«، »بهارگاه«هاي چون پسوند گاه واژه

ست دهد و از این قبیل او... را ارائه می» گریزگاه«
، »رسولنیم«مانند: » نیم«ترکیباتی مرکب از 

ا بیا ترکیباتی ،»دشمننیم«، »کافرنیم«، »عاصینیم«
، »کندوريفراخ«، »حوصلهفراخ«مثل: » فراخ«لفظ 

ر و.... (براي آگاهی بیشت» مزاحفراخ«، »سخنیفراخ«
).821- 824: 1366نک یوسفی، 
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ی شناسی پبیهقی به این راز بزرگ زبان،در واقع
رابرده بود که الزم است بسامد و قدرت معنایی واژه

اه هاي مختلف به درون واژه رافزایش داد و از زاویه
پیدا کرد و مهم محل استقرار واژه و کلمه است که

در چه جایگاهی چه معنایی خواهد داد، نه خود 
کارگیري واژه در). به59: 1379ده، (جهاندیکلمه

هاي کالمی و معانی خاص و جدید نیاز به مهارت
مروزااگر ما زبان معیار را زبان «جسارت زبانی دارد. 

یک از نظر زبان خودکار امروز،تاریخ بیهقیبگیریم، 
کس با زبان نوع انحراف از معیار است. امروز هیچ

ن نویسد، پس همیبیهقی و با موسیقی نثر او نثر نمی
تواند ما را آورد و میانحراف التذاذ به وجود می

).79- 80(همان: معطوف به خود زبان کند

الف) بررسی پسوندها 
وپیشوندهاکتاب ردصمصامی»: آور- «.1

را در » آور) «227: 1346(فارسیزبانپسوندهاي
ر پسوند اتّصاف، به معنی بسیار و پُ»تکاور«ةواژ

ی در معن» تناور«بسیار دونده) و در واژة (تکاور: 
تن). (تناور: بزرگداندبزرگ و کالن و درشت می

ا، ـهتـشخصیژگیـویها وتـموقعیانـبیرايـب
استنموديمرخم  بهترینمرکبفاعلیهايصفت

تواند این معنا به می» آور«حال است  و گویايکه
ه معنايب» آورگردن«ترکیب خوبی القا کند. مانند

ِم و بگتغدي را فرمود که هزار غال«دلیر: وپهلوان
). 540(ص »پوش را نزدِ من فرستآورتر زرهگردن

در » جگرآور«نیز به همین ترتیب است ترکیب 
در و ما»: «نترس و پر دل و جرأت و باروحّیه«معناي 

).199(ص» حسنک زنی بود سخت جگرآور

جهت هاي بلند بیهقی از مصوّت»: ا- «. 2
هاي ردن و شورآفرینی در ساختار عبارتموسیقایی ک

د ) و پسون111: 1379(جهاندیده، خود استفاده کرده
ی به این امر نموده است. براي مثال کمک شایان» ا- «

در عبارت معروف کتاب، که از زبان مادر حسنک 
پس گفت: بزرگا مردا که این پسرم بود! که «است: 

ان بدو داد و پادشاهی پادشاهی چون محمود این جه
ترکیبی » بزرگا). «199(ص»چون مسعود آن جهان
ژه وند کثرت و در این وا» ا- «از صفت و وند است. 

نیز» مردا«مبالغه و نشانۀ تعظیم و احترام است. 
ترکیبی از صفت و وند است و در این عبارت پسوند 

). موارد فوق در 423: 1384(شریعت، تعظیم است
و بزرگا «یابند: ها نیز مصداق میلخصوص این مثا

مردا که او دامن قناعت تواند گرفت و حرص را 
صعبا فریبنده «) یا 86(ص »گردن فرو تواند شکست

ي که این درم و دینار است! بزرگا مردا که ازین رو
).484(ص »برتواند گردانید!

بعضی از این ترکیبات و عبارات اشتقاقی، از 
ساخته صفت فاعلی» ا- «جزء مادة مضارع با افزودن

در عبارت:» دانا«شود. مانند می
(ص »آن مرِد کافِی داناِي بکارآمده پیش...«

ه را ـه است و زمانـی گفتـاد رودکـو است«، )317
»نیک شناخته است و مردمان را بدو شناسا کرده

).87(ص 
دو مثال ذیل نیز از دیگر موارد کاربرد پسوند

ترکیب صفت با این پسوند: صورت است به»  ا- «
»واببدیشان ُنمایند پهناي گلیم تا بیدار شوند از خ«

»و پس فردا مرگ او را آشکارا کنیم«، )179(ص
).51(ص 



63/  زهرا افسري، ملیحه مهدويتاریخ بیهقیتوري پیشوندها و پسوندها در بررسی زبانی و دس

در حقیقت همان » را- «پسوند »: ار- «پسوند . 3
ی است که به مادة در فارس» دار- «یا » تار- «پسوند 

ود: ـشماضی افزوده و از آن سه معنی حاصل می
اسم معنی که حاصل مفهوم فعل را بیان الف)

صفت ب)کند، مانند: گفتار حاصل فعل گفتن؛ می
اثر ار،مفعولی یا نتیجۀ اثر فعل بر مفعول، مانند: گرفت

صفت فاعلی، مانند: ج) فعل گرفتن بر مفعول؛ 
د در پارسی باستان به صورت ـن پسونـار. ایـپرست

ارسیک یا (پوجود داشته است و در پهلوي» رت- «
ودرآمده » دار- تار، - «فارسی میانه) به صورت 

از ترکیب مادة ماضی با آن ساخته يکلمات بسیار
همان است که » د«به » ت«شده و قاعدة تبدیل 

، تاررود، مانند: رفدربارة پسوند مصدر نیز به کار می
- 1365:2/112خانلري، جستار، دیدار، نمودار و... (

از این دست شواهد بسیار تاریخ بیهقی). در 111
) و نمودار87(ص دیدارکردار و خوباست: زشت

) و...139(ص 
ند از ماّدة مضارع فعل با این پسو»: ان- «.4

حاصل ) صفت فاعلیan-» (ان- «افزودن پسوند 
» ان- «). پسوند 1365:2/109خانلري، شود (ناتلمی

چسبد و صفات فاعلِی به بن مضارع افعال می
ندة حالت موقّت است، مانند خندان یعنی بادهنشان

حالِت خنده، در حال خندیدن. به همین سبب 
به عنوان ،شوندصفاتی که به این شکل ساخته می

ی روند. این قیدها حالت یا عملقید حالت به کار می
ر دهند که همزمان با فعل اصلِی جمله، درا نشان می

ِف و بر ُشرُسخت ناالن شد «حال اّتفاق افتادن است: 
جه بونصر و استادم خوا). «62(ص »هالك شد

و به دیوان رسالت بودمشکان سخت ترسان می
).90(ص »نشستنمی

گاه این پسوند در یک کلمۀ مشابه تکرار 
و تکرار و شدّت است:تأکیدشود و منظور از آن می

رفتند تا دیه که در پاي کوهو آویزان آویزان می«
و آنگاه برنشسته و خوران خوران«. )137(ص » بود.

مۀ ). گاه در دو کل174(ص »به کوِي عبّاد گذر کرده
از یک » و«متفاوت اما مرتبط با هم، با حرف عطف 

و دولت افتان و خیزان بهتر «شوند: دیگر جدا می
).490(ص »باشد

این پسوند هنگامی که با اسم خاص همرا شود، 
مانند: ،کندمینسبت فرزندي یا نسبت مکان را بیان

ین ابابکان، دارایان، گرگان. در فارسی دري استعمال 
جزء در نسبت خانوادگی متروك شده، اما در 

هاي خاص کهن یا جغرافیایی باقی بسیاري از نام
). مانند: دیلمان، 1365:3/14خانلري، (است

ازها این پسوندکرمانشاهان، و... در بیشتر این نام
ولی به تدریج ،پسوند جمع استنظر تاریخی همان 

). 27: 1371(صادقی، معنی مکانی پیدا کرده است
)  و چغانیان و قبادیان و 110(ص مانند: گرگان

). 112- 113خُتالن... (ص 
ند در دستور زبان سنتی به انه: این پسو- «.5

عنوان پسوند لیاقت، نسبت و شباهت شناخته شده 
اي انسان را هاست و  اغلب به صفاتی که ویژگی

ار هایی که دربارة انسان به کدهند و به اسمنشان می
سازد که براي شود و صفاتی میروند، ملحق میمی

هاي حالتی که داللت بر ها و اسمتوصیف اسم عمل
کنند، به حاالت و اعمال و رفتار و روش انسان می

حاضران چون این ). «24: 1372(صادقی، رودکار می
(ص »بشنودند، سخت شاد شدندسخنان ملکانه

ا و آن به رضا بشنویم و نصیحت مشفقانۀ او ر). «70
.)84(ص »بپذیریم
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وسوند نگهبانیپ»بان- «پسوند »: انب- «.6
صفتوشودمیترکیباسماست که بامحافظت

دارنده به کلمه سازد و مفهوم حافظ و نگهمیمرکب
یزبانی هر بار که برنشستی ایشان را م«بخشد: می

بان را باز منصوِر دیوانبو). «132(ص»کردي
).176(ص »فرستاد

به معنی» بان- «هاي زیر، پسوند در مثال
ادر مبر این «به کار رفته است: » دارنده«و » ورزنده«

اندرین بودند «.)213(ص»مهربان رحمت باید کرد
ر بانان که بر کوه بودند ایستاده به یکدیگکه دیده

.)569(ص» تاختند
» وان- «شکل قدیمی این پسوند به صورت 

تاریخ نیز در » الو- «(مانند پالیزوان و ساروان) و 
ان هم» پشتیوان«کاربرد دارد. در عبارات زیر بیهقی

و «وند محافظت است: همان پس» وان- «و » پشتیبان«
امیر یوسف را با فوجی لشکر قوي به قصدار فرستاد

).251(ص»و گفت: پشتیواِن شماست... 
نیز » کوتوال«به ویژه در واژة » وال- «پسوند 

شکل تغییریافتۀ پسوند » وان- «احتماًال باید همانند 
هایی مانند نگهبان، پاسبان، باغبان در واژه» بان- «

و «باشد که وندي فعال و معنی آن محافظ است: 
ها نبشتند به سرهنگ بوعلی کوتوال گفته بود تا نامه

براي آگاهی (). 46(ص »ن خبراطراف والیات بدی
ر.ك: » کوتوال«بیشتر از معنا، ریشه و پسوند واژة 

: 1357امین، ؛ شریک1/88ج :1388رهبر، خطیب
: 1314؛ نفیسی، 30- 31: 1373؛ میردیلمی، 204
). مورد دیگري که در بررسی وندها قابل ذکر 905
(پوشش و زره اسب »برگستوان«واژة متروكِ ،است

است و چون معناي محافظت نیز از آن ها) در جنگ

ت است که ، بسیار محتمل و نزدیک به واقعیآیدبرمی
: 1386(کزازي، آن پسوند محافظت باشد» وان«
هاي و لشکر بر سالح و برگستوان و جامه): «1/264

ها به دورویه ها و سالحدیباي گوناگون با عماري
). 293(ص»هابایستادند با عالمت

» pati-«از ریشۀ» َبد- «پسوند : «»بت- «.7
م ی میانه با مفهودر فارس» بَد- َپت/- «پارسی باستان و 

هاي فارسی بر جا فرمانروا و رئیس در بعضی کلمه
اه ). از دیدگ31- 3/32: 1365(خانلري، »مانده است

وندي سترون است؛ badiیا bod» ایران ُکلباسی«
ا ید محافظ در کلماتی مثل آذربد، سپهبد معنی این ون

). تنها شاهد براي 126: 1371(کلباسی، استمسئول 
وزین «این مثال است: تاریخ بیهقیاین پسوند در 

جا نشستی ده ناحیت تا ُجرَوس که درمیش بَت آن
گویا عنوان یا » درمیش). «136(ص»فرسنگ بود

لقب شخص یا قبیله و سلسلۀ پادشاهان محلی و 
روشن است به معنی جزء دوم کلمه هم که تقریباً

فتهر سپهبد و باربد به کار ررئیس و امیر چنان که د
).309- 1388:1/310رهبر، (خطیباست 

پسوند در کنار» تاش- «د ـپسون»:اشـت- «.8
مانند » تاش«ی بسیار مرسوم است. در ترک» تگین- «

در زبان فارسی و در حکم پسوند » هم«پیشوند 
یعنی » یلتاشخ«اشتراك است. به عنوان مثال 

و به معنی سپاهی که همه از یک » خیلهمکار، هم«
خیل باشند و مرکب است از خیل به معنی طایفه و 

و مبشّران ): «1/86همان: (»تاش پسوند شرکت
(ص »مُسرع از خیلتاشان سوي غزنین فرستادند...

تاش حاجب بزرگ را ساالرتاش و التونو سپاه«).45
).52(ص »را بخوانیدو دیگر اعیان و مقدّمان 
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ة که سازند» تر- «فضیلی پسوند ت»: تر- «.9
بسیار دیده تاریخ بیهقیصفت برتري است، در 

تر و شکوفه آبدارتر و هر کدام قوي«شود: می
و حاضرانی که بودند از هر). «43(ص» برومندتر...

). گاه این پسوند 44ص »(دستی، برتر و فروتر...
چیزها از وي آموختندي که چنین «مکّرر شده است: 

و 170(ص » تر و مهترتر روزگار بودکه مهذّب
با » دال«ریشه بودن مخرج ) و گاه به خاطر هم191

بِل این پسوند حذف ، حرف ماق»تر- «پسونِد » تاءِ «
» بدتر«) که همان 122(ص »بتر«شده است، مانند: 

است.
و » مانند«در ترکی یعنی » تگین»: «تگین- «.10

» هامیر و فرماند«به معناي » تگین«گویند میها برخی
باً رفت، ولی غالاست. این پسوند گاه تنها به کار می

عربی (به ندرت) و ترکی (در هاي فارسی وواژه
و» شارتگین«شد. مثالً اغلب موارد) بدان اضافه می

ۀ(نوعی پارچ» شار«هاي ا واژهبکه - »نوشتگین«
اند.ترکیب شده(به معناي عسل) » نوش«ظریف) و 

تگین) و علی44(صبه عنوان نمونه نک: بگتگین
).112(ص ) و آسیغتگینِ 112(ص 

غیرمنتظره ايگاه به گونهبیهقی:»جاي- «.11
دهد. میجايجدیديهمنشینیمحوردرراايواژه

محور جانشینی به قصد ازراايواژه،در واقع
اصخبه نحوهمنشینیمحوردروگزیندبرمی
به ).277: 1391زاده و...، (گلیکندمیترکیبخود

بریدصاحببیان موقعیتعنوان نمونه براي
گزینشبارا»جايمتواري«مکانی ترکیبنیشابور

ترکیبوزباناز امکانات جانشینی» متواري«ةواژ
نوازيچشمشکلبه» جاي«پسوند مکانی باآن

ملطّفه لقعدهاذيروز شنبه هفتمدر«ساخته است: 
نیشابور،بریدجُمحَی صاحببوالمظفرازرسید

جاي نبشت، بهنبشته بود که بنده این از متواري
»بسیار حیلت این قاصد را توانست فرستاد

امیر گِرد بر گردِ قلعت «:دیگرثالم). 518(ص
همه «).135(ص »ها بدیدجايبگشت و جنگ

ک لشکر در سالح صف کشیده بودند از نزدی
.)44(ص»پرده تا دورجاي از صحراسراي

نشانۀ تصغیر و گاهی » هچ- «پسوند »: چه- «. 12
مانند .شوداختصاص است و به آخر اسم ملحق می

د دارد، هم کاربر» ژه- «کوچه، موبچه و... به صورت 
؛ 283: 1374، دیگران(انوري و مانند: مویژه (مژه)

کرد و وي دست اندر زیر). «276: 1389نوبهار، 
»هاي ِازار را ببستاِزاربند استوار کرد و پایچه

پس امیر برخاست و به سرایچۀ  خاصّه «.)197(ص
).472(ص»رفت و جامه بگردانید

حاجت بلگاتگین به در جامه خانه بود نشسته، «
چون خواجه بیرون آمد، بر پاي خاست و تهنیت کرد 

ت اي با دو پیروزه نگین سخو دیناري و دستارچه
»بزرگ بر انگشتري نشانده به دست خواجه داد

). دستارچه به معنی دستمال کوچک 204(همان: 
اژه معنی نسبت دارد مثل در این و» ار- «است و وند 

).100: 1371(کلباسی، هاي زنگار و ساالرواژه
» داشتن«ریشۀ فعل » دار- «پسوند »: دار- «.13

ویندارمانند: د.ازدـست میـم، صفـت و از اسـاس
در «:مثال از بیهقی.)1365:3/35پاسدار (خانلري، 

(ص »آن خلعت هر چیزي بود از آلت شهریاري
این پسوند یکی از وندهاي پرکاربرد بیهقی .)523
به طوري که او این واژه را اساس ساختن ؛است
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هاي فاعلی مرّکب قرار داده که بسیاري از صفت
مشاغل خاص مناصب درباري و سپاهی ومعموالً

(ص مانند: شرابدار.گیرددورة غزنوي را در بر می
).58(ص دارسیاهو)51(ص )، رکابدار45

عل مکانی و پسوند ف» دان- »: «دان- «.14
چهار تاج زرّین مرّصع به جواهر و «ظرفّیت است: 

بیست طبق زرّین میوة آن انواع جواهر و بیست 
دو «).495(ص »دوکدان زرّین جواهر درو نشانده

هاي پرشراب و راحیـا صـن بـۀ زرّیـخانمجلس
.)234(ص »ها راست کردنددانها و نرگسداننقل

است تاریخ بیهقیدر » اند- «نوع دیگري از پسوند 
(ص»کاردان«مانند: .دهندة دانندگی استکه نشان

.جز اینها) و236(ص » دانمعاملت«)، 359
ها ملحق این پسوند به اسم»: تانس- «.15

دهندة مکانی است که مصداق کلمۀ شود و نشانمی
تان، مانند بیدس.شودپایه در آنجا به فراوانی یافت می

ي کوهستان، گورستان و... . به همین سبب نام تعداد
ن ر آدها و کشورها با نام اقوام ساکن از مناطق، استان

، نستامانند: افغان.اندها با این پسوند ساخته شدهجاي
.)22: 1371(صادقی، ازبکستان، ترکمنستان ، و...

و مانند: زمستان.گاه بر اسم زمان نیز داللت دارد
تابستان. 

اي که هاي نوع اّول: یعنی الحاق به اسامیمثال
.دهندة مکان و کثرت چیزي در آن مکان استنشان

اي ستان که نشانگر فراوانی الله در منطقهمانند الله
میدان و همه«شکرستان و نیستان و...: است، یا ل

محمد «، )493(ص »بودشدهستاناللهشابهاردشت
دو سه «،)216(ص »شارتگین و لشکرستان دیلم و...

هاشان هزار سوار سلطانی و ترکمان در خرماستان

تا شارستان مسجِد «، )251- 252(ص »کمین نشاندند
(ص »آدینه که رسول را جاي، آنجا ساخته بودند

75(.
هاي نوع دوم: یعنی آنها که نام مکانی مثال

: اشخاص ساکن در آنهستند به سبب فراوانِی قوِم و
چون مکاتبت کردن با خانان ترکستان و عهد بستن «

لک و خانۀ آن م«،)110- 111(ص »و عقد نهادن...
را به دست خویش ویران کردند و آن رفت از ایشان 

) و 647(ص»مسلمانانکه در کافرستان بنرفتی بر 
)225(ص »پس چون از دبیرستان برخاستیم«

.[دبیرستان: محل استقرار دبیران غزنوي]
،»زاولستان«هایی مانند وضیح اینکه در مثالـت

رسد، چه این کلمه بدون زاید به نظر می» انست- «
رود. ظاهراً پسوند نیز به کار میتفاوت معنی، بی

ات مشابه همچون: (و کلمپسوند در این کلمات
ر کابلستان و الرستان و هندِستان) به قیاس با سای

امّا ،افزوده شده است» ستانِ- «هاي مختوم به نامجاي
نام مردم معتقد به » هندو«از کلمۀ » هندوستان«

(آیین هندو) و پسوند مورد بحث ترکیب هندوییسم
: 1371(صادقی، شده است و بدون آن کاربرد ندارد

22.(
هاي نوع سوم: یعنی آنها که بر اسم زمان مثال
و ما قصد بلخ داریم این زمستان «کنند: داللت می

(ص»)؛ چنان که در بهار و تابستان ابر باشد85(ص 
119 .(

ردهبابوالفضل بیهقی واژة شارستان را نیز به کار 
). تا44(ص»در شارستان رتبیل فرود آمده...«است: 

ه رسول را جاي، آنجا ساختشارستان مسجِد آدینه که 
.)75(ص »بودند
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وند در این واژه اسم مرکب » انوري«از نظر 
اسم » وحیدیان کامیار«ولی از نظر ،ساخته است

مشتق است که از یک تکواژ آزاد و یک وند ساخته 
اشرف صادقی در بحث از پسوند اما علی،شده است

دِ ظاهرًا پسون«نویسد: در واژة شهرستان می» انست«ِ
ا بان ستان قیاسًا به آن افزوده شده، اما بعدها شهرست

شهر تفاوت معنی پیدا کرده و شهرستان (و نیز 
شارستان) به قسمت درونی یک شهر که با بارویی از

(صادقی، »شده اطالق شده استحومه جدا می
1371 :22.(

این پسوند را پسونِد اسِم مصدر »: ـِ ش«.16
اند: یز چنین تعریف کردهنامیده و اسم مصدر را ن

اسمی است مشتق از فعل و دال بر معنی«
).20: 1341(معین، »مصدرگونه، مانند دانِش

گماریم به اندك مایه اي میاکنون اینجا شحنه«
»مردم آزمایش را تا خود از شما چه اثر ظاهر شود

و ماندن وي از بهر آرایش روزگار ما «،)56(ص
هاي وي مرا خوش مالش«، )166(ص » بوده است

.)151و 135(ص» است
تاریخ بیهقیکه در »  ـَ ك«پسوند »: ـَ ك«.17

در فارسی میانه و دري معانی ،بسیار متداول است
بخشد: گاهی معناي تصغیر، گوناگونی به کلمه می

گاه تحبیب و گاه معناي تخصیص و... را افاده 
:1377خانلري، .(براي آگاهی بیشتر ن.كکندمی
3/12  .(

رد این براي کاربتاریخ بیهقیهایی از نمونه
پسوند:
و برادرش ابوالقاسم «»:تحبیب و تعظیم«وند - 

نیشابوري سخت استاد و ادیبک بومحمِد دوغابادي 

مردي سخت فاضل و نیکو ادب و نیکوشعر و لیکن 
، )159(ص» در دبیري پیاده، در چِپ طاهر بنشستند

رنگ با یی داشت حبريبند، ُجبّهیحسنک پیدا آمد ب«
).194(ص »زدسیاه می
م در راه بوالفتح بستی را دید»: «تصغیر«وند - 

خلقانی پوشیده و مشگکی در گردن و راه بر من 
آمد و و این بیچارگک می«،)179(ص»بگرفت

یا سبکتگین بدان که آن «، )213(ص » نالیدمی
بچگک بخشایش که بر آن آهوي ماده کردي و آن

.)213(ص»بدو باز دادي... 
[آهو]بازنگریستم مادِر بچّه»: «شباهت«وند - 

آمد و غریوي و خواهشکی بود که بر اثر من می
گونه و [خواهشک یعنی خواهش)213(ص » کردمی

.رفتار خواهشمندانه]
ساز در مورد پسوند صفت» فرشیدورد«مرحوم 

معانی اصلی ك با حفظ َ- «گوید: می» كَ- «و قیدساز 
(فرشیدورد، »کندگاهی صفت را تبدیل به قید می

و » خوشک خوشک«). که این در مورد 369: 1386
و «کند: کامًال مصداق پیدا می» نرمک نرمک«

نرمک سماعی خورد و نرمکخوشک ِمی میخوشک
).396(ص »شنیدیی و گفتاري میو زخمه
ترکیبدرکهاستفاعلیپسوند»:  کار- «.18

صیغۀ مبالغهنوعازفاعلیصفتمعنی،اسماب
درآمدنباسازد، مانند: کامکار و ستمکار. گاهمی

است: پیشکار. به نظر ساختهفاعلیصفتقید،آخر
ت: ـداراي دو نقش اس» کار- «پسوند » محمد معین«
مبالغه ۀشود و صیغ. به اسم معنی ملحق می1

به اسم ذات .2سازد، مانند ستمکار، فراموشکار؛ می
سازد، شغل میۀشود و صیغو اسم معنی ملحق می
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دهخدا، .(معین و نیز ن.كمانند آتشکار و خدمتکار
از بیهقی است:»). کار«ذیل 

به قلعه موقوف باشد با قوم خویش و ندیمان «
و حکم ). «44(ص»و اتباع ایشان از خدمتکاران...

اوراست در راندِن منحت و محنت و نمودن انواع
و حصیري هر چند ). «43(ص»کامکاري و قدرت...

)182(ص»گوي،...کار و گزافمردي است گزاف
ز دستورنویسان این پسوند برخی ا»: گار- «.19

ر . پسوند فاعلی د1اند: را به سه دسته تقسیم کرده
. پسوند 2آخر ُبن فعل مثل: آفریدگار، آموزگار؛ 
. پسوند 3نسبت در آخر اسم مثل: کامگار، یادگار؛
(انوري ولیاقت در آخر بُن ماضی، مانند: ماندگار

تر گواهی بر این چه بزرگ): «286: 1374، دیگران
ت گویم کالم آفریدگار است جلٌّ جاللُه و تقدَّسَمی

ما را یادگاري ده از علِم «،)119ص »(أسماؤُُه 
بزرگا و بارفعتا که کاِر امارت«،)320(ص »خویش

ت پادشاه کامگار و کاردان محتشم است، اگر به دس
).359(ص »افتد..

وند چندان زایا نیست و این پس»: گان- «.20
). 134: 1371(ُکلباسی، معنی اصلی آن نسبت است

نسبی یا صفتبهراآنوآیدمیاسمآخردر
رویاِن و این ساقیاِن ماه«کند، مانند: میبدلشمارشی

) 260(ص »مدندآعاَلم به نوبت دوگان دوگان می
...»بیرون هدیۀ نوروز و مهرگان از هر چیزي و «

و پسر را باید که به گروگان این جا یله) «53(ص 
سلطان، طاهر دبیر را گفت حاجب ). «273(ص »کند

را بگوي که لشکر را بیستگانی تا کدام وقت داده 
). بیستگان مواجب لشکریان و جیره 85(ص» است

اژه پسوند ودر این » گان- «و نوکران استۀو ماهیان
).194: 1382(فرشیدورد، ساز توزیع استاسم

سوندهاي پیکی از » گاه- «پسوند »:گاه- «.21
ساز زبان فارسی است و با افزوده شدنزمان و مکان

ام محل انج«به اسمی با معناي عینی یا ذهنی، مفهوم 
کند. براي نمونه واژةرا به ترکیب اضافه می» کار

خلوت (خلوت کردن)+ «که ترکیبی از » تگاهخلو«
محل خلوت «است، معناي »  گاه (محل انجام عمل)

: 1395، دیگران(رضایی وندکرا منتقل می» کردن
است و فعّالوسازاسميپسوند» گاه- ). «113-112

ازمان رمعنیگاهومکانمعنیگاهدر تاریخ بیهقی
به خرگاههپردسرايدرگرمگاهیک روز«رساند: می
). بیهقی بر همین424(ص»بُستبه صحرايبود

چنینهاي گوناگونوضعیتبیانبرايقیاس
گاهآنبرنشیندلشکر«ساخته است: جدیديترکیبات

تاگاهدرآید از طلیعهمخالفانراهازکهکس بتازیم
آمد کهنخواهندبه جنگ پیشکه خصمانگوید

محل استقرارهدر اینجا نویسند». آیدمیرسول
یمکانپسوندواسمدادنپیوندبارالشکرپیشروان

)، 127(ص شکارگاه)،44(ص ساخته است. جایگاه
)، شبانگاه (ص330(ص گریزگاه،)44درگاه (ص

هاي ) از جمله نمونه181(ص سحرگاهو)60
کانی یا زمانی است که در پسوند م» گاه- «کاربرد 

ه است و مشتق ها استعمال شدترکیب با اسم
پذیرد.نمی

ـ «که باورنداینبردستورنویسان»: گر- «.22
اسمصفت فاعلی،ساختنهمچونکاربردهایی» گر

نک (براي آگاهی بیشتر داردمبالغهصفتوشغل
؛188: 1384، دیگرانانوري و؛166: 1359خانلري، 
). 13: 1370ادقی، ص؛172- 173: 1355شعار، 

د ـرد پسونـاربـاز کیـخ بیهقـریاـتهایی در هـنمون
مذکور:
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)، آهنگران 141اسم شغل: گچگر (ص الف)
گر)، قاضی260(صگر)، ساقی267(ص 

).498(ص )، کفشگري162(ص )، سیمگر341(ص
).212اسم غیرعامل: توانگر (صب) 
پسوند » گونه- «یا » گون- »: «گونه- «.23

رکّبمصفتوآیدمیاسمشباهت است و غالباً آخر
خانلري در تعریف این پسوند سازد. ناتلمی
ن غالبًا  براي ساخت» گونه«و » گون«پسوند «گوید: می

رود، صفتی که حاکی از رنگ چیزي است به کار می
»آیدو گاهی نیز معنی نوع یا جنس از آن بر می

فرهنگ ). فرشیدورد در کتاب 3/27: 1377(خانلري، 
گوید: میرسیپیشوندها و پسوندهاي زبان فا

ساز فعال و صفتپسوندي است مرکب و نیمه«
(فرشیدورد، »پیوندد(گون+ه) که به اسم یا صفت می

گونه، پسوندي مورد توجه بیهقی و ).88: 1386
اي سبکی، بسامد آن در  کتاب او به عنوان مشخصه

).2/1122: 1389، دیگران(یاحقی و قابل توجه است
در وواژه ساخته 20بیش از » گونه«او تنها با پسوند 
خواهد ناتمامی کاري را برساند آن مواردي که می

ترکیب ،که از ادات تشبیه است» گونه«کار را با 
گونه، گونه، ترگونه، َخَلقمانند: صلح.کندمی

،)2/543: 1388رهبر، (خطیبگونه و...بیگانه
)، باالگونه411گونه (ص )، ابله327(ص گونهآرام

).625گونه(ص )، بیگاه537(ص 
» دیگرگون«را به صورت » دیگرگونه«بیهقی گاه 

و در معناي تغییر روش و رفتار به کار برده است. 
گون به معنی شکل و نوع و گونه - در دیگرگون «

است و باید آن را صورتی از گونه تلقی کرد. 
بنابراین، این ترکیب از مقولۀ کلمات مشتق نیست. 

بان نوشتاري است و فقط با این پسوند خاص ز

در حالی که ،رودمعدودي از کلمات به کار می
چسبد و براي گون در حقیقت به اسم می- پسوند 

رود که همرنگ پایه هایی به کار میتوصیف اسم
(مجازًا گون(صورت)، اللهمانند: گندمگون.هستند

(صادقی، »رنگ) و...(سرخبه معنی قرمز)، گلگون
شاگردان بددل و «ز بیهقی است: ). ا23: 1372
کار باشند چون استاد شدند و وجیه گشتند کار بسته

).576و 322(ص» دیگرگون کنند
وند غالبًا در معناي فاعلی این پس»: گیر- «.24

را و این سیل بزرگ مردمان«رود: (گیرنده) به کار می
»چندان زیان کرد که در حساِب هیچ شمارگیر نیاید

ز تبار مرداویز و ُوشمگیر کس نماندها«،)268(ص 
).325(ص است

محاسب و «به معناي » شمارگیر«که به ترتیب 
است و » شمارگر«و در واقع همان » کنندهحساب

که نام خاص است. در حقیقت به معنی »وُشمگیر«
ب است  و این نام به سب» گیرنده و صّیاد بلدرچین«

کُرك و عالقۀ شدید و مهارت صاحب نام در گرفتن 
ر وي  نهاده شده است. پسوند ـن (وُشم) بـبلدرچی

ه عنوان پسوند زمانی بگاه تاریخ بیهقیدر » گیر- «
و صواب آن است که شبگیر «هم به کار رفته است: 

در اینجا به معناي آخر » شبگیر). «65(ص »بیاید
شب و سحرگاهان و پیش از صبح است.

ودگیآلچسبد پسوندبه اسم می»:  گین- «.25
کند. موصوف میداللتمبالغهبرودارندگی استو

به آنها » گین- «در اینجا دارندة پایه است. کلماتی که 
ملحق شده معموًال حاالت و عوارض روحی و 

خشمگینورسانند: غمگین، شرمگیناخالقی را می
در» گین- «پسوند ،). بنابراین23: 1372(صادقی، 

اندشدهمیساختهوندپساینهایی که باصفتگذشته
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داللت بدوناپسنداموربروداشتهبار منفیبیشتر
ورت کردند. این پسوند در زبان ادبی فارسی به صمی

ومانند: شوخگننیز کاربرد داشته است.» ِگن- «
و این خداوند، کریم است و «غمگن. از بیهقی است: 

چه بر وزیر حسنک «، )65(ص »شرمگین... 
).80(ص »خشمگین بود

رود، به کار» آگین- «این پسوند اگر به صورت 
مانند: .نشانۀ آلودگی و نیز مبالغه  خواهد بود

). 588(ص »زهرآگین«) و 343(ص »گوهرآگین«
ن است که داللت بر داشت» آبگین«مورد استثنا کلمۀ 

د ـا پسونـراه بـکند و غالبًا همیک شیء طبیعی می
به کار رفته است: » هـ- «

زیر بونصر را گفت بسیار خاموش بودي و و«
سخن نگفتی و چون بگفتی، سنگ منجنیق بود که در 

).457(ص »خانه انداختیآبگینه
کان است و به پسوند م» الخ- »: «الخ- «.26

د معنی انبوه و بسیار نیز آمده است و موارد کاربر
هر کجا سنگالخی و یا خارستانی «فراوانی ندارد: 
).546(ص »باشدا آنجا باشد لشکرگاِه م

ی و اسبان به مرغزار فرستادند و اشتران سلطان«
هاي رباط کروان بر رسِم رفته گسیل به دیوالخ

).339(ص » کردند
دي به معدو» مان- «پسوند»: مانه- «»/مان- «.27

سازد، چسبد و اسم عمل میهاي مضارع نیز میاز ُبن
پسوندهاي » انهم- «و » انم- «مانند زایمان. پسوندهاي 

بدونوآیندمیصفتآخردرکههستندسازيصفت
سازند: میمرکّبصفتآن،طبقۀ دستوريدرتغییر

و دیگر بندگان شادمانه شوند و سکونی تمام «
).45(ص »گیرند...

منهیان باز نمودند که بغراخان شماتت کرده «
).187(ص »بود و شادمانگی نموده

واستمبالغهوارندگیدپسوند»: مند- «.28
هاي سازد: از نمونهمیصفتاسم،باترکیبازپس

و ) 213(صمند)، فره92(صبیهقی است: حاجتمند
.)339(ص آرزومندِ 

» مند- «و » اندیشه«مرکب از » اندیشمند«کلمۀ 
جز اول آن حذف از پایان» ـه- «است که پسوند 

به ایوان «شود: شده است و به هر دو شکل دیده می
و «،)80(ص »مند بودو سخت اندیشهرفت

).96(ص »بازگشتیم سخت اندیشمند و غمناك
اتصافودارندگی (مالکیت)پسوند»: ناك«.29

صفتبهو به ندرتاسمبهپیوستنبیشتر باواست
، دیگران(قریب وسازدمیمضارع، صفتو ُبنِ
ودهدمیقويامتزاجوآمیختگی) و معنی1363
(همایون شودمیترکیبمعنیهاياسمبااصوالً
) و گاه مفهوم کراهت و ناپسندي دارد،1364فّرخ، 

ست،مانند اندوهناك و دردناك، امّا این حکم کّلی نی
شود، مانند طربناك و به ندرت با صفت ترکیب می

؛ 3/18: 1365(خانلري، مانند درشتناك و بیمارناك
ثال از ). م20: 1370؛ محتشمی، 27: 1349شکور، م

امیرمحمد روزي دو سه چون متحیّري«: تاریخ بیهقی
در غمناك بودن بس «و)45(ص »بودو غمناکی می

).45(ص »فایده نیست
زء ـزودن جـارع با افـاز مادة مض»: هند- «.30

.شودبه پایان آن صفت فاعلی ساخته می» ندهَ- «
.براي آگاهی بیشتر ن.ك(مانند: گوینده یا رونده

): 2/110: 1365ري، خانل
»بونصر را بسنده نیست که نیکو بزیسته باشد«
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این فصلی خوانم از دنیاي فریبندة به یک «،)92(ص 
»دست شکرِ پاشنده و به دیگر دست زهرِ ُکشنده

).486ص »(بخور گوارنده باد«،)356(ص 
باواستنسبتوصافاتّ پسوند»: و- «.31

مانند: .سازدیمنسبیصفتوشودمیترکیباسم
). 52(ص ) و کاکو81(ص هندو

ن ـریـتروفـی از معـیک» ارو- «»:وار- «.32
(ص وارپسوندهاي شباهت فارسی است. آتش

) از 420(ص واربندهو)267(ص وار)، کاهل118
ة فادجمله ترکیباتی است که بیهقی به کار برده و در ا

معناي شباهت از این پسوند بهره برده است.
که در » ور«یا » اُور«پسوند «»: ـور- «.33

آمده و از » war«یا » uwar«فارسی میانه به صورت 
» اشتنبرد«به معنی » barel-«مادة پارسی باستان 

شود و مشتق شده است با اسم معنی ترکیب می
رسیرساند. در فامفهوم مالکّیت و نیز دارندگی را می

و هم به »رو- «دري نیز این پسوند هم به صورت 
مانند: رنجور، .»وجود داشته است» ـ اُور«صورت 

:  1365خانلري، (...»مزدور، گنجور، دستور، و 
). 290: 1374، یگراند؛ انوري و1/25-24

(ص »و ندیمانِ خاصِّ او را دستوري بود...«
ه معناي اجازه و رخصت است و ـوري بـ). دست45

هول معلوم است نه مج» ي- «در این واژه » ي- «
).2/848: 1388، دیگران(یاحقی و (نکره) یا وحدت

به معناي شباهت که در » یون- » «یون- «.34
،شوددیده می» زریون«و » همایون«هایی چون واژه

). 137: 1371(کلباسی، یک وند سترون است
مرغ » هماي«ریختی پساوندي است از » همایون«

ردي کارب» ون- «اّما پساوند آن ،سعادت و نیکبختی
و ریختی » همایان«پیشینه است و آن را شگرف و بی

). 1/296: 1386(کزازي، اندنیز دانسته» هماگون«از 
اگر دستوري باشد تا بگویم که روزي همایون «

).70(ص » است
مله جنیز از » وند- «پسوند : »وند- . «35

وندهاي سترون و در فارسی دري مُرده شمرده
مانند: .باقی استشود و تنها در چند کلمهمی

:  1377(خانلري، خویشاوند، خداوند و فوالدوند
):82- 83: 1371کلباسی، ؛3/24

»و حاسدان و دشمنان دارد و خویشاوند است«
.)88(ص 

در فارسی» ـه- «صدري پسوند م»: ـه- «.36
مانند: .بوده است» َگ- «یا » َك-«میانه به صورت 
ت آخر آن اما در فارسی دري صام.رستک و زادگ

ن ساقط شده و مصّوت ماقبل آن که فتحه بوده در زبا
رایج امروز به کسره تبدیل یافته و صفت مفعولی 

رتأثیشود که در آنها گاه به ها از آن ساخته میفعل
» د«به » ت«ا مصوّت) واك ماقبل (صامت آوایی ی

امّا مانند: گفته، خواسته، دیده و... .بدل شده است.
.دن صامت، مختص آخر کلمه استقاعدة ساقط ش

»ان«هرگاه با افزودن جزء دیگري مانند ،بنابراین
(نشانۀ اسم معنی ساخته از » ي«(نشانۀ جمع) یا 

صفت) صامت مذکور در میان کلمه قرار گرفته، بر 
ومانند: نشستگان، مردگان، زندگی .جاي مانده است

). موارد کاربرد این2/111: 1365(خانلري، خستگی
بدین گونه است:تاریخ بیهقیپسوند در کتاب 

همه لشکر در سالح «ساخت صفت مفعولی: .1
و او مردي پخته و «،)44(ص»صف کشیده بودند

).85(ص »نگر استعاقبت
در اتصال به مادة مضارع فعل گاه معنی اسم .2

(از مالیدن)، گیره (از آید: مالهابزار از آن بر می
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ن). همچنین با اضافه شدن گرفتن) خوره (از خورد
سازد:به اسم نیز اسم  ابزار می

(ص»ها برزدند و سرها را بر آن نهادندپایهسه«
).257(ص »و بسیار شمع و مشعله افروخته«و)72

شود تا بر گاهی به آخر اعداد افزوده می.3
.واحدي داللت کند که شامل آن تعداد از افراد است

، چله، سده، هزاره:مانند: پنجه، هفته، دهه
تو را یک هفته به بلخ بباید بود که از هر «

).253(ص »جنسی مردم به بلخ مانده است...
به آخر معدودي که با عدد همراه است .4

(غالبًا قید زمان) شود و صفت یا قیدافزوده می
(خانلري،روزهمانند: یکرویه، یکسره، پنج.سازدمی

،)44(ص ...»رویه شد ارها یکک«.)3/13-12: 1365
).94(ص »خراج دوساله بفرستد«

ها اضافه ) به صورت وند تشبیه به اندام5
):428: 1384(شریعت، شودمی

هر چند خوارزمشاه، کدخدایش را با بُنه و «
ي ). بُنه به معنا330(ص »ساقۀ قوي ایستانیده بود

مؤخره و عقب و ریشۀ لشکر و ساقه در حکم 
شکر است که از عقب پیشروان موکب و دنبالۀ ل
کند.لشکر حرکت می

هاي این پسوند به معدودي از کلمات و گروه
اسمی مفیِد معنِی زمان که به صورت قید به کار 

(صادقی، سازدچسبد و قید مختص میروند، میمی
1372 :14:(
روزه علف بسیار جهد کرده بود تا بیست«

).571(ص»توانست ساخت
و پرکاربردترینزایاتریناز» ي- »: «ي - «.37
بهفراوانیدر معانیامروزهاست وفارسیوندهاي

گرددبر میمتفاوتونددوبهسابقۀ آن رود.میکار

دیگري مانند: بدي، تاریکی و.استسازاسمیکیکه
).     116: 1371(کلباسی، پارسی، نامیسازصفت

شکبیغیرهمردي وخوبی،کلماتی ماننددر»ي- «
انواعبهوحاصل مصدر) است(یامعنیاسمپسوند

و حروف اضافه (مانند صفتازمختلف کلمه
...هاي پرسشی (مانند چگونگی) وو وابستهچونی)

متعدديموارددرمعاصرشود. در فارسیملحق می
10عملاسمراآنهاتوانکه میکلماتیساختنبراي

سرگیري ازسازي،شینمامانند.رودنامید، به کار می
»توان نامیدنیز میفعلاسمراهااسمو... . این
و نیز 14: 1371، کشانی، 8- 7: 1370(صادقی، 

نیز گاه از ابزاراسم). در ساخت95: 1341معین، 
خوري،مانند: بستنی.شوداین پسوند استفاده می

هاي بیهقی در استفاده .  اکثر مثال...ساالدخوري و
هاي مصدري است. این  ن پسوند، ترکیباز ای

اندشدهساختهجزءسهازتاریخ بیهقیها در ترکیب
هاي فاعلی مرّکب که بیشتر آنها هم در اصل صفت

مصدري به آنها افزوده شده » یاي«مرخمی هستند که 
کلمۀ غیربسیطی که از این «است؛ بدین معنی که 

تواند در ساختشود، خود میفرآیند حاصل می
: 1371کلباسی، (»کلمۀ غیربسیط دیگر پایه قرار گیرد

). در مواردي هم 471- 472: 1386؛ فرشیدورد، 36
» ي- «مختوم است و پسوند » ـه- «که فعل به پسوند 

مانند: .شودتبدیل می» گ«به» ـه- «پذیرد صامِت می
(ص »ايزادگِی تو که دست تنگ شدهاز بهر بزرگ«

(ص » یختگی باشدرفسادي انگیزد و آب«، )72
است که » آبروریزي«در معناي » ریختگیآب«).288

شود. محسوب می» مرّکب- مشتق«هاي از شمار اسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10. action noun
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این ساختار از اسم، از دو یا چند تکواژ آزاد به عالوة 
گیرد.یک یا چند وند شکل می

و بر سبیِل «ر: حاصل مصد»  ي- «نمونۀ پسوند 
ّر آن مفسدانتا ش). «156(ص »خوبی به مرو فرستد

(ص »به پیروزي خداي عّز و جّل کفایت کردندي
58(.

مصدري » َن- «به پسوند » یا ي  مصدري«گاه 
مانند: .سازدشود و صفِت نسبِی لیاقت میاضافه می

(ص »دادنی«و ) 56(ص »رفتنی«)، 55(ص »گفتنی«
60(.

پسوندبهمنسوبهاينقشازدیگریکی
است که تنها پسوند »  یاي  نسبت» «ي–«ساز اسم

کامیار، (وحیدیانزایا در زبان فارسی امروز است
). این پسوند، رسانندة  تعلق به 125و 84: 1387

شخص یا طبقه یا صنف یا اعتقاد و اختصاص به 
چیزي داشتن و یا زمان و مکان و یا شغل است. در 

(محمودي)، چنین مواردي پایه، نام شخص خاص
(زمستانی)، (حنبلی)، زمان(بازاري)، مذهبصنف
(آهنگري) است و گاه (بلخی) یا شغلمکان

مانند جنگی ،موصوف اختصاص به پایۀ صفت دارد
:هقیتاریخ بیهایی از یا ورزشی و... . نمونه

میکاییلیانپسوند نسبت شخص یا خاندان:. 1
) و83(ص)، محمودیان و مسعودیان70(ص 

).203برمکیان (ص
پسوند نسبت شغل و صنف یا طبقه و .2

)، نوبتیان و لشکریان ...(ص46سِمَت: بوقیان (ص 
).527حصاریان (ص) و65

پسوند نسبت مذهبی و اعتقادي: قرمطی.3
.)193(ص 

پسوند نسبت مکان یا منطقه و قوم: ششتري .4
).395(ص و سپاهانی و ترکی

وند از زبان عربی گرفته این پس»: ّیت- «.38
رود و هاي فارسی به کار میده است و گاه در واژهش

تمانند انانیّت و روحانیّ.سازداسم و اسم مصدر می
). همچنین بسیاري از294: 1374، دیگران(انوري و

،شودکلماتی که این پسوند به آنها ملحق می
مانند: .هستند» ي- «هاي نسبی مختوم به صفت

عصبانیّت:←عصبانی
) و از 157(ص»اهیَت آمدرضا را سخت کر«

).125- 126(ص و حمّیتتاین قبیل است: جمعیّ 
نسبت و اتصال)، پسوندir»: (=یر- «.39

) و جزو وندهاي سترون است424: 1384(شریعت، 
» لیرد«). دربارة  پسوند دو واژة 122: 1371(کلباسی، 

» دلیور«ف شاید مخف» دلیر«کلمۀ که اند گفته» دبیر«و 
زبان پهلوي به این صورت در مقابل باشد که در 

ه بآمده و در بعضی از متون فارسی دري نیز » دالور«
و طوسیان ): «3/35: 1365خانلري، کار رفته است (

(ص »آمدندچون بر آن جمله دیدند، دلیرتر در می
576.(

از ،است» دپیور«شکل تغییریافتۀ » دبیر«واژة 
و مرکب ) 2/348: 1388رهبر، (خطیبزبان پهلوي

» پ«به معنی خط که در فارسی دري » دپی«است از 
پساوند صفت » ور«شده است و » ب«تبدیل به 

).2/638: 1370(بهار، فاعلی که تخفیف یافته است
به سبب اشتغال بیهقی در شغل دبیري این واژه در 

اثر او بسیار کاربرد دارد: 
و بوسهل زوزنی و طاهر دبیر و عراقی دبیر «

.)85(ص ».. ایستاده.
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بتنسپسوند» ین- «پسوند » ینه- «»/ین- «.40
صفتوشودمیترکیباسم و صفتباگاهواست
مانند: آهنین  و برین و پسین. اینسازدمینسبی

سازد که ماده و جنس چیزي پسوند غالبًا صفتی می
دپیوندکند یا به قید زمان و قید مقدار میرا بیان می

براي بیانتاریخ بیهقی). در 3/16: 1365خانلري، (
مفاهیم ذیل آمده است:

زرّین ،)356(ص دهندة جنس: چوبیننشان.1
).342(ص هاها و کافورینو عنبرین

ز از تبار مردآوی«دهندة جنسیت و ماده: نشان.2
ن و وُشمگیر کس نمانده است نرینه که مُلک بدو توا

).325(ص »داد
نزدیک نماز «دار: دهندة زمان یا مقنشان.3

).72(ص »پیشین حسن فرمود
ترکیباسم، صفت یا قیدابگاه» ینه- «پسوند 

مانند: زرّینه و .سازدمینسبیصفتوشودمی
).390(ص سیمینه

)، 556(ص زمانی است:  روزینهو گاه پسوند
).206سال (ص و پارینه)514دیرینه (ص 

بررسی پیشوند 
، بـ، بر، در«اند از: ی عبارتپیشوندها در زبان فارس

:1365(خانلري، »اندر، باز، وا، فرا، فراز، فرو، فرود
ون ). بیهقی با هنرمندي تمام توانسته است افز2/120

نی پیشوندهاي نویپیشوندهاي ذکرشده،بر استفاده از
ه . بابداع نموده،ترکیبات زیبا و سحرانگیزي بیافریند

، »شبه«ندهاي غریب پیشوعنوان مثال با استفاده از
زه ترکیباتی را آفریده است که امرو» نیم«و » فراخ«

زبانزد پژوهندگان ادب فارسی است:

ـِ فعلی«.1 ـِ »: «ب ةدر فارسی دري دور» ب
هاي نخستین، جزء صرفی بوده است که بر سر صیغه

هاي التزامی) و ماضی و صیغه- فعل مضارع (اخباري
ۀی امروز نشانآمد  و در فارسوجه امري در می

اّما اینکه آن را در ،مضارع التزامی و وجه امري است
اند از آن روست که در ردیف پیشوندهاي فعل آورده

هاي فارسی مفهوم خاصی به کلمه برخی از فعل
»کندبخشد و آن را از فعل ساده متمایز میمی

که در » ِبشدن«). مانند 120- 2/121: 1365خانلري، (
و گذشتن است و در عبارت زیر معنی سپري شدن 

تا «...در معنی زوال به کار رفته است: تاریخ بیهقیاز 
(ص »  خراسان به حقیقت در سر درازدستی وي بشدِ 

412.(
اي بدون تعیینو نیز در بیان دور شدن از نقطه

زد و مردي معتمد را... نام«مقصد به کار رفته است: 
).141(ص »کرد تا با معتمد مأمون بشد

درخور ذکر است آنجا که به معنی صریح رفتن 
.آیدبدون این پیشوند می،باشد و مقصد ذکر شود

مانند:
» و بر قلعت رفتند و پیش امیرمحمد شدند«

و این دو ندیم نزدیک این دو ساالر ) «10(ص
.)226(ص»  شدند

آید این پیشوند بر سر اسم در می: »بِـ اسمی. «2
آنچه از شرایط بندگی و «سازد: و قید یا صفت می

»برداري واجب کرد، بتمامی به جا آوردند...فرمان
» دسه روز تعزیتی ملکانه بَِرسم داشته آم). «45(ص 
).52(ص 

عالمت دارندگی و » - با«پیشوند »: - با«.3
خواهد صفتی مالکیت است و بیهقی هنگامی که می
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این پیشوند را به ،اي نشان دهدرا به نحو برجسته
)، 275(ص »مردي بادندان آمد«گیرد: کار می

و یا هنگامی که )457(ص »سخن و باصفرادرشت«
و «خواهد بزرگی و عظمت کاري را بیان کند: می

و ما والیتی دور سخت «)، 45(ص »کاري بانام رفت
).47(ص»بانام بگشاده بودیم

ت که معنی پیشوندي اس» - باز»: «- باز«.4
نی رساند و یا معو تکرار را می»از نو«و » دوباره«

: 1374، دیگران(انوري وکندکلمه را مؤکّد می
). از بیهقی است:273

ها و چون عبدوس به لشکرگاه بازرسید و حال«
).107(ص »باز راند
بوسهل حقیقت به امیر ... باز گفت و امالك «

).41(ص»ایشان باز دادند
گزارید و ها بنماز دیگر را باز آیید تا پیغام«

).78(ص »ها باز نماییدحال
اي ف اضافهدر واقع حر» - بر«پیشوند »:- بر«.5

به معنی باال و روي چیزي است و به عنوان پیشوند
فعل نیز مفهوم میل از پایین به باال را به فعل 

ر د). این پیشوند که 1365:3/44(خانلري، افزایدمی
(طلوع »نبرآمد«هاي پیشوندي متعّددي مانند فعل

ردن)، ب(باال » بر کردن«(باال رفتن)، »بر شدن«کردن)، 
امروزه ، رفت(سوار شدن) به کار می»برنشستن«

»شتنبردا«ها مانند کاربرد ندارد و تنها در بعضی فعل
).2/187(همان:متداول است» برجستن«و 

»رخواند، برنشست و به صحرا آمد...ها بنامه«
ها شادند و خلعتها برگصندوق). «47(ص 

).77(ص» برآوردند
بر سر اسم می آید و » - بی«پیشوند »: - بی«.6

عیب نباشدبخشد: و مرد بیمعناي نفی به واژه می
غائله و امیر یوسف مردي بود سخت بی،)174(ص 

).255(ص دُِم هیچ فساد و فتنه نگرفتی
حرمت)، بی601ساالري (صتدبیري و بیبی

)، 255(ص منازع)، بی187(ص ريقرا)، بی64(ص 
منتها )، بی258(ص وفایی)، بی255(ص رنجبی

(ص ساالري)، بی267(ص اندام)، بی266(ص 
)، 323(ص منازع)، بی319(ص حشمت)، بی272

)، 457(ص دست و پاي)، بی429(ص رسمیبی
علم)، بی517(ص )، بیراه458(ص ادبیبی

) 554(ص بنهبیو)545(ص وقوف)، بی525(ص
هاي بسیار کاربرد این پیشوند در شماري از نمونه

کتاب مذکور است.
به کلی متروك است » ندرا«پیشوند »: - در«.7

و » داخل«به معنی » در«و صورت جدیدتر آن 
ه نیز متداول نیست، اما در بعضی موارد ب» اندرون«

رود. مانند: به کار می» بیرون«معنی مخالف آن یعنی 
که به معناي داخل شدن بوده و اکنون به » دررفت«

: 1365(خانلري، معنی دور شدن و فرار کردن است
به معنی داخل » در رفت«). در کالم  بیهقی 2/187

بار یافت و دررفت و سخن تمام «شد آمده است: 
). و گاه به 580(ص»وار ترکانه بگفتلختیک

ه در برسر صفت مفعولی یا فعل آمدتأکیدجهت 
و دو دختر بود امیر یوسف را یکی بزرگ «است: 

شده و در رسیده و یکی خُرد و در نارسیده. و نیز
(ص )، دریازید49(ص هاي دیگر: درآمدنمونه
)، 267(ص )، درربود151(ص )، درشوریم136

).597(ص درپریدندو)459(ص دررسیدند
به معنی » - ُدژ«یا » - ُدش«پیشوند »: - ُدش«.8
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مانند: ُدشمن، ُدژخیم، .زشت و ناپسند استبد و 
). این پیشوند 1377:3/39(خانلري، ُدژآگاهودُشنام

: 1382(فرشیدورد، جزء وندهاي ُمرده و غیرفعّال
هاي مرّکب با ) و وندي سترون است و واژه154

(کلباسی، گردندامروزه بسیط محسوب می» دش«
1371 :93:(
» وار استاستخفاف چنین قوم کشیدن دش«

(ص) و دشنام464(ص دشخوار) و نیز176(ص
568.(

هاي معاصران و در نوشته»: - فراز«/»- فرا. «9
در » فراز«زبانان امروز پیشوند در گفتار فارسی

:1365خانلري، (آیدساختمان هیچ فعلی به کار نمی
ند ). در زبان پهلوي و فارسی دري غالبًا پیشو2/186

ز به صورت صفت و قید فعل است و گاهی نی
نخستین فارسی دري ةشود. در دوراستعمال می

شود، فراوان هایی که با این پیشوند ساخته میفعل
ساختند و مردمسه روز کار می«).3/44(همان: است

محمودیان حیلت ). «41(ص »آوردندفراز می
).134(ص»کردندساختند و کسان را فراز میمی

فرود در زبان جاري : »- فرود»= «- فرو«.10
امروز منسوخ است و تنها گاهی در زبان ادبی به کار 

هنوز در بعضی » فرو«اما صورت دیگر آن ،رودمی
و... متداول »فرونشست«و » فرورفت«ها مانند فعل

مفهوم » - فرود). «2/187: 1365(خانلري، است
حرکت از باال به پایین را در بر دارد و در پهلوي و 

ي هم به صورت حرف اضافه و قید و هم فارسی در
(همان: رفته استمانند پیشوند فعل به کار می

)85(ص »یـا بیاسایـباز گرد و فرود آي ت): «3/45
»ادـهـرود ننـف«)، 198(ص »رود آوردـف«ز: ـو نی

.جز اینهاو )47(ص »فرود آیند«)، 162(ص 
این پیشوند با حذف صامت آخر، به صورت 

مت هایی که واك نخستین آنها صابًا به فعلغال» فرو«
ن یکسا» فرود«پیوندد و در ریشه و مفهوم با است می

صورت »- فرو«رود که پیشوند است و گمان می
و «باشد: » فرود«تري از پیشوند یافته و تازهتخفیف

(ص »کوس رویین که بر جمّازگان بود فرو کوفتند
»  نگذاریمبه هیچ حال این دیار مهمل فرو«،)568

(ص »اهللا عنه تثّبط فرونشاندامیر رضی«و ) 16(ص 
45.(

نفی از پیشوندهايفارسیزباندر»: -نا«.11
رود میکاربهتضادونفیمفهومافادة دوبراياست و

،کنندمیبیانرامنفیصفتیکهکلماتیبهو معموالً
ناغمگینقبیلازکلماتیمثالطورشود. بهمتصل نمی

یا دناشاکلماتاما،رودکار نمیبهزباندرناخسیسیا
این).86–90:  1384(شریعت، استرایجنامهربان

هبیگاه،بسیار کاربرد داردتاریخ بیهقیپیشوند که در 
سازد: ناکام، نافرجام،میو صفتشودمیافزودهاسم

کلیۀونیسترایجدیگرساختنوعایناما،نافرمان
واژگانیهايصورت،شودمییافتزباندرکهمواردي

صفتبهتوانمیرا همچنین- نااند. پیشوندشده
اینافزود. دراسمیکوفعلبنازمرکب ساخته شده

ناپذیر، آید: شکستدرمیفعلبنسربر- صورت، نا
کلمۀ اخیردوجايناشناس. بهوقتواشناسنحق
در یعنینشناس.یا وقتنشناسقحگفتتوانمی

هب- ناو- نونددوازتوانمیگاهامروزيفارسی
صورت، تفاوت کاربرداینکرد و دراستفادههمجاي

). از94-95: 1381شود (شقاقی، میایجادسبکیا
است:تاریخ بیهقی
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) و چنین89(ص »والحق نه نازیبا بود در کار«
). 92(ص و ناخوش)94(ص است: ناجوانمرد

هاي دیگر از کاربرد پیشوند مونههمچنین  ن
(ص مذکور در این کتاب عبارت است از: نابوده

)، نادانستن 180و 128(ص )، ناستوده119
)، ناداده 177(صشناسی)، ناخویشتن162(ص
) 197(ص )، ناشیرین195(ص )، ناتمامی189(ص

)، نامالیم264(ص )، ناافتاده240(ص شوي ناکرده
(ص ، نارسیده)315(ص )، کارنادیدگان311(ص 
)، 457(ص )، نامساعدي321(ص )، ناشکیبایی325

(ص )، ناهموار460(ص نااندیشیده و نابیوسان
)، 546(ص )، نازده496

کنندة همراهی و بیان»- هم«: پیشوند »- هم«.12
در کنار کسی یا چیزي بودن است:

). 44(ص» خود فرانستاند و همداستان نباشد...«
»ادرباید میان هر دو بریکدلی و موافقت میهمپُشتی و «

).103(ص 

گیرينتیجهبحث و 
بخشد و یکی میپویاییزبانبه» وندها«ستفاده از ا

نثرنویسانهاياز دالیل استواري و فخامت نوشته
دلیلبهتواند میهاي پنجم و ششم هجري نیزقرن

پیشوند باشد. وپسوندازبسیار و مناسباستفادة
معنايبه، دستیابی»وندها«وفور تاریخ بیهقیدر
کردهترآسانراآنلحن متناسبوکالمنظرمدّ

است. بیهقی پسوندها و پیشوندهاي زبان فارسی را 
به زیبایی به کارگرفته و به ایجاز و زیبایی و رسایی

و 11»اشتقاق«ه است. کردکالم کمک فراوانی 
ها و دو عامل اصلی در ایجاد واژه» ترکیب«

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11. Derivation

و خود این دو عامل هم به بودهاصطالحات نو 
با ،بنابراین.ندهستنیازمند» وندها«عواملی همچون 

و ترکیبات متنوع هاي اشتقاقیبررسی ساخت واژه
و تجزیه و تحلیل این تاریخ بیهقیموجود در کتاب 

واژگان و نیز بررسی وندهاي به کار گرفته شده در 
بیهقی با دقت و بریم کهها پی میاین ساخت

ظرافت تمام از امکانات زبانی خصوصاً پسوندها و 
پیشوندها در ساخت واژگان اشتقاقی و ترکیبات 
بهره جسته است. بیهقی در دقت و ظرافت و 

ها تا جایی پیش رفته که خود توانسته گزینی واژهبه
هایی را براساس ذهن خالق خود خلق است ترکیب

اند. با ایی و شیواییکند که در اوج زیبایی، رس
که این کتاب در قرن پنجم وجود این با توجه به این

ما با برخی وندهاي ،هجري نگارش یافته است
فعّال نیز در ترکیبات کتاب مُرده، سترون و نیمه

رو هستیم.روبه
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