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 ٤٢ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 کار زبان فارسی پسوندهای فریب

 
  . مقدمه ١

ویژه زبان  بیگانه، بههای  زبانهای  واژه وام سرازیر شدنسبب  سازی برای زبان فارسی به امروزه واژه
کن ایستادگی کنیم  یک نیاز و ضرورت است. برای اینکه بتوانیم در برابر این سیل بنیان ،انگلیسی

سازی و دستور و قواعد آن را  و زبان فارسی را از آسیب آن پاس بداریم، ناگزیریم راه و روش واژه
رفته در کار ههای زبان فارسی و الگوهای ب ادهها و د فراورده رو، ازاینبیاموزیم و آموزش دهیم. 

برای پژوهشگر زبان فارسی یک اولویت است. رویکرد ما در این گفتار پرداختن  ،آن ۀواژ ساخت
  خود زبان است.  ،و راهکار عملی این الگوبرداری است  به چنین کاری

وان با ابزار و ت راحتی نمی که بهآید  مشکالتی پدید می ،سازی بررسی الگوی واژه هنگام
. یادآوری کردتحلیل آنها را زمانی  هم شناسِی  نوین یا زبان شناختِی  مطالعات زبان راهکار امروزِی 

آسانی  روش و قواعدی که به ،های زبان فارسی ترکیبمفردات و در بررسی کنون  تاشود که  می
زمانی توصیف  هم شناسی کار زبانبه تعبیر سوسور است.  نوشته و گفته شده ،ستاقابل حصول 
 پژوهش کار و چهارچوب روِش  ۀمحدود ،عمًال براِی پژوهشگر این حوزهبنابراین  .زبان هست

زمانی، پژوهشگر  شناسی هم از محدودۀ کار زبان بنیادین سوسورتعریف  به باتوجهاست. روشن 
باشد و در ی در زبان فارسی بپردازد که ساخت آن امروزی یا روشن ساختارهایتواند به  تنها می
و اگر هم  داشتنخواهد  دستاوردیچندان  ،صورت پژوهش برای این دسته از پژوهندگان غیر این

  . علمی نخواهد بودای دست یازند، کار  به چنین پدیده
  
   مسئلهو بیان طرح . ٢

 .است داشته کمابیش سه هزار سال رواجو بسیار کهن و تاریخی است  یزبان فارسی زبان
، فارسی نو 2، فارسی میانه1هاِی فارسی باستان زبان فارسی را به نام ،ریخیشناسان تا زبان

که بیشتر دهد  نشان میزبان فارسی  ۀاند. تاریخچ تهشناخ 4و فارسی امروزی (معاصر) 3(دری)
شناسی  اند. حال اگر با ابزار زبان تاریخی هستند و امروزه ساخته نشده ،این زبانهای  هواژ
به تعبیر رود.  پیش نمیدرستی  پژوهش به ،یمبپردازلغات این و تحلیل به بررسی زمانی  هم
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 کار زبان فارسی پسوندهای فریب
 

ارد زبان وزمانی تنها برای لغات و ترکیباتی پاسخگوست که در سدۀ اخیر  دیگر، مطالعۀ هم
(اول،   فرهنگستاندر اند و یا  پس از دورۀ مشروطیت پدید آمدهبرای مثال  ؛است فارسی شده

، دادگستری، دادگاه، دانشکده، دانشگاه، دانشجوهایی چون:  اژهاند. و دوم و سوم) ساخته شده
، باغبان، انبار آبمانند  ییاِب کهن آسانروشن و های  یا نمونه، کودکستان، داروخانه، شهردار(ی)

  و امثال آن.گلستان ، بتکده، دهکده، نشین کوچ، کارنامه
توان با ابراز و  سانی نمیآ گفته شد، شمار بسیاری از لغاِت زبان فارسی را بهکه  چنان

گونه لغات  زمانی تحلیل کرد و در اغلب موارد هنگام تحلیل این شناسِی هم قواعِد زبان
زبانی  بررسِی  این روِش  .ایم به نتایج درستی دست نیافته ، سبب عدم تحلیل تاریخی واژه به

  شود: برای مثال به چند نمونه از این لغات اشاره می .نیستچندان دقیق و علمی 
هوشیار،  کوهسار،خشکسار، سنگسار، دشوار، کاروان، کارزار، آبشخور، شادمان، دادار، 

، در نگاه نخست، لغاتاین ساخت شود  که دیده می نان. چسازمانپدیدار، هنجار، میهمان، 
 ،ها حال اگر پژوهشگر در بررسی و تحلیل این داده رسد. نظر نمی بهچندان سخت و پیچیده 

زبان فارسی نباشد، به  تاریخِی زبان (سنتی) و دستور فارسی به دستور زبان  مسلطچنانچه 
(جز سوم دبیرستان فارسی در کتاب  دشوارواژۀ تحلیل در  ،برای نمونه. بیراهه خواهد رفت

بخش دو که از  است هدآم بوده،همگانی شناسان  زیر نظر زبانتألیف آن که علوم انسانی) 
 ،اینکهمطرح است پرسشی که . است هساخته شدوار  - پسوند و جا پیشوند) (این» بد« ـ دش

پیشوند و پسوند ساختی که در آن یعنی در کدام واژۀ فارسی چنین ساختی را سراغ داریم، 
متون کهن زبان فارسی این واژه در د؟ نمشتق بساز ۀبه هم بپیوندد و یک واژمستقیم 

(در » بد« -از دش» دشوار«تر واژۀ  ؛ واژۀ اخیر صورت کهناست هآمد »دشخوار«صورت  به
چیزی که آسان «هم یعنی  روی است و ساخته شده (صفت)» آسان«اینجا پیشوند) و خوار 
   .)Nyberg 1974: 2/79 :؛ نیز نک٢/۵٧١: ١٣٩۶منصوری  :نک( »نیست، سخت است

که اند  آورده آید، شمار می ساده یا بسیط به ای هکه امروزه واژدشمن واژۀ  ای دیگر، دربارۀ نمونه
متخصص غیر . برای آگاهی خوانندگاناست ه(ضمیر اول شخص) ساخته شدمن و » بد« ـ  دشاز 

 -dušmanahو آن هم بازماندۀ اوستایی  dušmanفارسی میانه  ۀکه این واژه بازماندباید گفت 
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 ])1شدگی دستوری( است وند شدهیشپسپس و است در اصل صفت [» بد« -duš(اسم خنثی) از 
. مالحظه است هساخته شد ،»اندیشیدن« -manاز ریشۀ » اندیشه«(اسم) به معنی   -manahو

توان تجزیه و  نمیشناسی تاریخی،  کهن زبان فارسی را بدون دانش زبان ۀکه این واژ شود می
  .)Bartholomae 1979: 753; Nyberg 1974: 2/68 :نیز نک(کرد تحلیل 

بسیط زبان فارسی در فارسی میانه بسیِط های  واژهاکثر که ادآوری شود یشایسته است 
. برای نمونه به برخی از این اند ساخته شدهیا واژه کم از دو یا چند تکواژ  ند و دستا هنبود

  شود:  لغات اشاره می
 jud، یعنی از »جدا از«به معنی (دو تکواژ)  jud az :ۀفارسی میاناز  است  هبرگرفت :جز

. است ه(حرف اضافه) ساخته شد» از« azو ) -yuvata*ستان ایرانی با <(» متفاوت، جدا«
 .)Nyberg 1974: 2/227; MacKenzie 1971: 47 ؛٣۵٩ :١٣٩٨منصوری  :نک(

 āg-و » متفاوت، غیر« judساخته از » جدا« judāg ۀاز فارسی میان است  هبرگرفت :جدا
  .)Nyberg 1974: 2/227; MacKenzie 1971: 47:نک(ساز  پسوند صفت

یر اضافه)  (حرف» از« az > hačکه خود از  azēr ۀاز فارسی میان است  هبرگرفت :ز
قس (» پایین« ērحرف اضافۀ عامل در حالت ازی) و » از« hačāفارسی باستان:  <(
: ١٣٨٧ابوالقاسمی  :نک( است هساخته شد») پایین، فرود« )(صفت -aδara ییستااو

   .)Kent 1953: 212; Bartholomae 1979: 57؛٢٨٩

یر   azاز  که خود متشکل است) مستقل (سه تکواژ az ēd rāy ۀاز فارسی میان هبرگرفتا: ز
هر دو ضمیر  ،»این« -aētaاوستایی  ، قس»این« -aitaفارسی باستان  <» (این« ēdو » از«

ترتیب دادن، منظم « -rādاز ریشۀ  rādiyواژه) (فارسی باستان  (پس »را« rāy) و اشاره
  .)Kent 1953: 164, 205f.; Bartholomae 1979: 12 :نک( »)کردن

و  2واژه) (پیش» به« padکه مرکب از دو جزء  pad dīd ۀاز فارسی میان هبرگرفت :پدید
dīd »اسم (در اصل مادۀ گذشته یا صفت مفعولی) از مصدر  ،»دیدdīdan »است. ،»دیدن 

 »دیده (چشم)« dīdag است: ساخته شده pad dīdagنیز از  پدیدهبه پیروی از آن، واژۀ 
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در اصل یعنی در زبان فارسی  پدید آوردن مرکب فعلبنابراین . dīdanاسم از مادۀ گذشتۀ 
  است. » چیزی را به جلوی چشم آوردن«

واژه) و  (پیش» به« padیعنی از تکواِژ ، pad dīdār ۀاز فارسی میان است  هبرگرفت :پدیدار
dīdār  (مصدر) نک( است هساخته شد» دیدار«اسم: MacKenzie 1971: 26(.  

ساخته بردر واقع، . (سه تکواژ) pad ēd dāštan ۀاز فارسی میان است  هبرگرفت :پنداشتن
از  است  هبرگرفت »:پندار«مادۀ مضارع  است. »داشتن« dāštanو » این« ēdو » به« padاز 

ساخته  »-دار« -dārو » این« ēdو » به« padاز که اژ) و(سه تک -pad ēd dār ۀفارسی میان
   .)Ibid: 25:نیز نک( است شده

و » به« pad(دو تکواژ) ساخته از  pad nihān ۀاز فارسی میان است  هبرگرفت :پنهان
nihān »نهان .«  

واژه در زبان فارسی،  رسی بسیار است، اما دشواری ساختچنین در زبان فا  مواردی این
رسانی  هایی برای آگاهی نمونه ،ها رفتشود. لغاتی که ذکر آن های بسیط نمی محدود به واژه

  های لغوی است. مندان پژوهش به عالقه
  شود:  اشاره میکار  فریب پسوندهای چند نمونه از به اینک 

، گرفتار، گفتار، کردار، رفتار، دیدار، ُشستار، پرستار، خواستار، نمودار، دادارهای  در واژه ار:- پسوند 
  یکسان نیست.لغات اخیر ار، در - ند پسو 1کارکرد. دمار، هنجار، پندار

از مشتق خود  که »آفریننده« dātār/ dādār ۀبرگرفته از فارسی میان» آفریننده« دادارواژۀ 
 -dāاز ریشۀ  . این واژهاست ،اسم عامل (صفت فاعلی) ،»آفریدگار« -dātarاوستایی 

؛ ٣١٠: ١٣٨٧لقاسمی ابوا :نیز نک( است ساخته شده tar-و پسوند اسم عامل » دادن، آفریدن«
Bartholomae 1979: 727; Nyberg 1974: 2/60(.  

به معنی  پرستار ،»خواهنده«به معنی  خواستار و »دهنده نشان«به معنی  نمودارهای  هواژ
پرستار ز ج هب ،همگی اند. فاعلی صفت» شوینده«به معنی  ُشستارو » کننده پرستنده، خدمت«

فارسی به این ساختار در اند.  ار ساخته شده- ۀ ماضی و پسوند از ماد ،ار)- مضارع و پسوند  ۀ(ماد
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  .)٣۴٣ :١٣٨٧ابوالقاسمی  :نک(شود  گفته می »صفت فاعلی«در زبان فارسی و  1»اسم عامل«میانه 

(در  گفتار، »عملکرد« کردار، »سلوک« رفتار، »عمل دیدن، مالقات« دیدارهای  واژه
در اصل (سخن، «به معنی امروزه است) صفت فاعلی » گوینده« guftārفارسی میانه 

شده،  گرفته« گرفتار. )٣٢۴: ١٣٨٧(نک: ابوالقاسمی  دنآی شمار می اسم مصدر به ،»نگفت )عمل
 pad ۀاز فارسی میان هبرگرفت ،شدگفته که  چنان پندارمفعولی است.  صفت» اسیر (تاریخی)

ēd dār-  پند پیوندی با واژۀ  وآید  یشمار م به) پنداشتنو در فارسی اسم (مادۀ مضارع است
  ندارد. ار - و پسوند» اندرز«

کشیدن، «مادۀ مضارع از مصدر هنجیدن (ـ  از هنج  هبرساختاسم مصدر  :هنجار
 »کردن چیزی، برجسته  ن چیزیبرکشید«در اصل به معنی  ؛است ار-  و پسوند )»برکشیدن
  . آید شمار می بهدر فارسی میانه اسم عامل  است و
است در اصل معنی صفت فاعلی » رگ (گردن)«در فارسی کهن به معنی که  :دمار

. اینجا مفهوم است »عمل دم و بازدم، نفس کشیدن«دمیدن از مصدر  و برگرفته دارد» دمنده«
  کند.   تری پیدا می ی روشنامعن دمار از روزگار کسی درآوردنگروه فعلی 
 )dār- و صورت نو tār-جاِی صورت کهن  (در اصل به ār- ۀاز فارسی میان هار برگرفت- پسوند 

t-*و اوستایی)  برگرفته از ایرانی باستان (فارسی باستان ār-. فارسی میانۀ است §ār ، پسوند
کند و معنا و  ها یکسان عمل نمی واژهۀ در همکه گذشت،  چناناست، اّما  ،ساز اسم عامل
  .)٣٢۴: ١٣٨٧ابولقاسمی  :نک(د ده تغییر میرا از آن، نقش و کارکرد واژه  پیرویمفهوم و به 

، سار سایه، خاکسار، سنگسار، زیرکسار، سبکسار، سار آسیمههای  در واژه :سار-پسوند 
 :(نیز نک(نام شهر) خوانسار ، خشکسار، گرمسار، سار میش، گاوسار، شاخسار، دیوسار، سار چشمه

آیند. همگی  نظر نمی ها چندان دشوار به در نگاه نخست این ترکیب. )٣۴٧: ١٣٨٧ابولقاسمی 
ها  اند. ولی در بررسی تاریخی آنها، به ستاک سار ساخته شده- پسونِد  از یک اسم یا صفت و
  رسیم.  و معانی متفاوتی می

یرکسار، سبکسار، سار آسیمه هاِی  واژهدر  سار- پسوند   گاوسار، دیوسار، خاکسار، سنگسار، ز
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رو،  است. ازاین سر ۀواژ 1باالندۀ صورت ،به سخن دیگر .است» سر«به معنی  سار میشو 
عمل «به معنِی » او را به جرم زنا سنگسار کردند«در بافِت  سنگسار، »سر آسیمه« سار آسیمه

را تداعی » شدنخاک بر سر «همان معنی  خاکساراست. و » (مجرم) سنگ زدن به سر کسی
». بدبخت (با معنای کنایی)کسی که گویی خاک بر سرش ریخته شده، «کند، یعنی  می

گرزی یا ابزاری) شبیه به سِر «(یعنی  دیوسار ،»سر، سِر شاخه (درختان) شاخ«یعنی  شاخسار
کار  هب» اند همه ترسناک و دهشتناک دیوساران«اّما اگر بر فرض دیوسار را در بافت  ،»دیو

گرزی یا «(هم  گاوسار. است سار هم پسوند اسم مکان-ببریم، در اینجا اسم مکان و 
گرز یا «(یعنی  است هشدساخته هم با همین روش  سار میشاست. » ) شبیه به سِر گاوابزاری

 سار در- برای دیدگاه دیگر دربارۀ پسوند)». است هساخته شدابزاری که به شکل) سِر میش (
mēš-sār2 )نک: Nyberg 1974: 2/132; Bartholomae 1979: 1566f.(.   

در اصل  ،کوهسار درمثًال رود،  کار می هن بسار برای ساختن اسم مکا-پسونِد همچنین 
کار ببریم، در اصل منظور قلۀ (سِر)  هب» کوهساران چه زیبایند!«بافِت در اگر  سِر کوه،

با قیاس در گویا که  سار چشمه کنیم. هاست ولی ما معنی مکانی از آن برداشت می کوه
سار پسوند اسم -( سار یهسااست. اّما » چشمهسِر «به معنی در اصل   ساخته شدهکوهسار 

سر به زیر سایه بردن، «معنی  بهو تلویحًا  است هسار ساخته شد قیاس با چشمه بهمکان) 
های یادشده کاربرد  در واژه سار-بهتر است گفته شود که پسونِد  است.» نشینی سایه

    و پسوند اسم مکان است.  است هشدگی پیدا کرد دستوری
در متون تاریخی به و است  خانسارصورِت شدۀ  فصحیت شکل(نام شهر)  خوانسارواژۀ 
و » چشمه«به معنی  خان یای خان از . این واژه مرکب استاست هآمدخوانسار و خوانیسار صورت 

   .)٣۴٩ :١٣٩۴ابوالقاسمی  :نک( دهد معنی می» سِر چشمه«هم  رویو  (پسوند اسم مکان)» سر«سار 

سار - پسوند (صفت) وخشک از  متشکل» آب و علف و خشک زمین بی« :خشکسار

                                                            
1. vṛddhi 

یعنی  سار میشداند، در این صورت  می» سرده، گونۀ، نوع« -sarǝδaاز اوستایی بازمانده پسوند را این نیبرگ . ٢
  . »ای از میش، نوعی از میش سرده یا گونه«



 ٤٨ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 کار زبان فارسی پسوندهای فریب

 
برگرفته از اوستایی سار -در اینجار  .است» سال«یعنی معنی تاریخی آن  یادآوراست و 

2sarəδa-  سال«به معنی« )Bartholomae 1979: 1567( خوشۀ آوایی  است؛rd-  در اینجا)
rəδ- به هنگام گذر از دورۀ باستان به دورۀ میانه به (l ل)-ند دگرگونِی آن) بدل شده و در رو، 
پدید  سالو فارسی  sālو واژۀ فارسی میانۀ  هکشیده شد a وجبرانی صورت گرفته  کشش
زمین دورمانده «است و تلویحًا به » خشکسال«. پس خشکسار در اصل به معنی است هآمد

  1.است هتغییر معنایی یافت، یعنی )١٣٧٧دهخدا،  :(نک» از آب (باران)
همانند نیز ، سار است)-سیر در اینجا ممال -( سردسیر گرمسیر در برابرِ  :گرمسار

گسترۀ اما  ،است» گرمسال، ساِل گرم«که در اصل به معنی  است هخشکسار ساخته شد
که  است همعنایی پیدا کرده و به آب و هوا و توسعًا به جا و مکان و منطقۀ جغرافیایی گفته شد

  آب و هوای گرمی دارد.  ،در طول سال
، شهریار، هنریار، کوهیار، خدایار، دستیار، هوشیار، بسیارهایی چون  در واژه: یار- پسوند

  .شیاردو اسفندیار ، خاویار، کوهیار
دانند، برگرفته  یار می –پسوند » + کافی«بس در فارسی آن را از واژۀ  ،»زیاد، فراوان« :بسیار

از صورت   هز برگرفتو آن نی )Mackenzie 1971: 88(است » بسیار« wasyārاز فارسی میانه 
و  )»بس« vasiyفارسی باستان  (قس wasi*ترکیبی از  است که -wasidāra*ایرانی باستان 

dāra- »از ریشۀ »دارنده ،dar- »نیز نک(است  ،»نگاه داشتن: Salemann 1930: 54; Kent 

1953: 207; 189 (.  

این  2البته در روساخت(یار - پسوند و هوش از   هگویا برگرفت و واژۀ تاریخی است :هوشیار
(از  -dār ۀصورت فارسی میان ۀیار بازماند- پسوند  3ساخت در ژرف .است )چنین است

بتوان شاید ». آن که دارندۀ هوش است«هم به معنی  است. روی») داشتن« dāštanمصدر 
دارندۀ گوش « -uši-dāra(ya)*گونه بازسازی کرد:  تر آن را در دورۀ باستان این صورت کهن

که هوشیاری از طریق  ، چون»درک، فهم ؛گوش«های باستانی یعنی  در زبان -uši .»یز)(ت
                                                            

  صورت دیگری از خشکزار باشد (نظر داور محترم مقاله). . بعید نیست که خشکسار١
2. surface structure 3. deep structure 
3   



مقاله
٤٩ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان

 کار زبان فارسی پسوندهای فریب
 

 :١٣٨٧ابوالقاسمی  :نک(شود  آید و انسان دارای درک و تیزفهمی می دست می داشتِن تیزگوشی به
٣٣٢(.   

یاور، «گویا در اینجا به معنی است، یار -  پسوند (اسم) ودست از  هبرگرفتظاهرًا  :دستیار
براین باورند که تکواژ نخست تاریخی شناسان  نزبااست. اّما برخی از  )صفت(» ارمددک
آموزگار « دستور که واژۀ فارسِی  چنان ،است »توانایی، مهارت« dast ۀاز فارسی میان  هبرگرفت

(صفت  -dastaاز  -dasta-bara* :ایرانی باستان < dastwarفارسی میانه:  < »دینی؛ وزیر
آموختن، « -danh-/ dāh*از ریشۀ  ،»دیده آموزشماهر، کارآزموده، «مفعولی) به معنی 

. است هساخته شد ،»بردن« -bar*، از ریشۀ »برنده، حامل«به معنی  -bara*و  ،»آموزش دادن
دارندۀ آموزش، «به معنی  -dasta-dāra(ya)* دستیاربازسازی صورت کهِن واژۀ  ،بنابراین
است (داشتن)  - داربازماندۀ دستیار در یار - پسوند  دیدگاهین . برپایۀ اخواهد بود» مهارتداراِی 

  .)Bartholomae 1979: 746; Nyberg 1974: 2/59; Durkin-Meisterernst 2014: 185 :نیز نک(

یار برگرفته از ایرانی باستان  که خود šahrdār/ šahryār(x)بازماندۀ فارسی میانه  :شهر
*xšaθra-dāra(ya)- »مرکب ازشهریار بنابراین، صورت کهن است. » انروادارندۀ کشور، فرم 

xšaθra- »و » کشورdāra(ya)- »از ریشۀ » دارندهdar- »نک. ابوالقاسمی (است » نگاه داشتن
  .)Durkin-Meisterernst 2013: 186; Salemann 1930: 54؛٣٣٢: ١٣٨٧

به معنی دار - صورت متأخر  ،یار–و پسوند کوه از تکواژ » ساکِن کوه«به معنی  :کوهیار
، و »فرمانروای کوه« kōfidār آن (پهلوی) ۀفارسی میانصورت  .است ساخته شده ،»دارنده«

-Nyberg 1974: 119; Durkin:نک( است  kōf-dār آن صورت پهلوی اشکانی (پارتی)

Meisterernst 2013: 185 (. 

 ،خاویه* شدۀ کوتاه صورتخاو یا تکواژ است. گویا  ءبرآمده از دو جز :خاویار
هم به معنی  روی ،دار (داشتن) است- پسونِد  و» تخم«فارسی به معنی در خایه شدۀ  دگرگون

  xāyak ۀفارسی میانبرگرفته از  خایهواژۀ  است. »تخم ماهی«؛ خاویار همان »دارندۀ تخم«
  .)Bailey 1979: 174 :نک(است ) -āvyaka*ایرانی باستان  <(] x[با واج آغازی غیراشتقاقی 

ساخته » یاور، مددکار«یار به معنی -پسوند از در این واژه یار -پسوند  :خدایار



 ٥٠ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 کار زبان فارسی پسوندهای فریب

 
یارواژۀ ساخِت . اّما در است هشد دار -، از پسوند تاریخی »هنرمند«به معنی اسم خاص ، هنر

  . است هداستفاده ش(دارندۀ هنر) 
بلکه  ،است هار ساخته نشدی-و پسوند اسفند (ماه) از تکواِژ  ،اسم خاّص  :اسفندیار
و آن هم است  spandiyād ۀاز فارسی میان هبرگرفت. این واژه است سپندیاداز  دگرگشتی

، »)مقّدسسپنته (عنصِر داده یا آفریدۀ «در اصل یعنی ، -spəntō-δātaاز اوستایی ه برگرفت
 .)Nyberg 1974: 2/177; Bartholomae 1979: 1622: نکنیز (است 

تاریخی و بسیار کهن است که ای  واژه ،»کسالی، قحطیسال بد، خش«به معنی  :دشیار
(اسم) یار - (صفت) و » بد« - دشکار رفته و از تکواِژ  هبباستان متون فارسی ترجمۀ در تازگی  به

اّما  است هنیامد» سال«به معنی یار  ،در فارسی .است هساخته شد» سال«به معنی تاریخی آن 
 -dušiyāraاز فارسی باستان  است برگرفتهدشیار . است رفته کار به ،نوساختهدر این ترکیب 

در  یار- پس ». دشیاری، خشکسالی، قحطی« -dužyāiryaاوستایی قس، »دشیار، ساِل بد«
 :آلمانیقس  ،است» سال«به معنی  -yārاز واژۀ فارسی باستان و اوستایی   هاین واژه برگرفت

Jahr و انگلیسی: year )نک:Bartholomae 1979: 759, 1287  Kent 1953: 192;(.  
، پشیمان، شادمان، دیسمان، دودمان، خانمان، سازمان، ساختمانهاِی  واژه: در مان- پسونِد 

  .گفتمان، پرسمان، پادمانچون  ای  واژهای نوساختهدر ، و یادمان، میهمان، قهرمان، پژمان
و  دودمانبا  1سقیا  به ،و همانندهای آن دیسمانو  سازمان، ساختمانهای  واژه :مان- پسوند
از   هبرگرفت مان-اند. پسونِد تاریخِی  اند، ساخته شده تاریخیهای  همان) که واژ و  (خان خانمان

واژۀ اوستایی قابل مقایسه با و آن نیز است » خانه«به معنی  )اسم( mān ۀفارسی میان
nəmāna-،  صورت  به گاهاندرdəmāna-،  فارسی باستان قس  ،است »خانه«به معنی
māniya- »ۀاز ریش» وابسته به خانه، خدمتکار man- » ،گزیدن سکنیماندن در جایی «

» خانه« مان. نیاز به یادآوری است که )Bartholomae 1979: 1090; Kent 1953: 202 :نک(
اّما است.  واقع دستوری شدهدر و  هکردایفا و اخیرًا در زبان فارسی نقش پسوند را  استاسم 

  :  چنین نیستپسوند را دارند، این این ظاهرًا  که دیگر یها در واژه
                                                            

1. analogy 





 ٥٢ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 کار زبان فارسی پسوندهای فریب

 
شدگی رخ  کار گرفته شده و از نو فرایند دستوری مان در اینجا دوباره به- پسوند  ،سخن دیگر

  .است هو برخالف قاعده ساخته شد  صورت تاریخی آن توجه نشده اّما به ،است هداد
  
  سخن پایانی .٣

نشان دادن چند نمونه برای  ،نگارنده انگیزۀشود که در این گفتار  در پایان یادآوری می 
مرکب و مشتق بسیط،  یها . واژهاست هکار بود ویژه جواناِن تازه خوانندگان و پژوهشگران، به

پرداختن به همۀ آنها در یک گفتار کوتاه  مرکب) در زبان فارسی بسیار است وـ (و مشتق 
تاریخی است، از  یشناختِی زبان فارسی که زبان ممکن نیست. در کار بررسی زبان

پی برد و به تجزیه و تحلیل واژه ساخت  توان به زیرساخت و ژرف روساخت و ظاهر واژه نمی
شناسی تاریخی، دستور  زباندانش  ،چنین کاریانجام که گذشت برای  آن پرداخت. چنان

  . امری الزامی استو نیز آشنایی با متون کهن فارسی  ،نو ودستور سنتی  ،تاریخی
  

  منابع
   .، تهراندستور تاریخی زبان فارسی، ١٣٨٧ابوالقاسمی، محسن، 

  .، تهرانو گفتارهای دیگر و سرگذشت آن زبان فارسی، ١٣٩۴،  ــــــــــ
   ، تهران.نامه لغت، ١٣٧٧اکبر،  دهخدا، علی

  تهران.، ٢  ج، زبان پهلویفرهنگ ، ١٣٩۶منصوری، یدالله، 
  تهران. ،٣  ج،زبان پهلویفرهنگ ، ١٣٩٨،  ــــــــــ

  

Bartholomae, Ch., 1979 (rept.), Altiranisches Wörterbuch, Berlin (Strassburg, 1904). 
Bailey, H. W., 1979, Dictionary of Khotan Saka, London.  
Durkin-Meisterernst, D., 2014, Grammatik des Westmitteliranschen (Parthisch und 

Mittelpersisch), Wien. 
Kent, R. G., 1953, Old Persian (Grammar-Texts-Lexicon), New Haven. 
MacKenzie, D. N., 1971, A Concise Pahlavi Dictionary, London. 
Nyberg, H. S., 1974, A Manual of Pahlavi, 2 vols., Wiesbaden. 
Salemann, C., 1930, A Middle Persian Grammar, tr. by Mr. L. Bogdanov, Bombay. 

 


