
 
  
 
  
 
 
  
  
 

  »كـ َ« و » كا ـ « ،ا»  ـ«پسوندهاي 

  (فرهنگستان زبان و ادب فارسی)اشرف صادقی  علی

  ا»  ـ«. پسوند 1
 چراو  فراخا، ژرفا درازا،، پهنا، گرما، سرمابعضی محققان و دستورنویسان کلماتی مانند 

 ،(= خنکی) خنکا. بعضی دیگر )Horn, p. 172(اند  هاي حالت مشتق از صفت دانسته را اسم
، 2و ج  475، ص 1، ج بهاءولد(فروزانفر در اند  شمار آورده را اسم مصدر به ژرفاو  پهنا، درازا
اند که هم به معنی مصدري، یعنی  ، اما بعضی دیگر کلمات مزبور را اسم دانسته)281ص 

و بنابراین «روند و هم به معنی اسمی  کار می به» ژرف شدن«و » پهن شدن«، »ندراز شد«
(معـین  » کلمات مذکور را باید اسم محسوب داشت نه اسم مصدر (یـا حاصـل مصـدر)   

» ا  ــ «و براي ساختن حاصل مصدر از اسماء مذکور (کـه مختـوم بـه    « 1)154، ص 1341
(و ایـن عمـل سـماعی     روشنايی، پهنايیها افزوده گردد:  به آخر آن اسم» ـ ي«هستند) 

 گُنجا، چرادر کلمات » ا  ـ«. معین در جاي دیگر همین منبع، )138(همان منبع، ص » است)
است کـه بـه آخـر ریشـۀ فعـل (= دوم       را نشانۀ اسم مصدر دانسته يارا(= گنجایش) و 

  .)81(همان منبع، ص پیوندد  شخص امر حاضر) می

                                                   
حرف نسبت و آن الفی است که در اواخر بعضی نعوت فایدة «نویسد:  . شمس قیس رازي دربارة این پسوند می1

و معنـی آن   درازناو  فراخنا، و باشد که نونی درافزایند، گویند باريکاو  پهناو  درازاو  فراخاکه  چنان نسبت دهد،
). تلقی شـمس  208و  207تر (رازي، ص  تر است و آن خاص است، اال آنکه این الفاظ عام» درازي«و » فراخی«

 قیس از حرف نسبت با تلقی امروزي اندکی متفاوت است.
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خوریم. بعضی  اند برمی ساخته شده »ا  ـ«شتري که با این هاي بی در متون کهن به مثال
  اند از: ها عبارت از این مثال

  ؛)تاريکابدل  ، با نسخه207(رازي، ص  باريکا
، ص 1389قاسـمی   ←، تتمة البلغه( ناير: بريزح؛ »پیچش شکم«و » اسهال«به معنی  برينا

زنجـی  و  ،»مغَـص «در ترجمـۀ  ، 262(میـدانی، ص  به همین معنـی   برينش. مقایسه شود با )98
  است؛» بریدن«بن مضارع از فعل » ینبر«. در پهلَوي »)زحار«، در ترجمۀ 151سجزي، ص 

، ص 1389، قاسمی تتمة البلغه( چای نافمغَص: پي؛ »پیچیدگی«و » پیچش«به معنی  پيچا
  ؛، در ترجمۀ اللَوي)292، زنجی سجزي، ص 262، میدانی، ص 98

بـا شـاهد زیـر از سـلمان      فرهنـگ جهـانگيری  ( »قوت روزانـه «و  »خوراك«به معنی  خورا
  :ساوجی)

  شد قرص جـوت خـورش اگرچـه   
  

  1قرص مه و خـور نشـد خورایـت     
دهخدا دو مثال  نامة لغتدر  .)9، ص طبيعياتسینا،  (ابن» نور«و » روشنی«به معنی  روشنا  

  است؛ آمده ذخيرة خوارزمشاهینیز از 
  ؛)24، ص الهياتسینا،  (ابن ستبرا
  ؛پشت) 119پشت،  49، 1388 ، ابومنصور،(هروي» سوزش«به معنی  سوزا
ابوالفتـوح  تفسـير  (اي موسی ما شکیبا نکنیم بر یـک طعـام   »: شکیبایی«به معنی  شکيبا

: 305، ص 1[در چاپ یاحقی و ناصـح، ج   144، به نقل معین، ص 129، ص 1رازي، چاپ قدیم، ج 
  ؛شکیبائی])

ــا    ــا م ــی ب ــر همراه ــدارددل س   ن
  

  خون شود این دل که شکیبا نـدارد   
  .)108(عارف قزوینی، به نقل از معین، ص    

» تمطّـي و  قُشَعريرهکشی بدن... به عربی  واکش و کمان خمیازه و کش«به معنی  فنجا
؛ 14، سطر 11(ص  االبانهتلفظ کلمه را به فتح اول نوشته، اما در  برهان. مؤلف )برهان قاطع(

 فاین کلمه به کسـر   )14، سـطر  5(ص  ةالمرقاو  ])11، ص نوزده [= ص 1354دبیرسیاقی  ←
 لغـت فـرس  در . که کلمه مشکول نیست) 264، ص السافي في االسامي ←(نیز است  ضبط شده

در  فنجـاء . )414(چاپ اقبال، ص  نيز گويند[کذا]  دره باشد، فيحا بياستو دهاناسدي آمده: 
است که  فنجاغلط است و صورت صحیح همان  )330، ص 1تهران، ج (چاپ  االدبمةمقد

                                                   
 است.» خوراك«در این بیت ظاهراً مجازاً به معنی  خورا. 1
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، 383(ص کرمینـی   االصـناف تكملة ←است. نیز  آمده )13، سطر 58(ص در چاپ الیپزیک 
 قيـل کلمۀ  همان فتحۀاست (البته اگر کسره  ضبط شده فنجاصورت  که کلمه به )18سطر 

هـا ضـبط    ت کـه در فرهنـگ  اسـ  فنجيـدن که قبل از آن آمده نباشد). مصدر ایـن کلمـه   
  است. شده

  »:احتشام«و » کیائی«به معنی  کيا
ــۀ شــاهان بگــردد وآن کیــا      خطب

  
  هـــاي انبیـــا جـــز کیـــا و خطبـــه  

  .)1103، بیت 68، ص 1دفتر  مولوي،(  
لقب شاهانِ دومین سلسله از پادشاهان  کیاست. » ا  ـ«و پسوند  کیاین کلمه مرکّب از 

رود نیز دیـده   کار می که در فارسی گفتاري به کيابيادر ترکیب  کيااساطیري ایران است. 
بـه اضـافۀ   » سـرور «و » خدا«به معنی  بغ، صورت دیگر bay از مرکّب است بياشود.  می

  ؛)777، ص 1350صادقی  ←(» ا  ـ«پسوند 
میـدانی،   ؛پشت 63پشت،  51، رو 17ابومنصور، (هروي، » تهوع«به معنی  گردا منِشدر  رداگَ
  .)260ص 

(کـردي نیشـابوري،   (= سرگیجه)  دواردر ترجمۀ » داسرگَر«، و در غَثَيانو  غَثیدر ترجمۀ 
 ←( ند زنده اسـت هاي قاین و بیرج این کلمه امروز در گویش .)260میدانی، ص  ؛149ص 

  ؛1)و رضایی، ذیل همین کلمه ]sεrgεrdâبا تلفظ [ لمهزمردیان، ذیل همین ک
غزالـی   کيميای سـعادت هاي  . این سه کلمه در بعضی از نسخهبرهنياو  تشنيا، گرسنيا

هـاي   ، امـا در نسـخه  )150، ص 1341و معـین  » گرسنیا«دهخدا و همکاران، ذیل  ←(است  آمده
 ←(اسـت   ضـبط شـده  » تشـنا «و » گرسنا«صورت  دو کلمۀ اول به کيميای سعادتمعتبر 
 tošniyâو  tišniyâصـورت   به تشنيا/  تشنا. امروز در سبزوار )234ـ231، ص 1392ساکت 

رایج است. سه  tušniyâصورت نیز . در نیشابور )164، ص 1375محتشم  ←(رود  کار می به
ي »یـا «بـه اضـافۀ    برهنـه و  تشنه، گرسنهمرکّب است از  برهنياو  تشنيا، گرسنياصورت 

کار نرفتـه و   ي میانجی به»یا« تشناو  گرسنا. در دو صورت ā-و پسوند  yمیانجی، یعنی 
  است. پایانی این کلمات حذف شده a-درنتیجه 
  »:گنجایش«به معنی  گنجا

                                                   
تألیف حمدبن حسین بادي (قرن ششم)، نسخۀ کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی، غثی به  للغةالملخص فی ا. در 1
و جز  گريه، خندهنیز در اینجا پسوند اسم مصدر است که در کلمات  a-» = ه  ـ«است.  برگردانده شده» گرده منش«

  شود. ها دیده می آن
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ــیار  ــه هشـ ــاش زانکـ ــیار مبـ   هشـ
  دلتنــگ خوشــم کــه در فراخــی   

  

  در مجلس عشق سخت رسواسـت   
  هر مسخره را ره است و گنجاست

  )220ص  1، ج کليات شمس ←نیز  ؛يريجهانگ(مولوي، به نقل از    
  تـو  ز اي تن مـن وي رگ مـن پـر   

  
ــد در     ــا باش ــا کج ــه را گنج   او توب

  ])900، بیت 235، ص 6[چاپ نیکلسون، دفتر  66، چاپ خاور، ص مثنوی(  
  ازارهــا نبــوديبممکــن کــه در حــوالی 

  
  مـر  هاي بـی  گنجاي هیچ سوزن از رسته  

  الدین شفروه) (شرف  
؛ سـه  286[چـاپ قـدیم]، ص    ترجمة تاريخ يمينی( غ ندارديی گنجای دو تمايندانست که ن

  .)نامه لغتمثال اخیر به نقل از 
هـا ملحـق    در کلمـات ذکرشـده بـه دو دسـته از پایـه      »ا  ــ «شـود   که دیده می چنان

(از  شـکيب )، چريـدن (از  چـر اند، ماننـد   هایی که بن یا ستاك فعل است؛ یکی پایه شده
انـد،   هایی که صفت ر پایه). دیگگنجيدن(از  گنج) و يارستن(از  يار)، شکيبيدن، شکيفتن

پسوند اسـم عمـل (اسـم مصـدر)      »ا  ـ«تردید  . در دستۀ اول بیتشنهو  پهن، درازمانند 
  .است

پسوند  »ا  ـ«تردید پس  نیز بی ،ها صفت است در دستۀ دوم، یعنی کلماتی که پایۀ آن
، »درازي«ترتیب معادل  به گرسنيا/  گرسناو  تشنيا/  تشنا، پهنا، درازااسم حالت است و 

عنـوان مطلـق    بعضی از این کلمات بـه  ،همه است. بااین» گرسنگی«و » تشنگی«، »پهنی«
رونـد و همـین    کار می به» عرض«و » طول«به معنی  پهناو  درازااند. مثالً  کار رفته اسم به

شـمار   سـاز بـه   موجب شده که بعضی دستورنویسان پسوند این کلمات را پسـوند اسـم  
  رند.آو

زمانی که هـوا تاریـک   «به معنی  روشناو  خنکاو  تاريکادر فارسی تهرانی سه کلمۀ 
زمانی که هوا «و ») صبح خنکا«یا » خنکاي صبح» («زمانی که هوا خنک است«و » است

پسـوند اسـم    »ا  ــ «کلمه نیز سه روند. در این  کار می به») روشناي صبح» («روشن است
  است: کار رفته به گرماهمراه با  خنکابینیم  زیر میکه در مثال  حالت است و چنان

ل و دروای هر جزوی از خنکا يتبد و رييهمه اجزای جهان از من خبری دارند از تغ
  ،)85، ص 2، ج بهاءولد( و گرما

  .)248، ص 1(همو، ج  وسف خنکاء دل حاصل شودياز جمال نیز: 
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،   i- »ی  ــ «زبان فارسی پسوند / اسم عمل در ترین پسوند اسم حالت  آنجاکه رایجاز
 »ا  ـ«هاي ساخته شده با  عمل ها / اسم حالت است و نیز ازآنجاکه تعداد اسم ī- در قدیم:

کـه از   یروشـناي است، مانند  اضافه شده ī-ها نیز پسوند  گاهی به این اسم ،شمارند اندك
  در عبارت زیر: یگنجايو نیز مانند  1است کار رفته قدیم در متون فارسی به

هنـد و  و د که در حجاز و شـام و عـراق   يو در عهد او کثرت فرزندان به حدی رس
  .)11، ص 1(جوزجانی، ج  افتنديو حبشه گنجائی ن دسن

و  گرمـا ، مانند ندا پایانی g-هاي مورد بحث ما در زبان پهلوي داراي  تعدادي از واژه
صـورت   (در پهلوي به ژرفاو  پهناو  درازاانند یابند، م پایان می y-، اما تعدادي دیگر به سرما

zarfāy  وzofāy(.  

  »کا  ـ«. پسوند 2
  است:  اسم عمل / اسم حالت ساخته زیراین پسوند در چند کلمۀ 

چاک شکم، و يرقان را سود دارد و پيتون... ين: 2»اسهال«و » پیچه دل«به معنی  پيچاک
 چـاک شـکم را سـود دارد   يهـود... پ يقـل  م ؛)736، ص 2(کاسانی، ج  اسهال را منفعت کند

چاک شـکم کـه در آن   ير: نوعی از پيطَح؛ )راحصُـ ( چاک شکمير: پيزح؛ )1009(همان، ص 
  .)منتهی االرب( تنفس سخت باشد

  : مورد زلف)در( »پیچیدگی«و  »پیچش«به معنی  پيچاک
                                                   

  رود: کار می در زبان فارسی به معنی روشن نیز به روشنا. 1
ــه  ــودت شــمع حقیقــت ب ــا ب   دســت ت

  
ــت     ــه روي روشناس ــا ک ــو هرج   راه ت

  (پروین اعتصامی)  
) در rušnâ( روشـنا ظـاهراً  » کوچه روشنا است.«به معنی روشن متداول است:  rušnâبا تلفظ  روشنادر قم نیز 

  در شعر پروین احتماالً استعمال تهرانی این کلمه است. روشنانیز به همین معنی است.  آشنا روشناترکیب 
  است: » اسهالی«به معنی  پيچاک. در شاهد زیر 2

  ).141نسوي، ص  بازنامةاش) ... نرم بود و پیچاك و پیوسته ( آهارش (= فضله
   است: کار رفته هم به» داراي پیچ«و » پیچنده«به معنی  پيچاک
  شود در ناف آهو مشـک هـر خـونی کـه خـورد      می
  

ــت      ــد گرف ــاك نتوان ــرة پیچ ــی زآن ط   دل کس
  ).688، ص 2(صائب، ج   

  لفظ پیچیده بـه زنجیـر کشـد معنـی را    
  

ــرون    ــد بی ــاك نیای ــرة پیچ   دل از آن ط
 ).3057، ص 6(صائب، ج   
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  هـا  من و پیچاك زلف آن بت و بیداري شب
  

  هـا  عقربخلد در سینه  کجا خسبد کسی کش می  
  ).214، ص 1واصفی، ج از امیرخسرو (نقل   

  ننگ است اگر بـه خـاتم جمشـید بنگـریم    
  

  دسـت ماسـت   پیچاك زلف یار نظیـري بـه    
  ). نامه لغتنقل از نظیري (  

  کـارم  یچ درمپـ کنون که جان به لـب آمـد   
  

  مکن که کار مـن از تـو بمانـد در پیچـاك      
  ).220(عراقی، ص   

د کـه در جوشـاک   يـ کنسـه وام م ياز نوک»: نـاراحتی «و » طراباض«به معنی  جوشاک
  .)495(فخر مدبر، ص  ديفتين

  »:هعداو«در ترجمۀ  دشمناک
ر يترجمـة تفسـ  ( زيروز رسـتخ  (= بـراي)  شان دشمناک و زشتی سـوی يان ايم ميکندويب
  . حاشیه، نقل از نسخۀ ایاصوفیه) 418، ص 2، ج طبری

نیز بـه همـین مقولـه تعلـق دارنـد و دراصـل        سوزاکو  خوراک، پوشاکسه کلمۀ 
هاي ششم و هفتم هجري  به این معنی از سده سوزاكۀ اند. اولین استعمال کلم عمل  اسم

هراً بـه قـرن ششـم تعلـق     که ظا ،آستان قدس رضوي 39م شمارة است. در قرآن مترج
ـ    نفحـهُ تُهم ولَئن مس«در آیۀ  نفحهکلمۀ  ،دارد ترجمـه  » سـوزاك «بـه   »کمـن عـذاب رب
» سـوزش «بـه معنـی    سوزاک. در شواهد بعدي نیز )1533، ص 4یاحقی، ج  ←( است شده

  است: کار رفته به
ــود    هنــوزم در جگــر ســوز پســر ب

  
  بــود اســیرم در آن ســوزاك دل مــی  

  )7(عمید لویکی، قرن   
  هرچند دلم خون شد سوزاك من افزون شد

  
  کشــته نشــد ایــن آتــش از آب کبــاب مــن  

  )7(امیرخسرو دهلوي، قرن   
  .)23(نخشبی، ص  ست؛ همه سوزاک آتش عشق استين گرمی نيا

است. اولـین شـاهد ایـن     اما از قرن دهم به بعد این کلمه به بیماري معروف اطالق شده
از همان قـرن اسـت، از    صيديه است. شاهد دیگر از رسالۀ فرهنگ جهانگيریمعنی در 
  این قرار: 

، (هـروي  دود او کسی را که سوزاک داشته باشد نفع رساند ،نهنداگر ملخ را بر آتش 
  .)53، ص سعدالدین

  است:  نامه حاتمنیز از سدة دهم، از روایت اول  پوشاکنخستین شاهد ظاهراً 
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ـ از آن جملـه   .رون آمدنديهمه از قبرها ب ان و يـ ان و دل بريـ ک مـرد بـا چشـم گر   ي
  .)127، ص نامه حاتم( فيپوشاک کث

  .)85(همان، ص  دهيروی... پوشاک پادشاهانه پوش خوشجوانی 
شـان را  ياند پسران بـه کسـب خـود ا    ز باشند، تا زندهيروزگار ن اگر پدران مفلس بی

  ؛)66، ص نامه چين( کشند ند و سرانجام میينما راه می وفور تمام سربه خوراک و پوشاک به
  راسـت  خـوراك تـو   خامۀ گوهرین

  
ــاك نیـــک زیبنـــده عنبـــرین     پوشـ

  1.)11(طالب آملی، قرن   
  از قرن هفتم است:نیز ظاهراً  خوراکنخستین شاهد کلمۀ 

(ترجمـۀ   حسن گفت که صحابه در خوراک فراخ بودند و در متاع و جامـه متقـارب  
  .)99، ص 2، ج احياءالعلوم

است. چند شاهد دیگر نیـز از   آمده نامه حاتمکه دیدیم، در  شاهدهاي دیگر آن، چنان
  شود: نویسندگان و شاعران دیگر نقل می

(حسـین کـرد شبسـتري    ... ا کردهيشان مهيبرای ادر شهر رفته... خوراکات از بابا رمضان
  ؛)368، ص ]10قرن [

  ؛ )329، ص جهانگيرنامة منثور(... است [= بوزه] ن مردم بر سريو مدار خوراک ا
  از نوشی نیسـت این زهر گوارنده کم 

  
  ماشی است مرا خوراك افیـون آنگـاه    

  ).917(طالب آملی، ص   
  2؛)915(فخرالزمانی، ص  برد کار می مزه به د بامزه و بیيآ يش میو از خوراک آنچه پ

 خـورش است.  خورشو  پوشش، )سوزاک(در معنی لغوي  سوزشهاي این کلمات  معادل
  است. کار رفته به خوراکجاي  کرات به و سایر متون کهن به شاهنامهدر 

                                                   
  نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. از پیکرة گروه فرهنگ خوراکو  پوشاکو  سوزاک. شاهدهاي 1
  نادرست است:بهار ء الشعرا . بنابراین سخن زیر از ملک2
کدام از کلمات نجیب فارسی نیست و در عرف زبان دري هرگز مورد  هیچ خوراکو  پوشاکمتأسفانه دو کلمۀ «

اي است که در قرن اخیر  است و از کلمات عامیانه دهمستعمل بو خورشو  پوششجاي آن دو  استعمال نداشته و به
اند... و در عرف عوام هم، سواي این دو کلمه،  بعضی شعرا، مثل حکیم سوري و غیره جزء طنز وارد شعر ساخته

  ).297 ، ص1328(بهار » موجود نیست
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داند  ها را نشانۀ نسبت می پسوند آن (ذیل این دو کلمه) اللغات اثيغاینکه رامپوري در 
این پسوندها را مفید معنی لیاقت و  »)اک  ـ«(ذیل همین کلمات و ذیل  نامه لغتو دهخدا در 

  داند درست نیست. را حرف نسبت می سوزاکپسوند 
کـار   نیـز بـه  عنـوان مطلـق اسـم     به خوراكيصورت  نسبت به» ي«با پسوند  خوراك

  است: رفته
  ؛)250، ص آرای شاه طهماسب عالم(... های نفيس از همه جنس سرانجام داده خوراکی

که در زبان  »ا  ـ«تردیدي نیست که همۀ این کلمات با آن دسته از کلمات مختوم به 
نزدیک دارند، یعنی به احتمال قوي کلمات مختوم  اند ارتباط شده ختم می āg-پهلوي به 

دي پسوند غدر زبان س āk-اند.  از یک اصل گرفته شده āg-هاي مختوم به  و واژه āk-به 
 āg-کـه از   ā-پسوند مصدر است. کلمات مختـوم بـه    āg-است. در بلوچی نیز  مصدر

از منشأ دیگـر،   āk-اند، اما کلمات مختوم به  اند مستقیماً از پهلوي گرفته شده مشتق شده
انـد   دي ارتبـاط داشـته  غهاي شرقی ایران کـه بـا سـ    ها و گویش احتماالً از یکی از زبان

در فارسـی   āk-هاي مختوم بـه   حالتاسم ها /  اسم عمل که دیدیم تعداد چنان 1اند. آمده
کنـد. همـین انـدك     ها را تقویت می بودن آن ینکته غیراصیل و قرضمعدود است و این 

ها بر معنی مصدري بوده و سبب شـده   ها موجب داللت نسبتاً ضعیف آن بودن تعداد آن
در  چـاکی يپمصـدري همـراه گردنـد، ماننـد     » ی ــ «ها دوباره با پسوند  که بعضی از آن

  شواهد زیر:
ابـوبکر   کتـاب المصـادر  ( چاکی افتادن در شـکم يپ :لَوی ؛چاکی افتادن در شکميپ :مغَس

زُحار ؛ )316، ص 1(دهار، ج  چاکی شکمير: پيزح؛ ، ذیل همین کلمات)1391صادقی  ←بستی، 
، مطابق حاشیه؛ متن: پیچانی شکم کـه ممکـن اسـت    229، ص االسامی تاج( چاکی شکمير: پيو زَح

بـه معنـی    پيچـا البته این احتمال هم هست که ایـن کلمـه از    .تصحیف پیچائی شکم باشد)
  باشد.» پیچندگی«معادل  پيچاكيساخته شده باشد و » ي ـ «و پسوند » پیچنده«

  
  
 

                                                   
اسم معنی (مصدر) است.  در این کلمه پسوند» کا  ـ«احتماالً «نوشته:  دشمناکیاد احمد تفضلی درمورد  . زنده1

  ).532، ص 1360و  1359(تفضلی » است رفته کار می عنوان پسوند مصدر به به» کا  ـ«در سغدي نیز 
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  »كـ َ«. پسوند 3
» کا ــ «سازد و با پسـوند   رسد اسم مصدر یا اسم عمل می نظر می پسوند دیگري که به
ساخته » كـ َ«هایی که با پسوند  هاي اسم عمل است. مثال ak-» كـ َ«مرتبط است پسوند 

  اند از این قرارند: شده
امروزي، یعنی عملی کـه بـا انگشـتان دسـت (قـرار دادن       »بشکن«به معنی  انگشتک

ۀ دسـت  سـباب انگشت سبابۀ دست راست بر روي انگشت میانی و لغزاندن آن بـر روي  
آید. این کلمه در متـون قـدیم    بیرون می ها صدایی دهند و از برخورد آن چپ) انجام می

  شود: است. در اینجا به ذکر یک مثال اکتفا می ها نیز ضبط شده در فرهنگو کار رفته  به
  زحمت لی و لک اي دل بزن انگشتک بی

  
ــته رف    ــت پیوس ــدر دول ــتیبی و ت   1پیوس

  )27223، بیت 272، ص 5، ج ات شمسيکل(  
  .است) نقل کرده مثنویدهخدا که سه بیت از  نامة لغتو نیز  200، ص 7ج  ←(نیز 

که شـخص بـه    طوري شود، به حرکتی که پشت بدن در آن درگیر می«معنی به  پشتک
ار ایـن  گیرد و بـا تکـر   پرد و پاهاي او در هوا و سر او به طرف پایین قرار می هوایی می

کـار   بـه  زدنل فعـ بـا   پشـتک . »رود آید یـا در آب فرومـی   عمل پاهاي او روي زمین می
  رود. می

منظور دادن عالمـت بـه   چشم به  هتاکوو باز کردن بستن چند بار «به معنی  چشمک
  رود. کار می به زدناین کلمه نیز با فعل ». کسی

زدن دو کف دست به هم براي صدا زدن کسی یـا بـراي شـادي و    «به معنی  دستك
  رود. کار می به زدناین کلمه نیز با فعل ». طرب

سر خود را به طرف جایی یا چیزي کشیدن و بـه آنجـا یـا آن نگـاه     «به معنی  سرک
کار  نیز به» فضولی«و » دخالت«به معنی مجازي ». دست آوردن اطالع از آن کردن براي به

رود. گاهی نیز بـا حـرف    کار می به بهو با حرف اضافۀ  کشيدنرود. این کلمه با فعل  می
  شود. ) استعمال مییِ(تواضافۀ 
. این کلمه بـا  »آمیز درآوردن هاي مسخره با صورت و دستان حرکت« به معنی کلکش
  رود. کار می به درآوردنفعل 

                                                   
  است:  کار رفته نیز به انگشت زدنصورت  . در متون گذشته این ترکیب به1

  زنــان گــرد رزان یــاران همــه انگشــت
  

  گـزان  من در غم تـو نشسـته انگشـت     
  ).200، ص 7، ج کليات شمس ←، نیز 1018، ص 2(انوري، ج   
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ها مقدار کمی خـوراکی برداشـتن و    با ناخنبا سرانگشتان و گویی «به معنی  ناخنک
  کاربرد دارد. زدن. این کلمه نیز با فعل »خوردن

براي درخواست پول یا خوراکی زدن با قاشق به ظرفی مانند کاسه «به معنی  قاشقک
  رود. کار می به زدناین کلمه نیز با ». در بعضی ایام سال

. این »زده نشستن و زانوها را در بغل گرفتن ماتم«، به معنی نبرکغ/  غمبرک/  قمبرک
از  غمبـرک  رود. ظـاهراً  کار می به درآوردنو گاهی  کردنو  ساختنو  زدنکلمه با فعل 

  است. ترکیب شده بر+  غم
کـه بـا    ،»ها را از کاسۀ زانوهـا آویخـتن   پا و دست نشستن روي دو« به معنی چندک

  است. چمبکرود. صورت دیگر این کلمه  کار می به زدنفعل 
ارسی قدیم متداول بوده در ف انگل. »کاري کردن چیزي دست«ازاً به معنی ، مجانگلک

دشیر هخامنشی) و در شـیراز نیـز   ، لقب ار»درازدست«به معنی  انگلدراز(قیاس کنید با 
  رود. کار می به کردنرود. این کلمه با  کار می به

رود. در نـام   کـار مـی   بـه  زدنکه باز با فعل  »جفت پاها لگد زدنبا « به معنی جفتک
بـاز  شود که  نامیده می خرپشتکرود. در قم این بازي  کار می نیز به چارکُش جفتکبازي 

  است. با همین پسوند ترکیب شده
  سه ترکیب زیر نیز در تداول مردم قم رایج است:

. »خانـه زورچرخیدن به دور خود، مانند چرخیدن ورزشـکاران در  «به معنی  چرخک
  رود. کار می به زدناین کلمه با فعل 

 که پاها به طرف باال و به عقب طوري ، بهبا کف دو دست راه رفتن«معنی  به« عقربک
روي پشـت خـود    رادم خـود  هنگـام حرکـت   برگشته باشد، مانند راه رفتن عقرب که 

را  سكندر رفـتن هاي فارسی  فرهنگ رود. کار می به رفتن. این کلمه با فعل »گرداند برمی
  اند. به این معنی آورده

ایـن  ». منظور تهدیـد او بـه زدن  کسی به بلند کردن دست به طرف «به معنی  ترسک
  .ترسک به کسی دادنرود:  کار می به دادنکلمه با فعل 

که دنبالۀ  ،هاي ایرانی شرقی در یغنابی ها و گویش گردد که از میان زبان یادآوري می
 ←(اسـت   ak-پسـوند مصـدر    )وخـانی (و در وخی  ،دي استغهاي س یکی از گویش

» کــَ  «البته ممکن است که  .)18، ص 1371صادقی  ←؛ نیز 466و  272قاسمی و دیگران، ص 
  در بعضی از کلمات فوق مفید معنی تشبیه باشد.
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در  ماننـداك فـاعلی در کلمـۀ   معنـی  در  āk-گردد کـه پسـوند    در پایان یادآوري می
  شود: هاي زیر نیز دیده می مثال

 السالم بر يـاران ايشـان انداختـه شـد     شُبِّه: مانند كرده شد، يعني ماننداك عيسي عليه
اکی مانند؛ )103، ص المتعلمينيةهدا( اک بودمضغه را نامانند علقه مر؛ )197، ص لالتنزيلسان (

سه متن متعلق به مـاوراءالنهر اسـت. نیـز     این، دانیم که می چنان .)18(کرمینی، ص  به فعل
معنـی  بـه  » نُغَـیش «در ترجمـۀ   )340، ص ریيـ مقامات حرترجمۀ ( جنبداکمقایسه شود با 

» رسـاننده  قتل به« و »قاتل«و » شندهکُ«معنی به  کُشاکمقایسه شود با  .»جنبندة (کوچک)«
  :(به فارسی یهودي)به خط عبري  حزقيالدر عبارت زیر از ترجمۀ فارسی کتاب 

(حزقیـال   دسـت کُشـاک   (= بـه)  دادن او را پـه  (= براي) ر... پرایيکرده آمد شمشزو تي
21:16 ← Gindin, vol. 1, p. 146(.  

ظـاهراً ایـن    .همین مقاله، در شعر صائب منقول در »پیچنده«به معنی  اپيچاکبو نیز 
 ā-اند و در کنار کلمات مختـوم بـه    کلمات گویشی هستند که از قدیم وارد فارسی شده

  اند. کار رفته اند به فارسی میانه گرفته شده āg-که از 
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الزمـان   ، دو جلـد، بـه کوشـش بـدیع    معارف)، 1338و  1333بهاءولد، بهاءالدین محمد خطیبی بلخی (

  فروزانفر، ادارة کل نگارش وزارت فرهنگ.
، 5، شمارة 1، سال دانش، مجلۀ »به له و بر علیه آقاي خراسانی«)، 1328الشعرا) ( بهار، محمدتقی (ملک

  .297و  250ـ246صفحۀ 
  )، به کوشش علی اوسط ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.1367) (تهذيب االسماء( االسامی تاج
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  .2)، به کوشش حبیب یغمایی، دانشگاه تهران، تهران، جلد 1341( ترجمة تفسير طبری
، 535ــ 532هـاي   ، صفحهفرخنده پيام، »دربارة سه لغت کهنۀ فارسی«)، 1360و  1359تفضلی، احمد (

  دانشگاه مشهد، مشهد.
  ، مطبعۀ قیومی، کانپور (هند).صُراحقمري)،  1324جمال قرشی، ابوالفضل محمدبن عمر (

، دو طبقات ناصری)، 1342الدین محمد معروف به منهاج سراج ( بن سراج الدین عثمان جوزجانی، منهاج
  جلد، به کوشش عبدالحی حبیبی، انجمن تاریخ افغانستان، کابل.

، به کوشش محمد هاشم، بنیاد فرهنگ ایـران،  جهانگيرنامه)، 1359جهانگیر گورکانی، نورالدین محمد (
  تهران.

  )، نوشتۀ ماتیوریجی، ترجمۀ محمد زمان، به کوشش لو جین، میراث مکتوب، تهران.1387( نامه چين
  )، به کوشش حسین اسماعیلی، معین، تهران.1386روایت اول ( ،نامه حاتم
)، بـه کوشـش حسـین    1386، منسوب به معـروف یمنـی (  هفت انصاف حاتم، روایت دوم یا نامه حاتم

  اسماعیلی، معین، تهران.
، به کوشش ایرج افشار و نامه حسين)، براساس روایت ناشناختۀ موسوم به 1385( حسين کرد شبستری

  ري، چشمه، تهران.مهران افشا
)، به کوشش حسین 2، ربع دوم (= جلد ترجمة احياء علوم الدين)، 1386خوارزمی، مؤیدالدین محمد (

  خدیو جم، علمی و فرهنگی، تهران.
، دو جلـد، بـه کوشـش سـعید نجفـی      دسـتوراالخوان )، 1350و  1349خان بـدر محمـد (   دهار، قاضی

  اسداللهی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
، بـه تصـحیح محمـدتقی    المعجم فی معايير اشـعار العجـم  )، 1338الدین محمدبن قیس ( شمس رازي،

  مدرس رضوي، دانشگاه تهران، تهران.
  ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، معرفت، تهران.اللغات غياث]، 1337الدین محمد [ رامپوري، غیاث

  ، روزبهان، تهران.نامة گويش بيرجند واژه)، 1373رضایی، جمال (
  ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران.نامة گويش قاين واژه)، 1385زمردیان، رضا (

، بـه کوشـش   مهذب االسـماء فـی مرتّـب الحـروف و االشـياء     )، 1364زنجی سجزي، محمودبن عمر (
  محمدحسین مصطفوي، علمی و فرهنگی، تهران.

، شـمارة  نويسـی  فرهنـگ مجلۀ ، »کيميای سعادتهاي کهن  پنج واژه از نسخه«)، 1392ساکت، سلمان (
  .235ـ226هاي  هفتم، صفحه
  ، به کوشش محمد قهرمان، علمی و فرهنگی، تهران.6و  2، جلد ديوان)، 1374صائب تبریزي (

، 14، سال راهنمای کتاب، مجلۀ »2مصدر و اسم مصدر در فارسی معاصر «)، 1350اشرف ( صادقی، علی
  .778ـ771هاي  ، صفحه12ـ9شمارة 

، نشر دانش، مجلۀ »6سازي در زبان فارسی معاصر  ها و امکانات واژه شیوه«)، 1371اشرف ( صادقی، علی
  .19ـ15هاي  ، صفحه5، شمارة 12سال 
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، نشر دانش، مجلۀ »8سازي در زبان فارسی معاصر  ها و امکانات واژه شیوه«)، 1372اشرف ( صادقی، علی
  .29ـ22هاي  ، صفحه2، شمارة 13سال 

آينـة  مجلـۀ   23، ضـمیمۀ شـمارة   تحقيق در کتاب المصادر ابوبکر بسـتی )، 1391(اشرف  صادقی، علی
  ، میراث مکتوب، تهران.ميراث

  جمال قرشی. ← صُراح
قمـري   1297، افست از روي چـاپ  العرب لغةمنتهی االرب فی هجري)،  1377پور، عبدالرحیم ( صفی

  تهران، اسالمیه و دیگران، تهران.
  ، به کوشش طاهري شهاب، سنایی، تهران.کليات اشعار )،1346طالب آملی، ابوطالب (

  )، به کوشش ایرج افشار، دنیاي کتاب، تهران.1370( آرای شاه طهماسب عالم
  ، به کوشش سعید نفیسی، سنایی، تهران، چاپ سوم.کليات عراقي)، 1338عراقی، فخرالدین ابراهیم (

  احمد گلچین معانی، اقبال، تهران.، به کوشش تذکرة ميخانه)، 1340فخرالزمانی، عبدالنبی (
  .111ـ78هاي  ، صفحه3، شمارة نويسی فرهنگ، مجلۀ »فرهنگ البلغهتتمۀ «)، 1389قاسمی، مسعود (

، دو جلد، های ايرانی تاجيکستان ها و گويش فرهنگ مصادر زبان)، 1376قاسمی، مسعود (و همکاران) (
  پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی، دوشنبه (تاجیکستان).

(از ابوریحان بیرونی)، دو جلد، بـه کوشـش منـوچهر     صيدنه)، 1358کاسانی، ابوبکربن علی (مترجم) (
  ستوده و ایرج افشار، شرکت افست، تهران.

، بـه کوشـش مجتبـی مینـوي و فیـروز      کتاب البلغه])، 1355[=  2535کردي نیشابوري، ادیب یعقوب (
  حریرچی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.

، دو جلد، به کوشش علی رواقی، انجمن آثار و مفـاخر  االصناف تکملة)، 1385بن محمد ( کرمینی، علی
  فرهنگی، تهران.

  )، به کوشش مهدي محقق، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.1344( لسان التنزيل
  ، به کوشش نذیر احمد، مجلس ترقی ادب، دهلی.ديوان)، 1986لویکی، عمید (

  ، دانشگاه آزاد اسالمی، سبزوار.امة بومي سبزوارفرهنگن)، 1375محتشم، حسن (
  سینا، تهران، چاپ دوم. ، ابناسم مصدر ـ حاصل مصدر)، 1341معین، محمد (

)، به کوشش علی رواقی، مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی، 1365(ترجمۀ فارسی) ( مقامات حريری
  تهران.

  پور. صفی ← منتهی االرب
الزمان فروزانفر،  ، به کوشش بدیع7و  1، جلد کليات شمس)، 1345و  1336الدین محمد ( مولوي، جالل

  دانشگاه تهران، تهران.
، به کوشش رینولد اَلن نیکلسون، بریل 6و  1، جلد مثنوی)، 1933و  1927الدین محمد ( مولوي، جالل

  و لوزاك، لیدن و لندن.
  ، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.601رخ ، عکس نسخۀ موالسامی فی االسامی)، 1345میدانی، ابوالفتح احمد (
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، بـه کوشـش   نـاموس اکبـر  )، معروف به چهل ناموس( جزئيات و کليات)، 1388نخشبی، ضیاءالدین (
  محمد مؤذنی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران. علی

شناسی  ، به کوشش علی غروي، وزارت فرهنگ و هنر، مرکز مردمبازنامه)، 1354بن احمد ( نسوي، علی
  ایران، تهران.

، دو جلد، به کوشش الکساندر بلدروف، بنیاد فرهنـگ  الوقايع بدايع)، 1349الدین محمود ( واصفی، زین
  ایران، تهران.

، چاپ عکسی از روي نسخۀ شمارة االبنيه عن حقائق االدويه)، 2009=  1388هروي، ابومنصور موفق (
AF340  ـ اشـرف   ا مقدمـۀ ایـرج افشـار و علـی    کتابخانۀ ملی اتریش (وین) به خط اسدي طوسی، ب

  صادقی، میراث مکتوب، گنجینۀ پزشکی ایرانی و فرهنگستان علوم اتریش، تهران ـ وین.
در صیدیه و بخش صید و ذباحه و اطعمه و اشربه از شرح فارسـی   صيديه)، 1363هروي، سعدالدین (

آبـاد   و پاکسـتان، اسـالم   ، به کوشش محمد سرفراز ظفر، مرکز تحقیقات فارسـی ایـران  االسالم شرايع
  (پاکستان).

هاي اسـالمی   ، پنج جلد، مرکز پژوهشفرهنگنامة قرآني)، 1376ـ1372یاحقی، محمدجعفر (زیر نظر) (
  آستان قدس رضوي، مشهد.
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