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چکیده
زبان فارسی از گونۀ زبانهای ترکیبی به شمار میآید .در این دسته از زبانها ،تکواژهای اشتقاقی نقـش
فراوانی در واژهسازی بر عهده دارند .در ایـن مقالـه از دو پسـوند «َــ ک» و «ــ وک» کـه در منطقـۀ
مهارلوی شیراز رواج فراوان دارد سخن به میان آمده است؛ در حالیکـه در کتـابهـای دسـتور ،کمتـر
نشانی از این کارکردها مییابیم .در این مقاله برآنیم که این دو پسوند را مـورد بررسـی قـرار داده ،مقولـۀ
دستوری تعدادی از واژههای حاصل را واکـاویم و نشـان دهـیم کـه پسـوند « َــ ک »_ak /عـالوه بـر
کارکردهای گفتهشده در کتابهای دستور ،کارکردهای دیگری هم دارد که از دید دستورنویسـان پنهـان
مانده است .در همین راسـتا پـس از آوردن تعـدادی واژۀ پرکـاربرد در منطقـه ،شـیوۀ سـاخت برخـی را
توضــیح داده و چنــد طبقــۀ دســتوری جدیــد بــر آن افــزودهایــم .عــالوه بــر ایــن نشــان دادهایــم پســوند
«ـ وکuk /ـ» که هیچ نامی از آن ـ مگـر بـه نـدرت ـ در کتـابهـای دسـتور جدیـد نیامـده اسـت ،در
مهارلوی شیراز بسیار پرکـاربرد و پویاسـت .بـرای تبیـین هـر چـه بهتـر بحـث ،روش سـاخت و طبقـۀ
دستوری پسوندها نیز ذکر شده است.
کلمات کلیدی :پسوندهای « َـک» و «ـ وک» ،مهارلو ،دستورنویسی ،طبقۀ دستوری ،کارکرد
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 .1مقدمه
منطقۀ مهارلو در بخش شرقی شهر شیراز قرار گرفته و در مجاورت و حاشیۀ دریاچۀ مهـارلو گسـترش
یافته است .این منطقه شامل روستاهای دوبنه ( ،)dobaneمهارلوکهنه( ،)mahārlu kohneمحمودآباد
( ،)mahmud ābādمهارلو ( )mahārluو پشتپر( )poštparاست .واژۀ مهـارلو متشـکل از دو جـزء
«مهار» و «لو» است .احتمال دارد که واژۀ «مهار» تغییر شکلیافتۀ « َمور» باشد که در فارسـنامۀ ابـن
بلخی ( )154 :1385در ترکیبهای«بحیرۀ مور» و «مور ّ
جره» آمده است و پسوند «لو» شکل دیگرشـدۀ
«وک» باشد .البته گفتن این نکته نیز ضروری است که از اطالق واژۀ مهارلو بر ایـن روسـتا و دریاچـه
بیش از صد سال نمیگذرد .از جمله افرادی که نام مهارلو را به دریاچه اطـالق مـیکنـد ،میـرزا حسـن
حسینی فسایی در فارسنامه است که مینویسد« :دریاچۀ مهارلو به مسافت سه فرسخ ،میانۀ جنوب و
درازای آن گــاهی از هشــت فرســخ بگــذرد(»...حســینی

مشــرق شــیراز اســت .آبــش بســیار شــور،...
فسایی .)1601 /2 :1367،نام اصلی روستا« ،ماهلو» ( )māhluاست که مردم منطقه بیشتر این نـام را بـرای
آن قائلند .این روستا با دریاچۀ نمکی که در قسمت پایین آن واقـع شـده پیونـدی ناگسسـتنی دارد؛ بـه
طوری که هر دو را به یک نام میخوانند .این دریاچه نام قدیمیتری هم داشته که بیشتر جغرافینویسان
-بدون این که نامی از روستا ببرند -آن را در کتابهای خود ذکـر کـردهانـد .اصـطخری در مسـالک و

ممالک مینویسد« :دریاچۀ جنگان ( (janagān))1شور است ،دوازده فرسنگ درازا دارد ،بـر کرانـۀ آن
نمـــک مـــیبنـــدد ،از جملـــۀ اردشـــیرخوره  ،...اولـــش دو فرســـنگی شـــیراز و آخـــرش ّ
حـــد
خوزستان»(()2اصطخری. )109 :1347،

ابنحوقل ( )46: 1366آن را جنکان و ابوالفدا ( )58 :1349جمکان ) (jamakānثبـت کـرده اسـت.
کمکم

این نام قدیمی ،جای خود را به واژههای ماهلویه( )māhluyeو ماهلو داده است (نک :ابن بلخـی،

366 :1374و مستوفی )240 :1362،و باز هم به دریاچه اطالق میشده اسـت بـدون ایـن کـه نـامی از روسـتا
بیاید .ابن حوقل ( ،)35 :1366پس از برشمردن دریاچههـای فـارس مـینویسـد« :دیگـر دریاچـههـای
بختگان ،دشت ارزن ،مور ،جوبانان (چوپانان) و جنکان ،که هر یکی از دیگری جداست و مردمی کـه
در اطــرافش هســتند از آن بهــرهمنــد مــیشــوند» ،همچنــین صــاحب حــدودالعالم مــن المشــرق الــی
المغرب(« )15 :1362جنکان» را دریایی با منفعت که ِگردش آبادانی است میداند .همین جملههـا نظـر
ما را مبنی بر ،وجود روستا ـ در آن زمان ـ در حاشیۀ دریاچه تأیید میکند.
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ّ
محمدجعفر ملکزاده در مقالۀ «نام درست و تاریخی دریاچۀ ماهلو» ( )1391ایـن واژه را بـه معنـی
«آبادی بناشده بر بلندی» میداند.
به نظر نگارندگان این مقاله بهتر است ماهلو را به معنای شهر بناشده بر بلندی در نظر بگیریم زیـرا
در این نام« ،لو» به معنی پشته و بلندی (انوری )6453 :7 ،1382 ،و «ماه» به معنی شهر (دهخدا:13 ،1377 ،

 )20040است .ناگفته نگذاریم که ملکزاده ( )1391نیز «ماه» را به معنـی «شـهر» گرفتـه ّامـا در نتیجـۀ
مقالۀ خود ،آن را «آبادی» معنی کرده است.
مردم این منطقه دارای فرهنگ و آداب و رسوم مشترکند و با این که گویش آنها بسیار شبیه به مردم
شیراز است ،نحوۀ کاربرد متفاوت بسیاری از واژهها ،آنهـا را از دیگـر منـاطق و بـهویژه شـیراز متمـایز
میکند وباعث میشود که لهجۀ خاصی برای آنهـا قائـل شـویم .در مقالـۀ اخیـر ،نمونـهای از کـاربرد
متفاوت و خاص دو پسوند « َـک» و «ـ وک» را بررسی میکنـیم و نشـان مـیدهیم کـه همـین مـورد
جزئی و خاص چه نقش بزرگی در نشاندادن تفاوت ایـن لهجـه بـا لهجـۀ مـردم شـهرها و روسـتاهای
اطراف منطقه ـ که دارای فرهنگی متفاوتند ـ دارد.

 .2بحث
 .1-2أعریف پسوند
گذشتگان کلمۀ پسوند را پساوند و در مفهوم شعری آن به کار میبردهاند و برخی فرهنگنویسـان بـرای
تأیید این مطلب ،این شعر لبیبی را ذکر کردهاند:
«همه یاوه همه خام وهمه سست

معــانی از چکاتــه تــا پســاوند»

(انوری.)1367 /2 :1382 ،
با توجه به این که پساوند(قافیه) در پایان شعر مـیآیـد ،دستورنویسـان تکواژهـایی را کـه بـه پایـان
واژهها افزوده میشود« ،پسوند» نامیدهاند .محمد معین(296 :1387ـ  )297در تعریف پساوند مینویسـد:
«جزوی که به آخر کلمه اضافه شـود و تغییـری در معنـی آن دهـد» .بیشـتر دستورنویسـان نیـز همـین
برداشت را از پسوند داشتهاند؛ علی مرزبان راد( )80 :1362نقش اصلی پسـوند را تغییـر معنـی مـیدانـد.
ُ
نگارندگان دستور زبان فارسی پنج استاد نیز بر این عقیدهانـد(نک:قریـب و دیگـران .)297 :1373 ،بـیشـک
هیچیک از این تعاریف کامل نیست؛ چراکـه پسـوند در بسـیاری از مـوارد موجـب هـیچ تغییـر معنـایی
نمیشود و فقط نوع دستوری کلمه را تبدیل میکند .بر اساس همـین ویژگـی اسـت کـه دستورنویسـان
جدید تعریف جامعتری ارائه داده و آن را تکواژی دانستهاند که عالوه بر دادن مفهوم جدید بـه تکواژهـا،
در برخی موارد طبقۀ دستوری آنها را نیز تغییر میدهـد(نـک :انـوری و گیـوی .)274: 1388،البتـه برداشـت
اخیر ،صورت دیگری از نظر خانلری در این مقوله است(نک :خانلری.)1370،
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.2-2پیشینۀ دزرزونیهای دو پسوند« َـ ک» و « وک»
در این بخش از مقاله ،سیر دگرگونی این دو پسوند را در گذر زمان بررسی میکنیم .ابتدا باید دید که این
دو پسوند با گذر از چه مراحلی به شکل امروزی درآمدهاند:
ابتدا باید گفت چون خط متون فارسی میانۀ مکشوف در ترفان دقیقتر و بـه صـورت ملفـوم زمـان
تألیف و کتابت نزدیکتر است(خانلری )11 /3 :1365 ،کتابهای تاریخ زبان و دستور تاریخی زبان ،مبنای
بررسی را بر آن قرار دادهاند .ما نیز ناگزیر مبنا را بر آن قرار میدهیم؛ در واقع بررسـی ،بـر گـروه غربـی
متمرکز است.
در فارسی میانۀ ترفانی ،چهار پسوند  āgـ  īg ،ـ  ūg،ـ و ōgـ جزء پایانی واژه بودهاند .پسـوند ـ  kaـ
ایرانی باستان به ایرانی میانۀ غربی نرسیده است و بازماندۀ آن مانند جزئی مرده به شـکلهـای  kو  gدر
واژههایی از ایرانی میانۀ غربی باقی مانده است(ابوالقاسمی )291 :1373،کـه در فارسـی دری بـه ترتیـب بـه
صورت  ū ،ī ،āو ōتغییر کرده است:
فارسیمیانۀ أرفانی

فارسی دری

Dānāg
دانا
Nāmag
نامه
zamīg
زمی
Zānūg
زانو
āwarzōg
آرزو
در دورۀ میانه ،چهار پسوند  īk،ūk،ākو  akکاربرد زیادی در امر واژهسازی دارند ،کـه بعـدها بـه g
ّ
تبدیل و در تحول آوایی فارسی جدید به کلی حذف شده است(نک :باقری)141 : 1373 ،؛ مثال:
 tarsū←tarsūg←tarsūkترسو (همان).
راستار گویوا ( )34 : 1347نیز میزان استفاده از پسوند  kـ (فارسی باستان  kā :ـ) را در فارسـی میانـه
اندک میداند و چند واژۀ زیر را به عنوان شاهد مثال میآورد:
( yātūkجادوگر)
( zānūkزانو)
( hindūkهندو) (همان).
در ادامۀ این پژوهش نشان داده خواهد شد که این پسوند در ساخت بسـیاری از واژههـای امـروزی
نیز به کار میرود و موجب پویایی زبان میشود.
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.3-2پسوند« َـ ک» ((ak

ایـن پســوند در فارســی میانــه ،گــاه بــرای تصــغیر بــه کــار مــیرود؛ ماننـد  andakکــه در اصــل
(به معنی چند) بوده است(ابوالقاسـمی  .)327 :1385،گاه با اضـافهشـدن بـه آخـر اسـم ،معنـایی جدیـد را
دیگـر هـای
میرساند ،مثل ( dūtدود)←  dūtakبه معنی خانواده (راستار گویوا )27 :1347 ،و گاه شـکل
ِ
غیر ملفوم است و تغییری در معنا نمـیدهـد؛ مثـل ( čarچـاره)← ( čarakچـاره) (همـان .)28 ،ایـن
پسوند ،در برخی موارد باعث تغییر معنایی نمـیشـود؛ بـرای مثـال کلمـۀ «زاد» کـه بـا افـزودن َــ ک
«زادک» میشود و همان معنی پیشین را دارد (قریب.)297 :1373،
فرشیدورد در کتاب فرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبـان فارسـی ،کارکردهـای فـراوان ایـن پسـوند را
برشمرده است که مهمترین آنها عبارتند از:
 .1تلطیف و کاهش ← شیرینک  .2معرفه و کوچکی ← مردک  .3تقلیـل← چیزکـی  .4تعظـیم و
اظهار ّ
محبت ← مامک ،بابک  .5اسم ابزار با معنی کوچکی ← سگک  .6ساخت اسم از فعل ←
بندک ،کندک  .7جایگاه ← انجیرک  .8همراه با صفت به معنی همچون ،سان و گونه ← متواریـک
ً
 .9اسم صوت ← سوتک  .10عهد ذهنی و معرفه ← ایـن کـه مـثال بـه مخاطـب بگـوییم «دختـرک
نزدیک بود به حوض بیفتد»  .11مادینگی و تأنیث ← روشنک  .12تبدیل صفت به قید ← نرمک یـا
نرمک نرمک (فرشیدورد369 : 1386 ،ـ .)365
این پسوند گاهی نیز به آخر اسم و عدد افزوده مـیشـود← ( pázdahsálagپـانزدهسـاله)(خـائفی:1382،
.)31
ُ
در کتاب دستور زبان فارسی انوری و گیوی ،کارکرد پسوند « َـ ک »در نه مورد بیان شده است:
 .1تصغیر← مرغک؛  .2تقلیل و تدریج در قید ← کمکمک ،نرمنرمـک؛  .3تقلیـل و تـدریج در
and

صفت ← دلخوشکنک ،گولزنک؛  .4تحقیر و توهین ← شاعرک؛  .5تحبیب و ترحم ← دلبـرک؛
 .6تشبیه← عروسک ،شکلک؛  .7نسبت ← ناخنک ،سنگک؛  .8اسـم آلـت از بـن مضـارع←
غلتک؛  .9ساختن اسم از صفت← سرخک ،دمجنبانک (انوری و گیوی 287 :1388 ،ـ .)286
ادیب طوسی در مقالۀ «چند پسوند مهجور» ُنه کارکرد را برای ایـن پسـوند بـر مـیشـمارد کـه سـه
کارکرد زیر ،با آنچه دیگران گفتهاند متفاوت است:
 .1تخصیص نوعی از جنس :جگرک (جگر سفید) ،زردک (هویج) ،کجک؛
 .2اسم مصدریُ :جفتکُ ،پشتک؛
َ
 .3لیاقت :ق َدکَ ،ب َرک (نک :ادیب طوسی1190 :1350 ،ـ.)1191
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احمد کسروی در کافنامه ،هجده نقش برای پسوند کاف برشمرده است (ر.ک :کسروی :1330 ،بخـش

دوم؛ معنیهای پسـوند) که از این تعداد هشت کارایی با نقشهای مذکور اخیر یکسان است .در ایـن مقالـه،
چند نقش دیگر این پسوند که در منطقۀ مهارلو کاربرد دارد و ذکری از آن در این گونـه کتـابهـا نیامـده
است بیان خواهد شد.

.4-2پسوند « وک» uk( Okـ)
کارکرد این پسوند ،تبدیل اسم به صفت و اسـم ذات بـوده اسـت؛ ماننـد ( nēvakōkدر اصـل  )nēvakبـه
معنی خوب و زیبا یا  )masta( mastūkبه معنی مست(نک :راستار گویوا)36: 1347،
همانطور که گفته شد این پسوند در فارسی میانه به ندرت به کـار مـیرفتـه اسـت؛مثل  čápukبـه
معنی چابک (در فارسی باستان به صورت  kaـ ( (čápuهمـان) .امروزه در بیشتر واژههای مختوم به ایـن
پسوند« ،ک» حذف و «او» باقی مانده است؛ مانند کلمۀ ابرو (ابـروک) (بـاقری .)64 : 1373،همچنـین
امروزه و در زبان عامیانه« ،ـ او  u /ـ» صفتی از اسم میسازد کـه بیـانگر ویژگـی جسـمی یـا روحـی
است؛ مانند سیبیلو ،شپشو ،ترسو ،اخمو» (الزار.)304 : 1384،
بنا بر گفتۀ فرشیدورد ،این پسوند بیشتر در زبان عامیانه به کار میرود و دارای چهار کارکرد است:
 .1مبالغه← نروک (بسیار نیرومند) ،نازوک؛  .2اسم آلت ← ِکشوک (جوالی است که با آن کـود
میکشند)؛  .3تبدیل اسم ذات بـه صـفت ← برشـتوک؛  .4سـاختن صـفت مفعـولی← چـروک (از
چریدن) (.)446 : 1386
ادیب طوسی(1345 :1350ـ )1346برای این پسوند چهار کارکرد را بر میشمارد:
َ
 .1تصغیر و تحقیر :کندوک .شلتوک؛ّ .2اتصافَ :نموک َ(نمور)َ ،رموک؛  .3تشبیه :ساروک (شـبیه
سار)َ .نروک (درخت بیمیوه)؛ .4تخصیص جنس به نوع :گردوک (گردو)ِ ،گلوک (کلوخ).

.5-2چگونگی و کارکردهای این دو پسوند در لهجۀ مهارلویی
بسیاری از واژههای پرکاربرد منطقه ـ که این دو پسوند از حروف اصـلی آنهـا هسـتند ـ پـس از حـذف
قسمت پایانی ،معنیشان تغییر میکند؛ مانند واژۀ ُب َ
ورک ( )xowrakکه در اصل به معنـای «روزنـۀ
ُ
خانه که از آن نور خورشید وارد میشود» اسـت ،اگـر پسـوند را از پایـان آن بـرداریم ،مـیشـود ب ور
( ،)xowrبدون این که معنای آن دچار ابهام شود .در بسیاری دیگر که «ـ وک» پسـوند صـفت فـاعلی
ً
است ،وقتی به « َـک» تبدیل میشود ،ساخت آن به اسم تغییر میکند؛ مـثال واقواق وک ()vtɢvāɢuk
َ
به معنی واقواقکننده ،صفت فاعلی است اما واقواقک ))vtɢvɑɢakاسم صـوت اسـت ،یـا ریش وک
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) )riš u:kبه عنوان صفت نسبی و به معنی «شخصی کـه ریـش ُپ ُرپشـت دارد»بـه کـار مـیرود .نکتـۀ
جالب این که بیشتر واژهها ،از ابتدا این پسوندها را نداشتهاند و خود مردم آنها را افزودهاند تا به اقتصاد
زبانی برسند .ناگفته نماند که این ویژگی جزو ّ
شم زبانی مردم شده؛ چرا کـه از بـه کـار بـردن ایـنگونـه
ً
پسوندها معنای خاصی را در نظر دارند؛ مثال مردم بـه کلمـۀ « ُم د» کـه واژهای بیگانـه اسـت ،پسـوند
«وک» را افزوده و ُمدوک( )moduːkبه معنی «شخص بهروز» را ساختهاند؛ در واقع صفت فـاعلی را
از آن اراده میکنند .پس میتوان گفت که ویژگی اصلی این پسوندها زندهبودنشان در طول زمان است.
هدف نویسندگان این مقاله ریشهیابی و تبارشناسی واژهها نیست ،ولـی بـرای درک هـر چـه بهتـر،
معانی آنها را ذکر کردهاند ،به این صورت که پس از گروهبندی واژهها بر اساس شباهتهـای ظـاهری،
معنی هر واژه مقابل آن نوشته شده است و در دو گـروه ،سـاخت و کاربردهـای حاصـل ،ذکـر گردیـده
است.
 .1 -5-2بربی از واژهها با پسوند « َـ ک»
ُ َ
 اوشولک ( :)owšolakآب ِگلآلود. ُا َوع َد َسک ( :)owɁadasakغذایی که با عدس و آب ُپخت میشود.
 ُا ُون َخودک ( :)ownoxodakغذایی که با نخود و آب میپزند.
ُ َ
 الولک ( :)olulakفرد بی دست و پا .ُ َ
 اولک ( :)owlakآبله و چیزهای شبیه به آن.َ َ
ایورأ َرک ( :)ivartaɹakکمی این طرفتر.
 َبل َزمک ( :)balezmakحالت چسبان بودن بعضی غذاها.
ِ
َ
 -بوفتک ( :)buftakریزهریزۀ غذا برای کودکان.

ّ
 ُپ َشتک ( )poštakمعلق زدن.
َّ
َّ
َّ
 ِپ ِلخک (ِ ،)pelexxakف ِربک (ِ ،)feɾexxakپ ِربک ( :)peɾexxakهر سه مورد کلمـات سـاختگیهستند که در موقعیتهای مختلف معانی گوناگونی دارند .گاه به معنی شخص گـیج بـه کـار مـیرونـد
ّ
پلخک)؛ گاه به صدای بال پرندگان گویند( ّ
فرخک)؛ گاه برای تمسـخر کـاربرد دارنـدِ :پ ِل خ (،)pelex
(
ً
ِف ِر ()feɾex؛ گاه به حیوانات کمهوش میگویند؛ مثال «این کبوتر که به خانـۀ صـاحبش برنمـیگـردد
ّ
خیلی پربه( )peɾexxeاست».
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َ
 َپلولک ( :)palulakخمیر ر یز ریز شده برای جوجه و مرغً
 پهنک ( :)pa:nakشخص تقریبا پهن َپیرزک ( :)piːrzakوسایل قدیمی ـ مانند پارچـه ،کلیـد ،دسـتمال و  ...کـه در ُبقچـۀ پیرزنـان پیـدا
میشود.
ََ
 أشک ( :)tašakگرماَ
 أیزیلک ( :)tizilakبه شکل موهای تیز گویند.َ
 ُج ُمبلک ( :)ʤombolakدو قلوَ
 جیکیلک ( :)ʤicilakجوجه َچ َربیزک ( :)čarbizakچربی

 َچیلتک ( :)čiltakچوب بسیار کوچک
َ
نجلک ( :)xenʤelakقلقلک
 ِب َِ
 ِبنگک ( :)xengakشخص کم عقلُ
وج َزک ( :)xowʤezakنوعی بیماری چشم به صورت چربی برآمده زیر پوست
ب ِ ُب َورک ( :)xowrakروزنۀ خانه ،روزنهای که خورشید از آن وارد خانه میشود.
ً
 ُد ُر َشتک ( :)doɾoštakتقریبا درشت
َ َ
 ِدلغشک ( :)delγršrkضعف کردن دل دنگک ( :)dengakبرآمدگی َدوز َ
ردک ( :)dozaɾdakتخم مرغی که دو زرده داشته باشد.

َ
 ِشک َرک ( :)šecaɾakبلور شکرَ
 ِشنگک ( .1 :)šengakشخص سرحال .2 .راست راست راه رفتنَ
 ُعوشک ( :)Ɂowšɑkحیاط کوچکَ
سقلک ( :)fesqelakکوچک
 ِف ِ َفیتک ( :)fitakسوت ،شکل سوت زدن
َ
 -فیتیلک ( :)fitilakفیتیله
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ً
ُ
ُ
ُ
 ق َلپک ( :)qolpakگود افتان؛ مخصوصا برای ظروفُُ
 قل ّپک ( :)qoloppakصدایی که هنگام آب خوردن از دهان میآید ،شکل خاصی از آبخوردنَ َ
 قندک ( :)qrndakبلور قند ِکلنگک ( :)kelengakبه هر یک از نخهای مو گویند.َ
 ک َمک ( :)kamakاندک  ،مقدار ناچیزَ
 کوأولک ( :)kutulakکوتاهقد َکورک ( :)kowrakدانههای بزرگ چرکینی که بر بدن حیوانات ظاهر میشود ،چرک زیرپوستی
ُ
ً
 ز َتک ( .1 :)ɡotakنان کوچکی که بر روی تاوه میپزند .2 ،تقریبا بزرگُ
 ُز َلنارک ( :)golnāɾakگل انار
َ
 زولولک ( :)gululakگلوله ،تیلهَ
 زولونک ( :)gulunakسینه و پستان انسان و جانورانَ
 ل ِغ َرک ( :)laγeɾakشخص الغر ِل ِق َرک (ُ :)leqeɾakجلبکَّ
 ِلقک ( :)leqqakبازیگوشَّ
 -لکک ( :)loccakآنچه برآمده باشد.

 لیوانک ( :)livānakمنطقهای در کوههای مهارلو مشنگک ( :)mašengakشخص سادهلوح و گیج مف ُس َوزک ( :)mofsowzakآب بینی وقتی سبز رنگ باشد.

 َمومک ( .1 :)mumakموم زنبور عسل  . 2آنچه با موم یا خاک میسازند؛ مثل ّ
مجسمه
 َّنیسک ( :)nissakآنچه که نیست.
َ
 هیلک ( :)hilakاندکیّ ،ذرهایَ
 -هیلکی ( :)hilakiاندکی
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.2-5-2دستهبندی پسوند« َـک»
.1-2-5-2پسوند « َـک» پس از أکرار واژه
پاد ُ
 ُودوک ( :)pādowdowakآنچه که بسیار بدود ،نوعی حشره که اغلب در حال دویدن است.
 ِپ ِرپ َرک ( .1 :)perpeɾakوسیلهای که با آن پشم میریسند .2 .فرفرهَ
ً
لجلک ( :)ʤelʤelakنوع ریزش؛ مخصوصا باران
 ِج َِ
شفشک ( :)fešfešakفشفشه
 ِف ُِ ُ
ُ
 قمق َمک ( :)qomqomakق ُمقمه َم َزم َزک ( :)mazmazakمزهمزه کردن میوه و غذا و ...
َ
مورمورک ( :)murmuɾakحالت خوابرفتن دست و پا
َ
 واقواقک ( :)vāqvāqakواقواق کردن سگ .2-2-5 2پسوند « َـ ک» همراه با نام زیاهان
 َبابینک ( :)bābinakبابونه
َ
 باقولک ( :)bāqolakباقال ُب ُخ َنجک ( :)boxonʤakگیاهی دارویی و خوشمزه
-

َ
ُپ ُدنک ( :)podonakپادونه ،در بین مردم به گل حضرت زهرا«س» معروف است.
ُ َ
أ ُرشک( :)toɾošakگیاهی با برگهای پهن که ترشمزه است.
َ
أیزکک( :)tizkakعلفی هرز که نوک آن تیز است.
َ
َچسبونک ( :)časbunakعلف هرزی که دارای خاصیت چسبندگی باالست.

ُ
بارک َ
ورک ( :)xārkowrakنامگونهای از خار است.
َ
بافورک ( :)xāfuɾakگیاهی چسبنده و تیز
َُ
 زنگلک ( :)zangolakگیاهی زیبا که گلهای آن به صورت زنگوله است.َ
 شاقولک ( :)šāqolakچغالهُ ُ َ
 -شلشلک ( :)šolšolakیک نوع میوۀ کوهی شبیه به تمشک
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ُ ُ
 شل َنک ( :)šolonakشلیلکوهیَ
 ک َتک ( :)katakانجیری که نمیرسد و از آن برای باروری درختان انجیر استفاده میشود. .3-2-5-2پسوند « َـ ک» همراه با نام جانوران
این پسوند به نام جانوران و حشرات افزوده میشود و در بیشتر مواقع تغییری در معنا ایجاد نمیکند:
َ َ
 بزوکک ( :)xazukakحشرهای شبیه سوسکُ
ُ
 ش ُت َرک ( :)šotoɾakنوعی از ملخ که در مهارلو به آن ش ُت ِر خدا میگویند.ُ
 ش ُلب َرک ( :)šolboɾakحشرهای شبیه سوسکُ
 ک ُهب َرک ( :)ko:boɾakپرندهای که با نوک تیز خود سنگها را سوراخ میکند.ُ
َ
 ز وزوسولک ( :)gowgusulakمورچهخوار کوچک که در خاک النه دارد.َ
مارم َیزک ( ،)mārmajzakمارم ِارزکک ( :)mārmāɾezkakدو نوع مختلف از مارمولک
 ِ .4-2-5-2پسوند « َـ ک» همراه با اسم صوت که زاهی اسم ابزار میسازد

َ
 ِپ ِرشکک ( :)peɾeškakشکل و صدای پرش آب ،پشنگهَ
 پوروکک ( :)purukakخندۀ ناگهانی آرامَ
 ِأ ِرنگک ( :)teɾengakصدای زدن انگشت بر چیزیَ
 جیلینگک ( :)ʤilingakهر آنچه صدای جیلینگجیلینگ بدهد.َ
َ
 ِف ِرنگک ( :)feɾengakبه صدای بال زدن پرندگان؛ مخصوصا بال زدن کبوتر گویند. َفیتک ( :)fitakسوت
َ
 قیقک ( :)qiqakبوق و چیزهای شبیه به آن که صدای قیقه بدهد.َ
 هوفک ( :)hufakصدای مارَ
 -هوفکک ( :)hufkakصدای مار و آواهای شبیه آن.
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 .5-3روشهای سابت و کارکردهای پسوند « َـ ک»
( .1-5-3اسم) +اسم َ « +ـ ک» ( +ی) = صفت
مثال(ُ :دم) َا َ
سبک (( )asbakی) :شبیه ُدم اسب
َ
باران ُدماسبکی میبارد.
کارکرد صفتیِ :
( .2-5-3اسم)  +صفت  +صفت َ « +ـ ک» = اسم
ُ
َ
مثال( :او) ِو ِلولک ( :)owvelvelakغذایی که بسیار رقیق و آبکی باشد.
 .3-5-3اسم ّ
مکرر َ « +ـ ک» = حاصل مصدر
َ
َ
مورمورک (،)murmurakمولمولک ( :)mulmulakحالتی که در بدن پـیش از تـبلرزه پدیـد
مثال:
میآید.
 .4-5-3آوا َ « +ـ ک» = اسم
َ
ُ ُ
مثال :فشف َشک (َ ،)fešfešak
فیتک ( ،)fitakقمق َمک ( ،)qomqomakقیقک (.)qiqak
ِ ِ
 .5-5-3آوا َ « +ـ ک» = حاصل مصدر

مثال:
َّ
ّ
ّ
 ِأ ِرقک (ِ :)teɾeqqakت ِرقه دادن؛ مثال« :بعد از این همه ِت ِرقک تازه فهمیده که یکی در میزند!»َ
َ
 ِف ِلنگک ( :)felengakشکل دیگر ِف ِرنگک است که به بال زدن پرندگان میگویند؛ مثال« :این پرنـدهَ
بعد از آن همه ِف ِلنگک نتوانست اوج بگیرد».
ُُ
ُُ ُُ
ُُ
ُُ
 قل َّپک ( :)qoloppakقل ّپهدادن؛ مثال« :او با قل ّپک آب میخورد»؛ یعنی با قلپقلپ کردن .6-5-3صفت َ « +ـ ک» = اسم
مثال:
 ُپاد َوک (.)ptdowak

 ُس َوزک ( :)sowzakبیشتر در ترکیب با اسم به کار میرود؛ ُمف ُس َ
ـوزک (.)mofsowzak
ُ
-ز َتک ( :)ɡotakنوعی نان
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 .7-5-3صفت َ « +ـ ک» = صفت
مثال:
َ َ
پسر پهنک کجا رفت؟»
 پهنک ()pa:nak؛ مثل «این ِ ُد ُر َشتک ()doɾoštak؛ مثل «آن سنگ درشتک را بردار».
 .8-5-3صفت َ « +ـ ک» = قید
َ
ک َمک ()kamak؛ مثال« :کمک مهربانیای به ما کرد». .9-5-3فعل َ « +ـ ک» = صفت
َّ
کتاب نیسک»؛ یعنی کتابی که نیست.
 نیسک ( :)nissakدر اصل نیست َ +ـ ک؛ مثالِ « : .6-3سابت و کارکردهای ناشنابتۀ پسوند « َـ ک»
 .1-6-3اغراق در کوچکنمایی صفت
مثال:
 ر یزک ( :)rizakخیلیخیلی ریزَ
 ک َمک ( :)kamakخیلیخیلی کم .2-6-3أشبیه و أقلیل در اسم صوت
َ
مثال :هوفکک ( :)hufkakصدای آرام مار و آواهای شبیه آن.
 .3-6-3أقلیل در اسم صوت
مثال:
َّ
 جیکک ( :)ʤikkakآرام آرام جیکجیک کردنَ
 ُپروکک ( :)purukakخندۀ ناگهانی آرام .4-6-3أقلیل در قید مکان/زمان
مثال :ایورأرک ( :)ivartaɾakکمی اینطرفتر
 .5-6-3سابت اسم از آوا
سخ َسک (.)xesxesak
مثالِ :ب ِ
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 .6-6-3سابت صفت از فعل اسنادی
مثالَّ :
نیسک ( = )nissakنیست َ +ـک؛ برای مثال :غذای نیسک.
 .7-6-3سابت صفت فاعلی بدون این که معنی أقلیل بدهد
مثال :غازغازک ()qtzqāzak؛ برای مثال :مرغ غازغازک (غازغاز کننده).
 .8-6-3سابت قید از قید
َ
مثال :ک َمک ( :)kamakاندک ،مقدار ناچیز.
 .9-6-3سابت صفت از صفت
ً
مثال :پهنک( :)paːnakتقریبا پهن.
 .2-5-2دسته بندی پسوند «-وک» (ukـ)
در این بخش ،به کارکردهای تکواژ اشتقاقی «ـ وک» (ukـ) در لهجۀ مهـارلوی شـیراز مـیپـردازیم .در
آغاز پس از دستهبندی ،تعدادی از واژههای برساخته با این پسوند را ذکر کرده ،سپس روش سـاخت و
کارکردهای آن را بیان میکنیم:
-« .1-2-5-2وک» ( )-ukبا معنایی نزدیک به وصف
َ
َ
 ابموک ( :)axmuːkشخص اخموُ
 اولوک ( :)owluːkآن که بدنش پر از آبله باشد.ُ
 اولهپیکوک ( :)owle pikuːkآبلهای که اثر خود را بر چهره باقی بگذارد. بادوک ( :)bāduːkشخص مغرور و پر ّادعا ُبخلوک ( :)boxluːkحسود ،بخیلَ
ّ
ُ -بقوک ( :)boqqu:kشخص ُبق و اخمو

 بیجوک ( :)biʤuːkآن که همیشه از معرکه فرار میکند؛ بسیار ترسو ُپزوک ( :)pozuːkشخصی که داشتههایش را به ُرخ این و آن بکشد و محتاج تعریف باشد.َ -پزوک ( :)pazuːkآنچه زود بپزد؛ مانند حبوبات

 پوروک ( :)puɾuːkنوعی خندیدن ناگهانی با صدای بلندِ -أ ِپتپوک ( :)teptepuːkتنبل
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َ
 أرسوک ( :)taɾsuːkشخصی که بسیار ترسو باشد. ِأشوک ( :)tešuːkشخصی که موهایش پر از ِتش(شپش) باشد. أوزوک ( :)tuzuːkغرور و ّادعا َجروک ( :)ʤaɾuːkشخص شرور و اهل دعوا و ّجر و بحث
 -بالوک ( :)xāluːkآن که صورت و بدنش ُپر از خال باشد.

سخسوک ( :)xesxesuːkآن چه صدای ِخس ِخس بدهد.
ِ -ب ِ

 ِرقوک ( :)requːkیکی از معناهای آن آبکی است. ر یشوک ( :)rišuːkآن که ریشش ُپر ُپشت باشد.َ
 شروک ( :)šaɾuːkشخص شرور ِض ّدوک ( :)zeddu:kبسیار لجباز فیسوک ( :)fisuːkشخص ُپز دهنده و با ادا و اطوارُ ُ
ُ ُ
 ِق ِتقتوک ( )qetqetuːkو قمقموک (:)qomqomuːkآنکه بسیار لندلند کند. -قوطوروک ( :)qutuɾuːkگلوله ،تیله

 قیقوک ( :)qiquːkآنچه بسیار قیقه (نوعی صدا) دهد؛ بهویژه پرندگان. ِزرزوگ ( :)gerguːkبسیار گریهکنندهَ
 زروگ ( :)garuːkشخصی که موهایش ریخته باشد. مادوک ( :)māduːkماده ،درختی که میوه میدهد.ُ -مدوک ( :)moduːkشخصی که بسیار به مد و مدلهای روز اهمیت بدهد.

 ُمفوک ( :)mofuːkشخصی که بیشتر وقتها سرما بخورد و آب بینیاش جاری باشد. نالوک ( :)nāluːkشخص ناالنَ
 -ن َپزوک ( :)napazuːkآنچه به راحتی نپزد.

َ
 نروک (َ :)naɾuːkنر ،درختی که بار نمیدهد.ِ -ه ِرهروک ( :)herheɾuːkآن که بسیار هرهر(خندۀ ممتد) کند.
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 .2-2-5-2پسوند « وک» همراه با نام نباتها
َّ
 الوک( :)alluːkبادام کوهی بوبوروک ( :)buxuɾuːkبرگی دارویی که در میان بوتهای خار خاص میروید. أوشوروک ( :)tušuɾuːkتمشک کوهیَ
 ِشکروک ( :)šecaɾuːkشیرۀ خشکشدۀ حاصل از بزاق یک حشره که خاصیت دارویی دارد.َ
 کرکوک ( :)karkuːkکمبیزه کوپوروک ( :)kupuɾuːkنام گیاه خارداری که قسمت باالیی آن قابل خوردن است. کیلیل َملوک ( :)kilil maluːkنام گیاهی است. .3-2-5-2پسوند « وک» همراه با نام جانوران
 َپ َرستوک ( :)paɾastuːkپرستوَ
 کلپوک ( :)kalpuːkنوعی از ُبزمجهمارمارزکوک ( :)mārmāɾezkuːkیک نوع مارمولک.
ِ

 .3-5-2روشهای سابت و کارکردهای پسوند « وک»
 .1-3-5-2اسم صوت أکرار شونده  « +وک» = صفت فاعلی که همراه با اغراق است
َ َ
 اقاقوک ( :)aqaquːkشخص بسیار ناالن ِأ ِپتپوک ( :)teptepuːkشخص بسیار تنبلُ ُ
 ِق ِتقتوک ( )qetqetuːkو قمقموک ( :)qomqomuːkشخص بسیار لندلند کننده. واقواقوک ( :)vāqvāquːkبسیار واقواقکنندهِ -ه ِرهروک (ُ :)herheɾuːkپرخنده

 .2-3-5-2شکل أغییر یافتۀ فعل  -« +وک» = صفت
مثال:
 بیجوک ( :)biʤuːkشخص ترسویی که از معرکه میگریزد .به نظر میرسد از فعل «جیکیـدن» کـهدر منطقۀ مهارلو به معنای «فرار کردن» است گرفته شده است یا اصل آن «برجهیدن» باشد.
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 .3-3-5-2سابت اسم /صفت همراه با أکرار دو جزء
َ َ
 اقاقوک ( :)aqaquːkبچۀ بسیارنالندهِ -پ ِرپروک ( .1 :)perpeɾuːkفرفره  .2آنچه با آن پشم ریسند.

 ِأ ِپتپوک ( :)teptepuːkشخص بسیار تنبلشتشوک ( :)teštešuːkآن که موهایش ُپر از ِتش(شپش) باشد.
 ِأ ِ -جیرجیروک ( :)ʤirʤiɾuːkجیرجیرک ،زنجره

 بارباروک ( .1 :)xārxāɾuːkآن چه خارهای فراوانی داشته باشد ُ .2خارپشت.
شخشوک ( :)xešxešuːkآنچه خشخش کند.
 ِب ِ ُس ُرسروک (ُ .1 :)sorsoɾuːkس ُرسره  .2جایی که لغزنده باشد.
 غازغازوک ( :)γtzγāzuːkبه ُمرغی که بسیار غازغاز کند.ِ -ف ِرفروک ( :)ferfeɾuːkفرفره

سفسوک ( :)fesfesuːkفسفس کننده
ِ -ف ِ

شفشوک ( :)fešfešuːkفشفشه
 ِف ُِ ُ
ُ ُ
 ِق ِتقتوک ( )qetqetuːkو قمقموک ( :)qomqomuːkشخصی که بسیار لندلند میکند.ُ ُ
ُ ُ
 قدقدوک ( :)qodqoduːkقدقد کننده؛ بهویژه برای ُمرغ به کار میرود. ِز ِرزروک ( :)gergeɾuːkشخصی که بسیار گریه میکند. َم َرمروک (َ :)marmaɾuːkم َرمری
 مورموروک ( :)murmuɾuːkمولمول کردن نازنازوک ( :)nāznāzuːkشخصی که باید نازش را بسیار کشید.زوزوک ( :)vezvezuːkنوعی حشره که بسیار ِو ِزوز میکند.
 ِو ِ َو َقوقوک ( )vaqvaquːkو واقواقوک ( :)vāqvāquːkوقوق کننـده؛ بـهویـژه بـرای سـگ بـه کـارمیرود.
 .4-3-5-3همراه با اسم صوت
 -پوروک ( :)puɾukبه خندۀ ناگهانی با صدای بلند گویند.

  58فصلنامۀ ادبيات و زبانهای محلی ايران زمين ،شمارۀ  ،19بهار 1397

ِ -أروک ( :)teɾuːkصدای آرام شکستن

سخسوک ( :)xesxesuːkصدای برآمده از گلو؛ ِخس ِخس
 ِب ُِ ُ
ُ ُ
 قتقتوک ( :)qotqotuːkصدای داد و بیداد مرغ ،قدقد -قیقوک ( :)qiquːkصدای بعضی پرندگان

 .3-5-2کارکردهای مشترک پسوندهای « َـ ک» و « وک»
 .1-3-5-2اسم َ « +ـ ک /وک» = صفت
ُ ُ َ
َ
اوش لک ( ،)owšolakب ادوک (ُ ،)bāduːkمف وک (ِ ،)mofuːkأش وک ( ،)tešuːkأرس وک
(ُ ،)taɾsuːkپزوک (ُ ،)pozuːkمدوک ( ،)moduːkر یشوک (َ ،)rišuːkجروک (ِ ،)ʤaɾuːkزرزوک
(ِ ،)gerguːkض ّدوک ( ،)zedduːkفیسوک (ِ ،)fisuːkرقوک (ُ T)requːkپزوک (.)pozuːk
 .2-3-5-2اسم َ « +ـ ک /وک» = اسم
ُ
ُ
َ
َ
زولونک ( ،)gulunakزلن َارک (ُ ،)golnāɾakب َ
ورک (ُ ،)xowrakعوش ک
ق َلپک (T)qolpak
َ
(ِ ،)Ɂowšɑkل ِق َرک (ُ ،)leqeɾakپش َتک ( ،)poštakقن َدک (ِ .)qrndakش ِک َرک (،)šekcaɾak
مومک(َ ،)mumakأ َشک (َ ،)tašak
َ
بوفتک ( ،)buftakلیو َانک ( ،)livānakک َ
ورک (،)kowɾak
َ
ِپربک ( ،)perxakقوطوروک (.)qutuɾuːk
.3-3-5-2صفت َ «+ـ ک  /+وک» = صفت
َ
َ
َّ
َّ
ُبق ک ( ،)boqqakل ِغ َرک (ِ ،)laγeɾakلق ک (ِ ،)leqqakدنگ ک ( ،)dengakز روک (،)gaɾuːk
ّ
َ
َ
ُبقوک ( ، )boqqu:kشروک ( ،)šaɾuːkنروک( ،)naɾuːkمادوک (ِ ،)māduːkرقوک (.)requːk

.3نتیجهزیری
زبان پارسی یکی از زبانهای بزرگ و گستردۀ شاخۀ هند و اروپایی به شمار میآیـد کـه در واژهسـازی،
امکانات فراوانی را در اختیار کاربران قرار میدهد .برای اثبات این بخش از توانمندی زبان پارسی کافی
است بر گویشها و لهجههای متعدد آن تمرکز کنیم .بـیشـک بـار زیـادی از ایـن توانمنـدی بـر دوش
تکواژهای اشتقاقی است  .همچنـان کـه در ایـن مقالـه بیـان شـد ،در لهجـۀ منطقـۀ مهـارلو واژههـا و
اصطالحات فراوانی وجود دارد که با دو پسوند «َــ ک» و «وک» سـاخته شـده اسـت و در سـاختمان
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تعداد زیادی از این واژهها ،نام آوا یا اسم صوت به کار رفته است .شاید این ویژگی در لهجۀ مهارلو یی،
خصیصهای سبکی باشد که بررسی آن ،نیازمند پژوهشی دیگر است .اما نتایج این مقاله نشان مـیدهـد
که:
 کارکرد این دو پسوند بسیار زیاد است و در صورت نیاز میتوان سیاهۀ گستردهتری ارائه داد.

 بسیاری از این واژهها در زبان فارسی میانه کاربرد داشتهاند و این امر بیانگر پیوند این لهجه با زبـان
پیش از خود است .

 کاربرد دستوری این دو پسوند در این لهجه بسـیار زیـاد اسـت و نگارنـدگان ایـن پـژوهش ،معـانی
زیادی را برای آن شناسایی کردهاند؛ یعنـی عـالوه بـر سـاختهـای رایـج پسـوند «ــ وک» در منطقـۀ
مهارلوَ ،ده ساخت جدید نیز برای پسوند « َـ ک » شناسایی شد که در منابع دیگـر اشـارهای بـه آنهـا
نشده بود.

 میتوان واژههایی را که پسوند « َـ ک » و « ـ وک» میگیرند ،به صـورتهـای مختلـف ردهبنـدی
کرد که در شکل معمول آن ،پس از حذفّ ،
مصوت «ه» جایگزین میشودّ .اما بیشتر واژههای کاربردی
منطقۀ مهارلو که این دو پسوند را دارند بر اساس عادت و ّ
شم زبانی مـردم ـ کـه خـود نشـان از قـدمت
تاریخی منطقه و لهجۀ آن دارد ـ بر اساس اصل اقتصاد زبانی ساخته شدهانـد ،بـه گونـهای کـه کـاربرد
آنها بدون این پسوندها تا حد زیادی دشوار است و گویی که واژههـا بـا ایـن کـار ،اصـالت خـود را از
دست میدهند.

پینوشتها
ّ
(ّ .)1تلفظ درست این واژه بر نویسندگان این مقاله معلـوم نشـد .چـون در کتـاب احسـنالتقاسـیم فـی
معرفهاألقالیم ( )633 :1361نام این دریاچه « َج َمکان »jamakān :ضبط شده است ،در این پـژوهش
نیز ّتلفظ  janagānبرگزیده شد.
( .)2وسعت دریاچهء مهارلو تا ّ
حد خوزستان ،از نظر عقلی پذیرفتنی نیست؛ بیشک واژهء «خوزستان»
تصحیف «خورستان» است .لسترنج دربارۀ این دریاچه مـینویسـد« :در سـواحل جنـوبی آن ،دهـات
کهرجان و در جنوب شرقی آن ،خورستان که آن را سروستان هم مینامند واقع است».
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کتابنامه
کتابها
 ابن خرداد بـه ،)1370( ،المس الک و الممال ک ،ترجمـۀ حسـین قـرهچـانلو ،چـاپ اول ،تهـران،چاپخانۀ مهارت.
 ابن بلخی ،)1374( ،فار نامه ،تصحیح منصور رستگار فسایی ،چاپ اول ،شیراز ،بنیـاد فـارس-شناسی.
 ______ ،)1385( ،فار نامه ،تصـحیح گـای لیسـترانج و رینولـد آلـن نیکلسـون ،چـاپ ّاول،تهران ،اساطیر.
 ابن حوقل ،)1366( ،صورةاالرض ،ترجمه و توضیح دکتر جعفر شعار ،تهران ،امیرکبیر .ّ
عبدالمحمد آیتی ،تهران ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
 ابوالفداء ،)1349( ،أقویمالبلدان ،ترجمۀ ابوالقاسمی ،محسن ،)1373( ،أار یخ زبان فارسی ،چاپ اول ،تهران ،سمت. __________ ،)1385( ،دستور أار یخی زبان فارسی ،چاپ پنجم ،تهران ،سمت. اصطخری ،ابراهیم ،)1347( ،مسالک و ممالک ،به کوشش ایرج افشار ،تهران ،بنگـاه ترجمـه ونشر کتاب.
 -انوری ،حسن .)1382( ،فرهن

بزرگ سخن ،ج دوم ،چاپ دوم ،تهران ،سخن.

 انوری ،حسن و احمدی گیوی ،حسـن ،)1384( ،دس تور زب ان فارس ی  ،1ویـرایش دوم ،چـاپبیست و هفتم ،تهران ،فاطمی.
 ________________ ،حسـن ،)1388( ،دس تور زب ان فارس ی  ،2ویـرایش سـوم ،تهـران،فاطمی.
 باقری ،مهری ،)1373( ،أار یخ زبان فارسی ،چاپ اول ،تهران ،نشر قطره . حدودالعالم من المشرق الی المغرب ،بینا ،)1362( ،به کوشش منوچهر ستوده ،تهران ،کتابخانۀطهوری.
 حسینی فسایی ،میرزا حسن ،)1367( ،فار نامه ،تصحیح منصور رستگار فسایی ،ج دوم ،چـاپاول ،تهران ،امیر کبیر.
 خائفیّ ،عباس ،)1382( ،أار یخ زبان فارسی ،چاپ اول ،گیالن ،انتشارات دانشگاه.
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 دهخدا ،علیاکبر ،)1377( ،لغتنامه ،زیر نظر محمد معین و ّسـید جعفـر شـهیدی ،ج سـیزدهم،
چاپ دوم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 راستار گویوا ،و .س ،)1347( ،دستور زب ان فارس ی میان ه ،ترجمـۀ ولـیاللـه شـادان ،بـیجـا،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
 فرشیدورد ،خسرو ،)1386( ،فرهنّزوار.
 -فرهوشی ،بهرام ،)1346( ،فرهن

پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی ،چـاپ اول ،تهـران،
پهلوی ،تهران ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

 _________ ،)1352( ،فرهن فارسی به پهلوی ،تهران ،سلسله انتشارات انجمن آثار ملی.ُ
 قریب ،عبدالعظیم و دیگران ،)1373( ،دستور زب ان فارس ی پ ن اس تاد ،بـه اهتمـام جهـانگیرمنصور ،تهران ،ناهید.
 کسروی ،احمد ،)1330( ،کافنامه ،به گردآوری یحیی ذکا ،بیجا ،بنگاه دانش. الزار ،ژیلبر ،)1384( ،دستور زبان فارسی معاصر ،ترجمۀ مهستی بحرینـی ،چـاپ اول ،تهـران،هرمس.
 لسترنج ،گای ،)1393( ،جغرافیای أار یخی سرزمینهای بالفت شرقی ،ترجمۀ محمود عرفـان،چاپ نهم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 مرزبان راد ،علی ،)1362( ،دستور سودمند ،چاپ دوم ،بیجا ،ایران چاپ. مستوفی ،حمدالله ،)1362( ،نزه ةالقلوب ،چاپ اول ،تهران ،دنیای کتاب.محمد ،)1387( ،فرهن فارسی ،بازخوانی و ویرایش شـهاب ّ
 معینّ ،الـدینارجمنـدی ،دورۀ یـک
ِ
جلدی ،چ چهاردهم ،تهران ،معین.
 مقدسیّ ،محمد بن احمد ،)1361( ،احسن ّالتقاسیم فی معرفةاألقالیم ،ترجمـۀ علینقـی منـزوی،
ّ
بخش ّدوم ،چاپ ّاول ،شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.
 ناتل خانلری ،پرویز ،)1365( ،أار یخ زبان فارسی ،جلد سوم ،چاپ ّاول ،نشر نو. ،)1370( ،___________ -دستور زبان فارسی ،چاپ دوازدهم ،تهران ،توس .
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مقالهها

ّ
 ادیب طوسیّ ،محمد امین« ،)1350( ،چند پس وند مهج ور» ،مجلـۀ وحیـد ،شـمارۀ نـود و پـنج،
صص  1191-1183و شمارۀ نود و شش ،صص .1351 -1341
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