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 رویکرد باستان گرایی در آثار منوچهر آتشی
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 22/8/92  زش:يخ پذيتار 3/6/92  افت:يخ دريتار

 

 چکيده
ًحَی-ّایهختلفصزفیّایاتزکیباتٍصَرتگزایییااستفادُاسٍاصُکْي

قذیویٍکْيدرشعزباعثجشالتٍاستَاریکالمشذٍُاسهیشاىآگاّیٍاطالال 

شاعزاسایيهٌابعخبزهیدّذ.هٌَچْزآتشیاسبیيّالشاراىکلوالاتآرکاییالکهکالِ

اًذهکلواتهالینٍهأًَسباسبکخَدرابِدستهیآٍرد.اٍبِتأسّیاسشذُکٌِْ

گزایاًًِظزداشتٍِاسًیواآهَختِکِبِجایایاليکالِخالَدبالًِیوابِرٍیکزدباستاى

گذشتِبزگزددٍدرآًجاهقینشَدهگذشتِرابالِاهالزٍسٍآیٌالذُبیالاٍرد.اسالتفادُاس
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بخشذٍآىراخالا ذینهًَعیدرشتیٍسختیبِسباىهیٍاصگاىٍعٌاصزصزفیق

کٌذٍراستَفیقهٌَچْزآتشالیًیالشدرّوالیيًکتالًِْفتالِهعاًیسٌگیيٍحواسیهی

است.

ٍصالفگال »اینٌّجارگزیشیسهاًیرادرسِدفتالزشالعزیدرایيهقالِکَشیذُ

ٍبالِرٍ شٌاسالاییکٌالین«چالِتلالااسالتایاليسالی »ٍ«گٌذمٍگالیالس»ه«سَری

تحلیلیبِبزرسیآىهَاردبپزداسین.بِایيهٌظَرپال استَیالیمهخت الز-تَصیفی

پیشسهیٌِبحثاًَا ایيًَ ٌّجارگزیشیدرسِهقَلالِاسالنهفعال ٍحالزرهالَرد

بحثٍبزرسیقزارگزفتِاست.

گزاییههٌَچْزآتشیهآرکاییسنهسباىباستاىها: کلید واژه



 مقدمه
ٞابٚتتایاصایییبآسوبییؼٓثذیٗكٛستاػتوٝؿابرشاصاكاحاتبتوٚاطٌٜشثبػتبٖ

دس»وٙذ.ثٝرجبستثٟتشتشٚـیوٝٔشثٛطثٝصٔب٘یلجُاصصٔبٖخٛدؿبرشاػتواػتفبدٜٔی

ٞبیوٟٗٚلذیٕیساوٝدسصثبٖٞٙزبسأشٚصتمشیجاب ٔٙؼاٛ ٌشیضیؿبرشٚاطٜایٗ٘ٛعٞٙزبس

ثخـایٌشیاضیٞآداسایرٙجاٝا ااعشدوثذیٟیاػتایاٗ٘اٛعٞٙزابسثا٘ذثٝوبسٔیؿذٜ

ٞبیآٖٔؤحشاػت.وشدٖٚاطٜٚٞٓدسؼٙبیصثبٖٚص٘ذٜ(.«1376:369اػت)تٕیذیبٖو

ی جیعتواػب یشٚتابسی ٚص٘اذٌیٚٞبدستٛصٜتٙٛعٌٚؼتشدٌیٚاطٜ»ٌٛیذ:٘یٕبٔی

اثتبسیخیٚادثیوٟاٗٚچاٝثشٌشـتاٝاصـشٞٙاًربٔعٝٚدیٍشٔفبٞیٓوچٝثشٌشـتٝاصٔیش

ؿفبٞیٚٔحّیواٌش٘ٝتبویاصدسٌیشیٚػیعؿبرشثباثعبدٔختّؿص٘ذٌیٚـشًٞٙثبؿاذو

وٝٞؼتوتذالُتبویاصٌؼتشدٌیلّٕشٍٚ٘بٜاٚثٝـشًٞٙٚص٘ذٌیاػت.اٚاص شیكایاٗ

ٝؿٛدوٝٔعب٘یٚٞبوٞٓٔٛـكٔیتّٙٛعٌٚؼتشدٌیٚاطٜ ٞابیؿاٟٛدرٛا ؿتبكاُاصِحها

ؿبرشا٘ٝخٛیؾسادسرشیبٖخالیتؿعشوثذٖٚثشخٛسدثبٔٛا٘عرذیاذثاٝسٚا٘ایدسثؼاتش

ٞبیٔٛػیمیبییؿاعشخاٛدساؿٛدثبصٞٓثیـتشتٛاصٖؿعشٚصثبٖربسیوٙذٚٞٓٔٛـكٔی

ٌٛیذ:(.دسربیدیٍش٘یٕبٔی1363:47یٛؿیذو«)اـضایؾدٞذ

ا٘ذووّٕبتٔایٓٚٔأ٘ٛعثبػجهخاٛدسااساٖوّٕٝآسوبییهوٝوٟٙٝؿذٜثبیذدسٞض»

وٙٓواصٔحبِعٝدلیكدساؿاعبسلاذٔبؼفّاتثٝدػتثیبٚسیذوایٗاػتوٝثٝؿٕبتٛكیٝٔی

(.1363:72)یٛؿیذو«٘ذاؿتٝثبؿیذ
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دسؿعشػپیذثٝدِیُـمذأٖٛػیمیػٙتیؿاعشیوؿابرشاٖدستىاب ٛیٕٞابسٜثاشای

ؿٙبختوتلشؾٚـتحآـبقٚلّٕشٚٞبیصثبٖٞؼتٙذوچشاوٝدسـمذاٖیبوٕجٛدیهرٙلاشو

تٛاٖثاٝوابسٌشـاتـیابییتابصٜٚٔتفابٚتثابٌزؿاتٝآـشیاذٚثابایاٗرٙبكشدیٍشسأی

ٞابیٚلبرذٌٜبٞیثشتأحیشٚوٙؾؿاعشاـاضٚد.یىایاصؿاٍشدٞبٚؿایٜٛ«صدایی آؿٙبیی»

دس»ٞابییدسؿاعشاػاتواٝٞبیبػابختدیٍشٌشیضاصٞٙزبسووبسثشدٚاطٜؿبرشا٘ٝٚثٝصثبٖ

سٚ٘اذواٝدسصٔبٖػشٚدٖؿعشودسصثبٖخٛدوبسٔتذاَٚ٘یؼاتٚٚاتاذٞبییثاٝؿإبسٔای

(.1380:81كفٛیو«)ا٘ذٌزؿتٝٔتذاَٚثٛدٜٚػپغٔشدٜ

یوٟٗصثبٖٚ٘حٛصثبٖٞبٞبوتشویتٌیشیاصٚاطٜیآسوبییهثٟشٌٜشایییبؿیٜٛثبػتبٖ»

وٟٗثشایچٙذٔملذاػت:

ثخـاذٚآٖساثشرؼتٕٝٚٔتبصػبصیصثبٖ:ٚاطٌبٖوٟٗ٘ٛریتٕبیضثٝصثبٖؿعشٔی -1

 ثشد.اصػححربدیـشاتشٔی

ارزبةٚؿٍفتی:وبسثشدٚاطٌبٖوٟٗدسثبـتیٔٛاـكثشتحؼیٗٚتٕشواضٚتشؼیات -2

 ػبصد.رشساسٚؿٗٔیاـضایذٚٞٙشٚتٛإ٘ٙذیؿبٔخب تٔی

یٚاطٌبٖوٟاٗوثاشؿاىٜٛٔٛػایمیبییاـضایؾتٛأٖٛػیمیبیی:٘ٝتٟٙب ٙیٗٚیظٜ -3

یوٟٗثابٚاطٌابٖأاشٚصیوتشویجایی٘حٛییبتشویتٚاطٜاـضایذوٌٝبٜثبـتٚیظٜؿعشٔی

 ٘ٛاصٚدِپزیشاػت.آـشیٙذوٌٝٛؽآًٞٙٔیخٛؽ

ییؿبرشا٘ٝ ّایٔیابٖدیاشٚصٚأاشٚصاػاتایاٌٗشاصدٖدیشٚصٚأشٚص:ثبػتبٌٖشٜ -4

اـتذ؛چشاوٝٚلتیؿابرشثابصثابٖاتفبقٕ٘ی–صثبٖدسػحح-یصثبٖ یٛػتٍیتٟٙبدستٛصٜ

 یوٟٗثٝدٚسثبؿذ.تٛا٘ذاصا٘ذیـٝوٟٗػخٗثٍٛیذٕ٘ی

ٌیاشیاصصثابٖیثٟاشٜٞٓصثب٘یثبٌزؿتٝ:رض یٛػتٍیـىشیثبٌزؿتٝوٝصٔیٙٝ -5

 ؿٛدو٘ٛری یٛ٘ذرب فی٘یضدسایٗ یٛػتٍیٔحؼٛعاػت.تبٌٖشایب٘ٝ)آسوبییه(ٔیثبػ

خشٚداصصثبٖٔتعبسؾٚآؿٙب:صثبٖ جكٔعَٕٛٚرابدیٚسایاذوصثابٖآؿٙبػاتٚ -6

ٌیاشیاصصثابٌٖزؿاتٝوؿابرشؤخب اتٚیوبسثشدثبثٟاشٜصثبٖدیشٚص٘بآؿٙبٚدٚساصتٛصٜ

 (.1381:43ػٍٙشیو«)وـب٘ذٜثٝـیبیی٘ٛٔیخٛا٘ٙذٜساثٝػشصٔیٗتبص

ٌشیضیدسؿعشٔٙٛچٟشآتـیدسػٝٔمِٛٝاػآودسایٙزبثٝثشسػیا٘ٛاعایٗ٘ٛعٞٙزبس

 شداصیٓوٞشچٙذ٘یٕبٚؿبٌشدا٘ؾٔعتمذ٘ذوٝاػبػب وّٕٝوٟٙٝٚ٘ٛ٘اذاسیٓـعُٚتشؾٔی

ٞشثشٞٝاصصٔبٖٔٛسداػاتفبدٜلاشاستٛا٘ذدسٚٞشوّٕٝداسایچٙبٖلذستراتیاػتوٝٔی
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یـعّایصثابٌٖیشدوِٚیٍ٘بس٘ذٜاصآ٘زبوٝٔعتمذاػاتثاٝوابسٌیشیٔاٛاسدصیاشدستاٛصٜ

ایٌشیضثٝصثبٖٔتذاَٚلشٌٖٚزؿتٝصثبٖـبسػیاػتٚدسٍ٘بٜٔخب اتأاشٚصیایاٌٗٛ٘ٝ

صیشساریُٞٙزابسٌشیضیصٔاب٘یٔٛاسدثٝدٚساصٞٙزبسٚٔعیبسصثبٖأشٚصاػتوِزاایٗٔٛاسد

دٞذ:لشاسٔی

ثٝ«ٌُ»ٞباصوٛتٝ٘ٛؿتٕٞچٙیٗالصْثٝروشاػتوٝدسایٗٔمبِٝثٝربیتىشاساػٓ

 چاٝتّا»ثٝرابی«ػیت»ٚ«ٌٙذٌْٚیاع»ثٝربی«ٌٙذْ»و«ٚكؿٌُػٛسی»ربی

اػتفبدٜؿذٜاػت.«اػتایٗػیت



 اسم
 های قدیمی احیای اسم

آثٍیٙٝ

سـتٓاصدیبستٛٚأبیٔ

آٌیٗٞبیٚتـیؿشْخـخبؽ

ٞبیػش خشاؿیذٜثبٌٛ٘ٝ

ٞبیتّ ٔخذسٚاؿه

ؿعشتٛسا

تبدٚسدػت

وـب٘ذتبٞش٘ـیتٚدأٙٝٚدسٜٔی

ٚدستٕبْساٜوچىبٚن

ثش بقآثٍیٙٝآٚاصؽ

(1370:22)ٌُوخٛا٘ذخٛا٘ذٚثبصٔیٔی

ـشدٚػیدسلشٖچٟبسٌْفتٝاػت:


 ی دگههههر زآبگینههههه سههههاخ   دو خانههههه
 

 زبرجههههد بههههه هرجههههاي  انههههدر نشههههاخ  
 

 (4)فردوسی، ق 
 

ٌشٌب٘یدسٚیغٚسأیٗآٚسدٜاػت.ٚـخشاِذیٗاػعذ


 چنهههههان بشهههههکر بهههههدرد روز کینهههههه  
 

 کهههههه سهههههندان گهههههران بهههههر آبگینهههههه 
 

 (5)اسعد گرگانی، ق 
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عاذّدػاٛدرؼاتٝثشایتـخّقصثب٘یخٛیؾدسٔٛاسدٔت«آثٍیٙٝ»ٔٙٛچٟشآتـی٘یضاص

تٛا٘اذخشاػاب٘یثاٛدٖاػت.ٔٙٛچٟشآتـیؿبرشػجهخشاػب٘یاػتٚٞشاصچٙذٌبٞیٕ٘ی

آٚسدٚخٛدسأخفیٕ٘بیذٚایٗ جیعتٞشچٙذٚلتیىجبسػشاصٌشیجبٖؿعشؽثیشٖٚٔای

احشٞبیوٟٙؼبِیچٖٛچىبدوا٘یشاٖوثیشقورًٙاـضاسورٛؿٗودخٕٝو بداـشٜوؿٛالواسٔؽابٖو

ٌاشایاٚساثاٝتٕبؿابٔٛیٝوخشٌبٜوسداولجبٚ...دسصثبٖؿعشاٚ یـتشاصآٖوٝچٟشٜثبػتبٖ

ٌیاشیاصایاٗٚاطٌابٖوٟاٗثٍزاس٘ذوٞٛیتخشاػب٘یاٚسارشضٝٔیوٙٙذٚارتذاَدسثٟاشٜ

ثعذیاصٞٙشٔٙذیٔٙٛچٟشآتـیاػتوٝدساؿعبسؽیبـتٔیؿٛدوچشاوٝاٚثابؿاٙبخت

ایساثٝوابسایبٌ٘ٝشیثبػتبٖیآٟ٘بؿیٜٛرٕیكصثبٖدیشٚصٚأشٚصٚتّفیكٞٙشٔٙذا٘ٝدلیكٚ

ؿٛدودؿٛاسییواٝٔیابٖٔخب اتٚؿاعشآٔذٖدؿٛاسیدسصثبٖٔیٌیشدوٝٔب٘عثٛرٛدٔی

وٙذ.دسصثبٖؿعشآ٘چٝثشایآتـیٔعیبساػتتیٛسوّٕبتٔحىآـبكّٝٚؿىبؾایزبدٔی

اػتفبدٜاصٚاطٌبٖٚرٙبكشكشـیلذیٓو٘ٛریدسؿتیٚػختیثٝصثبٖؿاعشاٚٚثبدٚاْاػت.

تشدیذساصتٛـیكٚیدسرشكٝوٙذوٝثیثخـذٚآٖساخبفٔعب٘یػٍٙیٗٚتٕبػیٔیٔی

ٞبیٔٛسداػتفبدٜٔٙاٛچٟشآتـایساٌشاییدسٕٞیٗ٘ىتٟٝ٘فتٝاػت.ٔٛاسدصیشٕ٘ٛ٘ٝثبػتبٖ

ٌُػٛسیوٌٙذٌْٚیاعٚچاٝتّا اػاتایاٗػایتاٚ٘ـابٖدسػٝدـتشؿعشیوٚكؿ

دٞذ:ٔی

(و٘ٛؿاذاس25ٚ(وٞاٛدد)ٌاُ/28(ودیٍشػبٖ)ٌاُ/25(خیُ)ٌُ/115 بداـشٜ:)ٌُ/

(وؿااَ)ٌاُ/84(وٌُ)ٌاُ/78(و ُشّٜ)ٌُ/29(و٘خٛت)ٌُ/16(ووٙبْ)ٌُ/20)ٌُ/

(وػاتشي)ٌا9ُ(ولاشق)ٌاُ/91ضٔاٝ)ٌاُ/(و84ٌ(وػاِٝ)ٌاُ/81(وتشوٝ)ٌُ/81

(تبغ)ٌاُ/113(ؤبصٜ)ٌُ/110(ودایٍبٖ)ٌُ/110(ورـیشٜ)ٌُ/109(ٔبص)ٌُ/106/

(ودٚؽ50(ودٞـت)ٌٙذْ/123(ؤؽبسٜ)ٌُ/121(وتٛثشٜ)ٌُ/116( ٙحٙٝ)ٌُ/113

(ؤااذٞٛؽ35ذْ/(ؤٟیاات)ٌٙاا40(وٌشیجاابٖ)ٌٙااذْ/142(وٌیااٛ)ٌٙااذْ/49)ٌٙااذْ/

(و83(ولیِّٛاٝ)ٌٙاذْ/80(ودػاتبس)ٌٙاذْ/72(واٍ٘جیٗ)ٌٙذْ/7(وـشتٛت)ٌٙذْ/32)ٌٙذْ/

(وثابثض144ٖ(وآثٍیاش)ٌٙاذْ/115(ووؼاٛت)ٌٙاذْ/98(وٚاتاٝ)ٌٙاذْ/90ثیؽِٛٝ)ٌٙذْ/

(وصٚسق)ٌٙاذْ/159(ؤضثّاٝ)ٌٙاذْ/150(وخفتابٖ)ٌٙاذْ/145(و بتیُ)ٌٙذْ/145)ٌٙذْ/

(و177(وؼاٙذ)ػایت/165(ووٙابْ)ٌٙاذْ/173(واؿىٛة)ٌٙاذْ/166چىبد)ٌٙذْ/(و163

(وػاٙب207ٖ(وػاتجش)ػایت/209(وصٚثیٗ)ػیت/204(وػشؿه)ػیت/158 ٛلٝ)ػیت/

(ؤخبـات)ػایت/229(وِٟیت)ػیت/230(وسخلت)ػیت/210(ؤٛیٝ)ػیت/207)ػیت/
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(...100(وؿحٙٝ)ػیت/149ت)ػیت/(وتبر236(ورزاس)ػیت/225(وكیحٝ)ػیت/228



 ها تلفّظ قديم واژه
ٌشایب٘ٝوسٚیىشدثٝؿىُیىیاصؿٍشدٞبیالصْثشایخّكصثبٖٔحىٓثبػبختبسیثبػتبٖ

یابثیٓواٝتؽییاشیاهؿٛ٘ذدسٔیٞبییوٝروشٔیٞبػت.ثبدلتدسٕ٘ٛ٘ٝٚتّفّظلذیٓٚاطٜ

آٚسدوـمطوٕیكٛستصثبٖساْآٟ٘بثٝٚرٛدٕ٘یٞبتؽییشیدسٔعٙبٚٔفٟٛتشؾدسایٗٚاطٜ

وٙاذواٝثشدٚثٝٔخب تاِمابٔایوٙذٚآٖسااصػححوأْعِٕٛیـشاتشٔیدیٍشٌٛ٘ٝٔی

ای٘یؼتوثبیذآٖسارذیثٍیشد.سػایذٖثاٝایاٗیسٚص٘بٔٝخٛا٘ذیهٔتٗآؿفتٝآ٘چٝٔی

ٞبیؿبرشٔٛـكاػت:٘ىتٝخٛداصٞذؾ

(وسٚػاپیذ)ػایتو36(وػاىٙذسی)ػایتو142(وػپیذتشیٗ)ٌٙاذْو19ْو٘ٛٔیذ)ٌٙذ

(و233(وـؼاشدٜ)ػایتو180(وا٘ذسٚ٘ٝ)ػیتو198(وػپیذ)ػیتو126(ودأبٖ)ػیتو75

(...20اٚـتبدٜ)ػیتو

 

 های کهن کاربرد ادات و سازه

٘هواصتٛاؿیؿت

ثبصآٖدٞبٖ ٟٙبٖ

(16:1370ص٘ذ)ٌُواْثٝ٘بْكذأیآٞؼتٝ

ثشاػتیایٙه

ایدٌشػبٖاػحٛسٜ

رٍٙیؿٍفتٚ یشٚص

اـضاسثیرًٙ

(28:1370ثیلٟشٔبٖ)ٌُو

آ٘ه!

اصصیش ٛػتٛاسٜػجضرّؿ

ص٘ذ٘جضخیبَٔی

ؿىٙذاصرجٛسٚرـكوػبلٝٔی

آ٘ه
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(1370:39آیذ)ٌُواصوٛسٜساٜػبلٌٝٙذْوٍ٘بسٔی

...ٚتٗ٘یشٚٔٙذؽسا

–ْػتٛدٔیٞشچٙذ-

(1381:69ثذاٖایٕبٖ٘یبٚسدْ)ٌٙذْو

ایٙهٚ

ٗٔ

ػیلذٚؿلتٚچٙذ ش٘ذٜػجضْ

 بیچىبدسٚؿٗـشٚسدیٗ

(1378:166ؿجٙٓ)ػیتودسآیٙٝ

یتٟٙب؟ایٕٗٞٝػتبسٜ

ٌٛیذثیبیىیثٝیىیٕ٘ی

یخٛیؾٞشیهاصآػٕب٘ٝ

چـٓ ش٘ذٜودسخـبٖچٛ٘بٖ

(1378:141یتبسیه)ػیتواصآؿیب٘ٝ



 فعل
یٞبی یـٛ٘ذیربیٍبٜآسوبییؼٓخبكیداس٘ذٚچٟاشٌٜشاییـعُوـعُدسٔیبٖثبػتبٖ

ُتشٚدیذ٘یثبػتب٘یآٟ٘بدسخـبٖ ُتشاػت؛ یـٛ٘ذٞبییوٝثبـعا ٞابیٞابدسآٔیختاٝٚـعا

ایداؿتٝٚرٟاتا٘تمابَٔفٟاْٛیابا٘ذوٞشیهٔؼئِٛیتٔعٙبییٚیظٜ یـٛ٘ذیٔیػبختٝ

یبـتٝا٘ذثٝصثبٖدیٍش یـٛ٘ذدستشویتثبـعُو٘اٛعرذیاذسااصخبفووبسوشدٔیٔفبٞیٕی

یـعُدسٔعٙبٔتٕبیضثٛدٜاػت.ػبختٝوٝثبؿىُػبدٜیهـعُٔی



 گزايانه پیشوندهای فعلیکاربزد باستان
 «فرو»پیشوند فعلی 

 یىبٖ ش

خّذـشٚٔیدسالؿٝتبصٜ

ٚص٘ذٌی
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ٚثبسٜثشؿب٘ٝػتجشػیبسٜد

(1370:106تبثذ)ٌُوتشیٔیسٚیٔذاستبصٜ

ٌشایذٟٔشٕٞیٗوٝثٝرـكٔی

(1381:150)ٌٙذْوّٞیٓـشٚٔیٌـبئیٓٚتیػخفتبٖٔی

ـشٚاـتذؿبیذثشآػتب٘ٝص٘ی

(1381:133ثضسيتجبس)ٌٙذْو

ٍ٘شیؼتأباػتوٝثٝا٘تٟبیرٟبٖٔی

ایٔشاثشؿعبعتیشٜ

ِؽضا٘ذٔیٝـشٚثٝدیبسی٘بؿٙبخت

وٝ٘بٌضیشیسـتٗ

اؽایثشآػتب٘ٝچٖٛٔعـٛقدیٛا٘ٝ

(1381:129دسا٘تهبسْثٛد)ٌٙذْو

یبچـٕیداسی

–ثشصخٓسي-

ٞبیٟ٘ب٘ٓسادیذوٝتٛا٘ذصخٓ

٘بْاصوذاْیبوػشیوٝتٛا٘ذدسیبـتاصوذأیٗػتبسٜثی

وٟىـبٖػشدؿذٜ

اْـشٚاـتبدٜ

(1381:104ؿجٙٓػش آِٛد)ٌٙذْودسایٗرّفضاسثٝ

یؼضَثٝؼّؽّٝ–ثبدٞب٘یاصوّٕٝ

خٛإ٘تـشٚٔی

ایاصچبٜثبػیٙٝ

ـشٚوٝثیبثیتب

ایوٝچبٜثب٘ٛیوجٛتشٞب

 شؿْٛ

(1378:44ٞبٚكذا)ػیتواصآؿیب٘ٝ

ٞبیٌذاصا٘تیثٛػٝآٍ٘بٜدسػفیٙٝ



 123        استان گرايی در آثار منوچهر آتشیرويکرد ب

ثٝآـتبةخٛاٞٓسـت

ـشٚخٛاٞٓا٘ذاختایٚػبیٝ

تبوبُٔوٙذ

(1378:27اتسا)ػیتولشاستٟٙبییتٙذیغثی

 

 «بر»پیشوند فعلی 

ٞبیؿٟشسٚصاصثّٙذتشیٗثبْ

٘بلٛعصس ٙیٙؾسا

(1370:102)ٌُودٞذ ٙیٗثشٔی

ٚایٌّٗٛیچبنچبناص٘ٛایصٞش

ٔیبٖخشٔٗ٘ؼشیٗٚساصلی

چٝثخٛا٘ذ

(1381:121سا)ٌٙذْوآسأؾثبغثش٘یبؿٛثذوٝ

 

 «وا»پیشوند فعلی 

دسایٗخضاٖسٚیب

-سٚیبی٘یٕشٚصیٔحزٛساٖ-

ٞشچیضؿىُوبُٔخٛدسا

(1370:113ثٝتٛـؾآٞی)ٌُودٞذٚأی

ػشتبَٔبٖ٘ذاس٘ذأبسٚیبٞب

آیٙذثٝ جعخٛیؾٔی

ص٘ٙذچشخیٔی

ٚٔیٌزس٘ذ

ٟ٘ٙذٔبٖٚأیٚ

(1381:101ٌـتٍی)ٌٙذْوػشچٟبسػٛٞبی٘ٛٔیذیٚػش

ثٌٝزاسؿتبثٙبنٟ٘ش

خٛسدٔبػٝلّمّهٔی
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سٚدٚخٛدساثٝآةٚأی

(1378:21)ػیتوّٞذٚأی

 

 «فرا»پیشوند فعلی 

چٖٛآتؾ

ٞبدسسيثبساٖ

سٚدـشأیثٝلّتخذایبٖ

(1370:142وٝٔشيػبِٕٙذا٘ٝسااصػشثٍزسا٘ٙذ)ٌُو

ٚثبصٚٞبیوبسٚآـشیٙؾ

ٞبیػشاػیٕٖٝٛ شٚا٘ٝچ

ثٝرب٘توبٖ٘ٛ٘ٛس

(1381:136)ٌٙذْوـشاخٛا٘ذٜؿٛ٘ذ

 

 «در»پیشوند فعلی 

تشثٝػبرتی یؾ

وذاْ بصٖچبالن

دسؼّتیذٜاػتثشخیضساٖػبلؾ

وذاْچـٓصالَ

(1370:14ػپیذٜدسٔحبقوـیذٜاػت؟)ٌُو

اْساثىٛؿٓٚثّٙذتشثخٛا٘ٓتشا٘ٝ

رهیٓٞزبٞبٔبٖتبؼّؽّٝاسوؼتش

دساـىٙذ ظٚانَٞٛٚٞیبٞٛ

(1381:123وٛٞؼبس٘فشتٚ٘فشیٗسا)ٌٙذْو

 

 «فراز»پیشوند فعلی 

-ؿىؼتٝتلبسثزس–ٞبػٛاسٌبٖدسثٝدسـلُ

(1378:153)ػیتوا٘ذـشاصآٔذٜاصؿشقدٚسدا٘ٝ
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 های ساده و مرکب قدیمیکاربرد فعل

ٞبییوبسثشدٔاییبثٙاذواٝٔتعّّاكثاٝدٚسٜیابٌبٜـعٌُشایؿعشأشٚصدسصثبٖثبػتبٖ

ٞبآ٘چٙبٖاػتماَكٛسیٚٔعٙبییا٘ذوثشخیاصایٗـعُٞبیثؼیبسٌزؿتٝصثبٖـبسػی دٚسٜ

ثاٝ«ؿذٖ»ٔیٌیش٘ذ.ٞشـبسػیصثبٖأشٚصٜٚاثؼتٍیػجىیـعُیػجىیداس٘ذوٝؿٙبػٝ

ٞبثٝصٔابٖٚٔىاب٘یواٝدسآٖایٌٗٛ٘ٝـعُیبثذ.ٞٛیتساثٝػبدٌیدسٔی«سـتٗ»ٔعٙبی

ایٞؼتٙذوواٝثابٚسٚدٞبیٔشدٜٞبوـعُا٘ذو یٛػتٝاػت.ثٝثیبٖدیٍشوایٌٗٛ٘ٝـعُثبِیذٜ

ٌیش٘ذ.ثٝـیبیصثبٖؿعشأشٚصوتیبتٔزذدٔی

«سـتٗ»دسٔعٙبی«ؿذٖ*»

خؼتٝاصتبةرشقٌٍّٖٛرزاس

(1370:118)ٌُوثبخب٘ٝاصٌـتٌٚزاسؿٛیٔی

ؿجیوٝثٝ بیخٛیؾ

یٌّشً٘رـكثٝتزّٝ

ؿذْا٘ذس

(1378:208تبثٝـتحـبتحوٕشثٍـبیٓ)ػیتو

ٞبی٘خؼتؿاعشٚ٘خاش بسػایوابسثشدـعاُتشیٗٚیظٌیػجىیػذٜیىیاصاختلبكی

اػت.سٚصٌابستیابتایاٗـعاُاصاثتاذایؿاعشـبسػایدسیتاب«سـتٗ»دسٔعٙبی«ؿذٖ»

دسآحبسثیٟمیٚػعذیٚتابـظثإٝٞابٖ«ؿذٖ»ٞبیٞفتٓٚٞـتٓاػتیعٙیـعُ لشٖ

یثبدؼیؼیثىبسسـتٝاػت:سٚدوٝدسآحبستٙهّٝٔعٙبثىبسٔی

ٟٔتشیٌشثٝوبْؿیشدسواػت

(3خحشوٗصوبْؿیشٔزٛی)ثبدؼیؼیوقؿٛ

ؿذلشفخٛسؿیذدسػیبٞی

(7)ػعذیوقؿذیٛػؿا٘ذسدٞبٖٔبٞی

«سٞبوشدٖ»دسٔعٙبی«ٌزسا٘ذٖ»*

ٚسٚح

رشیبٖ

آیذاصچبٞؼبسٔؽشةثشٔی



 121 1931 زمستان/ پنجم/ سال 71شماره  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج -دب فارسیفصلنامه علمی پژوهشی زبان و ا 

(1370:130)ٌُوثٍزاسدٞبیدٚص اصتٗتبِختٝ

صیٗٚثشٌٓػٍٙیٗاػت

(1381:62ٚثٝوبؿب٘ٝٔتشٚوٓثشٌشدْ)ٌٙذْوثٍزاسْ

«ؿشٚعوشدٖ»دسٔعٙبی«ٌشـتٗ*»

«چٟچٟٝ

وٙبس ٙزشٜؼٛؼبئیاػت

ٞبیتبنٚثشي

ٌیش٘ذٔیثیارتٙبثٝـلُوؿىفتٗ

ٞبی٘خُٚثشي

ثیاؿتٟبیثبساٖ

(1370:69چىذ)ٌُووٙٙذلحشٜ٘بخٛا٘ذٜساوٝاصٌّٛیٔشغٔیدَثبصٔی

«وشدٖ ی»دسٔعٙبی«ساٜثشیذٖ*»

ساٜثشیذْٞضاسـشػًٙ

ثٝیهِٕحٝ

كذاػتصیشسا٘ٓثخبسؿذ٘ذ

(1381:29)ٌٙذْوتبثٝچـٕٝػبسسػیذْ

«ؿذٖ»دسٔعٙبی«ٌشیذٖ*»

دٞبٖػشٌشدا٘ی

ٞبیٕبٖدسوٛچٝ

(1381:16)ٌٙذْوٌشدد ٟٙبٖٔی

 

 غرابت معنایی

ثبؿٙذوأابدسآٖدػتٝاصاـعبِیساؿبُٔٔیؿٛدوٝدسصثبٖأشٚصثؼیبسوٓوبسثشدٔی

عشخشاػب٘یٞبیؿٞبیوبسثشدیآٖدیذٜٔیؿٛد.اصآ٘زبوٝسٌٝؿعشٚدس٘خشٌزؿتٕٝ٘ٛ٘ٝ

ثشدٖایٗاـعبَؼشیتثذٚسٕ٘ب٘اذٜؿٛدصثب٘ؾاصثىبسدساؿعبسٔٙٛچٟشآتـیثٝٚـٛسدیذٜٔی

اػت.

*ّٞیذٖ
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ٌشایذٟٔشٕٞیٗوٝوثٝرـكٔی

(1381:150)ٌٙذْوّٞیٓـشٚٔیٌـبئیٓٚتیػخفتبٖٔی

وٝؿبدیٚا٘ذٜٚثُٟ

(1381:182ٞبیخٛدثشآیٙذاصطسـب)ٌٙذْوثبٌبْ

سػیذْثٝ٘یٕٝ بیب٘یٚسٚیبیتاٌشٔی

وٙبسدِتٔیٞـتٓییبػیخٛؿٝ

(1378:114ٚؿمبیمیوٙبسٔتىبیت)ػیتو

ٞبٔیٜٛ

ثٛػٙذوٝٔی

سیض٘ذٚٔی

یبثیٓثیآٖوٝدسٔی

یٞیٛالخٛسدٌٜٛؿتـبٖوذاْ ش٘ذٜ

اػتخٛاٞبییٞـتٝٚ

(1378:110ثشرب)ػیتو

یآـبلیٞبیآرسخـیٚآسٚاسٜاٖٚاٞـتٝخٛیؾساثٝد٘ذ

(1378:126ؿٛیذثبساٖ)ػیتوٚخٖٛٞذیب٘ؾسأی

*ٌؼیّذٖ

یِجخٙذتٙذیؼٝ

اصٌٞٓؼّذٔی

(1378:87دسثبد!)ػیتو-ؿٛدٚثبٔٝویىیٔی

ٌؼا٘ذٔیٞشؿیتٟ٘شی

(1378:158ای)ػیتوٞشكخشٜچـٕٝ

*ٔضیذٖ

٘ٛیؼٓاصتٛوٝدٚسدػتیودسػبیٝٔی

دسٌشيٚٔیؾسٚیب

ؿشاةخٛاثتسأضیٔیوٝ

(1378:50ثب ّه)ػیتو
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 حزوف
یثااٝٚیظٌیٟاابیػااجهخشاػااب٘یدستیحااٝ«ٔٙااٛچٟشآتـاای»ؿااىُدیٍااشٌااشایؾ

ٞٙزبسٌشیضیصٔب٘یسأیتٛاٖدسوبسوشدتشٚؾدسصثبٖٚیرؼت.دسیهتٛكایؿػابدٜو

اٖاصوابسثشدتاشٚؾدسٔفٟاٌْٛٚشاییدستشٚؾرجبستاػاتاصػاش یچایؿابرشثبػتبٖ»

ٞابیلاذٔبدسوابسثشدآٟ٘ابٞآاصرٟاتٔعٙابٚٞآػبختٕبٖأشٚصیٗٚ یاشٚیاصػاٙت

(.ثبایٗتٛكیؿایٙهثٝثشسػیتعاذادیاصتاشٚؾثاٝػاجه1378:172رّیپٛسو«)ػبختبس

 شداصیٓ:ایاصاؿعبسٔٙٛچٟشآتـیٔیواػیهدس بسٜ

یٔفعِٛیثىبسٔایسٚدوِٚایسصثبٖأشٚصثٝرٙٛاٖ٘ـب٘ٝایٗتشؾد«را»حرف  -3-1

وٙذ:ٌبٞیاصآٖثٝػجهلذٔبثٝرٙٛاٖتشؾاضبـٝاػتفبدٜٔی

 

 «برای»در معنی « را»

ٔشدٔیوٛچهؤخّٛعاصرٙؼیت

ثٝتمایؼشیجی

آیٙذچٟبسدػتٚ بدسٔی

ِتٞبیثیؿبدیٔزشٚتیثبد٘ذاٖشاتبت

(1370:52 یـىؾداس٘ذ)ٌُو

ایٔبٜ!

شات-ثیارتٙبثٝٔبٚؿتٔب-

(1370:47 شٚای٘بٍْٚ٘ٙی٘یؼت)ٌُو

ساچٛ بٖ یشوثذسلٝسٚصخؼتٝ

(1381:8دٔذ:)ٌٙذْودْدس٘یؼٓآٚسخٛدٔی

 

 «به»در معنی « را»

ایؼتذاثشیوٝدسٍ٘بٞتٔی

(1370:71٘ٛیذ٘یضاسٞبیتبصٜٚتشٔیثخـذ)ٌُوساثشٞٛت

ساٞبی٘ٛصادٜٚخبِیٔیبٖػیبسٜ

ٔشؼبٖػش ٚوٛچه٘ٛثبِی
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(1370:107آس٘ذ)ٌُورٙزبٍِشٞزْٛٔی

دٞٓخٛا٘ٓٚٞـذاسٔیٔی

ساٞبیثش٘یبٔذٜتٕبٔیرٛا٘ٝ

وٝثش٘یبیٙذ

(1381:83ٚرخیشٜاتتٕبَثٕب٘ٙذ)ٌٙذْو

ٚلتیؿمبیكػش 

ساثبساٌٖشٔؼیشی

ِجیهٌفتٝاػت

سٚدثٝ٘ٛأیٚآةآٖچٙبٖ

(1378:197وٝػٛػٗاصتاٚتآٖؼؾوشدٜاػت)ػیتو

 

 «در»در معنی « را»

اْساثىٛؿٓٚثّٙذتشثخٛا٘ٓتشا٘ٝ

تبؼّؽّٝاسوؼتشرهیٓٞزبٞبٔبٖ

 ظٚانَٞٛٚٞیبٞٛدساـىٙذ

(1381:123)ٌٙذْوساوٛٞؼبس٘فشتٚ٘فشیٗ

 

 «به»در معنی « با»

ٞشدٚػٛیربدٜثب

ػٛاسٚٞٛددواـتبدٜاػتٚ

ٞبیثبِٙذٜسٚیخبنخٛاثیذٜوػبلٝ

(1370:24ثبٞشدٚػٛیربدٜ)ٌُو

آئیٙٝػتبسٜٚا٘ذیـٝ

یؿتٞبوشا٘ٝثبسٚ

ٍِٙشٌشـتٝاػت

(1381:113دساٞتشاصخیبِیٌؼتب )ٌٙذْو

ٔٗثٍٛوذاْ شػتٛثب
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ٞبیٔـتعُالِٝاصدسٜ

ػٛیچىبدٞبیػفیذؿه

(1378:197یتووٙذ؟)ػ شٔی

 

 «در»در معنی « به»

ایثؼتشسٚیبٕ٘ٛدٜثٝایثشػجضٜ

وٝ ٙجٝصاسا٘ؾساٞـتلشٖ یؾ

اػجبٖوٛچهٔؽِٛی

(1370:87ػٕىٛةتشفٚتبدحٝوشد٘ذ)ٌُو

 شیـیذٜٔٛی

سٚیٓسٚدسسٚیثبدٔی

ایربدٜثٝ

(1381:164ٌزسد)ٌٙذْوایٕ٘یوٝاصآػتب٘ٝ

آٔذتبسیىیثٝآٖوٝ

ٚ٘حفٝدسایٗآثذاٖتبسیها٘ذاخت

(1378:206تمذیشدسٔٙبصَتبسیهداسد)ػیتو

ایٗٔٛاسداخیشدسادثیبتواػیهوٕ٘ٛ٘ٝداسد:

«:ثٝ»دسٔعٙی«ثب*»

اؿیبٖػخٗثبٌفتٓو٘ٝتٛٔیثب

(4ایػخٗثخؾ٘ٛٚآٖوٟٗ)ثّخیوق

وٝآٖثٝیهثبسخٛا٘ذٖ٘یشصدٚ غٞیچ٘جـتٝ٘یؼت»دستبسی ثیٟمی٘یضٔیخٛا٘یٓ

(.4ق)ثیٟمیو«ٙٙذآٖسرٛعوثباصایٗرلشٔشدٔبٖدیٍشرلش



 نتيجه
صثبٖثٝكشؾایٙىٝا٘تؼبةثٝخٛافداسدٚیباصثشخیخلاّتٟبیآٖثشخاٛسداساػاتو

یىایٞبػتووٝٔعیبسارتجبس٘یؼتوآ٘چٝإٞیتداسدواػتحىبْوتٛإ٘ٙذیٚثبدٚاْثٛدٖٚاطٜ

یآسوبییؼٓصثبٖٔیثبؿذ.آٚسیثٝرٙجٝاصؿٍشدٞبیالصْثشایخّكصثبٖٔحىٕٓٞیٗسٚی
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ٌیشدوٝثاٝٔعٕابسیٚػابختبس جیعایٔٙٛچٟشآتـیٚاطٌبٖٟٔزٛسٚلذیٕیساثٝوبسٔی

ٞبیٔعَٕٛأاشٚصلاشاسثٍیاشدٚدسیاهصثبٌٖض٘ذ٘شػب٘ذٚدس یٛ٘ذیٔجبسندسوٙبسٚاطٜ

ٞبی یـٛ٘ذیساثىبسٔیثشدوٝربیٍبٜآسوبییؼٓایثیبثذ.ـعُٕٞبًٞٙتبصٌیٚیظٜی یىشٜ

ٞبی یـٛ٘ذیػبختٝوٝٞشٞبدسآٔیختٝٚـعُخبكیداس٘ذ. یـٛ٘ذٞبییوٝٞشیهثبـعُ

ایداؿاتٝٚرٟاتا٘تمابَٔفٟاْٛیابٔفابٞیٕیخابفووابسوشدیهٔؼئِٛیتٔعٙبییٚیظٜ

ؾاضبـٝثٝربییىذیٍشو یشٚیاصػّٙتلذٔباػتوٝثبرجتـاخّقٚا٘ذ.وبسثشدتشٚ یبـتٝ

صداییدسصثب٘ؾؿذٜاػت.ثاٝدِیاُؿاىُخبكایواٝثیابٖآتـایداسداػاتخذاْآؿٙبیی

آٚسیثاٝدٞاذٚدسرایٗتابَایاذٜسٚیٞبیآسوبییؼتتاٛاٖصثابٖاٚساتٙاضَٕ٘ای ثبـت

ؿٛد.آسوبییؼٓٔضاتٓكٕیٕیتصثبٖإٚ٘ی

ٌشایب٘اٝوسٚیىاشدثاٝدیٍشاصؿٍشدٞبیاٚثشایخّكصثبٖٔحىٓثبػبختبسیثبػتبٖیىی

دس«ح»ثاٝ«ة»ٞابٔاخا تؽییاشٞبػت.تؽییشیهتشؾدسایٗٚاطٜؿىُٚتّفظلذیٓٚاطٜ

ی بداـشٜتؽییشیدسٔعٙبٚٔفْٟٛآٟ٘بثٝٚرٛدٕ٘یآٚسدوـمطا٘اذویكاٛستصثابٖساوّٕٝ

وٙاذوواٝآ٘چاٝثشدٚثٝٔخب تاِمبٔایذ.آٖسااصػححٔعِٕٛیـشاتشٔیٌٛ٘ٝٔیوٙدیٍش

ای٘یؼتوثبیذآٖسارذیثٍیاشدوواٝایاٗأاشٞآدسیسٚص٘بٔٝخٛا٘ذیهٔتٗآؿفتٝ ٔی

صداییٚـخبٔتصثبٖساػجتٔیؿٛد.ؿعشٔٙاٛچٟشآتـایصثابٖؿعشأشٚصی٘ٛریآؿٙبیی

شص٘ذٜٚ ٛیبیآٖٔحیطآتـیوشدٜاػت.ٞٛیتیّّٔایص٘ذٌیٔشدْرٙٛةاػتوٝثبرٙبك

ثبِذسیـاٝداسد.ٔٙاٛچٟشآتـایٔعتماذاػاتػاٙتثاذٖٚداسدٚدسصٔیٗآ٘چٝدسآٖٔی

ٝٔیشدٚـشأٛؽٔیٌ٘ٛشاییؤی یؿٛدٕٞچٙبٖوٌٝ٘ٛشاییٚالعایٕٞیـاٝدسوٙابسٚادأا

بییثبـیابٞبٚػابتتٞابیتابصٜػّٙتأىبٖ زیشاػت.آتـیؿبرشیثٛدوٝثبٚرٛدآؿٙ

ٞبیثٛٔیٚؿشلیخاٛدٚؿاعشؽ ـات٘ىاشدٚتاغرٙاٛثیٚایشا٘ایؿعشؽوثٝاكبِت

ؿعشٞبیؾٞٙٛصص٘ذٜٚتپٙذٜاػت.یىیاصتبثٙبوبٖٔتفبٚتؿعش٘یٕبییثاٛدٚیىایاصچٙاذ

٘ىتاٝیبدٌبسٌشا٘مذس٘یٕبوٝسً٘ٚثٛییٔتفبٚتٚٔخلٛفخٛدداؿت.دا٘ؾؿعشیوٍ٘بٜ

یبةو٘هشاتٔتفبٚتٚ٘ٛیٗٚ٘مذٞبیساٍٞـبیؾو٘عٕتیثٛدوٝثٝٚیظٜدسچٙذػابَاخیاش

خیُثؼیبسیاصؿبرشاٖأشٚصؿذ.٘لیت
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اَاِذیٗٔحٕذؤخٙٛیٔعٙاٛیوؿاشحرابٔعٔخٙاٛیٔعٙاٛیوواشیٓصٔاب٘یوثّخیور-6

 (وتٟشاٖوا اربت.1378-1381)

ثیٟمیواثٛاِفیُوتبسی ثیٟمیوتلٙیؿخٛارٝاثٛاِفیُٔحٕذثٗتؼیٗثیٟمیدثیشوثاٝ-7

 (وتٟشاٖوصسیبة:ٟٔتبة.1378وٛؿؾخّیُخحیتسٞجش.)

 (وتٟشاٖو٘یّٛـش.1376دسؿعش٘یٕبو)تٕیذیبٖوػعیذوداػتبٖدٌشدیؼی-8
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