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 چکیده
ایرانـی بـه دورة باسـتان     يهـا واژك در زبـان پیشینۀ کاربرد فعل با پیشـوند و پـیش  

هاي فعلی در فارسی میانـه متـروك   واژكشوندها و پیشیی از این پرسد. برخ یم
انـد. فارسـی   ماندهیصورت جزیی مرده در ساختمان فعل باقشده و برخی از آنها به

اسـت. در   هـا را از فارسـی میانـه وام گرفتـه    دري نیز این پیشـوندها و پـیش واژك  
نسخۀ خطی کهـن،   142س فرهنگنامۀ قرآنی، فرهنگ برابرهاي فارسی قرآن بر اسا

هـاي  انـد. فراوانـی فعـل   واژك به کار رفتـه ها با پیشوند و پیشتعداد زیادي از فعل
هاي پیشوندي، بیانگر توانـایی بـاالي زبـان    فارسی در فرهنگنامۀ  قرآنی، بویژه فعل

هـاي فعلـی بـراي    واژكفارسی در سـاخت واژه اسـت. بررسـی پیشـوندها و پـیش     
سـازي در زبـان فارسـی و نمایانـدن ظرفیـت و چگـونگی       واژههاي آشنایی با شیوه

ساخت فعل در این زبان ضرورت دارد و به شناخت رونـد تکامـل افعـال سـاده بـه      
هــاي ترکیبــی و پیونــدي از دورة فارســی باســتان تــا دورة مــورد مطالعــۀ ایــن فعــل

توصـیفی و بـا    -کند. این جستار به شیوة تحلیلی پژوهش، فارسی دري، کمک می
اي، با بررسی برابرهـاي فعلـی واژگـان قـرآن کـریم در فرهنگنامـۀ       مطالعۀ کتابخانه

هاي فعلی ایـن دوره از رشـد و   واژكقرآنی، نخست به استخراج پیشوندها و پیش
 يبنـد پردازد، سـپس بـا آوردن نمونـه، انـواع آنهـا را دسـته      تکوین زبان فارسی می

اشـتقاقی و   يي ایـن نـوع از ونـدها   نموده و ساختار، کاربرد، معنی و جامعـۀ آمـار  
سـیر تحـول و    ییکند. هدف از این پژوهش، بازنماتصریفی را تجزیه و تحلیل می

ۀ بسامد افعال کهـن مهجـور، کـم    ئفعلی و ارا يهاواژكکارکرد پیشوندها و پیش
هاي کاربرد و پویاي پیشوندي در زبان فارسی است. نتایج به دست آمده، غلبۀ فعل

 دهد.هاي دیگر فعل در متن اصیل فرهنگنامۀ قرآنی نشان میر ساختپیشوندي را ب
 .واژك، فعل، فرهنگنامۀ قرآنی، فارسی دري: پیشوند، پیشهاي کلیديواژه
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Abstract 

 The background of using prefix and morpheme in the Persian 
language can be traced to the ancient Persian. As the middle 
Persian language progressed through centuries, some of these 
prefixes and morphemes have been left out and some were kept 
as a dead and unnecessary part of some verbs. Some of these 
prefixes and morphemes are being used in the Dari Persian. In 
the Qura’nic Encyclopedia, Dictionary of Persian Equivalent of 
Koran Based on 142 Ancient Manuscripts, we can see the usage 
of these prefixes and morphemes. The frequency of Persian verbs 
in Qura’nic Encyclopedia, especially prefix verbs, indicates high 
capacity of this language in word making. The study of the 
current prefixes and morphemes helps us to be familiarized with 
word-making methods in Persian, to show the capacity of making 
verbs in this language, and to identify the evolution of simple 
verbs into combined and conjunctive from the ancient Persian to 
the current Dari Persian. Using a descriptive analytic method, as 
well as library research, this study explores the current 
comparisons of the verbs of the Holy Quran in the Qura’nic 
Encyclopedia. It first deals with derivation of the current prefixes 
and morphemes of this period through the development of 
Persian language. Then, by showing the samples, it tries to 
categorize their types, and analyzes the structure, application, 
meaning and statistical population of this type of derivative and 
inflectional affixes. The aim of this study is to explore the 
evolution and function of current prefixes and morphemes. It also 
attempts to present the frequency of obsolete, ancient, rare and 
dynamic prefix verbs in Persian. The results show the dominance 
of prefix verbs over other verb constructions in the original text 
of the Qura’nic Encyclopedia. 
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 مقدمه. 1
پس از ظهور اسالم و گسـترش آن در ایـران، نیـاز بـه ارتبـاط بـا زبـان قـرآن کـریم و          

ریزي کرد. اواخـر قـرن سـوم و اوایـل     را پی هاي ترجمه و تفسیر این کتاباحکام آن، بنیان
هاي قـرآن، در زنـده   قرن چهارم، نخستین دورة ترجمه و تفسیر قرآن است. تفاسیر و ترجمه

هاي جغرافیایی ایران نقشی بسزا بر عهـده  کردن و رونق زبان پارسی و گسترش آن در حوزه
سی بیابنـد؛ همچنـین خـود را    دارند. مترجمان وظیفه داشتند براي واژگان قرآن برابرهاي فار

هـاي کهـن موجـب پدیـد آمـدن      دانسـتند. ترجمـۀ قـرآن   مقید بـه حفـظ سـاختار قـرآن مـی     
بـراي  » فرهنگنامـۀ قرآنـی  «و » قـاموس قـرآن  «، »التنزیـل لسـان  «هاي قرآنی همچون:  فرهنگ

 برابرهاي فارسی واژگان قرآن شد. 
جـایی و گروهـی از   بـه کوشـش احمـدعلی ر    1348تدوین فرهنگنامۀ قرآنی در سـال  

هـاي کهـن قـرآن و    هاي خطـی ترجمـه  همکاران و دانشجویان او با اندیشۀ گردآوري نسخه
نگهداري آنها در کتابخانۀ آستان قدس رضوي آغاز شد؛ سپس محمدجعفر یـاحقی و چنـد   
تن از همکاران او کار تدوین فرهنگنامه را ادامـه دادنـد و بـه گـردآوري برابرهـاي فارسـی       

 هاي مترجم پرداختند.  نواژگان قرآ
اسـت،  از آنجا که ترجمـۀ هـر یـک از مترجمـان بـر اسـاس یـک نـوع خـوانش بـوده          

هاي گویشی بسیاري همچـون: گـویش فـرارودي، گـویش سیسـتانی و جـز ایـن، در         تفاوت
دهنـدة وسـعت زبـان     آید و نشانترجمه وجود دارد. این تفاوت در افعال، بسیار به چشم می

 ).1985: 5، ج1377مثال: آمرزش خهست/ آمرزش خواست (یاحقی، فارسی است؛ براي 

هاي پیوندي یـا  است، مترجمان از واژه  رسان نبودههاي سادة فارسی، معنیهرگاه واژه
انـد. از ایـن روي بسـیاري از برابرهـاي فارسـی واژگـان قرآنـی،        کـرده ترکیبی اسـتفاده مـی  

 هاي فعلی هستند.هاي وندي، مرکب و عبارت واژه
دسته از واژگان قابل بررسی در فرهنگنامۀ قرآنی، افعال و مصادر فارسـی هسـتند.    کی

هـاي دیگـر قابـل    گوناگونی و فراوانی این افعال از دیدگاه سـاختار، زمـان، وجـه و ویژگـی    
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هاي فعل، بررسی سـاختمان افعـال فارسـی در پـنج حیطـۀ افعـال       توجه است. از میان ویژگی
کنـد تـا   کب پیشوندي و عبارت فعلی، این امکان را فـراهم مـی  بسیط، پیشوندي، مرکب، مر

پژوهشگر سیر تحول این افعال را از دورة آغازین زبان فارسـی تـا امـروز تحلیـل کنـد و بـه       
 اي دست یابد.نتایج تازه

کی از انواع افعال فارسی از جهت ساختمان، فعل پیشوندي است. پیشـوندها و پـیش  ی
انـد؛ سـپس   سی باسـتان تـا امـروز در زبـان فارسـی رواج داشـته      از دورة فار یهاي فعلواژك

اند و بعضـی نیـز در فارسـی    بعضی از آنها متروك شده، بعضی، با کاربرد کمتري هنوز زنده
 اند.امروز همچنان به صورت پویا به حیات خود ادامه داده

دهنـدة   سـت، نشـان  ا گوناگونی افعالی که در فرهنگنامه در برابر هر واژة قرآنی به کار رفته
سازي است. این فراوانی اگرچه در افعـال پیشـوندي فارسـی    ظرفیت باالي زبان فارسی براي واژه

بـاز هـم    -انـد  جز چند مورد که متـروك شـده   -هاي پیشین چشمگیر نیست دري نسبت به دوره
 شماري از پیشوندهاي فعلی در فارسی دري است.کاربرد تعداد بی ةدهندنشان

هاي فعل جـزء  شود، در ابتداي بعضی از ساختد که به آغاز فعل افزوده میجز پیشون
گیوي این جـزء صـرفی را   گویند. احمدياست که به آن جزء پیشین میدیگري به کار رفته

 ).63: 1، ج1380گیوي، است (احمديواژك نامیدهپیش
یانـه و دري راه  تـدریج بـه فارسـی م   ها نیز از دورة باستان رواج داشته و بـه واژكپیش

در گـروه  » فراز، فرو، فرود، فرا، بر، اندر، در، وا، بـاز، پـس، پـیش   « اند. وندهایی چون:یافته
واژك هستند. در پیش» بـ ، همی، می، مـ، نـ«گیرند. وندهایی چون پیشوندهاي فعلی قرار می

غیـر ایـن صـورت    هرگاه در معناي فعل تغییر ایجاد کند، پیشوند است؛ در » بـ«این میان وند 
 آید.واژك فعلی به شمار میپیش

اي از افعال کـه در فرهنگنامـۀ قرآنـی در اختیـار     این مقاله با توجه به مجموعۀ گسترده
افعـال فارسـی تـا چـه حـد ظرفیـت زایـایی و گسـترش          کوشد تا نشـان دهـد  است، میداشته
ختمان فعـل پیشـوندي و   اند و از آغاز تا امروز روند تکـوین و تحـول آنهـا از نظـر سـا      داشته

 است.هاي فعلی چگونه بودهواژكکاربرد پیشوندها و پیش
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 پیشینه پژوهش. 1-1
شناسی و دستور زبان فارسـی،  توانیم در مطالعات زبانپیشینۀ بنیادي این پژوهش را می

دسـتور تـاریخی   «نوشتۀ پرویز ناتـل خـانلري و   » دستور تاریخی زبان فارسی«بویژه دو کتاب 
و سـیر  » ونـدها «گیري وجو کنیم. این مطالعات، آغاز شکلگیوي جستشتۀ احمدينو» فعل

هاي مختلف از فارسی باسـتان، فارسـی میانـه (پهلـوي) و فارسـی      دگرگونی آنها را در دوره
شناسـی و دسـتور تـاریخی بـر روي     هاي زباندهد. اساس این پژوهش بر یافتهدري نشان می

 هـایی کـه تـا   قرار دارد و به طور ویژه با ارجاع به پـژوهش هاي فعلی واژكپیشوندها و پیش
هاي پیشوندي را بـر  است، روند تاریخی تغییر و تحول فعلکنون در این زمینه صورت گرفته

 کند.تجزیه و تحلیل می» فرهنگنامه قرآنی«مبناي 
گذار در گلگشت دیرینـه سـال فرهنگنامـه     و گشت«) در مقالۀ 1373( سرابی اصغر ارشاد −

هاي چهارم تـا هفـتم را   هاي بارز بیشتر متون کهن فارسی ـ از قرن کی از ویژگیی، »قرآنی
دانـد و معتقـد اسـت شـناخت ایـن      سـادگی و پیراسـتگی مـی    دانـی ـ  به رغم رواج عربـی 

هـاي مختلـف   گونـۀ آنهـا از دیـدگاه   هاي گونهها و ارزیابی همه جانبۀ ویژگیبرگردانیده
ــتن ــی، نســخههمچــون: م ــط و نگــارش، واژه شنشناس ــی، خ ــهاس ــی، لهج ــی، شناس شناس

 بایسته است. ی و دستور تاریخیشناس زبان

فرهنگنامـۀ قرآنـی،   «) از تهیـه و تنظـیم   1377( ترین هدف محمدجعفر یـاحقی عمده −
، گـردآوري و  »نسـخۀ خطـی کهـن    142فرهنگ برابرهاي فارسـی قـرآن بـر اسـاس     

هاي خطـی و کهـن   است که قرآنبودهها و ترکیباتی بندي معانی پارسی و واژه دسته
هاي دور در سینۀ خویش محفوظ نگه داشـته  کتابخانۀ آستان قدس رضوي از گذشته

نویسـان و  و تا امروز از دسترس پژوهندگان و مشتاقان زبان و ادب فارسـی، فرهنـگ  
 است. هاي موجود به دور بودهفرهنگ

هـاي پیشـوندي در   ی فعـل بررسی تحلیلـی و تـاریخ  «) در مقالۀ 1386( حمید طاهري −
، به بررسی سیر تحول افعال پیشوندي از دورة باستان تا امـروز پرداختـه  »زبان فارسی

است. نویسنده در این پژوهش پیشوند فعـل را از جهـت مفهـوم و کـارکرد بررسـی      
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وقـوع فعـل و   «و » تقویت و تأکیـد «، »جهت و حرکت«کرده و براي آن سه کارکرد 
 است.ا در نظر گرفتهر» تغییر در معناي فعل

هاي پیشوندي در آثار فعل«) در مقالۀ 1388( خاله و مهدي دیانمحرم رضایتی کیشه −
، نخست به پیشوندهاي فعلـی و انـواع آن در   »منثور فارسی از آغاز تا پایان قرن پنجم

هـاي چهـارم و پـنجم    ایرانی باستان و میانه پرداخته و سپس با مطالعۀ متون منثور قرن
عالوه بر استخراج پیشوندهاي فعلی این دوره، درباره سابقه، معنی و جایگاه هجري، 

 است.آنها بحث کرده

اي گسترده از واژگان اصـیل، بـویژه افعـال    باتوجه به اینکه فرهنگنامۀ قرآنی، مجموعه
هاي مختلـف زبـان   کنون بر روي دوره هاي ارزشمندي که تافارسی است، در کنار پژوهش

است، جاي توجه به این کتاب و پژوهش بر روي آن در حوزة دسـتور  فتهفارسی صورت گر
هـاي پیشـین، بررسـی حـوزة     زبان تاریخی، خالی است. تفـاوت مقالـۀ پـیش رو بـا پـژوهش     

اي از افعال پیشوندي زبان فارسی دري اسـت کـه در برابـر واژگـان قرآنـی بـه کـار        گسترده
ر فارسی دري از قرن چهارم تا سـیزدهم سـاخته   اند و یا براي برگرداندن افعال قرآنی، د رفته
اند. در این جستار، مقایسۀ افعال پیشـوندي فارسـی دري، بـا ایـن کـارکرد گسـترده در       شده

 دهد.هاي فعلی را بهتر نشان میواژكفرهنگنامۀ قرآنی، جایگاه پیشوندها و پیش

 )preverb( تعریف پیشوند فعلی. 2
تعریف پیشوند فعلی، تقریباً در این نکته اتفاق نظـر   با بررسی دیدگاه دستورنویسان در

وجود دارد که پیشوند فعلی، عنصري غیرفعلی و اشتقاقی است که به آغاز فعل ساده افـزوده  
اسـت.  هاي مختلف زبان فارسی بیشتر نقـش تغییـر معنـا را برعهـده داشـته     شود و در دورهمی

انی نقش فعالی در ساخت واژه داشـته و  هاي ایرها و گویشوندهاي اشتقاقی فعلی در لهجه«
اند که فعل ساده با وندهاي اشتقاقی در معانی گوناگونی به کـار رود؛ مثـال:   شدهموجب می

؛ (پس کـردن کـار انجـام شـده)     sar-kartunگویش دري زردشتی: (تراشیدن مداد و غیره) 
pe-kartun (کردن، انجام دادن) ؛kartun « ،11: 1386(کلباسی.( 
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هاي فارسی، که فعـل پیشـوندي   د فعلی، تکواژي است که بر سرشماري از فعلپیشون«
هـا  آنچـه در ایـن فعـل   ». فراگرفتن«و » واداشتن«در » فراـ«و » واـ«آید؛ مانند: اند مینام گرفته

آیـد و در معنـی آن تصـرف    شود، غالباً قیدي اسـت کـه بـر سـر فعـل مـی      پیشوند نامیده می
 ذیل پیشوندهاي فعلی). :1395(طباطبایی، » کند می

 انواع پیشوندهاي فعلی فارسی دري. 3
انـد.   شـده  در فارسی باستان پیشوندهاي متعددي وجود داشته که به اسـم و فعـل اضـافه مـی    

پیشـوندهاي  «و » پیشـوندهاي مـرده  «خانلري در دستور تاریخی خود این پیشوندها را بـه دو دسـتۀ   
که در ساختمان فعل وجـود داشـته و در فارسـی میانـه و      کند. از پیشوندهاي مردهتقسیم می» زنده

» نــ «اشـاره کـرد:   » = نـni«توان به پیشوند ، میآنکه واژة جدیدي بسازد در فعل باقی ماندهدري بی
» abaz«اشاره کـرد، کـه در فارسـی میانـه     » باز«توان به ؛ و از پیشوندهاي زنده می»نوشتن«در فعل 

 ).152-153: 1392است (خانلري، به کار رفته» باز«ت بوده و در فارسی دري به صور

 جایگاه پیشوندهاي فعلی در فرهنگنامۀ قرآنی. 4
هاي زبان، همچنین دقت ها و گونهها، لهجهدر ترجمۀ افعال قرآنی، گوناگونی گویش

است کـه  هاي زبان مادري، موجب شدهمترجمان در حفظ ساختار قرآن و پایبندي به ارزش
ل قرآنی تعداد زیادي برابر فارسی که از نظر ساختمان تنوع دارند، بـه کـار رود.   براي هر فع

اسـت؛  فارسی به کار رفته )، بیست و شش برابر91ِ(نساء/» اُرکسوا«براي مثال در ترجمۀ فعل 
بسـر  «، »بـاز انـدر افکندشـان   «، »اندر افتنـد «، »نگوسار کرده شود«، »واز گردانسته شند«مانند: 

). این گونـاگونی، بیـانگر ایـن اسـت کـه      118-119: 1، ج1377احقی، یز این (و ج» درآیند
سازي آنان را به اند و این واژهساختههاي جدید میمترجمان براي دقت در کار ترجمه، واژه

 است.داشتهساخت افعال پیوندي و ترکیبی وامی
اریم، که بار ترجمـۀ  شماري از افعال پیشوندي سروکار ددر فرهنگنامۀ قرآنی با تعداد بی

تغییـر معنـاي   «و » تأییـد و تقویـت فعـل   «، »جهت، حرکت، قیـد «افعال قرآنی را در سه کارکرد 
، بر عهده دارند. پیشوندهاي فعلی گاه به مرور زمـان نقـش تغییـر معنـا را از دسـت داده و      »فعل
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ار افعـال  صرفاً براي نشان دادن مفهوم جهت، حرکت، قید و تنهـا بـراي تقویـت فعـل در سـاخت     
) سه فعل فارسی آمـده  14(فصلت/» اُرسلتم«اند؛ مثال: در ترجمۀ فعل قرآنی فارسی به جا مانده

 »فـرو فرسـتاده آمدیـد   «فعـل پیشـوندي   اند. یکـی از برابرهـا   که هر سه در یک معنا به کار رفته
فتـه و  بـه کـار ر   »فرسـتاده شـدید شـما   «و » شـما را فرسـتادند  «برابرهاي دیگر است که در کنار 

 ).116: 1، ج1377احقی، یاست (هیچ تفاوت معنایی ایجاد نکرده» فرو«پیشوند 
 

 انواع و کارکرد پیشوندهاي فعلی در فرهنگنامۀ قرآنی. 5
در این بخش، پیشوندهاي فعلی فرهنگنامه قرآنی که گاه با تحوالت آوایی از فارسـی  

برابـر افعـال قرآنـی در دورة نخسـتین     باستان به فارسی میانه و فارسی دري راه یافتـه و یـا در   
انـد، از نظـر ریشـه، کـارکرد و معنـی، تجزیـه و تحلیـل و        فارسی دري به تازگی ساخته شده

 شوند.فهرست می

 dar(an). اندر 5-1
بـه کـار رفتـه   » در و مـابین «به معنی » a(n)tar«این پیشوند در فارسی باستان به صورت 

در حالـت حـرف اضـافه، قیـد و     » andar«صـورت  است و حالت قیدي دارد. در پهلـوي بـه   
و » انـدر «: ذیـل انـدر) و در فارسـی دري بـه صـورت      1394پیشوند فعلی (هرن و هوبشمان، 

اسـت کـه در کنـار سـاخت کهـن،      » در«است. صـورت مخفـف آن   پیشوند فعل به کار رفته
 است.کاربرد داشته

 »: اندر«نمونه پیشوند 

ُهْم آلِتیَ « •  ).5: 1، ج1377احقی، یر آیم (): اند17(اعراف/» نَّ

دهندة جهت است. در در ترجمۀ این فعل قرآنی، نشان» اندر«کارکرد پیشوند: پیشوند 
» تـازم آنگـاه از پـیش و از پـس و از چـپ و از راسـت بـر آنهـا مـی        «است: ترجمۀ آیه آمده

 ).17(اعراف/
 ).5 :1، ج1377احقی، یهاي فعل: بیایم، هر آینه درآیم، آیم و... (معادل

َثاَبُکْم « •
َ
 ).56: 1، ج1377احقی، ی): اندر آورد (153(آل عمران/» َفأ
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بـه کـار   » پـاداش دادن و افـزودن  «در معنـی  » انـدر آورد «کارکرد پیشوند: در این آیه 
 است.را تغییر داده» آورد«معناي جزء صرفی » اندر«و پیشوند  رفته

 کرد و... (همان).هاي فعل: پاداش دهد، بفزود، بازآورد، پاداش معادل

 dar. در 5-2
است که هم در ساختار کهن زبان فارسـی کـاربرد داشـته و    » اندر«این پیشوند مخفف 

اسـت.  و هم به صورت زنده در فارسی امروز به حیات خود ادامه داده تغییر معنا ایجاد کرده
 ها نیز عنصري زایدنماست؛ مثل: درآموخت.در بعضی فعل

 »:  در«نمونه پیشوند 
 ).28: 1، ج1377احقی، ی): درشوید، درآیید (189(بقره/» ِاْئُتوا« •

تغییـر داده و بـه عنـوان    » وارد شـدن «، معنـاي فعـل را بـه    »در«کارکرد پیشوند: پیشوند 
 است.پیشوند قیدي به کار رفته

 هاي فعل: بیایید، بروي، درآیید (همان).معادل
ْبِسُلوا« •

ُ
 ).33: 1، ج1377احقی، یاند (): درمانده70(انعام/» أ

اسـت. ایـن فعـل در    کارکردپیشوند: پیشوندي است زنده و پویا که فعل جدید سـاخته 
در ایـن آیـه در   » انـد درمانده«ساختار کهن و ساختار امروزي زبان فارسی کاربرد دارد. فعل 

 است.دیگر به کار رفته کنار بیست و سه معادلِ
د، رهـا هلندشـان، رهـا هشـته     هاي فعل: هـالك کـرده شـدند، گـرو کـرده شـو      معادل

 باشندشان و... (همان).

  bi» بـ«. پیشوند 5-3
در «نویسـد:  دانـد و مـی  مـی » bē«را به عنـوان پیشـوند فعلـی در پهلـوي     » بـ«هرن ریشه 

» نامنـد آیـد، بـاي تأکیـد و زینـت مـی     را که بر سر افعال درمـی » بـ «دستور زبان فارسی، این 
را در ردیـف پیشـوند فعـل    » بـ«اینکه «نویسد: ). خانلري میذیل بـ  :1394(هرن و هوبشمان، 

بخشـد و آن  هاي فارسی مفهوم خاصی به کلمه مـی آوردیم از آن روست که در بعضی فعل
در فرهنگنامـۀ  » بــ «). بسـامد  45: 1392(خـانلري،  » کنـد را در معنی از فعل ساده متمـایز مـی  

در جایگاه تغییر معنی فعل، کاربرد چنـدانی   قرآنی بسیار زیاد است اما به عنوان پیشوند فعلی
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 است.واژك به کار رفتهندارد و بیشتر به عنوان پیش
 » : بـ«پیشوند  ۀنمون

 ).441: 2، ج1377احقی، ی): بشود، بشَود (46(انفال/» َتْذَهَب « •

اسـت. در  » تمـام شـدن  «در ترجمۀ این فعل قرآنـی بـه معنـی    » بـ«با پیشوند » شود«فعل 
با یکدیگر به نزاع برمخیزید که ناتوان شوید و مهابـت و قـوت شـما    «است: آمدهترجمۀ آیه 

 ).46(انفال/» برود
 ).441:  2، ج1377احقی، یهاي فعل: برود، رود، ببرد (معادل

 a(bar)»بر«. پیشوند 5-4
به » قید«و در حالت » باال«و به معنی » upariy«این پیشوند در فارسی باستان به صورت 

: 1394اسـت (هـرن و هوبشـمان،    کاربرد داشته» apar«و در فارسی میانه به صورت  کار رفته
پس از گذراندن تحوالت آوایی از فارسـی باسـتان بـه فارسـی میانـه و      » بر«ذیل بر). پیشوند 

سپس به فارسی نو راه یافته و از پیشوندهاي کهن ساختار است کـه هنـوز بـه صـورت زنـده      
 ارد.ها کاربرد دهمراه بعضی فعل

 »: بر«نمونۀ پیشوند 

 ).6:  1، ج1377احقی، ی): برگزیند، برگزیده است و... (38(نازعات/» آَثَر « •

 در این فعل، نقش تقویت و تأکید فعل را برعهده دارد.» بر«کارکردپیشوند: پیشوند 
 هاي فعل: بگزیند، گزید (همان).معادل

َتَوَکُؤا« •
َ
 ).55: 1، ج1377احقی، ی): برچفسم (18(طه/» أ

در آن، حالـت  » بـر «اسـت و  کارکرد پیشوند: ایـن فعـل دچـار تحـوالت آوایـی شـده      
 است.» تکیه کنم«به معنی » برچفسم«تقویت و تأکید بر فعل را برعهده دارد. فعل 

 هاي فعل: چسبم، تکیه زنم (همان).معادل

 war»ور«. پیشوند 5-5
ي به این پیشـوند اشـاره نکـرده   کاربرد چندانی به عنوان پیشوند فعل ندارد. خانلر» ور«
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اسـت  و پیشـوندي نیمـه فعـال در نظـر گرفتـه     » بـر «است. فرشـیدورد آن را صـورت عامیانـۀ    
ها به عنـوان پیشـوندي کهـن سـاختار     در بعضی فعل» ور«پیشوند ). «127: 1386(فرشیدورد، 

؛ مثـل:  انـد رود. بعضی دستورنویسان، آن را جزء پیشوندهاي زنـده در نظـر گرفتـه   به کار می
 ).852: 1، ج1380گیوي، (احمدي» وررفتن

 »:  ور«نمونه پیشوند 
 ).6:  1، ج1377احقی، ی): ورگزید (91وسف/ی» (آَثَرَک « •

است که براي تقویت و تأکید فعل به کـار  » بر«کارکرد پیشوند: صورت دیگر پیشوند 
 است.  رفته

 هاي فعل: بگزید، برگزید، برگُزِید (همان).معادل
 ).118: 1، ج1377احقی، ی): ورنشین (42(هود/ »اْرَکْب « •

است که در معناي فعل تغییر ایجـاد کـرده  » بر«کارکرد پیشوند: صورت دیگر پیشوند 
 رود.  به کار می» سوار شدن«است. این فعل در معنی 

 هاي فعل: درنشین، برنشین، سوارشو، (همان).معادل

 ba(a)» ا)با«(. پیشوند 5-6
دانسـته کـه در   » upaka«مولر، این پیشوند را در فارسـی باسـتان    هوبشمان به پیروي از

اسـت (ر.ك: هـرن   » baو  ba(a)«و در فارسی نو  به کار رفته» apak«فارسی میانه به صورت 
: ذیل با). این وند به عنـوان پیشـوند فعلـی کـاربرد زیـادي در فرهنگنامـه       1394و هوبشمان، 

 است.پیش از عنصر فعلی به کار رفته» پس«ندارد و در چند مورد همراه با پیشوند 
 »: ا)با«(نمونۀ پیشوند 

َلْت « •  ).65: 1، ج1377احقی، یاید (): با پس داشته12(مرسالت/» أجِّ
بـه  » پـس «در کنار پیشوند » وا«همراه با صورت دیگر آن » با«کارکرد پیشوند: پیشوند 

نـامزد شـدن، در   «معناي فعـل را بـه    کار رفته که ظاهراً در تغییر معناي فعل تأثیرگذار بوده و
» براي چـه روزي معـین شـود؟   «است. در ترجمۀ آیه چنین آمده: تغییر داده» نظر گرفته شدن

 ).12(مرسالت/
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است، فروهشتند، واپس گذاشـته شـدند   هاي فعل: زمان داده شدند، نام زد کردهمعادل
 ).65: 1، ج1377احقی، یو... (
 ).132: 1، ج1377احقی، یاپس ایستاد (): ب32وسف/ی» (َفاْسَتْعَصَم « •

داري و خویشـتن «است که معناي فعـل را بـه   » باز«صورت دیگر » با«کارکرد پیشوند: 
فارسـی بـه کـار     است. براي این فعل قرآنی بیسـت و دو برابـرِ  تغییر داده» خود را نگاه داشتن

 است.رفته
داري گاه داشت، خویشـتن هاي فعل: خود را نگه داشت، بازاستاد خود را نیک نمعادل

 کرد، سر باز زد و... (همان).

 baz(a). پیشوند (ا)باز 5-7
و در فارسـی میانـه   » به عقب برگشـته «در معنی » apaka«این پیشوند در فارسی باستان 

»apac « و در فارسی نو»abaz  وbaz «   دوبـاره، از سـر   «است. در مقام پیشوند فعلی بـه معنـی
» وا«یـا  » واز«: ذیل باز). این پیشوند بـه صـورت   1394و هوبشمان،  است (هرن» نو، بار دیگر

هم به کار رفته و از پیشوندهاي کهن ساختار است کـه بـه صـورت زنـده و پویـا بـه       » فاز«یا 
هـم بـه عنـوان پیشـوند     » بـاز ). «849: 1، ج1380گیوي، است (احمديحیات خود ادامه داده

 برد دارد.غیرفعلی و هم به عنوان پیشوند فعلی کار
 »: باز« نمونۀ پیشوند

 ).20:  1، ج1377احقی، ی): بازگشتند (72(انفال/» آَوْوا« •
در ایـن آیـه   » آووا«در ترجمـۀ واژة قرآنـی   » بازگشـتند «کارکردپیشوند: جایگاه فعـل  

مشخص نیست و همخوانی چندانی با دیگر برابرهاي این فعل نـدارد. در ترجمـۀ آیـه آمـده    
 ).72(انفال/» انداند و یاریشان کردهیشان دادههم آنانکه جا«است: 

، 1377احقی، یـ اري دادنـد و... ( یگاه دادند، پناه و هاي فعل: جاي کردند، آراممعادل
 ).20:  1ج

 ).421-422:  2، ج1377احقی، ی): بازداشتند (23(قصص/» َتُذوَداِن « •
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» کردن، مانع شـدن يخوددار«در معنی » باز«کارکرد پیشوند: فعل مورد نظر با پیشوند 
نیـز در  » راندنـد وا مـی «و » واز راندنـد می«، »باز«هاي دیگر پیشوند است. صورتبه کار رفته

در برگـردان فعـل   » بازداشـتند «دیگر همـراه فعـل    هفت برابرِ و است. بیستاین ترجمه آمده
 ادي دارد.است. این پیشوند فعلی در فرهنگنامه بسامد زیبه کار رفته» َتذُوداِن «قرآنی 

چرانیدنـد، بـازپس   بازداشتند، گوسفند مـی داشتند، همیهاي فعل: گوسپند همیمعادل
 راندند و... (همان).می

 waz»واز«. پیشوند 5-8
» بـاز «این پیشوند کهن ساختار که هنوز به صورت زنده کـاربرد دارد، صـورت دیگـر    

: ذیـل واز). ایـن   1394شـمان،  (هـرن و هوب » پیشوند فعلی باز، بـازپس «به عنوان » واز«است؛ 
 پیشوند در قرآن قدس بسامد زیادي دارد.

 نمونه پیشوند:
 ).97: 1، ج1377احقی، ی): واز کنید (168(آل عمران/» َفاْدَرُءوا« •

به کار رفتـه و  » دور کردن و بازداشتن«در معناي » واز«کارکرد پیشوند: فعل با پیشوند 
ابرهاي دیگر فعل در ترجمه این فعـل قرآنـی قابـل    است. تنوع برباعث تغییر معناي فعل شده

 توجه است.
 هاي فعل: دور کنید، باز دارید، درگذارید، بیفکنید، دست بازدارید و... (همان).معادل

 ).112: 1، ج1377احقی، ی): وازهیل (12(سجده/» َفاْرِجْعَنا« •
تن، رهـا  کارکرد پیشوند: این فعل پیشوندي، صورت دیگري از بازهل از هلیـدن، هشـ  

 کردن، واگذاشتن است و حالت تقویت و تأکید فعل را بر عهده دارد.
 هاي فعل: بازگردان، بازپس فرست، برگردان (همان).معادل

 wa»وا«. پیشوند 5-9
اســت کــه ظــاهراً نشــانۀ یکــی از » بــاز و بــا«صــورت دیگــري از پیشــوند » وا«پیشــوند 

رود هـا بـه کـار مـی    ی از گـویش هاي محلی است و به صـورت زنـده هنـوز در بعضـ     گویش
 ).155: 1392(خانلري، 
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 نمونه پیشوند:

 ).3: 1، ج1377احقی، ی): وادهید، وادهی (2(نساء/» َوآُتوا« •
است که بیانگر تفاوت در گویش اسـت. ایـن فعـل بـا     » ـب«معادل » وا«کارکرد پیشوند: پیشوند 

 ش تقویت و تأکید فعل را بر عهده دارد.است و صرفاً نقنیز به کار رفته» ـب و فرا«دو پیشوند دیگر 
 هاي فعل: دهید، بدهیت، فرادهید.معادل

ْحِصُروا« •
ُ
 )73: 1، ج1377احقی، ی): واداشتند ایشان را، واداشتند پنافته (273 /(بقره» أ

بازداشـته و در  «در ایـن فعـل بـه معنـی     » پنافته«است. » باز«معادل » وا«کارکرد پیشوند: 
بـه کـار رفتـه   » خود را محصـور کـردن و بازداشـتن   «یشوندي در معناي است. این فعل پ» بند

است. بیست و یک معادل فارسـی بـراي ایـن فعـل قرآنـی بـه کـار رفتـه کـه اکثریـت آنهـا            
 پیشوندي هستند.

انـد، درنیافتـه   هاي فعل: بشرده شدند، بازداشته شدند، بازگرفته شـدند، درمانـده  معادل
 باشند و... (همان).

 pas»پس«د . پیشون5-10
عقـب،  «بـه معنـی   » pas«میانـه  و در فارسی  است» pasa«پیشوند در فارسی باستان  این

: ذیـل  1394است (هرن و هوبشـمان،  در معنی آخرین به کار رفته» pasin«به صورت » پشت
بـا همـان کـارکرد    » va-pas» «پـس  -وا «صـورت   بـه » وا«گاه همراه بـا  » پس«پس). پیشوند 

). کـارکرد ایـن پیشـوند در    47: 1386اسـت (کلباسـی،   به کار رفته» به عقب«به معنی » پس«
 فرهنگنامۀ قرآنی زیاد نیست.

 نمونه پیشوند: 

ِبُع « • تَّ
َ
 ).41: 1، ج1377احقی، ی): پس نروم (56(انعام/ »َالأ

روي متابعـت نکـردن و دنبالـه   «معنـی ایـن فعـل را بـه     » پـس «کارکرد پیشوند: پیشوند 
 است و فعل مفهوم مجازي دارد. داده تغییر» نکردن

 کنم و... (همان).هاي فعل: بر پی نروم، نباشم فرمان بردار، بدم نروم، پس روي نمیمعادل
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َرْت « • خَّ
َ
احقی، ی): پس کرد، پس داشت، پس بازهشت، پس انداخت (5(انفطار/ »أ

 ).85: 1، ج1377
رآنـی، مفهـوم قیـدي    در این افعال و در ترجمـه فعـل ق  » پس«کارکرد پیشوند: پیشوند 

هـاي دیگـر بـه صـورت     دارد و به معناي از پیش فرستادن است. این پیشوند در برخی معادل
 است. آمده» سپس«

هاي فعل: سپس فرستاد، بگذشته بود، سپس ماند، باپس فرستاد، بازگذاشت و... معادل
 (همان).

 piš»پیش«. پیشوند 5-11
است (هرن » pat(i)š ،pēš«است. در پهلوي » مقابل«به معنی » patiš«در فارسی باستان 

: ذیل پیش). این پیشوند حالت قیـدي دارد و بـه عنـوان پیشـوند فعلـی در      1394و هوبشمان، 
 کاربرد دارد.» پیش بردن، پیش رفتن و...«ترکیباتی چون: 

اُهُم «نمونه پیشوند:   ).404: 2، ج1377احقی، ی): پیش آیند، پیش آمد (103(انبیاء/» َتَتَلقَّ
بـه کـار   » به پیشـباز آمـدن  «حالت قیدي دارد و فعل در معناي » پیش«پیشوند:  دکارکر

 است.رفته
 آیندگان و... (همان).هاي فعل: پدیره آیند، پیش بازآیندشان، در برمیمعادل

َصاَبْتُهْم « •
َ
 ).160: 1، ج1377احقی، ی): پیش آید (62نساء/»(أ

اسـت و مفهـوم   بـه کـار رفتـه   » فـاق افتـادن  رسـیدن، ات «کارکرد پیشوند: فعل در معناي 
 مجازي دارد.
 هاي فعل: فارسد، فراز رسد، برساند، فرارسد (همان).معادل

 fa»فا«. پیشوند 5-12
باشد » باز، وا«خانلري معتقد است که شاید این پیشوند صورت دیگري از پیشوندهاي 

 روز کاربرد ندارد.). این پیشوند کهن ساختار در زبان رسمی ام155: 1392(خانلري، 
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 نمونه پیشوند: 

ِخَذ « •
ُ
 ).80: 1، ج1377احقی، ی): فاستدند (70(انفال/» أ

 است.در این فعل براي تقویت و تأکید فعل به کار رفته» فا«کارکرد پیشوند: پیشوند 
 هاي فعل: ستده شد، بستدند، بستاندند و... (همان).معادل

هُ « • ْضَطرُّ
َ
 ).172:  1، ج1377احقی، ینایم (): فاپنامم، فاپ126(بقره/» أ

دوسـت،  (حسـن » دفع کـردن و برگردانـدن اسـت   «به معنی » پنامیدن«کارکرد پیشوند: 
اسـت (یـاحقی،   معنـی شـده  » بازداشـتن و برگردانیـدن  «: ذیل پنافتن). در فرهنگنامه نیز 1393
 است.کار رفتهو تأکید فعل بهصرفاً براي تقویت » فا«). پیشوند 172: 1، ج1377

هاي فعل: بیچاره کنم، نیازمند کنم، بناچار آرم، درمانده کنم، بینـد خسـانم و...   معادل
 (همان).

تفسـیر  «در فرهنگنامـه بـه نـام     10 ةدر قرآن مترجم شـمار » فا«با توجه به اینکه پیشوند 
که مربوط به قرن پنجم است، بسامد باالیی دارد، شاید بیانگر گویش خاصی اسـت  » شَنَقشی
 : سی و شش).1ج (همان،

 faraz» فراز«. پیشوند 5-13
» frac«است. در فارسی میانه » رو به جلو، متمایل به جلو«به معنی » frank«در اوستایی 
که مفهـوم  » فراز«پیشوند «: ذیل فراز). 1393دوست، است (حسن» faraz«و در فارسی دري 

») (=ا چ» ač-«ی باسـتان کـه پسـوند    هاي ایراندر زبان» فرا«رساند، از جزء را می» رو به پیش«
در دورة نخستین فارسـی  » فراز). «154: 1392(خانلري، » استشده، آمدهنیز به آن ملحق می

است. این پیشوند فعلی جزء پیشوندهاي کهـن  دري به عنوان پیشوند فعل کاربرد بسیار داشته
 ساختار زبان فارسی است.

 نمونۀ پیشوند: 
 ).21: 1، ج1377احقی، ی): فراز آوردیم (50ن/(مؤمنو» آَوْیَناُهَما« •

 است.تغییر داده» جاي دادن«معناي فعل را به » فراز«کارکرد پیشوند: پیشوند 
 هاي فعل: جاي کردیم، با پناه بردیم، بازآوردیم، بیندخشانیدیم و... (همان).معادل
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 . )1874: 4، ج1377احقی، ی): فراز پوشند (167(آل عمران/» َیْکُتُمونَ « •
کارکرد پیشوند: پیشوند بدون تغییر معناي فعل، صرفاً براي تقویت و تأکیـد ایـن فعـل    

 است.  به کار رفته
پنهان دارند و... (همان). بیشـتر  پنهام کنند، پوشیده کنند، ایشان میهاي فعل: میمعادل

ثـل:  انـد مفهـوم جهـت وحرکـت دارنـد؛ م     در فرهنگنامه آمـده » فراز«هایی که با پیشوند فعل
 ».آوردن، آمدن، رفتن«

 fara» فرا«. پیشوند 5-14
هـایی کـه واك   و بیشـتر بـر سـر فعـل    » ač-«است مجرد از پسـوند  » فراز«پیشوند همان 

). این پیشوند کهن سـاختار هنـوز   154: 1392آید (خانلري، است درمینخستین آنها صامت 
 در فرهنگنامه زیاد است.» فرا«صورت زنده در فارسی امروز کاربرد دارد. بسامد  به

 نمونه پیشوند:

 ).518: 2، ج1377احقی، ی): فراسازي بدروغ (73(اسراء/» َتْفَتِرَي « •
 در این فعل جنبه تقویت و تأکید فعل را دارد.  » فرا«کارکرد پیشوند: پیشوند 

 هاي فعل: درحینی، ببافی، بتابی دروغ، از خویشتن برسازي، بربندي و...(همان).معادل

َك َنتَ « • َینَّ  ).1482: 4، ج1377احقی، ی): فراستانیم (77(مؤمن/» َوفَّ
بدون اینکه پیشوند در آن تغییر معنـا ایجـاد کنـد، در    » فراستانیم«کارکرد پیشوند: فعل 

 است.به کار رفته» میراندن و جان گرفتن«معناي 
 ، جان بستانیم، جان برگیریم، بگیریم (همان).هاي فعل: بمیرانیممعادل

 forud» فرود«. پیشوند 5-15
اسـت در حالـت قیـد.    » پایین و فـرود «به معنی » fravata«این پیشوند در فارسی باستان 

 : ذیل فرود).1394است (هرن و هوبشمان، » frōt«در پهلوي 
 نمونه پیشوند: 

 ).20: 1، ج1377احقی، ی): فرود آورد (26(انفال/» َفآَواُکْم « •
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است کار رفتهبه» دادن دادن و پناه جاي«در معناي کارکرد پیشوند: این فعل پیشوندي 
 و پیشوند در آن حالت قیدي دارد. 

 هاي فعل: نیروکرد، پناه داد، پناه گرفت، و...(همان).معادل
 ).1102:  3، ج1377احقی، ی): فرودکرد (85(قصص/» َفَرَض « •

در معنـی  » فـرود کـرد  «است. فعـل  تفاوت معنایی ایجاد کرده» فرود«کارکرد پیشوند: 
 است.به کار رفته» فرستاد«

 هاي فعل: وارد شد، فروفرستاد، بداد، بریده کرده و فرستاد و... (همان).معادل

 foru» فرو«. پیشوند 5-16
تـري از  این پیشوند با حذف صامت آخر، صورت تخفیف یافته و تازه«به نظر خانلري 

پیونـدد و از نظـر   ها صـامت اسـت، مـی   هایی که واك نخستین آناست و غالباً به فعل» فرود«
 ).154: 1392(خانلري، » یکسان است» فرود«ریشه و مفهوم با 

 نمونه پیشوند: 
 ).36:  1، ج1377احقی، یر (ب ): فرو44(هود/» اْبَلِعي« •

اسـت. ایـن فعـل در    در معناي فعـل تغییـر ایجـاد کـرده    » فرو«کارکرد پیشوند: پیشوند 
 است.به کار رفته» بردن وآشامیدن و خوردن و فر«معناي 

 ر (همان).ب هاي فعل: درچین، فرود خور، درکش، فروخوران، فرومعادل
گیــرد، فرونهنــد و... نهدـــ فرومــینهــد، مــی): فرونهــد، فرومــی157(اعــراف/» َیَضــُع « •

 ).1806: 4، ج1377احقی، ی(
قرآنـی   هاي معادل این فعلو پیشوندهاي دیگري که برسر فعل» فرو«کارکرد پیشوند: 

 اند، نقش تقویت و تأکید فعل را بر عهده دارند.آمده
 گرداند و...(همان).دارد، سبک مینهد، برمیبنهد، میهاي فعل: میمعادل

 هاي دو پیشوندي در فرهنگنامۀ قرآنیفعل. 6
اند، در دورة مـورد نظـر   هاي دو پیشوندي کاربرد داشتهاگرچه در فارسی باستان، فعل
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رو هستیم. هاي دو پیشوندي روبهرن چهارم تا سیزدهم)، با تعداد اندکی از فعلاین جستار (ق
هـا بـا   گونـه فعـل  هـاي دو پیشـوندي زیـاد نیسـت؛ ایـن     در فرهنگنامۀ قرآنی نیز کـاربرد فعـل  

هـاي ایـن   انـد. در جـدول زیـر نمونـه    به کار رفتـه » فا، فرا، وا، پس، پیش«پیشوندهایی چون: 
 است:قرآنی آمده ۀفرهنگناممصادر و بسامد آنها در 

 

 تعداد مصادر دو پیشوندي تعداد مصادر دو پیشوندي تعداد مصادر دو پیشوندي

 1 وا پس دادن 2 فرا پیش شدن 1 پس اندر آوردن

 2 وا پس داشتن 1 فرا پیش فرستادن 1 در بر افکندن

 1 وا پس کردن 1 فرا پیش کردن 1 فا وا افکندن

 1 وا پس گذاشتن 1 اشتنوا برد 1 فا وا گردانیدن

 2 وا پس ماندن 1 وا پس استادن 2 فا وا گشتن/ گردیدن

 1 وا پس نهادن 2 وا پس افتادن 1 فرا پیش افکندن

 2 وا پیش بردن 1 وا پس افکندن 1 فرا پیش بردن

 1 وا در گفتن 3 وا پس انداختن 1 فرا پیش دادن

 1 وا فر آویختن 1 وا پس ایستادن 4 فرا پیش داشتن

 - - - - 3 فرا پیش رفتن

 هاي پیشوندي در فرهنگنامۀ قرآنیویژگی فعل. 7
» اْرَکـْب «هاي مختلف یک فعل قرآنی؛ ماننـد:  کاربرد فعل با چند پیشوند در ترجمه .1

 ).118: 1، ج1377احقی، ی): درنشین، برنشین، ورنشین، اندرنشین (42(هود/

» آَوی«اننــد: کــاربرد چنــد فعــل پیشــوندي بــراي یــک فعــل قرآنــی: م        .2
ــف/ی( ــید    99وس ــتند، فراکش ــدرگرفت، بازگش ــید، ان ــد، فرازکش ): واگردی
 ).20: 1، ج1377احقی، ی(

ـار هـم در یـک ترجمـه؛ ماننـد:        .3 » َتْعِقُلـونَ «آوردن هم زمان دو فعل پیشـوندي در کن
 ).504: 2، ج1377احقی، ی(): برافتید دریابید 242(بقره/

ْخَلْفُتُکْم «مـه؛  ک ترجیـ کاربرد یک فعل با دو پیشوند در  .4
َ
): 22(ابـراهیم/ » َفـأ

 ).92: 1، ج1377احقی، یواپس انداختیم (
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ْحِمـُل «با عنصر فعلی به وسـیله پیشـوند:   » می« واژكفاصله افتادن بین پیش .5
َ
» أ

 ).76: 1، ج1377احقی، یورداشتم () می36وسف/ی(

ک فعل مرکب در ترجمه یک فعـل قرآنـی؛   یک فعل پیشوندي با یکاربرد  .6

 ).21: 1، ج1377احقی، ی): بازآیم و جاي گیرم (80(هود/ »آِوي«

ـاگونی تحـوالت آوایـی افعــال پیشـوندي در ترجمـۀ یــک فعـل قرآنـی؛ ماننــد:         .7 گون
 ).61: 1، ج1377احقی، ی): وربزیدیم، ورگزیدیم، برگزیدیم ما (87(انعام/» اْجَتَبْیَناُهْم «

 
 

 

 
 قرآنی ۀنمودار بسامد پیشوندهاي فعلی در فرهنگنام

 هاي فعلیواژكتعریف پیش. 8
شـود کـه   جزء دیگري به عنصر فعلی اضـافه مـی   در ساختمان فعل به جز پیشوندهاي فعلی،

» پیشـوند تصـریفی  «هـاي فعلـی را   واژكپـیش «گوینـد.  می» واژكپیش«یا » وند تصریفی«به آن 
ند. اغلـب  نامند که ناظر بر تغییراتی همچـون: نشـان دادن شـمار، زمـان، شـخص و وجـه هسـت        می

 ).166و  148: 1395(طباطبایی، » هستند» پیشوند تصریفی«اروپایی فاقد  و هاي هند زبان
کـه در  آینـد. درحـالی  بر سر فعل می» می«و » نـ«، »بـ«واژك در فارسی امروز سه پیش
انـد کـه بـه    واژك، چند جزء صرفی دیگر نیز کاربرد داشـته فارسی قدیم به جز این سه پیش

بعضـی دستورنویسـان   ». فا، مـ ، نا، نی، وا، ها، همی«اند؛ مثل: ز زبان حذف شدهمرور زمان ا
 اند.را پیشوند فعلی در نظر گرفته» وا«و » فا«
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 هاي فعلی در فرهنگنامۀ قرآنیواژكپیش. 9
هاي مختلف افعال کاربرد دارند، ها و صیغههاي فعلی که در وجوه و زمانواژكپیش

انـد؛  رو شـده  ا با تحوالت آوایی روبـه یو » ها«مثل:  ؛اندبان حذف شدهچرخۀ ز یا به مرور از
 ».مـ«اند؛ مثل: ا با همان صورت گذشتۀ خود به زبان فارسی امروز راه یافتهیو » نَـ ، نی«مثل: 

اند. این اجزاء کار رفتههاي فعلی بهواژكشماري با پیشدر فرهنگنامۀ قرآنی افعال بی
، مربـوط بـه   »هـا «بعضـی از ایـن اجـزا مثـل     ». بـ، مـ، نـ، نا، می، هـا، همـی  «صرفی عبارتند از: 

هاي جغرافیـایی زبـان فارسـی کـاربرد     گویش خاصی از زبان فارسی هستند و در همۀ حوزه
بیش از دیگر اجزاء صرفی فعل است. این جزء » بـ«ها، فراوانی واژكاند. از میان پیشنداشته

 جاد کند، پیشوند فعلی است.صرفی چنانچه تفاوت معنایی ای

 هاي فعلی در فرهنگنامۀ قرآنیواژكکارکرد پیش انواع و. 10
هـاي فعلـی کـه    واژكاین بخش از جستار پیشِ رو به برشمردن انواع و کارکرد پـیش 

 پردازد.اند، میدر ترجمۀ افعال قرآنی در خدمت زبان فارسی بوده

 bē،be»بـ«واژك . پیش10-1
هاي فعل مضـارع  جزء صرفی است که بر سر صیغه» بـ«ة نخستین، در فارسی دري دور

واژك در فارسـی امـروز   آیـد. ایـن پـیش   هاي ماضی و امري درمـی اخباري و التزامی و فعل
 ).45: 1392نشانۀ مضارع التزامی و وجه امري است (ر.ك: خانلري، 
قـد اسـت:   ، خـانلري معت »ب«واژك باتوجه به تفاوت دیدگاه دسـتوریان دربـاره پـیش   

). 79(همـان:  » رودهیچ یک از اجزاء گفتار بیهوده و تنها بـراي آرایـش لفـظ بـه کـار نمـی      «
نه همه جا نقش زینت دارد، نه تأکید، بلکه رسـم  » بـ«این «گیوي نیز بر آن است که: احمدي

گیـوي،  (احمـدي » انـد آوردهرا بـر سـر فعـل مـی    » با«است که نویسندگان و گویندگان بوده
ها در فرهنگنامه زیاد است و تقریباً بیشتر فعل» بـ«واژك فعلی ). بسامد پیش164: 1، ج1380

 شود.اند که به عنوان مثال چند نمونه ذکر میبا این جزء صرفی به کار رفته
 »: بـ«واژك هاي پیشنمونه
 ).2: 1، ج1377احقی، ی): بداد (20(مائده/» آَتاُکْم « •
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ر فعـل ماضـی، سـوم شـخص مفـرد آمـده و معـادل        بر س» بـ«واژك: این کارکرد پیش
 است.فارسی دیگري همراه این فعل نیآمده

ُهْم آلمُ « •  ). 13: 1، ج1377احقی، ی): بفرمایم، هرآینه بفرمایم (119(نساء/» َرنَّ
اسـت ولـی مفهـوم فعـل     بر سر فعل مضارع التزامـی درآمـده  » بـ«واژك: کارکرد پیش

 بیانگر فعل آینده است.
 عل: فرمایم هر آینه هر آینه، خواهیم فرمود (همان).هاي فمعادل

 ). 929:  3، ج1377احقی، ی): بگردانست، بگردانید، بگردآنید (34وسف/ی» (َفَصَرَف « •
اي از فعـل ماضـی و مربـوط بـه     صـورت ویـژه  » بگردانست«واژك: فعل کارکرد پیش

هاي خطـی اسـت   رآنترین قکه متعلق به نیمۀ دوم قرن پنجم و از کهن -است » قرآن قدس«
بر » بـ«واژك ). پیش3-6: 1362و گویش خاص آن نزدیک به فارسی میانه است (رواقی،  -

 هاي دیگر نیز همین کارکرد را دارد.است و در معادلسر فعل ماضی تام درآمده
 هاي فعل: بازگردانید، بگردانید (همان).معادل

 ma»مـ«واژك . پیش10-2
، اسـت و در تحـول بـدل بـه     »عالمت نهی= نَـ» «ma«استان واژك در فارسی باین پیش

را نشانه نهی در همۀ آثار » مـ«). خانلري 259: 1380است (باقري، شده» نـ«همتاي خود یعنی 
آید؛ مثال: نهـی بـا فعـل    هاي فعل بر سر مادة فعل درمیداند که در همه ساختاین دوره می

 ).108-109: 1392(خانلري،  ساده: مرو/ نهی با فعل پیشوندي: بازمگرد
 »: مـ«نمونۀ 

 ).52: 1، ج1377احقی، یخداي بترسید و ستیزه مکنید و بژر مجویید ( ): از223(بقره/» َواتَُّقوا« •

واژك کهن ساختاري است که بر سر فعل امر درآمده و آن پیش» مـ«واژك: کارکرد پیش

 است.را منفی کرده

 معادل فعل: بپرهیزید (همان).

): یار مباشید یک دگر را، یار مباشیت، مه کنید، یاري مدهید 2(مائده/» َتَعاَوُنواالَ« •

 ). 496:  2، ج1377احقی، ییک دگر را (
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هـاي  بـا همـان کـارکرد فعـل نهـی بـه صـورت       » مــ «واژك واژك: پیشکارکرد پیش
ـ «هـاي فارسـی   اسـت. در بعضـی معـادل   این فعل قرآنی استفاده شده ۀگوناگون در ترجم ـم «

از فعل تـداول داشـته  » مـ«است. در نثر قدیم کاربرد جداي بدون چسبیدن به فعل به کار رفته
هاي این فعل قرآنی، فعل نهی بـر دیگـر ارکـان جملـه مقـدم شـده      است. در بعضی از معادل

 است.به کار رفته» َتَعاَوُنواَال «است. بیست و دو برابر فارسی براي 
دیگر را، مـه یـاري  دیگر را، مکن یاري یکري نه کنید یکهاي فعل: نگرَید یامعادل

 کنید و... (همان).

 ná»نَـ«واژك . پیش10-3
و » naنـه=  «است. از این صورت در فارسـی  آمده» naiy«واژك در فارسی باستان این پیش

: ذیـل نــ ). خـانلري    1394بشـمان،  است (هـرن و هو به وجود آمده» nēنی= «تر آن صورت کهن
در فارسی دري مانده کـه هـم در جـزء صـرفی فعـل      » نی«و » نه«کلمات » naiyاز قید «ویسد: ن یم

رود (نبود ـ نیست) و هم به صورت قید نفی (نه، نی)؛ هم بـه صـورت پیشـوند در      منفی به کار می
واژك در همـۀ وجـوه   ). در فرهنگنامـۀ قرآنـی، ایـن پـیش    194: 1392(خانلري، » ساختمان کلمه

 است.هاي بسیار کهن به کار رفتههاي گویشی وگاه در ساختتفعل، با تفاو
 واژك:نمونۀ پیش

ُروَن َال « • نکنند و نه اندیشند کنیت، اندیشه می): بنحنایند، اندیشه نمی82(نساء/» َیَتَدبَّ
 ).1664:  4، ج1377احقی، ی(

ی به معنـ » حناییدن«فعل مهجوري است از مصدر » بنحنایند«واژك: فعل کارکرد پیش
). 137: 1381اسـت (رواقـی،   که در قرآن قدس، بارها به کـار رفتـه  » اندیشیدن، فکر کردن«

منفـی شـده  » نــ «بر سـر آن نشسـته و بـا    » می«به جاي » بـ«این فعل، مضارع اخباري است که 
» نـه «هاي دیگر فعل گاه در صیغه دوم شخص و گاه در صیغه سوم شخص بـا  است. صورت

هـاي  ، سـاخت »اندر نیندیشـید «و فعل پیشوندي » کنیداندیشه نمی« اند. فعل مرکبمنفی شده
» اندیشـیدن «، نون نفی بر سر فعـل  »اندر نیندیشید«دیگر این برابر نهاد فارسی هستند. در فعل 

نکننـد و نـه   اندیشه مـی «ها هاي دیگر این ترجمهدرآمده که آغاز آن همزه است. در ساخت
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» مـی «بـین  » نــ «انـد کـه در یکـی    کنار هـم قـرار گرفتـه   دو فعل در یک ترجمه در » اندیشند
 است.جدا به کار رفته» نـ«، »نه اندیشند«مضارع اخباري و عنصر فعلی فاصله انداخته و در 

 ).1664:  4، ج1377احقی، یهاي فعل: نکنند اندیشه، یکی ننگرند، همی نه اندیشه کنند (معادل

 »ها«واژك . پیش10-4
 ۀاست و به جاي حرف اضاف» بـ«ی از متون، معادل جزء پیشین واژك در بعضاین پیش

ایـن پیشـوند   ). «155: 1392رود و ظاهراً یک تلفظ محلی است (خـانلري،  نیز به کار می» به«
غیرفعال هنوز در بعضی از نواحی قومس و ري، سمنان، دامغـان، شـمیران و مازنـدران زنـده     

 ).287: 1392(فرشیدورد، » کندکید میآید و ظاهراً آن را تأاست و بر سر فعل می
 واژك:نمونه پیش

 ).1: 1، ج1377احقی، ی): هاده (26(اسراء/» آِت « •
و در لهجـۀ قـدیم    در ابتداي فعل امر به کار رفته» بـ«به جاي » ها«واژك: کارکرد پیش

 است.ري کاربرد داشته
 معادل فعل: بدهیت (همان).

ُهُم « •  ). 1895:  4، ج1377احقی، ی(): هارسدها 49(انعام/» َیَمسُّ

هم پیش از فعل و هم پس از آن، ظاهراً » ها«واژك واژك: کاربرد پیشکارکرد پیش
در زمـان آینـده و بـا سـاخت     » هارسـدها «نقش تأکید بیش از حد فعل را بر عهده دارد. فعل 

 است.مضارع التزامی به کار رفته
 ن).هاي فعل: برسد، بساود، بگیرد، ببساد (همامعادل

 hamē»همی«واژك . پیش10-5
و معنـی   آمـده » hamē«و » hamai«است. در پهلـوي بـه صـورت    » hamaiy«فارسی باستان  از

اسـت کـه در شـاهنامه    » mē» «مـی «واژك، است. صورت تخفیف یافتۀ این پیش» همیشه«بنیادي آن 
ـیار کمتـر بـه کـار رفتـه     » همی«و متون بازمانده از قرن چهارم نسبت به  ت (هـرن و هوبشـمان،   اسـ بس

ـیش   » مضارع اخباري«و » ماضی استمراري«: ذیل همی). در فارسی دري، 1394 واژك بـه کمـک پ
ـتقالل    » همـی «در دورة آغـازین فارسـی دري   «شـود.  بیان مـی » همی/ می« همچـون دورة پهلـوي اس
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ـیش از فعـل،   داشته است، به همین دلیل گاه با اسم، یا پیش از فعل، گاه با فاصله یک یا چند کلمـه   پ
 ).85: 1392(خانلري، » استفاصله پس از فعل آمده فاصله یا باو گاهی بی

نیـز بـه فعـل    » اي«پسـوند فعلـی   » همی/مـی «در دورة اول فارسی دري، گاهی همراه با 
یاء مجهول نامیده شده که در اصـل ماننـد   » یاء«است. در دستور پنج استاد این شدهاضافه می

شـود و بـه جـاي    ت که در وجوه مختلف افعال به آخر فعل ملحق میاسشدهکسره تلفظ می
دهد (قریب و و یا همراه با این دو جزء صرفی آمده و معنی استمرار به فعل می» می و همی«

» همـی/ مـی  «شماري با دو جزء صـرفی  ). در فرهنگنامۀ قرآنی افعال بی121: 1392دیگران، 
 اند.هاي گوناگون به کار رفتهبه صورت
 واژك:  نمونه پیش

 ).31:  1، ج1377احقی، ی): همی بجوید (31(معارج/» اْبَتَغی« •

کـه در اصـل    بر سر فعلی با ساختار مضارع التزامی آمـده » همی«واژك: کارکرد پیش
کلی باشد، ترجمه فعـل ماضـی   که متضمن حکمیاي شرطیدر جمله«است. فعل ماضی بوده

آنان که جـز ایـن را   «است: در ترجمۀ آیه آمده». صورت مضارع رواست و عمومیت داردبه
 ). 31(معارج/» بطلبند، متجاوزان هستند

 ).31:  1، ج1377احقی، یجوید (معادل فعل: می

 ) 111:  1، ج1377احقی، یدار (): چشم همی10دخان/»(َفاْرَتِقْب « •

 بر سر فعل امر در معناي کنایی مراقب باش.» همی«واژك: کاربرد کارکرد پیش
 دار، چشم بدار، چشم میدار و... (همان).دار، پاسهاي فعل: برمرگیر، گوشمعادل

 mē»می«واژك . پیش10-6
است که » hamē«و » hamai«و در پهلوي » hamaiy«نیز در فارسی باستان » می«ریشه 

: ذیـل  1394را دارد (هـرن و هوبشـمان،   » همـی «است و همـان کـاربرد   تخفیف یافته» می«به 
هاي ماضی اسـتمراري، ماضـی   واژك در فارسی امروز معموالً بر سر صیغهاین پیش«همی). 

آید؛ ولی در آثار گذشتگان بر سر مضـارع التزامـی   نقلی مستمر، ماضی مستمر و مضارع می
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(احمــدي » اســتآمــدههــاي مســتمر و ماضــی بعیــد و ماضــی التزامــی و امــر مــی و ســاخت
تقریبـاً بـا همـان کارکردهـاي صـورت      » می«آنی قر ۀ). در فرهنگنام174: 1، ج1380گیوي،

 کاربرد دارد.» همی«کهن خود 

 واژك:    نمونه پیش

 ).5: 1، ج1377احقی، ی): بدادیمی، بدادمی ما (13(سجده/» آَتْیَنا« •

بـر سـر آنهـا    » مـی «این دو صورت فعل ماضی استمراري ـ کـه   «واژك: کارکرد پیش
 (همان).» اندر متون قدیم به کار رفتهاي فعل شرطی هستند که دنشسته است ـ گونه

 هاي فعل: دهیم، بدادمانی (همان).معادل

 ). 1838:  4، ج1377احقی، یهکوي شدندي (): می75(مؤمنون/  »َیْعَمُهونَ « •

درآخر فعل و جـدا  » ي«بر سر فعلی ربطی همراه با » می«واژك: آوردن کارکرد پیش
 می+ مسند+ عنصر فعلی شدند+ ي.»: مسند«از عنصر فعلی به وسیلۀ » می«افتادن 

 گردند (همان).رفتند، سرزده میشدندي، برکوري میهاي فعل: سرگشته میمعادل

 قرآنی ۀهاي فعلی در فرهنگنامواژكهاي کاربرد پیشویژگی. 11
واژك فعلـی بـراي یـک فعـل قرآنـی؛      کاربرد برابرهاي فارسی با چند پـیش  .1

 ).455:  2، ج1377احقی، یبرسد (رسد، می): ب41(عبس/» َتْرَهُقَها«مانند: 

بگزیننـد  ): همـی 16(اعلـی/ » ُتـْؤِثُرونَ «واژك؛ ماننـد:  کاربرد فعل بـا دو پـیش   .2
 ).378:  2، ج1377احقی، ی(

ِبـُع «واژك و عنصـر فعلـی؛ ماننـد:    فاصله افتادن میان پیش .3 تَّ
َ
): 203(اعـراف/ » أ

 ).41:  1، ج1377احقی، یروي کنم (پس می

هـاي مختلـف   واژك در ترجمـه ل، هم با پیشوند، هم با پـیش کاربرد یک فع .4

): بــدهیت، فرادهیــد، وادهیــد، 6(نســاء/» َفــاْدَفُعوا«یــک فعــل قرآنــی؛ ماننــد: 
 ).99:  1، ج1377احقی، یهادهید، بازدهید (
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واژك پس از فعل؛ مانند: واژك در آغاز فعل و یک پیشکاربرد یک پیش .5

 ). 5:  5، ج1377حقی، ای): بدادیمی (13(سجده/» آَتْیَنا«

 
 قرآنی ۀهاي فعلی در فرهنگنامواژكنمودار فراوانی پیش
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 نتیجه
اي از مطالعه و تجزیه و تحلیل فرهنگنامۀ قرآنی، نخستین فرهنگی که با حجم گسترده

واژگان زبان فارسی دري از قرن چهارم تا سیزدهم براي ترجمۀ واژگان قرآنی فراهم آمـده 
هـاي فعلـی   واژكاي از کـاربرد انـواع پیشـوندها و پـیش    هرست گستردهاست، دربردارندة ف
اي را براي دهد زبان فارسی در دورة رشد و تکوین، چه امکانات گستردهاست که نشان می

اســت. بــا بررســی ســازي بــه وســیلۀ ایــن عناصــر اشــتقاقی و تصــریفی در اختیــار داشــتهواژه
ـارات    گوناگون افعال در این فرهنگ، شاهاي  نمونه ـاده، مرکـب، عب هد غلبۀ افعال پیشوندي بر افعال س

هـاي فعلـی   واژكاي که از کارکرد پیشوندها و پیشمجموعههاي فعلی هستیم. کنایی و عبارت
هاي فراموش شـدة افعـال توانـایی    تواند به صورتاست، میفارسی دري در این جستار آمده

هـاي اصـیل و سـرة    متـون کهـن و ترجمـه    بازگشت دوباره به چرخۀ زبان را بدهد. اعتماد به
 دهد.قرآن، قدرت این زبان استوار را براي غنی شدن، زایایی و پویایی افزایش می

اســت کــه بــا پیشــوندهاي فعــل بســیط پیشــوندپذیر آمــده 204در فرهنگنامــه قرآنــی، 
رفته اند. گاه در ترجمۀ یک فعل قرآنی، سی نمونه برابر فارسی به کارگوناگون به کار رفته

فعل » احاط«است که اکثر آنها افعال پیشوندي هستند و یا در برگردان یک فعل قرآنی مثل: 
اسـت. مصـادري   به کار رفتـه » فرا، اندر، در، وا«با پیشوندهاي گوناگونی چون: » رسید«سادة 

به جز چند مـورد انـدك، بـا تمـام     » آمدن، آوردن، داشتن، شدن، کردن و گرفتن«همچون: 
هـاي  اند. نمونۀ دیگر از افعال پیشوندپذیر در فرهنگنامه، ساختفعلی به کار رفته پیشوندهاي

آزیـدن، آغالیـدن، آماسـیدن، افـرودن، افالجیـدن، اوارسـتن،       «کهن و مهجور است؛ چـون:  
کـه از بعضـی از آنهــا در واژه  » بارندیـدن، بشـخیدن، پنامیـدن، دامیـدن، ســکیزیدن، هلیـدن     

بـار بـه    41فعلِ دو پیشوندي وجود دارد که  28در این فرهنگ، هاي دیگر نشانی نیست.  نامه
هاي یک پیشوندي زیاد نیست، باز هـم بیـانگر   اند و اگرچه تعداد آنها نسبت به فعلکار رفته

 هاي دیگر فعل است.فراوانی افعال پیشوندي نسبت به ساخت
قـرآن،   سازي بـراي ترجمـۀ  جز ضرورت واژهبررسی فرهنگ پیش رو نشان داد که به
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، وسـعت حـوزة جغرافیـایی    عامل دیگر که به قوت نظام واژگان زبان فارسی کمـک کـرده  
هـا و  هـا، لهجـه  هـا، گـویش  اسـت. تنـوع گونـه   زبان فارسی بویژه در منطقۀ شرق ایران بـوده 

تحــوالت آوایــی آنهــا، تــأثیر شــگرفی بــر تحــول واژگــانی و دســتوري زبــان فارســی دري  
گیـرد؛ بـراي مثـال    هـا فعلـی را نیـز در بـر مـی     واژكندها و پـیش است. این تنوع، پیشو داشته

انـدر، فـا،   «تـر  تري از پیشوندهاي قدیمیهاي تازهصورت» بر، با، باز، در«پیشوندهایی چون: 
هـاي گونـاگون بـر سـر افعـال بسـیط       هسـتند و در فرهنگنامـه نیـز بـه شـکل     » فر، وا، واز، ور

کـه برخـی    -» بــ «واژك بیشترین بسامد را دارد. پیش» باز«اند. در میان این پیشوندها،  نشسته
کاربرد گویشی خاص در بعضی مناطق  ۀنیز نشان» ها«و  -انددستوریان آن را باء زینت نامیده

 است.با بیشترین فراوانی در فرهنگنامه به کار رفته» بـ«ها واژكایران هستند. در میان پیش
هاي دیگر این است که این اثر طیـف وسـیعی از   نامهتفاوت این فرهنگ با آثار یا واژه

درصد  70دهد که حدوداً هاي گوناگون ارائه میهاي اصیل و متنوع فعل را در ساختگونه
 آنها پیشوندي است.
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 منابع و مآخذ
 . ی). ترجمۀ عبدالحمید آیت1388(قرآن کریم.

 تهران: قطره. .جلد 2 .دستور تاریخی فعل .)1380گیوي، حسن.(احمدي
مجلـۀ  ». گشت و گذار در گلگشـت دیرینـه سـال فرهنگنامـۀ قرآنـی     ). «1373ارشادسرابی، اصغر.(

 .20-35. صص: 26 ة. شمارآینۀ پژوهش
 تهران: قطره. .شناسی تاریخی زبان فارسیواج .)1380باقري، مهري.(

جلد. چـاپ دوم. تهـران:    5. زبان فارسی یشناختفرهنگ ریشه .)1393دوست، محمد.(حسن
 نگستان زبان و ادب فارسی.فره

هاي پیشوندي در آثار منثور فارسی از آغـاز  فعل). «1388خاله، محرم و مهدي دیان.(رضایتی کیشه
 .  27ـ50.  صص: 5 ة(دستور). شمار ویژه نامه نامۀ فرهنگستان». تا پایان قرن پنجم

ن بـه  تـرین برگـردان قـرآ   آشنایی با قرآن مترجم قدس، کهـن ). 1362رواقی، علـی.( 
 . چاپ اول. تهران: مؤسسه فرهنگی محمد رواقی.فارسی

 ، با همکاري مریم میرشمسی. چاپ اول. تهران: هرمس.هاي فارسیذیل فرهنگ). 1381ــــــــــــــ .(
مجلۀ نثـر  ». هاي پیشوندي در زبان فارسـی بررسی تحلیلی و تاریخی فعل). «1386طاهري، حمید.(

 . 113ـ 135). صص: 18پیاپی( 21. شمارة پژوهی ادب فارسی
 . تهران: فرهنگ معاصر.فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی). 1395طباطبایی، عالءالدین.(

 . چاپ دوم. تهران: زوار.فرهنگ پیشوندها و پسوندهاي فارسی). 1386فرشیدورد، خسرو.(
 . چاپ چهارم. تهران: سخن.دستور مفصل امروز). 1392ـــــــــــــــــــــ .(

). بـه اهتمـام جهـانگیر    پـنج اسـتاد  ( دستور زبان فارسی). 1392یب، عبدالعظیم و دیگـران.( قر
 منصور. چاپ ششم. تهران: ناهید.

هـاي ایرانـی و   هـا و گـویش  وندهاي اشتقاقی فعلی در لهجـه ). 1386کلباسی، ایـران.( 
 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.سازيکاربرد آنها در واژه

. به کوشش عفـت مستشـارنیا. چـاپ    دستور تاریخی زبان فارسی). 1392پرویز.(ناتل خانلري، 
 هفتم. تهران: توس.

. ترجمـه همـراه بـا    شناسـی فارسـی  فرهنـگ ریشـه  ). 1394هرن، پاول و هاینریش هوبشـمان.( 
 مطلق. تهران: مهرافروز.هاي فارسی و پهلوي از جالل خالقی گواه



 39 یقرآن ۀدر فرهنگنام یفعل يها واژك شیو پ شوندهایکارکرد پ

 142. (فرهنگ برابرهاي فارسی قـرآن بـر اسـاس    آنیفرهنگنامۀ قر). 1377احقی، محمدجعفر.(ی
 هاي اسالمی.جلد چاپ دوم. مشهد: آستان قدس رضوي، بنیاد پژوهش 5نسخه خطی کهن). 
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