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  ساخت واژه در دیوان حافظ
  

  s.sadeqi.sss@gmail.com *سوره صادقی ساناز

 مرکز تهران واحد اسالمی آزاد شناسی دانشگاه زبان دکتري دانشجوي
  کلباسی ایران دکتر

   فرهنگیشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات استاد زبان 
 

  چکیده
 ایران بدانیم، معـانی و مفـاهیمی کـه در دیـوان             ياغراق نخواهد بود اگر حافظ شیراز را حافظه       
 يي تفکـر، فرهنـگ و تـاریخ و جـوهره    کنـد عـصاره  حافظ، روح خواننده را به خود مجذوب می  

ان، هـاي منتـشر شـده در ایـر    امروزه شاهد هستیم که بیشترین کتاب   . تجربیات قوم ایران است   
هـاي   شـیوه هـدف ایـن پـژوهش بررسـی       . دنباشـ هاي حافظ و شعرش می    درباره یکی از ویژگی   

اخت اشـتقاقی واژه در  سـ  مشتق با توجـه بـه کتـاب    -ق و مرکب تشخیص واژگان مرکب و مشت    
 تحلیلـی انجـام     -این پژوهش به روش توصیفی     . می باشد  )1391( ایران کلباسی   از فارسی امروز 

ي عالمه قزوینـی و قاسـم   ورد بررسی در این تحقیق چاپ دهم نسخهدیوان حافظ م .شده است
پژوهـشگر از   در ایـن مقالـه،   .وسط انتشارات شقایق چاپ شده است  ت 1381غنی است که سال     

هـاي بدسـت    گیـري   و بر اساس نتیجـه دیوان حافظ را بررسی نموده است     » ي«تا  » الف«مطلع  
 ی اشـتقاق ي و پـسوندها شوندیـ پ،  مـشتق -رکب مایکلمات مشتق، مرکب  ازمیزان استفادهآمده  

جـزء  و  ی اشتقاقي و پسوندهاشوندی به صورت پی فعلریجزء غ، بن حال و بن گذشته ی،   فعل ریغ
 هـاي   دادهلیـ  به دست آمـده از تحل جینتا .را مشخص کرده استحرف اضافه و همینطور  یفعل

 مشتق و مرکـب و  يها ژه ساخت واژه در شعر حافظ، کشف عناصر سازنده وا   یبررس پژوهش   نیا
 مـا را بـا   ی بررسـ نیـ  انیهمچن. باشد ی و اشتقاق در شعر او م بی ترک يندهای فرآ گری د ییاز سو 

 قرن هـشتم آشـنا خواهـد کـرد و در     یعنی مشتق و مرکب در زمان حافظ        يا  اصول ساخت واژه  
  . کردسهی مقااری حافظ را با زبان معوانی دی توان ساختار زبانی متینها

   
   22/5/1398:                                 تاریخ پذیرش مقاله12/5/1398 : دریافت مقالهتاریخ

  

 واژگان کلیدي
  ساخت واژه*
  واژه*
  تکواژ*
  وند تصریفی*
  وند اشتقاقی*
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  مقدمه
سراي زبان فارسی شبهه بزرگترین غزل الدین محمد حافظ شیرازي، بیلسان الغیب شمس

دادن به شعر،   حافظ زیباشناسی است که براي جلوه.ا آمد او در قرن هشتم در شیراز بدنی.است
گیرند و به رقص در  کلمات در شعر او جوشیدن می. گزیند ها را برمی ترین کلمات و واژه یفظر
در شعر او واژه به قدري در . بخشد آیند و موسیقی دلنشین شعر او روح آدمی را نشاط می می

 .جایگاه شعر نشسته که گویی مخلوق دست طبیعت است و نه ساخته و پرداخته دست انسان
تواند نقش بسزایی براي استخراج   توجه به شهرت در میان فارسی زبانان میدیوان حافظ با

 ةری داتی موجب محدودی نسبت به آثار ادبیناآگاه .اصول ساخت واژه فارسی داشته باشد
 ندی با فقر واژگان فرآاز این رو .شود ی ميا  ساخت واژهيها وهیواژگان و به کار نبردن ش

 ی زبان فارسيا  که با شناخت اصول ساخت واژهی صورت در؛خواهد شد شتری بيریگ قرض
 دی تولي زبان برای درونيها یی کرد و بر توانادی را از درون خود زبان تولدی واژگان جدتوان یم

هاي ساخت  گیري از متون ادبی و کهن به شیوه پژوهشگر در نظر دارد با بهره . کردهیواژه تک
 هدف از این . دست یابدتحقیقاي این  ل ساخت واژهواژه در دیوان حافظ بپردازد و به اصو

ی از گذشتگان یها  سازي علمی در زبان فارسی و فراهم کردن داده هاي واژه تحقیق بررسی روش
تواند مورد استفاده کاربران امروز فارسی   دیوان حافظ است که حاصل این کار میدرویژه ه ب

ساخت واژه در شعر حافظ، کشف عناصر  یپژوهش بررس هدف این همچنین. زبان قرارگیرد
 و اشتقاق در شعر او بی ترکيندهای فرآگری دیی مشتق و مرکب و از سويها سازنده واژه

 قرن یعنی مشتق و مرکب در زمان حافظ يا  ما را با اصول ساخت واژهی بررسنی ا.باشد یم
 سهی مقااری با زبان مع حافظ راوانی دی توان ساختار زبانی متیهشتم آشنا خواهد کرد و در نها

 و کشف راز ی زبانشناسنهی در زمتواند ی ساخت واژه در شعر حافظ می رو بررسنیاز ا .کرد
 ساخت ی در بررسی پژوهش سعنی در انیبنابرا.  سودمند باشداری حافظ بسي شعرهايماندگار

  .خواهد شد)  ي( تا )الف( اشعار حافظ از مطلع يها واژه
  

  چارچوب تحقیق
 موانع برون زبانی  .ع برون زبانی و موانع درون زبانی      موان: زي دو مانع عمده بر سر راه دارد       سا  واژه

گردد و موانع درون زبانی به ساختمان زبان مربوط است که به امکانـات           به فرهنگ جامعه بازمی   
هـا   سـازي زبـان فارسـی در برخـی عرصـه        شود، دسـتگاه واژه     و فرآیندهاي ساختواژه مربوط می    
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 نشی و گـز يسـاز  موضـوع واژه ). 30: 1376طباطبایی، (ها ناتوان  د است و در برخی عرصه     توانمن
 امـر  نیـ  قرارگرفتـه و ا انیرانی سالهاست که مورد توجه اگانهی بيها   در برابر واژه   ی فارس يها  واژه

 توسـط  ایـ  و ی بـه طـور گروهـ   یقاتی فرهنگستان، ارتش، مؤسسات تحقلی از قبییها  در سازمان 
ــنو ــراد  وسندگانی ــه طــور انف ــان ادامــه دا ي مترجمــان ب ــاکنون  .رد صــورت گرفتــه و همچن ت

تـوان یافـت کـه بررسـی      هاي فراوانی در این زمینه صورت گرفته، ولی هنوز مواردي می   پژوهش
کلباسـی،  ( مـوارد اسـت   رسد، ساختمان واژه یکی از این      ها ضروري به نظر می      تر درباره آن    بیش

1391 :11 .(  
شناسی و ادبیات باشـد   تواند نقطۀ عطفی میان علم زبان    در حوزة ادبیات می   بررسی ساخت واژه    

تـوان بـا در نظـر      ارتباط جهـانی مـی  يهگیري واژگان در دور     قرض يو با توجه به تسریع مقوله     
اي این روند را در مسیري قرارداد که بـا توجـه بـه پـذیرش افـراد            هاي ساخت واژه    گرفتن شیوه 

 واژگـان بیگانـه را بـه     توسط ساختارهاي درونی زبان تولید کرد و کاربرد        جامعه، واژگان نوین را   
 مـشتق بـا توجـه بـه     -هاي تشخیص واژگان مرکب و مشتق و مرکـب          شیوه . رساند دکمترین ح 

براسـاس  . اند  بیان شدهی ایران کلباس، از )1391(» واژه در فارسی امروز   ساخت اشتقاقی   «کتاب  
گان مرکب غیرفعلی وجود دارد و همچنـین مفهـوم واژگـان           نوع ساخت، براي واژ    12این کتاب   

زیـرا براسـاس   . مشتق غیرفعلی در این کتاب متفاوت با دستورهاي سـنتی زبـان فارسـی اسـت       
اما در اینجـا ایـن   . شود اي که از فعل گرفته شده باشد، مشتق نامیده می  دستورهاي سنتی، واژه  
تقاقی باشـد، بـه عنـوان واژه مـشتق محـسوب      اي که داراي ونـدهاي اشـ   باور وجود ندارد و واژه    

  .شود می
 حافظ کلمات مشتق، مرکب وانی در دگر در نظر دارد مشخص کند کهدر این پژوهش، پژوهش

 ریجزء غ، بن حال و بن گذشتهی،  فعلری غی اشتقاقي و پسوندهاشوندیپ،  مشتق-  مرکبای
 و کدام کمتر شتریافه کدام بحرف اضو همینطور  یجزء فعلو  ی اشتقاقشوندی به صورت پیفعل

    ي براتواند ی پژوهش منی اهاي  دادهلی به دست آمده از تحلجینتا ؟رفته استبه کار 
  .رود به کار نی ساخت واژگان نوي برانی مشابه در چهارچوب ساخت واژه و همچنهاي پژوهش

  ییدستور ساختگرا
 کردنـد و  ی می بررسیلی و تحلیفی، صرف را از منظر توص شناسان ساختگرا   زبان ستمی قرن ب  در
، زبـان را  گـر یفارغ از اطالعات سطوح د   ،ی بر آن داشتند که با مطالعه جداگانه سطوح زبان         یسع
 به زی نی به مطالعات صرفاقی مطالعات ابتدا در سطح واج بود و پس از آن اشت          نیا . کنند لیتحل
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 اری بـس یاز نظر ساختمان درون بر آنان روشن شد که ممکن است واژگان     تی واقع نیا.  آمد ودوج
 ي کردنـد کـه دارا     هیـ  کـوچکتر  از واژه تجز      يواژه ها را به عناصـر      ،انیساختگرا.  باشند دهیچیپ

 ییشناسـان مکتـب سـاختگرا      زبـان  ).5-3 : 2006 ،کاتامبـا ( بودنـد    ي نقش دسـتور   ای و   یمعن
 زبـان  نیـ ا. نـد  واژگـان زد لیـ  و تحل عیـ  بودند که دست بـه تقط      یشناسان  زبان نی، اول ییکایآمر

 از ی برخی آنان دست به بررسرای، ز واژگان داشتند  لی و تحل  عی تقط ي برا ی منطق یلیشناسان دل 
 ي دستور نوشـتار ین زبان ها حتی اایبه حال با آن روبرو نشده بودند و          زبان ها زده بودند که تا     

 قرار ی مورد بررسی مهم نبود که چه زبان   نی بنابرا . زبان شناسان نداشتند   نی ا یی راهنما يهم برا 
 واژگان مهم بود که مـستقل از سـاختارها و دسـتورها      ی بررس ي برا یلی تحل وهی بلکه ش  ردی گ یم

      اسـت کـه بـه       ی، کـس   دوسوسـور زبـان شـناس اهـل ژنـو          نـان یفرد ).12: 1،2011آرنوف(باشد  
 1906 ي سال ها  نی خود ب  ی دانشگاه يدر درس ها    شکل داد و   نی نو ی زبان شناس  ي ها شهیاند
      ری مـس نیـی  سوسـور در تع ي هـا شهیـ اند . گذاشـت ی علمـ  ي ا هیـ  را بر پا   ی زبان شناس  1911تا  

 آمـد  دیـ  پدی گونـاگون یشناس  زباني موثر افتاد و پس از او مکتب ها  اری بس دی جد یشناس زبان
 مکتـب هـا      نیـ ا.  اسـت  ییکای، کپنهاك، و آمر    پراگ ی زبان شناس  يکه از همه مهمتر مکتب ها     

 و عمومـاً سـاختگرا   مودنـد ی پ ي نسبتاً جداگانه ا   يها سور الهام گرفتند بعداً راه    که از نظرات سو   
: 1387،یبـاطن ( داننـد    ی مـ  ا ساختگر یشناس  اعتبار سوسور را آغازگر زبان     نیبه ا .  شدند دهینام
 نظر بـا هـم مـشترك      نیدر قبول ا  ) ییکای و آمر  ییاروپا (یی هردو نوع ساختگرا   اگرچه ).77-78

 آن قرار دارد و وجود دو   ندگانی مغز گو  ای مستقل است که در ذهن       ي ساختار بودند که هر زبان   
 سـاختگرا در  یشناسـ   کشور از زباننی ساختگرا در ا یشناس  باعث شد که زبان    کایعامل در آمر  

 يگـر ید  و ییکای سرخ پوست آمر   انی بوم انی گوناگون م  ي وجود زبان ها   یکی.  گردد زیاروپا متما 
 يوجود زبـان هـا و فرهنـگ هـا         .  کشور است  نی رفتارگرا در ا   یناسظهور و رواج مکتب روان ش     

 و یشناسان بـا شـتاب بـه بررسـ     زبان  بود تا مردم شناسان ورومندی ني ازهی انگکای در آمر یبوم
 رشـد و  کـا یآمر  است که درییعامل دوم رفتار گرا  .  بپردازند ا فرهنگ و زبان ه    نی و ضبط ا   تیث

 انگـذار یکـه بن  دیلئونارد بلومف.  گذاشت ری کشور سخت تاث   نیا  در یشناس  زبان ي و رو  افتینمو  
    حـوزه    را دریی رفتـارگرا می تـا مفـاه  دی کوشـ ی است بـا شـدت مـ     ییکای آمر ییمکتب ساختگرا 

  .)82-81همان،(برد به کار زی نیشناس زبان
  

                                                             
1 Aronoff 
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  : اشاره کرد ری به موارد زتوان ی مییکای آمري ساختگرایشناس  زباني هایژگی ونیمهمتر از
 کـه از گفتـار   ي اکرهی پییکای آمرانی از نظر ساختگرا:س زبان و ملموینی جنبه عي رو هیتک

 هیـ تنهـا مـواد اول    ) شده نوشته ای ضبط شده    ی واقع يجمله ها (به دست آمده باشد      يمردم عاد 
  .ردی زبان مورد استفاده قرار گکینوشتن دستور   کشف وي براتواند ی است که ميقابل اعتماد

 و ینـ ی عاتیـ  زبان بـه دنبـال واقع  یشناسان در بررس   زبان نی از آنجا که ا    :ن معنا  گذاشت کنار
 و قابـل مـشاهده      ینـ ی ع ي کـه ظـاهر    ستی ن يزیآنجا که معنا چ    از  گشتند و  یقابل مشاهده م  

  زبـان  نیـ بـه نظـر ا    .  خـارج کردنـد    یشناسـ   زبـان  ي معنا را از حوزه    ی، ناچار بررس  داشته باشد 
 شـده اسـت   نیـی  تعشی که از پـ یقی دق ي ها کیان به کمک تکن    تو یشناسان ساخت زبان را م    

.  مجـزا نگـه داشـت   گریکـد ی از دیـ ، سطوح مختلف را با    زبان يساختار فیکشف کرد، و در توص    
 کشف نمود و سـپس بـه کـشف        ي زبان را بدون توسل به اطالعات دستور       يها  واج دینخست با 
 کار بـدون  نی آنها پرداخت و ابیک تري هاوهیو ش ) ي نحوي واحدهانی کوچکتر یعنی( تکواژها  

 گفتـار  رهیـ  از زنجي هـر قطعـه ا  ایـ درباره ساخت جملـه     .  انجام شود  ییتوسل به اطالعات معنا   
 بـه دسـت    یی نمود تا سـرانجام واحـدها      هی تجز ي توان به عناصر کوچکتر    یمعتقدند که آن را م    

  .میی گوی نباشند که ما آن را تکواژ مهی قابل تجزگری که دندیآ
، مطالعه صرف و محض زبـان فـارغ از   ی سوسور نسبت به زبان شناسینشی بي ها یژگیو ز ا یکی

 ي و کاربردی و نقش ارتباط   فهی، وظ  فرهنگ ا،ی جغراف ،ی همچون جامعه و طبقات اجتماع     یعوامل
 "1یـی کـل گرا " سوسور عبارت اسـت از       ینشی ب یژگی و گرید.  شده است  نییامثال آن تع   زبان و 

 پنداشـت کـه هرکـدام    ی کـل مـ  کیـ  لیء زبان را به عنوان عناصر تشکاو اجزا "2یی ذهنگرا"و
 ي مطـرح شـده از سـو   ي نظـر میآراء و مفـاه .  در درون آن کـل بـه عهـده دارد       ی و نقش  گاهیجا

 آورد دیـــ را پدیی اروپـــایـــی و ســـاخت گرایی ســـاختگرایشناســـ سوســـور مکتـــب زبـــان
و مشخـصاً   یتکواژشناسـ  ،ی واج شناسـ ییکـا ی آمرییدر سـاختگرا  ).12-10: 1390رمقدم،یدب(

  بـه نحـو و   ی آنها مـدنظر قـرار داشـتند و توجـه انـدک     يطبقه بند ها و تکواژها و   استخراج واج 
 بـود  دهیـ ، معطوف گرد شدندی زبان محسوب م   ي سطوح باال  ی که مقوالت انتزاع   يمقوالت نحو 

  ) .16همان،(
  

                                                             
1 universalism 
2 idealism 
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 دیوان حافظ
عـه و تعـدادي    مثنوي، چندین قط غزل، چند قصیده، دو500دیوان حافظ که مشتمل بر حدود  

هاي گوناگون، به زبان فارسی و دیگر        کنون بیش از چهارصد بار به اشکال و شیوه        رباعی است، تا  
هاي خطّی ساده یا تـذهیب شـده آن در    شاید تعداد نسخه. چاپ رسیده است   هاي جهان به    زبان

هـاي غربـی از هـر دیـوان      هاي ایران، افغانستان، هند، پاکستان، ترکیـه و حتـی کـشور     کتابخانه
 شایان ذکر اسـت ایـن پـژوهش بـر       )267-265: 1380خرمشاهی،  (فارسی دیگري بیشتر باشد     

دهـم در   عالمه قزوینی و قاسم غنی انتشارات شقایق، چاپ   ياساس دیوان حافظ از روي نسخه     
  . صورت گرفته است1381سال 

  )صرف(واژه خت سا
در سـاخت واژه دو  . سـت  ا1یط این تحلیـل واژك واحد بس . است» صرف«ساخت واژه، بخشی از     

ها توجه دارد بـه دو      بنابراین صرف که به هر دو این الیه       . وجود دارد 3 و اشتقاقی  2ي تصریفی   الیه
در صرف تـصریفی بـه بخـشی از واژه     :گردد تقسیم می5 و صرف اشتقاقی 4قسمت صرف تصریفی  

در ایـن قـسمت کوشـش    . اردار د شود که به طور مستقیم با نقش نحوي آن سـروک            پرداخته می 
بـه  . به سبب نقش آن در جمله، مورد مطالعه قرار گیرد         ،  مجموعه تغییرات ساخت واژه    ،شود  می

» م-«و » رو «،»مـی «از سه جزء » روم می«و » ها«و  » مرد«از دو قسمت    » مردها«عنوان مثال   
 مطالعـه در صـرف   هـاي مـورد     واژك. اند  ها مربوط   تشکیل شده است که به نقش نحوي این واژه        

در صـرف اشـتقاقی بـه آن بخـش از سـاخت واژه توجـه       . نامنـد   مـی  6تصریفی را واژك تصریفی   
شود که به خود واژه، فارغ از نقش نحوي آن، تعلق دارد و در واقع ساختی است که از طریق                می

یا » دان«و » گل«از » گلدان«شود که     به طور مثال هرگاه گفته      . آید  آن خود کلمه به دست می     
هـاي   واژك. ساخته شده است، مطالعه اشتقاقی صورت گرفتـه اسـت       » خانه«و  » کار«کارخانه از 

. هـا نقـش واژه سـازي دارنـد          این واژك . نامند7مورد مطالعه در صرف اشتقاقی را واژك اشتقاقی       
  ). 20 ـ19: 1391، کلباسی(اند  نیز نامیده9 یا واژه سازي8صرف اشتقاقی را صرف قاموسی

                                                             
1Morpheme 
2Inflectional 
3Derivational 
4MorphologyInflectional 
5Derivational Morphology 
6Inflectional Morepheme 
7MorphemeDerivational 
8Lexical Morphology 
9Word Formation 



  ساخت واژه در دیوان حافظ              رخسار زبان                1398، تابستان 9شماره  /
 

11

  واژه
  :توان از چهار نظر تعریف کرده را میواژ

 یـک  شـده، داراي  تـشکیل  هجـا  چنـد  یا یک از که است آوایی ساخت آوایی واژه یک  نظر از. 1 
 آن پایـان  و درآغـاز  تـوان مـی  دارد، یعنـی   وجـود » درنگ«یک   آن پایان آغاز و  در و است تکیه

  .کرد سکوت
 واحـدهاي  مراتـب  سلـسله  در و شـده  تـشکیل  واژك چنـد  یـا  صـرفی از یـک     نظرساخت از. 2  

  .رودمی کار به» گروه«در ساختمان  زبان دستوري
  .دارد داللت منفرد مفهوم چند یا یک بر که معنایی واحد یک از است عبارت معنایی نظر از.3 
   نوشـته،   در معمـول  طـور  بـه  کـه  معنـی  ایـن  اسـت، بـه    امالیی وحدت امالیی داراي  نظر از. 4 

   ).21-20: 1391کلباسی، (شودمی رعایت  آنطرف دو در ايفاصله
  )تکواژ(واژك 

دار زبـان اسـت کـه در سلـسله مراتـب واحـدهاي        دار یا نقـش     ترین واحد معنی    کوچک» واژك«
آن را  واژك مفهـوم انتزاعـی دارد،تظـاهر عینـی     .رود دستوري زبان در ساختمان واژه به کار می      

 است، به ایـن معنـی   3ها مشروط به بافت     وقوع واژگونه  .اند  نامیده2هاي آن را واژ گونه       و گونه  1واژ
به طور مثال در زبان فارسی    . شود  هاي متفاوتی از آنها ظاهر می       هاي متفاوت صورت    که در بافت  

ــشانه زمــان گذشــته،   ــواع آن » واژ« صــورت عینــی آن ،اســت» واژك«مفهــوم  انتزاعــی ن        و ان
ها بـه دو دسـته    واژك. هاي آنند، مانند رفت، خورد، افتاد و خرید واژگونه  id, -ād, -d, -t-یعنی 

هـایی   واژك، واژك آزاد.)22 ـ  21 ،1391کلباسی، (گردند   تقسیم می5 و واژك مقید4واژك آزاد
باید توجه داشت که هر واژك آزاد، یـک      . رود، واژك آزاد نام دارند      که به طور مستقل به کار می      

، واژك مقیــد ).29: 2007، 6فالــک(توانــد یــک واژك آزاد باشــد  اژه، نمــیواژه اســت امــا هــر و
  .)همان(گویند  شوند را واژك مقید می هایی که به طور مستقل ظاهر نمی واژك

  
  

                                                             
1Morph 
2Allomorph 
3Context 
4Free Morpheme 
5Bound Morpheme 
6Falk 
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  وند و پایه
وندها، عناصري هستند که در ساخت واژه نقش دارند؛ و سطح کارایی آنها، فقط در هنگام 

تعداد وندهاي موجود در . هاي مقید هستند وعی از واژكوندها ن. اتصال به واژك دیگر است
وند، واژکی است که فقط هنگام اتصال به ). 16 ـ 15: 2003، 1کریستال(زبان، محدود است 

پایه . اند  نامیده5یا ریشه4 را گاه ستاك3پایه). 44: 2006، 2کاتامبا(شود  ها ظاهر می دیگر واژك
وندهاي تصریفی، حالت . شوند قاقی به آن متصل میواحدي است که وندهاي تصریفی و یا اشت

دهند و وندهاي اشتقاقی، مقوله دستوري و یا معناي واژه را دگرگون  صرفی واژه را تغییر می
  ).46همان، (کنند  می

بیناونـد و ونـد   ،  8، میانوند 7پسوند6وندها با توجه به جایگاه و نحوه اتصال به پایه به انواع پیشوند            
 پیـشوند  :شـوند    تقـسیم مـی    11و درون ونـد   10و درونـی موسـوم بـه پیراونـد        ،  9گسسته پیرامونی 

آید به قسمت آغازي کلمه و در نوشتار به سمت راست آن متـصل   طور که از اسمش بر می   همان
 بـه  میانونـد . چـسبند   نوشتار به سمت چـپ آن مـی   به قسمت پایانی کلمه و در  پسوند. دشو  می

اي که از قبل در زبان وجـود داشـته    نی ساختمان ریشه یع. کند  درون ساختمان ریشه رسوخ می    
وند مختص    درون. در زبان فارسی میانوند وجود ندارند     . شود  شکند و درون آن وارد می       است، می 

شـود ولـی در زبـان     هاي سامی است و در برخی از واژگان دخیل عربی در فارسی یافت می      زبان
ـ     درون. فارسی وجود ندارد   اي اسـت کـه در ریـشه همخـوانی وارد      د واکـه وند در واقـع نـوعی ون

واکـه  : ماننـد . شود و چون از دو بخش تشکیل شده وند گسسته درونی نیز نامیده شده است        می
/O/   هایی از قبیل آلمانی وجـود دارد ولـی در زبـان فارسـی یافـت          پیراوند در زبان  . »رسوم« در

                                                             
1Crystal 
2Katamba 
3Base 
4Stem 
5Root 
6Prefix 
7Sufix 
8Inflix 
9Discontinuous Affix 
10Circumfix 
11Transfix 
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 آغازي کلمـه و بخـش دیگـر بـه     این وند گسسته پیرامونی که بخشی از آن به قسمت  . شود  نمی
  ).69 ـ 67: 1389شقاقی،  (شود قسمت پایانی همان کلمه متصل می

  وند تصریفی و اشتقاقی
ونـدهاي  . دهنـد   نقـش نحـوي دارنـد و مقولـه دسـتوري واژه را تغییـر نمـی       1وندهاي تـصریفی  

توانـد     مـی  این واژه جدید خـود    . آورند  نقش واژه سازي دارند و واژه جدید به وجود می         2اشتقاقی
اي براي ساخت واژگان دیگر باشد تا ونـدهاي تـصریفی و اشـتقاقی دیگـري بـه آن متـصل                پایه

: 2001،  3آکماجیـان (آینـد     به طور معمول وندهاي تصریفی پس از وندهاي اشتقاقی مـی          . شوند
, از وندهاي اشـتقاقی قـرار مـی گیرنـد     در زبان فارسی گاه بعضی از وندهاي تصریفی قبل          ). 44

خـوردن  «در  » د-« و  » برتري و پیش ترك   «در  » تر- «،»دهاتی و تاسیساتی  «در  » ات- «مانند
  .)24: 1391کلباسی، (» و زدن

  واژه از نظر ساخت اشتقاقی
  . بسیط و مرکب و مشتق: گردد واژه در فارسی از نظر ساخت اشتقاقی به سه دسته تقسیم می

بنابراین خود فاقد ساخت صرفی هـستند   هاي آزادند،   کلمات بسیط معادل واژك   :واژه بسیط :الف
هاي صرفی، پایه واقع شوند، ماننـد نیـک، دل   توانند در ساختو تنها به عنوان عناصر بسیط می  

  ).35: 1391کلباسی، (
  ).35همان،(اند، مانند نیکدل کلمات مرکب از دو یا چند واژك آزاد ساخته شده:واژه مرکب:ب
یک یا چند واژك آزاد با یک یا چند وند اشـتقاقی سـاخته    از ترکیب 4واژه مشتق:واژه مشتق : ج

 است؛ بدین معنـی کـه کلمـه غیـر     5ب در زبان فارسی فرآیندي پایگانی   فرآیند ترکی . شده است 
ي غیر بسیط دیگر پایـه    تواند در ساخت کلمه     شود خود می    بسیطی که از این فرآیند حاصل می      

  ).36 ،همان(» کم کاري«ر د» کم کار«واقع شود، مانند 
  روش پژوهش

   در ابتـدا بـه صـورت    . دو روش مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت        به طورکلی ایـن پـژوهش بـه         
از آنجـا کـه در تحقیقـات متعـارف علمـی، جمـع آوري اطالعـات یکـی از          اي بـوده و کتابخانـه 

                                                             
1Inflectional Affix 
2Derivational Affix 
3Akmajian 
4Complex 
5Hierarchical 
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 هـاي هاي دانشگاهی و همچنین پایگـاه مهمترین اقدامات است، پژوهشگر با مراجعه به کتابخانه      
ها و مقـاالت مـرتبط   آوري کتب، پایان نامهالکترونیکی داخلی و خارجی اقدام به مطالعه و جمع        

به موضوع کرده و سپس اقدام به یادداشت بـرداري و تـدوین مباحـث الزم و ضـروري و جمـع                       
هـاي غیـر بـسیط از دیـوان حـافظ      پـس از آن تمـام واژه  . ها و مطالب نمـوده اسـت   بندي یافته 

  .اند از نظر ساخت، دسته بنـدي و به طور جداگانه مورد تحلیل قرار گرفتهاستخراج شده و
توصـیفی از آن جهـت کـه نگارنـده از           .  تحلیلی استفاده کرده است    -همچنین از روش توصیفی   

هاي جمع آوري شده براسـاس آنچـه   هرگونه پیش داوري خودداري کرده و تنها به توصیف داده 
هاي بدست آمـده  پردازد و تحلیلی از آن جهت که تحلیلیکه در پیشینه پژوهش مطرح شده م      

  .اسخگویی به مباحث بعدي خواهد بوددر طول پژوهش، مبنایی براي پ
  جامعه آماري 

جامعه آماري مورد بررسی در این پژوهش به بررسی الگوهـاي سـاخت واژه در دیـوان حـافظ از      
  کـه 495وان حافظ تا غزل  دی1ي در این پژوهش از غزل شماره     .باشدمی» ي«تا  » الف«مطلع  

شایان ذکر است کـه بـراي دادن    .، مورد بررسی قرار گرفته استباشد  می367 تا 9ي از صفحه
فرحنـاز الماسـی   ي از پایـان نامـه   » ر« تـا    » الـف «در این پژوهش، مطلـع        کامل جامعه آماري 

  . شده استاستخراج) 1395(
  یفی کلیتحل

 مراحل انجام پژوهش طی در.  باشدی میفی کلیداده ها تحل لی مراحل تحلنی از سخت تریکی
که  بود  خاصیبی ترکایو فت با  قرارگرفتن واژه دردر این تحقیق .وجود دارد یشکالتمهمواره 

 مرکب از يها  واژهی خاص بازشناسیدگیچی پنیهمچن. کند ی مریی تغشی مقوله دستوریگاه
 يه مقولصیتشخ ي راستا، برانی همدر. ی فعلهاي  و افعال مرکب از گروهي نحوهايگروه

با توجه . استفاده شده است» نامه دهخدا لغت« و »نیفرهنگ مع« واژگان از گونه نی ايدستور
 به صورت کامل ي و مشخص سازییمرحله شناساه است  کردی پژوهشگر سع، مشکالتنیبه ا

  .پذیردانجام 
  ی کملیتحل

     ی کمـ لیـ  تحلیعنـ ی ي مرحلـه بعـد  یفـ ی کلیـ حل در دست داشتن اطالعات بدست آمده از ت  با
 پژوهشگر پس از گردآوري اطالعات و منابع الزم جهت بیان اصـول و مفـاهیم           .داده ها آغاز شد   

هاي غیر بسیط را به طور دقیق مورد بررسـی  ي بعد، نوع ساخت تمام واژه ساخت واژه در مرحله   
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یکروسافت آفیس اکسل اقدام به ذکر آمـار و  گیري از نرم افزار ماقرار داده است و سپـس با بهره     
 مشتق و همچنین پیشوندها و    -فراوانی به دست آمده از کاربرد کلمات مشتق و مرکب و مرکب           

پسوندهاي اشتقاقی و بن حال و بن گذشته و حـروف اضـافه در کلمـات مرکـب و پیـشوندهاي            
  .فعلی و جزء فعلی نموده است

 مشتق کمتر بـه  - کلمات مرکب بیشتر و مرکب1ر شماره براساس نتایج به دست آمده در نمودا  
  .اندکار رفته

   مشتق-اي واژگان مرکب، مشتق، مرکب نمودار دایره-1شماره 

  
  
  
  

بیـشتر و پیـشوند   » نـا « پیـشوند اشـتقاقی      2براساس نتایج به دست آمده طبق نمودار شـماره          
 پـسوند   3 اسـاس نمـودار شـماره        طور  بر   همین. کمتر به کار رفته است    » واژ«و  » ال«اشتقاقی  

ــتقاقی  ــتقاقی  » اِ«اش ــسوندهاي اش ــشتر و پ ــده«، »اون«، »اور«، »او«، »اش«بی ــین«، »ان  ، »ان
، »ور«،  »گـسار «،  »گانـه «،  »گـر «،  »کر«،  »کده«،  »شن«،  »زار«،  »چه«،  »بار«،  »ایزه«،  »ایک«
  . اندکمتر بکار رفته» یون«و » نا «،»مان«،»وند«
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  اي پیشوندهاي اشتقاقی غیر فعلیمیله نمودار -2شماره 
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 اي پسوندهاي اشتقاقی غیر فعلی نمودار میله-3شماره 
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هـاي حـال    بیـشتر و بـن    » دار« بـن حـال      4 نمـودار شـماره      ازبراساس نتایج بـه دسـت آمـده         

، »بنـد «، »انگیـز «،  »انـدیش «،  »انـداز «،  »افشان«،  »افزون«،  »افروز«،  »آویز«،  »آمیز«،»آساي«
، »چـین «، »جـوش «، »پرسـت «، »پـذیر «، »پیمـا «، »پریش«، »پرس«،  »بوس«،  »بر«،  »باش«
، »شـناس «،  »سـتان «،  »زیـب «،  »ریـز «،  »رس«،  »دوز«،  »خـواه «،  »خـوار «،  »خرام«،  »خوان«
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، »گـار «،  »زگـدا  «،  »گـسار «،  »گـزین «،  »کـوب «،  »کـش  «،»کن«،  »فشان«،  »فروش«،  »شو«
  .اند کمتر بکار رفته»هست«و » ورز«، »نما«، »نشان«، »نوش«، »نشین«، »گشا«

  
  بن حالاي	لهی نمودار م-4شماره 
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هـاي  بیـشتر و بـن   » بـست «و  » دیـد « بن گذشـته     5براساس نتایج به دست آمده طبق نمودار        

، »بریـد «،  »آزرد«،  »افکنـد «،  »افروخـت «،  »آلود «،»آسود«،  »آورد«،  »آمد«،  »آراست«گذشته  
، »رســت«، »زاد«، »رســید«، »داد«، »خــورد«، »خواســت«، »خریــد«، »پیوســت«، »برگزیــد«
، »شـنید «، »شـنفت «، »شـست «، »شکـست «، »شـد «،  »شایـست «،  »سوخت«،  »زد«،  »رفت«
، »گســست«، »گذشــت«، »گذاشــت«، »گرفــت«، »کــشت«، »فکنــد«، »فروخــت«، »شــورید«
  . اندکمتر بکار رفته» نوشت«، »مرد«، »گفت«، »گشت«، »کِشت«، »کرد«، »گشود«
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 اي بن گذشته نمودار میله-5شماره 
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بیشتر و جـزء غیـر   » بر«و » فرو« جزءغیر فعلی   6براساس نتایج به دست آمده از جدول شماره         

نطور براساس نتایج به دست آمده از جـدول شـماره   همی. اندکمتر بکار رفته » در«و  » باز«فعلی  
، »آوردن«، »آمیخـتن «هـاي فعلـی   بیـشتر و جـزء  » کـردن «و » شـدن «،  »آمدن« جزء فعلی    7
ــروختن« ــشاندن«، »اف ــتن«، »اف ــیدن«، »انگیخ ــدن«، »پوش ــتن«، »چی ــدن«، »خواس  ،»خوان
ــتن«، »گــشتن«، »گــذاردن«، »کنــدن«، »کــشیدن«، »دادن«، »ریخــتن «،»رســیدن« ، »گف
  . اند کمتر بکار رفته»یافتن«و » نمودن«، »گزیدن«
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 جزء غیرفعلی اي نمودار میله-6شماره 
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 اي جزء فعلی نمودار میله-7شماره 
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، » ربـ «اضـافه  بیشتر و حرف » بی« حرف اضافه 8براساس نتایج به دست آمده از جدول شماره  

  . اندکمتر بکار رفته
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 اي حروف اضافه نمودار میله-8شماره 
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  نتایج

 مشتق کمتر به کـار   -براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش کلمات مرکب بیشتر و مرکب            
. ر به کار رفتـه اسـت      کمت» واژ«و  » ال«بیشتر و پیشوند اشتقاقی     » نا«پیشوند اشتقاقی   . اندرفته

ــسوند اشــتقاقی  ــسوندهاي اشــتقاقی بیــشتر و » اِ«همینطــور  پ ، »اون«، »اور«، »او«، »اش«پ
، »گانـه «، »گـر «، »کر«، »کده«، »شن«، »زار«، »چه«، »بار«،  »ایزه«،  »ایک«،    »انین«،  »انده«
هاي بیشتر و بن» دار«بن حال . اندکمتر بکار رفته  » یون«و  » نا«،  »مان«،»وند«،  »ور«،  »گسار«

، »انگیـز «،  »انـدیش «،  »انـداز «،  »افـشان «،  »افـزون «،  »افـروز «،  »آویز«،  »آمیز«،»آساي«حال  
، »جـوش «،  »پرسـت «،  »پـذیر «،  »پیمـا «،  »پـریش «،  »پـرس «،  »بوس«،  »بر«،  »باش«،  »بند«
، »ســتان«، »زیـب «، »ریــز«، »رس«، »دوز«، »خـواه «، »خــوار«، »خـرام «، »خــوان«، »چـین «
، »گـداز «،  »گـسار «، »گـزین «، »کوب«، »کش«، »کن«، »فشان«،  »فروش «،»شو«،  »شناس«
از . انـد کمتـر بکـار رفتـه     » هست«و  » ورز«،  »نما«،  »نشان«،  »نوش«،  »نشین«،  »گشا«،  »گار«

، »آورد«، »آمـد «، »آراسـت «هاي گذشـته  بیشتر و بن» بست«و » دید« بن گذشته طرفی دیگر 
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، »خریـد «،  »پیوسـت «،  »برگزیـد «،  »بریـد «،  »آزرد«،  »افکنـد «،  »افروخـت «،  »آلود«،  »آسود«
، »شایـست «، »سوخت«، »زد«، »رفت«، »رست«، »زاد«، »رسید«، »داد«، »خورد«،  »خواست«
، »کـشت «، »فکنـد «،  »فروخـت «،  »شورید«،  »شنید«،  »شنفت«،  »شست«،  »شکست«،  »شد«
، »گفـت «،  »گـشت «،  »کِشت«،  »کرد«،  »گشود«،  »گسست«،  »گذشت«،  »گذاشت«،  »گرفت«
» بـاز «بیشتر و جزء غیر فعلی   » بر«و  » فرو«جزءغیر فعلی   . اندکمتر بکار رفته  » نوشت«،  »مرد«
هـاي  بیشتر و جزء» کردن«و » شدن«، »آمدن«همینطور جزء فعلی   . اندکمتر بکار رفته  » در«و  

، »خواسـتن «، »پوشـیدن «، »انگیخـتن «، »افـشاندن «، »افروختن«، »آوردن«، »آمیختن«فعلی  
، »گــذاردن«، »کنــدن«، »کــشیدن«، »ریخــتن«، »رســیدن«، »دادن«، »چیــدن«، »خوانــدن«
و در نهایت حرف اضافه     . اندکمتر بکار رفته  » یافتن « و »نمودن«» گزیدن«،  »گفتن«،  »گشتن«
  . اند، کمتر بکار رفته»بر«بیشتر و حرف اضافه » بی«

 نگارنـده در جریـان   ل اینکه او. باشدپژوهش انجام گرفته از دو جنبه داراي اهمیت کاربردي می         
هـا و  نامهاین پژوهش سعی نموده تا منابع و مباحث مرتبط با بحث ساخت واژه را از کتب، پایان     

آوري نماید تا این پژوهش خود بتواند بـه عنـوان مرجعـی بـراي مطالعـه،                 مقاالت مختلف جمع  
هاي ایـن  ده از تحلیل دادهنتایج به دست آم   اینکه    دوم .آگاهی و ارجاع به دیگر منابع قرار گیرد       

هاي مشابه در زمینه دیوان حـافظ در چهـارچوب سـاخت واژه و              تواند براي پژوهش  پژوهش می 
  .رودهمچنین براي ساخت واژگان نوین به کار 
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