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

  ت فرهنگیشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا 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  

ران، هـاي منتـشر شـده در ایـ    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   مورد بررسی در این تحقیق چاپ دهم نسخهدیوان حافظ  .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 - مرکبایکلمات 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 واژه ساخت واژه در شعر حافظ، کشف عناصر سازنده    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
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