
 

 

  
  

  يابي از قرن چهارم تا هفتم سازي و اصطالح تغيير ساختارهاي لغت
  و بوستان) دفتر سوم(ه با تكيه بر شاهنام

  ∗∗∗∗اميد مجد

   دانشگاه تهران،زبان و ادبيات فارسيگروه استاديار 
  **ندا حيدرپور

   دانشگاه تهران،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي
  )21/02/1392: ، تاريخ پذيرش11/02/1391: تاريخ دريافت(
  چكيده
وزافزون علـوم و    هاست و اين نياز با پيشرفت ر        سازي نياز هميشگي زبان     واژه

ها و مفاهيم نـو بايـد لغـات     شود؛ زيرا به ازاي يافته فنون، بيشتر احساس مي  
يكـي از امكانـات   . جديدي خلق كرد و يا بار معنايي جديدي به لغات افـزود     

سازي استفاده از تركيب و اشتقاق بر اساس الگوهـاي            زبان فارسي براي واژه   
راي اســتخراج الگوهــاي از منــابع مــورد اعتمــاد بــ. مــشخص صــرفي اســت

ي انديـشه و ذوق      سـازي، متـون زبـان فارسـي اسـت؛ متـوني كـه زاده                لغت
جايگـاه  . بزرگاني چون فردوسـي، نظـامي، موالنـا، سـعدي و ديگـران اسـت          
دو شـاعر  . فردوسي و سعدي در زبان و ادب فارسي بر كسي پوشيده نيـست    

يـن مقالـه،    ي ايشان بـا هـم سـه قـرن اسـت و در ا                زباندان بزرگ كه فاصله   
ساختارهاي تركيبـي مـشترك شـاهنامه و بوسـتان را بـا چنـد مثـال ذكـر                 

در مـورد  . ايـم  هـا نيـز سـخن گفتـه     ايم و سپس از معـدودي از تفـاوت    كرده
ي ايـن   اشتقاق به دليل محدوديت، تنها بـه بيـان نكـات حاصـل از مقايـسه           

ني جـايگزي  هـاي معنـايي و     تفـاوت  سـپس از  . ايم  مقوله در دو متن پرداخته    
ايم و در پايان، فراواني بخشي از سـاختارها را بـا نمـودار                كلمات سخن گفته  

  . ايم نشان داده

  .سازي، شاهنامه، بوستان، تركيب، اشتقاق واژه: ها كليدواژه

                                                

∗. E-mail: qoranemajd@yahoo.com 
**. E-mail: n_heidarpour66@yahoo.com 
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  مقدمه

تحـوالت   ين مطالعه در تغيير وا بنابر،يابد كند و تحول مي  چون موجودي زنده رشد مي     ،زبان
هـاي وجـوديش    ست كه زبان با تمـام سـاحت   اطبيعي و روشن. ست اضروري و آن امري بايسته 

برخي ديگر با شتاب بيشتري دچار تحول        تر و  هاي آن آهسته    ليكن برخي از جنبه    ،كند تغيير مي 
مـا  . سـت  اتر سريع تر و ست كه تغييرات آن واضح ااي از زبان، واژگان آن بخش گسترده . دنشو مي
كنيم كه سه قرن بـين   متني بررسي مي ها را در دو ساختار آن  وها   ين پژوهش، تغييرات واژه    ا در
هـاي   تفـاوت ه   پس ابتدا بايد ب    .هر دو از متون مهم زبان فارسي هستند         و وجود دارد ها فاصله    آن

رونـد   ميان مي هاي كهن از با گذشت زمان بسياري واژه  . ي اين سه قرن توجه كرد       فاصله زبان در 
ين شگفت نيست كه بسياري كلمات جـاي خـود   ا بنابر؛نمايند ن مي كه براي اهل زبان دشوار و     و
 سراغي نتوان    و متون كهن   هاي لغت  كلمات جديد دهند و از كلمات قديمي جز در فرهنگ         ه  را ب 

. اند طلبد كه روزگاري وجود نداشته     مفاهيم نو، لغات نوي مي     ي جديد و افكار و      گرفت، زيرا زمانه  
دسـتور زبـان نيـز      . دهند حيات خود ادامه مي   ه  يير تلفّظ و معنا ب    همان لغات هم با تغ     بسياري از 
 شـاهنامه  سـاختارهايي را در    يـن تحقيـق،    ا مـا در  . چه صـرف آن     چه نحو زبان و    ؛كند تغيير مي 

 انـدك  ،بالعكس، هرچند اين ساختارهاي غيرمـشترك      ي آن نبود و      نمونه بوستانيم كه در    ا  هيافت
ه زباني ب  شود و اين امر در هر      زبان در طول زمان ساده مي     صرفي   هاي نحوي و   ساختمان«. بودند

ي دسـتوري آن      هاي پيچيـده   اين معني كه هرچه از عمر زباني بگذرد ساخت        ه  خورد، ب  چشم مي 
هـاي   ي زبان يابد و اين سرنوشت همه آن وسعت مي  گرايد و برعكس دستگاه لغوي     سادگي مي ه  ب

  .)60: 1387فرشيدورد،(» ست اي جهان پيشرفته
تركيبـات   و  گسترش لغـات   ،قرن چهارم ه  هاي بارز زبان در قرن هفتم نسبت ب         يكي از تفاوت  

هـاي   يـا اگـر واژه   انـد و  شـان شـده   ين لغات حتي جايگزين معادل فارسـي    ا  برخي از  .ست ا عربي
  اين امر داليـل متعـددي دارد كـه در   .اند ساخته را محدودتر ها كاربرد آن اند، فارسي را كنار نزده   

جايگزين شدن لغـات جديـد    هاي كهن و افزون بر حذف واژه .توان بدان پرداخت  مقدمه نمي ين  ا
از بـين رفـتن     «: سـت از   ا و گسترش لغات عربي در متـون فارسـي، تغييـر ديگـر لغـات عبـارت                

هـا در   تـرين آن  تـرين و سـاده     ي اول و برجاي مانـدن نـرم         هاي مختلف يك لغت واحد دوره      گونه
 كـه  پراستوك و فراستوك، يا فريستك، فرسته، افريشته، افرشتهاز بين رفتن     هاي بعد؛ مثالً   دوره

ي  جاي همـه ه پرستو ب برجاي ماندن فرشته و     اند و  »پرستو« و   »فرشته«هاي مختلف     همه، گونه 
  . )66: 1387فرشيدورد، (»ها اين
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  پژوهشي  پيشينه

ويژه در    براي كلمات بيگانه به   يابي    يابي و معادل    زمان با احساس نياز و ضرورت به اصطالح         هم
سازي در زبان فارسـي پرداختنـد و    هاي علمي، كساني به استخراج قواعد و فرايندهاي لغت    حوزه
سـازي و   واژه«هـايي چـون    هـايي بـا ايـن عنـوان رايـج شـد؛ كتـاب             هـا و رسـاله      ها، مقالـه    كتاب
مه اصطالحات علمي   سازي و وضع و ترج      لغت«،  حسين وثوقي از  » نگاري در زبان فارسي     فرهنگ
اميـد  از  » هاي علمي   يابي در رشته    سازي و اصطالح    هاي لغت   شيوه«،  خسرو فرشيدورد از  » و فني 
. احمـد سـميعي  از اسـتاد  » سـازي  تركيب و اشـتقاق دو راه اصـلي واژه  «هايي چون     و مقاله  مجد

ان  به چاپ رسـيده اسـت بـا عنـو    ي فرهنگستان   نامه در   حسين سامعي طرحي پژوهشي از آقاي     
هـا و امكانـات       شـيوه «، همچنين سلسله مقـاالتي بـا عنـوان          »سازي در زبان فارسي     الگوي واژه «

 چـاپ شـده اسـت    نشر دانش در چند شماره از علي اشرف صادقياز  » سازي در زبان معاصر     واژه
در اين ميان، برخـي پژوهـشگران   . اند ها در ساخت كلمات توجه داشته كه به پسوندها و نقش آن   

 به متون كهن و معتبر زبان و ادبيات فارسي به استخراج ايـن قواعـد بـر مبنـاي متـون                      با رجوع 
: هـا هـستيم؛ چـون    هاي دانشجويي شاهد ايـن دسـت پـژوهش    نامه اند كه اغلب در پايان    پرداخته

سـازي در   تركيـب « و سـيدتقيا  ابوالقاسـم از  » ي نظـامي    ي مركـب در خمـسه       ساختمان كلمـه  «
تحليـل دسـتوري    « و نيـز     فرشـيدورد ، هـردو بـه راهنمـايي        ي يوسفي حسينعلاز  » االسرار  مخزن

 كه قواعـد تركيـب را       حاكمي واال  به راهنمايي    اردكاني سعيد آثاري از  » تركيبات مثنوي مولوي    
  . اند ساز به نحو احسن استخراج كرده در شعر دو شاعر بزرگِ تركيب
دگان بزرگ در رفع احتياجـات      ها استفاده از الگوهاي شاعران و نويسن        هدف اصلي اين تالش   

 چاپ شده   علي كافي اي از آقاي      در اين زمينه مقاله   . امروز است؛ حتي نياز به لغات علمي و فني        
ي   در رشـته  . »گزينـي علمـي بـا اسـتفاده از شـاهنامه            واژه«: است كه عنوان آن عبارت اسـت از       

شـده اسـت؛ از آن       رسـاالتي نوشـته      سـعدي  و   فردوسـي ي تركيبـات      شناسي نيز در زمينه     زبان
ي فردوسـي و   بررسـي صـوري و معنـايي رونـدهاي تركيـب و اشـتقاق در شـاهنامه          «: انـد   جمله
بررسـي سـاختار   «. هرمز ميالنيان و به راهنمايي محمد دبيرمقدمي    نوشته» هاي بالقوه آن    امكان

بررسـي رونـدهاي    « و   مـصطفي عباسـي    به راهنمايي    مژگان رام از  » ي فردوسي   واژگان شاهنامه 
علي محمـد حـق      و به راهنمايي     علي ميرهاشمي ي    نوشته» تركيب و اشتقاق در بوستان سعدي     

ها در جاي خود مفيدند، ليكن با كـار مـا بـه خـاطر تفـاوت ديـدگاه                 هريك از اين رساله   . شناس
 در دو اثـر سـترگ زبـان    سـازي  واژهضمن اين كه هدف ما افزون بـر توجـه بـه        . اختالف دارند 

. هـاي آمـاري اسـت    ي سه قرن و دقـت  رات و تحوالت اين دو متن در فاصله       فارسي، بررسي تغيي  
سـازي    گزينـي و واژه     ي واژه   شـيوه « با نام    فرشيدورداي است از       پژوهش بر اساس مقاله    طرح اين 
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 و نيـز در فـصلي از كتـاب          سـومين جـشن طـوس     هـاي     ي سـخنراني    كه در مجموعه  » فردوسي
  .به چاپ رسيده است» مي و فنيي اصطالحات عل سازي و وضع و ترجمه لغت«

  تعاريف

سازي در زبـان      ي واژه   در كتب يا مقاالتي كه درباره     . هر زباني امكاناتي براي ساخت واژه دارد      
ي ما  اند، اما دو راه اصلي كه همه      هايي اشاره كرده     شده است، نويسندگان به روش      فارسي نگاشته 
بـه طـور    . باشد  فتار نيز بر همين دو مورد مي      ي اين گ     است و تكيه   تركيب و   اشتقاقبدان واقفيم   

شـود، ماننـد      ي جديد ساخته مي     ها واژه   هايي است كه از طريق آن       سازي شامل فرايند    واژه«كلي  
). 47: 1388ي،ئطباطبـا (» سـاخته شـده اسـت     » كـار «بـه   » منـد «كارمند كه با افزودن پسوند      

ـ    ترين ويژگي   ترين و مهم    پذيري يكي از اصلي     تركيب« تـوان بـا      ان فارسـي اسـت كـه مـي        هاي زب
ها هنوز    استفاده از پسوندها و پيشوندها و ميانوندهاي مختلف، هزاران لغت تركيبي ساخت و اين             

بـه نظـر    ). 9: 1384مجد،(» شوند  غير از كلمات مركبند كه از تركيب دو يا چند اسم ساخته مي            
ر اين امكان نباشد، سـه روش       ترين كار در برخوردهاي زباني، وامگيري است؛ اما اگ           آسان سامعي

هاي موجود را تغيير دهد تا متناسب بـا مقـصود      يا بكوشد نقش و معناي واژه     «: شود  پيشنهاد مي 
و يـا ايـن كـه واژه        . تري متوسل شود    يا براي اداي مقصود به تركيبات نحوي طوالني       . وي گردند 

  ).175: 1376سامعي،(» بسازد
هـا و   نمونـه . پردازيم هايي اندك مي  همراه با مثالاكنون به ذكر ساختارهاي تركيبي مشترك    

ي صـفحه      و ارجاعـات آن بـا شـماره        خالقي چاپ   دفتر سوم شاهنامه   بر اساس    شاهنامهآمارهاي  
كلمات . ي بيت است    ايم و ارجاعات بر اساس شماره        بهره برده  يوسفي از چاپ    بوستانبراي  . است

ي اصـلي مـا در تعيـين     انـد و تكيـه   ممركب خود به سه بخش اسـم، صـفت و قيـد قابـل تقـسي          
 و  يئعالءالدين طباطبـا   است؛ ضمن اين كه از نظريات        فرشيدوردهاي دستوري     ساختارها، كتاب 

پـيش از ورود بـه مبحـث تركيـب، بـه تعـاريفي از آن                . ايـم   ديگران نيز در اين زمينه بهره بـرده       
ا يـا از تركيـب آن دو سـاخته    هـ  كلمـه  ها و نيمه ي مركب آن است كه از كلمه       كلمه«: پردازيم  مي

شده باشد، به طوري كه اجزاي تركيب، خاصيت صرفي يا نحوي يا آوايي يـا معنـايي خـود را از                     
). 45: 1389فرشـيدورد،   ... (و  » )آب و   گلي    مركب از دو كلمه   (گالب  : دست داده باشند؛ مانند   

ي، ئطباطبـا . (»سـازند   يي جديد مـ     پيوندند و يك واژه     در تركيب حداقل دو واژه به يكديگر مي       «
1388 :48(  
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 تركيب در شاهنامه و بوستان: بخش اول

  هاي مركب و انواع آن  اسم-1 - 1

 هاي مركب غيرفعلي همساني  اسم- 1- 1- 1

  :عطف دو كلمه

و  ، خـشك  )218(، بـاژ و سـاو  )240(، فر و برز )381(و مان     ، خان   )333(و فر     گاه  : شاهنامه
  ... و ) 250( و ناباك  ، باك)224(آب 

، )3103(نيـاز  و  ، صـدق  )2058(، سـوزودرد  )2789(و ساز     ، برگ   )157( و داد     امن: بوستان
  ... و ) 3290(، خار و گل )3466(و فراز نشيب 

  هاي مركب غير فعلي وابستگي مستقيم  اسم- 1- 2-1

اليه با حذف كسره مضاف و مضاف  

  )243( سرآهنگ، )133(سراپرده ، )270( پاياب: شاهنامه
ــتان ــرپنجه: بوس ــشمه، )2518( س ــرجاده، )2904( سرچ ، )738( ســرهنگ، )198( س

 گل توده،  )2613( گلگونه،  )2526( تبرزين،  )120(سرمايه  ،  )3672( سررشته،  )908( سرانگشت
  ) 2780(نيشكر، )549( پاياب، )62( سراپرده، )2904( سيالب، )2893(

   اسم مركب غير فعلي وابستگي در هم ريخته- 1- 1- 3

  ي اضافه   از مضاف و مضاف اليه مقلوب با حذف كسره-1
زمـين   ايـران ،  )233(سپاه   ايران،  )210(سپاه   توارن،  )395(گالب  ،  )209(تيرباران  : شاهنامه

  ... و )318(بتخانه ، )242و117(سراي  پرده، )314(گلبن ، )337(خوناب ، )244(

 دهخـدا ،  )3152(گلـبن   ،  )2786( گلبـرگ ،  )2640( شـتربچه ،  )2834( تيربـاران  :بوستان
دردانـه  ، )3548(زنبورخانـه  ، )182(خانه  سلطنت، )1528(نواخانه ، )3130(كدخداي ،  )3047(
   ... و )181(

   از صفت يا شبه صفت مقلوب پسين بدون تقدير حرف اضافه -2
 )151(خرچنگ ، )343(نوروز ، )318( نوبهار: شاهنامه
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خرمهـره  ،  )3695( خرچنـگ ،  )1779(نـوعروس   ،  )3475(نوبـاوه   ،  )3684(نوبهار  : بوستان
  )2001(گرمابه ، )1504( شهباز، )2714( شهپر، )3654(خرمن ، )1713(

   اسم مركب فعلي- 1- 1- 4

  معني اسم آلت ي مضارع به اسم و ماده

 )329(پاي وند ، )238(دست بند ، )233( كمربند: شاهنامه

 )2525( كمربند، )2097( پايبند: بوستان

ي، ئطباطبـا . (داننـد  اين ساخت را اسم ابزار مركّب از اسـم و سـتاك حـال مـي                يئطباطبا* 
1388 :65(  

  هاي مركب   صفت- 2-1

  ي مضارع به معني صفت فاعلي    قيد يا صفت و ماده- 1- 2- 1

پيــشرو ، )287(بــسيارگوي ، )362(بدســگال ، )330(نيكخــواه ، )247(ديريــاز : شــاهنامه
  ...و ) 75(تيزگرد ، )242(

، )2886(بـسيارخوان   ،  )3270(بين    خرده،  )1652(پوي    چاالك،  )1324(رو    مردانه: بوستان
  ...و ) 573(باز  پاك، )3307(بدپسند ، )2759(خوار  پخته، )198(گوي  يافه، )3161(نوآموز 

  ي مضارع در معناي صفت فاعلي   مفعول صريح و ماده-1- 2 -2

ــاهنامه ــاربر : ش ــسروپرست ، )268(تيم ــو ، )221(خ ــوي ، )257(رزمج ، )339(نخچيرج
شـيرگير  ،  )211(كينـه كـش      ، )307(رزم زن   ،  )79(نامـه دار    ،  )296(گرزدار  ،  )280(زنهارخواه  

  ...و ) 256(
بالجـوي  ،  )202(درويـش پـرور   ،  )2838(نعمـت پرسـت     ،  )2525(جنـگ آزمـاي     : بوستان

، )1741(رنجكــش ، )1630(منــازل شــناس ، )2906(گنجينــه دار، )3554(دادخــواه ، )2794(
  ...و ) 1392(بيابان نورد ، )339(حرفگير ، )673(ثناگوي 
  .نام داردصفت فاعلي مرخم اين ساختار در نزد بسياري دستورنويسان * 
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  ي مضارع به معني صفت فاعلي  صريح و ماده  مفعول غير-2-1 - 3

  )324(فريادرس ، )274(كاربند : شاهنامه
  ) 1549(بند كار، )727(فريادرس ، )249(خداترس : بوستان

  ي مضارع به معني صفت مفعولي  مفعول غير صريح و ماده-2-1 - 4

  )355(گوهرنگار ، )13(زرنگار : شاهنامه
  ...و ) 2124(دالويز ، )1888(لگدكوب ، )560(پايمال ، )2861(دلبند : بوستان

  ي مضارع به معني صفت مفعولي    متمم مقلوب و ماده-5-2-1

  )289(دلپذير : شاهنامه
  )3228(دلخواه ، )3229(دلپذير ، )3897(دلبند : تانبوس
ي، ئطباطبـا . (داننـد    دلپذير را صفت مفعوليِ مركب از اسم و سـتاك حـال مـي              يئطباطبا* 
1388 :66(  

    قيد و صفت مفعولي - 1- 2- 6

  ) 304(فرومانده ) 87(نورسيده : شاهنامه
  )1474(ته فروهش) 1362(وامانده ) 28(فرومانده ) 3187(نوخاسته : بوستان

   مفعول صريح و صفت مفعولي -1- 2- 7

، )222( صــف بركــشيده ، )260(ســالخورده ، )115(نازديــده ، )226(كارديــده : شــاهنامه
  ...و ) 373(دلبسته ، )348(كمربسته 

، )814(آفاق گرديده   ،  )2535(نمك خورده   ،  )1017(كارآزموده  ،  )814(جهانديده  : بوستان
  ...و ، )3647(ره رفته 

    مفعول غيرصريح و صفت مفعولي با حذف حرف اضافه -8-2-1

  )348(پهلوان زاده ، )318(پري زاده : شاهنامه
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، )3850(غـم آلـوده     ،  )1870(دهشت آلوده   ،  )1659(گدازاده  ،  )1516(ملك زاده   : بوستان
  ...و ) 1951(كژدم گزيده ، )2653(نقره اندوده 

. داننـد  حاصل از اسم و صفت مفعولي مي       صفت مفعولي مركبِ     يئطباطبادو مورد اخير را     * 
  )64: 1388ي، ئطباطبا(

   از مسند فاعلي و صفت مفعولي از فعل ناقص الزم -1- 2 -9

  )181(پيرگشته : شاهنامه
  )773(خم بوده ، )2043(نگون مانده : بوستان

   از اسمي در حكم مسنداليه و صفت مفعولي در حكم مسند-2-1 - 10

و ) 170(پـي خـسته   ، )174(دل گشاده ،  )396(روان كاسته   ،  )325(دست بسته   : شاهنامه
...  

، )262(خـاطرآزرده   ،  )2026(دامن آلـوده    ،  )3422(دل خسته   ،  )1142(پدرمرده  : بوستان
  ...و ) 2207(موي كاليده ، )3343(چشم پوشيده 

  صفت مفعولي بلند در حكم مسند و اسمي در حكم مسنداليه    از-11-2-1

شكـسته سـليح    ،  )209(خليـده روان    ،  )390(گسسته مهار   ،  )317 (پوشيده روي : شاهنامه
  ...و ) 265(

پـسنديده پـي    ،  )3342(پوشـيده چـشم     ،  )3223(پخته راي   ،  )1127(آسوده دل   : بوستان
پراگنــده روز ، )1906(شــوريده دل ، )3017(آشــفته هــوش ، )3965(نكوهيــده كــيش ، )672(
  ...و ) 1704(پريشيده عقل ، )2202(

  هاي آن  از صفت مفعولي و وابسته  -1- 12-2

، )106(دست كرده بكـش     ،  )294(سر نهاده به خواب     ،  )128(به روي اندر افتاده     : شاهنامه
  ...و ) 303(ميان كرده باريك ، )368(سوده به مي ، )327(پاي مانده به گل 

 سـر ،  )2207(سركه در روي ماليده     ،  )3647(به ره خفته    ،  )3233(از جهان رسته    : بوستان
  ...و ) 1144(افگنده پيش 
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  هاي غيرفعلي اسنادي   صفت-13-2-1

   از صفت يا شبه صفت پيشين كه در حكم مسند است با اسمي در حكم مسنداليه-1
شـوم دسـت    ،  )332(نيـك اختـر     ،  )225(خوبچهر،  )390(تيزدم  ،  )208(بدگمان  : شاهنامه

  ...و ) 143(خوارمايه ، )176(نگونسار ، )46(تيره روان ، )278(
، )2475(بدسـيرت   ،  )853(زشـت كـيش     ،  )2763(تنگ چـشم    ،  )612(قوي بازو   : بوستان

، )2475(خوب كردار،  )2466(نيكو روش   ،  )731(نيك محضر ،  )3250(تيره روز   ،  )881(دل    سيه
پـاكيزه  ، )770(مبـارك قـدم   ،  )979(فرخنـده راي    ،  )335(روشن قياس    ، )2865(خوش منش   

  ...و ) 117(خوي 
 .انـد حاصـل از تركيـب صـفت و اسـم       نـام نهـاده  صفت دارندگياين ساخت را    يئطباطبا* 

  )مرجع(
   از اسمي در حكم مسنداليه و صفتي در حكم مسند -2

  ...و ) 274(روي زرد ، )227(تن آسان ، )207(دل مستمند : شاهنامه
و ) 322(سـرگران  ، )3199(دل افگـار ، )3199(روي ريش ، )2766(رودگاني فراخ   : بوستان

...  
. انـد حاصـل از تركيـب اسـم و صـفت              نـام نهـاده    صفت دارندگي  اين ساخت را     يئطباطبا* 

 )67: 1388ي، ئطباطبا(

   ازصفت يا شبه صفت پيشين عددي و اسم -3
نـيم فرسـنگ    ،  )333(يكتاه  ،  )140(دگرسو  ،  )193(شست خم   ،  )308(چهارپاي  : شاهنامه

)276(  
  ...و ) 3003(نيم مست ، )2846(دگرباره ، )871(يكسر، )3120(يكدل : بوستان

 حاصـل از عـدد و اسـم    صفت دارنـدگيِ  ي،ئطباطبا را خم شست و چهارپايكلماتي نظير  * 
  )76همان، . (اند ناميده
  هاي مركب بياني اسنادي دو اسمي تشبيهي   صفت-4

، گرگ )327(خسرو منش ، )317(ماه ديدار  ،  )375(خورشيد رخ   ،  )321(سمنبر  : شاهنامه
  ...و ) 232(، شيردل )199(، پيل دندان )158(پيكر 

، گـل انـدام     )3852(، سـندان دل     )3420(، كـوه پيكـر      )344(خورشـيد طلعـت     : بوستان
  ...و ) 2858(، پري رخ )2716(، ملك خوي )1006(، شيرچنگ )3893(

مقدر، به مسنداليه اسـناد داده شـده   » داراي«ي  يا كلمه» با« مسند به ياري حرف اضافه   -5
  . است
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  )119(، گنهكار )115(، جفاپيشه )315(آزپيشه : اهنامهش
، )3256(، گداپيــشه )15(، جفاپيــشه )2534(، هنرپيــشه )2841(كــرم پيــشه : بوســتان

  )1506(، طلبكار )304(گنهكار
  ي مقلوب با تقدير حرف اضافه   اضافه-6

، )320(، طـاووس رنـگ      )349(، فـرخ نـژاد      )357(، خسرو نژاد    )211(ويسه نژاد   : شاهنامه
  ...، و )151(مشك رنگ 
، ديوانـه رنـگ   )1306(، مـشعبد صـفت     )3053(، گـوي سـيرت      )1803(مهترنژاد  : بوستان

  ...و ) 1389(، سيل رفتار )908(، عناب رنگ )1668(
  ي مقلوب بدون تقدير حرف اضافه   اضافه-7

  )393(، جهان پهلوان )233(لشكرپناه : شاهنامه
  )3098( پناه ، دولت)1466(رعيت پناه : بوستان

  هاي مركب تأكيدي و اتصالي   صفت-14-2-1

   عطف دو صفت -1
  )211(پير و جوان : شاهنامه
  )3309(سياه و سپيد ، )3309(خوب و زشت : بوستان

   تكرار دوصفت-2
ــاهنامه ــخ  : ش ــخ ب ــگ  ، )155(ب ــگ رن ــاك  ، )224(رن ــاك چ ــز، )227(چ ، )271(ريزري

  )72(گونه گونه ، )62(لخت لخت ، )37(خوارخوار
  )2725(پيچ پيچ : بوستان

  هاي قيدي  قيدهاي مركب و گروه- 1- 3

   صفت اشاره و اسم - 1- 3- 1

گهـي    آن،  )41(جايگـه     همـان ،  )131(گـاه     همان،  )177(گه    همان،  )37(جا    همان: شاهنامه
  )248(بار  اين، )178(جايگه  آن، )310(

دم  همــان، )3866 (ايــن نفــس، )1945(دم  ايــن، )1149(گــه  آن، )259(جــا  آن :بوســتان
  )3505(جا  همين، )2551(
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   صفت مبهم و اسم - 1- 2-3

  )295(هرسال ، )346(هزمان ، )220(هرزمان ، )142(هرسو ، )304(هرآنگه : شاهنامه
  )3504(هرصبح )  ،2743(هرساعت : بوستان

   هم و قيد يا گروه قيدي -3-1- 3

هـم  ،  )319(هـم انـدرزمان     ،  )44(هم اندرشتاب   ،  )385(هميدون  ،  )9(همچنين  : شاهنامه
  )197(اكنون 

  )1945(همچنان ، )416(همچنين : بوستان

   از صفت پيشين عددي و اسم - 1- 3- 4

، )366(يـك زمـان   ، )366(يك لخـت  ،  )294(يكسر،  )320(يكسو،  )254(يكچند  : شاهنامه
  )11(سديگر، )164(يكباره ، )89(يكبارگي ، )28(يكسره 

چنـد   يك،  )3793(يك لحظه   ،  )2237(يك دم   ،  )1266(يك نفس   ،  )539(ره   يك: بوستان
  )345( سديگر )3399(

 اسم يا گروه اسمي  از حرف اضافه و - 1- 5-3

ـ : شاهنامه انـدر زمـان    ،  )184(برخيرخيـر ) 234(برخيـره   ،  )384(بهنگـام   ،  )200(ويـژه    هب
ـ ، )342(درنـگ   بي، )120(گمان  بي، )63(نهفت  از، )5(سوي   هر ز،  )78(اندر شتاب   ،  )127( ه ب

  ...و ) 94(شبان  روز و
، )379(آهـستگي     هب،  )328(تدريج    هب،  )1162(بگاه  ،  )5(فوره  ب،  )1962(شك   بي: بوستان

، بـه   )1208(يـك دم    ، به   )3820( تنهاه  ب،  )2418(ظاهر، به   )1865(بغايت  ،  )1826(تعجيل  ه  ب
، )3084(نـدرنهان   ا،  )2239( نهفـت  در،  )968(دم   درآن،  )1291(بـر دوام    ،  )2406(يك ساعت   
   ... و )3869(نفس  اندر، )3047(اندر نهفت 

  اند وجود آمدهه هاي حالي ب كيفيت كه از صفت قيدهاي مركب حالت و - 1- 3 - 6

 ) 358(ستايش كنان ، )310( كفگ افگنان، )307(زاري كنان ، )267(تبيره زنان : شاهنامه
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 بـازي كنـان   ،  )2436( نـان تفـرج ك  ،  )892( نفـرين كنـان   ،  )2359( تبـسم كنـان   : بوستان
، )3003(اشارت كنان   ،  )376( حكايت كنان ،  )318( نيايش كنان ،  )2296(، تأمل كنان    )2187(

   ...و ) 1755(غل كنان غل، )1527(دامن كشان ، )2150(شعرگويان 

 هاي مركب جفتي  قيد-3-1- 7

  ي الف اتصال  تكرار اسم با واسطه-1
 )392(گروها گروه ، )389(ابربر، )253(دمادم ، )7(سراسر : شاهنامه

  )3318(پياپي ، )561(دمادم ، )477(سراسر: بوستان
 ي حرف اضافه  تكرار اسم با واسطه-2

، )30(منـزل   بـه   منـزل   ،  )220(نو  ه  نو ب ،  )118( پدر بر پدر  ،  )139( زمان تا زمان  : شاهنامه
  )357(عنان  عنان با

  )2889(نفس بر نفس ، )915(دم به دم : بوستان
  ار اسم بدون واسطه تكر-3

  )273(خيرخير، )19(فوج فوج : شاهنامه
  )4003(وقت وقت ، )581(گاه گاه : بوستان

  ي تركيب در شاهنامه و بوستان  مقايسه: بخش دوم

اكنـون  . سـت  ا شده در هر ساختار    كند، تعداد لغات ساخته    آنچه بيشتر از ساختارها تغيير مي     
   :كنيم مي ذكر وار را فهرست  از آمارين مقايسه و بخشي اآمده از دستبه نتايج 
نـسبت   تركيبات همساني عطفي تعداد بيشتري       ،متن هر دو  در ميان تركيبات اسمي در     -1

  .به ساير تركيبات دارد
  .  تركيب اضافي مقلوب است،بوستان و شاهنامه از تركيبات فراوان و پركاربرد -2
ف كسره حاصـل شـده اسـت و در          اليه با حذ     نسبت تركيب ديگري كه از مضاف و مضاف        -3
 بوسـتان ، هفـت كلمـه در   »سر« تعداد بيشتري دارد، سيزده به سه است و تنها با مضاف      بوستان

  . و سرانگشتسررشته، سرجاده، سرهنگ، سرمايه، سرچشمه، سرپنجه: گزينش شده است
با شده    هاي مركب فعلي، تركيباتِ حاصل از مصدر كامل بيش از تركيبات ساخته              در اسم  -4
  .ي مضارع است ماده
 از تركيبات مصدري، تركيـب اسـم و ضـمير متـصل و مـصدر اسـت كـه در دفتـر سـوم           -5

  .  اين تركيب مالحظه نشدبوستانو در ) گراميش كردن( يك مثال براي آن يافتيم شاهنامه
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 از ميان كلمات مركـب يعنـي اسـم، صـفت و قيـد، صـفت از تنـوع سـاختاري بيـشتري               -6
شـود؛ بـراي مثـال اسـامي          ي از الگوهاي آن براي ساختن اسم اسـتفاده مـي          برخوردارست و گاه  

  . داراي ساختار وصفي تشبيهي هستند» شبرنگ«و » پيلتن«خاص 
ي مضارع به     اول مفعول و ماده   : هاي صفت در زبان فارسي عبارتند از        ترين ساختمان    رايج -7

شـده    هاي سـاخته     فراواني واژه  .ي اسنادي   معني صفت فاعلي و دوم تركيب صفت و اسم با رابطه          
در اين ساختارها، نه تنها در اين دو متن بلكه در تمام متون فارسي و حتي زبان امروز مالحظـه                    

  . توان استفاده كرد حتي از ساختار اول در ساختن اسامي و اصطالحات علمي مي. شود مي
   با چهل  فردوسيو نه فعل، دويست صفت ساخته است و           ي مضارعِ شصت       با ماده  سعدي -8

  .  و يك ماده، صد و هفده صفت ساخته
در هر دو منظومه، بيشترين صفات را ساخته و به صـورت شـبه پـسوند در آمـده                    » دار «-9
  . است

با سـاختن دوازده و     » جوي«:  عبارتند از  شاهنامهها در     پركاربردترين ريشه » دار« بعد از  -10
  . با خلق هشت صفت» خواه«

با ايجاد يازده صفت    » كِش«با خلق سيزده واژه و      » كش«،  »دار« پس از     نيز بوستان در   -11
  . بيشترين لغات را در اين ساختار به وجود آورده است

جاي اسم از ضـمير مـشترك اسـتفاده كـرد، در         بهآن   توان در    در همين ساختار كه مي     -12
خودپرسـت  : [ده اسـت   سه واژه ساخته شـ     بوستاننظر نرسيد، اما در      به لغتي   شاهنامهدفتر سوم   

  )]1995(خودپسند  و )2005(بين  خويشتن، )1156(
» ش«ساخته شده است كه صـفت فـاعلي اسـت و            » نيكي دهش «ي     كلمه شاهنامه در   -13

 شاهنامههاي نادر      وجود ندارد و البته از ساخت      بوستاناين ساخت در    . مصدري در آن زايد است    
  . آيد شمار ميبه 

ي مـضارع در معنـاي صـفت          سازي، تركيب قيد و ماده      رايج لغت هاي     يكي از ساختمان   -14
  . و سه لغت ساخته شده است  چهلبوستان شانزده و در شاهنامهبا اين الگو در . فاعلي است
سـاخته شـده اسـت و در    » زربفـت «ي ماضي، تنها صفت   با مادهشاهنامه در دفتر سوم   -15
رفتـه اسـت كـه مركـب اسـت از قيـد شـبه               كـار   به  نيز  » درخورد« عالوه بر اين، صفت      بوستان

  .   ي مضارع پيشوندي و ريشه
 و  )244(گيرنـده شـهر     : [ دو صفت با صفت فاعلي تام سـاخته شـده اسـت            شاهنامه در   -16
  .  مشاهده نشدبوستان، اما اين ساخت در )]246(برآرنده 
 شـده    واژه خلـق   بوسـتان ي مضارع و مكمل و صفت مفعولي، تنهـا در              از مكمل و ماده    -17
گـم كـرده    ،  )40( مهيـاكن ،  )1207(مالمـت كـن     ،  )3900(كـاركن    ،)2014(تكبـركن   : [ است
  ].     )3812(كرده  گنه، )3266و312(سفركرده، )2053(تبه كرده ، )1698(
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 فراواني بيشتري دارد و نسبت      بوستاني مضارع در معناي فاعلي در          تركيب قيد و ماده    -18
  . استشانزده به چهل ، شاهنامهبه آن 

دو بـه   ، دوازده   شـاهنامه به   بوستان نسبت تركيب مفعول غيرصريح و صفت مفعولي در          -19
  .  است

و شـش واژه سـاخته كـه رقـم            ي اسنادي سـي        با صفت مفعولي و اسم با رابطه       سعدي -20
  . باشد ، شانزده ميشاهنامهبااليي است و تعداد لغات ساخته شده در اين ساختار در 

بـا  «و  » به  «بيشترين صفات با    . توان صفات اسنادي بسياري ساخت      فه مي  با حروف اضا   -21
  .اند ساخته شده» 

 تنها  بوستانصفات بسياري ساخته شده است، اما در        » با«ي     با حرف اضافه   شاهنامه در   -22
  .     نظر رسيدبه سه صفت 
ساخته شده   در هر دو متن بيشترين قيدها از تركيب حرف اضافه با اسم و گروه اسمي                 -23
  . است

ي  صورت مكرر بدون واسطه يا با واسطه      به   از قيود پركاربرد ديگر، قيود جفتي است كه          -24
  .   الف اتصال يا حرف اضافه ساخته شده است

 شانزده بار آمـده اسـت و در        بوستاندر  ،   صفات حالي مركب كه غالباً نقش قيدي دارند        -25
  .  استشاهنامه چهار برابر وستانب چهار بار؛ يعني اين تعداد در شاهنامه

  ي اشتقاق در شاهنامه و بوستان  مقايسه: بخش سوم

يكي از امكانات زبان فارسي، برخورداري از پيشوندها و پسوندهايي است كـه بـا اسـتفاده از                  
ي مـشتق، از      واژه «.توان لغاتي نو سـاخت يـا سـاختمان دسـتوري لغتـي را تغييـر داد                  ها مي   آن

: 1371كلباسـي، (» شـود  مـي   واژك آزاد با يك يا چند وند اشـتقاقي سـاخته   تركيب يك يا چند 
پيـشوندها   حتي برخـي از   ؛   كمتر است  ، شمار پيشوندهاي زبان در مقايسه با پسوندهاي آن        ).81
شـناخت و گرچـه      ها را   توان آن   شناسي دقيق مي   راحتي قابل تشخيص نيستند و تنها با ريشه       ه  ب

ـ     بـسياري از آن واژه ،دانـ  اي مشتق ساخته روزي واژه  عنـوان لغـت بـسيط شـناخته     ه هـا امـروز ب
پيـشوند نفـي   » آرميـدن « و »آمـدن «، »آسـودن «، »آوردن« در كلمات »آ«براي مثال  . شوند مي
، »نـا «رايج تـرين و پركـاربردترين پيـشوندهاي زبـان فارسـي ،           . )269: 1386فرشيدورد، (»است
  .هستند» هم« و »بي«

 :    بدين نتايج دست يافتيمبوستان و شاهنامه در ي روند اشتقاق با مقايسه

ها، صفت مركب      با اسم  صورت شبه پيشوند درآمده و    ه  ي نفي است و ب       حرف اضافه  »بي «-1
  .سازد منفي مي
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  ...    و ) 237(آز ، بي)17(دل  ، بي)216(كران  ، بي)374(چاره  بي: شاهنامه
  ...  و ) 3958(ثبات  ، بي)3426(نوا  ، بي)612(برگ  ، بي)555(خرد  بي: بوستان

تعـداد لغـات     سـاخته اسـت و  شـاهنامه  هفت صفت در ،عنوان پيشوند اشتراك ه   ب »هم« -2
  . رسد برابر مي دوه  ببوستانآن در  مشتقِ از

آورد  مهـ ،  )220(آواز هـم ،  )226(گـروه    هـم ،  )215(نبـرد    هـم ،  )289(داسـتان    هم: شاهنامه
   )   165(سخن   هم،)231(بر  هم، )229(

كاسـه   ، هـم )285(دسـت   ، هـم )284(قلـم   ، هم)284(جنس  ، هم )2607(سايه   هم: بوستان
نشـست   هـم ، )2833(راي  هـم ، )3482(حجـره  هم، )1066(زبان   ، هم )1066( سفره ، هم )1115(
 )     3126(نفس  ، هم)3118(خوابه  ، هم)1447(، همره )1396(، همراه )2056(

حتـي در زبـان    مـتن و   در هـر دو »دش« با پيشوند   دشخوار و   دشنام،  دشمني     سه واژه  -3
اما صورت لفظـي ديگـر آن       ). رود كار مي ه  هنوز ب  ها،  در برخي از لهجه    دشخوار( وجود دارد  امروز
  سـاخته  دژخيم با آن لغت     شاهنامهين بخش    ا  ولي در  ؛كار نرفته است  ه   ب بوستان در   »دژ«يعني  

 ايـن پيـشوندها از پيـشوندهاي مـرده و غيـر فعـال         .كاربرد دارد  نيز زبان امروز  شده است كه در   
ها لغت ساخت، ليكن در چند لغتي كه برشمرديم باقي مانده و به عبـارتي        هستند كه نبايد با آن    

  . از پيشوندهاي رسوبي است
غت سـاخته شـده اسـت و    متن ل ها در هر دو توان گفت با بيشتر آن  در مورد پسوندها مي   -4
  .       اغلب، تفاوت در تعداد لغات ساخته شده با يك پسوند است ها اندك است و تفاوت
  اطـالق و   »الف«هاي سبكي است؛ براي مثال        ين ميان، برخي تغييرات معلول ويژگي      ا  در -5

ـ سعدي اما اشباع قافيه در سبك  ، تعداد زيادي دارد   شاهنامه اشباع در  چـشم   ه پس از سه قرن ب
  .خورد نمي

  :مثال
  آهرمنـــاگـــرازي بيامـــد چـــو 

  راندازافه سخن ــز گــسي كــك
ــر  ــد بــ ــا زره را بدريــ   )312 (بيژنــ

  )322 (ادـبانـــبجنال را ـــت بـدرخ
كه   در حالي  ، تنها يك مورد الف ندا يافته شد       شاهنامه با جستجوي بسيار در اين دفتر از         -6
  .رسد چهار ميه  اين رقم ببوستاندر 

 فقـط يـك لغـت    بوستان  اما در  ، ساخته شده است   شاهنامه سه لغت در     »فش« با پسوند    -7
  .»وش«هم با صورت لفظي ديگر آن يعني  آن

  ) 173(اژدهافش ، )107(خورشيدفش ، )106(پرستارفش : شاهنامه
   ) 2104(وش  مردم: بوستان
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امـا در   ،   ])126(ان  گيوگ،  )7(گشوادگان   [ستا شاهنامه پسوند نام خانوادگي در      »گان« -8
  .ين كاربرد مالحظه نشد ابوستان
 بوسـتان ولـي تنهـا در      ،  رود شـمار مـي   ه  الي براي مكان در هر دو متن ب       پسوند فع » گاه «-9

  ]) 1696(آنگه ، )1654(سحرگه ، )3195 و1310(شبانگه [ .ست اپسوند زمان
 بوسـتان در  هفـت و   هشاهنامت كه با اولي در      ي اس  از پسوندهاي تشبيه   »وار«و  » گون« -10
  .  آمده استبوستانهشت لغت در   وشاهنامه واژه ساخته شده است و با دومي، دو واژه در يك

الماسـگون  ،  )389(نيلگـون   ،  )172(آبگـون   ،  )365(سـيمگون   ،  )304(قيرگـون   : شاهنامه
  ) 390(گون  تيره، )162(گون  پيروزه، )227(

  )2158(گون  الله: بوستان
  )315(  جوان وار،)54(غرم وار : شاهنامه
  ...و ) 590(دوستوار، )3876(بنده وار، )3379( فرّاش وار، )2887( صدف وار: بوستان

ي    تنهـا واژه   شـاهنامه اين دفتـر      از پسوندهاي دارندگي و آغشتگي است كه در        »ناك« -11
: رسـد  شت لغـت مـي     هـ  سـت و بـه     ا تر  وسيع بوستان اما كاربرد آن در      ،را ساخته است  » تابناك«
، )2017(عيبنـاك   ،  )137(دردنـاك   ،  )2791(شرمناك  ،  )2070(انديشناك  ،  )1941(سوزناك  [

  )].1982(هولناك ، )1958(خطرناك ، )1691(خشمناك 
هاي سـاخته شـده بـا آن       كاربرد بيشتري دارد و نسبت واژه      شاهنامه مصدري در    »ش« -12
  .سيزده استه دو ب  بيست و،بوستانه  بشاهنامهدر 

 توضيح ايـن    . نبود شاهنامهرسوم در    آداب و » انِ «پسوند،  اي كه بررسي كرديم    ه تا انداز  -13
هـا هميـشه در       اما اين اسم عمل   . سازد  چسبد و اسم عمل مي      به بن مضارع افعال مي    » ان« «كه  

. رونـد  شود، به كـار مـي   ها شمرده مي    ها قرار گرفته و مفعول آن       تركيب با يك اسم كه قبل از آن       
نظيـر  ). 32: 1370صـادقي، (» شـود  ها استعمال مي موالً در مورد مراسم و جشن    اين تركيبات مع  

پسوند ان عالمت احتفالي به آيين يا جشن و يا اجراي           «... حنابندان، گوسفندكشان، عقدكنان و     
هاي معني از قبيل سور قرار        رسوم و عادتي است كه بعد از امر مفرد حاضر و در اواخر اغلب اسم              

 داراي ايـن پـسوند اسـت        نخلبنـدان ي     كلمـه  بوسـتان در  ). 215: 1346ي،صمصام(» گيرد  مي
  ).3382بيت(

  . نشاني نيافتيمشاهنامهبخش در اين » چه« و »َ ك _«از پسوندهاي تصغير  -14
ـ ، بدان اشاره شدشاهنامه  و بوستانهايي كه در مورد وندهاي        غير از تفاوت  ه  ب برخـي  ه  بايد ب

توان گفـت كـه       بدون شمارش دقيق مي   . پرداخت پسوندها نيز از كليات مشترك در مورد كاربرد       
هـر   توان هر صـفتي را بـا    بيشترين كاربرد را دارند، زيرا با اولي مي     ،نسبت» ي«مصدري و   » ي«

ـ  . كند صفت را فراهم ميه اسم تبديل كرد و دومي امكان تبديل اسم ب    ه  ساختاري ب  ه همچنـين ب
  .ي ماضي صفت ساخت هتوان از ريش  مي،صفت مفعولي» ه«ي  واسطه
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  وشـاهنامه  كـه در  »َ نـده  _«:ترين پـسوندهاي موجـد صـفت فـاعلي عبارتنـد از             رايج -15
شش لغـت   كه سي و» ان«پنج و پانزده صفت ساخته است و نيز پسوند  و  ترتيب سي ه   ب بوستان
 نيـز   حالـت را ،عالوه بر معناي فاعلي  آفريده است وبوستانپنج صفت در   و بيست و  شاهنامهدر  

  .كند بيان مي
نبيــسنده ، )196(جوينــده ، )196(پوينــده ، )105(آفريننــده ، )129(فروزنــده : شــاهنامه

  ...و ) 225(پراگنده ، )225(نوازنده ، )294(شتابنده ، )293(رهاننده ، )257(داننده ، )251(
 داننـده ،  )1361(درنـده   ،  )2643(بخـشنده   ،  )1356(آفريننـده   ،  )1356(بيننـده   : بوستان

   ...و ) 602(ستيهنده ، )2997(نيوشنده ، )3225(نگارنده ، )3543(فريبنده ، )3013(
، )47(غلتـان  ، )36(كـشان   ،  )53(دوان  ،  )35(لرزان  ،  )116(جوشان  ،  )34(پويان  : شاهنامه

  ... و ) 78(گريان ، )69(گريزان ، )61(چران ، )61(چمان ، )54(خرامان 
ــتان ــان: بوس ــان ، )1348( دم ــان ، )1539(گري ــزان ، )1566(افت ــان ، )1566(خي خروش

  ...و ) 2123(سرايان ، )2042(ناالن ، )2003(ماالن ، )1857(تابان ، )1654(
 و  شـاهنامه دو واژه در     ساخته شده است؛ بيـست و     » گاه«اسامي مكان با وند      بيشترين   -16

  .بوستانسيزده اسم در 
، )315( جـشنگاه ،  )292( چراگـاه ،  )284( پيـشگاه ،  )270( جگرگاه،  )15( زيرگاه: شاهنامه

   )351(، نخچيرگاه )209(گاه  كينه، )316( بزمگاه
گـذرگاه  ،  )3228( پرورشـگاه ،  )146( پايگـاه ،  )2335( جايگـاه ،  )3163( دشـتگاه : بوستان

  ...و ) 828(، آماجگاه )828(، تاجگاه )3373(
ـ    بيشترين كاربرد را دارد با ساخ       »ستان«، پسوند   »گاه« بعد از      -17 سـيزده و   ترتيـب   ه  ت ب

  .بوستان  وشاهنامههشت اسم در 
 زاولـستان ، )220( گورسـتان ، )257(بيكارستان ، )115(ميستان ،  )80(رستان  شا: هنامهشا

  ...و ) 333(، چينستان )17(
ــتان ــستان : بوس ــستان ، )2543(ني ــتان ، )2589(ب ــستان ، )2762(خرماس ، )3710(شب
 ... و )126(هندوستان 

 لغات بيشتري نسبت    شاهنامهطور كلي با وندها در      ه  ب: توان گفت   ن ارقام مي  هميتوجه به   با  
  . ساخته شده استبوستانه ب

 تغيير معاني لغات: بخش چهارم

هـا اعـم    كند، معني واژه ها تغيير مي  تعداد آن  تركيبي و  طور كه ساختارهاي اشتقاقي و     مانه
عـين اشـتراك صـوري       ، در  لغات اني يعني مع  ؛شود  از بسيط، مركب و مشتق نيز دچار تحول مي        
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در . شـود  اي ديگـر جـايگزين آن مـي    اي فراموش و كلمه  كلمه گاه نيزتفاوت دارند و   با هم ها،    آن
هم تفـاوت دو نـوع       نظر داشت و   ، هم تفاوت سه قرن را بايد در       بوستان  و شاهنامهمتن   مورد دو 
ليمـي بـدان نيـاز نـدارد و نيـز      طلبد كه متنـي تع  هايي مي  ست كه حماسه واژه    ا طبيعي .راادبي  

ـ      قياس ما زماني درست و    . بالعكس هـاي   دنبـال مفـاهيم مـشترك و واژه       ه  كامل خواهد بود كه ب
چـه    وفهـا حـذ   ست بدانيم كدام واژه اپس مهم. كاررفته در راستاي آن باشيمه  شده يا ب   ساخته
مـان معناسـت يـا در        ه  به رود آيا  كار مي ه  اگر همان واژه ب     شده است و   ها  هايي جايگزين آن   واژه

 يا از آن كاسته  يا عالوه بر معناي قبل، معناي جديدي بدان افزوده          و ،معنايي غير از معناي اوليه    
   :توان ذكر كرد  چنين ميين منظر، اتغييرات لغات را از. شده است
، امهشـاهن اند، اما يكي از معاني موجـود در    ها در هر دو متن به كار رفته          گروهي از واژه   )الف

قامت، بلندي، پـشته    « به معاني    شاهنامهدر  » باال« از بين رفته است؛ براي مثال لغت         بوستاندر  
هاي ايـن     ديگر مثال .  نيست بوستاني معاني، معني اخير در        از اين مجموعه  . آمده است » و اسب 

 بـه » خـوار «، »بـازو و پيـشاني  «به معنـي   » شاخ«،  »ارزش«در معناي   » سنگ«: گروه عبارتند از  
در معنـي   » خرام«موصولي،  » كه«در معناي   » كجا«،  »مال«به معني   » خواسته«،  »آسان«معني  

  . از بين رفته است، اما معاني ديگر آن كاربرد داردبوستانكه اين معني در » دعوت به مهماني«
ها نيـز ممكـن    با گذشت زمان معناي واژه«. اند  برخي از واژه ها دچار تحول معنايي شده      )ب
ي  ي عمـده   بسط معنـا و تحديـد معنـا دو شـيوه          . هاي ديگر زبان دگرگون شود      نند جنبه است ما 

در تخـصيص معنـايي، كـاربرد يـك واژه          . »)67:1382ال ، . تراسـك، آر  (دگرگوني معنا هـستند     
). 69:همـان  (شود، اما عكس اين فرآيند تعميم معنـايي نـام دارد    نسبت به گذشته محدودتر مي    

است؛ پس معنـاي    » $! �«  به معني  بوستان و در    تعظيم به معني    اهنامهشدر  » نماز«براي مثال   
» پروردگـار «: اند عبارتند از لغات ديگري كه دچار تغيير معنا شده   . آن محدود و خاص شده است     

در » هنگامـه «همچنين . است» خداوند« به معني بوستانو در  » مربي« به معني    شاهنامهكه در   
داراي معـاني   » شـوخ «لغـت   .  در معنـاي معركـه     بوسـتان  و در    است» هنگام« به معني    شاهنامه

 شـاهنامه ، اما همين واژه در »پروا گستاخ و جسور و بي    «: باشد   مي بوستان و   شاهنامهمشترك در   
در » گو  بذله«شود و معناي جديدِ        مالحظه نمي  بوستاناست كه اين معني در      » چرك«به معني   
به عبـارتي ايـن واژه در ايـن دو مـتن در             .  نيست امهشاهن بدان افزوده شده است كه در        بوستان

  .عين داشتن معاني مشترك دچار تحول معنايي نيز شده است
ها شده اسـت؛ بـراي مثـال     ها فراموش و لغات جديدي جايگزين آن  بخش ديگري از واژه  )ج

. تبـه عنـوان جـايگزين آن بـه كـار رفتـه اسـ       » گَله«توان يافت، اما       نمي بوستانرا در   » فسيله«
از لغـت  » ناهار« به جاي سعدينيز . »گِله و شكايت«در معناي » مستي«ي   همچنين است كلمه  

 درهاي جـايگزين، عربـي هـستند و ايـن             در بسياري موارد واژه   . استفاده كرده است  » گرسنگي«
ي    واژه شـاهنامه تن حـضور دارد؛ بـراي مثـال در          ست كه معادل فارسي همان لغت در مـ         ا حالي
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. آمـده اسـت   » طبيب« عالوه بر اين واژه در بيشتر مواقع         بوستانار رفته است، در     به ك » پزشك«
 وجـود   شـاهنامه هم هست كه دو لغت اخيـر در         » حرون و مريد   «بوستاندر  » سركش«در كنار   
» سـرزنش «افزون بـر    . هم به كار رفته است    » رجال «بوستان، در   »مردان«ي    عالوه بر واژه  . ندارد
 نيست و موارد بسيار     شاهنامهم وجود دارد كه واضح است نشاني از آن در           ه» تعنّت «بوستاندر  

  .ي اين مختصر خارج است ديگري كه از حوصله

  نتيجه

هـاي   تركيب و اشـتقاق از راه و باشد  سازي آن مي يكي از امكانات زبان فارسي، قدرت تركيب     
پـذيري در     ازي و اشـتقاق   سـ    دادن تغييرات تركيب    براي نشان . آيند  سازي به شمار مي      لغت اصلي

هـا در    بررسي شـدند كـه بهتـرين نتـايج آن    سعدي و فردوسيها در اشعار  طول زمان، اين روش   
پذيري، هفده مورد بود كه بـه تفـصيل در مـتن     ي اشتقاق  تركيب، بيست و پنج مورد و در زمينه       

 از  وسـي فردنتيجـه گـرفتيم كـه       ي سـاختارهاي تركيـب        همچنين از مقايـسه   .  است  مقاله آمده 
ي او هـست كـه در         ساختارهاي اندكي در منظومـه     فعال بهره برده است و     هاي معمول و    ساخت
هـا نيـز بـا گذشـت         و همـان   شاهنامههاي مرده در      اندكند ساختمان . خورد چشم نمي ه   ب بوستان

 نيـز نادرنـد     بوسـتان  در .شـوند  سـمت سـادگي فرامـوش مـي       ه  حركت زبان ب  ه  زمان و با توجه ب    
لغات كمتري ساخته شده است و هـر دو شـاعر           ها     آن نظر برسند و در   ه  كه جديد ب  ساختارهايي  

وجـود  ه  بـ هـا      آن هـا در    بيشترين واژه  ،طبيعت زبان ه  اند كه با توجه ب     ساختارهايي توجه كرده  ه  ب
آنچـه   سـت و  اهـا بـسيار كنـد      شوند و تغيير آن    ساختارها كمتر متحول مي   همچنين  . ستآمده ا 

هاي   مانگذشته از ساخت  . ست ا غيير تعداد لغات ساخته شده در هر ساختار        ت ،نمود بيشتري دارد  
يـك از هنرمنـدان،       هـر  ،سـازند  ها لغت مـي     پركاربرد زبان كه شاعران و نويسندگان بر اساس آن        

ايـن امـر     ست كمتر مـورد توجـه سـايرين قرارگيـرد و           ا برند كه ممكن   كار مي ه  ب هايي را   ساخت
در شعر افزون بر اين موارد، عامـل وزن         . نويسنده است  ي شاعر و    قه سلي ونوع ادبي    معلول زمانه، 

  .را در انتخاب واژگان نبايد ناديده گرفت
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