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 چکیده
سازي وجود دارد. سـاخت انـواع واژه بـر      در زبان فارسی فرآیندهاي متعددي براي واژه

پایۀ موازین و معیارهایی پذیرفته شـده و معهـودي در زبـان اسـت کـه عـدول از آن بـه        
هـاي تـازة فراوانـی سـاخته       شود. در شعر سبک هندي، واژه  نی زبانی منجر میهنجارشک

ترین فرآیندهاي سـاخت واژه در سـبک هنـدي کـه موجـب غنـاي         شدند. یکی از مهم
هايِ مشتق جدیـد   زبان هم شده، اشتقاق است. در این سبک، عالوه بر ساخته شدن واژه

هاي مشتق نیـز بـه وجـود آمدنـد       ی واژهسازي، نوع  بر اساس قواعد عادي و متداول واژه
هـا، دور    اند. ساختار این نـوع واژه   که از قواعد و نظام حاکم بر ساخت واژه عدول کرده

دهنـد. طالـب آملـی از      پروازي خیال و ارادة معناي جدیـد را بـه شـکل بهتـر نشـان مـی      
ه   اي تـاز هـ   شاعران بنام و برجستۀ سبک هنـدي، از جملـه کسـانی اسـت کـه انـواع واژه      

هـا،    هاي مشتق فراهنجاري وجود دارند که در ساختار آن  است. در این میان، واژه آفریده
ســاز بــا تکــواژ پایــه، تخطّــی و عــدول صــورت   نشــینی ونــدهاي اشــتقاق  در محــور هــم

هـا در اشـعار طالـب آملـی       است. در مقالۀ حاضر با بررسی و تحلیل این نـوع واژه  گرفته
م که طالب آملی بـا اسـتفاده از انعطـاف زبـان فارسـی و نـوآوري در       بدین نتیجه رسیدی

قاعدة اشتقاق هـم موجـب انکشـاف زبـان فارسـی و هـم موجـب برجسـتگی کالمـش          
 مایه نیست.  است تا به سهم خود نشان دهد زبان فارسی از حیث صرفی کم شده
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Abstract 

In Persian, there are several processes for word formation. The 
construction of various words is based on accepted linguistic 
criteria and standards. Deviation from these standards breaks 
the norms of language. In Sabk-e-Hindi (Indian school of 
poetry), many new words were coined. One of the most 
important word-building processes in the school, which has also 
enriched the language, is derivation. In the Indian style, in 
addition to the fact that new derivative words were created 
according to the common rules of word formation, a kind of 
derivative words were created that deviated from the rules and 
system governing word construction. This type of word 
structure better illustrates the far-sightedness of the imagination 
and the will to the creation of new meaning. Talib Amoli, one 
of the most famous poets of Sabk-e-Hindi , has created a variety 
of new words. Among these, there are meta-normative 
derivative words in which, in  the process of combining 
morphemes with affixes,  transgression and deviation has 
occured. The present article examines and analyzes these types 
of words in Talib Amoli's poems. It is suggested that by using 
the flexibility of Persian language and innovation in the rule of 
derivation, Talib Amoli has promoted both the development of 
Persian language and the prominence of his words to show  that 
Persian language is not pooor in terms of morphology. 

Keywords: Indian style, Talib Amoli, word formation, derivation, breaking 
the norms. 
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 مقدمه    .1
هـایی    شـود، بـراي خـود مؤلفـه      دورة سبک هندي که از اوایل قرن یازدهم شروع مـی 

شـود. شـعر ایـن دوره      هـاي قبـل و بعـد محسـوب مـی       ز این سبک با دورهدارد که وجه تمای
بینـی و...    سازي، تخیل، باریـک   اي شد. در کنار مضمون  همانند نثر دستخوش تغییرات عمده

که از مختصات اصلی سبک هندي است، دگرگونی شعر در سطح زبان نیز بـه طـور عمیـق    
رفتـه   شـود؛ ولـی رفتـه     ن دوره شـروع مـی  صورت گرفت. دگرگونی زبان از همان اوایـل ایـ  

رسـد. شـاعران سـبک هنـدي بـا        در اشعار شاعران بزرگ به اوج خود می بویژهجریان تغییر 
هـا بـراي     اند، در مجموع دستاوردهاي ارزشـمند آن   هاي زبانی شده  که بعضاً دچار لغزش  این

همـۀ  ابعـاد آن، تفـاوت    تـوان گفـت تـازگی زبـان در       زبان فارسی غیر قابل انکار است. مـی 
اصلی زبان سبک خراسانی و عراقی با زبان سبک هندي است. در سـطح زبـان شـعر سـبک     

هـا    هاي تازة فراوانی وجود دارد که شاعران این دوره دسـت بـه سـاخت آن     هندي، هم واژه
ن ها و عبارات و اصطالحات عامیانه به طور گسترده وارد شـعر شـده و زبـا     اند و هم واژه  زده

است. در هر دوره از ادوار شعر فارسـی، شـاعران بـا     هاي دیگر متمایز کرده  را نسبت به دوره
اند. زبـان شـعر سـبک هنـدي نشـان        هاي جدید کوشیده  سهمی اندك یا زیاد، در تولید واژه

دهد که شاعران این دوره در ساخت واژه، به خصوص ترکیب و اشتقاق، تـالش زیـادي     می
هاي   آوري لغت  هاي دورة صفویه به بررسی و جمع  نامه  وري که بعضی از لغتاند؛ به ط  کرده

گیـري سـبک هنـدي      اند. طالب آملی که در اوایل شـکل   شعر شاعران سبک هندي پرداخته
تـرین شـاعران عهـد اسـت. نمودهـاي سـبک         کرد، بدون تردید یکی از برجسـته   زندگی می

توان مشاهده کرد. طالب چون   را در اشعار وي میهندي را چه در محتوا و چه در فرم آشکا
شاعري است که هم به شاخۀ ایرانی سبک هندي و هم به شاخۀ هندي آن تعلق دارد و شـعر  

هـاي مشـتق زبـان شـعر وي       وي نمونۀ بارز این دو شاخه است. در این مقاله آن دسته از واژه
و باعـث برجسـتگی      ه عـدول کـرده  که با بسامد باال، در ساختار از اصول و معیار ساخت واژ

 شود.  اند، بررسی می  زبان شده
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 بحث    .2
 . مبانی نظري1 -2
 سازي  واژه. 1   -1   -2

هـا    هاي پژوهش آن  کنند. یکی از حوزه  شناسان زبان را از ابعاد گوناگون بررسی می  زبان
ط حـاکم بـر واحـدهاي    و رواب» واژه«به مطالعۀ ساختمان «شناسی   است. صرف یا سازه» صرف«

هـا    نخسـتین بررسـی  «). باید گفـت کـه   145: 1391(صفوي، » یابد  ها اختصاص می  سازندة واژه
واژه به آن واحـد  ). «63: 1392(افراشی، » ها آغاز شده است  دربارة زبان از مطالعه بر روي واژه

ختمان واحـد  شود که از یک واژك یا بیشتر سـاخته شـده اسـت و خـود در سـا       زبانی گفته می
تـر از گـروه و بـاالتر از      رود. در سلسله مراتب واحدها، کلمه پایین  باالتر یعنی گروه به کار می

و » بســیط«). واژه از نظــر ســاختمان بــه دو گــروه 178: 1348(بــاطنی، » گیــرد  واژك قــرار مــی
زاد، خـواه  هـایی هسـتند کـه از یـک تکـواژ آ       هاي بسـیط، واژه   شود. واژه  تقسیم می» غیربسیط«

» ترکیـب «و » انتخـاب «برحسب «هاي غیربسیط   شوند. واژه  قاموسی و خواه دستوري، ساخته می
ها برحسب فرآینـدهایی صـورت   »ترکیب«ها و «  انتخاب«شوند. این   دو یا چند تکواژ ساخته می

ت ). فرآینـد سـاخ  168: 1391(صـفوي،  » شوند  سازي نامیده می  پذیرند که فرآیندهاي واژه  می
گیرد. به طور کلی ایـن فرآینـدها در دو طبقـۀ فرآینـدهاي       هاي متعددي صورت می  واژه از راه

سازي عبارتند از: اشتقاق، ترکیـب و    شوند. فرآیندهاي اصلی واژه  بندي می  اصلی و فرعی طبقه
 سـازي اسـت.    تـر از دو فرآینـد دیگـر واژه     اشتقاق و ترکیب. در این میان فرآینـد اشـتقاق مهـم   

سـازي،    سـازي، کوتـاه    گیـري، ادغـام، سـرواژه     فرآیندهاي فرعی ساخت واژه عبارتند از: قرض
جـویی    سازي در حقیقت نتیجۀ طبیعی اصـل اقتصـاد یـا صـرفه      واژه«سازي و تکرار.   تبدیل، پس

 ).9: 1382(طباطبایی، » است که بر همۀ ابعاد زبان حاکم است

 اشتقاق. 2   -1   -2
سـازي در زبـان     یکـی از پرکـاربردترین فرآینـدهاي واژه   «فتـه شـد،   طـور کـه گ    همان

). واژة مشـتق از طریـق ونـدافزایی بـه     168: 1391(صـفوي،  » فارسی، فرآینـد اشـتقاق اسـت   
وند، از انواع تکـواژ مقیـد اسـت کـه بـه تنهـایی و بـه طـور مسـتقل بـه کـار            «آید.   وجود می
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» اشـتقاقی «و » تصـریفی «وندها به دو گـروه   ). در زبان فارسی22: 1391(کلباسی، » رود  نمی
هاي مختلف یک کلمـه را    شوند. وندهاي تصریفی که نقش نحوي دارند، صورت  تقسیم می
وندهاي اشـتقاقی بـرخالف ونـدهاي    ». ترین  شجاع«در واژة » ترین«دهند؛ مانند وند   نشان می

) rootاقی بـه تکـواژ پایـه (   وندهاي اشـتق «سازي دارند؛ به عبارت دیگر،   تصریفی، نقش واژه
). واژة مشـتق جدیـدي کـه    85: 1392آیـد (افراشـی،       شوند و واژة مشتق پدید می  افزوده می
هـاي    به وجود بیاید. در هـر یـک از واژه  » پسوند«یا » پیشوند«شود، ممکن است با   ساخته می

حقیقـت هـر    در«پیونـدد.    مشتق، هر وندي با ساخت و بار معنـایی مخصـوص بـه تکـواژ مـی     
کند که کلیۀ پسوندهاي زبان را در خـود جـاي داده اسـت.      پسوند درون دستگاهی عمل می

هـاي خـود (زایـایی،      بر این دستگاه نظمی حاکم است و در این نظـام هـر پسـوند بـه قابلیـت     
). در اشـعار  8: 1371(کشـانی،  » دستوري، لغوي، معنایی و...) مکان و موقعیت خاصـی دارد 

نشـینی ونـدها بـا      ها هنگـام هـم    هاي مشتق فراهنجاري وجود دارد که در آن  اژهطالب آملی و
تکواژ پایه، از نظر نظام و هنجار پذیرفته شده براي ساختار واژة مشتق، عدول صورت گرفته 

سازي در اشعار طالب آملـی کـه بـا بسـامد بـاال موجـب         است. این نوع عدول از هنجار واژه
ایـن گونـه   «گیـرد.    ت، در حوزة هنجارگریزي واژگانی قـرار مـی  برجسته شدن زبان شده اس

سـازد؛    هایی است که شاعر از طریق آن زبان خود را برجسته مـی   هنجارگریزي یکی از شیوه
اي جدیـد    بدین ترتیب که برحسب قیاس و گریز از قواعـد سـاخت واژة زبـان هنجـار، واژه    

 . )53: 1375(صفوي، » بندد  آفریند و به کار می  می

 . اشتقاق فراهنجار در اشعار طالب آملی2   -2
اشـتقاق  «و » اشـتقاق پسـوندي  «اشتقاق فراهنجار در اشـعار طالـب آملـی در دو گـروه     

 گیرد.  قرار می» پیشوندي

 . اشتقاق پسوندي1 -2   -2
شود. این پسـوندها بـه     در اشتقاق پسوندي، واژة مشتق با پسوندهاي اشتقاقی ساخته می

ساز به دو گـروه    پیوندند. پسوندهاي اشتقاق  ر فعلی، یعنی اسم، صفت، قید و... میکلمات غی
 شوند.  تقسیم می» شبه پسوندها«و » پسوندهاي حقیقی«
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 . پسوندهاي حقیقی1 -1   -2   -2
پسوندهاي حقیقی، عنصرهاي زبانی غیرمستقل و غیرقاموسی هستند که به یک تکـواژ  

دهنـد. در اشـعار طالـب آملـی، آن       لمه یا معنی آن را تغییر میپیوندند و طبقۀ دستوري ک  می
 اند، عبارتند از:  دسته از پسوندهاي حقیقی که به تکواژ پیوسته و واژة مشتق فراهنجار ساخته

 »کده«    
) و همـراه بـا   297: 1390پسوند جـا و مکـان اسـت (انـوري و احمـدي،      » کده«پسوند 

ونـد بـدل و در نتیجـه، موجـب افـزایش ونـدهاي اشـتقاقی         بـه » کار«و » گاه«هایی نظیر   واژه
سـرا رقابـت   -گـاه و  -غالباً با پسوندهاي ـــِ سـتان،   «این پسوند  ).55: 1395اند (شقاقی،   شده
تر است. کده با اسم اشیا، اسـم معنـی و اسـم مصـدر       تر و غیرفعال  ها ادبی  کند، از همۀ آن  می

سازد که محل اجتماع اشخاصـی اسـت کـه بـه داشـتن        هایی می  شود و اسم مکان  ترکیب می
). فرق عمـدة  46: 1371(کشانی، » باشند  مندي و یا عاداتی مشترك معروف می  اعتقاد، عالقه

کلمات مشتق ساخته شده با این پسوند در اشعار طالب با کلمات مشـتق در زبـان معیـار ایـن     
اراي مصداق بیرونـی و قابـل تصـور    شود، د  است که اسم مکانی که در زبان معیار ساخته می

بـه اسـم معنـی و اسـم شـیء      » کـده «است؛ مانند: دانشکده و بتکده. در این دو مثـال پسـوند   
پیوسته و اسم مکان واقعی ساخته است؛ ولی در اشعار طالب اسم مکان سـاخته شـده بـا ایـن     

اغلـب بـه    در اشـعار طالـب  » کده«پسوند، قابل تصور و داراي مصداق بیرونی نیست. پسوند 
 دارد؛ مانند:» کنایی«پیوندد و بار معنایی   می» معنا«اسم 

 حیران نشسته بـودم دوش  غمکدهبه کنج 
 

ــد     ــت امی ــار اس ــیض به ــربیتش ف ــن ت  چم
 

 صـاف دمـاغ   خلوتکدهکو جنونی کـه ز  
 

اي بــه دلــم از شــب ســیاه رســید  کــه لمعــه   
)23: 1348(آملی،   

ــز  ــدهکـ ــردد   ترنمکـ ــل گـ ــل آمـ بلبـ  
)169(همان:   

ــل  ــا ســردیوار بــرد     را مــويعق کشــان ت  
)503(همان:   

) 293کــده (همــان :  )، شــوخ273کــده (همــان:   )، ظلمــت417کــده (همــان:   و نیــز: مشــرب
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) و... از این نوعند. در اشعار طالب آملی ایـن پسـوند عـالوه بـر اسـم      277کده (همان:   مرهم
 پیوندد:   معنی، گاهی به اسم علم نیز می

 بـا  عسـاکر  شـوم    دهـر    کدة  بولهبز  
 

گــه  مصــطفی  بــرون  تــازم  ســوي  طــواف   
)733(همان:   

 »زار«    
ستان (که غالباً با یکدیگر در رقابت هستند) مانند ـِـ«پسوند مکان است و » زار« پسوند 

هـا و    از پسوندهاي زودجوش زبان فارسی است. این پسوند ادبی معموالً به اسـامی روییـدنی  
جا گیاه و یـا پدیـدة     سازد که در آن  هایی می  شود و اسم مکان  متصل می هاي طبیعی  یا پدیده

زار کـه    زار و شـن   ). ماننـد گـل  44: 1371(کشـانی،  » شـود   مورد ذکر ریشه به وفور یافت می
شـود،    به اسم روییدنی و شیء پیوسته است. این پسوند که بـا اسـم ترکیـب مـی    » زار«پسوند 

که به جاي اسم به صفت پیوسـته اسـت. در   » زار  خشک«ژة مشتق ساز است، به جز در وا  اسم
 اشعار طالب این پسوند دو نوع کاربرد دارد: 

پیوندد ولی معناي انبوهی و فراوانـی معمـول در زبـان را نـدارد؛       الف) به اسم ذات می
  مانند:

 عاشقان را نه همین آبله بـر پـاي دل اسـت   
 

ــتم شــوري نیســت   ــا طبیع  چندیســت کــه ب
 

 غم کآشوب سوداي تو مغز افشار شـد شام 
 

ــو    ــن م ــهبلکــه در هــر ب ــد زاري  آبل دارن  
)401: 1348(آملی،   

ــن  ــهوی ــت   زار  آین ــوري نیس ــدس را ن ق  
)910(همان:   

شـد  زار  دامـن نو نیازان جنـون را جیـب     
)413(همان:   

 (همـان: زار   ، خـراش )18(همـان:  زار   )، تبسم194زار (همان:   عالوه بر موارد فوق، گره
بـه هـیچ یـک از    » زار«شود، پسوند   گونه که مشاهده می  آیند. همان و... نیز به چشم می )910

 هاي طبیعی نپیوسته است.  ها یا پدیده  روییدنی
 رود؛ مانند:  به کار می» مجازي«پیوندد و در معنایی   می» معنا«ب) به اسم 
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 سـینۀ خصـم   زار  کینهست ترا  چو مزرعی
 

ــز  گشــت و عاقبــت صــد بهــار آرزو گلری
 

 بیـنم   به دل چندین هزاران مطلب نابود مـی 
 

کنـد چـرا شمشـیر     که چار فصـل درو مـی     
)1014(همان:   

ــدي ز   ــوي امی ــد ب ــرتبرنیام ــا زار  حس م  
)232(همان:   

ـنم   نهان در بخت یک موجود می زاري  عدم بی  
)675(همان:   

 »ناك«
)؛ این پسـوند بـه   147: 1382ساز آلودگی و دارندگی است (فرشیدورد،   پسوند صفت

هایی که با ایـن پسـوند سـاخته      سازد. صفت  پیوندد و صفت می  اسم معنی و ریشۀ مضارع می
کنندة یک موقعیت و یا یک حالـت ناخوشـایند هسـتند.      در بیشتر موارد توصیف «شوند،   می

راسناك؛ )؛ مانند: ترسناك و ه36: 1371(کشانی، » این پسوند ادبی امروزه دیگر زایا نیست
ممکن است کلماتی با مفهوم پسـندیده نیـز بـا ایـن ونـد یافـت       «ولی کلباسی عقیده دارد که 

نـاك. در اشـعار طالـب، ایـن پسـوند        ناك و تـاب   )؛ مانند: طرب104: 1391(کلباسی، » شود
پیوندد؛ ولی نشان دهندة حالـت روحـی و روانـی      گاهی به اسم معنا و گاهی به اسم ذات می

 ناخوشایند نیست؛ بلکه به معنی نوعی دارندگی و اتصاف است. خوشایند یا
 ترکیب با اسم ذات؛ مانند: الف.

 آیـد سـوي لفـظ    نـاك   تبسمغنچۀ معنـی  
 

 طالب آغاز فغـان کـرد همانـا غـم دوسـت     
 

ــاك    ــاك، پـ ــد از خـ ــازران باشـ ــن گـ  تـ
 

 چون خیـالم آرزوي گـل بـه دامـانی کنـد      
)16: 1348(آملی،   

برداشـت  شنـاک   زمزمهقفل شیون ز لب   
)297(همان:   

ــزان بــــود   رخ خــــاك گَردنــــاكبیــ  
)209(همان:   

نـاك (همـان:     )، آبلـه 311نـاك (همـان:     )، سـرمه 214ترکیباتی مانند: ابرناك (همـان:  
 با اسم ذات هستند.» ناك«هاي دیگر ترکیب  ) و... از نمونه1025
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 ب. ترکیب با اسم معنی؛ مانند:
 مایـــــه ابـــــر فیاضـــــی    تـــــو گـــــران 

 
ـیم نشسـت و خاسـت پنـداري    غبارم ک  رده تعل

 

آرزونـــــاکممـــــن کـــــف خـــــاك    
)162(همان:   

برخیـزم  نـاك   کدورتکه دایم تیره بنشینم   
)790(همان:   

 »انه«
با اتصال به اسم «، پسوندي ادبی و از سایر پسوندها زایاتر است. این پسوند »انه«پسوند 

سازد که هـم    ند، مشتقاتی میها هست  هایی که توصیف کنندة اشخاص و یا اعمال آن  یا صفت
)؛ ماننـد: مردانـه و   33: 1371(کشـانی،  » رونـد   به عنوان صفت و هم به عنوان قید به کار مـی 

شود؛ مانند: صبحانه که در این صورت واژة سـاخته    به قید هم متصل می» انه«عاشقانه. پسوند 
برد صفتی و قیـدي دارنـد.   شوند، کار  ساخته می» انه«هاي مشتقی که با   شده، اسم است. واژه

روند، توصیف کننـدة نـوع یـک شـیء و یـا یـک عمـل          وقتی که در نقش صفت به کار می
هستند و هنگامی که کاربرد قیدي دارند، معموالً بیان کنندة شباهت هستند. در اشعار طالـب  

نشـینی پسـوند بـا پایـه تخطـی کـرده و باعـث          از نظـر قواعـد و نظـام هـم    » انـه «آملی، پسوند 
هنجارگریزي و برجستگی زبان شده است. این پسوند در اشعار وي با اسم و صفت ترکیـب  

 شده است.
 الف. ترکیب با صفت؛ مانند:

ــطراب زن  ــر نمـــک اضـ  انگشـــت ذوق بـ
 

 پا در دامن زهد و ورع پیچم شیخانهچه سان 
 

ــی ــه  ب ــی  نیازان ــرم م ــاب ک ــذرم  ز ارب  گ
 

بیعــت آرام بشــکنی  خودانــه  بــیتــا    
)1058: 1348(آملی،   

تـر دارم   که طفل مشربی از چشم خوبان شـوخ   
)686(همان:   

فروشـان گـذرد    چشم که از سرمه  چون سیه  
)571(همان:   
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تکلفانـه    )، بـی 344با صفت عبارتند از: مجردانـه (همـان:   » انه«هاي دیگر ترکیب  نمونه
 ... .) و294همان: )، مخمورانه (626ن: )، مستغنیانه (هما457)، محبوبانه (همان: 613(همان: 

 ب. ترکیب با اسم؛ مانند:
 شـده  چمن که بود زلیخاوش از جهان پیـر 

 
 رفتارم کشی ناکرده آرایـش  طاووسانهبه 

 

دمـی سـاختش جـوان نـوروز     یوسفانهبـه     
)1016(همان:   

 فغان زان دم که همچون شـاخ گـل خـود را بیـارایی    
)864(همان:   

 »ستانـِـ  «
وقتـی بـه   » سـتان ـِــ  « سازد. پسوند   د و انواع اسم مکان میپیوند  این پسوند به کلمه می

پیوندد، بر بسـیاري و انبـوهی در مکـان داللـت دارد؛       هاي طبیعی می  ها و مکان  اسم روییدنی
سـازد کـه     پیوندد و اسم مکانی مـی   مانند: گلستان و کوهستان. این پسوند گاهی به صفت می

کنند؛ مانند: تاجیکستان. گاهی هم بـا اسـم معنـی      می جا زندگی  مردم مورد نظر ریشه در آن
شوند؛ ماننـد: فرهنگسـتان     آید و به معنی محل و مکانی است که گروهی در آن جمع می  می

و هنرستان. در اشعار طالب این پسوند به اسم معنی و اسم عربی پیوسـته و اشـتقاق فراهنجـار    
 ساخته است.  

پیونـدد، داللـت بـر محـل و مکـان متصـور         نـی مـی  الف. با اسم معنی؛ وقتی به اسم مع
 رود؛ مانند:  ندارد؛ بلکه در معنی مجازي به کار می

 ام نـاخن المـاس خیـال     بس کـه بـر دل زده  
 

 روي  که عشرت را نیـابی خنـده   غمستانی در
 

 ب. ترکیب با اسم عربی؛ مانند:

ــرمه ــند   ســ ــان مپســ ــت هــ  ات جوهریســ
 

اسـت  ماللسـتانی پیکرش از بن هر مـوي     
)295(همان:   

 من به صد جـوش تبسـم گریـۀ مـاتم کـنم     
)672(همان:   

 
بیفشــــانی ســــتان  اعمــــیکــــه بــــه   

)151(همان:   
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 سـت   هاللسـتانی ام را بـن هـر مـوي      سینه
 

 قیامــت اســت  سمومســتانگلــزار مــا  
 

 بـر چنـین سـینه شـبیخون زدن چـاك چـرا      
)231(همان:   

 آب و هـــوا دو اســـبه گریـــزد ز بـــاغ مـــا 
)228(همان:   

 وند گاهی نیز به قید پیوسته است؛ مانند:این پس
 تــراود از لــب امیــد پنــداري     تبســم مــی 

 
ریـز صـبحگاهی شـد       به ختم خنده شامستانبه    

)411(همان:   
 »فام«

شـود    هاي رنگ و گاهی نیز با اسم مواد و اشیا ترکیب می  معموالً با صفت«این پسوند 
شعار طالب کلمـاتی کـه بـا ایـن پسـوند      ). در ا48: 1371(کشانی، » سازد  می صفت رنگو 

به کار رفته و کـاربرد رنـگ ندارنـد؛ بلکـه بـه      » مانند و شبه«شوند، گاهی به معنی   ساخته می
 اند؛ مانند:  استعمال شده» شکل«معنی 

ــید   ــوار حضــرت خورش ــا کــه ز ان ــدام ت  م
 

ــم  ــۀ چشــ ــهخانــ ــام  کعبــ ــو را فــ  تــ
 

را شـرف اسـت   فـام   آیینهمر این مقرنس    
)16: 1348(آملی،   

ــرد  ــل کـ ــرمه گـ ــاخته   ه  سـ ــد و سـ ــد  انـ انـ  
)463(همان:   

 »گاه«
هـایی    سـازد. اسـم مکـان     پیوندد، اسم مکان و زمان مـی   ، وقتی به کلمه می»گاه«پسوند 

خـارجی هسـتند؛ ماننـد: دادگـاه. در اشـعار         شوند، داراي مصداق  که با این پسوند ساخته می
سازد کـه داراي معنـایی     پیوندد و کلماتی ساخته می  طالب این پسوند گاهی به اسم معنی می

 هستند؛ مانند:» کنایی«و » مجازي«
 زن  راه نرگس غمـاز خـود مـی    گاه  افسونبه 

 
ــوق   ــرواز  شـــ ــماعیل  در  پـــ  روح  اســـ

 

 مبــادا ســحر چشــمت پــردة اعجــاز بــردارد 
)527(همان:   

خــوان  یحتســبب گهــی   بســملگــرد  هــر   
)79(همان:   
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 عیـدگاه   طالب بـه نسـبت رخ آن مـه بـه     
 

ــد   ــب هــالل ببوســد رکــاب عی  چــرخ از ل
)454(همان:   

 »آگین«
پیوندد و نـدرتاً بـا اسـم      معموالً به اسم اشیا می«است و » آمیختگی«این پسوند به معنی 

سازد که بر حضور مـادة مـذکور     هایی می  شود؛ در این حالت، آگین صفت  معنی ترکیب می
). در اشـعار  52: 1371(کشانی، » نبر: عنبرآگین، گهر: گهرآگینکنند؛ ع  در ریشه داللت می

 طالب این پسوند در پیوند با اسم روییدنی و با اسم معنی موجب هنجارگریزي شده است:
 شد نگاهم تا بـه روي او نظـر کـردم    آگین  گل

 
 رقمی گر ز سـر کلکـم جسـت    آگین  شکوه

 

 بو شد عذارم تا به پایش چهره مالیدم  سمن 
)64: 1348، (آملی  

 اندرین نیست گناهم چه کنم مستم مست
)172(همان:   

 »وار«
ــانی    ــان فارســی اســت، در مع ــاي زب ایــن پســوند کــه از پســوندهاي زودجــوش و زای

بــا اسـم (امیــدوار) یــا صــفت  «بـه کــار رفتــه و  » نســبت«و » قابلیــت«، »شــباهت«، »دارنـدگی «
» سـازد   وار) مـی   وار) یـا قیـد (دیوانـه   شود و اسم (خانوار)، صفت (عیال  (بزرگوار) ترکیب می

). در اشعار طالب، برخالف سایر مشتقات ساخته شده بـا ایـن پسـوند،    141: 1391(کلباسی، 
 به کار رفته است:» مقدار و اندازه«گاهی به معنی 

 ســـــد هســـــتی گـــــر دال خیـــــزد ز راه
 

 نوشــخند صــد هــزاران غنچــۀ بــاغ بهشــت 
 

 که در صومعه مسـکن دارم  وار  نفسیک 
 

بــیش نیســت   واري  نعــره از تــو تــا او     
)329: 1348(آملی،   

بـاد  وار  تبسـم از لب صـبح امیـدت یـک      
)185(همان:   

ــه گــردن دارم   خــون صــد شــیوة مســتانه ب
)667(همان:   

 وندها)  ها (شبه  وندواره .2 -1   -2   -2
سـتند  ) کلمـاتی ه border – line casesوندها) یا موارد میـان مـرزي (    ها (شبه  وندواره
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که عالوه بر معنی اصلی، داراي یک معنی ثانوي نیز هستند. این کلمات وقتی با معنی ثانوي 
ونـدها بـا گـذر زمـان و بـه تـدریج         سازند. شبه  پیوندند، واژة مشتق می  خود به یک تکواژ می

(کلباسـی،  » شـوند   به طور آزاد به کار نروند، در این صورت تبدیل به وند مـی «ممکن است 
بـه کـار رفتـه اسـت و در     » مکان«در معنی » آباد«، کلمۀ »آباد  ولی«)؛ مثالً در کلمۀ 25: 1371
و » هـا   پسـوندواره «ونـدها بـه دو گـروه      به معنی بزرگ است. شبه» شاه«، کلمۀ »شاهراه«کلمۀ 

هـا    پسـوندواره «پسـوندها) نیـز در گـروه      هـا (شـبه    شوند. پسوندواره  تقسیم می» ها  پیشوندواره«
 شوند.  بندي می  طبقه» هاي اسمی  پسوندواره«و » علیف

 هاي فعلی  . پسوندواره1   -2 -1   -2   -2
اند. ایـن    نشینی با تکواژ پایه به صورت پسوندواره درآمده  بعضی از عناصر فعلی در هم

تـوان گفـت کـه در کـار       همۀ شرایط الزم براي پسوند حقیقـی را دارنـد؛ حتـی مـی    «عناصر 
تـري بـازي     ها نسبت به پسوندهاي حقیقی نقش فعال  زي، در بسیاري موارد پسوندوارهسا  واژه
 هاي فعلی عبارتند از:  ). در اشعار طالب آملی پسوندواره55: 1371(کشانی، » کنند  می

 »سنج«
این شبه پسوند که بن مضارع فعل سنجیدن و بـه معنـی وزن و کیـل کـردن اسـت، در      

بـا اسـامی   «م است که به صورت شبه پسوند درآمده است و واقع، صفت فاعلی مرکب مرخ
چـه    گیري آن  آورد که به منظور اندازه  شود و نام ابزاري را به وجود می  گوناگون ترکیب می

» سنج، فشـار: فشارسـنج    روند؛ سرعت: سرعت  کلمۀ ریشه آن را معین کرده است، به کار می
پسوند به اسم ذات و معنی پیوسته و نه در معنـی   ). در اشعار طالب آملی، این شبه59(همان: 

 به کار رفته است:» مجازي«ابزار، بلکه در معنی 
 افتـاد  سنج  عشوهکسی که مایل آن شوخ 

 
 داري هـوس کـه مطـرب روحانیـان شــوي    

 
ــور   ــر نـ ــود پـ ــک او شـ ــم از رشـ ــه هـ  کـ

 

 تنش به گـنج ولـیکن دلـش بـه رنـج افتـاد       
)560: 1348(آملی،   

زبـان را خمـوش کـن    و سنج  ترانهدل را   
)807(همان:   

ــت   ــنجتربــــ ــروانی  سحرســــ شــــ  
)162(همان:   
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)، ثناسـنج  518سـنج (همـان:     )، ادب187سنج (همان:   )، قسم474سنج (همان:   حالوت
 ها هستند.   ) و... از دیگر نمونه11(همان: 
 »پرست«

شـود و    بـا اسـامی گونـاگون و گـاهی نیـز بـا صـفت ترکیـب مـی         «شبه پسوند پرسـت  
سازد که توصیف کننندة افرادي هستند کـه ایمـانی عمیـق بـه آن چیـز        هاي فاعلی می  صفت

)؛ ماننـد: خداپرسـت و   58: 1371(کشـانی،  » دارند که کلمـۀ ریشـه آن را بیـان کـرده اسـت     
پرست. در اشعار طالب، این شبه پسوند به کلماتی پیوسته و اسم مشتق ساخته است کـه    میهن

 توان پیدا کرد:  ر زبان شاعرانۀ طالب میاین نوع اشتقاق را فقط د
 ســت  خــوارم و بــا خــواري خویشــم ســري

 
ــراغدرِ  ــتان  چ ــب   پرس ــم طال ــرا زن  چ

 

زنـــم  مـــی پرســـتان  عـــزتخنـــده بـــر    
)1039: 1348(آملی،   

ــرا   ــت م ــید مســکن اس ــتانۀ خورش  کــه آس
)236(همان:   

 »طلب«
اسـم معنـی    بـا کمـک  «این شبه پسوند که بن فعـل مضـارع از مصـدر طلبیـدن اسـت،      

چـه توسـط     سازد که توصیف کنندة افرادي هستند که مشتاق به برقـراري آن   هایی می  صفت
(کشـانی،  » طلـب   طلـب، سـلطنت: سـلطنت     ریشه بیان شده است، هسـتند؛ اسـتقالل: اسـتقالل   

 ). در اشعار طالب آملی این شبه پسوند، با اسم اشیا آمده است:58: 1371
 سرانگشـت  در گلخن من طبع فالطـون بـه  

 
از تـودة صـد سـاله رمادسـت     اخگرطلب   

).10: 1348(آملی،   

 هاي اسمی  . پسوندواره2   -2 -1   -2   -2
هاي اسمی به صورت جداگانه و در معنـی اولیـه، در زبـان یـک تکـواژ مسـتقل         پسوندواره

قـی  پیوندنـد، نقـش پسـوند حقی     هستند؛ ولی هنگامی که در معنی ثانوي به یک تکواژ دیگـر مـی  
» سازي میـان ایـن عناصـر و پسـوندهاي حقیقـی وجـود دارد        کیفیات متشابه واژه«دارند؛ در واقع، 

 ».صفت«و » خانه«، »آباد«هاي اسمی در اشعار طالب عبارتند از:   ). پسوندواره55: 1371(کشانی، 
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 »آباد«
ر کلمۀ آباد، به صورت مستقل در نقش صفت و به معنی معمور، مـزروع، آبـادان و د   

بـا اسـم   » مکـان «بـه معنـی   «رود؛ ایـن کلمـه در جایگـاه شـبه پسـوند        مقابل ویرانه به کار می
). 145: 1391(کلباسـی،  » سـازد   شود و اسم می  آباد) ترکیب می  آباد) یا صفت (خراب  (عشق

بـه کـار رفتـه    » کنـایی «در اشعار طالب آملی، این شبه پسوند به اسم معنی پیوسته و در معنی 
 است:

 جهـان تنهـا   آبـاد   کلفت مد اهللا نیم دربح
 

ــه  ــنبـ ــاد  حسـ ــادیم  آبـ ــی رو نهـ  معنـ
 

 شکنج ابروي همسایه بـا چـین جبـین دارم    
)767: 1348(آملی،   

ــادیم   ــرو نهــ ــر ابــ ــمه بــ ــخن را وســ  ســ
)187(همان:   

آبـاد (همـان:     )، حسـن 294)، خمارآباد (همان: 996آباد (همان:   ترکیباتی همچون: امن
 اند.   ) و... نیز همانند موارد فوق ساخته و به کار رفته687مان: آباد (ه  )، عدم537

 »خانه«
رود، به معنی جـایی اسـت کـه در      این کلمه وقتی به صورت مستقل و مجزا به کار می

بـا  «در جایگـاه شـبه پسـوند،    » خانـه «کننـد. کلمـۀ     آن، آدمی یا موجودات دیگر زندگی می
هـاي    شیا و گاهی نیز به کمک صفت، اسـم مکـان  اتصال به اسم اشخاص، اسم مصدر، اسم ا

خانــه، نمازخانــه،   خانــه، تصــفیه  )؛ ماننــد: مــریض62: 1371(کشــانی، » ســازد  گونــاگون مــی
 خانه و... . در اشعار طالب آملی این شبه پسوند دو نوع ساختار دارد:  خانه، چاي  گل

 ود:ر  پیوندد و در معنی مجازي به کار می  الف. به اسم معنی می
ــۀ  نزاکــــتدر  ــار   خانــ ــمان یــ  چشــ

 

 کنـیم  خانه  هوسچند با عشق ازل طوف 
 

 نازهـــــا دارنـــــد بـــــر هـــــم نازهـــــا     
)238: 1348(آملی،   

ــیم    ــه کن ــوة پروان ــس جل ــاه مگ  در حرمگ
)673(همان:   
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 پیوندد:  ها و اعضاي بدن می  ب. به اسم روییدنی
 هرگـز  اي  خانـه   خسسوزد ز آه بلبالن   نمی

 
 روید  مشتاقانه می خانه  انمژگدگر چشمم به 

 

سـوزد   خانه مـی   ولی از آه من هر دم صد آتش   
)551(همان:   

رویـد   اي دارد که هر دم خانـه مـی    همانا وعده  
)507(همان:   

 »صفت«
این کلمه به صورت مستقل به معنی بیان حال، خلق و خوي، نشان و... است. در اشعار 

و به معنی آسا، وش و گون به کار رفته اسـت.  طالب آملی به صورت یک شبه پسوند آمده 
 این شبه پسوند بیان کنندة شباهت، حالت و چگونگی است:

 چـاك و عریـانم    سـینه  صفت  شعلهاگرچه 
 

 اکنون که هوا را همـه شـغل   صفت  مومیایی
 

زیـبم هسـت     قبایـان جامـه     سري بـه تنـگ     
)337(همان:   

 جبر کسر است در این کارگه رفع خلل

)1030(همان:   

)، دستارصـفت  1017صفت (همـان:    )، غنچه1007صفت (همان:   مواردي چون: چشمه
ها در  ) و... از دیگر نمونه1055)، آهوصفت (همان: 1059صفت (همان:   )، هیمه173(همان: 

 اشعار طالب آملی است.  

 . اشتقاق پیشوندي2 -2   -2
پیوندنـد و واژة مشـتق     یدر اشتقاق پیشوندي، وندهاي اشتقاقی بـه اول یـک تکـواژ مـ    

و » پیشــوندهاي حقیقــی«سـازند، بــه دو گـروه     ســازند. پیشـوندهایی کــه واژة مشـتق مــی    مـی 
 شوند.  تقسیم می» پیشوندها  شبه«

 . پیشوند حقیقی1   -2 -2   -2
اي کـه بـر اسـاس هنجـار معمـول زبـان بـا          هاي مشتق تـازه   در اشعار طالب آملی، واژه

اند، زیاد هستند؛ ولی پیشوندي کـه واژة مشـتق فراهنجـار سـاخته       دهپیشوند حقیقی ساخته ش
 است.» نا«است، فقط یک مورد، آن هم پیشوند 
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 »نا«
بـا اسـم، ضـمیر، صـفت،     «کننـد و    کلمـه را منفـی مـی   » نه«این پیشوند همراه با پیشوند 

) شوند و اسم (نبود)، صـفت (ناسـپاس    مصدر، ستاك حال یا ستاك گذشتۀ فعل ترکیب می
زایا اسـت  » غیر«همچون پیشوند » نا«)؛ همچنین پیشوند 94: 1391(کلباسی، » سازند  یا قید می

)؛ 263: 1387شـود (ماهوتیـان،     ها، امکان ساختن صفتی از صـفت دیگـر فـراهم مـی      و با آن
در اشعار طالب آملی به اسم و صـفت پیوسـته و از هنجـار معمـول زبـان، عـدول       » نا«پیشوند 

 کرده است.
 انـــد  نــاآدم بیــنم همــه     کــه مــی    یــن ا
 

 ست که در هر صفتی دارد حسـن   عشق صیدي
 

ــا   ــی داري بیـــ ــر آدمـــ ــان گـــ  اي جهـــ
)596: 1348(آملی،   

خوش و رام خوش اسـت نارام وحشی خوش و   نیم  
)329(همان:   

 . پیشوندواره2   -2 -2   -2
شـود. در اشـعار     یپیشوندواره به دو نوعِ پیشوندوارة اسمی و پیشوندوارة فعلی تقسیم م

نشـینی بـا تکـواژ پایـه، موجـب هنجـارگریزي در         طالب آملی، پیشوندوارة اسمی هنگام هـم 
 است.» نیم«ساخت واژة مشتق شده است؛ این نوع پیشوندواره، در اشعار طالب، پیشوندوارة 

 »نیم«
این کلمه به معنی نصف و یک دوم چیزي اسـت. در اشـعار طالـب بـه صـورت یـک       

 درآمده و با انواع اسم، صفت و مصدر ترکیب شده است. پیشوندواره
 مخمــور ســر بــه گوشــۀ بــالین نهــاده لیــک

 
 قصـد صـواب    نازم ارباب مروت را که بـی 

 

ــی  ــی مـ ــژة   مـ ــراود از مـ ــیمتـ ــاز  نـ او نـ  
)832(همان:   

خرنـد   ، صد گلستان مـی بلبل   نیمبراي  از  
)477(همان:   

رس   )، نـیم 172تمام (همـان:    )، نیم1000ه (همان: شعل  )، نیم997حمله (همان:   و نیز: نیم
)، 409گـل (همـان:     )، نـیم 446تحریـک (همـان:     )، نـیم 267رنگ (همـان:    )، نیم240(همان: 
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وحشـی (همـان:     )، نـیم 267نغمـه (همـان:     )، نـیم 315دل (همـان:    )، نـیم 309کشته (همان:   نیم
 ) و ... .894: نکته (همان  )، نیم796شکفتن (همان:   )، نیم349

توانند بـا هـم بیاینـد. بـا       در زبان فارسی، وندهاي تصریفی و اشتقاقی در یک کلمه می
یک قواعد پذیرفته شده، وندهاي اشـتقاقی قبـل از ونـدهاي تصـریفی و یـا بـالعکس امکـان        

نشینی دارند؛ مانند: دانایان و تأسیساتی. در اشعار طالب آملی نوعی از این کلمات وجـود    هم
گیرند؛ ولـی بـا هنجـار معمـول و       ارد که وندهاي اشتقاقی قبل از وندهاي تصریفی قرار مید

 عادي زبان مطابقت ندارند؛ مانند:
ــوار دل   طالـــب شـــب فـــراق ز قـــرب جـ

 
ــاط     ــد بس ــار ص ــد ب ــی نکش  دوش جراحت

 

پر ز شـیون اسـت   ماتمیانگوشم چو بزم    
)360(همان:   

ام  زیـــن طمطـــراق مرهمیـــان در شـــکنجه  
)683(همان:   

)، گلخنیـان (همـان:   406)، مشربیان (همـان:  259)، همتیان (همان: 665و نیز: زینتیان (همان: 
 ) و ... .225
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 نتیجه
و بـه   -چه در سطح فرم و صورت شعر طالـب آملـی     دهد آن  پژوهش حاضر نشان می

زبـان   گیرتر بوده و به نوبۀ خود سبب تعقید  در وهلۀ اول چشم –تبع او در شعر سبک هندي 
هـا زده اسـت. در     هاي مشتق فراهنجاري است که طالب دست به ساخت آن  شده است، واژه

... در کنـار تکـواژ ریشـه    و» زار«، »کـده «سـاز ماننـد:     ها وقتی تکواژهاي اشتقاق  این نوع واژه
شـکنند و یـک     نشینی وندها، نُرم و هنجـار زبـان را مـی     گیرند، با عدول از اصول هم  قرار می

و... . اکثـر ایـن   » زار  حسـرت «، »ترنّمکـده «کنند؛ ماننـد:    اژة تازه با بار معنایی تازه ایجاد میو
هـا بـا نـازك      گونه کـاربرد واژه   اند. این  ها در معنی مجازي، کنایی و انتزاعی به کار رفته  واژه

بـاال  هـاي تجریـدي اشـعار طالـب همسـو بـوده و بـا بسـامد           سازي و اندیشه  خیالی و مضمون
ها، دورپروازي خیال را بـه    کنندة ذهن و زبان خاص شاعر است. این نوع ساختار واژه  ترسیم

ها هستند که با داشـتن بـار تخیـل، شـعر را       دهد. در واقع، این نوع از واژه  شکل بهتر نشان می
دهنـد.    هر چه بیشتر به سمت انتزاعی بودن و نمـایش دادن احساسـات و عواطـف سـوق مـی     

هاي مشتق فراهنجار در دورة سبک هندي، عالوه بر افزودن کلمات جدیـد بـه گنجینـۀ      واژه
ها و ترکیبات حوزة زبان شعر، نیز سبب تمایز و تشخّص سـبکی اشـعار طالـب آملـی و       واژه

 شاعران سبک هندي شده است.
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، تصـحیح و تحشـیه   . بـه اهتمـام  الشعرا طالب آملـی   کلیات اشعار ملک). 1348ملی، طالب.(آ

 خانۀ سنایی.  طاهري. تهران: کتابشهاب 
 . چاپ هفتم. تهران: سمت.ساخت زبان فارسی). 1392افراشی، آزیتا.(

. ویـرایش چهـارم. تهـران:    2دستور زبان فارسـی ). 1390انوري، حسن و حسن احمدي گیوي.(
 فاطمی.

 هران: امیرکبیر.. تتوصیف ساختمان دستوري زبان فارسی). 1348باطنی، محمدرضا. (

 . چاپ نهم. تهران: سمت.مبانی صرف). 1395شقاقی، ویدا.(

 . تهران: سورة مهر.1. جلدشناسی به ادبیات  از زبان). 1375صفوي، کورش.(

 . تهران: علمی.ادب فارسی مطالعات درشناسی   آشنایی با زبان). 1391ـــــــــــــــــــ .(

. تهـران: مرکـز نشـر    و صـفت مرکـب در زبـان فارسـی    اسم ). 1382الدین.(  طباطبایی، عالء
 دانشگاهی.

 . تهران: زوار.دستور مفصل امروز). 1382فرشیدورد، خسرو.(

. تهــران: مرکــز نشــر اشــتقاق پســوندي در زبــان فارســی امــروز). 1371کشــانی، خســرو.(
 دانشگاهی.

ان: م. تهــر. چــاپ پــنجســاخت اشــتقاقی واژه در فارســی امــروز). 1391کلباســی، ایــران.(
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

. ترجمـۀ مهـدي   شناسـی   دستور زبـان فارسـی از دیـدگاه رده   ). 1387ماهوتیان، شـهرزاد.( 
 سمائی. تهران: نشر مرکز.
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