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 دهکیچ
 اثثر از زیهنجثارگر ۀواژ 111 ابتثدا ،ثالث  اخوان اثر تندر از پس آنگاه کتاب شعر در یواژگان ابداعات یبررس یبرا

 قثرار جستجو مورد یفارس ادب و زبان فرهنگستان یسینوفرهنگ گروه یاانهیرا ۀکریپ در و شد یآورجمع مذکور

 کثار بثه هث  گثرید سثندگانینو آثثار در( %11/14) واژه 75 تعداد مذکور ۀواژ 111 انیم از که شد معلوم و گرفت

 محسثوب نثو ۀواژ و ثالث  اخثوان ۀبرساخت احتمال اغلبِ به (%61/75) واژه 74 تعداد که شد یریگجهینت .اندرفته

 بثه و زبثان قواعثد  یتعم با زانیم چه به ثال  اخوان اشعار در یواژگان یزیهنجارگر که سؤال نیا ۀدربار. دنشویم

 اکثثر در یواژگثان یزیهنجثارگر کثه شثودیم داده نشان مقاله نیا در گرفته، صورت زبان قواعد نقض با زانیم چه

 کثه سثؤال نیثا ۀدربثار .است گرفته صورت زبان قواعد نقض با موارد %4/27 در و قواعد  یتعم با (%1/51) موارد

 در کثه شثودیمث داده نشثان اسثت، لیدخ شتریب زبان قواعد نقض ای  یتعم موارد از کی هر در یصرف ندیافر کدام

 یبثرا (%7/16) اشثتقا  از همثه از شتریب قواعد نقض مورد در و( %75) بیترک از همه از شتریب قواعد  یتعم مورد

 نقثض ههمث از شیبث تیحدودم کدام که سؤال نیا ۀدربار جامسران .است شده استفاده زیگرهنجار یهاواژه ساختن

 هثد . اسثت شده نقض هاتیمحدود ریسا از شتریب (%7/57) ینحو تیمحدود که شودیم داده نشان ،است شده

 شثوند شناخته یسازواژه ۀحوز در یفارس زبان ۀبالقو امکانات که است نیا باال یهاسؤال به پاسخ و یبررس نیا از

 یابزارهثا از یکثی عنثوان بثه تواندیم یواژگان یزیهنجارگر نیهمچن. باشند یادب ۀترجم در یابیمعادل یگشاراه و

 .کند مشخص را یو یهاسروده یسبک یهایژگیو از یاجنبه ثال  اخوان اشعار در ینیشعرآفر
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 مهمقدّ -3

 هجملث از انیثگراسثاخت. ردکث مطالعثه زیثن نو یشناسزبان یهاافتهی یۀپا بر توانیم را یادب زبان

 از را آن و پرداختنثد یادبث زبثان یشثناختزبثان یبررس به گسترده طور به هک بودند یشناسانزبان

 بثه یزبان عناصر یسازبرجسته ندیفرا( 15: 1414) 1چیل اعتقاد به. ردندک جدا اریمع و روزمره زبان

 شثامل یسثازبرجسثته ،یو نظثر از. نثدک نظثر جلب زبانی انیب هک شودیم گرفته ارک به یاگونه

 مقالثه نیثا یبررسث مثورد هکث یواژگان یزیهنجارگر. است یواژگان یزیهنجارگر و ییافزاقاعده

 .اسثثت زبثثان بثثر  کاحثث یهنجارهثثا از آگاهانثثه و معنثثادار منثثد،تیثثغا خالقانثثه، زیثثگر اسثثت،

 از زیثگر بثا یثا اسیثق حسثب بثر شثاعر هکث ردیثگیمث صثورت یهنگام یواژگان یزیهنجارگر

 زبثان یسثازواژه قواعد طیشرا نیا در. بردرا به کار می یاواژه ار،یمع زبان قواعد یهاتیمحدود

 فثر  ایثن مقالثه آن اسثت کثهپیشترتیثب،  بثدین .شثودیثا نقثض می و ابثدییم  یتعم اریمع

( نقثض قواعثد 2) ؛قواعثد زبثان  ( تعمی1پذیرد: )هنجارگریزی واژگانی به دو صورت انجام می

 بثرای ابثزاری عنثوان بثه هنجثارگریزی توضثی  بثا کثه اسثت آن بثر سثعی مقالثه این درزبان. 

 اخثوان آنگاه پس از تندرکتاب شعر  از هنجارگریز واژگان شعرآفرینی، نتیجه در و سازیبرجسته

 های زیر پاسخ داده شود:به سؤال تا تحلیل شوند صرفی نظر از و اجاستخر ثال 

قواعثد زبثان   اخوان ثال  به چه میزان با تعمی آنگاه پس از تندرواژگانی در  هنجارگریزی (1

 است؟ نقض قواعد زبان صورت گرفته به چه میزان با و

 دخیل است؟ از همه بیشتر تعمی  یا نقض قواعد زبانیک از  یند صرفی در هراکدام فر (2

 است؟ ه نقض شدههمکدام محدودیت بیشتر از  در مورد نقض قواعد زبان (5

ۀ این است که امکانثات بثالقو ،در بُعد کاربردی های باالهد  از این بررسی و پاسخ به سؤال

ادبثی باشثند. ۀ یثابی در ترجمثگشثای معادلسازی شناخته شوند و راهواژه حوزۀزبان فارسی در 

عنوان یکی از ابزارهای شثعرآفرینی در اشثعار اخثوان  تواند بهن هنجارگریزی واژگانی میهمچنی

 های وی را مشخص کند.های سبکی سرودهای از ویژگیثال  جنبه

 پژوهشة پیشین -2

گرایی هنجثارگریزی شناختی ادبیات در چارچوب ساختیکی از مباح  مطرح در مطالعات زبان

 امکانثات از یکثی عنثوان بثه ی راسازبرجسته ندیفرا( 12: 1414) یچل چون یانیگراساختاست. 
                                                           
4. G. N. Leech 
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( در دو جلد کتاب بثا ب الف و 1565د. صفوی )نکنعرفی میم اریمعزبان  و ادب زبان انیم زیتما

زدایی و انواع هنجثارگریزی به تفصیل نقش شعری زبان و آشنایی اتیادب به یشناسزبان ازعنوان 

 ده است.لیچ را بررسی و تشری  کر

واژگثان ۀ ( بثه طثور خثاه بثه مطالعث1564) کنون هیچ اثری بجز فنثودیدر زبان فارسی تا

شناسثی ها در بثاب سثبکاست و غالب پژوهش نپرداخته)یا شعر نیمایی(  شعر نوهنجارگریز در 

ها و مقاالت است، به تحلیثل سثبک شناختی که شامل رسالهمتون ادبی با استفاده از ابزارهای زبان

ۀ ( در مقالث1545اند. از جمله سروری )ر و بررسی انواع هنجارگریزی به طور کلی بسنده کردهشع

نوشثتاری در شثعر رحمثانی  بثه انثواع هنجثارگریزی یرحمثان اشعار در ینوشتار یزیهنجارگر

( نیز هنجارگریزی دستوری را در شثعر آتشثی بررسثی و در 1541)روحانی و عنایتی پردازد. می

( نیثز در 1561کننثد. صثهبا )های هنجارگریزی در سط  صر  نیثز اشثاره میوشاین میان به ر

به واژگثان و ترکیبثات اشثعار اخثوان اشثاره  اخوان شعر در یواژگان ییگراکهنای با عنوان مقاله

وی بثا بررسثی اسثت.  ردهسازی و آشنازدایی یاد کثکرده و از آنها به عنوان ابزاری برای برجسته

 (1551) داند. سجودینظر نوع کلمه بیشترین ترکیبات برجسته را از نوع اس  می ها ازآماری واژه

با نقثد  یشناختزبان یشناسسبک در یبحث سهراب، شعر در یزیهنجارگرعنوان  تحتای در مقاله

و هنجثارگریزی  کننثدنمیها در یثک سثط  عمثل معتقد است که تمام هنجارگریزی چیلالگوی 

کارشناسثی ارشثد خثود ۀ ( نیثز در رسثال1562فرحی ) داند.آفرینی میشعرمعنایی را ابزار اصلی 

 بسثامد بثه توجثه بثا یجاللث ژنیثب اشثعار یسثبک یهایژگیو یشناختزبان یبررسعنوان  تحت

آن را از نظثر وجثود  پثردازد وشناختی اشعار آن شاعر میبه بررسی زبان یزیهنجارگر یهاگونه

خثود بثه بررسثی ۀ ( نیز در رسثال1554بخش ). فیا کندیلیل محانواع هنجارگریزی تجزیه و ت

کارشناسثی ۀ ( در رسثال1565شثریفات )است.  سبکی اشعار فریدون مشیری پرداختههای ویژگی

بثه بررسثی سثاختواژی  یسپهر اشعار در یفارس مرکب و مشتق یهاواژه ساختارشد با عنوان 

 است. ن مشتق و مرکب این اشعار پرداختهواژگا

 و (1565کلباسثی )، (1561شثقاقی ) ،مطالعثات صثرفی در زبثان فارسثی حوزۀدر همچنین 

هثای مشثتق سازی در مورد واژه( نیز ضمن توصیف مفاهی  بنیادی و قواعد واژه1562طباطبایی )

ب، 1551الثف، 1551)انثد. صثادقی های متفثاوتی اراهثه کثردهبنثدیو مرکب زبان فارسثی طبقه

 یفارسث زبان در یسازواژه امکانات و هاوهیشمقاله با عنوان  12 ۀنیز در مجموع( 1552 ،پ1551
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( 1555دهثد. ابوالقاسثمی )ح میشمارد و کاربرد هر یک را شرپسوندهای فارسی را برمی معاصر

سازی و ساختمان کلمات مشتق و مرکثب و تشثری  پسثوندها و پیشثوندهای به بررسی واژه نیز

پثردازد. بثه عثالوه، کشثانی رانثی میانثه و فارسثی دری میایرانی باسثتان، ای ۀفارسی در سه دور

و در مثورد زنثده بثودن و  پسوندهای زبان فارسی را ذکر کرده( تعداد مشتقات هر یک از 1551)

هثای آنهثا اسثتفاده بنثدیان طبقهزبانی آن نیز بح  و از عنوان پسوندواره برای بی زایایی و سبک

 .است کرده

 ینظر چارچوب -1

. اسثت برخثوردار یسثازبرجسثته تیثنها از شعر زبان هک بر آن است( 44: 1555) 7یکارفسکمو

 زیتمثا مثوارد از یکثی همثابث به و زبان یهنجارها از آگاهانه و مندنظام زیگر عبارت است از شعر

 هکث دیثگویمث (چیلث از نقثل بثه ،56: 1565) یصثفو. رودیمث شثمار به اریمع زبان از یادب زبان

 ریپثذانکثام آن بثر یقواعثد افزودن و اریمع زبان بر  کحا قواعد از زیگر قیطر از یسازبرجسته

 رو نیثا از. شثودیمث لیتبد یادب زبان به اریمع زبان هک است یندیفرا یسازبرجسته ندیفرا. است

 بررسثی ایثن نظثر مثورد هکث یزیهنجارگر اما. است اریمع زبان از دارنشاناستفادۀ  یسازبرجسته

. اسثت یواژگثان یزیهنجثارگر آنها از یکی هک است نوع هشت بر( 12: 1414) چیل نظر از است،

کثه بثه آن  نثدکیمث یرویثپ زبان آن در بکیتر و اشتقا  خاه قواعد از یزبان هر در یسازواژه

 از یمحثدود شثمار ۀرندیدربرگ بالقوه زبان هر واژگان جهینت در. سازی گویندهای واژهمحدودیت

 ها کدامند؟ن محدودیتاما ای. هاستواژه

 سازیواژه هایمحدودیت -1-3

های واجی، صرفی، نحثوی و معنثایی هسثتند و هثر سازی مشروط به محدودیتهای واژهفرایند

های محتمثل عمثل کند. اگر فرایندی بر همۀ پایثههای محتمل عمل میفرایندی بر تعدادی از پایه

سث ، صثفت، قیثد و غیثر آن مشثخص شثود، آن را کند و پایه فقط با اشاره به مقولۀ اصلی مثل ا

 هافرایندی را مقید به برخثی از پایثه های مذکور،کامالً زایا، و در صورتی که بعضی از محدودیت

-1: 2511) 5و فیثودمن 1آرانثف کننثد.سازد، آن را نسبتاً زایا، کمی زایا یا سثترون محسثوب می

                                                           
5. J. Mukarovsky  

6. M. Aronoff 

7. K. Fundeman 
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. شثودکه در زیر به آنها اشاره می اندسی  کردهدسته تق چهاربه  سازی راهای واژهمحدودیت (251

های ها )یعنثی محثدودیتفقط سه دسته از این محدودیت ،تحقیق حوزۀالبته برای محدود کردن 

 .اندگرفته ر، نحوی و معنایی( مدنظر قراصرفی

 واجی هایمحدودیت -1-3-3

در زبثان  al-وند طثور مثثال، پسث های واجی اسثت. بثهها محدودیتنخستین نوع از محدودیت

 arrival، ماننثد کلمه بر روی هجای آخر قرار گرفتثه باشثدۀ پیوندد که تکیانگلیسی به افعالی می

 .(251: 2511 ،)آرانف و فیودمن

های مختثوم بثه چهثار بثه کلمثه “ش”سثاز بر آن است کثه پسثوند اس  (11: 1561)شقاقی 

شثمار  ، محثدودیت واجثی بثهودیتیحثدشثود. چنثین مه نمیافزود /s/ و /f/، /ʔ/ ،/q/همخوان 

 آید.می

 های صرفیمحدودیت -1-3-2

طثور مثثال، برخثی پسثوندهای زبثان  بثه هاسثت.های صرفی نوع دوم از محدودیتمحدودیت

 childhood د، ماننثدنشثوافثزوده می بسیط )بدون پسوند(های فقط به پایه hood-انگلیسی مانند 

 (.251: 2511 ،)آرانف و فیودمن

های بسثیط افثزوده به پایثه “ش”بر آن است که جز در موارد نادر پسوند  (11: 1561) شقاقی

و غیربسثیط  “خثواب چثرا، شثکار و”های بسیط ماننثد به پایه “گاه”شود. در حالی که پسوند می

 شود.متصل می “پاالیش، بازداشت و شیرخوار”مانند 

نقثض  را محدودیت صثرفی “انگیزگرمی” ۀکلم زیر با کاربردۀ در نمون (157: 1556) ثال  اخوان

 است: کرده

 خندندیم و ندیگویم کوچه سکوت در عابر دو( 1

 است گرم دگر یزیانگیگرم ای یم به سرشان و دل

 شثورانگیز، انگیثز،غ ” ماننثد شثود،می ترکیثب بسثیط اسثامی بثافقثط  “انگیز” تکواژظاهراً 

 کثه “گرمثی” بثا “انگیثز” نظثر، موردۀ نمون در اما ؛“... انگیز،مالل انگیز،دل انگیز،روح انگیز،نفرت

و محثدودیت صثرفی را نقثض  شثده ترکیثب است، “ی”+  “گرم” از متشکل و مشتق ۀواژ خود

 .است کرده
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ربسثیط بپیونثدد، بسثیط یثا غیۀ هرگثاه ریشثه یثا ونثد بثه ریشث بررسیبدین ترتیب، در این 

 است. شده محدودیت صرفی محسوب

 ی نحویهامحدودیت -1-3-1

کنثد کثه پایثه ایجثاب می این محدودیت های نحوی است.، محدودیتهانوع سوم از محدودیت

طثور مثثال، پیشثوند  خاصی از کلمات )اس ، فعل، صفت و غیر آن( تعلق داشته باشد. بهۀ به طبق

re- مانند پیونددها میدر انگلیسی به فعل ،reapply ی االبته این بخش شثامل قواعثد زیثر مقولثه؛

 ماننثد پیونثدد،در انگلیسثی فقثط بثه افعثال گثذرا می able-طثور مثثال پسثوند  به .شوده  می

repairable (255: 2511 ،)آرانف و فیودمن. 

به ستاک زمان حال فعثل گثذرا  “ه”آن است که در زبان فارسی پسوند  بر (15: 1561)شقاقی 

 .“، کوبه و مالهافشانه، آویزه”سازد، مانند شود و اس  ابزار میمتصل می

محثدودیت نحثوی را نقثض  “گنثدناک”ۀ کلمث زیر با کاربردۀ در نمون (222: 1556) ثال  اخوان

 است: کرده

 باروت و آهن غبار پر و گندناک شیهوا( 2

 های مرگدر آفاقش به پروازند هر سو پیک

، اک، تابنثاکترسناک، خشمن غمناک،” مانند ،شودافزوده می هافقط به اس  “ناک”پسوند ظاهراً 

پیوسته و ایثن محثدودیت  ،صفت است که “ندگ” هب “ناک” نظر، موردۀ نمون در اما ؛“و ... دردناک

 است. نحوی را نقض کرده

شثود، در حثالی کثه در اس ( افثزوده میۀ عنوان زیرمقول همچنین پسوند مذکور به اس  معنی )به

محثدودیت  س  ذات اسثت، پیوسثته وکه ا “آتش”به  “ناک” (44: 1556 ،ثال  اخوان) زیرۀ نمون

 است: نحوی را نقض کرده

 خاطر خود را زارکن  اندوهآبیاری می( 5

 ز آن زالل تلخ شورانگیز

 آتشناک پاک تاکزاد

خاصی )اس ، فعثل، صثفت و ...( یثا ۀ یا وند به مقول پایههرگاه  بررسیبدین ترتیب، در این 

...( بپیونثدد، محثدودیت نحثوی  و ناگثذرا و خاصی )اس  ذات و اس  معنی، فعل گذراۀ زیرمقول

 است. شده محسوب
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مرکثب  ۀو واژ ردیثگیمث انجام مشبه با بهمشبه بیترکواژگانی از راه  هنجارگریزیگاهی البته 

تن، پیثل”(، ماننثد 142: 1511، رود )شثریعتکار مثیعنثوان صثفت مرکثب بثه حاصل، غالباً به

 سثنگ، چثون یدلث صاحبِ یمعن به ،“سنگدل” ۀافتادجا ۀواژ مثال، رطو به .“رنگ و سنگدلشب

 “دل”اسثت. اگرچثه  تشثبیه شثده “سثنگ”به  عدم انعطا از نظر  “دل”زیرا  ؛تشبیه است حاصل

 نحثوی را نقثض نکثردهای محثدودیت اس  ذات است، ساخت چنین واژه “سنگ”اس  معنی و 

بثه  “انثدودمرگ”ۀ در نمونث است. اما زیرا یکی از دو جزء ترکیب به جزء دیگر تشبیه شده ؛است

 بثه “زرانثدود”، مانند به اس  ذات دارد ازین پوشاندن یمعنبه  “اندودن” فعل مرگ به پوشانده یمعن

کثه  هثاییرو، در این مقالثه واژه نای از. ریق به پوشانده یمعن به “راندودیق” و زر به پوشانده یمعن

طثور مثثال، اخثوان  اند. بثهلحاظ نشثده نحویعنوان موارد نقض محدودیت  اند، بهحاصل تشبیه

 کثار بثه را سنگ چون یخون یدارا یعنی “سنگخون” ۀ( با استفاده از تشبیه واژ511: 1556ثال  )

تشثبیه  ظبثه لحثامایع است، ترکیب ایثن دو اس   “خون”جامد و اس   “سنگ”. اگرچه است برده

 :شودتلقی نمی نحویقض محدودیت است و ن

 زمستان شهیب در د،جغ نیخی سنگخون یا( 1

 های مرگدر آفاقش به پروازند هر سو پیک

 معناییهای محدودیت -1-3-4

در  -unپیشثوند فعلثی  طثور مثثال، بثههای معنایی است. ها محدودیتنوع چهارم از محدودیت

در نتیجثه، ایثن پیشثوند بثه  ؛دپیوندد که قابل معکوس شثدن باشثنهایی میانگلیسی فقط به فعل

)آرانثف و  پیونثددنمی killو  swim هثایشود، امثا بثه فعلمتصل می screwو  fold یهافعل

 .(255: 2511 ،فیودمن

معمثوالً بثه صثفتی در زبثان فارسثی  “نثا”بر آن است که پیشثوند نفثی  (15: 1561)شقاقی 

هثایی چثون امثا واژه ؛“ناپثاک، نثاحق و نادرسثت”پیوندد که مفهوم مثبت داشته باشد، ماننثد می

 وجود ندارند. “ناغلط*ناباطل و *یف، ناکث*”

محثدودیت معنثایی را  “آلثودهبر ”ۀ کلمث زیر با کثاربردۀ در نمون (222: 1556) ثال  اخوان

 است: نقض کرده

 تر و آلودهبر  و است سرد نیزم( 7
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 اسثتنباط آنها از یآلودگ یمنف یمعنا که شودمی ترکیب کلماتی با “آلوده”یا  “آلود”تکواژ  زیرا

 .دارد داللت یپاک و یدیسف بر “بر ” ۀواژ اما ،... و آلودخون آلود،اشک آلود،مه مانند شود،

ی خاصثی )ماننثد معنثای اای با معنثهرگاه ریشه یا وند به ریشه بررسیبدین ترتیب، در این 

 است. تلقی شده معناییمثبت یا منفی( بپیوندد، محدودیت 

 با تعمیم قواعدواژگانی  هنجارگریزی -1-2

 بثه. ردیپثذیمث صثورت زبان در یصرف یهاتیمحدود نقض بدون یواژگان هنجارگریزی یگاه

 یثک از کثه هثیچ اسثت ردهبثه کثار بث را “دودکاهث” ۀواژ( 21: 1556) ثالث  اخثوان مثال، طور

 :است برجسته و هنجارگریزای واژه کند و در عین حالهای باال را نقض نمیمحدودیت

 اهایدر پشت کاهدود درون از یاهیس( 1

   گر با اشکی آویزانبرآمد با نگاهی حلیه

 ۀواژ دو از اسثت یبثکیتر واژه نیا رایز است، ردهکن نقض را یسازواژه قواعد “کاهدود” ۀواژ

 اریثمع یسثفار زبثان در یبثکمر یهثاواژه نیچنث. اسث    بااسترکیب  یعنی “دود” و “کاه” طیبس

محدودیت معنایی را نیز نقثض در ضمن،  .“گلبرگ” و “دهخدا” مانند ،خورندیم چش  به فراوان

از نظر مفهوم سثازگاری وجثود دارد و معنثای  “دود”و  “کاه” ۀاست، زیرا میان این دو واژ نکرده

 دودِ ،(15: 1561 ،پثورامیثخ) شثودیممقلوب نامیده ۀ که در دستور سنتی فارسی اضاف “کاهدود”

 .است کاه

 هادادهتوصیف  -4

 هثر ماننثد یو. اندشده انتخاب دیام. م به متخلص ثال  اخوان یمهد اشعار از لهمقا نیا یهاداده

 نشیآفثر بثه زیثن خثود هکثبل نثد،کینم بسثنده روز زبثان ای انینیشیپ زبانۀ نیگنج به گرید شاعر

 .“آمیزانصرا  و ننگ آشیان” مانند پردازد،یم تازه باتکیتر

 آنگثاه پثس از تنثدرنام  از اثر اخوان ثال  به هنجارگریز ۀواژ 111برای بررسی موضوع، ابتدا 

نویسثی گثروه فرهنثگای رایانثهشثده در پیکثرۀ آوریهثای جمثعواژه سثپس .آوری شثدجمع

هثای مورد جستجو قرار گرفت و روشن شثد کثه برخثی از واژه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

هثایی کثه در پیکثرۀ انثد. واژهشده را نویسندگان و شاعران گذشته و حال نیز به کثار بردهانتخاب

 اسثت. هاخوان ثال  آنها را ابثداع کثردهایی هستند که احتمال واژه یادشده یافت نشدند، به اغلبِ
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یثا اینکثه  ؛توان تصور کردهایی که در پیکرۀ مذکور یافت شدند، دو احتمال دربارۀ آنها میاما واژه

مسثتقالً که به آن منابع دسترسی نداشته و خود اینیا  به کار بردهدیده و  را هااخوان ثال  آن واژه

( ذکثر شثده 5، قرن موالنا ای منبعی مانند )رو، اگر جلوی واژه از این است. آنها را ابداع کرده

باشد، بدین معناست که این واژه توسط موالنا در قرن هفت  نیز به کار رفتثه و اگثر چنثین منبعثی 

البته این بثدان معنثا نیسثت  ؛است اخوان ثال  احتمال برساختۀ اغلبِ واژه بهآن ذکر نشده باشد، 

رفته باشد، بلکه در انتخاب منبثع مثورد نظثر دو مثالک  توسط موالنا به کاریادشده فقط  واژۀکه 

 است. بوده انتخابمعیار ترین اثر و مشهورترین نویسنده یا شاعر قدیمی

 از فراتثر تعبیثرات در شثاعر زیثرا ؛ودب خواهد سط  واژه به محدود فقط تحقیق این هایداده

 ایجثاد انثدک تغییثری “لثرزدمی بیثد مثثل” رایجۀ جمل در مثالً و آوردمی پدید تغییراتی نیز واژه

 و بخشدمی شعری گرن جمله به دگرگونی همین با و “لرزدمی موج چون... ” گویدمی و کندمی

 صثفت میثان “خونسثردان آوایانمخمل” ترکیب در مثال، طور به یا. دهدمی دست به نو تصویری

 حثوزۀ به ،واژه از فراتر تعابیر گونه این که آنجا از. کندمی ایجاد مطابقت شمار نظر از موصو  و

 .گنجدنمی مقاله این چارچوب در و دارد دیگر مجالی به نیاز است، مربوط نحو

 چثارچوب با توجه بثه (1556)اخوان ثال   آنگاه پس از تندراز  شدهاستخراج یهاه، واژسرانجام

مربثوط بثه هثر واژه در ۀ صفحۀ و شمار هشد یبندطبقه ریز شرح به گروه پنج در ذکرشده ینظر

 :است شده اراهه داخل پرانتز

 زبان قواعد  یتعم( 1

 رفیص یهاتیمحدود نقض( 2

 نحوی هایمحدودیت نقض( 5

 ییمعنا یهاتیمحدود نقض( 1

 زبان قواعد میتعم -4-3

 ترکیب -4-3-3

 اسم باترکیب اسم 
 ماننثد، بکمر یا اس  و “گمراه” و “هزارتو” ،“سنگدل” مانند، مرکب صفت ،اس  با اس  بکیتر از

 بثه اسث  دو بکیثتر از، ریثز یهانمونه در. شودیم حاصل “کاروانسرا” و “مریضخانه” ،“گالب”
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واژه  7ر رفتثه، اژۀ بثه کثاو 12از میان  .ه استشد حاصل هنجارگریزهای واژه باالهای واژه اسیق

 .ه استه  یافت شد در آثار دیگر

 (7، قرن خسرو ناصر ) [(21 ه) دریاها پشت کاهدود درون از سیاهی] “کاهدود”( 1

ی، قثرن عراقث ) [(72 ه) اسثت پنهان اندود،مرگ یتونه ظلمت ستبر تابوت به] “توینه”( 2

5) 

 [(157 ه) چهر شکلک قرن] “چهر شکلک”( 5

 [(157 ه) پرآشوب قرن نییآ دژ این پایتخت] “آیین دژ”( 1

 ی، قرن حاضر(ریگلش) [(151 ه) درهمبارزیر این غمبار ] “درهمبار”( 7

 [(115 ه) آباد است، سوگش سورنفرت یانیآشننگکنون ] “آشیانننگ”( 1

 [(157 ه) شیهانفسدود و ابرها با] “دودنفس”( 5

 [(145 ه) خونسردان نایآوامخمل طالیی آن] “آوا مخمل”( 6

 (5، قرن موالنا ) [(125 ه) سحر، صب  آتشین دودفام بر لوح] “فامدود”( 4

 ی، قرن حاضر(عتیشر ) [(215 ه) خورداز سیماب می یرنگغ  زمین] “رنگغ ”( 15

 [(511 ه) زمستان بیشه در جغد، یخین سنگخون ای] “سنگخون”( 11

 [(567 ه) ساحل در چشمی کنارغ  بر] “کنارغ ”( 12

 اسم با ترکیب صفت

 ،“دلتاریثک” ،“چشث سیاه” ماننثد شثود،می حاصثل مرکثب صثفت ،اسث  بثا صثفت بترکی از

هثای واژه بثاالهثای واژه قیاس به اس  و صفت ترکیب از زیر هاینمونه در. “غمبار”و  “زیباکنار”

 اند.ه  یافت شده ثار دیگرواژه در آ 5واژۀ به کار رفته،  1از میان  .اندشده حاصل هنجارگریز

 (15ی، قرن رینظ ) [(41 ه) سحرخیزی گنجشک نوپرواز مثل نگاه  من] “نوپرواز”( 1

 ، قرن حاضر(انوشیک ) [(151 ه) یدورپرواز مرغ موهوم فضله با کاندران] “دورپرواز”( 2

 (15ی، قرن اهل ) [(115 ه) زمستانی کجبار بر  این ظلمت در گمشده] “کجبار”( 5

 [(115 ه) راه این از ،خامشبار کجبار این زیر] “خامشبار”( 1

 [(175 ه) کافکا؟ سودازده، مردهدل خونکیتار از دیگر پیامی] “خونتاریک”( 7
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 [(511 ه) من خامشبار همچو ابر حسرت] “خامشبار”( 1

 ستاک حال باترکیب اسم یا صفت 

 ،“گثوقصه” ،“جنگجو” مانند شود،یم حاصل بکمر صفت ،ستاک حال با صفت یا اس  بکیتر از

سثتاک  با اس  بکیتر از ریز یهانمونه در. “زیآممحبت” و “نیظاهرب” ،“خواننوحه” ،“نیآجشمع”

رفتثه،  واژۀ بثه کثار 25از میثان  .اندشده حاصل هنجارگریز هایواژه های فو واژه قیاس به حال

 اند.ه  یافت شده واژه در آثار دیگر 12

 ی، قرن حاضر(بهبهان ) [(72 ه) نیبلورآج هایاسکلت درختان] “نآجیبلور”( 1

 [(71 ه) دو دله و پوی هرزه امشده هاری گرگ] “دو دله”( 2

 (1 قرن ،ییسنا ) [(71 ه) دو دله و یپو هرزه امشده یهار گرگ] “پو هرزه”( 5

 قثرن ،یمجثاب ) [(51 ه) آن در چمثدیم زردش افشانالی اسب بر جاودان] “افشانالی”( 1

 (حاضر

 (11 قرن ،یبداؤن ) [(51 ه) زیآماشک است یخون اشخنده] “زیآماشک”( 7

 (حاضر قرن بهار، ) [(155 ه) سه  سهامان، کو درانزهره غرش] “دَرزهره”( 1

 (6 قرن ،یخجند ) [(154 ه) کن گرید پرده! نیمسک یگوشانیپر یا] “گوشانیپر”( 5

 قثرن ،یخاقثان ) [(111 ه) رفتثه ادهای از افسانه هزار یهایپر فشاناپر چون] “پرافشان”( 6

1) 

 [(115 ه) ساحلیب یشبها نیا نیآجمزار در گردان جغد روح چو] “نیآجمزار”( 4

 (11 قرن صاهب، ) [(115 ه) گردشانیپر نیا است مرد آواره یکی] “گردشانیپر”( 15

 (1 قرن ،ینظام ) [(115 ه) نوحه و ییغاگویدر از یحت زاریب دگر] “غاگویدر”( 11

 قثرن ،یبهبهثان ) [(111 ه) سجاده گسترده ه  باغ فرش سبز نیآجشبن ] “نیآجشبن ”( 12

 (حاضر

 ) [(251 ه) کیثن ییبجثو گثر را کنثون نثدیبدآ نیا] “ندیآخوش” از اسیق به “ندیبدآ”( 15

 (15 قرن مقام، قاه 

 ،یخاقثان ) [(211 ه) دیخورش روشن گرمتاب از بردیم لذت شسته شهر و] “گرمتاب”( 11

 (1 قرن
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 [(257 ه) امیا دفتر خوانخاصه اما ،یعام] “خوانخاصه”( 17

 [(112 ه) تاالب گونمابیس بر زیر رقصان ،زیآمانصرا  یعزم به] “زیآمانصرا ”( 11

 [(254 ه) ندک پا هب را اشمهیخ نیگوهرآج همان] “نیگوهرآج”( 15

 [(512 ه) امشنوده نیا ،نگررنگ غمانیب از] “نگررنگ”( 16

 [(514 ه) هورید ریپ خوارهقرن نیا سپهر،] “خوارهجهان” از اسیق به “خوارهقرن”( 14

 [(517 ه) دارم یدل نیآجداغ درد، و غیدر یفهرست چو] “نیآجداغ”( 25

 ستاک گذشته باترکیب اسم یا صفت 

 ،“زربفثت” ماننثد شثود،یمث حاصثل بکثمر تصثف، سثتاک گذشثته با صفت اس  یا بکیتر از

 صثفت بکیثتر از ریثز یهانمونه در. “زادخانه”و  “گمشده”، “آلودخون”، “آلودغ ”، “آلودکخا”

البته گاهی بثه پایثان  .اندشده هنجارگریز حاصلهای واژه های فو واژه اسیق به ستاک گذشته با

عنوان صفت مفعثولی  ر سنتی فارسی از آن بهشود که در دستوافزوده می “ه”چنین ترکیبی پسوند 

 اند.ه  یافت شده واژه در آثار دیگر 5ر رفته، واژۀ به کا 1از میان  .“گمشده”شود، مانند یاد می

 [(22 ه) آلودغیدر خوان یم و کاش چشم  ز زدیر فرو] “آلودغیدر”( 1

 قثرن صثاهب، ) [(44 ه) آکنده گردد طفالنه، و آلوداضطراب یانتظار ز] “آلوداضطراب”( 2

11) 

 ،ینظثام ) [(175 ه) کافکثا؟ ،سثودازده مثردهدل خونکیثتار از گرید یامیپ] “سودازده”( 5

 (1 قرن

 (1 قرن شاهنامه، ) [(211 ه) است شیخو گمبوده آن یایجو دل ] “گمبوده”( 1

 [(222 ه) است زشت و آلودهنیزم نیمسک یول] “آلودنیزم”( 7

 [(275 ه) مهجورم و زادغربت که من اما و] “زادغربت”( 1

 یا وندافزایی اشتقاق -4-3-2

 پیشوندها

 اند.ه  یافت شده واژه در آثار دیگر 1ر رفته، واژۀ به کا 7از میان 

 .“بموقع”و  “بِهوش”شود، مانند به اس ، صفت مشتق حاصل می “بث”از پیوستن  بـ:
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 (1 قرن ،یطبر ریتفس ) [(166 ه) بگاه ای گاهیب] “بگاه”( 1

شثود، از آن فهمیده می “نفی”شود که معنای اس ، صفت مشتق حاصل می به “بی”از پیوستن  بی:

 .“خودبی”و  “گناهبی”مانند 

 قثرن ،یگرگثان فخثر ) [(111 ه) کردم وضو یشیخویب و شرم یگروه با] “شیخویب”( 2

7) 

 (1 قرن شاهنامه، ) [(166 ه) بگاه ای گاهیب] “گاهیب”( 5

همیثده از آن ف “نفثی”شود که معنثای تق حاصل میبه اس  یا صفت، صفت مش “نا”از پیوستن  نا:

 .“ناامید” و “ناخوشایند”، “ناهموار”شود، مانند می

 (حاضر قرن ،یمیابراه ) [(211 ه) نادلخواه فصل کی ای است، یعطف نقطه] “نادلخواه”( 1
 [(517 ه) ناتوانگر و مرد تو زر، و زن یپ از خلق] “ناتوانگر”( 7

 پسوندها

 اند.ه  یافت شده واژه در آثار دیگر 16رفته،  واژۀ به کار 55از میان 

شثود، از آن فهمیده می “مشابهت”شود که معنای صفت حاصل می ،به اس  “آسا”از پیوستن  آسا:

 .“آساغول”مانند 

 [(11 ه)  یهارگ زهراندود یآسانقب زیدهل از که] “آسانقب”( 1

 [(115 ه) ش؟یپ یفرست آسادرفش را رتیدل یک] “آسادرفش”( 2
 ا:

 [(145 ه) کایتار به رو دارد که یکور ۀپنجر ،یدودناک] “کایتار”( 5

 (حاضر قرن ،یمحمدعل ) [(141 ه) کایبار و تنگ یراه و خشک ینیزخمگ] “کایبار”( 1

و  “فراخنثا”، “پهنثا”، “ادراز”(، ماننثد 125: 1511، شثود )شثریعتاس  حاصثل می “ا”از صفت+ 

 .“تنگنا”

 آن از تیثعامل یمعنثا کثه شثودیمث، صفت مشتق حاصثل ستاک حالبه  “انده”از پیوستن  انده:

 .“زننده”و  “خورنده”شود، مانند می دهیفهم

 (7 قرن خسرو، ناصر ) [(111 ه) نالدیم غمناک تن رندهیم نیا ساز در] “رندهیم”( 7

 و “خردمندانثه”شثود، ماننثد مشثتق حاصثل می صثفتاسث ،  یثا تبه صثف “انه” از پیوستن انه:

 .“مردانه”
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 (4 قرن قطب، )[ (44 ه) آکنده گردد ،طفالنه و آلود اضطراب یانتظار ز] “طفالنه”( 1

 قثرن موالنثا، ) [(116 ه) انباشثتیم و کشتیم دل  در یغرور انهیخدا چه] “انهیخدا”( 5

5) 

 ) [(146 ه) هث  بثا را قطثب و اسثتوا! هایطفلک ازین یهافغان خموشانه و] “خموشانه”( 6

 (1 قرن ،یانور

 (حاضر قرن ،یآباد دولت ) [(211 ه) را خود ۀانیآقا دزد پوزخند آقا، دزد] “انهیآقا”( 4

، شثودیمث دهیثفهم آن از بد یمعناشود که اس  مشتق حاصل میبه اس ،  “دش”از پیوستن  ش:دُ

 .“دشنام”مانند 

 [(172 ه) سبز رنگش و دشفام هاشرابه یول] “دشفام”( 15

 دهیثفهم آن از مکثان یمعنثاکثه  شثودصثفت مشثتق حاصثل می ،به اس  “سار”از پیوستن  سار:

 .“کوهسار”، مانند شودمی

 [(115 ه) بود پل رامتر  یپا ریز موجساران] “موجسار”( 11

 ) [(255 ه) دیثچیپیمث گثوش چاهسثار در اشمردانثهنا و شثوم یصثدا و] “سارچاه”( 12

 (1 قرن شاهنامه،

 دهیثفهم آن از مکثان یمعنثا کثه شثودیمثبه اس ، اس  مشثتق حاصثل  “ستان”از پیوستن  ستان:

 .“تاکستان”شود، مانند می

 قثرن ،یمجاب ) [(51 ه) را غ یب غبارآلود نیا فراخ یتونه چستانیه که تا] “چستانیه”( 51

 (حاضر

 از بیثتحب ایث ریتصثغ یمعناکه  شودمشتق حاصل می اس ، یا صفت به اس  “ک”از پیوستن  ک:

 .“خوشگلک”و  “مردک”، مانند شودمی دهیفهم آن

 [(255 ه) بود آن از کوچکتر بس نامرد دونک] “دونک”( 11

 (6 قرن خسرو، ریام ) [(151 ه) ماله مجک و لیب کجک با] “کجک”( 71

 (1 قرن کعب، بنت رابعه ) [(41 ه) را خندانکت لب آن و زبان و کام] “خندانک”( 11

فهمیثده  آن از مکان یمعنا که شود، اس  مشتق حاصل مییا صفت به اس  “دهک”از پیوستن  کده:

 .“غمکده”و  “بتکده”شود، مانند می
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 قثرن ،یمشثهد یطغرا ) [(511 ه) دور همه از یادهکخلوت به هک خواه ] “دهکخلوت”( 51

11) 

 دهیثفهم آن از مکثان یمعنثاکه  شودیا صفت، اس  مشتق حاصل میبه اس   “گاه”از پیوستن  گاه:

 .“گیجگاه”و  “آتشگاه”شود، مانند می

 [(71 ه) آید برون ابری شود تاریکسینه می گرمگاه کز نفس] 6“گرمگاه”( 61

فهمیثده  آن از مشثابهت یمعنثا کثهشود صفت مشتق حاصل میبه اس ،  “گون”از پیوستن  گون:

 .“گونالله”و  “گونآب”شود، مانند می

 (1 قرن شاهنامه، ) [(121 ه) است یریزنج ستوار عاجگون] “عاجگون”( 14

ی، قثرن منوچهر ) [(267 ه) باال گونمهتاب یآب بر سرش از دوان دوان] “گونمهتاب”( 25

7) 

 دهیثفهم آن از یدارنثدگ یمعنثا کثهشثود مشتق حاصل می صفتبه اس ،  “مند”از پیوستن  مند:

 .“ثروتمند”مانند  شود،می

 [(225 ه) تمندکشو مانیا با قدرانگران یا] “تمندکشو”( 21

 از مشثابهت یمعنثاشودکه ا قید مشتق حاصل میبه صفت یا اس ، صفت ی “وار”از پیوستن  وار:

اساساً به اسامی معنی )و گثاهی بثه  “وار”پسوند  .“شاهوار”و  “بزرگوار”شود، مانند می دهیفهم آن

 .شودافزوده میاسامی ذات( 

 (5موالنا، قرن  ) [(56 ه) دوارینوم دمیگو رفتن گاه] “دوارینوم”( 22

 [(164 ه) ریحص از ینقشخوش جبه وار یجاج] “وار یجاج”( 52

 ، قرن حاضر(شاملو ) [(141 ه) زارد آن، و نالد وارزوزه ن،یا] “وارزوزه”( 21

 [(216 ه) سرگرم استخوان یوارلقمه با ،یسگ سوترآن و] “وارلقمه”( 72

 [(574 ه) من و رخشد اتشهیاند هنروار] “هنروار”( 12

شثود، فهمیده می آن از مشابهت یمعنا کهشود اس  مشتق حاصل میبه اس ،  “ثه”از پیوستن  ـه:

 .“دندانه”و  “گوشه”مانند 

 (5 قرن ،یدهلو ) [(172 ه) سبز رنگش و دشفام هاشرابه یول] “شرابه”( 52

                                                           
 .است برده کار به “گرم مکان” نه و “گرم زمان” یمعنا به 6 قرن یگنجو ینظام را واژه نیا -8
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، “خثوبی”شثود، ماننثد به صفت، قید و اس ، اس  معنی مشثتق حاصثل می “ثی”از پیوستن  ـی:

 .“زندگانی”و  “رویپیاده”

 (حاضر قرن ار،یشهر ) [(22 ه) یآر کرد،یم یشبرو یزلف شهر در] “یشبرو”( 26

 (1 قرن عطار، ) [(111 ه) کردم وضو یشیخویب و شرم یگروه با] “یشیخویب”( 24

 [(261 ه) هایمردگان داردوست انیشما یا] “یانمردگ”( 55

 تصریف -4-3-1

 تر:

 [(521 ه) بانهینج یا نجابت، راز یا باد، ترنینچنیا باد، نینچنیا] “ترنینچنیا”( 1

 3یند تکرارافر -4-3-4

ن هثای دنیثا از ایثشثود. زبانیا جزهی از واژه از آغاز یا پایان واژه تکرار می تمامیند تکرار، ادر فر

تکثرار بثه افثزوده و  (.61: 2511، جویند )آرانف و فیثودمنیند در تصریف و اشتقا  بهره میافر

شثود، ماننثد تکرار ناافزوده فقط با تکرار تمام یا جزهی از واژه سثاخته می .شودناافزوده تقسی  می

و  “کشثاکش”د شود، ماننثاضافه می نیزتکرار افزوده عنصری در اما  ؛“آرام آرام”و  “پرسان پرسان”

ینثد ا(، حثاوی فر1)ۀ جثز نمونث به ،های زیرنمونه(. 151: 2511، )آرانف و فیودمن “قدم به قدم”

 هث  یافثت شثده واژه در آثثار دیگثر 1ر رفته، واژۀ به کا 1. همچنین از میان تکرار افزوده هستند

 است.

 قطثران، ) [(141 ه) گفثت نددانندخخ جواب  در او] “لرزلزان” از اسیق به “خندخندان”( 1

 (7 قرن

 [(211 ه) فارغ هاادیادای ز ک  ک  دگر] “ماالمال” از اسیق به “ادیادای”( 2

 [(554 ه) باداباد؟ بودابود هرچه ای بادها ای ادها،ی] “باداباد” از اسیق به “بودابود”( 5

 [(561 ه) لیقند برتر، اوج اوج تا] “فوج فوج” از اسیق به “اوج اوج”( 1

 ه) چالثه و چوله نیپارگ از المثلیف یسازصا ] “وچوله چاله” از اسیق به “چاله و چوله”( 7

151)] 

 [(151 ه) ماله مجک و لیب کجک با] “مجک کجک”( 1

                                                           
9. reduplication 
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 یصور یهاتیمحدود نقض -4-2

 صرفی هایمحدودیت نقض -4-2-3

 ترکیب

 ه) اسثت گثرم گرد زیانگیگرم ای یم به سرشان و دل] “زیشورانگ” از اسیق به “زیانگیگرم”( 1

54)] 

، “شثثورانگیز”، “انگیثثزغ ”شثثود، ماننثثد های بسثثیط ترکیثثب میبثثا اسثث  “انگیثثز”سثثتاک حثثال 

بثا اسث   “انگیثز”ترکیثب بثاال ۀ اما در نمونث ؛“انگیزمالل”و  “انگیزدل”، “انگیزروح”، “انگیزنفرت”

آثار دیگر یافثت در  “انگیزگرمی” واژۀ است. را نقض کردهصرفی محدودیت  “گرم+ی” غیربسیط

 نشد.

 اشتقاق

:  ـن

 (حاضر قرن حالت، ) [(111 ه) برآوردن خاک از سر نترسنده و] “نترسنده”( 1
بثاال بثه سثتاک غیربسثیط ۀ پیوندد، امثا در نمونثمی “ترس”های بسیط مانند به ستاک “نث”پیشوند 

 آثثار دیگثردر  “نترسثنده” واژۀ است. متصل شده و محدودیت صرفی را نقض کرده “نده+ترس”

 ه  یافت شد.

 نحوی هایمحدودیت نقض -4-2-2

 تصریف

 ها:

 [(554 ه) باداباد؟ بودابود هرچه ای ،بادها ای ادها،ی] “بادها”( 1

فعل دعاهی است، امثا پسثوند جمثع  “باد”باال، ۀ اس  تعلق دارد. در نمونۀ فقط به طبق “ها”پسوند 

به ایثن معنثا  “بادها”واژۀ  است. هنقض شد ینحو، محدودیت رو از این ؛است به آن پیوسته “ها”

 در آثار دیگر یافت نشد.

 ترکیب

 اند.ه  یافت شده واژه در آثار دیگر 7ر رفته، واژۀ به کا 11از میان 

 قثرن ،یبلخث ) [(515 ه) یباشث تو پوگرم کان من کن ینم باور]( پو+  صفت) “پوگرم”( 1

1) 
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، ماننثد اسث  دارد /چون متعدی است، نیاز بثه مفعثول است و “پوینده”معنای  به ستاک حال “پو”

 است. نقض شده از صفت استفاده و محدودیت نحویجای اس   هاما در اینجا ب ؛“پوره”

 [(241 ه) مرگابه آن از تلخ، آن از مانهیپ دو کی] “خونابه” از اسیق به “مرگابه”( 2

و  “خونابثه”باشد، ماننثد  ه اس  ذاتد کنشواس  ذات، با اسمی ترکیب می عنوان به “آبه”و  “آب”

 است. نحوی نقض شدهو محدودیت  ترکیباس  معنی  با باالۀ نموناما در  ؛“زهرآبه”

 [(65 ه) روزگارآلود نیا مرا، اکان ین از راثیم مانده] “روزگارآلود”( 5

 [(556 ه) آلوددهر آغشت، قهر اندود،مرگ زهر] “آلوددهر”( 1

 [(144 ه) اندودهانده و آشنادرد یدل را ندیشن و] “اندود انده”( 7

 [(556 ه) آلوددهر ،آغشت قهر اندود،مرگ زهر] “آغشت قهر”( 1

 (حاضر قرن ،یعتیشر ) [(556 ه) آلوددهر آغشت، قهر ،اندودمرگ زهر] “اندودمرگ”( 5

 ،یعتیشثر ) [(72 ه) اسثت پنهان ،اندودمرگ یتونه ظلمت ستبر تابوت به] “اندودمرگ”( 6

 (حاضر قرن

 های بثاالاما در نمونه ؛شوندترکیب میاس  ذات  با “آغشت”و  “اندود” ،“آلود”ۀ های گذشتستاک

 .است رو محدودیت نحوی نقض شده و از این عنی ترکیبجای اس  ذات با اس  م به

 ) [(51 ه) یقثثو کوبآسثثمان یهامشثثت] “کثثوبخرمن” از اسیثثق بثثه “کوبآسثثمان”( 4

 (15 قرن روملو،

 “کوبسثنگ”و  “کثوبخرمن”، “کوبگوشت”های خال  نمونه بر “کوب”باال ستاک ۀ در نمون

رعایثت  “کوبیدن”ای فعل مقتضای زیرمقوله یعنی ؛که قابل کوبیدن نیست ترکیب شده “آسمان”با 

 است. رو محدودیت نحوی نقض شده نشده و از این

 [(221 ه) زیخنفرت و است زشت نیزم] “زیخنفرت”( 15

حالی که ایثن سثتاک نیثاز  است، در ترکیب شده “نفرت”با اس  معنی  “خیز”باال ستاک ۀ در نمون

رو محثدودیت نحثوی نقثض  و از ایثن (15: 1551، یکشثان) “خیزنفت”به اس  ذات دارد، مانند 

 است. شده

 ) [(275 ه! )مثژده! هابچثه: گفت شادان چهره اندر شوخش یخندچش ] “خندچش ”( 11

 (حاضر قرن ،یونسی
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ای فعثل همقتضای زیرمقولثیعنی  ؛خنددکه نمی ترکیب شده “چش ”با  “خند”تاک س باالۀ در نمون

 است. رو محدودیت نحوی نقض شده و از این رعایت نشده “خندیدن”

 اشتقاق

 اند.ه  یافت شدهواژه در آثار دیگر  1رفته،  واژۀ به کار 12از میان 
 زار:

 [(61 ه) یانزارحجره نییآ به آن] “زارحجره”( 1

 [(44 ه) را خود خاطر زاراندوه کن یم یاریآب] “زاراندوه”( 2

 [(146 ه) دور کهکشان یابر زارفرامش در مدفون مانده] “زارفرامُش”( 5

 [(254 ه) ما با قدم هر را، ما وقت زارلعن] “زارلعن”( 1

متصثل  “علثف”و  “گثل”، “گنثدم”ی مانند های طبیعها و پدیدههای روییدنیبه اس  “زار”پسوند 

ای این پسوند رعایثت نشثده و های باال، مقتضای زیرمقوله(. در نمونه11: 1551، یکشانشود )می

 است. همحدودیت نحوی نقض شد
 ک:

 [(215 ه) نیریش یاهکیرؤ یکی دیشا یگاهک] “اهکیرؤ”( 7

 (11 قرن ،یفوق ) [(215 ه) نیریش یاهکیرؤ یکی دیشا یگاهک] “گاهک”( 1

 [(545 ه) نکانیک معتاد نکانیقی شکیب] “کنیقی”( 5

 (5 قرن موالنا، ) [(545 ه) نکانیک معتاد نکانیقی شکیب] “کنیک”( 6

 اسث  هبث معموالً ه،یپا بودن ارزشیب و ریتحق زین و لیتقل و یکوتاه و یکم یمعن در “ک” پسوند

 “نیکث” و “نیقثی” ،“ایثرؤ” ،“گثاه” یمعنث یهاسث ا بثه باال یهانمونه در اما شود،یم افزوده ذات

 .است شده نقض ینحو تیمحدود و شده افزوده
 :ناک

 (4 قرن ،یهاتف ) [(44 ه) آتشناک پاک کزاد تا] “آتشناک”( 4

 (1 قرن ،ینظام ) [(145 ه) کایتار به رو دارد که یکور یپنجره ،یدودناک] “دودناک”( 51

: 1551، )کشثانی “غمنثاک”و  “خشمناک”پیوندد، مانند معنی می هایمعموالً به اس  “ناک”پسوند 

رو،  از ایثنبثه اسث  ذات متصثل و  “دودنثاک”و  “آتشناک”به صفت و در  “گندناک”اما در  ؛(51

 است. محدودیت نحوی نقض شده
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 [(222 ه) باروت و آهن پرغبار و گندناک شیهوا] “گندناک”( 11

 گین:

 [(541 ه) کایبار و تنگ یهرا و خشک ینیزخمگ] “نیزخمگ”( 12

امثا در  ؛(71: 1551، )کشثانی “غمگثین”و  “خشثمگین”شود، ماننثد گین به اس  معنی متصل می

 است. محدودیت نحوی نقض شدهرو،  از اینباال به اس  ذات افزوده و ۀ نمون

 30تبدیل

دی سثاخته جدیث واژۀکنثد و واژه بدون هیچ افزایش یا کاهشی تغییثر میۀ ، مقولتبدیل یندافر در

یند به قید یثا اصفت از راه این فرمعموالً (. در زبان فارسی 117: 2511، شود )آرانف و فیودمنمی

بثدون ونثدافزایی بثه  ،“صثفتخودنویسِ ]خوب[”در  “خوب” واژۀدهد، مانند اس  تغییر مقوله می

واژۀ شثود. تبثدیل می “انثدهمثه جمع اس  ]خوبان[”یا اس   “نویسدمی قید خودنویس ]خوب[”قید 

 به عنوان صفت در آثار دیگران یافت نشد. “هول”

 [(251 ه) هول یناوردها عرصه رمردیش] “هول”( 1

 رو، نیثا از و لیتبثد (هولناک یمعنا به) صفت [هول] به اس  [هول] معمول، خال  بر باال ۀنمون در

 .است شده نقض ینحو تیمحدو

 ییمعنا یهاتیمحدود نقض -4-2-1

 ترکیب

 (حاضر قرن ،یقاسم بیاد ) [(24 ه) تر و آلودهبر  و است سرد نیزم] “آلودهبر ”( 1

 شثود،می حاصثل مرکثب صثفت ستاک گذشته با صفتاس  یا  ترکیب ازطور که ذکر شد، همان

 بثه “ه”و پسثوند  سثتاک گذشثته بثا صفت ترکیب از باالۀ نمون در. “آلودخاک” و “زربفت” مانند

 نقثض حدودیت صرفی یا نحثویرو، م از اینو  به کار رفته “آلودهر ب” واژۀ “آلودهخون” قیاس

 یناپثاک یمعنثا کثه “آلثوده” بثا ،اسثت یزگیپثاک و دیسف یمعنا یحاو که “بر ” اما ؛است نشده

 ۀواژ .اسثت شثده نقثض ییمعنثا تیمحثدود ،رو نیا از و است ناسازگار ییمعنا نظر از دهد،یم

 .شد افتی ه  گرانید آثار در “آلودهبر ”

                                                           
10. conversion 



 71/ اخوان ثال  آنگاه پس از تندرتحلیل ساختواژی ابداعات واژگانی در 
 

 اشتقاقشبه

 آباد:

 [(51 ه) نشانیب شهر مزارآباد در] “آبادیول” از اسیق به “آبادمزار”( 1

 ه) سثور سثوگش اسثت، آبثادنفرت یانیآشث ننگ کنون] “آبادیول” از اسیق به “آبادنفرت”( 2

115)] 

بثه اسث   “دآبثاولی”(، بثه قیثاس 21: 1565 ،وند اسثت )کلباسثیکه شبه “آباد”های باال، در نمونه

. تاسث رو، محدودیت صرفی یا نحوی را نقثض نکثرده متصل شده و اس  مکان ساخته و از این

 یمعنثا یحثاو کثه “نفثرت” و “مزار” مانند ییهاواژه به دهد،یم یآبادان مثبت یمعنا که “آباد” اما

 و “ادمزارآبث” یهاواژه .است شده نقض ییمعنا تیمحدود رو، نیا از و شده متصل هستند، یمنف

 .نشد افتی گرانید آثار در “آبادنفرت”

 هاداده تحلیل -6

، آنگاه پثس از تنثدرنام  هنجارگریز از اثر اخوان ثال  به واژۀ 111طور که گفته شد، از میان همان

هثا دو انثد. دربثارۀ ایثن واژهدر آثار نویسندگان دیگر هث  بثه کثار رفته (%11/14)واژه  75تعداد 

کثه بثه آن یا این ،ها را دیده و به کار بردهیا اینکه اخوان ثال  آن واژه ؛ور کردتوان تصاحتمال می

کثه  (%61/75)واژه  74است. و اما تعثداد  منابع دسترسی نداشته و خود مستقالً آنها را ابداع کرده

اع هایی هستند که اخوان ثال  آنها را ابثداحتمال واژه در پیکرۀ فرهنگستان یافت نشدند، به اغلبِ

برسثاختۀ  (%61/75)واژه  74که دست کث  تعثداد  توان نتیجه گرفتترتیب، می دیناست. ب کرده

 شوند.اخوان ثال  است و واژۀ نو محسوب می

 نو یهاواژه (.1) شمارۀ جدول

 درصد تعداد های هنجارگریزواژه

 %61/75 74 های نوواژه

 %11/14 75 های دیگرواژه

 %155 335 مجموع

واژگانی در اشعار اخوان ثال  به چه میزان با تعمثی   هنجارگریزیت این است که سؤال نخس

کثل  ،(2) شمارۀ طبق جدول است؟ قواعد زبان و به چه میزان با نقض قواعد زبان صورت گرفته

قواعثد   تعمثی ،%1/51یعنی  ،مورد 61 در مورد است. از این تعداد، 111شده آوریهای جمعداده
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هثای واژه مثوارد بیشثتر ،نتیجهدر . شودزبان دیده می نقض قواعد ،%4/27یعنی  ،مورد 55زبان و 

 .اندساخته شدهبا تعمی  قواعد زبان  (%1/51) هنجارگریز

 زبان قواعد نقض و  یتعم (.2) شمارۀ جدول

 درصد تعداد تعمیم / نقض قواعد زبان

 %1/51 61 هنجارگریزی واژگانی با تعمی  قواعد زبان

 %4/27 55 زی واژگانی با نقض قواعد زبانهنجارگری

 %155 335 مجموع

از  یک از تعمی  یا نقض قواعد زبان بیشثتر یند صرفی در هراکدام فر این است که سؤال دوم

 11، مثورد 65 ( از تعثداد5) شثمارۀ طبثق جثدول، تعمی  قواعد زباندر مورد دخیل است؟  همه

از تصثریف و  %2/1 مورد یعنی 1و  از اشتقا  %7/56مورد یعنی  52از ترکیب و  %75مورد یعنی 

هثای بثرای سثاختن واژه ،اسثت. طبثق ایثن جثدول از تکرار استفاده شثده %25/5مورد یعنی  1

 .است استفاده شده (%75) ترکیب همه از بیشتر از هنجارگریز

 زبان قواعد  یتعم با یواژگان یزیهنجارگر (.5) شمارۀ جدول

 درصد (2تعداد ) رصدد (3تعداد ) فرایند صرفی

 %25/5 1 ترکیب اس  یا صفت با ستاک گذشته

11 75% 
 %21 25 ترکیب اس  یا صفت با ستاک حال

 %25/5 1 ترکیب صفت با اس 

 %11/11 12 ترکیب اس  با اس 

 %1 7 اشتقا  از راه پیشوندافزایی
52 7/56% 

 %7/52 25 اشتقا  از راه پسوندافزایی

 %2/1 1 %2/1 1 تصریف

 %25/5 1 %25/5 1 تکرار

 %155 31 %155 31 مجموع

 مثورد یعنثی 15مثورد،  55از تعثداد  ،(1) شثمارۀ طبق جدول نیز نقض قواعد زباندر مورد 

مثورد  1و  اشثتقا از شبه %1 مورد یعنی 2از اشتقا  و  %7/16مورد یعنی  11از ترکیب و  7/54%

بثرای  ،ایثن جثدول اسثت. طبثق استفاده شثده تصریفاز  %5 مورد یعنی 1ز تبدیل و ا %5 یعنی

 اسثتفاده شثده( %7/16) اشثتقا  همه از بیشتر از با نقض قواعد زبان های هنجارگریزساختن واژه

 است.



 75/ اخوان ثال  آنگاه پس از تندرتحلیل ساختواژی ابداعات واژگانی در 
 

 یصرف یندهایافر با رابطه در زبان قواعد نقض با یواژگان یزیهنجارگر (.1) شمارۀ جدول

 درصد تعداد فرایند صرفی

 %7/54 15 ترکیب

 %7/16 11 قا اشت

 %1 2 تقا شاشبه

 %5 1 تبدیل

 %5 1 تصریف

 %155 11 مجموع

 نقض شثده همهکدام محدودیت بیشتر از  این است که در مورد نقض قواعد زبانسؤال سوم 

و  محثدودیت صثرفی %16/17 مثورد یعنثی 7، مورد 55از تعداد  ،(7) شمارۀ طبق جدول است؟

 شثده نقثض محثدودیت معنثایی %4 مورد یعنثی 5و  محدودیت نحوی %62/57 مورد یعنی 27

 (%7/57)محثدودیت نحثوی بیشثتر  هثای هنجثارگریزبرای ساختن واژه ،این جدول است. طبق

 است. نقض شده

 هاتیمحدو نقض با رابطه در زبان قواعد نقض با یواژگان یزیهنجارگر (.7) شمارۀ جدول

 درصد (2) تعداد درصد (3تعداد ) فرایند صرفی هانقض محدودیت

 نقض محدودیت صرفی
 %5 1 ترکیب

7 16/17% 
 %16/12 1 اشتقا 

 نقض محدودیت نحوی

 %5 1 تصریف

27 62/57% 
 %54/55 11 ترکیب

 %15/51 12 اشتقا 

 %5 1 تبدیل

 نقض محدودیت معنایی
 %5 1 ترکیب

5 4% 
 %1 2 اشتقا شبه

 %155 55 %155 55  مجموع

 27%/4 در و( بثا تعمثی  قواعثد %1/51واژگثانی در اکثثر مثوارد ) نجارگریزیهآنکه  خالصه

ترکیثب همه از بیشتر از  نیز در مورد تعمی  قواعد است. موارد با نقض قواعد زبان صورت گرفته

هثای بثرای سثاختن واژه (%7/16اشثتقا  )همثه از ( و در مورد نقض قواعد زبان بیشتر از 75%)

 بثا نقثض قواعثد زبثان، هثاایثن واژهاسثت. و سثرانجام بثرای سثاختن  استفاده شده هنجارگریز

 است. ها نقض شدهبیشتر از سایر محدودیت (%7/57)محدودیت نحوی 
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 یریگجهینتخالصه و  -5

 آگاهانثه و معنثادار غایتمند، خالقانه، گریز است، مقاله این بررسی مورد که واژگانی هنجارگریزی

. اسثثت تثثو م سثثازیواژه در هثثایینوآوری بثثا گثثاهی کثثه اسثثت زبثثان بثثر حثثاک  یهنجارهثثا از

 از گریثز بثا یثا قیثاس حسثب بثر شثاعر کثه گیثردمی صثورت هنگثامی واژگانی هنجارگریزی

 زبثان سثازیواژه قواعد شرایط این در. بردرا به کار می ایواژه معیار، زبان قواعد هایمحدودیت

هد  از ایثن بررسثی ایثن اسثت کثه  .کندمی عمل خود محدودۀ از فراتر یا یابدمی تعمی  معیار

ۀ یثابی در ترجمثگشای معادلسازی شناخته شوند و راهواژه حوزۀزبان فارسی در  ۀامکانات بالقو

عنثوان یکثی از ابزارهثای شثعرآفرینی در  تواند بهادبی باشند. همچنین هنجارگریزی واژگانی می

 های وی را مشخص کند.های سبکی سرودهای از ویژگیاشعار اخوان ثال  جنبه

( 1پثذیرد: )آن است که هنجارگریزی واژگانی به دو صورت انجام می بررسیفر  این پیش

هنجثارگریز از اثثر  واژۀ 111برای بررسی موضوع، ابتدا ( نقض قواعد زبان. 2) ؛تعمی  قواعد زبان

نویسثی روه فرهنثگای گثآوری شد و در پیکثرۀ رایانثهجمع آنگاه پس از تندرنام  اخوان ثال  به

واژۀ  111فرهنگستان زبان و ادب فارسی مورد جستجو قثرار گرفثت و معلثوم شثد کثه از میثان 

گیری شد کثه اند و نتیجهدر آثار نویسندگان دیگر ه  به کار رفته (%11/14واژه ) 75مذکور تعداد 

ژۀ نثو محسثوب بِ احتمال برساختۀ اخثوان ثالث  و در نتیجثه وابه اغل (%61/75)واژه  74تعداد 

 نتیجثه در و سثازیبرجسته بثرای ابثزاری عنثوان بثه هنجثارگریزی توضثی  بثا . سپسشوندمی

تحقیثق پاسثخ های تا به سثؤال ندتحلیل شد صرفی نظر ازمذکور هنجارگریز  واژگان شعرآفرینی،

واژگثانی در اکثثر مثوارد  هنجثارگریزیگفته شثد کثه  های مذکوربرای پاسخ به سؤالداده شود. 

در مثورد  اسثت. موارد با نقض قواعد زبان صورت گرفتثه %4/27 درو ( با تعمی  قواعد 1/51%)

 همثه از ( و در مورد نقثض قواعثد زبثان بیشثتر از%75ترکیب ) همه از تعمی  قواعد نیز بیشتر از

اسثت. سثرانجام بثرای سثاختن  استفاده شده هنجارگریزهای برای ساختن واژه (%7/16)اشتقا  

بیشثثتر از سثثایر  (%7/57)قواعثثد زبثثان، محثثدودیت نحثثوی  ضبثثا نقثث نجثثارگریزههثثای واژه

 است. ها نقض شدهمحدودیت

 منابع

 .سمت :تهران .یفارس زبان مختصر یخیتار ردستو .(1555) محسن ،یابوالقاسم

 .سخن :تهران .تندر از پس آنگاه .(1556) یهدم ثال ، اخوان
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 .ستوده: زیتبر .یارسف زبان دستور .(1561) عبدالرسول پور،امیخ

 شثعر در یدستور یزیهنجارگر و ییآشنازدا یبررس .(1541) ییکالیقاد یتیعنا محمد و مسعود ،یروحان

 .11-25 ،15 ۀشمار سوم، سال ،یبالغ و یادب یهاپژوهش ۀفصلنام .یآتش منوچهر

 ۀفصثلنام .یشثناختزبثان یشناسثسبک در یبحث سهراب؛ شعر در یزیهنجارگر .(1551) فرزان ،یسجود

 .165-156 ،52 ۀشمار ،هنر

 سثال ،ادبیات پارسثی معاصثر .یرحمان نصرت اشعار در ینوشتار یزیهنجارگر .(1545) نجمه ،یسرور

 .55-71 ،45 بهار اول، ۀشمار چهارم،

 .ریاساط: تهران .یفارس زبان دستور .(1511) جواد محمد عت،یشر

 یکارشناسث ۀرسثال .یسثپهر اشعار در یفارس کبمر و مشتق یهاواژه ساخت .(1565) مرجانه ،فاتیشر

 .مرکز تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یشناسزبان ارشد

 .سمت: تهران .صر  یمبان .(1561) دایو ،یشقاق

 ،دانثش نشثر .(1) معاصثر یفارس زبان در یسازواژه امکانات و هاوهیش .(الف1551) اشر  یعل ،یصادق

14 ،21-27. 

 ،دانثش نشثر .(5) معاصثر یفارس زبان در یسازواژه امکانات و هاوهیش .(ب1551) --------------

52 ،14-25. 

 ،دانثش نشثر .(6) معاصثر یفارس زبان در یسازواژه امکانات و هاوهیش .(پ1551) --------------

51 ،22-24. 

، 57 ،دانثش رنش .(4) معاصر یفارس زبان در یسازواژه امکانات و هاوهیش .(1552) --------------

4-17. 

 .چشمه :تهران .(نظ ) اول جلد ات،یادب به یشناسزبان از .(الف1565) کوروش ، یصفو

 .مهر ۀسور :تهران .(شعر) دوم جلد ات،یادب به یشناسزبان از .(ب1565) ------------

 ،یارسثف اتیثادب و زبثان پثژوهش ۀدوفصثلنام .اخثوان شعر در یواژگان ییگراکهن .(1561) فروغ ،صهبا
 .11-11 ،1561 زمستان و زییپا پنج ، ۀشمار

 .یدانشگاه نشر مرکز :تهران .یفارس زبان در مرکب صفت و اس  .(1562) نیالدعالء ،ییطباطبا

 بسثامد بثه توجثه بثا یجاللث ژنیثب اشثعار یسبک یهایژگیو یشناختزبان یبررس .(1562) شهره ،یفرح
 تهثران واحثد یاسثالم آزاد دانشثگاه ،یشناسزبان دارش یکارشناس ۀرسال .یزیهنجارگر یهاگونه

 .مرکز

 .فرهنگستان: تهران .یسینوفرهنگ گروه یاانهیرا ۀکریپ ،یفارس ادب و زبان فرهنگستان
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 ارشثد یکارشناسث ۀرسثال .ییمثاین اشعار در یواژگان ابداعات یساختواژ یبررس .(1564) مهیحک ،یفنود

 .تهران دانشگاه ،یشناسزبان

 توجثه بثا یریمشث دونیفر اشعار یسبک یهایژگیو یشناختزبان یبررس .(1554) فرهنوش ،بخشا یف
 واحثد یاسالم آزاد دانشگاه ،یشناسزبان ارشد یکارشناس ۀرسال .یزیهنجارگر یهاگونه بسامد به

 .مرکز تهران

 .یدانشگاه نشر مرکز: تهران .امروز یفارس زبان در یپسوند اشتقا  .(1551) خسرو ،یکشان

 قثاتیتحق و مطالعثات ۀمؤسسث: تهثران .امثروز یفارسث در واژه یاشثتقاق ساخت .(1565) رانیا ،یکلباس

 (.پژوهشگاه) یفرهنگ

 .مشعل: اصفهان .دوم جلد .اخوت احمد :مترج  .شعر زبان و اریمع زبان .(1555) انی ،یموکارفسک
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