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 حمدرضا صفدریبررسی واژه سازی در برخی داستان های م

 صدیقه قانع

 

 کنیم: را تعریف برخی اصطالحات است کهجهت روشن شدن موضوع، نیاز  پیش از هر چیز

 کوچکترین صورت آزاد)جزء معنی دار( جمله. واژه:

 .و روابط حاکم بر آن مطالعه ساختار درونی واژه: صرف

کند واژه ها چگونه باید در کنار هم قرار گیرند تا گروه ها و جمله ها را قواعدی که مشخص می  :نحو

 بسازند.

 استفاده از ترکیب دو واژه برای ایجاد واژه جدید. ترکیب:

اضافه یا یکی از حروف اضافه به هم پیوند می  ی به کاربردن دست کم دو واژه که با کسره گروه نحوی:

 یابند.

 زبان که دارای نقش دستوری و معنایی مستقل باشد. تجزیه ناپذیر کوچکترین واحد تکواژ:

 تکواژی که همراه با تکواژهای دیگر به کار می رود و کاربرد مستقل ندارد. تکواژ وابسته:

 تکواژی که بتواند به طور مستقل و به تنهایی به کار رود. :)آزاد(تکواژ مستقل

ل به کار نمی رود و جزء ساختمان کلمه ای که به آن می تکواژ وابسته ای که به طور مستق واژه بست:

 پیوندد نیست.

 تکواژ وابسته ای که به یک واژه می پیوندد و در آن تغییر معنایی یا نحوی ایجاد می کند. وند:

 استفاده از پسوند، پیشوند و ریشه )بُن( برای ایجاد واژه جدید. وندافزایی:

 افزودن یک وند به یک واژه. اشتقاق:

 ساخته می شود. یواژه ای که از روی آوای چیز نام آوا:

به آخر کلمه فارسی یا  "یدن"لفظی است که در اصل خود، مصدر نیست ولی با افزودن  مصدر جعلی:

 .عربی ساخته می شود
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 ساخت واژه ای کامال تازه که از هیچ قانون واژه سازی تبعیت نکند. جعل واژه)نوآورد، ابداع(:

 .مرکب -ترکیب تکواژها و ساختن کلمات جدید مشتق، مرکب یا مشتق واژه سازی:

  

یکی از راه های بیان مفاهیم جدید در زبان فارسی، واژه سازی یا واژه آفرینی است. در چند دهه اخیر، 

چند کوچک در واژه سازی و به تبع آن،  برخی داستان نویسان کوشیده اند تا به سهم خویش نقشی هر

تالشیم تا به بررسی بخشی از تالش های محمدرضا  فارسی ایفا کنند. در این جستار در غنابخشی زبان

 بپردازیم.صفدری در این زمینه 

به جرأت می توان گفت که زبان فارسی در چند قرن اخیر تقریباً فاقد تغییر و تحول اساسی در دستگاه 

الزم را برای بیان برخی مفاهیم جدید  های صرف و نحو بوده است. این خود موجب شده تا این زبان غنای

در حوزه های فلسفه، جامعه شناسی، فناوری و...نداشته باشد. این مسأله، به خصوص ترجمه متون را در 

حوزه های یاد شده بسیار مشکل کرده است. از آن جایی که دستور زبان، بازتابی از زبان در یک 

 ده، می تواند تغییر کند و تکامل یابد.دوره)تاریخی( مشخص است و توسط هیچ کس وضع نش

جامعه شناسان زبان نشان داده اند که بی استفاده ماندن فرایندهای واژه سازی، از عالیم مرگ یک زبان 

 .و همه زبان ها امکانات الزم را در اختیار دارند تا در صورت نیاز واژگان جدیدی خلق کنند است

ناآگاهانه و در مواردی به به شکل اهی توسط مردم عامه و گواژه سازی نوعی نوآوری زبانی است که 

  کامال آگاهانه صورت می گیرد.به شکل دست نهادهایی مشخص و 

فعل ساده داریم. هر فعل ساده بیش از سی اشتقاق می تواند داشته  084فارسی بیش از  امروزه در زبان

بالقوه مانده اند. هیچ فعل فارسی نیست که از تمام باشد. اشتقاق هایی که بیشترشان هم اکنون بالاستفاده و 

چنانچه از تمام امکانات اشتقاقی زبان در این زمینه ها استفاده کنیم،  ،این سی اشتقاق استفاده کرده باشد

بیش از چهارده هزار واژه ممکن از ریشه افعال فارسی خواهیم داشت که بسیاری از آن ها پس از غربالگری، 

 بل استفاده خواهند بود.خوش ساخت و قا

سوسور در توصیف دستور زبان و دستگاه صوتی زبان، از توسل جستن به معنا خودداری کرده و 

دستوری عرضه می کند که صرفاً جنبه صوری دارد. در نظریه ساختارگرایی، سوسور الگویی دو وجهی از 

و مدلول)مفهومی که دال به آن داللت  نشانه ارایه می دهد؛ از نظر وی نشانه از دو وجه دال)تصویر صوتی(

می کند( تشکیل شده که به هم وابسته اند. از دید وی نشانه ی زبانی، رابطه بین یک شیء و یک نام نیست، 

 .بلکه رابطه میان یک مفهوم و یک الگوی صوتی است
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ان مثل صدای یعنی به جای توجه به زبان به عنوان وسیله ای برای انتقال معانی، به الگوهای خاص زب

 یک واژه، ترکیب واژه ها در کنار یکدیگر و آمیختن تصاویر حسی و تخیلی ناشی از این ترکیبات توجه کرد.

 می پردازیم.در آثار محمدرضا صفدری در ادامه به بررسی برخی از این الگوها 

 جعل واژه:

که در سوک خود می گردید...زمانی از روز کی بود که پلکان باریک برگ بیدی  سنگچیراه پله ای 

 .(8، 3188صفدری: )تاریک شد اگر برگ بید پیش از برگ بید شدن از سنگ و گچ نبوده باشد

 ساخته شده از سنگ و گچ          سنگچی

خزید توی گودال دنباله گردن روی زمین در کنار سنگ و ناودان بی جرنگیدن آن یک و نیم واژه که از 

 اصتدراکدر  اصطمقاظاز یکی دهان دهان را دیده بود در جایی باز همه  مُصطَمقوظنبودنش واژه های 

 (.341 ،3111صفدری: . )های خوبِ ُمتدارک توی دهان

 . "داشته باشید اصطمقاظا یک کم آق"عمو رو به کله گوشتی گفت: 

 (.1مصطمقوظ،  ،صفدری) ."در کار نیست اصطمقاظی هیچ"

 نام آوا:

 .(853، 3188)صفدری: . صدا می کرد رُپ رُپاز پسین تنگ سینه تو جامه ام نمی ماند دلم 

)همان،  پا و خرناس کشیدن نیله در دود و آتش. رُپ رُپآن صدا در همه جای باغ بلند می شد و 

311.) 

 ترکیب و اشتقاق:

 (.30، )همان شته خوش ورز راگچ کُ نیدهمی نرماخماهی 

 است. "خمانیدن"شکل سوم شخص ماضی نقلی استمراری از مصدر  می خمانیده*

 را می رساند: "به نرمی"اشتقاق است و از طریق وندافزایی ایجاد شده و معنای  نرما*

 

 )اسم( نرما              )پسوند(( + ا صفتنرم )
 اشتقاق
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داشت که این ترکیب . البته باید توجه تشکیل شده نرمابا  می خمانیدهاز ترکیب  خمانیدهمی نرما*

هم از ترکیب و  می نرماخمانیده( نیز همراه بوده است. بنابراین در ایجاد فعل "نرما"و  "می")با جا به جایی

 هم از اشتقاق استفاده شده است:

 

 می نرماخمانیده                       می خمانیده+ نرما)اشتقاق(

، بنابراین واژه ای در اختیار "به آرامی و به نرمی خم می کرده و ورز می داده"یعنی  می نرماخمانیده*

 ی معنای یک جمله را منتقل می کند.داریم که به تنهای

 (.9)همان، نرماگردانیدمی نک انگشت را از آن سررشته 

 (.34)همان،می نرماپیچیدزبانه های آتش به پشت و پهلوهای نوذر 

 (.34)همان،می نرمالرزیدآتشی که 

 اشتقاق:

 (.044. )همان، پهلوییدناین  ردیدمی دَدرد و درمان بود و 

 : است "ندَردید"شکل سوم شخص ماضی استمراری از مصدر جعلی  دردیدمی *

 + یدن                       دردیدن درد

 

 می)پیشوند(+ دردید                      می دردید

 

 پهلو)ی( + یدن                       پهلوییدن

 (.044)همان، . سخت جامه دران به سوی دیگری می رفتمی پهلویید یکی 

  است. "نپهلویید"شکل سوم شخص ماضی استمراری از مصدر جعلی  پهلوییدمی *

 (.044)همان،  سوزان هر دو با هم نه. پهلویندهدر تندبادی از جهش رخت ها و دست ها و پهلوهای 

 

 ترکیب و جابه جایی

 مصدر جعلی

 مصدر جعلی

 اشتقاق
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 پهلوینده                       )پسوند(َنده-پهلو)ی( + 

 ترکیب:

 .(38)همان، فروخمیدای آتش باال رفت و ناندان به بلند

 

 فروخمید                       خمید+  فرو

 .(38، همان)فرولرزیدفته در میان گرد و خاک  شیهه اسب از آن دهانه آفتاب گر

 .(30، همان)فروغلتیداین وهچیره و دهان وهچیره کشنده 

 

 :گروه نحوی

از دیوارها و  شدر هم پیچَگیاه پیچنده ای که به اندازه دکمه های رفتگان از همه خانه ها رشته های 

 (.1)همان، ستون های ساختمان و از گرزهای نخل ها باال خزیده بود

 َش)واژه بست(                       درهم پیچش-در)حرف اضافه( + هم + پیچ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکیب 

 اشتقاق
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