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 چکیده 

های لهان  های ییشیرو در گسیترۀ زبانزبان فارسیی ب  دیی  دارا بودن ییشیینب بلند فرهنگی و ادبی از لمل  زبان     

فرهنگ و   اسی  ک  در لا دادناسی . ای  الایی و لاودانگی سیبش شیدهاسی  ک  ای  گسیتره باعت الایی و لاودانی آن شیده

باشیید. در زبان فارسییی،  های علمی، فنی، ادبی و هنری رسییایی و شیییوایی داشییت دادن قایشدانش فارسییی لهان و نشییان

گیرد. ای  امر در  ها ب  ییشییوند و یسییوندها انمام میهای دیگر آریایی، از طریق ییوند دادن ریشیی سییازی مانند زبانواژه

های چشمگیری دارد؛ ب  ها با یسوند دستور زبان فارسی افاوتر زبان دری یسوندچ  دفارسی دری نیز مشهود اس . چنان

ما ک  در  شییاعر قرن چهارم از آن  رودکیعنوان مثال در فارسییی دری یمیانوندچ چندان لایگاهی در دسییتور زبان ندارد.  

  - ن مهمور در ادب فارسیی اسی  ک  امروزه از لمل  واژگا  -اسی   دیوان خود اغلش از واژگان اصیی  فارسیی دری بهره لسیت 

گیری از دستور زبان فارسی و ما را بر آن داشت  با بررسی ابیاای ک  یسوند ییَ کچ دارند، بسامد اأثیریذیری وی را در بهره

ای اسی  ک  با ییشیرو  دسیتور زبان دری مورد یووهش قراردهی.. رو  یووهش ما در ای  مقای  ب  صیورت احلیلی و کتابنان 

 ای..دن دستور زبان دری و دستور زبان فارسی ب  بررسی یسوند یَ ک در دیوان رودکی یرداخت قرار دا

 رودکی، یسوند، دستور، زبان دری، فارسی، ادبیات.  :هاکلید واژه

 مقدمه

اسی   ها ب  ای  شیر   اری  آناسی  ک  برلسیت های ایرانی در ادوار اارینی، احوالت گوناگونی را شیاهد بودهزبان     

های زبان  ...، ب( دورۀ میان  با زیرشییاخ  های زبان سییکایی، زبان مادی، زبان اوسییتایی وایف( دورۀ باسییتان با زیر شییاخ 

 . ... یشتو، زبان گیلکی، زبان طبری و  سغدی، زبان خوارزمی، زبان بلنی و...، ج( دورۀ لدید با زیر ممموعب زبان

د زبان یفارسی لدیدچ زبان رسمی، اداری، علمی و ادبی ای  دوره اس . ای  زبان  های ایرانی دورۀ لدیاز میان زبان     

شود. زبان فارسی لدید، اغلش با صف  یدریچ  دنبایب بالفص  زبان یفارسی میان چ اس  ک  اصطالحاً ییهلویچ خوانده می

شییدن فارسییی  راً یعل  نامیدهشییود. هاهدر مفهوم یاداری و دویتیچ و گاهی نیز بدون صییف  یلنی یفارسیییچ خوانده می

مسیتق  ایرانی ک  در    های مسیتق  و نیم لدید با صیف  دری آن اسی  ک  زبان دویتی و رسیمی دسیتگاه سیاسیانی و دوی 

   1391  قرون ننسیتی  همری در مشیرا ایران اأسیید شید، رسیمی  یاف  و در امور اداری و ادبی ب  کار رف چ یباقری،

111.) 

ها ک   ها و بی های کوااه و بلضیی مصیرا اسی ، گذشیت  از کلمات و عبارتآثاری ک  از فارسیی دری ماندهاری   قدی.   

در اواریخ عربی و آثار فارسیی ادوار بلد ثب  شیده، از میانب قرن چهارم همری اسی . نهضیتی ک  در زمان فرمانروایی شیاهان  

زی آغاز شید و با سیرع  امام وسیل  یاف  اا آنما ک  اندکی بلد، سیامانی برای اروی  و ب  کار بردن زبان فارسیی ب  لای اا



یدر روزگار غزنویان، فارسیی دری زبان ادبی کشیور شید و صیدها شیاعر و نویسیندۀ ایرانی ب  زبان ملی خود شیلر سیرودند و 

 (.9   1395های گوناگون علمی و ادبی و اارینی اأییف کردندچ یناا  خانلری،  هایی در رشت کتاب

غاز زبان فارسیی دری را باید از ننسیتی  آثاری ک  ید از اسیالم ب  ای  زبان ب  ولود آمده، محسیوب داشی . یاحول  آ   

زبانی ک  ید از   دید، در زبان رسیمی ایران مثثر شید؛مه. التماعی، سییاسیی و مذهبی ک  با نفوا اسیالم در ایران حاصی  گر

محمد  ،  حنظلب بادغیسییهای آن را در اشیلار  اری  نمون و قدی.  اسیالم ب  خاطر عربی یب  لای خ  یهلوی( بیب  گردید

 (.37   1336اس چ ییارشاطر،  یابی. ک  اا امروز اغییر اساسی نیافت می  رودکیو   شهید بلنی،  وصیف سیستانی

رفت   گو از رودکی سیمرقندی گندارد. زبان شیاعران یارسیی  ارسیی با فارسیی دری افاوت اسیاسییبا ای  اوصییف زبان ف      

ک. اغییر یافت  و اا دقیقی بلنی و سیایر شیاعران همگی یکی اسی  ک  در گذر زمان و اح  اأثیر سییاسی  و لغرافیای حا

 اس .و برای خود قواعد خاصی را ب  ولود آورده  اس دگرگون شده

ود. در اشیلار وی شی گوی اسی  ک  از وی ب  عنوان ییدر شیلر فارسییچ یاد میرودکی از زمرۀ ننسیتی  شیاعران فارسیی     

خورد؛ واژگانی ک  امروزه در ادبیات فارسیی مهمور و عالوه بر واژگان فارسیی، واژگان و ایفا  فارسیی دری نیز ب  چشی. می

 متروک اس . 

اند. از کودکی و احصییالت  والدت رودکی آغاز قرن چهارم اسی  ک  او را اسیتاد شیاعران و مقدشم شیلرای عم. خوانده     

افی در دسی  نیسی . عوفی، وی را یاز مادر نابینا آمدهچ خوانده ک  از طرفی دیگر در اشلار شاعر ب  اشاراای  وی اطالعات ک

در    بن همری قمری در مویید خود یلنی قریی   329کنید. رودکی در  خوری. کی  دالیی  بر بینیایی او در ییا زمیان میبیاز می

حثی نیسی  و حدقق  اشیلار او را ب  صید هزار بی  انمی   شید. در کثرت اشیلار رودکی بگذشی  و همانما ب  خاک سیدرده

ای از آن بیاقی نمیانیده،  نیدهاری  اثر رودکی کی  اکنون لز ابییات یراکانید. یمه.زده و برخی ایا حیدود سییییزده هزار بیی  گفتی 

بحر متقارب،  های دیگری نیز داشی  و از آن لمل  اسی  یا مثنوی ب  دمنب منظوم اسی . رودکی غیر از ای  مثنویوکلیل 

ای  یا مثنوی ب  بحر خفیف، یا مثنوی ب  بحر هزج مسیدس و یا مثنوی دیگر ب  بحر سیریک ک  از هم  ابیات یراکنده

ها، رودکی انوا  دیگر از قبی  قصییده و قطل  و غزل و رباعی در موبیوعات منتلف مدحی و در دسی  داری.. غیر از مثنوی

( ک  متأسفان  امروزه لز اندک ابیاای    371-380  /1  1369،  اس چ یصفاره داشت و رثاء و غیغنایی و همو و وعظ و هزل  

 در دس  نیس .

هایی هسیتند ک  ب  ارایش در اول یا وسی  یا  در دسیتور زبان فارسیی، یوندچها یلنی ییشیوند، میانوند، یسیوندها، واژک   

ها را عوض  بنشییینید و در برخی موارد، طبقیب دسیییتوری آنها میآینید و مفهوم لدیدی ب  آنها میها یا واژهواژهآخر اا 

ها و نما و برخی از اسییی.برند. در برخی از دسیییتورها، حروش نشیییان  و نقشای ب  طبقب دیگر میکننید؛ یلنی از طبقی می

اندچ ردها( آوروند، نیز در ردیف وندها یییشوندها، میانوندها، یسوندههای مرکشش ب  کار میها را ک  در ساختمان کلم صف 

 (.272  /2   1377  یانوری، احمدی گیوی،

های نامسیتقلی اسی  ک  در گفتار و نگار  دری، بر سیر کلمب مسیتق  یا در آخر در دسیتور زبان دری، یوندچها کلم    

(  شیود یا از ریشیب فل ، اسی. و صیف ، کلمب لدید دیگر یاسی. و صیف  و قید آید. ب  کما وندها، یا فل  اصیریف میآن می



. یسیوند ک  در  2آید.  . ییشیوند ک  در آغاز کلم  و ییوسی  ب  آن می1شیود. در زبان دری دو نو  وند ولود دارد سیاخت  می

 (.149-147   1392شودچ ینگه  سلیدی،  آخر کلم  ییوس  می

ود یمیانوندچ در  آید ک  افاوت دسیتور زبان فارسیی با دسیتور زبان دری در نبهای فوا چنی  بر میبا اول  ب  الریف   

 دستور زبان دری اس .

آورند. ییسیوندها  های مسیتق  ییوسیت  کلماای دارای ملناهای لدید ب  ولود میها و مورفی.یسیوندها در انمام کلم    

(. ایف( یسیوندهای اصیریفی ک   64   1393اند  یسیوندهای صیرفی و یسیوندهای اشیتقاقیچ ییمی ،  در زبان ]دری[ دو قسی.

نو  اسی  ییسیوندهای بیمیری، شینف، مفرد و لمک(. ب( یسیوندهای اشیتقاقی در گفتار و نگار  دری بسییار  خود سی   

های اسی. و صیف  گاهی  های فل  و ریشی های لدید از ریشی ها، صیرش اشیتقاا و سیاخت  کلم گوناگون اسی . وهیفب ای 

 (.150-153  1392عدد و بمیر اس چ ینگه  سلیدی،  

؛ یمی ،  154   1392اسی  یهمان،  دسیتور زبان دری با عنوان ییسیوندهای اصیغیرچ نوشیت  شیده  یسیوند یییییَ کچ در     

ک  در دسیتور زبان فارسیی عالوه بر اصیغیر ب  موارد دیگری هم:ون  اقلی  و ادری  در قید، اقلی   (؛ حال آن66   1393

. از مضیار  فل  و برای سیاخت  اسی در صیف ، احقیر و اوهی ، احبیش و ارح.، اشیبی ، نسیب ، سیاخت  اسی. آی  از ب  

ای  مورد از لمل  افاوت بارز یسیوند ییییَ ک در میان    رود؛( ب  کار می285-286  /2  1377  صیف  یانوری، احمدی گیوی،

 دو دستور زبان اس .

 های پژوهش. پرسش1

 اس ؟رودکی در کاربرد یسوند یَ ک در دیوان خود بیشتر، از کدام دستور زبان بهره لست   -

 اس ؟...( نیز یرداخت  ی آیا رودکی عالوه بر ایماد اصغیر با یسوند یَ ک ب  موارد دیگری یاحبیش، اشبی ، اقلی  و

 ؟بسامد کدام یا از انوا  یسوند یَ ک در دیوان رودکی بیشتر مشهود اس   -

 . اهداف پژوهش2

اا با بررسی ب    یسوند ییییَ ک در دیوان رودکی هستندهدش ما از ای  لستار مشنف کردن واژگانی اس  ک  دارای     

های یووهش یاسیخ  درصید اأثیریذیری رودکی از دسیتور زبان فارسیی و دسیتور زبان دری برسیی. اا بتوانی. برای یرسیش

 درخوری بیان کنی..

 وهش. ضرورت و اهمیت پژ3

شیناسیان ولود دارد، ای  اسی  ک  زبان فارسیی ملاصیر با زبان فارسیی دری افاوت  یکی از نظریاای ک  در بی  زبان     

اسیاسیی ندارد و در واقک زبان فارسیی کشیورهای ایران، افغانسیتان و االیکسیتان یا زبان واحد اسی . یزبان فارسیی در قواعد  

اوان ن افاوت چندانی ندارد؛ اما از حیت یغات و کیفیات صیوای ای  زبان را میی فارسیی میان  اسی  و با آدسیتوری، دنبای 

(. برخی دیگر ای  موارد را رد کرده و زبان کشیور ایران را یفارسییچ، زبان  38  1336ممتاز از یکدیگر شیمردچ ییارشیاطر،  

   ک  با ه. دیگر فرا دارند.کنند ک  بکشور افغانستان را یدریچ و زبان کشور االیکستان را یاالیکیچ القی می



در سیای  یخراسیان زمی چ ب  نق  از کتاب یسیرگذشی  زبان فارسیی در صید سیال یسیی  در افغانسیتان و االیکسیتان     

چه  خورشییدی محمد هاهر شیاه یآخری  یادشیاه افغانسیتان( ننسیتی  شینصیی   سی   یدر دهبو چند مقایب دیگرچ آمده ا

کشیور نام زبان فارسیی را ب  دری ابدی  کرد اا ب  مردم افغان بقبوالند ک  زبان شیما  بود ک  در مادۀ سیوم قانون اسیاسیی  

 (. www.khorasanzameen.netافاوت داردچ ی  چاالیکییو   چفارسییاس  و با زبانِ    چدریی

اس   یید از آن ک  قلمرو یگانب زبان فارسی ب  شک  و هیئ  امروزین   در کتاب یسای  ب  سای چ در ای  رابط  آمده   

ب  طوری ک  فارسییی    ؛ای، اسییمی برای زبان مورد بحت عنوان کردندشییناسییان روسیییب شییوروی در هر منطق درآمد، زبان

افغانسییتان را دری نامیدند و از فارسییی متداول در االیکسییتان ب    ملمول در ایران را فارسییی خواندند و فارسییی رای  در

شیناسیان  االیکی البیر کردند. ای  اختالش اسیامی ک  اختالش ملانی و مردمی را نیز در یی داشی ، رفت  رفت  در میان زبان

ک  اختالش  وی( یی برده بودندها یاستلمارگران شورآن. ...    گانب سیاسی زبان فارسی نیز راه یاف و دستورنگاران قلمرو س 

ها نیز با شییاو و برگی و اغییر و ابدیلی از سییرچشییمب واحد ب  دور  ها لدا گشیی ، ییاموقتی نام  افتد؛خلق از ینامچ می

گان  برای زبان فارسییی چنی  شییدچ یمای   های سیی ک  ید از اثبی  نامگردد؛ چندانتد و مقاصیید آنان برآورده میاف می

 (.  136-134   1378هروی، 

خواهی. با یرداخت  ب  ییسیوند ییییَ کچ در دیوان رودکی ب  ای  نتیم  برسیی. ک  رودکی ک  در  در مقای  حابیر می   

قرن چهارم اح  اسییتیالی حکوم  سییامانی بود و زبان دری نیز کامالً از رونق نیافت  بود و در دیوان وی نیز واژگان دری  

ییسیوند ییییَ کچ ک  از نکات برلسیتب دسیتور زبانی بی  زبان فارسیی و زبان دری    خورد آیا در کاربردبسییاری ب  چشی. می

 اس ؟یا طبق دستور زبان فارسی از آن بهره لست   ؛اس اس ، افاوای قائ  شده

 پیشینۀ پژوهش

در باب شییر  حال رودکی و اشییلار وی مقاالت و کتش نفید و گوناگونی اا ب  امروز چام و منتشییر شییده اسیی  ک   

 کرد اوان ب  موارد زیر اشارهمی

یییا بیی  یرنییانچ عنوان اثری اسییی  کی  چهی  مقیایی  از یووهشیییگران ایالییا ییرامون احوال و آثیار رودکی، بی       

صییفح  ب  چام    526در    1396آوری شییده و در انتشییارات اکو اهران ب  سییال  ، لمکشییاه منصییور خوال  اشکوشییش  

 اس .ها و قطلات شلری وی یرداخت  شدهرودکی، آرای  اس . در ای  اثر ب  اوزان شلریرسیده

در نشییری  دانشییکده ادبیات و علوم انسییانی    1338ییغات و ارکیبات رودکیچ ب  قل. عسییکر حقوقی ک  در سییال       

با مرالل  ب  فرهنگ یغ  اسیدی، یغات و ارکیبات    حقوقیاسی . در ای  مقای   چام شیده  4و3دانشیگاه اهران ب  شیماره  

 اند.رودکی را با نمون  شواهدی ملنی نموده و اوبیح داده  دیوان

رانی ییاییز و زمسیتان  در مملب مطایلات ای  ا  فرهمندرویی یمضیامی  مشیترک اشیلار رودکی و حافظچ ب  یووهش    

اسی . ای  یووهش، ب  صیورت اطبیقی بی  مضیامی  مشیترک دیوان ( منتشیر شیده148  -129، صیف   36  ، شیمارۀ1398

 اس .ا دیوان رودکی انمام گرفت حافظ ب

 کنی. اس  ک  ما ب  یا نمون  بسنده میهای دستور زبانی نیز چندی  مقای  نوشت  شدهدر مورد یسوند   



ای را با عنوان ینقش ییشیوندها و یسیوندها در زبان فارسیی، یسیوند  مقای   1348در سیال    محمدعلی امام شیوشیتری   

  سیازی در فارسیی با آوردن نمون اند ک  در آن ب  ییسیوند ادچ از منظر لا واژهنتشیر نمودهنشیریب وحید م  67ادچ در شیمارۀ  

 اس .هایی ب  شر  و اوبیح یرداخت مثال

یووهش ما از آن منظر بدیک اسی  ک  ییسیوند ییییَ کچ را در دیوان رودکی با بررسیی دسیتور زبان دو زبان فارسیی و    

 اس .ر هیچ کتاب، نشری  و سایتی، یووهشی ب  ای  ول  نوشت  نشدهای. و ددری مورد بررسی قرار داده

 روش پژوهش

آوری  ک  ابتدا ب  لمک  شیود؛ اوبییح ای ای و ب  شییوۀ احلیلی و اوصییفی الرا مییووهش حابیر ب  صیورت کتابنان      

یردازی.. ید از فارسیی و دیوان رودکی میهای فارسیی دری، دسیتور زبان فارسیی، دسیتور اارینی زبان منابک از دسیتور زبان

کنی.. در یایان نیز آوری و ادوی  میها را لمکگیرد؛ سیدد ای  یادداشی برداری از منابک مذکور صیورت میآن، یادداشی 

 گردد.های مورد نظر احلی  میداده

 بررسی پسوند »ـَ ک« در دیوان رودکی 

شییود. او در دیوان خود با گزینش صییحیح  هنرهای شییاعران  محدود نمیدیوان رودکی، انها ب  مناهر عاشییقان  و      

یردازد ک  بررسیی همب ادوار آن در ای  لسیتار  واژگان، در بیان غیر مسیتقی. اندیشی  خود ب  اعتالی زبان و فنام  آن می

 ای. ت گنمد. ما انها ب  یا بنش از دستور زبان با عنوان یبررسی یسوند یَ کچ در دیوان وی یرداخنمی

 بانگا   .1 

 بانگا بر برده ب  ابر اندرا             یویا دیدم ب  حوایی سرخد        

 ( 2  1386یرودکی،                                                                    

   ای  بانگا(  1339بانگ + یَ ک = اس. مصغر، بانگ کوااه یدهندا،  

در ای  لا رودکی ب  اناسیش دسیتور زبان دری و دسیتور زبان فارسیی از یسیوند ییییَ ک در لایگاه یاسی. اصیغیرچ بهره    

اوان گف  از واژگان  اسی . در واقک میاسی . در ادبیات فارسیی ای  واژه انها در دیوان رودکی ب  کار گرفت  شیدهبرده برده

 خورد.ها ب  چش. نمیابداعی رودکی اس  و در سایر دیوان

 . یحنا 2

 بلب  ب  شاو گ  بر، با یحنا غریش  ص  ب  سرو ب  بر، با نغمب که صل

 ( 6  1386یرودکی،                                                                              

 دوس  داشتنی.یح  + یَ ک = یح   

یسیوند ییییَ ک طبق دسیتور زبان فارسیی از نو  یاحبیشچ اسی . بسیامد ای  نو  یسیوند در ادب فارسیی نسیب  ب  سیایر     

  کرد.  اوان ای  نو  یسیوند را مشیاهدهب  طوری ک  در اشیلار شیاعران که  و ملاصیر می برخوردار اسی ؛انوا  از وسیل  باالیی  

یکسیروی، رودچ  نویسید  یای  ملنی یاحبیش و دیسیوزی( نیز قیاسیی اسی . در ای  ملنی نیز انها کاش ب  کار میمی  کسیروی

 اوان احبیش و ارح. را رساند.(. یلنی غیر از یسوند یَ ک با هیچ یسوندی نمی16   1330



 .کنیزک3

 ب  شش ز یاری او نزد لمل  ینهان بود بدوبسا کنیزک نیکو ک  می  داش  

 ( 22  1386یرودکی،                                                                              

کنیز + یَی ک  کاش آخر ای  یفظ لزو کلم  نیس ، بلک  برای اصغیر یا احقیر اس ؛ مصغر کنیز یلنی کنیز خردسال     

 نیزک(.  ای  ک1339یدهندا،  

یسوند ییَ ک برای ساخت  اس. مصغر، ول  مشترکی بی  دستور زبان فارسی و دستور زبان دری اس . چنان چ  در     

 آوری. اس  ک  ما انها از شاهنامب فردوسی و دیوان منوچهری دامغانی شاهد میاشلار بسیاری واژۀ یکنیزکچ آمده

 را کنیزک ازو بار داش قضا               ک  ایرج بر او مِهر بسیار داش  

 ( 1/60  1386یفردوسی،                                                               

 با زیف ایاز و دیدۀ فنری               س  دوشیزههدهد چو کنیزکی

 ( 108  1347یمنوچهری،                                                                   

 . دستا 4

 گن  خویش بر او افکندم          چون گسی کردم  ب  دستا خویش

 ( 39  1386یرودکی،                                                                     

   ای  دستا(1339دس  + یَ ک= اس. مصغر؛ دس  کوچا یدهندا،     

رسیاند. در دسیتور زبان دری  ییییَ ک در یدسیتاچ از لمل  یسیوندهای اسیمی اسی  ک  یاصیغیرچ و یکوچکیچ را می   

آید و ب  انهایی ب  حیت اسیی.  های دارای ای  یسییوند، ب  حیت لزء فل  مرکش منکشییف میاسیی   یبرخی از کلم آمده

 (.154   1392شود  یبا کرد، چشما کردچ ینگه  سلیدی،  ستلمال نمیا

آورد ک  یوقتی ب  دسی  خود او را فرسیتادم خطای خود رودکی بلد از اوصییف قد  و ایام الی  و گ  ای  بی  را می   

 (.95  1374را ه. گردن او افکندمچ یرودکی،  

خورد از لمل   ن گذشیت  و چ  در عصیر حابیر ب  چشی. میواژۀ یدسیتاچ در اشیلار اغلش شیلرای ایران چ  در قرو   

 شاعر غیر ایرانی ک  ای  واژه را در دیوان خود آورده، یاقبال الهوریچ اس  

 کوبد ک  م دستکی بر سین  می       چش. گیرایش فتد بر خویشت  

 ( 183   1366یالهوری،                                                                   

 . یارکی  5

 یارکی داشت. ب  بر هر دم              ن  چنان. ک  ییش از ای  بودم 

 ( 41  1386یرودکی،                                                                            

   ای  یارک(.1339یار + یَ ک= یکچ ه. احبیش را رساند و ه. اصغیر را یدهندا،     



های بسییاری برای احبیش با یسیوند ییییَ ک ولود دارد برای نمون   دیبرک، طفلا. در  سیتور زبان فارسیی نمون در د   

بی  فوا یکیچ در ییارکیچ، یسوند صف  و قید ساز نیس ؛ بلک  ییاءچ متص  ب  یسوند ییَی کچ یاء وحدت اس . یسوند  

 قیدساز هستند.یکیچ در هر دو دستور زبان یدری و فارسی( ب  عنوان یسوندهای  

 اس  در ادب فارسی واژه یارک چند نمون  در دیوان شمد و یا بار در دیوان منوچهری دامغانی آمده   

 ای ای       گویی از یارک بد مهرس  او را گل فاخت  وق  سحرگاه کند مشغل  

 ( 187  1347یمنوچهری،                                                                      

داری  درییی   خییود  یییارک   وز 

 

برآیی؟   کی  کیی   بگیو  مییاه   ای 

 (94  /6   1378  یمویوی،     

 .کفا 6

 کفا بر آرد ز خش. و راند سلطان   باز ب  کردار اشتری ک  بود مس 

 اا بشود ایرگیش و گردد رخشان   ها  یاک بگیردمرد حرس کفا 

 (42   1386یرودکی،                                                                       

کف + یییَ ک= همانند کف، یسوند ییییَ کچ در اینما از نو  اشبی  اس . ملنی بی  ای  اس  ک  یمانند شتر مس      

گیرد اا صییاش و شییفاش شییودچ یرودکی،  های آن را بر میدهد؛ مرد نگهبان خ. کفا آورد و غلب  نشییان میکف ب  یش می

اسیی ، ما برای آوردن شییاهد از (. در ادبیات فارسییی یکفاچ در ابیات شییاعران بسیییاری ب  کار گرفت  شییده117   1374

 کنی. شاهنام  حکی. اوس ب  یحا  سبا مشترک با رودکی بسنده می

 افگ  و شیرکش س.ش و کفا سی   کشان دمش در یای با یال و بُش 

 ( 1156 / 2  1386یفردوسی،                                                                 

 . ایرک7

 چ  چیز اس  آن یالیا ای  برشان چ  چیز اس  آن رونده ایرک خرد

 ( 51   1386یرودکی،                                                                        

   ای  ایرک(، ایر کوااه.1339ایر + یَ ک = اس. مصغر؛ اصغیر ایر اس  یدهندا،       

 اس . ه نمودهرودکی بار دیگر طبق دستور زبان دری و فارسی از یکاشچ یسوند ساز برای ساخت  اس. مصغر استفاد   

اسی ؛ ب  طوری ک   یایرکچ از لمل  واژگانی اسی  ک  در گذر زمان از دایرۀ کاربرد شیاعران، مهمور و متروک نشیده   

 شود.میهای گذشت  در شلر شاعر ملاصر، احمد شاملو، نیز دیدهعالوه بر شاعران قرن

 (.811   1391،  1زنند یشاملو، جبند/ اازیان  میو عشق را/ کنار ایرکِ راه

 مر ایرک و مر ناک را مثایی       قراری س  یگامی و بی وز س

 ( 471  1373یناصر خسرو،                                                               



نماید ک  در ای  بی  رودکی یکاشچ متصی  ب  ییالیاچ یسیوند نیسی  و از اصی  واژه اسی . در  یادآوری آن الزم می   

اسی   یلنسیی از فوالد لوهردار را گویند ک  از آن شیمشییر سیازند(. یالرک. بالرکچ ی  ملنی شیدهنام  دهندا چنیغ 

   ای  یالیا(.1339یدهندا،  

رمزی سیییهروردی، ییالییا ای  برشانچ بی  صیییورت یای  بالرکچ از لملی  هفی  عمیاییش مطر     –در اثر عرفیانی       

 اس .شده

افروز، سییش.  ف  هف  چیز  اول کوه قاش ک  والی  ماسی ، دوم گوهر شیشها در لهان چ  دیدی؟ گگفت. از عمایش     

  / 3  1355  ی،کارگاه، ینم. زره داوودی، شیشی. ای  بالرک، هفت. چشیمب زندگانی یسیهرورددرخ  طوبی، چهارم دوازده

229.) 

 . میانا 8

 گویی از یکدگر گُستَستی       میانکش نازگا چو شانب مو 

 ( 57  1386یرودکی،                                                                     

   ای  میانا(.1339میان + یَ ک= اِس. مصغر؛ کاش اصغیر و احقیر؛ کمر خرد یدهندا،     

  یسوند یَی ک برای احقیر و اوهی  انها در دستور زبان فارسی لایگاه خاصی دارد و در دستور زبان دری از ای  نمون   

وهی  اسی  برای مثال یسیوند ییییَ ک در یمردکچ در دسیتور زبان فارسیی از نو  احقیر و ا شیود؛نیز با عنوان اصیغیر یاد می

 (.66   1393ستور زبان دری از نو  اصغیر ییمی ،  ( و در د285  /2   1377 یانوری، احمدی گیوی،  

اوان اثر دسییتور زبان دری را دید واژه ینازگاچ اسیی . یگاچ در دسییتور زبان دری دیگر در بی  رودکی ک  می   

(.  154   1392... ینگه  سیلیدی،    آید و یسیوند اصیغیری اسی   زیباگا، کدوگا وها مییسیوندی اسی  ک  بلد از واول

 اس  بر بی  فوا در ابیات دیگر نیز از یسوند دری یگاچ استفاده کرده رودکی عالوه

 و آن ده  انگ او گویی کسی

 

 ام ای  کازهبتگا از آن گزیده

کیرد   نییی.  دو  بیی   نییار   دانیگیکیی 

 ( 16   1386یرودکیی،             

 اندازهک. عیش نیا و دخ  بی

 (101یهمان                       

یمیاناچ در شیلر اغلش شیلرا و مماید سیبل  مویوی آمده اسی ؛ ما برای شیاهد ب  بیتی از مسیلود سیلد سیلمان اکتفا     

 کنی.   می

 گ  گ  بر آن میانا سیمی  کمر شود زری  کمر نگاری و مشکی  دو زیف او

 (125  1309یسلد سلمان،                                                                     

 زیفا   –. نسیما  9

 و ز زیفا او نسیما نسترون     از گیسوی او نسیما مشا آید

 (70   1386یرودکی،                                                                     



= اس. مصغر؛ منظور از نسیما، نسی. کوااهی اس  ک  از زیف کوااه یار با بوی خو  مشا و نسترون  نسی. + یَی ک   

ی ینسیییماچ را در دیوان خود ب  کار  رسیید. در ادب فارسییی غیر از رودکی سییمرقندی، هیچ شییاعری واژهب  مشییام می

 اس .نگرفت 

 اس ؛ گیسوی کوااه.زیف + یَ ک = یسوند ییَ کچ در ای  لا نیز ب  صورت اس. مصغر آمده   

 اوان در اشلار شاعران ادبیات فارسی ب  وبو  دید واژۀ زیفا از یر بسامداری  واژگانی اس  ک  می   

 شانی زیفا رعنای اوی ون ف ییچ    بارد اندر ک ش کونشا و عنبر میم

 (1003   1380یسنایی،                                                                

 . کارک10

 کنون اوانی باری خشوک ینهان کرد        ینهان بود ایا بالی  اگر کارک او 

 (83  1386یرودکی،                                                                   

   ای  کارک(.1339یدهندا،  کار +یَ ک = مصغرِ کار؛ کار کوچا     

خورد. اص  واژۀ در ای  بنش نیز ییروی رودکی از دستور زبان مشترک دری و فارسی در یسوند یییَ ک ب  چش. می   

 اس  شماری آمدهیکارکچ در اشلار شاعران انگش 

 با نلم  و با سی. و زر آید ک  من.  یا چندی یکی بر آید ک  من. هر 

 ناگ  ال  از کمی  درآید ک  من.   وزی چون کارک او نظام گیرد ر

 (79   1370یخیام،                                                                       

 شاخا  –. مرغا  11

 ب  زار از بر شاخا همی فنود            بدان مرغا مان. ک  همی دو 

 (85   1386یرودکی،                                                                 

رساند. غیر از دیوان  یسوند ییییَ کچ در مرغا و شاخا هر دو از نو  یاس. مصغرچ اس  ک  خردی و کوچکی را می   

در اشیلار اغلش شیاعران مرغا و اوان  اسی . اما ب  صیورت لدا میرودکی ای  دو اسی. مصیغر در یا بی  گنمانده نشیده

 شاخا را دید.

 بر شاو سراید سرود ملمش   آویزهر نی. شبی مرغا شش

 مناطشگویند سن  لمل  بی       گویمرغان چو خطیبان بیهده 

 از باد بزان وز اگرگ منصش   ا بید یرزنده و ناینده شاخ 

 (96   1387یبهار،                                                                        

 . دیبرک12

 وز دو گ  سرو اندر او یر کای    ماه امام اس  رویِ دیبرک م  

 (101   1386یرودکی،                                                                 



 دیبر + یَ ک= یسوند در ای  لا از نو  احبیش اس ؛ ب  ملنی دیبر دوس  داشتنی.   

(؛ ای  نو  یسیوند  285  /2   1377  اسی  یانوری؛ احمدی گیوی،آمدهدسیتور زبان فارسیی یدیبرکچ از نو  احبیش  در     

 اس  در دستور زبان دری لایگاهی ندارد. در دیوان شاعران واژۀ دیبرک در اشلار محدودی آمده

 ییوست  بود با ما یاری ک  ب  ما ییوس  رک ارساگف  آن دیبزنان میناقوس

 (115   1391ا... ویی، یشاه نلم                                                       

 . کرما 13

 ااب ناگاهی بتاف  کرمکی شش  شش زمستان بود کدشی سرد یاف 

 (107  1386یرودکی،                                                                   

   ای  کرما(1339کرم + یَ ک= اس. مصغر؛ کرم کوچا یدهندا،     

اسیی .  رودکی اسیی  ک  انها چند بی  محدود ب  لا مانده  کلیل  و دمن بی  فوا از بنش ابیات یراکنده و منظومب     

نیامی  دهنیدا  شیییود. در یغی اوان در واژۀ یکدیچ دیید کی  در زبیان هنید و دری بی  یمیمونچ اطالا میدری را میایأثیر زبیان  

 اس   یمیمون را گویند و ب  زبان علمی اه  هند نیز میمون را کدی گویندچ یهمان  ای  کدی(.چنی  ملنی شده

اره شیده در دیوان رودکی، بیشیتر اسی  ک  ما انها  های اشی بسیامد واژه کرما در ادبیات فارسیی نسیب  ب  سیایر یسیوند   

 کنی. ب  یا نمون  از شاهنام  یداستان کرم هفتواد( بسنده می

 از آن سیش وآن کرما اندر نهف          ا  ییش مادر بگف  سبا سی.

 (1066  /2   1386  یفردوسی،                                                        

 . طلاما 14

 اا یزند از سمو طلاما چاش   هر یکی کاردی از خوان برداش 

 (134   1386یرودکی،                                                                   

اماچ یسیوند مصیغر اسی . منظور رودکی از مصیر  دوم یینت  غذای منتصیر برای طلام + ییییَ ک = یکاشچ در یطل   

اس  و ناهار از ارۀ دشتیچ اس . در ادب فارسی و دری ب  غیر از رودکی هیچ شاعری یسوند یَی ک را ب  طلام متص  نکرده

 ای  واژه از لمل  واژگان ابتکاری رودکی اس .

 گیرینتیجه

در دیوان رودکی حدود چهارده بی  با شانزده واژۀ متص  ب  ییسوند یَی کچ ولود دارد. از میان ای  واژگان دوازده       

مورد ب  نو  یمصییغرچ، دو مورد ب  یاحبیشچ، یا نمون  مشییترک میان یاحبیش و اصییغیرچ و یا نمون  ب  یاشییبی چ  

 اس .یرداخت  شده

یووهش اکر کردی.، در دستور زبان دری ییسوند یییَ کچ انها یا نو  دارد و آن   گون  ک  در مقدم  و اهمی همان   

ای هم:ون یاشیبی چ، یاحبیشچ، یارح.چ، و...  اصیغیر سیاز اسی . اما در دسیتور زبان فارسیی یسیوند ییییَ ک ب  انوا  گسیترده

 شود.اقسی. می



امانی و رواج فارسیی دری سیلی بر آن رودکی در دیوان خود ب  اناسیش منطقب لغرافیایی و اسیتیالی حکوم  سی      

داشت  اس  اا مطابق آن و قواعد دستوری فارسی دری از یسوند یییَ ک استفاده کند. وی عالوه بر ای  ک  از یوند یییَ ک ، 

اسی. مصیغر سیاخت  در سی  واژه نیز طرحی نو انداخت  ک  در دسیتور زبان فارسیی لایگاه شیاخصیی را ب  خود اختصیا   

 نمود.وان ب  یاحبیشچ و یاشبی چ اشارهااند ک  میداده

اوان در کاربرد یسوند یییَ ک طبق قواعد دستوری دو زبان و استفاده از واژگان دری در  قدرت شاعری رودکی را می     

اسی  در قایش شیلر و غزل و سیایر ابیات خویش ک  امروزه ب  یحا  عوام  منتلف در زبان فارسیی متروک و مهمور شیده

 ها در ادبیات شود.ری در دیوان خود بگنماند و مایب ماندگاری آنهای شلقایش
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