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 هچکيد

شناسان را هايي است که در ساخت لغات جديد، زبانترين واژهپيشوندها و پسوندها از مهم

کند و کند که در ساخت اسم، صفت و قيد نقشي بسيار اساسي و باارزش ايفا ميياری مي

سازی زبان فارسي، بخشي مهم از اين بار سنگين را با عنوان يکي از عناصر مهم در واژهبه

کشد و در زمان بسيار کوتاه با ساختن هزاران واژة تخصصي و م بر دوش ميشايستگي تما

سازد و از سوی ديگر با ايجاد از پيش غني ميسو، واژگان زبان فارسي را بيشعلمي، از يک

دارد. سدی محکم، زبان فارسي را از هجوم اصطالحات بيگانه تا حدودی مصون نگه مي

فردوسي که خزانة لغت و گنجينه فصاحت زبان  مهشاهناساز در بررسي پسوندهای صفت

سازی های تاريخي کلمهسازی صحيح صفت و معين کردن قالبفارسي است، برای کلمه

دهد که فردوسي در رو نشان مي نمايد. پژوهنده در پژوهش پيشصفت بسيار ضروری مي

پسوند  71ب به سازی صفت از پسوندها بسيار ماهرانه استفاده کرده است و از قريکلمه

 ها معاني بسيار گوناگوني افاده گرديده است.سازی بهره برده است که از آنصفت

 .شاهنامهساز، ، پسوندهای صفتصفت: هاواژهکليد

 

 
 

 * aghotbizade@yahoo.com 

 **maryam.tavoossi@gmail.com  
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  مهمقد  
توان آن را دهد، درنتيجه ميپسوند واژکي است که طبقه دستوری واژه را تغيير مي

شود، جا که به زبان فارسي مربوط ميتا آن عامل تغييردهندة دستوری کلمه ناميد، ولي

ساز انجام گرفته ويژه پسوندهای صفتهايي بسيار اندک در مبحث پسوندها بهپژوهش

ای کامل از های مختلف فارسي و تاجيکي، مجموعهها و مقالهيک از کتاباست و در هيچ

تنها به بررسي ساز را نيافتم، گويي هريک از پژوهندگان علم دستور پسوندهای صفت

شناسان با در نظر نگرفتن تعريف اند و برخي از زبانتعدادی معدود از پسوندها پرداخته

عنوان ها، کلمات مستقل و دارای معني را بههای آنپسوند و شناخت ناقص از ويژگي

دار( و کار يار( و دار )جانيار، دولتاند، مانند يار )هوشساز قرار دادهپسوندهای صفت

 کار، درودکار( و... جوش)

کننده از ساخت يک صفت است که ساز، معاني افادهارزش ديگر پسوندهای صفت

ها هم به شناسان را به خود معطوف داشته است و آنمتأسفانه توجه تعدادی از زبان

اند. به همين سبب در اين پژوهش با توجه به ارزش و شايستگي از بيان آن برنيامده

 شاهنامهسازی صفت و با توجه به ارزش و اهميت ساز در کلمهای صفتاهميت پسونده

های مهم زبان فارسي، درصدد برآمديم به بررسي پسوندهای عنوان يکي از گنجينهبه

 ساز در اين مقاله بپردازيم.صفت
 کتاب و مقاله مراجعه شده است. 317در انجام دادن اين پژوهش به 

اند، هايشان سخن راندهگونگي تشکيل صفات در کتاببرخي از علمای دستور درباره چ

طور کامل و ها را بهبرای مثال: خواجه حسن نصاری در ذيل حروف، موارد کاربرد آن

، انواع پسوندها از زبان ادبي حاضره تاجيکصحيح ذکر کرده است. در کتاب گراماتيکي 

يار ناقص به بحث ، بسو دستور شاهنامهبندی شده است. در کتاب ديد معني تقسيم

طور صحيح، دهد که مؤلف بهشده و نشان ميپرداخته شاهنامه سازی صفت درکلمه

 را بررسي نکرده است. شاهنامهصفات به کار رفته در 
ها تر آنرضا دايي جواد اشاره کلي به انواع صفات فاعلي، مفعولي و نسبي کرده و بيش

مباني علمي ست. شفاهي نيز در کتاب را از ديدگاه دستور زبان عربي بررسي کرده ا
، بسياری از ابهاماتي را که ميان صفت، اسم ، قيد و... باعث اختالف دستور زبان فارسي

مند، يکي ها موجب شد اين کتاب ارزشعلما گرديده است، روشن کرده که همين انديشه

، ده روش را حسين عماد افشار دستور از مباني علمي در اين پژوهش قرار گيرد. در کتاب

برای ساخت صفات برشمرده و راه نهم و دهم را ترکيب پيشوند و صفت و ترکيب اسم و 

دهد که از ترکيب نشان مي شاهنامه که پژوهش ما درپسوند ذکر کرده است، در حالي
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مضارع و از ترکيب شماره و صفت، اساس ماضي و اساس ماضي و بنپيشوندها با اسم، بن

 22طورکلي قريب به ها، بهلفي ساخته شده است؛ پس از بررسيمضارع هم صفات مخت

 کند.های جديد ميساز را يافتيم که کمک شايان به ساخت صفتپسوند صفت
 شاهنامهسازی صفت در دهد که فردوسي در کلمهنگارنده در پژوهش حاضر نشان مي

فاده گرديده، استفاده ها معاني بسيار گوناگوني اساز را که از آنپسوند صفت 71قريب به 

، انه، ـه، نده، گر، گار، گاره، ان، ا ساز عبارت است از:کرده است که اين پسوندهای صفت

، ناک، مان)اور(،  ور)اومند(،  مند، بد، ايزه، بان، وار)وش(،  فش، سار، ينه، ين، ايک، ی

 .آگين، م، فام، گون
 بحث و بررسي

 «ا»ساز پسوند صفت -3

 « ا»ساز با پسوند صفت ترکيب ماده مضارع -3-3

سازد و در معنای به ماده مضارع بچسبد، صفت فاعلي مي« ا»ساز هرگاه پسوند صفت

صفت »توانايي و دوام صفت در موصوف است که آن را صفت مشبهه نيز مي نامند. 

: 3121)انزلي، « ترمشبهه يا دائم در حقيقت همان صفت فاعلي است با دوام و ثبوت بيش

22.) 
 راه  ز   نپيچـد بينـا   سـر  مــرد    يـي و  کـام  و گنج  و سپـاهتوانا

 (222/ 8: 3121)فردوسي،              
       خداونــد   دانـا  و   پرهيــزگار  نخست  آفـرين  کـرد بـر کردگار

(111/ 8)همان:                
 «ا»ساز ترکيب اسم با پسوند صفت -3-7

سازد که افاده معنای به ماده مضارع بچسبد، صفتي مي« ا»ز ساپسوند صفت شاهنامهدر 

آن را صرف و نحو تاجيک زاده سمرقندی در کتاب کند و سيد رضا عليشباهت مي

 (.11: 7111)سمرقندی،  ناميده است« صفت تشبيهي»

 به  پي مشک سارا کنم خاک را   کنـم  زنـده  آييـن  ضحاک  را

 الص و بي غش، معني کرده است )ف ف(.)معين، سارا را به معني خ   

     «ان»ساز سوند صفتپ -7

سازد که چسبد، صفت فاعلي ميبه ماده مضارع مي« ان»ساز پسوند صفت شاهنامه در  

 (.22: 3121)انزلي،  گوينددر تاجيکي صفت حال( نيز ميبه آن صفت حاليه )
 وانـا  ناتـم  ر کار  وــه  هـب   وانـاـت  روانن  چـرخ  ـچنين   است  آيي

 (178/ 8)همان:                             
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روانـاخ  تــا نهـستهمـي  رانـد  گ    روانه  کـــردار  کـوه  ــي  بـسپاه  

 (227/ 8همان: )                            

                             ه سـر بــر کالهـب انـرخشوت ـز ياق  رو  شهـريـاری چـو مـاهــنشسته  ب
 (71/ 3)همان: 

روه ـم گـه  هـبرفتنـد  گـردان  هم  وه  ـبـرآمد ز ک  انـتابچـو خـورشيد 
 (12/ 3)همان: 

 ادـو بـزمين  ت گـردانچـرخ     مـخ  ر  تـو بـادــجهـان  آفـرين  ب  درود
 (12/ 3)همان: 

  دمانه کشتـه  شـود صـد  هژبر ــک  انــر اين نيز جنگي بـود  هـر زمـب
 (113/  8)همان:

   جهـان را  از  او  بيم و اميد دان   د دان  و خورشيـچ رانـپر او مـرغ ـب

(11/ 3)همان:   

بهشت بريـن روی خندان   اوست      دان اوستاخ و ميــن کــسپهـر بري
(  71/ 3)همان:   

    ها  ز يـزدان   زنيـم همه  داستان  مـزني  انـگرير روی ــهمه  دست ب
(79/ 3)همان:    

چنين  اسب  تازان  ز دشت نبـرد      ردـم گفت آن دالور دو مـگسته هـب
(281/ 8)همان:     

 «گاره»ساز پسوند صفت -1

که در معنای کاره است به اسم معني بچسبد، صفت « گاره»ساز هرگاه پسوند صفت

سازد که داللت بر کثرت و تکرار وقوع فعل در موصوف دارد و به آن صيغه فاعلي مي

 گاره در بيت زير:کاره يا ستمگويند، مانند: مرد ستمهم ميمبالغه 
  چنيـن  از ره پاک  يـزدان  مگـرد  مرد گارهستمبه ماهـوی گفت ای  

(112/ 8)همان:   

 «گار»ساز پسوند صفت -1

گويند و از مبالغه هم مي سازد که به آن صيغةصفت فاعلي مي ساز،اين پسوند صفت

 صفات سماعي است.
  بيامـد  يکي  بـر لب جويبـار   پـرهيـزگارآن  سـوگــواران  از  

(119/ 8)همان:   
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صفت پروردگار به معني مطلق و عام، يعني  شاهنامهدر »اين تذکر الزم است 

کننده به کار رفته کننده و کردگار، به معني فعال و بسيار عملدهنده و تربيتپرورش

 (.81: 3111يعي، )شف« است، نه به معني خاص يعني خدا
    کـــردگارپيـــام   آمــد  از  داور      ن سوگـوارـي چنيـسال نشستنــد 

(2/ 3)همان:   

 کــردگاربــه   نــام  جهــان  داور    ارـاد بـده  پنج  هشتـز هجـرت  ش
(111/ 8)همان:   

 دگارپــــرورخـداونــد    دانــا   و     ردگارــرد  بـر کـنخست آفـرين  ک
(111/ 8)همان:   

 گارکـامشکفتــه    هميشـــه  گل    ارــست خرم بهکه  ايران  چو  باغي
(171/ 8)همان:   

 «گر»ساز پسوند صفت -2

ساخته شده است با « گر»هايي که با پسوند صفت شاهنامه های زير ازدر بيت

هايي حالت نشين شده است و صفت، خصوصيت، عالمت وهای مختلف کلمات همگروه

شده، خصلت و خصوصيات های ساختهوسيلة صفتدهد و فردوسي بهگوناگون را نشان مي

 في کرده است:های اثرش را معر  قهرمان
  ر گنـه کشته اندر  نگبزيـن  بي   دادگــرت  کای  داور   ــهمـي گف

(71/ 3)همان:   

  ا به سر چه آورد از آن خويشتن ر  رــدادگاک  بـيـشنيـدی  که  ضح
(112/ 8)همان:   

   به  داد و دهش تنگ بستم کمر  پيـروزگــران  يــزدان  ــبـه   فـرم
(2/ 3)همان:   

  مردی و مردمي کار ماستجوان  تـاسـم يـار  پيروزگــرکه يــزدان 
(291/ 8)همان:   

  های خودکامه راشنيد آن سخن  د آن  نامـه  راـبستـ  گـر چارهزن  
(112 /8)همان:   

سازد که معني خصلت و در پايان ماده مضارع بيايد، صفت فاعلي مي« گر»هرگاه 

 رساند:صاحب بودن را مي
توانگـر سپهبـد  يلي  بـا  سپاه   ال شـاهـي ز گستهم يل خـچه گوي

(111/ 8)همان:   
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 «نده»ساز پسوند صفت  -1

صل شود، صفت فاعلي در معنای به پايان مادة مضارع مت « نده»ساز اگر پسوند صفت

آن را صرف و نحو تاجيک زاده سمرقندی در کتاب سازد که عليکار موقت و غيردائم مي

 (. 113: 7111)سمرقندی،  اسم فعل ناميده است

 است. شاهنامه ساز دراز و صفتساز پسوندهای مشترک ميان اسم« نده»پسوند 

، فردوسي از ساخت کلمه آفريننده، خداوند و از ساخت کلمة شاهنامهدر بيت زير از 

 بيننده، چشم را افاده کرده است که هر دو کلمه در بيت زير اسم است:
 امکـه  باريــد خــون  از دو بيننـده  امگــواه   مـن  اسـت   آفريننــده

(191/ 2)همان:    

 شده با اين پسوندو اما صفات ساخته
   در حجـره بستنـد و شـد  ناپديد    دـشد ناپدي تابندهچو  خورشيـد  

(12/ 3)همان:     

 سرت  برتـر  از  ابـر  بارنــدهانـد      انـدجهان  هفت  کشور تو را بنده
(31/ 3)همان:      

 درفش  فروزنـده  بـر پای، پيش        چو آمد سپه ديد برجـای خويـش
(71/ 3)همان:    

       پرستنـده  و  مهربـان بنده بود   بـود  پرستنـدهرک  ـورا  پنـج  ت
(11/ 3)همان:    

       نگيـرنـد  بـي  آزمايـش  هنـر   و  بـا  گهــر  داننــدهان   ـجوانـ
(137/ 8)همان:    

 شاهنامهها در ين صفتشايان ذکر است صفت فاعلي داننده، يکي از پرکاربردتر

 فردوسي است:
زمين را چو دريای جوشنده ديد        ديــد دهـخروشنواره ـيکـي  شيرخ

(78/ 3)همان:   

      ره سود  بنمود  خود مايـه خورد  ـرد  کــردـرا  گ   فريبنـدهجهـان  
(2/ 3)همان:    

نـزد  پيش  او شير  درنـده  گام        ـو سـامـنديدنـد هرگـز  سـواری چ
(8/222)همان:     

ز ياقـوت رخشنـده  بر سرش تاج      ت عـاجـمنوچهـر  بـرخاست  از  تخ
(18/ 3)همان:     

همـو يابـد از چرخ گردنده کـوس      چنان دان که هرکس که دارد فسوس
(287/ 8)همان:    
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ز گستهم  گوينده جز جان مجـوی    گر آيد بـه  نزديک و باشد جـز اوی
(281/ 8مان: )ه      

بـه يـاد  مـران مـرد جوينـده  داد     ر  نگينش نهـادـگل انـدر  زمـان  ب 
(117/ 8)همان:     

 شده، چنين است:هايي که برای صفت نسبيترين تعريفيکي از کامل

صفت نسبي، صفتي است که به کسي يا جايي يا جانوری يا چيزی نسبت داده شود »

ندرت ضمير )جانشين( ساز به آخر اسم، صفت و بهپسوندهای صفتتر با افزودن و آن بيش

 (.332: 3128)احمدی گيوی، « شود، مانند: تهراني، خودیخته ميسا

های نسبي در اين دريافت که صفت شاهنامههای کامل در نگارنده پس از بررسي

صفت و قيد پسوند: آنه، های بيان حرکت، ی، ايک، ين، ينه، به اسم،  1کتاب با افزودن 

ساز تر با شواهد شعری، در ذيل هر پسوند صفتشود و توضيحات کاملزمان ساخته مي

 ارائه شده است.

 «آنه»ساز پسوند صفت -2

 سازد:به اسم بچسبد، صفت نسبي در معنای تعيينات مي« انه»ساز هرگاه پسوند صفت
سـواران  مردانـه  در  کارزار       و  دو  هــزار ز گـردان  دليـران ده  

(1/112)همان:   

 «ـه»ساز پسوند صفت  -9

اين پسوند از گروه پسوندهای پرکاربرد است و تنوعي بسيار در نوع ترکيب  شاهنامهدر 

 و معاني مختلف از ساخت صفت با اين پسوند افاده گرديده است.

 « ـه»ساز ترکيب عدد )شماره( با پسوند صفت -9-3
چـو  ماه  دو هفته ز سرو سهي    اهنشهيهمي  تافت  زو  فـر  ش  

(1/ 3)همان:   

 «ـه»ساز ترکيب صفت بياني با پسوند صفت-9-7
چـه گوييـم مهـراب  آزاده  را    کنون چيست  پاسخ  فرستنـده را  

(12/ 3)همان:   

 «ـه»ساز ترکيب اسم با پسوند صفت -9-1
همين زاغ پيسه به پيش اندرست   کنـون  تـا در  تيسفون  لشکر ست  

(171/ 8)همان:   

 «ـه»ساز ترکيب صفت مفعولي با پسوند صفت -9-1
تـو  انـدوه  ايـن چـوب  پوده مخور   چــو  پور  پـدر  رفت  سوی  پدر  

(133/ 8)همان:   
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 «ـه»ساز ترکيب ماضي ساده با پسوند صفت -9-2

 مانند: ساز است،ساز و صفتاين پسوند از پسوندهای مشترک ميان اسم
 خــروش آمـد از ديده هم در زمان  ن  بـر  سمنـد چمانــنهادنـد زي  

 بان است.به معني ديده« ديده»در اين بيت 

تر مواردی که صفات مفعولي ساخته است، صفت را بر موصوف خود فردوسي در بيش

آن هايي از ونههای زير نممقدم داشته است و موصوف را بعد از صفت آورده است. در بيت

 شود:مشاهده مي
نخنـدم همـي وز بريده تنش     بــدو گفـت خسرو من از کشتنش

(287/ 8)همان:   

گزيــده سـواران خنجـر گـزار     کـه زيــر درفشش برفتـي هـزار
(281/ 8)همان:   

سخـن گفتـن پهلوانيت هست    زبـان و جوانيـت هست گشـاده 
(2/ 3)همان:   

 شاهنامههای آن در معني و« ی»ساز پسوند صفت -8

 در معنای انتساب« ی»ساز پسوند صفت -8-3
  بـه پيکـان  پـوالد  و  تيـر خدنگ  چنـگ  بـه  گرفتـم کيانـيکمـان 

(18/ 3)همان:   

هان ياره و طـوق و هـم تخت عـاج    و تـاج  خسروانــيت  ــابــا  خلع
(11/ 3)همان:     

کاله کيـي جست  و  بگـرفت جـای   ت  ضحـاک پایـنهــاد  از  بـر تخ
(32/ 3)همان:      

 گشـاده زبـان بــاد  و  يزدان پرست  نشست   شاهيهر آن کس که برگاه 
(172/ 8)همان:    

ان بـه  شاهـي بـه  مـرزی فرستادشـ  دادشـان خسـروی  خلعـت   همـي
(282/ 8)همان:   

  ببــريــم  کــردار     آهــرمنــي   ا  ايمنــيـجهــان  را  بـداريــم  بـ
(171/ 8)همان:                         

  ز   گفتـــار   پيغمبــر   هاشمــي   ز جنــي سخـــن گفـت  وز  آدمـي
(117/ 8)همان:                        
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غت نامه دهخدا آمده است: در ل« هاشمي»تر دربارة صفت نسبي در توضيح کامل

« بدمناف بودهاشمي يعني منسوب به هاشم که جد عبداهلل و پدر عبدالمطلب و پسر ع»
 ذيل هاشمي(. 3122)دهخدا، 

 در معنای نسبت به مکان« ی»ساز پسوند صفت -8-7
  گــوی و داننــده  و  يادگيـرسخن    دبيـر هنـدیبخوانـدم يکي مـرد 

(177/ 8همان: )                     

ه مـن چون شوم با سپاو کـدام است     که راه تازیبپرسيــد  زان  مـرد 
(8/219)همان:                      

ـد هــای   زر يـــن  بپيراستنـطبــق  بياراستنــد  چينـي  ديبــای بـه 
(3/11)همان:                     

  بــه  نــزد  سپهبــد يــل   زابلــي   کابلـيای  کـه آمــد   فـرستــاده
(3/17)همان:                     

 در معنای رنگ و شباهت« ی»ساز پسوند صفت -8-1
  شـد  آن  ارغوانـي  رخـش  زعفـران   شکـم گشت فربــه و تن شد گـران

(3/11)همان:                    

 های اخالقيدر معنای ويژگي« ی»ساز پسوند صفت -8-1 
ود بـه  خشـم  انـدرون شيـر جنگي ب   بـود سنگـيبــه جـای خـرد سـام 

(11/ 3)همان:                    

 )ف ف(.« وزين، موقر، جسور و دلير»سنگي: 

 در معنای اسم مصدر« ی»ساز پسوند صفت -8-2
 مبين جوانـيجهــان  را  بــه چشـم    بگويــد تـو  را  زاد فـرخ   هميـن

(171/ 8)همان:                     

 بـه پای مـردیوز  ايشـان  بـود نـام     کـز ايشان  بود تخت شاهي به جای
(8/ 3)همان:                   

 در معنای عمليات و حرکت و فعاليت« ی»ساز پسوند صفت -8-1
 دـپـژوهـش  کننـ سپهـری بــه کار    کننـد  انجمـن  پيـش تخت بلنــد

(11/ 3)همان:                   

 ـدـو  بايستــه  ديـ  جنگـيسـواران    گاه  را  جـای  شايستـه ديـدکميـن
(71/ 3)همان:                 

 در معنای بيان مقدار و اندازه موصوف« ی»ساز پسوند صفت -8-2
 درکشيــد منـي سپهبـد مـي  يـک    چـو  نيمـي شب  تيـره  انـدر کشيد

(179/ 8)همان:                    

 



 397  3189ستان تاب  بهار و، 72، پياپي اولدهم، شماره پانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 در معنای منبع پيدايش موصوف« ی»ساز پسوند صفت -8-9
 ايـــزدیکــه   تابيــد  ازو  فــر ة      چنـان  شـاه  پالـوده گشـت از بـدی

(9/ 3)همان:                    

 بــود کانــيهمــه   بهــر   او   زر       بـه بخشش گريـن بيستگانـي بــود
(289/ 8)همان:                   

 در معنای لياقت« ی»ساز پسوند صفت -8-8

سازد که در تاجيکي آن را از سازی به مصدر بچسبد، صفت لياقت ميهرگاه پسوند صفت

 (.31: 3821)احمدآوا،  دانندهای فعلي ميدستة صفت
 يــگستردن از چيز   مـه ه داری ــچ   ــياز خوردن  هـرو کـت خسـدو گفـب

(291/ 8)همان:                 

 در معنای فاعلي« ی»ساز پسوند صفت -8-31
 دــرکشيــون بــر آبگـــي خنجــيک   ان بنگريـددــي بـرام جنگـبه و ــچ

 (283/ 8)همان:                            

 «ايک»سازپسوند صفت -31

 سازد.فت متصل شود، صفت ميبه اسم يا ص« ايک»ساز هرگاه پسوند صفت شاهنامهدر 

سازد و چنين کلباسي اين پسوند را از گروه پسوندهايي دانسته است که صفت نسبي مي

 (.371: 3123)کلباسي، « کندپسوند معني نسبت را افاده مياين »گفته است: 

مان و ط در ساختدهد و فقاين پسوند در معني کلمه تغييری نمي»خانلری معتقد است 

 (.311: 3121)خانلری،  ثر استشکل آن مؤ

 وـت  کـتاري  رأی ن ـه کـر انديشــپ   و   ــت  کـد نزديـه آرنـن نامـاي  وـچ
 (132، 111/ 8)همان:                     

 اوی   کـتاري    انـم جـان کنـدرفش   اوی نزديک  ه ـن کس فرستم بـبدي
 (111/ 8)همان:                             

 ر از برف و بادی شگرفـد پـن شـزمي   ـــرفب  کـتاري  رـاب از آن   دــباريب
 (117/ 1)همان:                            

 ش  ــپيراهن  اکــچ  دهــآم د ـــپدي   شــر گردنــب  کـباري   غـتي ي ـيک

 (117/ 8همان: )                           

 «ين»ساز پسوند صفت -33

معناهای رنگ، جنس، شباهت و زمان را برای « ين»وسي از ساخت صفت با پسوند فرد

 های خود افاده کرده است.موصوف

 در معنای بيان رنگ موصوف يا جنسيت آن « ين»ساز پسوند صفت -33-3
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 ایــن قبــآستي  زر  و  ابــوشـز خ   ایـه پـب نـزر يش ـي کفـبه پيکر يک
 (111/ 8)همان:                           

 ویـجامـن  و  دـــر آيـر ه شيـي نـيک   رویـاهم  رـب نـسيميرو ـس  نــکزي
 (11/ 3)همان:                            

 در معنای شباهتي از آن با موصوف« ين»ساز پسوند صفت -33-7
 انـــه دارد نشـــک نـچوبيرام ــز به   ه ای سرکشانـرو کـچنين گفت خس

 (221/ 8)همان:                            

 داستـران جـوم ايـکه آن مرز ازين ب   دژ اکنون کجاسـت روييندو گفت ـب

 (132/ 1همان: )                            

 در معنای بيان زمان موصوف )نسبت(« ين»ساز پسوند صفت -33-1

سازد که بچسبد، صفت نسبي مي به پايان ظرف زمان« ين»هرگاه پسوند  شاهنامهدر 

کند، مانند شاهان پيشين در بيت زير که افاده معنای زماني کرده افادة معنای زمان مي

 است:
 مـروي  ن ـدي و  ر ه ـس فـان از پـهم   ــمروي  نـپيشيان ـن شاهـر آييــب

 (172/ 8)همان:                             

 «اينه»سازپسوند صفت -37

هايي مختلف را افاده سازی صفت نسبي معنيدر کلمه« ينه»سي با استفاده از پسوند فردو

های نسبي در معنای رنگ، گاهي برای بيان زمان موصوف و گاهي کرده است. گاهي صفت

هايي در معنای بيان شباهتي از آن ماده با موصوف ساخته است که در ادامه صفت

 ايم:کرشده آوردههای ذهايي از هر يک از معنينمونه

 در معنای رنگ« ينه»ساز پسوند صفت نسبي -37-3
 شـــدرف  ي ــانــکاوي  ده ــرازنـف   ـشکف هـزرين  ر وـشمشي  دــخداون

 (79/ 3)همان:                             

 در معنای بيان زمان موصوف« ينه»ساز پسوند صفت نسبي -37-7
 زــني هــديرين ای ـن هـه سخــنهفت   ـزچي د ـاز او چن بپپسند  اـدان تــب

 (11/ 3)همان:                             

 مــبازآمدي  هـــپيشين  رأی ر آن ــب   ــمزدي ا ــهانـداست ای هــز هرگون

 (291/ 8همان: )                           

 ن ماده با موصوفدر معنای شباهتي از آ« ينه»ساز پسوند صفت نسبي -37-1
 انــبدنش   هــچوبين   رامـــبه ه ــب   ــاندم د ــدرآمـان ار ـسبک شهري

 (281/ 8)همان:                            
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 دان نهاد و به چوگان و گویــه ميــب   روی هـچوبينرام ــد روز بهــو شـچ

 (297/ 8)همان:                            

 «سار»ساز تپسوند صف -31

ای بچسبد، صفت به اسم حيوانات يا اسم موجودات افسانه« سار»ساز هرگاه پسوند صفت

 (.11: 7111)سمرقندی،  اندرخي آن را صفت تشبيهي ناميدهسازد که بدر معنای شباهت مي
      وارــددت خـببن و   زار  ردتـبگي  ارـگاوسرزه ـرت گـس  رــب د ــزن

(37/ 3)همان:                         

 )وش(« فش»ساز پسوند صفت -31

به « فش»هرگاه پسوند  شاهنامهبه معنای مثل و مانند است و در « فش»سازپسوند صفت

 اسم چسبيده است، صفت در معنای شباهت ساخته است:
      شــدار کـه ديـد و بـاال بلنـه بـب  شـرفــشييکي بچه بد چون گوی 

(11/ 3)همان:                      

      به مردی مگردان سر خويش کش  شــرفـشي رو ـبدو گفت کای خس
(123/ 2)همان:                       

که آن بيبهـا  اژدهـافـش کجاست      تـت راسـد شما را کنون گفــبباي
(32/ 3)همان:                          

بيامــد  بـر شـاه خورشيــد فـش       وزان پس دوان دست کرده به کش
(13/ 3)همان:                           

 «وار»ساز پسوند صفت -32

 در معنای شباهت ظاهری يا باطني« وار»ساز پسوند صفت نسبي -32-3

سازد که به اسم بچسبد، صفت در معنای ظاهری يا باطني مي« وار»ساز اگر پسوند صفت

 (.11: 7111)سمرقندی،  اندناميده« بيهيصفت تش»را های دستور آن در کتاب
  دا کرد و برگشت کار  ـر جـه خنجـب  وارلــپي  نـت زان   ورــاجـت  رـس

(77/ 3همان: )                           

   ارـر اسفنديــن سـدا کردش از تـج  وارلــپين ــد تــدر آمــا انــز پ
(381/ 1)همان:                              

 در معنای لياقت « وار»ساز پسوند صفت نسبي -32-7

به آخر اسم بچسبد و معني شايسته بودن را « وار»ساز هرگاه پسوند صفت شاهنامهدر 

برای موصوف خود افاده کند، صفت لياقت ساخته است. اين يادآوری الزم است، پسوند 

 رساند:معنای بزرگ بودن را هم مي« وار»ساز صفت
   وار وشـاره و گـي ا ـب و  وق ـط ا ـاب  واراهـش ر ــرگوهــپ  اجــت ي ـيک

(13/ 3)همان:                             
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بــر آن مجلـس  شـاهوار  آمدنـد        دــآمدن  ارــزرنگ  هــخان   وی ـس
(12/ 3)همان:                          

ز ياقـوت سـرخ  از  در  گـوشوار        ـزاره  دادم  رهــمه را   وسـا طـني
(171/ 8)همان:                           

     ار ـشهري  ودــش  يـا پهلوانـه تـک  واردهـبن ن ـن گفتــن سخــنخستي
(293/ 8)همان:                           

 در معنای مالکيت« وار»ساز پسوند صفت نسبي -32-1

به اسم يا صفت چسبيده است، صفت در « وار»ساز صفت هرگاه پسوند شاهنامهدر 

 معنای دارندگي يا مالکيت ساخته است:
شگفت  آمـدش  زان هشيـوار مـرد      ت اندرآورد و خوردـچو ضحاک دس

(31/ 3همان: )                            

سخـن گفـت بـا  دختـر سـوگوار      وارــبنشست خ  ه گستهمــگرانماي
(299/ 8)همان:                             

 «بان»ساز پسوند صفت -31

هايي که معنای هرگاه اين پسوند به اسم معني يا اسم خاص بچسبد، صفت شاهنامهدر 

 کند:باني را برای موصوف افاده ميحفاظت و نگه
      اـزد نيــه نــدش بـتاختن سبک   ـدا  د جـش انـربـمهادر ــو از مـچ

(71/ 3)همان:                          

شنيـدست شـاه جهـانبـان مــن        ــنان مــا زال پيمـه بـا کــهمان
(13/ 3)همان:                          

 «ايزه»ساز پسوند صفت -32

به پايان صفت افزوده شود، معنای دارندگي موصوف « ايزه»ساز هرگاه پسوند صفت

 دهد:مي
  آری همه گرگ و ميشآبشخـور ه ـب  کيـش زهـپاکيپاک و  ان از دلـهم

(11/ 3)همان:                            

 «بد»ساز پسوند صفت -39

به آخر اسم آورده شود، صفت در معنای دارندگي « بد»ساز هرگاه پسوند صفت

 سازد:مي
      ودــل نبـزاب اه ــش رده ــراپــس  ــودنب ل ـکاب ه ــب دـسپهبکه زال 

(11/ 3)همان:                         
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 «مند»ساز پسوند صفت -38

شود و صفت به پايان اسم يا صفت افزوده مي« مند»ساز پسوند صفت شاهنامهدر 

 سازد. اين پسوند در معنای صاحب و دارنده خصلتي بودن است:مالکيت مي
بـه تــو نيست مـرد خردمند شاد        ــادي و بــر فسونـراسـان را ســجه

(79/ 3)همان:                         

      ا نهادــش دانــم پيــقل و   دوات  راد  و    دــخردمن  ر ــدبي   دــبيام
(293/ 8)همان:                        

      دن نيست رایـر شـم که از بـنياب  ــایج دــرومنـب ر درخت ــر بـاگ
(2/ 3)همان:                   

     ن چشم و گوش خرد را به بندـمک  دــپندمنه ــن نامــن بديـه کــنگ
(111/ 8)همان:                        

کـه ای پـرهنـر خسـرو  ارجمنـد        نگ بلندـاه بـر يک بـهمي گفت ه
(171/ 8)همان:                       

دل دردمنـد تــو بنــد مـن است        ن استـد مــدا گزنــو پيـد تـگزن
(19/ 3)همان:                         

       ودی هميشه لبانش به پندـه بـک  دـمنوشـهم زن ـز مريـان نيــهم
(281/ 8)همان:                        

        دـن داد، به گر پسنــسخن گفت  دـسودمن رــن گفت کای مهتـچني
(293/ 8)همان:                       

 «وَر»ساز پسوند صفت -71

به اسم چسبيده و صفت در معنای دارا بودن  شاهنامهدر « َور»ساز پسوند صفت

 را در موصوف افاده کرده است:  خصلت يا دارايي
      د خواست بر بدگمانـو ب رآورد ـب  ـان  آسم  ویـس ر ـس  ورامـن ي ـک

(2/ 3)همان:                      

        پاک فرخ پدر  انـربـمه رآن ــب    ورامـن رج ـاي   سـپ   ردـک  هـنگ
(73/ 3)همان:                    

       ن آورم  ــزان که کي  رــسزاوارت  آورم ن ــبدي  انــشورهـکين دل 
(73/ 3)همان:                       

        به ارجش ز خورشيد برتر کشيد  دــرگشيـب   وراجـت  ز ــهرم ورا 
(113/ 8)همان:                      

درفـش  سـواران  جوشـنوران           رد سرانـگ  دارــپدي د ـو آمــچ
(298/ 8)همان:                     
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 «مان»ساز پسوند صفت -73

سازد که دارا يي ميهابه قيد چسبيده و صفت« مان»ساز پسوند صفت شاهنامهدر 

 کند:بودن حالتي را در موصوف افاده مي
دل شـادمـان  را  گزنـدش کنيـد        ـددش کنيـرز بنـران مـد بـو آمـچ

(218/ 8)همان:                        

 « ناک»ساز پسوند صفت -77
     وت خاکـرخ ياقـای گل سـه جـب  اکـتابنر ــگوه  از آن  امـب  دهـش

(12/ 3)همان:                       

 «گون»ساز پسوند صفت -71

های رنگ متصل شده، به اسم يا صفت« گون»ساز هرگاه پسوند صفت شاهنامهدر 

 صفت الوان ساخته است:
      درفشان شد اختر به چرخ اندرون  قيرگونادر ـد آن چـدا شـو پيـچ

(293/ 8)همان:                      

      ونـلبانش چو بس د رخانش چو خ  قيرگوندو چشمش چو دو نرگس 
(11/ 3)همان:                    

يکـي خنجـر آبگـون بـرکشيـد         بـدان بنگريــدي ـرام جنگـو بهـچ
(283/ 8)همان:                     

بيفشانـــد زلـف شب تيـرهگـون         چو شمع جهان شد به خم اندرون
(227/ 8)همان:                      

گشـاده رخ  روزگــون زيـر شـب        ـر از خنده لبد پــر آمـر دختــب
(19/ 3)همان:                      

 «فام»ساز پسوند صفت -71

سازد و معموالً صفتي با معني الوان مي« گون»ساز اين پسوند نيز همانند پسوند صفت

 شود:گ افزوده ميهای رنبه نام
پديــد آمـد آن مطـرف زردفـام          د از نيامد خنجر کشيـو خورشيـچ

(291/ 8)همان:                    

بـدو  در  مـي سـرخفـام آوريـد          ــدام آوريـه جـکر ـمهت  ودـبفرم
(712/ 1)همان:                   

 «م» ُساز پسوند صفت -72

آيد و صفت شمارشي به پايان صفت شمارشي اصلي مي شاهنامهدر « م» ُساز پسوند صفت

 سازد:ترتيبي مي
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 راه    دهـــنماين   دانــوبـم  آن  رـــب  هاــت شـرآشفـب  ارمــچهروز   هــب

(37/ 3)همان:                           

       د شاهـد هماننـورش آمـي  يـيک  اهـن دخت قيصر چو مسال زا ششم
(118/ 8)همان:                 

 در معنای آميخته و آراسته بودن« آگين»ساز پسوند صفت -71
همـان يــارة  گوهــرآگيـن اوی         اوی  ـنت زريـتخ د ـه بـگفت را ـت

(118/ 8)همان:                

سـوی خانـة گوهــرآگيــن برند         ـدن برنـه مشکوی زر يـب  او را  ه ـک
      (8/137)همان:   

 

 گيرینتيجه

م که فردوسي در تدوين به اين نتيجه رسيدي شاهنامه با کندوکاوی دقيق و عميق در     

پژوهان ما به قدر داشته است که شايد هنوز، فردوسيهايي گرانو سرودن اشعارش، هدف

سنگش، افزون بر خلق اشعار حماسي، فردوسي واالمقام در اثر گران اند.همه آن پي نبرده

ن اش، يعني زنده نگه داشتن زبااخالقي، تاريخي، عرفاني، اعتقادی به ويژه هدف اصلي

طوری که پس از گزيني نيز توجهي بسيار مبذول داشته است، بهپارسي به ساختار واژه

شده، هنوز ساز به کارگرفته، پسوندهای صفتشاهنامهاز هزار سال از آفرينش گذشت بيش

 11دهد که فردوسي حدود زنده، فعال و پرکاربرد است. تحقيق و بررسي ما نشان مي

کاربردی گرفته است که از اين تعداد حدود چهار پسوند تکساز را به کار پسوند صفت

ساز، ، کاربرد و افزايشي نداشته است، اما بقيه پسوندهای صفتشاهنامهاست و به جز در 

آورد و هايي تازه و جديد را به وجود مياژههمواره وچنان کاربردی فعال دارد و چه بسا هم

 افزايد.به فرهنگ غني فارسي مي
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