
 

 

  1هاي صرفي و نحوي در زايايي فرايند اشتقاق در زبان فارسي محدوديت

  
  آزيتا عباسي
 دانشگاه تهران

  
  چكيده

هاي حاكم بر عملكرد زاياي فرايندهاي ساختواژي رابطة معكوس وجود دارد؛ به اين  ميان زايايي ساختواژي و تعداد محدوديت
هاي زايايي ساختواژي،  گروهي از محدوديت. يابد ساختواژي كاهش ميها، زايايي  ترتيب كه با افزايش تعداد اين محدوديت

هاي صرفي شامل طبقة صرفي  محدوديت. هاي صرفي و نحوي اشاره كرد توان به محدوديت جمله مي ساختاري هستند كه از آن
اي و  هارچوب زيرْمقولههاي چ هاي نحوي شامل محدوديت پايه، ساخت صرفي پايه و وند موجود در آخرين الية پايه و محدوديت

  . ساخت موضوعي هستند
  

، چهارچوب 5هاي نحوي ، محدوديت4هاي صرفي ، محدوديت3، اشتقاق2 زايايي ساختواژي:ها كليدواژه
   7عي، ساخت موضو6اي زيرْمقوله

  
   مقدمه.1

هاي زايايي ساختواژي مبحثي بحث انگيز، مبهم و پيچيده است و عوامل متعددي در عملكرد زاياي فرايند
زاياست كه ) به لحاظ ساختي(زماني  يك فرايند ساختواژي در صورتي به طور هم. ساختواژي مؤثر هستند

هر چه محدوديت . ور بتواند بدون تالش آگاهانه از آن براي ساختن كلمات پيچيده استفاده كند گويش
رد نظر قادر به ساختن كمتري در عملكرد يك فرايند ساختواژي وجود داشته باشد و در نتيجه فرايند مو

به اين ترتيب ميان زايايي يك فرايند ساختواژي و تعداد . هاي بيشتري باشد، آن فرايند زاياتر است نوواژه
هاي مختلفي در عملكرد  محدوديت. هاي حاكم بر عملكرد آن فرايند، رابطة معكوس وجود دارد محدوديت

هاي  محدوديت(ها ريشه در كاربرد زبان   اين محدوديتزاياي فرايندهاي ساختواژي وجود دارند كه گروهي از
اين مقاله به بررسي دو گروه ). هاي ساختاري محدوديت(و گروهي ديگر ريشه در ساخت زبان دارند ) كاربردي

هاي صرفي و نحوي، كه در عملكرد زاياي گروهي از فرايندهاي  هاي ساختاري، يعني محدوديت از محدوديت
  .، يعني فرايند اشتقاق، وجود دارند، خواهد پرداختساختواژي زبان فارسي

 
 

                                     
 و اشـرف صـادقي   نامه، و جناب آقاي دكتر علي     شناس، راهنماي پايان    محمد حق   از جناب آقاي دكتر علي    . نامة دكتري اينجانب است     اين مقاله بخشي از پايان     1

 . نامه، كمال تشكر را دارم جناب آقاي دكتر محمد مهدي واحدي لنگرودي، مشاوران پايان
2 Word Formation Productivity 
3 Derivation 
4 Morphological Constraints 
5 Syntactic Constraints 
6 Subcategorization Frame 
7 Argument Structure 
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  هاي صرفي محدوديت. 2
به عبارت ديگر زايايي يك فرايندِ . زايايي يك فرايند اشتقاقي بر حسب ساخت صرفيِ كلمة پايه متغير است

 ساخت نيز آورده است،) 130: 2001(گونه كه بائر  آن. اشتقاقي، تابعي از ساخت صرفي پاية آن فرايند است
  :كند صرفي پايه، حداقل به سه روش براي وند افزايي محدوديت ايجاد مي

   
»  ان-«ممكن است پايه متعلق به يك طبقة خاص صرفي باشد؛ براي مثال، در زبان فارسي  عموماً ) الف(

  ).مانندِ معلمان، درختان(شود  جمع به اسامي جاندار متصل مي
  
ست كه پايه، قبالً مورد وند افزايي قرار گرفته است يا نه و نيز كدام وند در گاه، وند افزايي منوط به اين ا) ب(

و »  گر-«، » انه - «بر اساس تحقيقي كه در زبان فارسي درمورد سه پسوند . آخرين الية اشتقاق قرار دارد
نشينيِ  د هم،  در مواردي كه پاية اين وندها داراي ساخت اشتقاقي بود، بيشترين مور1انجام پذيرفت» گاهـ «

» گاه - «نشينيِ پسوند  ، بيشترين مورد هم)موارد% 23) (دانشمندانه: مانند(»  مند- «با پسوند »  انه-«پسوند 
» ـش«با پسوند » گر -«نشينيِ پسوند  ، بيشترين مورد هم) موارد%  2/15) (دانشگاه: مانند(»  ش- «با پسوند 

و بعد %)  93/20(»  ه- «با پسوند »  ي- «نشيني پسوند  د همو بيشترين مور) موارد% 5/12) (آرايشگر: مانند(
  . بود%) 97/6(»  نده- «از آن با پسوند 

  
تواند در ميزان زايايي يك فرايند اشتقاقي مؤثر باشد، ساخت صرفي پايه  عامل بسيار مهم ديگري كه مي) ج (

 فرايند اشتقاقي زبان فارسي 27طبق بررسي انجام شده دربارة . به لحاظ بسيط، مشتق يا مركب بودن است
در پيكرة مورد مطالعة اين تحقيق، مشخص شد كه پاية گروهي از اين فرايندها همواره بسيط هستند؛ در 

نتيجة . حالي كه پاية گروهي ديگر از فرايندها بسيط، مشتق، مركب و حتي داراي ساخت گروهي هستند
  .  عرضه شده است1حاصل از اين بررسي در جدول 

  

                                     
اي كه جناب آقاي دكتر مصطفي عاصي در پژوهشگاه علوم            ي حاويِ متون ادبيات معاصر زبان فارسي است و از پيكرة زباني           پيكرة مورد مطالعه در اين بررس      1

محمد علي اسالمي ندوشـن،   ( ها را بشنويم سخن: متون موجود در اين پيكره عبارتند از.  اند، استخراج شده است انساني و مطالعات فرهنگي جمع آوري كرده    
 ( هاي بلوك زهـرا  نشين تات؛ )1348احمد،  جالل آل ( زدگي غرب؛ )1350احمد،   جالل آل  ( مدير مدرسه ؛  )1356احمد،    جالل آل  (  در ميقات  خسي؛  )1370

مـي،  نـادر ابراهي ( مصـابا و رؤيـاي گجـرات     ؛  )1345نادر ابراهيمي،    ( داشتم  شهري كه دوست مي   ؛  )1356جالل آل احمد،     ( اورازان؛    )1337احمد،    جالل آل 
صادق  ( اش مرده بود    انتري كه لوطي  ؛  )1351صادق هدايت،    ( كور بوف؛  )1353اسماعيل فصيح،    ( ديدار در هند  ؛  )1353سيمين دانشور،    (سووشون؛  )1343

) متـرجم (اني  ميـرزا حبيـب اصـفه      (حـاجي بابـاي اصـفهاني     ؛  )1349سـعيد نفيسـي،      (ستارگان سـياه  ؛  )1343علي اكبر دهخدا،     ( چرند و پرند  ؛  )1355چوبك،  
فريدون تنكابني،  (راه رفتن روي ريل؛ )1353ابراهيم گلستان،  ( اسرار گنج درة جنّي؛ )1340بهرام صادقي،  (ملكوت؛ )1351؛ )جيمز ژوستين موريه: نويسنده(

محمـد حجـازي،     ( پريچهـر ؛  )1348محمد حجازي،    (انديشه؛  )1340زاده،    محمد علي جمال   (اصفهان؛    )1340زاده،    محمد علي جمال   ( خاك و آدم  ؛  )1356
 تيالـه ؛ )1356احمـد محمـود،    (هـا و پسـرك بـومي    غريبـه ؛ )1355آذيـن،   بـه  ( كـاوه ؛ )1357بزرگ علـوي،    ( چمدان؛  )1344محمد حجازي،    (آرزو؛  )1348

 بهتـرين بابـاي دنيـا   ؛  )1355ن سـاعدي،  غالمحسـي  (توپ؛ )1349صمد بهرنگي،  ( تلخون؛ )1351ناصر ايراني،    ( در تابه  ماهي زنده ؛  )1353مصطفي رحيمي،   (
؛ )1367محمود دولت آبادي،  (گزل آهوي بخت من؛ )1359مرتضي مطهري،  ( تماشاگه راز؛ )1356غالمحسين ساعدي، (و  گا؛  )1349غالمحسين ساعدي،   (
  ).1347هوشنگ گلشيري،  (شازده احتجاب 
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  ـ مقايسة رابطة ساخت صرفي پايه و رتبة زايايي1ل جدو
  

  ساخت صرفي پايه  وند
    گروه   مركب              بسيط              مشتق         

رتبة زايايي 
PN,R 

  8  ---- -               ---- -              ---- - *                   ـ داني/ ـ دان
  9  ---- -               ---- -              ---- - *                   فرو ـ
  10  ---- -               ---- -              ---- - *                   چي ـ
  12  ---- -               ---- -              ---- - *                   در ـ
  13  ---- -               ---- -              ---- - *                   ـ ش
  15  ---- -               ---- -              ---- -              *      ـ زار
  16  ---- -               ---- -              ---- - *                   ـ ناك
  17  ---- -               ---- -              ---- - *                   ـ مند
  18  ---- -               ---- -              ---- - *                   بال ـ
  19  ---- -               ---- -              ---- - *                   ـ كده

  20  ---- -               ---- -              ---- - *                   ـ آگين/ ـ گين
  21  ---- -               ---- -              ---- - *                   ـ سار
  22  ---- -               ---- -              ---- -       *             ابر ـ
  23  ---- -               ---- -              ---- - *                   ـ ينه
  24  ---- -               ---- -              ---- - *                   ـ مان
  25  ---- -               ---- -              ---- - *                   ـ گان
  26  ---- -               ---- -              ---- - *                   ـ ار
  27  ---- -               ---- -              ---- - *                   پاد ـ
  1  %59/1%              37/34%           53/10%       49/53  ـ ي
  2  ---- - %            15/55%             09/3%       75/41  ـ نده
  3     ---- - %            91/18%           13/15%       94/65  ـ انه
  4  ---- -       %         5/2%           75/23%        75/73  نا ـ
  5     ---- - %              45/20           ---- - %        54/79  ـ ك
  6  ---- -               -- - --    %       66/16%       33/83  ـ گاه
  7   ---- -                ---- -       %    06/14%        93/85  ـ گر

  11  ---- -                 ---- - %           17/2%        82/97  ـ ستان
 

ر  مورد از فرايندهاي مورد مطالعه، همواره بسيط بود؛ اما د18طبق اطالعات موجود در اين جدول، پايه در 
 درصد هر 1در جدول . مانده، پايه گاه بسيط، مشتق، مركب يا داراي ساخت گروهي بود  فرايند باقي9مورد 
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PN,Rبا مقايسة رتبة زايايي  . هاي بسيط، مشتق، مركب، يا گروهي مشخص شده است يك از پايه
 هر فرايند 1

از (ية فرايندهايي با زايايي كمتر شود كه عمدتاً پا مورد بررسي  با ساخت صرفي پاية آن فرايند مشخص مي
هاي مركب، در ميان فرايندهايي با زاياييِ باال  بسيط هستند؛ در حالي كه بيشترين تعداد پايه)  به باال10رتبة 

با »  ي-«هاي فرايند وند افزايي پسوند  پايه%  59/1در اين بررسي مشخص شد كه  . شود مشاهده مي
با توجه به زايايي ). طوري چنيني، ده تايي، چه اين: مانند (3ختِ گروه هستند داراي سا2باالترين درصد زايايي

هاي مركب را  بسيار زياد فرايند تركيب در زبان فارسي، آن دسته از فرايندهاي اشتقاقي كه بيشتر پايه
رد اي در فرايندهاي ساختواژي مو پذيرند، اين قابليت را دارند كه به طور گسترده داد مي همچون درون

بديهي . كند  اين نظر را تأييد مي1استفاده قرار گيرند و البته نتايج حاصل از بررسي انجام شده در جدول 
اي با ساخت گروهي را به عنوان درون داد بپذيرد، با توجه به ساخته  است كه در صورتي كه فرايندي، پايه

خواهد بود و اين وضعيتي است كه در مورد شدن پايه در نحو، فرايند مورد نظر از زايايي بيشتري برخوردار 
  .در زبان فارسي وجود دارد»  ي-«وند افزايي 

توان قائل  با توجه به آنچه گفته شد، براي بهتر نشان دادن رابطة ساخت پايه و زايايي فرايندهاي اشتقاقي، مي
  :       به وجود پيوستار زير شد

                   
  زايايي

  
  ساخت گروه                 پاية مركب                      پاية مشتق                      پايةبسيط         پايه با 

  )زار چمن)                        (آموزشگاه)                   (دهنده تعليم)                      (چنيني اين          (
  

  اياييـ پيوستار رابطة ساخت صرفي پايه و ز1شكل 
  

                                     
  ):6: 1994؛ باين، 155: 2001بائر، (شود   كل كلمات يك پيكره از فرمول زير استفاده ميبراي به دست آوردن ميزان تأثير يك فرايند اشتقاقي در رشد 1

PN,R = hR / h N 
بسـامدي كلمـاتي    كلمـات تـك  (بسامدي اسـت    تعداد كلمات تكh دال بر قاعدة اشتقاقي مورد نظر و Rها،    تعداد نمونه  N شاخص زايايي،      Pدر اين فرمول    

 h Nبسامدي ساخته شده بـا يـك قاعـدة اشـتقاقي خـاص و       تعداد كلمات تك  hRبه اين ترتيب ). اند كار رفته رة مورد مطالعه به هستند كه فقط يك بار در پيك
كند چه ميزان از   نيز مشخص ميPN,R. هاي مورد بررسي است بسامدي ساخته شده با كل فرايندهاي اشتقاقي مورد مطالعه در ميان نمونه تعداد كل كلمات تك

بسـامدي و   به عبـارت ديگـر، بـا  توجـه بـه رابطـة كلمـات تـك        . دهد هاي ساخته شده در يك فرايند اشتقاقي خاص تشكيل مي هاي پيكره را نوواژه    واژهكل نو 
 ميـزان   هاي موجود در پيكره و رشد كلمـات پيكـره بـه چـه               كند كه نقش فرايند اشتقاقي مورد نظر در ساخت نوواژه           ها، عدد به دست آمده مشخص مي        نوواژه
  :شود به اين ترتيب فرمول باال به صورت زير خوانده مي. است

  بسامدي تعداد كل كلمات تك/  بسامدي تعداد كلمات تك  =  ه شده درهاي ساخت ميزان نوواژه
   آن فرايند        در پيكرة مورد مطالعهاص در مقايسه      ساخته شده دريك فرايند اشتقاق خ

  با نوواژه هاي كل پيكره                                                   
  . دارد»  نده-«اي با زايايي وند رتبة بعدي يعني پسوند   ميزان زايايي اين وند، تفاوت قابل مالحظه2
ت و در صورتي كه در پيكرة مـورد          اس 1371نامه، متون ادبيات معاصر زبان فارسي تا سال            بايد توجه داشت كه متون موجود در پيكرة مورد بررسي اين پايان            3

  .رفت مطالعة متون جديدتر و يا متوني با سبك محاوره وجود داشت، اين درصد باالتر مي
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  هاي نحوي محدوديت. 3
هاي نحوي   هاي بسيار مهم در تعيين زايايي فرايندهاي اشتقاقي، محدوديت گروه ديگري از محدوديت

. اند شوند كه تاكنون عموماً در حوزة نحو مطرح شده ها دربارة مشخصاتي ايجاد مي اين محدوديت. هستند
در اين . بر وجود تعامل ميان دو حوزة صرف و نحو استگونه مفاهيم در حوزة صرف، تأييدي  امكان طرح اين

اي و ساخت موضوعي پايه و تأثيرِ اِعمال فرايندهاي  هاي مربوط به چهارچوب زيرْمقوله بخش، محدوديت
گفتني است كه ساخت موضوعي و چهارچوب . اشتقاقي بر اين دو مشخصه مورد بررسي قرار خواهد گرفت

اش به يك گروه اسمي   ويژه به علت مشخصات معنايي» خريدن«فعل . ستنداي دو روي يك سكه ه زيرْمقوله
به لحاظ نحوي به يك گروه اسمي نياز دارد؛ اما همين فعل به » خريدن«به عبارت ديگر، . مفعولي نياز دارد

، هر تغييري در چهارچوب )111: 1981(به تصريح ويليامز . لحاظ معنايي به يك موضوع احتياج دارد
. آيد اي، به دنبال ساير تغييراتِ ناشي از اِعمال يك قاعده ـ خصوصاً تغييرات موضوعي ـ به وجود مي لهزيرْمقو

زمان مورد بحث قرار  شوند و هم به همين دليل در گروهي از تحقيقات، اين دو بخش از يكديگر جدا نمي
اي و ساخت  ي، چهارچوب زيرْمقولهگيرند؛ اما با توجه به رابطة متفاوت اين دو مقوله با زايايي ساختواژ مي

  . موضوعي در دو زيربخش مورد بحث قرار خواهند گرفت
  
  اي  چهارچوب زيرمقوله1- 3

هاي يك كلمه و به عبارت ديگر مقولة دستوري  ايِ  هر كلمه، مشخصات نحوي متمم در چهارچوب زيرْمقوله
: 1983؛ بائر، 132 ـ 118: 1981رد،؛ ردفو369 ـ 339: 1988ردفورد، (شود  هاي آن كلمه مشخص مي متمم
به اين ترتيب، در واژگان عالوه بر ). 162: 1996،  و نيوسون ، به نقل از كوك1979شا،  ؛ گريم177

هاي آن نيز  به مثابه يك فعل، الزم و متعدي بودن و نيز مقولة دستوري متمم» خريدن«دهيِ صورتِ  برچسب
  :شود تعيين مي

  
)1         (  

  : خريدن
  فعل متعدي    :وله مق

   ] -- --- ، )اي اضافه گروه حرف(گروه اسمي، [  : اي چهارچوب زيرمقوله
  

اي با هر طبقة دستوري   مشابهي وجود دارد؛ به اين ترتيب كه هر پايه در فرايندهاي اشتقاقي نيز محدوديت
 و 6: 2002،2003ديگران،  ؛ لودلينگ و 133: 2001بائر، (داد هر فرايند ساختواژي واقع شود  تواند درون نمي

  :ها در زبان فارسي، چنين است گونه محدوديت هايي از اين نمونه). 26: 2003؛ پالگ، 7
  
)2                   (  

   اسم  ] اسم ---  [   )پادزهر(پاد ـ   
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)3                  (  
  صفت  ] ---  اسم [  )شرمگين(ـ گين  

  
. انند پاية يك فرايند اشتقاقي واقع شوند، براي هر فرايند متفاوت استتو اي كه مي اما تعداد طبقات دستوري

داد و  فقط يك طبقة دستوري را به مثابه درون) ) 3(و ) 2(هاي  مانند نمونه(گروهي از فرايندهاي اشتقاقي 
، براي مثال،  طبقات دستوريِ ضمير، اسم. پذيرند داد مي گروهي ديگر، طبقات بيشتري را به مثابه درون

»  ي- «هاي فرايند وند افزايي  توان همچون پايه هاي فعلي را مي صفت، عدد، قيد، گروه اسمي و صورت
  :دانست

  
)4(  

  خودي      صفت ]---- ضمير  [
   بندگي      اسم ]---- اسم  [
  ورزشي        صفت ]--- -اسم [
   سحري      قيد ]--- -اسم [
   گرمي      اسم ]---- صفت [
   صدي      اسم ]---- عدد [
  چطوري      قيد ]---- قيد  [
  خوردني      صفت ]---- مصدر [
  روسري    اسم  ]- --- گروه اسمي [
  1گيرسازي كاستي، گل      اسم ]--- -بن فعلي [

  
هاي موجود در عملكرد يك فرايند ساختواژي و زايايي آن  با توجه به رابطة معكوس ميان تعداد محدوديت

داد وجود  ري به لحاظ طبقات دستوريِ درون كمت فرايند، هرچه در اِعمال يك فرايند اشتقاقي محدوديت
شوند و در نتيجه، گسترة عملكرد  داد آن فرايند واقع شوند بيشتر مي توانند درون داشته باشد، كلماتي كه مي

داد گروهي از فرايندهاي  اي كه درون براي بررسي اين موضوع، طبقات دستوري. يابد آن فرايند افزايش مي
آنگاه رتبة زايايي هر يك از اين فرايندها بر اساس شاخص . شوند، فهرست شد ع مياشتقاقي زبان فارسي واق

PN.R   داد  با مقايسة رتبة زايايي هر وند با تعداد طبقات دستوريِ درون). 42 ص زيرنويس. ك. ر(مشخص شد
د بيشتر دادِ مجاز براي يك فراين در هر فرايند مشخص شد كه عموماً هر چه تعداد طبقات دستوريِ درون

داد به لحاظ طبقة دستوري وجود داشته باشد، آن فرايند قابليت  باشد و محدوديت كمتري در گزينش درون
 2طبق نتايج حاصل از اين بررسي ـ كه بخشي از آن در جدول . بيشتري براي عملكرد زايا خواهد داشت

گسترده بوده، از ميان »  ي-«د داد در فرايند اشتقاق با پسون آمده است ـ  گسترة طبقات دستوريِ درون
رسد در  از طرف ديگر، با توجه به نتايج اين بررسي، به نظر مي. مقوالت دستوري متنوعي انتخاب شده است

                                     
    . نگارنده قائل به بن فعلي مركب است1
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دادهاي مجاز يك فرايند اشتقاقي باشد، آن فرايند زايايي بيشتري خواهد  مواردي كه پاية فعلي از جمله درون
هاي  پايه. (هاي فعلي گسترده هستند  ذهن نيست؛ چرا كه مصاديق پايهاي دور از داشت و البته چنين نتيجه

، )»خوردني« در(، مصدر بسيط )»گيرسازي گل«و » گويا«در (، بن مضارع )»گفتار«در (فعلي شامل بن ماضي 
  .)هستند) »اختياركردني«در (مصدر مركب 

  
  داد و رتبة زايايي ـ مقايسة رابطة تعداد طبقات دستوري درون2جدول

  

 رتبة زايايي  وند
 )PN,Rشاخص  بر اساس(

  داد طبقات دستوري درون

V, Adj, N, Nu, Adv, Pron, NP  1   ي-

V, N, Adj, Adv  2   نده-

N, Adj, V  3   انه-

N, V  4  -نا

N, Adj, Nu, Pron  5   ك-

N, V, Adj  6   گر-

N  15   زار-

N  26  -پاد
 

اعداد در اين . توان قائل به وجود پيوستار زير شد  مي2ول هاي جد طبق آنچه گفته شد و بر اساس داده
  .توانند پاية فرايند اشتقاق  قرار گيرند اي هستند كه مي نمودار، دال بر تعداد طبقات دستوري

  
  زايايي

  
                         ...             5                    4                    3                   2                      1  

  
  داد ـ پيوستار رابطة زايايي ساختواژي و تعداد طبقات دستوري درون2شكل 

  
كند كه در گروهي از اين فرايندها، وند افزايي موجب  بررسي فرايندهاي اشتقاقي در زبان فارسي مشخص مي

. از جملة اين موارد است»  ار- «ند فرايند ساخت اسم با پسو. شود ايِ كلمة پايه مي تغيير چهارچوب زيرْمقوله
  :تواند هم گروه اسمي و هم جمله را به عنوان متمم خود بپذيرد مي» گفت«فعل 

  
  .علي داستان را گفت  )الف    )5  (

  .آيد علي گفت كه امروز نمي  )ب
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  :رود ، امكان درج جمله به مثابه متمم از بين مي» ار-«اما با انجام شدنِ فرايند وند افزاييِ 
  
  گفتار علي  )الف    )6 (

  آيد  گفتار علي كه مي*  ) ب
  

كند؛ براي مثال، در فرايند  دادهاي اين فرايند تغيير نمي ايِ برون البته در مواردي نيز چهارچوب زيرْمقوله
  :1ماند اي، ثابت مي چهارچوب زيرْمقوله» خريدن«از » خريدار«ساختن 

  
   ]--- - گروه اسمي [    :خريدن  )الف    )7(

   ] گروه اسمي--- -[   : دارخري  )ب
   ] گروه صفتي ----  [
  

، » ار-«دادهاي فرايند وند افزايي  برون% 50طبق بررسي انجام شده در پيكرة مورد مطالعة اين تحقيق، در 
ميزان تأثير فرايندهاي اشتقاقي مختلف در تغيير چهارچوب . كرد اي پايه تغيير مي چهارچوب زيرْمقوله

اي نيز  ، فرايندهاي اشتقاقي» ار-«در مقابلِ فرايندهايي مانند وند افزايي . ه متفاوت استاي كلمة پاي زيرمقوله
از جملة اين فرايندها . اي كمتر است وجود دارند كه پس از اِعمال آنها، ميزان تغيير چهارچوب زيرمقوله

موع كلمات ساخته شده با طبق بررسي انجام شده دربارة مج. اشاره كرد» - نا«توان به فرايند وند افزايي  مي
فقط براي منفي كردن يك صفت به كار  » - نا«اين فرايند در پيكرة مورد مطالعه، در صورتي كه وند افزايي 

  :شود؛ مانند اي پايه داده نمي ولهگونه تغييري در چهارچوب زيرمق رود، هيچ
  
   ]  - ---  گروه اسمي[    :امن  )الف    )8(

   ] -- - - گروه اسمي [    :نا امن)      ب
  

اي، بر اساس  رود، تغيير چهارچوب زيرْمقوله در مواردي نيز كه اين وند براي ساختن صفت از اسم به كار مي
  قواعد كلي حاكم بر زبان است؛ مانندِ

  
   ] گروه اسمي ----  [    :اميد  )الف    )9(

   ] گروه صفتي ----  [
   ] --- -  گروه اسمي [    :نا اميد)    ب

                                     
ا نبايد ناشـي از اعمـال هـر يـك از     بيني باشد، اين تغييرات ر اي با قواعد كلي دستور زبان قابل پيش   گفتني است در صورتي كه تغييرات چهارچوب زيرمقوله        1

شـود و   اي هسـتند كـه در دسـتور هـر زبـان مشـخص مـي        هاي ويـژه  ها و معرف براي نمونه، اسم يا صفت، هر يك داراي متمم. واژي دانست  فرايندهاي ساخت 
فارسي ـ  از جمله دستور زبان صـادقي و ارژنـگ     هاي دستور زبان  هاي گروه اسمي و گروه صفتي در كتاب ها و معرف متمم(جايگاه آنها نيز تعيين شده است 

  ).اند ـ به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته) 1372(و توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي تأليف باطني  ) 1359، 1356(
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اي تغيير  رود، چهارچوب زيرْمقوله وند براي ساختن صفت از پاية فعلي به كار مياما در مواردي كه اين 
  :كند مي

  
   ]--- - گروه اسمي [   :دانستن  )الف    )10(

    ] جمله----  [
   ] --- - گروه اسمي [    :نادان  )ب
  

اي  رْمقولهگونه تغييري در چهارچوب زي از طرفي نيز، گروهي از فرايندهاي اشتقاقي عمدتاً باعث ايجاد هيچ
» كشي بهره«اي مانند  كلمه. اشاره كرد»  ي -«توان به فرايند وند افزايي  از جملة اين فرايندها مي. شوند نمي

صفتي است كه به يك موصوف » كش بهره«. است» كش بهره«پاية اين كلمه، بن مركب . را در نظر بگيريد
، كلمة به »كشي بهره«به » كش بهره«و تبديل »  ي-«پس از وند افزاييِ ). كش مرد بهره: مانند(احتياج دارد 

) كشي مرد بهره(شود  اليه آن مي تبديل به مضاف» كش مرد بهره«در مثال » مرد«دست آمده اسمي است كه 
اي  مؤثر يا نامؤثر بودنِ فرايند اشتقاق در چهارچوب زيرْمقوله. و اين نيز مطابق قواعد كلي زبان فارسي است

  ): مشخص شده است PN,Rرتبة زايايي بر اساس شاخص (اي زير نيز قابل مشاهده است ه پايه در نمونه
  

  ) :14: رتبة زايايي(»  ش- «پسوند 
  
   ] --- -  گروه اسمي [    :آرام  )الف    )11(

   ] گروه اسمي ----  [    :آرامش  )ب
  ] گروه صفتي ----  [

  

   ] --- -  گروه اسمي [   :آزمودن  )الف    )12(
   ] گروه اسمي  ----  [   :آزمايش  )ب

   ] گروه صفتي ----  [
  

   ] --- -  گروه اسمي [  :بخشيدن  )الف    )13(
   ] گروه اسمي----  [   :بخشش  )ب

   ] گروه صفتي ----  [
  

   ] -- --  گروه اسمي، گروه حرف اضافه اي [   :آموختن  )الف    )14(
                                                  ]اي  گروه اسمي، گروه حرف اضافه----  [    :آموزش  )ب

   ]  گروه صفتي ----  [
  

  ):4: رتبة زايايي(»  انه- «پسوند 
  
           ]--- - گروه اسمي [    :اميدوار  )الف    )15(

   ] --- -  گروه اسمي [  :اميدوارانه  )ب
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   ] گروه اسمي----  [    :پدر  )الف    )16(
 ] گروه صفتي ----  [

   ] --- -  گروه اسمي [    :پدرانه  )ب
  

  ):1:رتبة زايايي(»  ي- «پسوند 
  
   ] --- -  گروه اسمي [    :آبادان  )الف    )17(

   ] گروه اسمي ----  [    :آباداني  )ب
 ] گروه صفتي ----  [

  
   ] --- -  گروه اسمي [    :آبديده  )الف    )18(

   ] گروه اسمي ----  [  :آبديدگي  )ب
   ] گروه صفتي -- --  [                                                   

  
   ] گروه اسمي ----  [  :كوب سنگ  )الف    )19(

   ] گروه اسمي ----  [  :كوبي سنگ  )ب
                                           ] گروه صفتي ----  [

  
   ] گروه اسمي ----  [    :تلفن  )الف    )20 (

   ] گروه صفتي ----  [
   ] --- -  گروه اسمي [    :تلفني  )ب

  
 گروهي از فرايندهاي اشتقاقي زبان فارسي در پيكرة مورد مطالعة اين تحقيق  PN,R زايايي با مقايسة شاخص

اي پس از اِعمال اين فرايندها مشخص شد كه با افزايش زايايي، ميزان  و ميزان تغيير چهارچوب زيرْمقوله
قواعد دستور زبان قابل رسد و تغييرات، غالباً بر اساس  اي عموماً به حداقل مي تغييرات چهارچوب زيرمقوله

در .  اي، ضرورتاً به معناي زايايي فرايند مربوط نيست بيني است؛ اما كاهش تغييراتِ چهارچوب زيرْمقوله پيش
ايِ چند وند در پيكرة مورد مطالعه مقايسه  جدول زير رابطة ميان درصد زايايي و تغييرات چهارچوب زيرمقوله

  :اند شده
  

  اي و رتبة زايايي ـ مقايسة درصد تغيير چهارچوب زيرْمقوله3جدول
  

  رتبة زايايي  وند
 اي درصد تغيير چهارچوب زيرمقوله  )PN,Rشاخص  بر اساس(

  %0  1   ي-
  %54/0  3   انه-
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  %5  4  -نا
  %42/11  13   ش-
  %50  26   ار-

  
غييرات چهارچوب عمدتاً به حداقل بنابراين مشخص شد كه با افزايش زايايي فرايندهاي اشتقاقي، ميزان ت

  . رسد مي
  
  ـ ساخت موضوعي2ـ 3

به ). 81: 1981ويليامز، (هاي آن واحد واژگاني است  ساخت موضوعيِ يك واحد واژگاني، فهرست موضوع
تواند ساخت موضوعي عنصري را كه به آن متصل شده  ، يك وند مي)62: 1987 (ويليامز و شلو دياعتقاد 

به . كند به عبارت ديگر، گاه با اِعمال يك فرايند اشتقاقي، ساخت موضوعي پايه تغيير مي. است، تغيير دهد
 خارجي  را1موضوع داخلي) 1: (دهند  تغيير مي قواعد صرفي به دو شيوه، ساخت موضوعي پايه راويليامزگفتة 
جام گرفتن گروهي از همچنين با ان). 91: 1981ويليامز، . (كنند  را داخلي مي2موضوع خارجي) 2(كنند؛  مي

هايي از هر يك از تغييرات بيان شده  نمونه. شود  مي3اقي، يك يا بيش از يك موضوع، جذبفرايندهاي اشتق
 موضوع داخلي همراه با حرف z موضوع داخلي و y موضوع خارجي، xهاي زير،  در مثال. اند در زير آورده شده

در اين مقاله به تبعيت . يك موضوع است» بيروني شدن«دال بر  E5و » دروني شدن«دال بر  I4. اضافه است
  Rهاي نحوي و   موضوعz و x ، y. شود ها درنظر گرفته مي موضوع خارجي اسم R6، )1981 (ويليامزاز 

  .موضوع معنايي است
  
  : » -نا«پيشوند ) 21(

      < R, x, (z) >      )) :به زنده ماندن(اميد انسان (      اميد 
 < E(x), abs(z): < x        ):انسان نا اميد(      نا اميد 

  
  :مصدري»  ي-«پسوند ) 22(

  <x, y >    )كارگران ديوار را بند كشيدند(       بند كشيدن 
  < I(x): < R, y, (x)    )بندكشي ديوار توسط كارگران(      بندكشي 

  
  :» گاه-«پسوند ) 23(

 < R, y, (x) >    ))مهندسان(پااليش نفت توسط (      پااليش 

                                     
1 internal argument 
2 external argument 
3 absorb 
4 internalize 
5 externalize 
6 reference 
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   < abs(x): < R, y        )پااليشگاه نفت(      پااليشگاه 
  
  :» گر-«پسوند ) 24(

  < R, x >        )بيداد پادشاهان(        بيداد 
   < Ex(x): < x        )پادشاهان بيدادگر(       بيدادگر 

  
  :» مان-«پسوند ) 25(

   < x, y >       )اش را زاييد مادر بچه(       زاييدن 
   < I(x), abs(y): < R, x         )زايمان مادر(ن       زايما

  
پيداست، هر يك از فرايندهاي اشتقاقيِ بيان شده، تأثير خاصي بر ) 25(تا ) 21(هاي  طور كه از مثال همان

اي ميان الگوهاي ناظر بر روابط موضوعي و شفافيت معنايي كلمات و  ساخت موضوعي پايه دارند؛ اما آيا رابطه
قي از طرفي و زايايي فرايندها از طرف ديگر وجود دارد؟ براي پاسخ دادن به اين سئوال، فرايندهاي اشتقا

هايي از موارد  نمونه.  فرايند اشتقاقي زبان فارسي مورد بررسي قرار گرفت26تغييرات ساخت موضوعي در 
  . به دست آمده است PN,Rرتبة زايايي بر اساس شاخص . بررسي شده در زير آورده شده است

  
  ):1: رتبة زايايي(»  ي- «پسوند 

. الگوي منظمي در تغيير ساخت موضوعي ناشي از اِعمال اين فرايند وجود دارد: مصدري»  ي- «پسوند )الف
آيد و بر اساس بررسي انجام شده روي انواع ساخته شده با اين پسوند در پيكرة  هايي كه در زير مي طبق نمونه

دادهاي اين فرايند،  به عالوه، در كلية برون. شود داد منتقل مي  به برونهاي نحويِ پايه مورد مطالعه، موضوع
داد اين فرايند اشتقاقي،  داد و برون به اين ترتيب ، روابط موضوعي بين درون. شود موضوع خارجي، دروني مي

  . ، ساخت اسامي حاصل مصدر است» ي-«بيشترين كاربرد فرايند وند افزايي . شفاف و يكدست هستند
  
  < x, y >         سنگ كوبيدن) 26(

   < R, y, (x) >          كوبي       سنگ
  
   < x >          آبديده) 27(

  < R, x >                   آبديدگي 
  
در ساير كاربردهاي اين پسوند، با تنوع بيشتر روابط موضوعي برخورد : » ي- «ساير كاربردهاي پسوند  )ب
هايي از كاربردهاي اين پسوند و روابط  نمونه. برد منظم استكنيم؛ اما تغييرات روابط موضوعي در هر كار مي

  .  موضوعي موجود در زير آورده شده است
  
  < R >          نفت) 28(

  < R >         )شغل(      نفتي 
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  < R >          مك كك) 29(
  < x >          مكي        كك

  
  < x, y >          پوشيدن) 30(

  < x >                 پوشيدني
  

  ):3: ة زاياييرتب(»  نده- «پسوند 
داد  داد به برون هاي نحوي از درون مواردي كه برون داد اين فرايند، صفت باشد، در غالب موارد، همة موضوع

نيز در صورتي كه . شود؛ بنابراين غالباً الگوي منظمي در تغييرات ساخت موضوعي وجود دارد منتقل مي
شود و ساير  جذب مي»  نده-« توسط  xرجي داد اين فرايند اسم باشد، به طور منظم، موضوع خا برون

  . شود هاي نحوي منتقل مي موضوع
  
  < x, y >        تسخير كردن) 31(

  < x, y >               تسخيركننده
  
   < x, y >          آرام كردن) 32(

   < R, y >                 آرام كننده
  

  ):4: رتبة زايايي(»  انه- «پسوند 
 نوع موجود با اين پسوند در پيكرة مورد 185كند كه از  د مشخص ميبررسي انواع ساخته شده با اين فراين

 30در . شوند داد منتقل مي موضوع هاي نحوي خارجي به برون) كه پايه، صفت است( مورد 155مطالعه، در 
شود؛ بنابراين تغييرات روابط   تبديل ميx به R، موضوع خارجي )كه پايه اسم است(مانده نيز  مورد باقي
  .منظم و شفاف استموضوعي 

  
   < x >          آزاد) 33(

   < x >                 آزادانه
  
   < R >          آهو) 34(

   < x >                 آهوانه
  

  ):5: رتبة زايايي( » -نا«پيشوند 
 نوع موجود با اين پيشوند در پيكرة مورد مطالعه، اين پيشوند براي تبديل صفت مثبت 160 مورد از 130در 

شوند و روابط  هاي نحوي منتقل مي موضوع » -نا«در اين كاربرد پيشوند . ار رفته استبه صفت منفي به ك
  .هايي از اين كاربرد در زير آمده است نمونه. موضوعي شفاف هستند
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   < x >          آرام) 35(
   < x >                 ناآرام

  
 است كه پاية فرايند، اسم است دادهاي ساخته شده با اين پيشوند مربوط به مواردي مانده از برون درصد باقي

هاي اسمي ـ جز در موارد واژه گرداني شده ـ عموماً الگوي منظم، شفاف و  در مورد پايه. و يا بن فعلي
  :خورد يكدستي در تغييرات ساخت موضوعي به چشم مي

  
   < R, x >          پايان) 36(

   < x >             ناپايان    
  

  :و يكدست نيستهاي فعلي، اين الگ اما در مورد پايه
  
   < x >          رسيدن) 37(

   < x >                 نارس
  
  < x, y >          توانستن) 38(

   < x, (z) >                 ناتوان
  
   < x, y >          زاييدن) 39(

   < x >                  نازا
  

  ):7: رتبة زايايي(»  گاه- «پسوند 
. شود  تبديل ميR به xصفت است، عموماً بر اساس بررسي انجام شده، مشخص شد كه در مواردي كه پايه، 

شود و در ساير موارد، همه   تبديل ميR به R%) 17(در مواردي كه پايه، اسم است، در درصد كمي از موارد 
  .شوند هاي نحوي منتقل مي يا بخشي از موضوع

  
   < x >          ايمن) 40(

   < R >          گاه        ايمن
  
   < R>          آتش) 41(

   < R >                آتشگاه
  
   < R, x, z >          اقامت) 42(

   <R, x >          گاه       اقامت
  

  ):10:  زايايي رتبة( » -فرو«پيشوند 
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  .شوند هاي نحوي منتقل مي كلية موضوع
  
   < x, z >          افتادن) 43(

   < x, z >                 فروافتادن
  

  ):13: رتبة زايايي( » -در«پيشوند 
  .شوند ل ميهاي نحوي منتق كلية موضوع

  

   < x, y, z >          آميختن) 44(
   < x, y, z >                 درآميختن

  

  )14: رتبة زايايي(»  ش- «پسوند 
گرداني شده، در ساير موارد  با بررسي كلمات ساخته شده با اين فرايند مشخص شد كه جز در موارد واژه

  .شوند هاي نحوي منتقل مي موضوع
  

   < x, y, z >          آراستن) 45(
   < R, y, x, z >                 آرايش

  

  ):16: رتبة زايايي(»  ناك- «پسوند 
كند كه الگوي تقريباً منظمي ناظر بر روابط موضوعي  بررسي كلمات ساخته شده با اين فرايند مشخص مي

  .كلمات ساخته شده با اين فرايند است
  

   < R, x >          اندوه) 46(
   < x >                اندوهناك

  

  ):17: رتبة زايايي(»  مند- «پسوند 
  .طبق بررسي انجام شده، الگوي منظمي ناظر بر روابط موضوعي كلمات ساخته شده با اين فرايند نيست

  
   < R, x >          آبرو) 47(

   < x >                 آبرومند
  
   < x >          پيروز) 48(

   < x >                پيروزمند
  
  < R >          ابزار) 49(

   < x >          مند        ابزار
  

  ):21: رتبة زايايي(»  سار- «پسوند 
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هاي نحوي نيز  داد اين فرايند منظم نيست و موضوع داد و برون الگوي ناظر بر روابط موضوعي كلمات درون
  .شوند منتقل نمي

   < R >          چشمه)50(
   < R >          سار       چشمه

  

   < R, x >          شرم) 51(
   < x >                شرمسار

  

   < x >          سبك) 52(
   < x >                 سبكسار

  

  ):24: رتبة زايايي(»  مان- «پسوند 
دستي ناظر بر روابط موضوعي  شود كه الگوي يك با بررسي كلمات ساخته شده با اين فرايند مشخص مي

  .داد اين فرايند نيست داد و برون كلمات درون
  

   < R >          خانه) 53(
   < R >                 خانمان

  

   < x >          چاييدن) 54(
   < R, x >                 چايمان

  

   < x >          شاد) 55(
   < x >              شادمان

  

  ):25: رتبة زايايي(»  ار- «پسوند 
دستي ناظر بر روابط موضوعي  شود كه الگوي يك با بررسي كلمات ساخته شده با اين فرايند مشخص مي

  .داد اين فرايند نيست داد و برون كلمات درون
  
   < x, y, z >          گفتن) 56(

   < R, x >                 گفتار
  
   < x, y >          كشتن) 57(

  < R, y, (x) >                  كشتار
  
   < x, y >          خريدن) 58(

   < R, y >                 خريدار
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  ):26: رتبة زايايي( » -پاد«پيشوند 
  .شود وجود دارد كه منتقل مي Rدر كلمات ساخته شده با اين فرايند، فقط موضوع معنايي 

  
 < R >          زهر) 59(

   < R >                پادزهر
  

  :شود كه با توجه به نتايج حاصل از بررسي انجام شده، مشخص مي
دست باشد،  داد يك فرايند اشتقاقي، شفاف و يك داد و برون در مواردي كه روابط موضوعي بين درون) الف

و در نتيجه درك معناي آن ) » ي- «مانند وند افزايي (شفافيت معنايي است داد آن فرايند عموماً داراي  برون
  . كار ببرند وران زبان، آن را بيشتر به شود گويش پذيرد و همين امر موجب مي به آساني صورت مي

  
 زايايي به دست آمده براي هر فرايند مورد بررسي، فرايندهاي اشتقاقي زايا داراي روابط  طبق رتبة) ب

. ي شفاف و يكدست هستند؛ اما برون داد شفاف ضرورتاً متعلق به فرايندهاي اشتقاقي زايا نيستموضوع
  . هاي ديگري است نازايي اين فرايندها به دليل محدوديت

  
مانند فرايند ساخت اسم با (شان نيست  اي كه الگوي منظمي ناظر بر روابط موضوعي فرايندهاي اشتقاقي) ج

  .فرايندهاي نازا يا فرايندهايي با زايايي كمتر هستند، عموماً )» ار- «پسوند 
  
داد منتقل شود، آن فرايند عموماً به لحاظ معنايي، شفاف  فرايندي كه در آن موضوع نحوي پايه به برون) د

  . گرداني شدنِ صورت زباني پايه است هاي نحوي پايه، از عوامل واژه منتقل نشدن موضوع. است
  
شود، از آنجايي كه فقط به مفاهيم   وجود دارد و منتقل ميRنها فقط موضوع معنايي فرايندهايي كه در آ) ه

  .معنايي ارجاع دارند، عموماًً از زايايي كمتري برخوردارند
  
داد هر فرايند باشد، اين الگو  داد و برون در صورتي كه الگوي منظمي حاكم بر روابط موضوعي كلمات درون) و

  .ر عملكرد هر فرايند بايد رعايت شوددر حكم محدوديتي است كه د
  
شود،  هاي نحوي در آنها منتقل مي كه موضوع » -در«و پيشوند  » - فرو«در مواردي مانند پيشوندهاي ) ز

هاي ديگري غير از ساخت  روابط موضوعي منظم است؛ بنابراين علت زايايي كمتر اين پيشوندها، محدوديت
گونه فرايندها   از نوع ساختاري نباشد، امكان زايايي مجدد ايندر صورتي كه اين محدوديت. موضوعي است

  .بيشتر وجود دارد
  
  گيري نتيجه. 4

هايي است كه در عملكرد  كند، تعداد و نوع محدوديت آنچه ميزان زايايي فرايندهاي ساختواژي را تعيين مي
 عملكرد زاياي فرايندهاي هاي موجود در اين فرايندها وجود دارد و البته تعداد، نوع و قدرت محدوديت

هاي صرفي، به بيان دو مورد  اين مقاله در كنار طرح محدوديت. هاي مختلف متفاوت است ساختواژي در زبان
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گونه مفاهيم در حوزة صرف  امكان طرح اين. اند هايي پرداخت كه عمدتاً در حوزة نحو مطرح شده از محدوديت
 صرف و نحو است، بلكه با توجه به زايايي زياد فرايندهاي نه فقط تأييدي بر وجود تعامل ميان دو حوزة

اي ميان زايايي فرايندهاي ساختواژي و درصد تعامل هر يك از اين فرايندها با  نحوي، حاكي است كه رابطه
  .حوزة نحو نيز وجود دارد
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