
يي و زاياسازيواژه: صرف و واژگان

مقدمسيدبهنام علوي
طباطبايي شناسي دانشگاه عالمهدانشجوي دكتري زبان

و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر

چكيده

بالقوه و محل  توليد كلمات بالفعل و لةبه مسئشود و نيزباط بين صرف و واژگان پرداخته ميدر اين مقاله به ارت
رد مطالعـه قـرار   قاعـده مـو  هاي بـا قاعـده و بـي      ژههمچنين بسامد وا  .گردداي مي خت و نگه داري آنها اشاره     سا
 بررسي و در پايان نيز رابطة بـسامد و كاربردشناسـي مطالعـه              ،كيفيتزايايي صرفي از منظر كميت و       .گيردمي
.شودمي

بسامدربردشناسي، ي، كام، زايايي كييفصرف، واژگان، زايايي ك:هاكليدواژه

مقدمه
شود و ميزان استفاده از اين دو در ساخت واژه تباط صرف و واژگان پرداخته مي اردر اين مقاله به مطالعة

.گيردي با زايايي مورد مطالعه قرار ميشناس همچنين ارتباط بسامد و كاربرد.گرددبررسي مي

صرف و واژگان
وضوعات  و با مشودمحسوب ميان كه جزئي از دستور زبان بصرف يك ز،آرنفبنابر ديدگاه بسيار مقبول 

 كه اين   هر چند؛و كار داردنيز سر  آن زبان  پيچيدة، اصوالً با ساختار دروني كلمات بالقوهساختاري ارتباط دارد
.ت ممكن است اصالً به وجود نيايندكلما

، چرا  كه سخنور بايد آنها را بداندمواردي يعني ؛تي از كلمات موجود در آن زبان اس فهرست،واژگان يك زبان
ها بيشتر اين موارد در فهرست مزبور ، واژه. اندبينيقابل پيشو در بعضي از موارد غيرهايي قرارداديكه آنها نشانه

احدهاي كوچكتري مثل  بايدخاطرنشان كرد كه واژگان واحدهاي بزرگتري چون اصطالحات و نيز والبته. هستند
. شود مي را نيز شاملهاوند

ين ، ممكن است تصور شود كه ادمرنشبر ميهايي جداگانه با اين ديد كه صرف منظم و واژگان نامنظم را هويت
 اما ؛مات بالفعل موجود سر و كار دارند چرا كه صرف با كلمات بالقوه و واژگان با كل؛دو ارتباط زيادي با هم ندارند

: همديگر به دو دليل، بسيار در ارتباطندين دو نظام بادرحقيقت ا
پوشي باعث شده بعضي  و اين همدارندو كارواژه سربا آنها ييعني هر دو؛ان دارند يك نقش در زباين دو) 1

.كنند فرض واژگان، صرف را درون )1984( ينُسن استانك و  ينسنونشناسان همچزبان
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 يعني منبع تمامي كلمات چه ؛گيرندتري در نظر ميتفاوت و وسيع مرا در مفهوم1   اين افراد اصطالح واژگان
بيني كه مورد نظر دستور سنتي و بنابر قابل پيش كلمات غيرمفهوم فهرستي ازبه  و نه بالقوه و چه بالفعل

.)1994 و آرنف 1989، زوئيكي 1933بلومفيلد ( است بلومفيلدنظر 
د و از آنها كلمه گيرها را از واژگان مي واژه،صرف. لزوم يكديگرند وابسته و الزم و م به هم،صرف و واژگان) 2

.سازدمي

صرف در مقابل واژگان
براي فهم . كندبازي مي زبانتر بزرگو اين رقابت نقش اصلي را در نظامصرف و واژگان رقيب يكديگر نيز هستند 

منظور واژگان ، شودز اين بعد صحبت مي، اوقتي از واژگان. يد يك سخنور منفرد را فرض نماييمهويت آن با
همچنين بايد .  داردوجودسخنور در ذهن  است كه نامنظماين واژگان ، فهرستي از كلمات . هني فرد استذ

.اژگان ذهني تعريف كنيمتفاوت بين كلمات بالفعل و بالقوه را بر اساس و
ر رها را براي واژه بودن در يك زبان دارد اما د كه تمامي معيااي، اين است كه كلمهاي كه قابل توجه است نكته

اي سخنور ديگر ست بر ندارد گر چه ممكن ا خارجي، وجودشخص براي آن ،واژگان ذهني يك فرد موجود نيست
يدة خوش فرم چاي بالقوه است و نظر بر اين است كه كلمات بالقوه پي، كلمه فهرست نشدهكلمة. اينطور نباشد

 اين نظر كه كلمات بالفعل و موجود يك زبان مثل ،بنابراين؛شوند و نه واژگانوليد مي صرف تةلوسيه ، بصرفي
و صرف كه مدل واژگان ، باداندمي... ، عميد و هاي معتبر مثل دهخدا، معين موجود در فرهنگهايواژهفارسي را 

. در باال به آن اشاره شد، همخواني ندارد
الً اگر  مثشود؛بالقوه و بالفعل براساس واژگان فردي و صرف تعريف مي كالم اينكه تفاوت بين كلمات خالصة

بينيم كه اين كلمات در اكثر، ميرا در نظر بگيريم. ..و » بژول«، »سترگ«هايي همچون واژه
براي آن . باشدنجود اشخاصي مواما ممكن است در واژگان فردي ؛ هاي معتبر زبان فارسي موجود است فرهنگ

 اين كلمات مثالً براي يك كارشناس استا ممكن ام هر چند بالقوه است، بالفعل نيست؛هالمهاشخاص اين ك
.  و جزء واژگان فردي او محسوب شودادبيات بالفعل باشد

، شنيده و يا خوانده باشد و آن را قبالً گفته خاص كه حتّي اگر سخنوري، يك كلمةاست اين قابل توجهنكتة 
.هنوز بالقوه است و نه بالفعلواژه آن اژگان شخصي فرد ذخيره نشده باشد در وكلمه به هر دليلي 

،ترين حالت؟ در سادهشوند اين است كه كدام كلمات ذخيره ميشودمطرح مياينجا الي كه در سؤ
گيريم برا در نظر » يكيو «همچوناي كلمهاگر  مثالً ؛شود، ذخيره ميكه فقط يك تكواژ است اينبه دليلايهكلم

كه  چرا؛گرددتوان گفت كه در واژگان ذخيره ميمي، ساختار صرفي نداردوكه از يك تكواژ تشكيل شده است 
-خواندد و يا ميشنوه اين كلمه را براي اولين بار ميسخنوري ك. ي  موجود نيستيبيني معناچيزي براي پيش

1 lexicon
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 آن ا در حافظة خود وارد كند تا قادر باشد بايد آن ر-ل تشخيص است بافتي باشد كه مفهوم آن قابحتي اگر در
.واژگان ذهني شنونده وارد شده استدر اين صورت است كه اين كلمه و كلمات مشابه در . ه كار ببردرا دوباره ب

 اگر جزء يا چند جزء آن براي شنونده ناشناس باشد صرفيبه اين وضعيت وقتي است كه يك كلمة پيچيدة مشا
در فارسي موجود باشد، از آنجا كه » شناسوسقاشتاالل«اي مثل اگر واژه مثالً ؛ شودواردبايد در واژگان 

واژه را در واژگان فردي بخش ناشناس  آن اتوانند، بايد براي كاربرد دوبارةآن نزبانان از تشخيص جزئي از فارسي
.دندارآن را در ذهن نگه، جداد و به عنوان واحدينخود وارد نماي
اين  ولي مفهوم ، براي سخنور آشناستها آنلماتي باشند كه اجزاي تشكيل دهندة ممكن است ك از طرف ديگر
هايي مثل واژه مثالً اگر ؛ با كلمات مشابه قابل تشخيص نيستدر قياسيشان از طريق اجزاگونه كلمات 

مواجه » شكنزمهي«همچون اي وقتي با واژه،را در نظر بگيريم...  و » شكنفندق«، »يخ شكن«، »قندشكن«
. ميس به كلمات مزبور، آن را وسيله و ابزار فرض نماي قيادررغم دانستن اجزاي آن وشويم، ممكن است عليمي

در ) ك ابزارو نه ي(حرفهعنوان يك ه  بايد مفهوم اين واژه را پس از درك آن ب سخنور، استثناًدر اين موارد
هايي همچونواژهدر قياس با » فروشستد« همچنين است مثال .واژگان خود وارد نمايد

ه بايد مفهوم آن را بشناسد،را مي» فروشدست «ده اجزاي واژةهر چند شنون. ..و » فروشچيني«، »فروشگل«
م، در واژگان خود وارد د و آن كلمه را در اين مفهومفروشد بفهعنوان كسي كه چيزهايي را بر روي دست خود مي

. نمايد
از طرف ديگر كلماتي .  شودط، بايد در واژگان ثبت و ضببيني باشداي غيرقابل پيشكه اگر كلمهخالصة كالم اين

زش آن  چرا كه بخش صرفي در دستور زبان سخنور قادر به پردا؛وجود دارد كه نياز نيست وارد واژگان افراد شوند
ر اينكه در مفهومي خاص به كار روند گردند مگ اما ذخيره نمي؛شوند، گفته و يا شنيده ميگونه كلماتاين. است

از ...  و » اديو ضبطر«، »قاشق چنگال«، »چلوكباب« مثالً كلماتي همچون د؛نبيني نباشكه در صرف قابل پيش
ها، مفهوم را از طريق اجزاي اين واژهتواند در به پردازش اين كلمات است و ميكه سخنور قا چرااين نوع است؛

. ة آنها در واژگانش ندارددرك كند و نيازي به ذخير
، كلمات نموده و واژگانكلمات منظم را توليد مي1صرف. اندقابل نبودهت، صرف و واژگان با هم در تا اينجاي بحث

هان درتوليد آهم واژگانبه مواردي نظر كنيم كه هم صرف وحال الزم است .كرده استنامنظم را ذخيره مي
. دخالت دارند

الي كه اما سؤ؛شود استفاده ميي قابل توليدهاتعاملند تا مطمئن شوند كه فقط يكي از صورتواژگان و صرف در 
تادهد  واژگان را مورد بررسي قرار مي،آيا سخنور. شودام مي انج چگونهاين است كه اين كارگردد مطرح مي

 به دنبال نباشدنظر موجود  مورد  خاص موجود است يا خير و اگر كلمةاي براي يك مفهومكلمهمالحظه نمايد
؟رودصرف مي

در بيشتر موارد. ري از ايجاد كلمات هم معنا هستندها مايل به جلوگيال اين است كه زبانكليد پاسخ به اين سؤ
جديد با همان معنا به نمايد براي توليد يك كلمةكند و سعي مياي از واژگان را استفاده ميگوينده صورت كلمه

1 morphology
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مطرح ) 1976 (آرنفكه است »  وقوع يك صورت براساس وجود ديگريعدم«اين پديده . مايدصرف مراجعه نن
» گريه«، »خنده« كلماتي همچون ،وقتي در واژگان شخصي.  نام دارد)دادسان( يا بلوكه كردن Blockingده و كر
اما اگر ؛خته شودسا» گريش«، »خندش«ن شود كه كلماتي همچو، اصل نامبرده مانع از آن ميوجود دارد...  و 

. ساخته شود» ــِ ش« است بتواند با پذيرش پسوند  جديدي ممكن، كلمة بالفعل موجود نباشدكلمة
» پوشـه «كه كلماتي ماننـد     » پوش«پذيرند مانند   ش را مي  / وجود دارند كه هر دو پسوند ه        هاي مضارعي هم    بن
.وجود آمده ، داراي معاني متفاوتي هستندهت بله اينجاست كه كلماشوند؛ اما مسئاز آن ساخته مي» پوشش «و

ايـن  «مثل مواردي ، »امسال«و » امروز«، »امشب« با وجود كلماتي مثل . مشهود استاثر بلوكه كردن در نحو نيز    
. كار رونده شوند مگر اينكه در معنايي متفاوت بساخته نمي» اين سال«و » ن روزاي«، »شب

حـائز اهميـت     موضوع فراموشي و اشتباهات ذهنـي نيـز          ،ة روان شناختي است   د يك پدي  ،از آنجا كه بلوكه كردن    
سازي نبود بلوكه . ه كار ببرد  را ب » ناليدن«تواند   مي ،درا فراموش كن  » هنال «اي همچون كلمهي  صاگر شخ . گرددمي

. شودها به وفور يافت ميدر اين موارد در بچه
. بزرگساالن غني نيست به اندازةان چرا كه واژگانش؛سازند مييترانهها كلمات جديد را به صورت آزادبچه

. نام دارد"بسامد"كه ، موضوع عامل ديگري نيز هست بلوكه كردن
 متناظر را ، صورت با قاعدة پربسامدقاعدة، به طور كلي  صورت بي)1988 (رينرو ) 1988 (آرنف و شننآبنابر نظر 
))1983(بابي و اسالبين  (.گرددها مشاهده مي بچهم افراطياين تأثير بسامد در تعمي. كندبلوكه مي

.گرددبا فرم و صورت با قاعده بيشتر ميقاعده بيشتر استفاده شود مقاومتش دربرابر جايگزيني هر چه از  فرم بي
)1988، آرنف و آنشن(. قاعده بيشتر است بابه عبارتي احتمال بلوكه شدن صورت

هاي ه كار بردن صورترسد ببه نظر مي.يابيم نتايجي دست مي به،فارسي مطالعه كنيمزبانله را در اگر اين مسئ
براي. ها بيشتر است آناند، از صورت جمع با قاعدة يافتهها كه به فارسي راه عربي  برخي كلمهقاعدةجمع بي

ها يعنين آ جمع با قاعدةبيشتر از صورت به مراتب ...))ديون و،مزارع، رسوم، توابع((نمونه كلماتي همچون 
.دنكاربرد دار...))ها وها، دينها، تابعهها، رسممزرعه((

قاعدة عربي، كاربرد صورت جمع باقاعدةهاي جمع بيكنيم به علت بسامد زياد صورتحظه ميهمان طور كه مال
.تر استآ نها در فارسي كم

.كنند ميويلتأ)) پردازشسرعت  (( به، بسامد راسازيهاي مقبول همگاني بلوكهمدل
،  صحيح، جستجوي كلمة)1991(سرين پ وپينكرو )1988(آرنف و آنشن، )1975(مك وينيهاي نابر مدلب

برنده، تر استكنند و آنكه سريعهر دو همزمان عمل مي. و صرف استاي بين واژگان ذهني مسابقه
، نسبت به قاعدة ذخيره شدهمات بي براي كلاگر اين قضيه درست باشد كه سرعت دسترسي واژگاني. شودمي
ال بلوكه كردن صرف را بيشتر حتم، اتربسامد پرقاعدةبيهاي واژه، بايد پذيرفت اريتم بسامدشان نسبي استلگ

اين دو .شود، شامل تعامل مستقيم بين صرف و واژگان ذهني نمياين مدل كليبايد توجه داشت كه. دنكنمي
تر با هم صورت نزديكه آنها در عملكردهاي واقعي صرف ب. ض يكديگر قرار بگيرندرّرد تعتوانند موميزبانبخش

.در تعاملند
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صرف مبتني بر واژگان
افزودن (با اعمال قوانين صرفي  صرفي اكثراً  )سادهغير (توليدات واقعي كلمات پيچيدة. اندالگوهاي صرفي انتزاعي

. پذيردنده هستند، صورت مي كلمات پايه كه در واژگان ذهن گويبر) وند
ترين نوع معمول. قاعدگي است، بيكنند در واژگان عمل ميموجودكلمات كه 1يا ديگر اينكه قواعد صرفينشانة

. استمعناييقاعدگي بينظمي،بي
ي سخنور از ، واژگان ذهنمنظور از واژگان(بگوييم صرف جداي از واژگان است توانيم  مينهايتدر : نتيجه
. هستندهاواژهسازي مهيابرايصرف و واژگان منابع رقيبي . )بيني استقابل پيشهاي غيرتصور

. اندهاي واژگاني مدخل، صرفي)غير ساده (هاي كلمات پيچيدة چرا كه پايه؛ه واژگان بستگي داردصرف ب

زايايي كيفي و كمي: زايايي صرفي
د خاص در نميزان احتمال استفاده از يك و:ه تعريف شودگون ممكن است به صورت غيررسمي اين2زايايي صرفي

.انتوليد كلمات جديد در يك زب
در يك طرف پيوستار . كندبيني مي استفاده از كلمات بالقوه را پيش، يك پيوستار است كه با اين ديد، زايايي

در th مانند ؛گيرده قرار نمييا وجود دارد كه در ساخت كلمات جديد مورد استفادازرده و يا كامالً غيرموندهاي 
...و»اك«، »گين«مثال در فارسي راي و يا ب. .. و growthاي همچون كلمهانگليسي در

 مانند وندهاي تصريفي؛، وندهاي زايا قرار دارنديگر پيوستارد درطرف
s, ing, ed و ساز در فارسي كه به ترتيب به صفاتساز و صفتاسم» ي «هاي اشتقاقي مانند وند در انگليسي و يا 

شوند كه نسبت به قطب زاياي در ميان پيوستار نيز وندهايي يافت مي. سازندپيوندند و اسم و صفت ميمياسامي
 در زبان فارسي بعضي .دپيوندساز كه به بن ماضي ميصفت» ار« در انگليسي و ity مانند ؛يا هستند، كمتر زافيط

ند كه يا كنه مي؛ يعني الگويي را عرضكنند مطلق عمل مي، همانند يك مسئلةيايي صرفشناسان با زايزبان
؛ه دال بر وجود موارد بينابين است اما مداركي وجود دارد كزايا و موارد بينابين وجود ندارد؛ياست و يا غيرزا

. ها در زايايي با يكديگر متفاوتند ما بر اين است كه وندضبنابراين فر
تواند با امتحان له مياين مسئ. ي نيز وجود دارند عوامل صرفي كيفي مؤثر در زاياي، كميهايعاملجداي از 

همه ي بي هستند كه در شرايط نحوي و معنايها  وندهاياين. ندهاي رقيب مورد بررسي قرار گيردن ونمود
ساز در اسم» ي« در انگليسي و ness مانند ؛روندكار ميه هاي بسياري ببعضي وندها هستند كه با پايه. دنشبيه

 مشابه از وندهاي رقيب ضاي مجموعةشناسان را بر آن داشته كه يكي از اعنبود محدويت در عملكرد، زبان. فارسي
. شوندهاي كيفي در كميت نيز نمايان ميتتفاو. استفرض نمايند كه از لحاظ كيفي نامحدود 3 و فراگيررا عام

1 morphological rules
2 morphological productivity
3 default



شناسيمجلة زبان و زبان

154

ناگفته نماند كه .  اغلب از لحاظ كمي زاياترين است،هايب رقازاي  در ميان مجموعهنامحدودترين عملكرد كيفي
. اند زاياترين نبوده اين مواردشود كهمواردي هم يافت مي

؛ ادعايي نادرست است، نامحدود استتوزيعش، كامالً در هامحدودترين عضو يك مجموعه از رقيباگر بگوييم نا
بن كه در بسياري از موارد اين وند بهشود مالحظه ميوندي زاياست در نظر بگيريم ا كه ر» ــِ ش « اگر وندمثالً

...و ، خندش گريش: شودمينمضارع براي ساخت اسم متصل 
؟شودگيري ميزايايي كمي چگونه اندازه

: شد، بهره جسته استباها ميدر انگليسي و ديگر زباناي هاي رايانهاز تعدادي محاسبه كه از تحليل) 1992(باين 
 رشدميزان، )ضافه شدن كلمات جديد به زبان است اميزان، رشدمنظور از . ( دارد رشد بهگيزايايي بست)1

آن كلماتي كه فقط يك بار در پيكره نسبت به تعداد  ميزان عنوانه  بزرگي بهاي يك زبان از پيكرةواژه
گونه تفاوتي در به هربدون توجه -nessمثالً؛شود، تخمين زده ميشوندكل كلمات پيكره ظاهر مي

. زاياتر استityشش برابر از -هاي صرفي كيفي اين دو پسوندمحدوديت
 احتمال در نظر گرفتن كلمات  به بستهكه نه فقط نام داردهمگانيي ي، زاياباينديگر محاسبه آماري )2

nessبا اين نوع احتساب . ست نيز مهم ا، بلكه تعداد كلمات شده استمعرفي صرفي 1 يك نوع،جديد

. استity سه برابر زاياتر از فقط
ها مراجعه نامهتغ اما وقتي به ل؛عجين است، نگين انواعبسامد ميا، كمتر با  كل به جزء در يك پيكرهميزان

ت اي با هم تفاونامه و روش پيكرهتغدليل اين قضيه اين است كه روش ل.  زاياتر نيستity از ness، كنيممي
از طرف ديگر . اندهاي آن انتخاب شده و مدخل نيست واقعيكاربرددهندةنامه هميشه نشانتغكه ل چرا؛ددار

ات غ، لهانامهتغلكنند ولي در واقعي را محاسبه ميكاربرد چرا كه ؛ترند، قابل اعتمادرهكاي مبتني بر پيهشمارش
 نسبت به ityتر بودن كلمات داراي دليل آن هم حفظي.  دارندness تمايل بيشتري براي ثبت نسبت به ityداراي 

. استnessكلمات داراي 
»ار« همچون يساز به مراتب بيشتر از پسونداسم» ي «هر چند زايايي. استهمينطوريز نارسي ف درمورد
، سازاسم» ي«از » ار «كلمات داراي، هانامهبينيم كه در لغت، ميكنيممي مراجعههانامهوقتي به لغتاست، 
 بدون ،در فارسي معموالً صفات» ي«ست كه به دليل زايا بودن  اعلت آن هم اين. هاي بيشتري داردمدخل

گونه صفات شتق شده از اين اسم ماين بنابرشوند وها ثبت ميصفت در لغت نامهعنوان ه ساز و باسم» ي«
، بايد  حدس معني از ظاهرشان دشوارتر استوترندقالبي» ار « پسوند اما چون كلمات داراي؛شودذكر نمي
به مراتب بيشتر از » ار«ها بسامد كلمات داراي نامهشود در لغت اين قضيه باعث مي.ها ضبط شوندهنامدر لغت

ساز از اسم» ي«هاي واقعي زبان، اين طور نيست و ي كه در پيكره در صورت؛ساز باشداسم» ي«كلمات داراي 
.زاياتر است. ..و » را«ي همچون يپسوندها

1 type
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بسامد و زايايي
زايا هر چه الگوي صرفي، غير.  عكس دارندبيان ديگر با هم رابطة به . استبسامد كلمه به زايايي نيز مرتبط

آرنف. ها نيز مؤثر استذكر است كه بسامد در انتخاب پايهشايانِ .  آن، پر بسامدترندنفردماعضايباشد،
اين . يابد  اتصال ميهاي پايه پر بسامدتر به كلمهزايا بيشتر از يك وند زاياترمترگويد يك وند كمي) 1982(

تر زودتر از كلمات هاي پر بسامدكلمات با پايه. كارآمد استله در ارتباط بين بسامد و تشخيص واژگاني مسئ
 هنوز مشخصله دليل اين مسئ.شوند، تشخيص داده ميبسامدترهاي كمداراي همان بسامد ولي با پايه

) 1985،ال دانا و بوراني (.نيست

شناسي و زاياييكاربرد
هدفمند و  كلماتي نمايد كه غيرلعةخود را معطوف به مطا زايايي صرفي بايدگويند مطالعةبعضي محققان مي

ردزايا صورت نپذيلعه صرف غيرشود مطاله باعث مياين مسئ) 1961،كناسچاتي(اند وجود آمدههناخواسته ب
، ...)كرد و + لر همچون لك(تر ساخت كلمه مثل ادغام ايهاي حاشيهچرا كه اين نوع صرف با صورت(

ي از ا وقتي مجموعه).كه هدفمندند، ارتباط دارد) هواپيمايي ملي ايرانمثل هما (ي يهاواژهيا سر
،اندهشدها كه با وندهاي رقيب ساخته اي از واژه، با مجموعهاندزاياتر توليد شده وندهاي غيروسيلةهكلمات كه ب

كنيم كه معني مجموعة، مالحظه ميشوندمقايسه ميدر يك محيط صرفي يكسان 
اين تفاوت در . م استسكه كل مجموعه از لحاظ معنايي پيوسته و منج چرابيني است؛كمتر قابل پيش، ترزايا غير

ده از لحاظ معنايي زايا ايجاد ش وند كمتر كلمة جديد كه به وسيلةمعني. گردداز مي به كلمات جديد بپيوستگي
ه كار روند  كلمات تخصصي ب ساختزايا ممكن است برايبه همين دليل، وندهاي غير. بيني استكمتر قابل پيش

بينيم كه كنيم، ميساز را با هم مقايسه صفت/ از ساسم» ار«ساز و اسم» ي«مثالً اگر دو وند ) 1982،آرنف(
همچون » ار«صفات داراي /  تا اسامي اندبينيساز، از لحاظ معنايي بيشتر قابل پيشاسم» ي«كلمات داراي 

معني اين كلمات نسبت به اسامي داراي.  . ..ردار و م، كردار، رفتار، كشتار، نوشتار، شنيدار، گرفتار، برخوردار
. بيني استكمتر قابل پيش» ي«

1سگرايشناختي زايا را تعامل بين دو اصل كاربرداستفاده از وندهاي كمتر ) 1984 و 93 (هورن

كه صورت  چرا؛ها استفاده نكندزايا در بيشتر مثالكمترشود گوينده از صورت  باعث مي2اصل رابطه. داندمي
 استفاده از وندهاي ده را به در تعامل است و گوين4 رابطهبا3 اما اصل كميت؛، بيشتر در دسترس استزاياتر

دارد تا گوينده نكته و يا توجهي خاص به ميكمترزايا وا
. كلمه را ايجاد نمايد5هايجنبه

1 Grice
2 relation
3 quantity
4 relation
5 aspect
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تري براي ايجاد اين  بيش توانايي، غيرزايايوندها. اص استكند يك حس خآنچه گوينده توجه را به آن جلب مي
. حس خاص دارند

. دنعاملند تا بالقوگي زبان را غني سازشناسي در تخالصة كالم اينكه صرف و كاربرد
 بـه مـا كمـك    هـورن كـار  .  يـك دليـل نيـست   هميشه دليل كافي وجود دارد؛ اما هميـشه فقـط      : گويد مي هورن

ا هستند و وندهاي كمي زاي يا كامالً زايا و يا كامالً غيرآنها. ترند، قطبييفيكند بفهميم چرا زايايي وندهاي تصرمي
. قرار دارند) وستاردر روي پي(بين آنها 

، چيزي براي سخنور ي ـ نحوي است و هميشه تركيبي است اطالعات صرفدر مورد تصريف كه نقش آن عرضة
 صرف زايا به   فقطود ، نقشي ندارراين صرف كمتر زاياوجود ندارد كه بخواهد توجه را به آن جلب نمايد و بناب

. رسد ظهور ميبه منصة1صورت واژگاني شده

گيرينتيجه
در عـين حـال كـه     . ها را بررسي نموده است    واژگان پرداخته و ارتباط بين آ ن       ارتباط صرف و     اين مقاله به مطالعة   

بينـي  كلمات غيرقابل پـيش    .واژه بسيار به هم مرتبطند     فرايند ساخت  اژگان با هم در رقابت هستند، در      صرف و و  
بخش از دستور ساخته     اين   ها باشد به وسيلة   نه پردازش آ  ، قادر ب  هايي كه صرف  بايد در واژگان ثبت شوند و واژه      

اي كه در اين جا قابل توجه است ا نكتهامشود؛گردند و نيازي به ضبط آ نها در واژگان احساس نميو پرداخته مي
د يـ  جدواژة و صرف براي سـاخت    كنندواژه دخالت مي  زمان در ساخت  دي صرف و واژگان هم    اين است كه در موار    

.گرددمند واژگان مينياز
ها از لحاظ ميزان كاربرد و بسامد يكسان نيستند و بر روي يك اله به اين مسئله نيز پرداخته شد كه ونددر اين مق

.پيوستار قرار دارند و در زايايي با هم متفاوتند
 اصــل اســتفاده از ونــدهاي كمترزايــا تعامــل دو.  شــديشناســي بررســطــرف ديگــر ارتبــاط زايــايي و كاربرداز 

.شناختي گرايس يعني رابطه و كميت استكاربرد
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