
صرفازمنظرفارسیزباندرپربسامدمشتقايه هواژساختمقایسۀ

بنیاد تکواژصرفوبنیاد واژه

1رپو نجمه اسالمی

مرکزيتهراناسالمی واحدآزاددانشگاهشناسی،زباندکتريدانشجوي

2شهرام مدرس خیابانی

کرج اسالمی واحدآزاددانشگاه

3مدرسیبهرام

مرکزيتهراناحداسالمی وآزاددانشگاه

4کلباسیایران

مرکزيتهراناسالمی واحدآزاددانشگاه

22/02/1398:تاریخ پذیرش           26/10/1397:تاریخ دریافت

چکیده

تکواژبنیادردرویکاست؛بودهزبانصرفحوزهپژوهشگرانتوجهموردهموارهساختواژهبهمطرحنگرشدو

نظرموردکهبنیاد واژهرویکردوبوده)1992(لیبرو)1982(سلکركچونپژوهشگرانینظرموردکه

اعمالباجدیدواژةیکآرونفدیدگاهاز.استبوده)1993(باکنرو)1976(آرونفهمچونپژوهشگرانی

ازاستداشتهوجودقبالًکهايواژهوجدیدواژة،درنتیجهوودش میساختهمنفردموجودةواژیکبهقاعده

.دنداراه هواژگیريِشکلدراساسینقشیتکواژهاتکواژبنیاد،رویکرددراما.استاصلیواژگانیۀطبقاعضاي

صورتجانشینیمحوررويبنیاد واژهرویکرددروینشین هممحوررويتکواژبنیادرویکرددرواژهساخت

نظریۀبراساسفارسیزباندرمشتقپربسامدايه هواژساختاربررسی،حاضرپژوهشِیِاصلهدف.یردگ می

ايه هواژازنخستواژة1000،منظوربدین.استبوده)1992(لیبرتکواژبنیادو)1976(آرونفبنیاد واژه

ساسپسوشداستخراجفارسیزبانايه هدادپایگاهازفارسیزبانِمشتقِپربسامدهربراساسواژه،هرخت

با رویکرد تنها ها  از واژه درصد78/0دادنشانپژوهشايه هیافت.گرفتقرارمقایسهوبررسیموردرویکرددو

هاي مشتق زبان فارسی با هر دو  از واژه درصد 55/98با رویکرد تکواژبنیاد و تنها درصد  67/0بنیاد،  واژه

.رویکرد سازگار است

، پیکرة پربسامدمشتقايه هواژفارسی،زباناشتقاق،،بنیاد واژهالگويتکواژبنیاد،گويال:اه هواژدیکل

.زبانی

1. nislamipour@yahoo.com
2. shahram.modarress@gmail.com
3. bah.modarresi@iauctb.ac.ir
4. i_kalbassi@yahoo.com



شناسیزبان و زبان مجله |114

مقدمه-1

درکهگرفتنتیجهتوان می،اند کردهمطرح)2007(2بويو)2003(1پلگآنچهبراساسِ

رويواژهساختتکواژبنیاد،رویکرددرو3جانشینیمحوررويواژهساخت،بنیاد واژهرویکرد

الزمتکواژهاتک تکبرشمردنجاي بهبنیاد واژهرویکرددر.یردگ میشکل4ینشین هممحور

ترتیبیعنیدارد،5ناپایگانیساختکهاییه هواژدر.گیردقراربررسیموردواژهکلاست،

واژهساختتوجیهامکانندارد،وجودواژه،ساختدرنتیجهوعناصرشدن  اضافه برايمشخصی

.نیستمنطقیبنیاد تکواژصورت هب

که رابطۀ  7گیرد و رابطۀ جانشینی نشینی شکل می که بر روي محور هم 6ینشین همۀرابط

رویکردهاي  درمیان اجزایی بر روي محور عمودي و جانشینی است به ترتیب براي ساخت واژه 

.شود درنظر گرفته میبنیاد  واژهتکواژبنیاد و 

ودستوريدانشساختندراساسینقشیجانشینیروابطکهستامعتقد)2018:3(بوي

زبان،8اشارهزبانمطالعۀبرايمؤثرطورهبواندت میاه هایدقبیلاین.ندک میایفاواژگانی

.رودکار به12زبانپردازشو11زبانفراگیري،10زبانیتغییر،9بصري

بازگوزیرصورت به،بنیاد واژهرویکردبراساسِرا،14هواژساختقواعد)1976:21(13آرونف

:15ندک می

است؛بنیاد واژه،)قاعدهبا(منظمواژهتساخهايیندافرتمام-1«

ود؛ش میساختهمنفردموجودواژةبهمنظمةقاعداعمالباجدیدواژة-2

».استاصلیواژگانیِطبقۀاعضايازموجودواژةوجدیدواژة-3

1. I. Plag 9. visual language
2. G. Booij 10. language change
3. paradigmatic axis 11. language acquisition
4. syntagmatic axis 12. language processing
5. flat or non-hierarchical 13. M. Aronoff
6. syntagmatic relationship 14. word formation rules
7. paradigmatic relationship
8. sign language

wordبا توجه به اینکه آرونف از اصطالح-15 formation rules  قواعد «استفاده کرده است، براي معادل فارسی از عبارت

بدیهی است درصورتی که از .، استفاده شده است»واژه«و»ساخت«فاصله میان  و بدون درنظرگرفتنِ نیم»ساخت واژه

word-formationعبارت  rulesتر بود مناسب»واژي قواعد ساخت«شد، معادل  استفاده می.



115|...پربسامدمشتقهاي واژهساختمقایسۀ

،واژهازکمترییها تصوررويبرواژهساختقواعدکهستامعتقد)22:همان(آرونف

یکساختناشتقاق،کهمعتقدند)2011:47(1فودمانوآرونف.ندک مینعمل،تکواژیعنی

selectاز»انتخاب«selectionیا»کنندهانتخاب«selectorماننددیگر؛تکواژةاز2تکواژه

ترکیبزیراانند،د میاشتقاقازخاصینوعرا3رکیبتآنهااینکهضمن.است»کردنانتخاب«

.استدیگرةتکواژچندیادوازتکواژهیکساختنشامل

دیبادستورکهبودنددهیعقنیابریشیزاشناسان زبان،)1991:47(4اسپنسرمنظرِازاما

لیبر.ندیوگ میهواژساختقواعدآنبهکهبسازدواژهتکواژهاازکهباشدعديقوايدارا

تغییررامقولهمواقع،برخیدراشتقاقکهویدگ میاشتقاقبحثبارابطهدر)2009:108(

تاغیرزایاازواندت میوازدس میجدیدتکواژةند،ک میاضافهراواژگانیمعنیِاغلبوهدد می

دنبالِبهاسمیهگروگزینیمرجعوحاکمیتنظریۀدرکهگونه نهما.شودبنديطبقهزایاکامالً

،نپذیرداگروشود میبرآوردهاي زیرمقولهمحدودیتبپذیرد،رامتمماینفعلاگروآیدمیفعل

نظرِموردتکواژبنیادنظامدر،5)فرافکنیاصلازتخطی(استايزیرمقولهچارچوبازتخطی

6واژگاندرشاننحويطبقۀلازقبیاطالعاتیباوابسته،چهوآزادچهتکواژهاتمامینیز،لیبر

ندک میمشخصچارچوباینکهاستايزیرمقولهچارچوبدارايهموندود؛ش میفهرست

دارايhood–تکواژانگلیسیزباندرنمونهبرايشود؛متصلايمقولهچهبهبایدوندآنکه

:استزیرصورت بهايزیرمقولهچارچوب

(1) hood: [ {[A], [N] } __ ] [N, +abstract]

آرونفواژةساختقواعدۀنظریبرايجایگزینیلیبرايِزیرمقولهچارچوبِکهاستواضح

پیونديیاتکواژباراhoodسادهخیلی،کندمعرفیراhood–وندکهاي قاعدهجايبه.است

7فیصاازمحصولکند،نقضراايزیرمقولهچارچوباگروندک میمتصلدیگرتکواژهاياز

).1991:202اسپنسر،(ندک مینعبور

:بپردازیمرویکرددواینتفاوتبهوانیمت میسادهاي نمونهبااینجادر

1. K. Fudeman
2. lexeme
3. compounding
4. A. Spencer
5. Violation of the Projection Principle
6. lexicon
7. filter
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رویکردباواندت میاست که یپایگانیامراتبیسلسلهساختاربااي مشتق واژه»ناراحتی«ةاژو

با همچنین .دیرنگ قراردیگریککنارینشین هممحوررويبرآن عناصروباشدسازگارتکواژبنیاد

وکرداستفاده»آرام«نظیراي هواژازتوان می»راحت«واژةجاي بهجانشینیمحوراستفاده از 

الگويباوساختمشابهايه هنمونباقیاسیصورت بهرا»ناآرامی«اسمو»ناآرام«صفت

.بودخواهدواژگاناصلیِۀطبقضاياعازايواژه،نهاییمحصولکهچراکردتوجیهنیزبنیاد واژه

تواند توجیهی مناسب براي ساخت  لحاظ نظري می بدیهی است اهمیت چنین پژوهشی به

گزینی  لحاظ عملی الگویی در اختیار متخصصان حوزة واژه  هاي زبان فارسی ارائه دهد و به واژه

.قرار گیرد

و پیشینۀ پژوهش نظريچارچوب-2

چارچوب )1992(بنیاد مورد نظر  لیبر  و رویکرد تکواژ)1976(ظر آرونف بنیاد موردن واژه رویکرد

اي اساسی  فرضیه معتقد است که )1976:46(آرونف .دهد نظري پژوهش حاضر را شکل می

 واژه، قواعد واژگانی است و کامالً در واژگان عمل  وجود دارد مبنی بر اینکه قواعد ساخت

هاي دستوري جدا  ایر قواعد دستوري جداست ولی از دیگر حوزهاین قواعد کامالً از س.کند می

هاي نحوي، معنایی و واجیِ واژه مرتبط است اما به قواعد  واژه به ویژگی قاعدة ساخت .نیست

هایی از واژه که  واژه به آن ویژگی  همچنین قاعدة ساخت .نحوي، معنایی و واجی ارتباطی ندارد

در.شود هاي نحوي و واجی، مربوط نمی قواعد است، یعنی ویژگیمستقیماً در ارتباط با این  او

طور که به قواعد و  واژه، همان کنیم که یک قاعدة ساخت  نویسد که فرض می ادامه می

هاي مشروط به قاعده را نشان دهد، که این  تواند ویژگی موضوعات دیگر مرتبط نیست، نمی

واژه قواعدي براي تولید  ویسد که قواعد ساخت ن می)22:همان(آرونف .تري است فرض قوي

این قواعد بخشی از دستور زبان است و .شود هایی است که در فرهنگ لغت زبان ذخیره می واژه

واژه  عملیات واجی بخشی از قاعدة ساخت .کامالً مجزا از قواعد نحوي و واجی دستور است

لحاظ نحوي  نویسد که واژة پایه همیشه به واژة پایه می در بحثی دربارة)47:همان(او.است

فقط بر روي  ،کند را متصل می ness#اي که پسوند  مشخص است، بنابراین براي نمونه قاعده

.»پرسوراخی/پرمنفذي«porousness،»قرمزي«rednessشود؛ مانند  ها اعمال می صفت
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اس باشد؛ براي نمونه پایه حس 1هاي گزینشیِ قواعد ساخت واژه ممکن است که به محدودیت

چسبد که مفعول  ، به فعلی می]شود واسطۀ آن از فعل، اسم ساخته می که به[»ee-«پسوند 

شود  ساخته نمی )tearee*(طلبد و بنابراین صورتی چون  دار یا مفعول غیرمستقیم می جان

):49:همان(

(2) [+[X]V + ee]N

به شکلی .اژه همیشه تابع معناي پایه استو داد قاعدة ساخت  لحاظ معنایی، معناي برون به

شد؛ براي  سنتی، مفهوم قاعدة ساخت واژه با یک عبارت که داراي یک متغیر بود، نشان داده می

:صورت زیر بیان شود تواند به می»er-«نمونه پسوند شغلیِ عاملی 

(3) V#er N ‘one who Vs habitually, professionally,…’

و»ریز برنامه«programmer،»نانوا«bakerهایی نظیر  توان از واژه یبراي این قاعده م

diver»50:آرونف، همان(نام برد »غواص.(

»قرمزي«rednessنویسد که واژة در بخشی از کتاب خود می)1993:22(2باکنر

 تکواژهاي«،)1980:63(براساس رویکرد لیبر .است /ness-/و/red/متشکل از دو تکواژ 

عنوان مدخل  فقط از این نظر متفاوت است که وندها به 4از تکواژهاي غیروندي 3وندي

چسبد و  دهندة مقولۀ عنصري است که به آن می شان داراي چارچوبی است که هم نشانواژگانی

چسبد تا اسم تولید ها می به صفت ness-؛ پسوند »شود هم مقولۀ عنصري است که تولید می

نیاز دارد که مدخل واژگانی  1مانند شمارة  5ايمقوله ظور به اطالعات زیرکند و براي این من

:ارائه کنیم 2صورت نمودار  توانیم به کامل آن را می

(1) A] N]

)1993:22باکنر، (-nessاي براي پسوند  اطالعات زیرمقوله -1نمودار 

(2)

)1993:22اکنر، ب(-nessمدخل واژگانی کامل براي  -2نمودار 

1. selectional restriction
2. H. Bochner
3. affix morpheme
4. non- affix morpheme
5. subcategorization
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و3اي، تغییر واکه2، ترخیم1واژ صفر مواردي چونتعیین تکواژ را در )2003:180(پلگ 

هایی از فرایند تبدیل در واژة  نمونه)22-2003:25(او.یابدمیدشوار 4یافته نمود بسط

water ، ترخیم در واژة فرایندLab»اي در دو واژة  ، تغییر واکه»آزمایشگاهgooseوgeese

.داندمی مورداز این هایی  نمونهرا  Andy→And-rew-y5یافته در نمونۀ  و نمود بسط

که معنی  داند، مربوط میاز واژه  به بخشیهمچنین یکی دیگر از مشکالت رویکرد تکواژبنیاد را 

،»دادن انتقال«transferهایی چون  در واژه fer-نویسد که اگر میوي براي نمونه .ندارد

prefer»دادن ترجیح«،refer»و مانند اینها که با پیشوندهایی نظیر »کردن مراجعهtrans- ،

pre-وre- هایی که با آن  همراه است را یک ریشۀ وابسته بدانیم، الزم است این عنصر در واژه

واژة.رود، معناي یکسانی داشته باشد کار می به معناي  تواند به می transfer،-ferدر

چیزي که در این باره باید .ها صادق نیست باشد اما این موضوع در مورد بقیۀ واژه»کردن ملح«

6تکواژي هاي تک واژه referوinfer،confer،preferهاي  گفت، این است که حداقل واژه

:2003(پلگ .است چراکه واحدهاي معنادار قابل تشخیصی کوچکتر از واژه در آنها وجود ندارد

براي نمونه .آفرین است نیز براي رویکرد تکواژبنیاد مشکل 7نویسد که صرف ناپیوندي یم)180

را مثال زد که در آن تبدیل مفرد به جمع با افزودن وندي به ریشۀ »امور«اي نظیر  توان واژه می

صورت  کنیم که در آن تکواژها به گیرد بلکه صرف ناپیوندي را مشاهده می همخوانی انجام نمی

.صورت وندي میان ریشۀ همخوانی قرار گرفته است گیرد بلکه به ت سر هم قرار نمیپش

،»مزمزه«،»8پارس ←پارسه«،»کاربرات ←کاربراتور «هایی نظیر در زبان فارسی واژه

که به ترتیب حاصل فرایندهایی نظیر ترخیم، حذف واکۀ »سوزي از سوزان«و»رزمایش«

.سازي است با رویکرد تکواژبنیاد سازگار نیست  نام کوته و10آمیزشناقص،  9پایانی، تکرار

براي نمونه در .بدون وندافزایی شاهد تغییر مقوله هستیم 11در فرایند تبدیل یا اشتقاق صفر

شهر ما پیر و )صفت(است  پیربه عنوان صفت و اسم در دو جملۀ او »پیر«زبان فارسی در واژة 

1. zero-morph 7. non – concatenative morphology
2. truncation .است)1388(اصالنی نژاد و  این واژه برگرفته از مقالۀ علی -8

3. vowel mutation 9. reduplication
4. extended exponence 10. blending

شود که پلگ در کتاب خود به این اصطالح اشاره  شناخته می hypocorismسازي یا  نام این فرایند معموالً با عنوانِ کوته-5

.نکرده است

6. monomorphemic word 11. zero-derivation
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دن تکواژ، تغییر مقوله رخ داده است و صفت به اسم تبدیل شده ش بدونِ اضافه)اسم(رسید 

تر است هرچند  براي توجیه چنین فرایندي مناسبحبنیاد  در این صورت، رویکرد واژه.است

اند، اما  برخی این موضوع را با طرح موضوعِ واژِ صفر، توجیه کرده)2003:22(عقیدة پلگ  به

عنوان  هاي تکواژ این است که تکواژ به کی از ویژگیمعتقد است که ی)20:همان(خود پلگ 

شود و با توجه به این موضوع، واژ صفر  واحدي از صورت و معنا یعنی نشانه، درنظر گرفته می

).22:همان(برد  ايِ تکواژ را زیر سوال می ماهیت نشانه

ود ش را که در آن چند تکواژ در یک واژ خالصه می 1هاي چندوجهی پلگ توجیه تکواژ

، شناسه، »گریختم می«اي نظیر  داند؛ در واژه آفرین می بنیاد مشکل براساس رویکرد تکواژ

نتوانیم تکواژي خاص را  تا شود زمان به شخص و شمار داللت دارد که این مسئله باعث می هم

براي آنها درنظر بگیریم و بگوییم که کدام تکواژ مربوط به شخص و کدام تکواژ مربوط به شمار 

هرچند در پیکرة پژوهش .تر خواهد بود بنیاد رویکردي مناسب در این مواقع، رویکرد واژه.تاس

هاي مشتق،  شده موجود بود ولی با توجه به موضوع پژوهش، یعنی واژه هاي تصریف حاضر، فعل

بودنِ  دلیل چندوجهی هاي مورد بررسی حذف شده است؛ هرچند به این موارد از فهرست واژه

نظر  تر به هایی، موجه بنیاد براي توجیه ساخت چنین نمونه بان فارسی، رویکرد واژهشناسه در ز

.رسد می

کند که در برخی  بنیاد به این نکته اشاره می در دفاع از صرف تکواژ)2003:189(پلگ 

understoodمواقع به اطالعات مربوط به ساختارِ صرفی درون واژه نیاز است؛ براي نمونه، 

دهد که ساختمان گذشته باید به  است و این نشان می understandۀ فعل صورت گذشت

اي  دسترسی داشته باشد، زیرا در غیر این صورت باید شاهد ساخت واژه ،standریشه، یعنی 

-،]ation]colonization-همچنین انتخاب میان .بودیم می understanded*چون 

ion]communication[و-ication]personification[ با توجه به پسوندهاي فعل

ify-و پسوند  ion-با  ate-، پسوند ation-، با ize-گیرد؛ براي مثال، پسوند  مشتق صورت می

.است 2آرایی از دیگر مواردي که در آن به اطالعات تکواژي نیاز است، واج.آید میication-با 

صورت آزاد در مرز بین تکواژها  بهتواند  ترکیبی از صداها درون تکواژ، غیرمجاز است اما می

1. portmanteau morpheme
2. phonotactics
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گیرد ولی در مرز  درون هیچ تکواژي در زبان انگلیسی قرار نمی]pf[براي نمونه .حضور یابد

:یابد ها حضور می تکواژ

(4) hel[pf]ul or Kee[pf]at out of your diet.

در کنار نیاد ب تکواژبنیاد و واژهکند که هر دو رویکرد  درنهایت پلگ به این نکته اشاره می

.گرِ ساخت واژه خواهد بود توجیه ،هم

بنیاد در دستور زایشی از آراي  معتقد است که نظریۀ صرف واژه)184-2003:185(پلگ 

ها، وجودي مستقل و مدخلی در  گیرد که در آن وندها برعکسِ واژه نشأت می)1976(آرونف 

شود، در رویکرد  اژبنیاد درنظر گرفته میعنوان تکواژ در رویکرد تکو چیزي که به.واژگان ندارد

نویسد  او همچنین می.هاست اي از واژهبنیاد شباهت معنایی و واجی خاص میان مجموعه واژه

اند که رویکرد تکواژبنیاد  ادعا کرده)1992(و لیبر )1982(1شناسانی چون سلکرك که زبان

اي ساده شود که نیاز به هیچ حوزة  گونهتواند به داراي این امتیاز مهم است که نظریۀ زبانی می

قواعد نحوي و قواعد صرفی اساساً قواعدي مشابه خواهند بود و .صرفی جدا وجود نداشته باشد

این رویکرد به .شود هایی است که این قواعد بر آنها اعمال می تنها تفاوت آنها، نوع مدخل

دو نمونۀ زیر )2-2010:4(بوي ).180-2003:181پلگ، (معروف است  2»نحو واژه«رویکرد 

:، شبیه الگوي آرونف است2داند که نمونۀ شمارة  بنیاد می را واژه

(1) [[X]V er]N ‘one who Vs’

(2) [X]V → [[X]V er]N Semantics: ‘one who Vs habitually, professionally’

نویسند که  تکواژبنیاد می بنیاد و با اشاره به دو رویکرد واژه)2010:54(4و سیمز 3هسپلمت

و)1987(6و ویلیامز 5، دیشولو)1982(، سلکرك )1992(مورد نظر لیبر »نحو واژه«رویکرد 

از الگوهاي )1998(9و نویر 8و هارلی)1994و1993(7هله و مارانتز»صرف پراکنده«همچنین 

10»واژه و صیغگان«با نام بنیاد را  هایی از رویکرد واژه شود و جلوه اخیر تکواژبنیاد، تلقی می

و)1992(14، اندرسون)1990(13، بیکر)1985(12، بایبی)1972(11توان در کارهاي متیوز می

.مشاهده کرد)1993(باکنر 

1. E. Selkirk 8. H. Harley
2. word syntax 9. R. Noyer
3. M. Haspelmath 10. Word and Paradigm
4. A. D. Sims 11. P. Matthews
5. A. Di Sciullo 12. J. L. Bybee
6. E. Williams 13. T. Becker
7. A. Marantz 14. S. R. Anderson
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،)1973(1توان به هلهبنیاد می بنیاد و تکواژ هاي غیرایرانی دربارة مقایسۀ صرف واژهاز پژوهش

هاي ایرانی انجام شده در این زمینه و از پژوهش)2007(بوي و )2006(2، بلوینز)1993(باکنر 

عباسی ، )1395(، صراحی )1393(، عباسی )1391(، شریفی )1380(توان به شقاقی می

خیابانی مینو و مدرس همچنین بخت.اره کرداش)1396(مقدم و همکاران و ملکی)1396(

پسوندهاي اشتقاقی در زبان فارسی نشینی  بنیاد هم اي به بررسی پیکره در مقاله)1391(

.اندپرداخته

ها گردآوري دادهروش  -3

هاي مشتقِ زبانِ فارسی که از  در پژوهش حاضر، سعی بر آن است تا پربسامدترین واژه

بنیاد آرونف  استخراج شده است، براساسِ دو الگوي نظريِ واژه 3»هاي زبان فارسی پایگاه داده«

براي انجام پژوهش حاضر، ابتدا .مورد بررسی قرار گیرد)1992(بر بنیاد لی و تکواژ)1976(

هاي زبان فارسی استخراج شد و سپس  واژة نخست پربسامد غیربسیط از پایگاه داده 5000

)1389(و شقاقی )1391(و براساسِ دیدگاه کلباسی »)1396(فرهنگ فارسی «کمک  به

ها براساسِ هر دو الگو،  شدن آنها هریک از واژهاستخراج شد و پس از آماده 4واژة مشتق 1000

.مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت)1976(و آرونف )1992(یعنی الگوي لیبر 

ها دادهتحلیل-4

برايمشتركالگوییبراساسِوجانشینیرویکرديبنیاد واژهرویکرد،شدگفتهکهطور نهما

شبیهمعناییونحوينظرازکهاییه هواژوانت میجانشینیالگويدر.استه هواژازاي مجموعه

اه هواژکهنیستاینمعناییشباهتازمنظور.دادقرارطبقهیکدرراندک میعملهمبه

اي جنبهآنهاازاي مجموعهبرايمعناییلحاظ بهبتوانکهاستاینمنظوربلکهباشدمعنیهم

1جدولدرهاي مورد بررسی،  روشن از واژهمنظور ارائۀ تصویري  به.گرفتدرنظرمشترك

1. M. Halle
2. J. P. Blevins
3 http://pldb.ihcs.ac.ir/

او.»شود واژة مشتق از ترکیب یک یا چند واژك آزاد با یک یا چند وند اشتقاقی ساخته می«)1391(ازنظر کلباسی -4

هاي جدید را  ژهوا«)1389(ازنظر شقاقی .کند هاي مشتق را به دو دستۀ مشتق فعلی و غیرفعلی تقسیم می همچنین واژه

او همچنین فرایند اشتقاق را به .»اي واژگانی یا دستوري ساخت به پایه)پیشوند یا پسوند(توان با افزودن وند اشتقاقی  می

.کند دو دستۀ اشتقاق پایگانی و اشتقاق ناپایگانی تقسیم می
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براساساینکهبهتوجهبا.استشدهارائها با وندهاي اشتقاقی متفاوت ه هواژازاییه هنمون

ایندرکرد،توجیهرویکرددوهربراساسِرااه هواژهمۀساختوانت مینگرفتهصورتِ پژوهش

دوهرباکهاستاییه هواژشاملاولگروهاست؛شدهگرفتهدرنظراه هواژازگروهسهبخش

باتنهاکهاستاییه هواژشاملدومگروهاست،توجیهقابلبنیاد واژهوتکواژبنیادرویکرد

رویکردبافقطکهیردگ میدربررااییه هواژسومگروهواستتوجیهقابلبنیاد واژهرویکرد

.استسازگارتکواژبنیاد

شدهتحلیلايه هواژزااییه هنمون-1جدول
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استتوجیهقابلبنیاد واژهوتکواژبنیادرویکرددوهرباکهییاه هواژ-4-1

،»قدرتمند«،»ورزشگاه«،»ورزشکار«،»دانشکده«،»گردشگر«ماننداییه هواژساخت

توجیهبنیاد واژهوتکواژبنیادرویکرددوهرباوانت میرا»ارزشمند«ودانشمند«،»افسردگی«

همگیاه هواژاینکهاستاینتکواژبنیادرویکردباموارداینسازگاريِدالیلازیکی.کرد

درهد،د مینشان3نمودارکهگونه نآنمونهبراي.استمراتبیسلسهوپایگانیساختارداراي

ۀمرحلردوشود میمتصل»دان«مضارعِبنبه»شـِ«پسوندابتدا،»دانشکده«مانندايواژه

.ودش میاضافهاسماینبه»کده«پسوندبعد

»دانشکده«واژةمراتبیِسلسلهساختار-3نمودار

ساختهداري معنیةواژپایه،ةواژبهوندهاازهریکشدن  اضافه ازپسپایگانیساختاردر

ذکرباالدرهکگونه نهماکهاستاینرویکرداینبااه هواژاینسازگاريِدیگرِدلیل.ودش می

طبقۀازقبیلاطالعاتیباوابستهچهوآزادچهتکواژهاتمامیلیبر،نظرِموردالگويدر،شد

مشخصکهاستايمقوله زیرچارچوبدارايوندهاواند شدهفهرستواژگاندرشاننحوي

بهبایدمعموالًفارسیزباندر»مند-«وند،مثالبراي.بچسبدايمقولهچهبهبایدوندندک می

:بودخواهدزیرايزیرمقولهچارچوبِدارايبنابراینوبسازدصفتتابچسبداسمیک
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»مند-«پسوندايزیرمقولهچارچوب-4نمودار

ايه هواژدر.یریمگ میبهرهینشین هممحورازتکواژبنیادرویکرددر،شدگفتهکهطور نهما

از»دانشمند«مانندايواژه،نمونهبراي.کرداستفادهرویکرداینازوانت میباالدرذکرشده

دستوريۀوابستتکواژو»شـِ«دستوريِۀوابستتکواژ،»دان«واژگانیِۀوابستتکواژِیِنشین هم

.استشدهساخته»مند-«

کرد؛توجیهنیزبنیاد واژهالگويباوجانشینیمحوررويرااه هواژاینساختوانت میاما

:استدستایناز5درنمونۀشده ارائهايه هواژ

(5)

qodrat / mand

arzeš / mand

به»مند-«ۀوابستتکواژافزودنِازپساسماه هواژایندر،نیمک میمشاهدهکهطور نهما

یااسمبهدرونیساختارچهباواژهکهمسئلهاینبنیاد واژهرویکرددر.استشدهتبدیلصفت

مهمآنداد نبروبلکهود،ش مینتوجهواژهدروناطالعاتبهونیستمهمود،ش مییلتبدصفت

گرفتهشکل»ارز«مضارعِبنبه»شـِ«پسوندافزودنبا»ارزش«واژةاینکهمثالبراي.است

استمعنیبدیناینوهستیمرو روبهاسمیکباکهاستاینمهمبلکهندارد،اهمیتاست،

است،بسیطاسمیککه،»قدرت«واژةو»ارزش«اسمِمیانتفاوتیبنیاد واژهالگويدرکه

کاربهبنیاد واژهرویکردبرايکهالگویی).5شمارةنمودار(نداردوجودساختاري،لحاظ به

.است6شمارةنمودارهمچونریم،ب می
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بنیاد ژهوارویکرددر»ارزشمند«و»قدرتمند«واژةدومیانشباهت-5نمودار

وبنیاد واژتکالگويواست6نمودارصورت به»دانشکده«نظیرايواژهبنیاد واژهالگوي

.ودش میدادهنمایش3صورت به)2007(بويالگويبراساسواژهاینبنیاد واژه

»دانشکده«واژةبرايبنیاد واژهالگوي-6نمودار

(3)

-Pattern [X]N: [X - kade]N ‘‘place of X’’; dāneš: dāneš - kade :بنیاد واژه

[[[dān]V - eš]N - kade] N :تکواژبنیاد

»دانشکده«واژةبرايتکواژبنیادوبنیاد واژهالگوي-3

و»یکودک«،»یآدم«،»يداور«نظیراه هواژازايمجموعهبرايبنیاد واژهرویکرددر

ارائهراتوجیهاینوانت می،ودش میساختهاسمبه»i-«پسوندشدن  اضافه ازکه»جمهوري«

ذهندرقیاسیساختیعنیود؛ش میساختهقیاسبراساسِاه هواژرویکردایندرکهکرد

بنیاد واژهالگويبراساسِرا»نابینا«مانندايواژهبخواهیماگر.ازدس میراروابطاینکهداریم

ساختهصفتیکبه»-نا«پیشوندشدن  اضافه ازواژهاینکهبگوییموانیمت میکنیم،توجیه

»نادرست«و»نامطلوب«،»ناخالص«چوناییه هواژمانندصفتیکآنداد نبروواستشده

ایندر.است»نفی«همگیمعنیواستصفتدادندرومقولۀاه هواژاینتمامیِدر.است

.استتوجیهقابلجانشینیصورت بههموینشین همصورت بههمواژهساختاه هواژ
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طبقۀاعضايازموجودةواژوجدیدواژة،بنیاد واژهرویکرددر)1976:21(آرونفعقیدةبه

.داردمطابقتموضوعاینباباالمواردکهاستاصلیواژگانی

و»افتیباز«،»بازپرداخت«،»دیبازد«،»بازگشت«،»بازپرس«ماننداییه هژوا،دیگرسوياز

آمدهوجودهب»ماضیبن/مضارعبن«هب»-باز«پیشوندشدن  اضافه ازپسهمگی»بازرس«

اه هواژایندرراپایگانیساختار،تکواژبنیادرویکرددر.استاسماه هواژاینتمامی.است

ازپسهمچنینوقیاسوجانشینیمحورازاستفادهبابنیاد واژهرویکرددرونیمک میمشاهده

وانیمت میباشد،مضارعیاماضیبنواندت می»X«که»bāzX«الگويبراساسِاه هواژتفکیک

بااییه هواژدرواندت می»X«این»بازپرس«مانندايواژهدرنمونهبراي.بسازیمرااه هواژاین

بايجدیدايه هواژوکندپیدانمود»beX«نظیرفییتصروندیا»Xeš«نظیراشتقاقیوند

ۀگفتایستب میاست،مضارعوماضیبنداراياه هواژایناینکهبهتوجهبا.بسازدیکسانۀپای

:ردازیمپ میآنبهادامهدرکهدادقرارنظرمداه هواژاینمورددرراآرونف

واحدهايرويبرواندت مینواژهتساخعدقوا،)1976:22(نفآروۀگفتبهتوجهبا-1

.استواژگانیۀوابستتکواژافعالمضارعِبنوماضیبن.کندعمل،تکواژمثالً،واژهازکمتر

و»آوردن«و»پرورش«ماننداییه هواژ،دهیمقرارنظرمدراآرونفۀگفتاینبخواهیماگرحال

واژهساختقواعداساسواندت میناست،ماضییامضارعبنآنهاۀپایهکقبیلاینازاییه هواژ

.نیستسازگاربنیادواژهرویکردبالذاوباشد

ازاستممکنواژهچندینکهندک میبیان)28-30:همان(آرونف،دیگرسوياز-2

وجودزباندرمستقلايواژهصورت بهیکسانستاكاینولیباشدشدهساختهیکسانستاك

اییه هواژدر.استتضاددرشود،ساختهواژهازبایدواژهکهاصلاینبا،نتیجهدروندارد

ستاك»شوندهجا هجاب«»revulsive«و»دردجاشدنِهجاب«»revulsion«مانندمرتبط

*revulse/*revelییها تصورکهویسدن می)1972(مارتینازنقلبهآرونف.نداردوجود

،دیگرازسوي.استشدهساخته»Xion«براساسِ»Xor«و»Xive«،»Xory«مانند

همدیگربه»Xion«و»X«معنیِورودمیکاربهمستقلفعلیعنوان به»X«کههنگامی

ازاينمونهمارتین.استمرتبط»Xion«معنیِبههمیشه»Xive«معنیندارد،ارتباطی

»communicate«»کردنربرقراارتباط«،»communication«»و»ارتباط

»communicative«»معنیبهخودمعانیِازیکیدرفعلاین.ردب مینامرا»رتباطیا



127|...پربسامدمشتقهاي واژهساختمقایسۀ

:1976(آرونفعقیدة به.نداردمرتبطیمعنیصفتواسم.است1»کردندریافتربانیشايع«

جدیدواژةکهاستاینموردترینسادهود،ش میساختهاه هواژازاه هواژبگوییمکهاین،)30

اینولی)ودش میشاملرا»[farm]«که»[er[farm]]«مانند(.یردگ میبردرراقبلیواژة

»aggression«از»aggressive«کهداردوجودشواهدي.نداردصحتهمیشهموضوع

روساختدرحداقلراaggression،aggressiveکهاستحالیدرایناستشدهساخته

.برندارددر

راماضیومضارعهاي بنازمشتقايه هواژموضوعبتوانشاید،آرونفنظرِاینبهتوجهبا

،فارسیزباندر.کردتوجیهندارد،کاربردمستقلايواژهصورت بهکهفارسی،زباندر

مضارعبنبه»ش-«پسوندشدنِ  اضافه از»پرورش«و»خواهش«،»سازش«مانندییها تصور

اما.نیستلمستقايواژهفارسیزباندرمضارعبنکهاستحالیدراینوودش میساخته

مانندفعلیشدةتصریفيها تصوربامستقیمارتباطها تصوراینکهکردتصورچنینوانت می

»Xeš«ساختکهکردپیشنهادوانت میبنابراینودارد»بساز«یا»بسازد«،»ازدس می«

ساختوانت میاي گونه بهودارد»be-X«یا»mi-X-ad«چونساختیبایممستقارتباطی

اییه هنمونتوجیهدروانت میراتحلیلنوعاین.کردتوجیهراماضیومضارعهاي بنازواژه

.گرفتکار بهنیزود،ش میساختهعلفبنازکهمشتقیايه هواژسایروگویندهگویا،بینا،مانند

یا»دوزپ می«صورت»پوزش«مانندصورتیدرکهشودمطرحموضوعایناستممکنالبته

چنینکهگفتوانت میپاسخدراما،کندنقضرانظراینشایدونداردکاربردي»پوزید«

صورتتنهاودادهازدستراخودفعلیکاربردولی2استداشتهوجودزباندرییها تصور

.استماندهباقی»پوزش«اسمیِ

کاربردشاید،بنیاد واژهرویکرددرقیاسیشکلِاینبهتوجهباکهاستاینتوجهقابلنکتۀ

آنفعلیِدوبارةکاربردو»پوزیدن«چونمصدرياحیايشرایط،»پوزش«ماننداسمیاي نمونه

،»کردنعذرخواهی«چونییها تصورپربسامدکاربرددلیلِ بههرچندکند،فراهمرا

سادهفعلدوبارةکاربرد،»خواستنپوزش«یا»کردنخواهی معذرت«،»خواستن معذرت«

to«عبارتمعادلتقریباًترجمهاین-1 receive the sacrament of communion«خاصمراسمیکهاست

.ودش می برگزارکلیسادرکهاستمسیحیاننزد

2. http://www.vajehyab.com/?=پوزیدن
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برخینظرِ بهیا(ترکیبیهاي فعلبهگرایشکهامروزفارسیدرحداقل،»پوزیدن«)بسیط(

تصورقابلکمتراست،بیشتربسیار)بسیط(سادههاي فعلبهنسبت)مرکبفعلشناسان زبان

.است

ازآنساختبرايکه»نرمش«ماننداستثنامورديوجودرسد نمیرنظ به،دیگرسوياز

گونه نایساختبهتبسنبنیاد واژهرویکردردبردلیلیاست،شدهاستفادهفعلجاي بهصفت

.باشدها اسم

استتوجیهقابلبنیاد واژهرویکردبافقطکهاییه هواژ-4-2

ناپایگانیساختاريدارايرا»همشهري«و»رضایتینا«ماننداییه هواژ)1389:87(شقاقی

تکواژبنیادساختارِباکهنیمک میمشاهدهراساختاري»نارضایتی«مانندايواژهدر.اندد می

امرایندلیل.داردناپایگانیساختاريبلکهنیستپایگانیصورت بهساختاراین.نداردهمخوانی

7نمودارکهگونه نهما.نداریمفارسیزباندر»ضایتیر«یا»نارضایت«واژةدوکهاستآن

است،نشدهاضافهپایهبهمراتبی سلسلهصورت به»i-«پسوندو»-nā«پیشوند،هدد مینشان

.ودش میاضافهپایهبهزمان همصورت بهبلکه

»نارضایتی«واژةناپایگانیِساختار-7نمودار

واژةنبوددلیلِبهواژهایندر.کرداشاره»همشهري«واژةهبوانت میمشابهايه هواژدیگراز

اییه هواژ.نیستپایگانیصورتبهگرفتهشکلساختارفارسیزباندر1»شهري«یا»همشهر«

مراتبی سلسلهاه هواژایندرچراکه،سازگارندبنیاد واژهرویکردبا»بازنگري«و»بازسازي«نظیرِ

.استنظرمد»بودنشهریکمتولد«مفهوماینجادرولیداریمروستاییمقابلدرشهري-1
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قیاسیساختاريِوبنیاد واژهالگويازگیري بهرهباوانت میونیستصورتقابلواژهساختبراي

.استشدهساخته4شمارةالگويمانندالگوییصورت بهاه هواژاینکهدادنشان

(4) -Pattern [X]V: [bāz - X - i]N ‘‘redoing X’’; sāz: bāzsāzi 

استجیهتوقابلتکواژبنیادرویکردبافقطکهاییه هواژ-4-3

یکدرکههاییداد نبروۀبقیباحاصلداد نبروپایه،بهوندشدن  اضافه ازپسا،ه هواژبرخیدر

اختالفاینهمچنین.استمتفاوتاست،شبیهمقولهلحاظ بهشانداد ندروولیاستمجموعه

اییه هوننم»روانه«و»اندیشمند«ماننداییه هواژ.بگیردصورتهمپایهواژةدراستممکن

یکسانپسوندبامشابهايه هواژازايمجموعهبادادندرویاداد نبرودرمقوله،لحاظ بهکهاست

شدهساختهمضارعبنبه»انه-«پسوندشدن  اضافه از»روانه«نظیرايواژه.داردناسازگاري

سایردر.دوش میساختهپسونداینباکهندک میعملاییه هواژۀبقیبرخالفواژهاین.است

بن،»اندیشمند«نظیرايواژهدرهمچنین.شودافزوده میصفتیااسمبهپسوندایناه هواژ

دراین.استشدهاضافهآنبه»مند-«پسوندکهنیمک میمشاهدهواژهایندررامضارع

.چسبد میاسمبهپسونداینمواردبیشتردرکهستا حالی

اییه هواژو»خواستار«،»ساختار«،»گفتار«،»داریخر«ماننداییه هژامفهوم واژة پایه در و

ایندر.استاستثنا از موارد»رفتار«اي نظیر واژه.استنزدیکداد نبروةواژمفهومبهنظیر آنها

ست که ا این در حالی.استشدهاضافهماضیبنبه»ار-«اي قبل، پسوند ه هواژمانندواژه

يها یویژگازبرخیبهدلیل این امر.نیستیکسانداد نبروةواژمعنايباپایهةواژمعناي

معنیاینکهبرمبنیآرونفنظرواژه،اینساختدر،به همین دلیل.گرددبرمی پایهواژةخاصِ

ة دیگري مانند واژةواژدر.ندک مینصدقباشدیکسانداد نبروبا معنی واژة  بایدپایهواژة

پسوندشدن  اضافه این واژه از.داد همخوانی ندارد واژة پایه با معناي واژة برون معناي»پرستار«

واژهاینکهموضوع  اینخودباید خاطرنشان کرد که.استآمدهوجود  به حالستاكبه»ار-«

بردیگريدلیلاست  آمدهوجود  به گذشتهستاكنهوحالستاكبهپسونداینشدنِ  اضافه از

متصلگذشتهستاكبهپسونداینمعموالًمواردبقیۀدرچون.استواژهایناستثنابودنِ

نظر بهسازگارترتکواژبنیادرویکردباکهاست اییه هواژدیگراز»پیدایش«واژة.ودش می

شود، این پسوند به بن مضارع  ساخته می»ـِش«هایی که با پسوند در بیشتر نمونه.رسدمی
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توان آن را از این رو می.ینجا این پسوند به صفت چسبیده استچسبد حال آنکه در امی

.اي استثنا در نظر گرفتعنوان نمونهبه

درصدهمراهبهاه هواژساختواژيالگويتوجیهازاي نمونه-2جدول

درصدنمونهتوجیهنوع

55/98قدرتمند،رچهدفت،خطرناك،ورزشگاه،هیروس،افغانستان،کردنکردیرودوهرباهیتوجقابل1

78/0کیفیبازسازي،ي،همشهري،بازنگر،شیهمای،تینارضابنیاد واژهکردیروباتنهاهیتوجقابل2

67/0برخوردار،روانه،پرستار،رفتار،،شمندیاند،شیدایپادیتکواژبنکردیروباتنهاهیتوجقابل3

گیرينتیجه-5

فارسیزبانمشتقپربسامدواژة1000درراتکواژبنیادویادبن واژهرویکرددوهرمقالهایندر

.دادیمقراربررسیمورد)1976(آرونفبنیاد واژهو)1992(لیبربنیاد تکواژنظریۀبهتوجهبا

درمشتقايه هواژساختکههدد مینشانپژوهشاست،مشخص2جدولدرکهگونه نهما

بسیارايه هواژوجود، سویکاز .استتوجیهقابلرویکرددوهرباموارد،بیشتردرفارسی،زبان

، دیگرازسويوباشدتکواژبنیادرویکرددانستنِموجهبردلیلیواندت میپایگانیساختاربازیاد

.استبنیاد واژهرویکردنِدانستموجهبردلیلفارسیزبانايه هواژازبسیاريقیاسیِساخت

واژهرویکردواندت میندارد،مستقلشکلیظاهراًکهفارسیزباندرلفعبنباارتباطدر

،آرونفۀینظربراساسِکهاستمعتقد)1395:155(صراحی.کندمواجهمشکلبارابنیاد

داد نبرووداشته باشد تعلقیواژگانیاصلياه هطبقازیکیبهدیباحتماًبیترکدرهیپاةواژ«

فارسیزبانبرايوانت مینراهینظرازبخشنیا، اونظراز».ارددیشرطنیچنزینبیترک

درفعالوزایاصورت بهاینکهوجودباکهاستتکواژهاییدارايفارسیزبانچراکهکرداعمال

هايبن تکواژهااین، صراحیازنظر.نیستواژگانیاصلیطبقۀ  بهمتعلقوند،ش میظاهراشتقاق

آید مییواژگانعناصرریسابابیترکدرفقطونداردحضورروساختدرگاههیچکهاستافعال

را»خوراك«و»ورشکست«،»نویسنده«نظیراییه هواژاو.نامیدفعلراآنهاوانت مینو

.اندد میاه هواژگونهاینازی ایه نمونه

طبقاتجزو  افعالماضیِیامضارعبنچراکهاستبرانگیزبحثصراحیۀگفترسد مینظربه

)خورنویس،(پایهةواژآنهانظیراییه هواژومذکورايه هواژدر.است، فعلیعنی، اصلیواژگانی
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چنیناگر،ازطرفی.استاسموفعلاصلیِطبقاتوجترتیببه)خوراكنویسنده،(داد نبروو

ةواژعنوان بهماضیایمضارعبنازاستفادهباچراپسنیستزباناصلیِايه همقولازاییه هپای

در،نمونهبراي.استیکسانۀپایدارايهمگیکهساخترامتعدديايه هواژوانت میپایه،

نظیراییه هواژ،»خور«یعنی،مضارعبنازاستفادهباوانیمت می،»خوراك«یعنی،باالةواژ

بنکهاستمسئلهایندهندة نشاناینوبسازیمراغیرهوبخوریم،خوردنیخوردن،خوراك،

ایستب میگاننگارندنظرِبه،کلدر.باشدزباناصلیِواژگانیِطبقاتجزوواندت میافعالمضارعِ

براساسِکهرویکردينخستاد؛دقرارنظرمدماضیومضارعهايبنمورددررارویکرددو

ودش میساختهمنفرددموجوواژةبهمنظمقاعدةاعمالباجدیدةواژ)1976:21(آرونفۀگفت

وماضیهايبن،منظريچنیناز.استبنیاد واژه،)باقاعده(منظمةواژتساخیندافرتمامو

بنیاد واژهرویکرددر،ندارندکاربردزباندرتنهاومستقلصورت بهاینکهدلیلبهمضارع

است،)1976:28(ونفآرنظربر مبتنیهمبازکهدومازمنظر.دنباشداشتهجاییوانندت مین

یکسانستاكاینولیاستشدهساختهیکسانستاكازکهداردوجودمتعدديايه هواژ

ساختهواژهازبایدواژهکهاصلاینبادرنتیجهونداردوجودزباندرمستقلايواژهصورت به

ساختهاه هاژوازاه هواژبگوییمکهاین،)1976:30(آرونفعقیدة به.استتضاددرشود،

امکانکهرسدمینظربهلذا.یردگ میدربرراقبلیواژةجدیدواژةکهاستمعنیبدان،ودش می

هايبنفارسیزباندرکهدارد،وجوددارد،1غیرمستقلشکلیظاهراًکهايواژهباواژهساخت

را ریشۀ  receive،permitمانند هایی واژه در ...وcieve،mitهایی چون  نمونه)2006(و کاتامبا و استونهم )2003(پلگ -1

boundوابسته یا  root رغمِبهها  این ریشه.اند نامیده مشخصی  رود و معنیِ کار نمی تنهایی به هاي مختلف، به زیاد در واژه کاربرد

پیوندي یا )صورت(را سازه کند و آنها  اشاره می...و-neuro-،philoهایی مانند  نمونهبه)2003(پلگ  ،همچنین.ندارد

combining formتفاوت مهم سازة پیوندي و وندها و .رود کار نمی تنهایی به معنی مشخص، به رغمِبهها  نامد؛ این نمونه می

گر، یکدی یکدیگر یا چسباندن دو یا چند ریشۀ وابسته به دو یا چند وند به کردنِتوان با اضافه هاي وابسته این است که نمی ریشه

واژة:براي نمونه.پذیر است یکدیگر و ساخت واژة جدید امکان هاي پیوندي به سازه اتصالِ راحتی امکانِبه لیاي جدید ساخت و واژه

morphology]هاي وابسته نیز وجود دارد،  هاي مستقل و ریشه همچنین امکان اتصال سازة پیوندي با واژه]واژه ساخت/صرف

تکواژ چیست؟ مضارع در زبان فارسی بن با توجه به مسائل گفته شده.سازة پیوندي به یک وند وجود نداردکردنِاما امکان اضافه

براساس رویکرد تکواژ بنیاد، بن مضارع تکواژ وابسته است که در چنین شرایطی .وابستۀ واژگانی، ریشۀ وابسته یا سازة پیوندي

بنیاد، وجود نخواهد  کار رود، در رویکرد واژه هاي دیگر به براي ساخت واژه اي مستقل که عنوان واژه امکان درنظرگرفتنِ آن به

براي این  گزینهبهترین با وجود مشکالتی شاید  .ریشۀ وابسته نیستبه دلیل دارا بودن معنی مشخص قطعاً بن مضارع، .داشت

اشتقاقی به بن مضارع یا  وند کردنِبا اضافه لیو شودنمیترکیب هاي پیوندي با وند اشتقاقی  سازهچون ؛ باشدموارد سازة پیوندي 

با .کار برد صورت مستقل به فرایند تبدیل بن فعل را به توان بامیهاي بسیاري ساخت؛ حتی  توان واژه ماضی در زبان فارسی می

بن  ی براي انتخابِهاي فعلی در زبان فارسی توجیه مناسب رسد اطالق اصطالح سازة پیوندي به بن نظر می وجود این مشکل، به

.عنوان واژه در زبان فارسی باشد فعل به



شناسیزبان و زبان مجله |132

شدنِاضافهزا»گریه«و»خنده«،»لرزه«مانندییها تصور.استگونه نایمضارعوماضی

ظاهراًفارسیزباندرمضارعبنکهاستحالیدراینوشدهساختهمضارعبنبه»ه-«پسوند

بایمستقیمارتباط،ها تصوراینکهکردتصورچنینوانت میاما.نیستمستقلايواژه

کردنهادپیشوانت میبنابراینودارد»گریدب«یا»ریدگ می«مانندفعلیشدةتصریفيها تصور

»mi-X-ad«چونساختیبامستقیمارتباطیاست،فعلبنXآندرکه»Xe«ساختکه

اییه هواژدر.کردتوجیهراماضیومضارعهاي بنازواژهساختاي گونه بهودارد»be-X«یا

بهپایهةواژمفهومدستاینازاییه هواژو»خواستار«،»ساختار«،»گفتار«،»داریخر«نظیر

در.کرداشاره»رفتار«نظیرايواژهبهوانت میاستثناموارداز.استنزدیکداد نبروةواژمفهوم

ولیاستشدهاضافهماضیبنبه»ار-«پسوندقبل،ايه هواژهماننداینکهوجودبا،واژهاین

يها ییژگوازبرخیبهمربوطامراین.نیستیکسانداد نبروواژةمعنايباپایهواژةمعناي

پایهواژةمعنیاینکهبرمبنیآرونفنظرواژه،اینساختدرلذا.استپایهواژةخاص

ازکه»پرستار«نظیرايواژهدر.ندک مینصدقباشدیکسانداد نبروواژةمعنیباایستب می

واژةمعنايباپایهواژةمعناينیزاستآمدهوجود  به حالستاكبه»ار-«پسوندشدنِ اضافه

ستاكبهپسونداینشدنِ اضافه ازواژهاینکهموضوعاینخودالبته.نداردهمخوانیداد نبرو

.باشدواژهاینبودنِ استثنابردیگريدلیلواندت میاست آمدهوجود  به گذشتهستاكنهوحال

باکهاییه هواژدیگراز.ودش میمتصلگذشتهستاكبهپسونداینمعموالًمواردبقیۀدرچون

خالفواژهاین.کرداشاره»پیدایش«واژهبهوانت میرسدمینظر بهسازگارترتکواژبنیادرویکرد

بیشتردرچراکهود،ش میساخته»ـِش«پسوندباکهندک میعملاییه هواژتمامیرفتار

صفتبهپسوندایناینجادرآنکهحالود؛ش میترکیبمضارعبنباپسوندایناه هنمون

.استچسبیده

زباندرمشتقايه هواژساختتوجیهدررویکرددوازکدامهیچکهگفتوانت می،درنهایت

پلگ.استکردهاشارهآنبهنیزپلگکهاستموضوعیهماناینونداردبرتريفارسی

لحاظ بههرچندکهاستمعتقداست،بهتررویکردکدامکهپرسشاینبهپاسخدر)2003(

براي،مشتقايه هواژبهرویکرددوهرعملیلحاظ بهپذیرفت،رارویکرددوازیکیبایدنظري

رویکرددوهرعملدرواستنیازموردبشرزباندراه هپدیدازايگستردهطیفشناختن

.استیکدیگرمکمل
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نشانتایجن.ندک میتأییدراپلگادعايایننیزحاضرپژوهشدربررسیموردايه هداد

جدولکهگونه نهما.استتوجیهقابلرویکرددوهربافارسیزباندرمواردبیشترکههدد می

67/0،بنیاد واژهرویکردبااه هواژازدرصد 78/0بررسیموردواژة1000از،هدد مینشان2

رویکرددوهربافارسیزبانمشتقايه هواژازدرصد 55/98وتکواژبنیادرویکردبادرصد 

.استسازگار

فارسی،زبانپربسامدمشتقايه هواژتنهاحاضرپژوهشدراینکهبهتوجهبااستبدیهی

فرایندهاییمحصولکهییها تصورواستگرفتهقراربررسیمورداست،وندافزاییحاصلکه

پربسامدندفرایهمچنینو1سازي پسیافته،بسطنموداي،واکهتغییرترخیم،تبدیل،مانند

وبنیاد واژهرویکرددوازهریکبرتريِبردالشاهدياست،نشدهگرفتهدرنظرترکیب

درنظرگرفتنِباقطعاًوخورد نمیچشم بهفارسیمشتقايه هواژساختتوجیهدرتکواژبنیاد

کرد،رویدومیانتفاوتباشد،ذکرشدهفرایندهاياعمالمحصولکهاییه هواژیامرکبهاي واژ

.شدخواهدمنعکسبیشتر

منابع

پسوندهاي نشینیهمبنیادپیکرهبررسی«).1391(خیابانی مدرسشهراموشیوامینو،بخت

نویسهنشر:تهران.صرفاندیشیهمسومینمقاالتمجموعه.»اشتقاقی در زبان فارسی

.225-250پارسی،

 کردیرو کی عنوان بهعیتقطواژه بدونساخت ایواژه -کل کردیرو یبررس«).1391(هالش،یفیشر

دانشگاه.شناسی ایران هشتمین همایش زبان مقاالتمجموعه.»یقیحق ادیبن-واژه

.408-422،ییطباطباعالمه

.سمت:تهران ،4چ.صرفی مبان).1389(یداو ،یشقاق

ل اندیشی مسائ مجموعه مقاالت نخستین هم.»سازي قیاس و واژه«).1380(یداو ،یشقاق

.283-296.گزینی و اصطالح شناسی واژه

(نسترن حکمیو  المحسین، نسرین حکمیافشار، غ يصدر  راستیو.یفارسفرهنگ).1396.

.فرهنگ معاصر:تهران ،دوم

1. backformation
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.67-93،)38پیاپی (3ش،8د.دوماهنامۀ جستارهاي زبانی

ی فارسزبانزاحذفی واجندیفرالوتحریس«).1388(یاصالنمحمدرضا  وتولبنژاد،یلع

ی و شناسزبانی صصتخمجله.»)ینگیبهیۀ نظري مبنابر (نوی فارستاباستان

،1ش،)پژوهشی -علمی(مشهدی انسانوعلوماتیادبدانشکده.هاي خراسان گویش

158-144.

علومپژوهشگاه:تهران،5چ.امروزی فارسدرواژهی اشتقاقساخت).1391(یرانا،یکلباس

.یفرهنگلعاتمطاوی انسان
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