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   چکیده

هاي زباند بسامو پرا سازي زایواژه کارهاي و دارد و جزء ساز 3سازيدر واژه فرایند اشتقاق نقش فعالی
فرایند د بر این است تا اضر قصمقاله حدر رو،  از این .شودویژه زبان فارسی، محسوب میه مختلف، ب

-با استخراج واژهدر این پژوهش  گاننگارند  .بررسی شوددر خسرو و شیرین نظامی  4واژي اشتقاقساخت
فرایند اشتقاق، چگونگی )1983( 5چارچوب نظري بائربر اساس تحلیل آنها و همچنین هاي مشتق و 

- هاي به کار گرفته شده در واژهامد انواع وندو نیز برآورد بس) 8پسوندافزایی و 7پیشوندافزایی( 6وندافزایی
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  مقدمه - 1
ارهاي  مورد استفاده در این ک و و ساز سازيوانایی زبان فارسی در زمینه واژهبراي شناخت و بررسی ت

 هاي متوالیدر دوره از جمله اشتقاق سازيو فرایندهاي غالب واژه 1واژهي ساخت، بررسی الگوهازبان
سازي در این وان روند تحول ساز و کارهاي واژهتمیزیرا . تحول زبان فارسی بسیار حائز اهمیت است

با ر در پژوهش حاضدر این راستا،  .سازي را باز شناختو زایاي واژه زبان را کشف کرد و فرایندهاي مولد
فرایند اشتقاق از نوع پسوندافزایی به میزان بیشتري نسبت به پیشوندافزایی در که در نظر گرفتن این مهم 

پیشوندافزایی یا ( نوع وندافزایی) 7: 1372، صادقی(هاي مشتق زبان فارسی دخیل استساخت واژه
حاضر  هاي مشتق پیکرهواژه ها و پسوندهاي به کار گرفته شده درو برآورد بسامد پیشوند )پسوندافزایی

  . است شدهبررسی و تحلیل 
  
  ه پژوهشپیشین - 2

که این دستگاه این . استسازي واژه، هاي دستگاه صرفیکی از نقش)  8-6: 1382( باطباییطبه اعتقاد 
ق را در دو نوع در نظر طباطبایی اشتقا. ددهامر مهم را از رهگذر دو فرایند ترکیب و اشتقاق انجام می

دستوري واژه تغییر کند،  هوندافزایی، مقول هاگر در نتیج. اشتقاق گذرا و اشتقاق ناگذرا یعنی فته استگر
تحول  .ذرا است، اشتقاق از نوع ناگنشوداشتقاق از نوع گذرا خواهد بود و اگر وندافزایی باعث تغییر مقوله 

بررسی  ها برايترین روشرديکارب شک یکی ازهاي مختلف زبان فارسی، بیوندهاي اشتقاقی در دوره
 در پژوهش خود) 152- 149: 1383( پوررضی. استهاي مذکور سازي در دورهتحوالت و تغییرات واژه

که تعداد  يکند با وجودمی بیانوي اینگونه . است بررسی کردهزبان فارسی  هدر سه دوررا فرایند اشتقاق 
است سازي سیر نزولی داشتهروند واژه ؛استانی استب همعاصر بیشتر از دور هها و پیشوندهاي دورپسوند

) 19: همان(کلباسی .شودساخته می ،سازي استواژه هندرت فعل ساده، که الزمه معاصر، ب هزیرا در دور
واژه با بررسی ساخت) 5: 1990( 2گیلون .یفی و اشتقاق وجود داردتصر هالی واژه دودر ساخت معتقد است

: دارند کند که وندهاي اشتقاقی در زبان سانسکریت دو ویژگین مطلب اشاره میدر زبان سانسکریت به ای
                                      :مانند. دهندشوند را تغییر میاي که بدان متصل میواژگانی پایه هاغلب مقول - 2 اند،تکواژهاي وابسته -1

  م        اس                          یک )اسم انتزاعی ( 
 )va  +-  اسم )             (Aguru (  

  ساز                     سنگین پسوند اسم
یقا مانند دق تحلیل فرایند اشتقاق در زبان انگلیسی، قوانین مورد نیاز براي) 1990(به اعتقاد گیلون

  :براي مثال . استزبان سانسکریت 
  در هر دو زبان     صفت+ م اس    اسم                                  

                                                             
1- morphology  
2- Gillon, S. 
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                                               فعل + صفت                    صفت                                                           
هایی با ترکیب واژي است که شباهتاشتقاق یکی از فرایندهاي ساخت) 2004( 1به اعتقاد کاوچیچ

) 2005(2بوي .یابدواژگانی واژه، با افزودن وندهاي اشتقاقی تغییر می هدر این فرایند، معنا و مقول دارد و
هاي دیگر مشتق گیرد تا واژهها انجام میاي از عملکردهایی که روي واژهاشتقاق را به عنوان مجموعه

هاي آوا شناختی، مراه جنبهواژي به هیک از عملیات فوق، در واقع، یک قانون ساخت هر. انددشود، می
 هواژ اي برايکه طی این عملیات، برخی تغییرات معنایی، آوایی و یا زیر مقوله استمعنایی و نحوي 

  .)همان(دهد جدید رخ می
  
  مالحظات نظري - 3
  اشتقاق - 1- 3

و  فارسی زبانسازي واژه دواژي پر بسامساخت ساز و کارهايجزء فرایندها و  واژي اشتقاق،فرایند ساخت
در این . نامندنیز می 3وند افزایی فرایند اشتقاق را .)1372، صادقی( شودمحسوب میها تقریباً اکثر زبان

وند افزایی، گاه . شودساخته می 5یا دستوري 4واژگانی هید با افزودن وند اشتقاقی به پایهاي جدفرایند، واژه
، فرایندي فراتر از وند افزایی .آوردوجود نمیه آن ب دهد و گاه تغییري درپایه را تغییر می هواژ هگاه مقول

-پایه 7اي که وندها مقوله واژگانیبه گونه استبه یکدیگر  )و پایه مانند وند(  6افزودن و اتصال دو تکواژ
  پیشوند ،» un intelligent « هواژ در ،عنوان شاهد به .کنندشوند را انتخاب میکه بدان متصل می اي
 »un -  «34 :2010، و همکاران 8ثهسپل م(دمتصل شو ،صفت واژگانی هاي با مقولتواند به پایهمی-
اینگونه شرح  به کار برده و 9، این فرایند را در مقابل تصریفتعریف اشتقاق در )33-31: 1983(بائر .)35

شود و تعداد هاي جدید منجر میواژي است که به ساخت واژه، فرایندي ساختداده است که اشتقاق
که اگر یک صورت  بر این باور استوي . گیرداي باز در برمیمتغیرهاي بسیار زیادي را در مجموعه

در جمله با یک صورت  خود هايبتواند در برخی از جایگاه)  یا پسوند پیشوند (همراه با وندهایش  10واژه
»  pain«  هواژ ،در جمله زیر، مثالبراي  .دهد، اشتقاق را نشان میساده جایگزین شود، آن صورت هپای

                                                             
1- Kavĉiĉ, A  
2- Booij,G  
3- affixation  
4- lexical base  
5- grammatical base  
6- morpheme  
7- lexical class  
8- Haspelmath,M  
9- inflection  
10- word form  
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واژه همراه با  شود که صورت»   Frustration« هتواند جایگزین واژساده است، می هپای صورتکه 
  .استپسوند 

1. Frustration made him stop writing his book. 
2. Pain made him stop writing his book. 

  
فرایند اشتقاق حافظ : شودق به دو نوع فرایند تقسیم میرایند اشتقابر این باور است که ف)  31: 1983( بائر

هایی ، واژهدر اشتقاق حافظ مقوله واژگانی. واژگانی 2همقول هر دهندیو فرایند اشتقاق تغی 1واژگانی مقوله
ه ب» dom-«، زمانی که پسوند براي مثال. ندپایه برابر هژواژگانی با وا هشوند که از نظر مقولتولید می

واژگانی این  هشود، مقولحاصل می»  kingdom«  هشود و صورت واژافزوده می»  king« اسم 
شتقاق تغییر در مقابل در فرایند ا. است، اسم واژگانی هبه لحاظ مقول ه برابر است وپای هصورت واژه با واژ

. اندخود متفاوت هپای هواژ ، باواژگانی هاین فرایند از نظر مقولهاي حاصل از ، واژهمقوله واژگانی هدهند
  حاصل هشود صورت واژافزوده می»  king« به اسم » ly-«براي نمونه وقتی پسوند 

»kingly « متفاوت ) اسم  یعنی( خود  هپای هبه گروه صفت و با مقولمتعلق لحاظ مقوله  بهاست که
، پسوند » dom-«و پسوند  واژگانی همقول هپسوند اشتقاقی تغییر دهند»  ly -« بنابراین پسوند . است

همچنین به این نکته  )32: همان(بائر. وندشواژگانی در زبان انگلیسی محسوب می ه، حافظ مقولاشتقاقی
انی و در مقابل واژگ هاشاره کرده است که اکثر پیشوندهاي اشتقاقی در زبان انگلیسی حافظ مقول

که وندهاي  معتقد است) 54: 1387(شقاقی .نداواژگانی هقولم هدهند، معموالً تعییرپسوندهاي اشتقاقی
 هروند و اتصال این وندها به پایه، اغلب باعث تغییر مقولهاي زبان به کار میاشتقاقی براي ساختن واژه

. دهدرا تغییر می واژه3 هدهد و شاید بتوان گفت که زیر مقولآن را تغییر نمی هاما همیشه مقول. شودآن می
ناالن « سازد، مانند به ریشه فعلی، صفت و اسم می» ار -«، » ان -«وندهاي براي مثال افزودن پس. دهد
 تغییري دربه پایه »  ه-«  و »بان  -«هایی مانند افزودن پسوند اشتقاقی اما در نمونه. که صفت است» 

بان - « ند به پسو» باغ « که از اتصال » باغبان « هم  و» باغ « کند زیرا هم نحوي آن ایجاد نمی همقول
 باز تعلق دارند و هکه وندهاي اشتقاقی به طبق است ربر این باو )89و  55: همان(وي. اندایجادشده، اسم» 

وندهاي متعددي توان وند افزایی یا اشتقاق به لحاظ نظري، محدودیتی ندارد و می .تعدادشان ثابت نیست
، مانع از  9و نحوي 8واژي، ساخت7معنایی،  6آوایی ، 5کاربردي4شناختی هاياما محدودیت را به پایه افزود،

                                                             
1- Class maintaining  
2- Class changing  
3- Sub categorization  
4- Cognitive constraint  
5- Pragmatic constraint  
6- Phonological constraint  
7- Semantic constraint  
8- Morphological constraint  
9- Syntactical constraint  
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لحاظ ساخت  بهواژه را  )36-35: همان(شقاقی .شوندها میتصال بعضی وندها به برخی پایهمانع از ا
- 4هاي بسیط، همان تکواژهاي آزادواژه. نمایدتقسیم می 3و مشتق 2، مرکب1اشتقاقی به انواع بسیط

هاي توانند در ساختنها به عنوان عناصر بسیط میاند و تکه فاقد ساختار صرفی شوندمحسوب می
اند هاي مرکب از دو یا چند تکواژ آزاد ساخته شدهواژه. »لد«یا  »نیک«صرفی، پایه واقع شوند مثل 

 ،شوندیک یا چند وند اشتقاقی ساخته می هاي مشتق نیز از یک یا چند تکواژ آزاد باواژه. »کم کار« مانند
و پسوند 5 وندهاي اشتقاقی به سه شکل پیشوند، میانوند)  82: 1388( اور کلباسیبه ب .»کارگري« مانند

اشتقاقی تنها در کلمات  در زبان فارسی میانوند وجود ندارد و نیز از طرفی پسوند که شوندبه کار گرفته می
تعداد ) همان(یکلباس نظربنابر . شود و فعل پسوند اشتقاقی نداردیافت می) ...قید و ،اسم، صفت( غیر فعلی

: 1993(6ااز سوي دیگر کاتامب .هاي اشتقاقی بسیار کمتر استوندپیشوندهاي اشتقاقی در سنجش با پس
نامد، معتقد است که فرایندهاي اشتقاقی افزایی میآن را وند که اساساً فرایند اشتقاق مورد در )79-80

ن قواعد اشتقاقی به صورت منظم و همچنی استتر بینیه فرایندهاي تصریفی غیر قابل پیشنسبت ب
واژه اشتقاقی، الگوهاي به اعتقاد او، ساخت. گیرندها انجام نمیصورت هکنند و بر روي همعمل نمی

 .دهدهاي واژگانی را به خوبی نشان میتصریفی، صیغگان هواژدهد اما ساختواژگانی را نشان نمی
ترین و شاخصساز اینگونه است که یندهاي واژهرد فرادر مو) 133: 2010(8و فادمن 7رویکرد آرونوف

نوعی  ممکن استد که ترکیب نیز نشومی رو متذک دانندمیساز را فرایند اشتقاق ترین فرایند واژهاصلی
نیز به سه نوع اصلی پسوند، پیشوند و افزایی را وند) 138: همان(آنان .محسوب شودفرایند اشتقاقی 

: همان(به عقیده آرونف و فادمن. دنکنافزایی تقسیم می 9ها پیراوندبرخی زبان افزایی و گاهی و درمیانوند
مدخل جداگانه، ذخیره  به عنوان10تواند در واژگان ذهنیسازد که میهاي غیر بسیط میاشتقاق، واژه )151
 ند ودرونی دار واژي، ساختار ساخت» dog«هاي بسیط مثل هاي غیر بسیط برخالف واژهاین واژه. شوند

در ادامه . ندارند 11پذیرهاي مشتق معناي ترکیبواژهاین . گیرندمیهاي بعدي قرار اشتقاق هبه عنوان پای
نها آهاي واژي، تقریباً از معناي سازههاي غیر بسیط ساختمعناي واژه )168: همان(افزاینداین دو می
رند و به کار روند، معناي خاص آن گیو فقط زمانی که در یک بافت قرار بینی است قابل پیش مشخص و

  کنندبافت را پیدا می

                                                             
1- simple  
2- compound  
3- derivative  
4- free morpheme  
5- infix  
6- Katamb, F.  
7- Aronoff, M. 
8- Fudeman, K.  
9- cicumfix  
10- mental lexicon  
11- compositionality  
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  هاتحلیل داده - 4
از ابتدا  .استاي کتابخانهبه شیوه ها آوري دادهجمع هشیو و تحلیلی -تحقیق توصیفی نوعاز این تحقیق 

در ) دپیشوند و پسون(هاي به کار رفته انواع ونده، یعنی خسرو و شیرین نظامی، زبانی مورد استفاد هپیکر
خسرو و شیرین نظامی اشعاردقیق  هپس از مطالع گاننگارند. شده استاستخراج  شتقمي هاواژهساخت 

سپس  و ها استخراجتشخیص این واژه هاي اساس مالك را بر شتقهاي متوجه بسیار واژه با دقت و
و ) 1387(ت شقاقیتقسیما و )1983(یه بائرنظر اساس آنها را بر ساخت انواع وندهاي به کار رفته در

بسامد و تقسیم  و در نهایت  در دو گروه پیشوندافزا و پسوندافزاها دادهاین . ندتعیین کرد )1388(کلباسی
  . تعیین شدند پسوند به تفکیک پیشوند و وندهاي اشتقاقییک از  درصد هر

گذر ط از رهغیر بسی هواژ 383 تعداد زبانی پژوهش، هاي گردآوري شده از پیکرهدادهبه با توجه 
-مشتق به کمک فرایند پسوند هواژ  371 د، تعدااز بین این تعداد واژه مشتق .ندفرایند اشتقاق ساخته شد

  .اندافزایی ساخته شدهعدد از آنها با فرایند پیشوند  58 افزایی و
 پسوندافزایی - 4-1
ند از نوع پسوندافزایی صورت فرایند اشتقاق اگر وند افزوده شده، از نوع پسوند باشد آنگاه این فرای در

شده در خسرو و شیرین همراه توضیح  استخراجدر زیر انواع پسوندهاي  ).88:1387شقاقی،(استگرفته
  .چگونگی کاربرد و زایایی هر یک آورده شده است

 »ي -« 
صفت گاهی  و) مانند جوانی(ساز است یاي زبان فارسی است که بیشتر اسماین پسوند از وندهاي بسیار زا 

تر یا به بیانی دقیقهایی گونه»گی- « و »اي -«از آنجا که وندهاي). مانند رومی ( سازدنیز می
نقشی همه به یک معنا و نقش  شوند و به لحاظ معنایی ومحسوب می» ي -«هایی از وند تکواژگونه

 هگون/ /e هبعد از واک براي نمونه به سبب شرایط آوایی،. انداشاره دارند لذا در یکجا آورده و شمارش شده
  شودبه کار برده می»  اي-  « هگون ،/a/ هو یا پس از واک) مانند خفتگی ( شود استفاده می»  گی-  «
                                                                                                     ).مانند شکیبایی(
 » ھ- «

سازد که داراي نوعی مشتقاتی می شود وست که گاه به اسم اشیاء اضافه میزایا وندي بسیار فعال و
گاه  .شوره سپیده، :سازداسم می وپیوندد گاه به ریشه می .دسته شاخه، :مانند .ریشه است هشباهت با واژ

  مانده خنده، گیره، :سازدگاهی اسم فاعل می اسم معنی و ،اسم شیء پیوندد وبه برخی افعال می
  ).28- 27: 1371کشانی،(

 »  ِش-« 
) مانند نرمش( پیونددو گاه با صفت می)  مانند بخشش (شودگاه با ستاك فعل ترکیب می»  ِش-« پسوند

  .سازداسم می و
 »وار - «
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مانند  (شود که گاهی به معنی دارندگیاین وند با اسم یا صفت ترکیب می .ستا وندي نسبتاً زایا» وار-« 
  . است)  مانند راهوار(گاه به معناي قابلیت و)  مانند مسیح وار(اهی به معناي شباهتگ )سوگوار

 » َنده- «
  .خواننده گوینده، :مانند .سازدو صفت فاعلی می شودمیبا ستاك فعلی ترکیب »  َنده- «پسوند 

 »گاه - «
 - « هصورت کوتاه شد»  گه-  «پسوند و نیز دانشگاه، آزمایشگاه  :سازد ماننداین پسوند اسم مکان می

  .گهمانند سحر .شوداي از آن محسوب میدر واقع تکواژگونه و»  گاه
 » ان- «

 گاهی به قید و ) خندان مانند لرزان، (سازدصفت می شود وگاهی به ستاك فعل اضافه می» ان- «پسوند 
 :مانند .دهدمینشان  طول زمان را که معموالً سازدهمان نوع می قیدهایی از شود وزمان متصل می

  .)30:  همان کشانی،( شامگاهان
 »ین  - «

 در ).پیشین مانند بلورین، (ستا زایا بسیار معنی نسبت دارد و شود،این وند با اسم یا صفت ترکیب می
  ).123 :1371کلباسی،( )شیرین نوشین، شهین، آذرین،( رودضمن در اسامی خاص نیز فراوان به کار می

 »مند- «
  البته وند اول یعنی .که هر دو وند به معنی دارندگی است»  اومند- «و»  مند- «: د دو گونه دارداین ون

  ).140 :همان کلباسی،( زایا نیست»  اومند- «ست و ا نسبتاً زایا »مند- «
 »ا -« 

)  دانا مانند خوانا، ( یا صفت)  مانند گرما (اسم  شود وصفت یا ستاك فعلی متصل می این پسوند به اسم،
  .) 99 :همان( سازدمی

 » انه- «
 و)  روانه (این وندها معناي فاعلی  .» ایانه- « و»  گانه- « ،» انه- « :سه گونه دارد»  انه- « پسوند
را  ) روزانه شکرانه، ( نسبیت و)  دوستانه مردانه، ( اما بیشتر آنها معنی شباهت را دارند،)  شاهانه ( قابلیت

در »  ایانه - «و )  بچگانه ( شودظاهر می / e/ ههاي مختوم به واکهپس از واژ»  انهگ- «وند  .رسانندمی
  ).104-  103: همان( خوردمی به چشم تازیانه   ،سالیانههایی چون واژه

 »گر - «
 این وند داراي معانی فاعلی، .سازداسم یا صفت می شود وبه اسم یا صفت ملحق می» گر-«پسوند 

  ).136 :همان( استشغلی و دارندگی 
 »ناك - «

  ). 141:  همان( سازد و به معناي آمیختگی استصفت می که امروزه دیگر زایایی ندارد،»  ناك-«پسوند 
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 »بان -« 
  سازي اسم این وند پس از الحاق به اسم، .ستا ل بسیار زایابه معناي محافظ یا مسئو»  بان- «وند 
  ).126  :همان ( کندمی

  »گون - «
  معناي این وند نسبتاً زایا شباهت است .سازدصفت می شود وبه اسم متصل می»  گون- «پسوند 

  ). 137 :همان (
 »دان -« 

  ).129 :همان ( زایاي زبان فارسی به معنی مکان است این وند بسیار .سازداسم می»  دان- «پسوند 
 »ار -« 

  ). 100:همان ( سازدیا صفت می اسم با اسم یا ستاك فعلی گذشته ترکیب شده و»  ار- «پسوند 
  »گار -« 

  ).134 :همان(سازدبا اسم یا ستاك فعلی ترکیب می شود و اسم یا صفت می»  گار-  «پسوند نسبتاً زایاي 
 »ینه -« 

در مقایسه با  سازد که معناي نسبت دارد واسم یا صفت می پس از اتصال به اسم یا صفت،»  ینه-  «وند 
  ). 124 :همان ( کمتري دارد کاربرد»  ین- «پسوند 

 »ستان -« 
  .به معنی مکان است اسم ساز و» ستان-«پسوند 

 »مان -« 
این پسوند که یک پسوند ادبی است  .ستا فارسی امروز بسیار غیر فعال غیرزایا در»  مان- «پسوند 

   ). 52-51: 1371کشانی، ( شودغیر از ستاك فعلی با اسم یا صقت هم ترکیب می
 ) بسامد نوع (مشتق  هواژ  383د تعدا  ،آوري شده در خسرو و شیرین نظامیهاي گردبه دادهبا توجه 

افزایی مشتق به کمک فرایند پسوند هواژ  371 د، تعدااز بین این تعداد واژه مشتق. در این پیکره یافت شد
آنها  هواژمشتق که در ساخت هواژ  46 به سبب وجود . اندافزایی ساخته شدهیند پیشوندبا فرا واژه 58 و

؛ از این رو استیا دو پسوند با هم دیده شده است وافزایی تواماً به کار رفتهافزایی و پیشوندفرایند پسوند
هاي مشتقی زمانی کمتر از مجموع واژه ههاي غیر بسیط مشتق به کار رفته در این پیکرتعداد کل واژه

مورد  براي مثال در. اندافزایی ساخته شدهیند پیشوندبه اضافه فرا فزاییااست که از طریق فرایند پسوند
که در ساخت آن » ناشکیبی  «مشتق  هتوان واژ، میافزایی با همافزایی و پیشوندندشرکت دو فرایند پسو

که در » وامانده « مشتق  هبه کار برده شده است و یا واژ» ي  - « و هم پسوند »  -نا« هم پیشوند 
همچنین براي . شود را در نظر گرفتدیده میه »  -« و هم پسوند »  -وا « هم پیشوند  ساخت آن

که در » گردشگاه « مشتق  هتوان واژمشتق حضور دارند، می همواردي که دو پسوند در ساخت یک واژ
ه » -« که دو پسوند » زندگانی «  هاند و یا واژشرکت داشته» گاه -« و » ِ ش - «  ساخت آن دو پسوند
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رین بسامد در میان در فرایند پسوند افزایی باالت. اند را مثال زددر ساخت آن دخالت داشته» ی ان -« و 
، »وار-« ، » گاه-ه » «  - « و پس از آن به ترتیب پسوندهاي »  ي -« ، متعلق به پسوند انواع پسوندها

در مورد کمترین میزان . رندقرار دا در جایگاه دوم تا هشتم»  ین - « و »  ان -« ، »َنده -« ، » ِش- « 
  ،»دیس -« ، » گان  -« ، » َك - « ، » وند  -« ، »سان  - « که پسوندهاي  شد، مشاهده بسامد

» گین -«، »الخ  -« ، »زار  -« ، »سیر  -« ، »نا  -«  ،»فام  -«  ،»انی  -« ، »ور  -« ، »وش  -« 
کم بسامدترین پسوندها در ) مشتق براي هر پسوند  هژتنها یک وا( با بسامد نوع یکسان »  آگین  - « ، 

  به پسوندهايبه ترتیب مربوط  دونهم تا بیست و  هسپس رتب. آینداین پیکره به حساب می
  ،»دان  -« ، » گون -« ، » بان - « ، »ناك  - « ، »گر  -« ، »انه  -« ، » مند -« ، » ا -« 
انواع پسوندها همراه بسامد . است»مان  -« ، »ستان  -« ، »ینه  - « ، »گار  -« ، »ار  -« ، »سار  -« 

هر یک از این پسوندها ساخته شدند و هاي مشتقی که با اضافه شدن هایی از واژهاز آنها و نمونههر یک 
  .شودارائه میزیر  جدول ند، در در پیکره زبانی یافت شد

  هاي مشتقهایی از واژهنمونه  بسامد  پسوند  ردیف
  مستی، شادي، نشانی، نهانی، گرامی  134  ي  -  1
  بوسه، سبزه، گفته، بنده، روانه، چرخه  41  ه -  2
  نزهتگاه، بارگاه، سحرگه، تماشاگه  25  گاه-  3
  رهوار، ثریا وار، پریوار، سزاوار، کله وار  19  وار-  4
  بینش، گردش، جنبش، نالش، آسایش  18  ِش-  5
  گوینده تابنده، رونده، سوزنده، داننده،  18  َنده-  6
  شادان، بامدادان، ریزان، هراسان، جویان  16  ان -  7
  نخستین، دوشین، زیرین، پشمین، چوبین  15  ین-  8
  توانا، خارا، آشکارا، دانا، روشنا، بخشا  11  ا -  9

  هنرمند، برومند، قیمتمند، سودمند،   9  مند -  10
  زیرکانه، عروسانه، شکرانه، مادرانه،   9  انه -  11
  االنگر، آهنگر، تیرگر، صورتگر، رامشگرپ  9  گر-  12
  دردناك، دودناك، شغبناك، سهمناك  6  ناك -  13
  دیده بان، پشتیبان، بادبان، مهربان  6  بان-  14
  گلگون، نیلگون، شکرگون، میناگون  5  گون -  15
  کاردان، خاکدان، نقلدان،کاهدان  5  دان-  16
  گرمسار، کوهسار،   4  سار -  17
  گفتار، خریدار نمودار،  3  ار -  18
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هر یک در خسرو و  امد و نمونه واژه مشتق برايانواع پسوندها همراه بس) 1(جدول 

  شیرین نظامی
  

هاي مشتق اژهتر شدن بسامد انواع پسوندهاي به کار رفته در وور هرچه ساده و قابل مقایسهبه منظ
در این نمودار . زیر ترسیم شده است هاي اشتقاقی در نمودار، توزیع فراوانی پسوندخسرو و شیرین نظامی

  .استانواع پسوندها  هدهندانواع پسوندها و محور افقی نشانبسامد محور عمودي 

  آمرزگار، روزگار، رستگار،  3  گار-  19
  گنجینه، دوشینه، روزینه  3  ینه-  20
  دلستان، گیتی ستان  2  ستان -  21
  شادمان، بیخانمان  2  مان -  22
  گیلک  1  ك-  24
  مهرگان  1  گان-  25
  کشتزار  1  زار-  26
  گرمسیر  1  سیر-  27
  درفام  1  فام -  28
  تنگنا  1  نا -  29
  طاقدیس  1  یسد -  30
  پریوش  1  وش-  31
  رنجور  1  ور-  32
  زندگانی  1  انی -  33
  یاقوت سان  1  سان -  34
  خداوند  1  وند -  35
  غمگین  1  گین-  36
  مشک اگین  1  آگین-  37
  سنگالخ  1  الخ-  38
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  توزیع فراوانی پسوندها در خسرو و شیرین نظامی)  1( نمودار 

  
  که پر بسامدترین پسوندها  است مشاهدهقابل هاي نمودار به روشنی ستون هبا مقایسفوق در نمودار  
رو و شیرین به ترتیب بیشترین بسامد فراوانی را در بین انواع پسوندهاي موجود در خس»  ه -« و» ي -«

  و » نا  -« ین پسوندها از جمله اند و کم بسامدتربه خود اختصاص داده)   41(و ) 134(نظامی یعنی 
  .برخوردارند)  1(یعنی مقدار ، از کمترین »فام  -«
  
  پیشوندافزایی- 4-2

شوندافزایی هر گاه در فرایند اشتقاق، وند افزوده شده از نوع پیشوند باشد، آنگاه این فرایند از طریق پی
شده در خسرو و شیرین همراه  استخراجي در زیر انواع پیشوندها). 88: 1387شقاقی،(استصورت پذیرفته

 .شودارائه میتوضیح چگونگی کاربرد و زایایی هر یک 
 » -نا« 

اسم،  شود وستاك فعلی حال یا ستاك فعلی گذشته ترکیب می مصدر، صفت، ضمیر، این وند با اسم،
است و هر دو، معناي »  -نا «اي از وند گونه»  نَ « پیشوند ). 94: 1371کلباسی، (سازدمیصفت یا قید 

پیشوند به کار گرفته پربسامدترین  » - نا «پیشوند .ها به صورت یکجا آورده شده استنفی دارند لذا داده
  .استزبانی این پژوهش  هاي مشتق پیکرهشده در ساخت واژه

 » - بی« 
 یکی از این پیشوند .اندساخته شده » -بی « مشتق با پیوستن پیشوند واژه 26 پژوهش،زبانی  در پیکره

  .شوداین پیکره محسوب می دپربسام پیشوند دو
  » -وا« و »  -بِ« 
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با بسامد  » -وا « و » -بِ « پیشوند دو زبانی حاضر، هاي صورت گرفته بر روي پیکرها استناد به بررسیب
ان عنوان کم بسامدترین پیشوند به کاررفته در این پیکره را به خود اختصاص به طور یکس واژه، 1نوع
  .اندداده

 پیکرههر یک ساخته و از  هاي مشتقی که با افزوده شدنهایی از واژهو نمونهپیشوندها با ذکر بسامد   انواع
  .است ارائهدر جدول زیر  استخراج شدند

  
خسرو و براي هریک در و نمونه واژه مشتق بسامد هپیشوندها همراانواع )2(جدول 

  شیرین نظامی
  

با و  شیرین نظامی حاضر یعنی خسرو وانی پژوهش زب ههاي صورت گرفته بر روي پیکربا توجه به بررسی
سازي و افزایی در امر واژهافزایی در مقایسه با پسوندفرایند پیشوندرسد که ، اینگونه به نظر میاستناد به جدول فوق

امدترین به عنوان پربس 27 با بسامد»   - نا« پیشوند .استهاي مشتق بسیار کمتر مورد استفاده قرار گرفتهتولید واژه
ِ  «پیشوند  دوآید و در مقابل به حساب می پیشوند مشتق براي هر  هواژ با کمترین بسامد، یک»  - وا « و »  - ـب

، رسدبه نظر می .است اختصاص داده زبانی به خود هکدام، جایگاه کم بسامدترین پیشوندها را در این پیکر
قوانین روشن و مشخص  ان به راحتی و طبقتوواژه را نمیساخت ههاي حوزبسیاري از زیر مجموعه

مرز که حاکی از فقدان  یکی از شواهدي. یا اشتقاق و تصریف یب و اشتقاقترک، از جمله مرزبندي کرد
، یا از ، به یک وندیک عنصر از یک واژه) تاریخی( 1، گذر در زمانیمشخص بین ترکیب و اشتقاق است

دهد، یعنی گذر از یک وند به یک واژه با بسامد باالتر رخ میالبته مورد دوم . به یک واژه استیک وند 
ته در الب(مستقل  هکه هم اکنون به عنوان واژ»   ology«و »  ism«، دو صورت براي مثال. طی زمان

کردند و در طول زمان رفته رفته به صورت واژه ، نقش وند را ایفا میروند، در ابتدابه کار می )حالت جمع 
اي بسیار نزدیک به در آینده) »   ology«و »   ism « (حال آنکه این دو واژه . اندکرده کاربرد پیدا

به . سازندمرکب می هیک واژ ژگانی دیگرکنند و با عنصر واعنوان صفر واژگانی در ترکیب شرکت می
اژه و ، طی گذر زمان بهساختمشتق می هشد و واژمتصل می ايارتی وندي که در یک زمان به پایهعب

خصوصاً (برخی از وندها  .) 35:  1983، بائر( سازداي مرکب می، واژهاي دیگرتبدیل شده و با واژه

                                                             
1- diachronic passage  

  ي مشتقنمونه هایی از واژه ها  بسامد  پیشوند  ردیف
  ناپدید، ناجور، نامرد، نادان، ناساز  27  - نا  1
  بی شرم، بی آفت، بیخود، بیکار  26  -بی  2
  بهوش  1  -بـ   3
  وامانده  1  - وا  4
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بسیط در  هاند و به عنوان بخشی از یک واژتبدیل به وندي سترون شده) تاریخی (  در گذر زمان) پیشوند
، کنند و به عبارتیقش نمیایفاي ن و دیگر به عنوان وند در ساخت کلمات مشتقشوند مینظر گرفته 

آنها را به  گانرند، به همین دلیل نگاممکن است به مرور زمان بسیط شوندهاي غیر بسیط بعضی از واژه
براي نمونه پیشوند . شد رون و غیر زایا در نظر گرفتهو به بیانی دیگر وندي ست نکردندلحاظ  عنوان وند

 و ساختمی را »امشب«  مشتق هشد و واژفزوده میا» شب « بسیطی مانند  هکه زمانی به واژ»  - ام «
ایجاد  را»  دشنام «مشتق  هواژ ،» نام «بسیط  هکه با افزوده شدن به واژ » -ُش د « همینطور پیشوند

 سازي مورد استفادهو دیگر امروزه در امر واژهاست ، زایایی خود را از دست داده در طول زمان کرد،می
 وند به عنوانو  دانندمییی را جزء وندهاي غیر زایا چنین وندها گانرو نگارند ناز ای. گیردقرار نمی
تصویري بسامد انواع پیشوندهاي  ههمچنین مقایس به منظور مشاهده درصد فراوانی و. نشدندبررسی 

 در. ، نمودار ستونی توزیع فراوانی انواع پیشوندها در زیر آمده استزبانی پژوهش حاضر هموجود در پیکر
  .افقی دال بر انواع پیشوندها است بسامد انواع پیشوندها و محور هاین نمودار محور عمودي نشان دهند

  

0
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30

-نا -بی -وا -ب

27 26

1 1

  
  در خسرو و شیرین نظامیتوزیع فراوانی انواع پیشوندها  )2(نمودار

  
با در نظر . استشوند نشانگر بسامد نوع هر پی اه، ستونشودمشاهده میفوق همانطور که در نمودار 

 )27( بیشترین بسامد»  -نا« شود که پیشوند هاي این نمودار به خوبی دیده میگرفتن و مقایسه ستون
»  -وا « و»  -بـِ « پیشوند  دودر مقابل  .است را به خود اختصاص داد ) %48 ( باالترین درصددارد و 
 همقایس .را به خود اختصاص داده استدها از مجموع پیشون درصد 72/1 و ) 1(کمترین بسامد داراي

به وضوح نشانگر تفاوت عمده بسامد پسوند در مقابل پیشوندهاي به کار رفته در  2و نمودار  1نمودار 
تر با توجه به باالتر بودن بسامد پسوندها و نیز توزیع به عبارتی دقیق. است تحقیقزبانی این  هپیکر
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  اي افزایی فرایندي است که به گونهکامالً مشخص است که پسوندتر آنها نسبت به پیشوندها گسترده
بر   . سازي کاربرد داشته استاق و واژهافزایی در اشتقبسامد و با تنوع وندي بیشتر در مقابل پیشوندپر

وندهاي اً ها با توجه به بسامد وندها غالبتوان گفت که نظامی در این ساختارمی پژوهش هايهیافت اساس
  هاي مشتقمانند واژه. سازي به کار برده استدر واژهرا  »ي -« و پسوند»  -بی«ی مانند پیشوند فارس

این در حالی است که در زمان نظامی وندهاي عربی مانند . »شوربختی « ، »نامرادي « ، »بی برگی «
واژي دهاي زایاي ساختبا توجه به اینکه فرایند اشتقاق جزء فراین .بسیار رایج بوده است»  -ال « پیشوند 

هاي بیگانه و برد کمتر واژهسازي و کاراستفاده از این فرایند در امر واژه ،شودپس از ترکیب مطرح می
به با این بدان معناست که با مطالعه و  .اهکاري مناسب مورد نظر قرار گیردبه عنوان ر باید، نیز قرضی

- ، سخنگوي زبان فارسی در مواجهه با واژه بیگانهروزهاي مشتق در زبان فارسی امژهکارگیري مستمر وا
نایی با وندهاي زایاي زبان آن واژه و به دلیل آشاز  ه، به جاي استفاداي دیگر مشتق شدهاي که از واژه

حاصل به لحاظ معنایی و  هزند و از آنجایی که واژسازي می، خود به خود یا آگاهانه دست به واژهفارسی
. کندسخنگوي زبان تحمیل نمی هل درك و شفاف است در نتیجه بار جدیدي بر حافظآوایی و ساختی قاب
هاي زبانی پژوهش حاضر است در ساخت واژه هکه پربسامدترین پسوند پیکر» ي  -« براي نمونه پسوند 

 که به جاي» افسردگی« شته باشد مثالً در واژه مشتق تواند بسیار کاربرد دانیز می مشتق فارسی امروز
  پسوند اي ازگونهکه » اي -«و یا از وند  پسوند استفاده شده از »depression«واژه قرضی 

 استفاده شده» جدایی « مشتق  هشود در واژمیدیده این پیکره  در باالبسامد با تقریباً  است و»  ي- «
  .است» طالق « قرضی  هکه به جاي واژ

  
  گیرينتیجه - 5

به  توجهبا نیز  زبانی پژوهش و ههاي گردآوري شده از پیکرهو دادمشتق ي هابا در نظر گرفتن واژه
- افزایی با بسامدي باال و بسیار بیشتر از پیشوندپسوند توان نتیجه گرفت کهمیهاي صورت گرفته، تحلیل

و  )1387( که این یافته با نظر شقاقیاست هاي مشتق این پیکره کاربرد داشتهافزایی در ساخت واژه
از این جهت که در زبان فارسی اشتقاق از نوع پسوندافزایی بسیار بیشتر از پیشوندافزایی ) 1380(یعیسم

و پربسامدترین  » - بی«  و » -نا« يو پیشوندها» ي -«پسوند . در ساختواژه کاربرد دارد؛ همسویی دارد
، »انی-«، »ور- «، »وش-«، »دیس-«، »گان-«، »َك-«، »وند- « ،»سان-«قابل پسوندهاي در م

کم » - وا«و »  -بـ«و پیشوندهاي »  الخ-«، »زار-«، »گین-«، »آگین-«، »نا- «و » فام-«، »سیر«
پژوهش حاضر نیز با هاي هیافت .اندحاضر ههاي مشتق پیکردر ساخت واژه بسامدترین وندهاي به کار رفته

با بسامد باال و به طور زایا » -بی « و پیشوند» ي-«از این حیث که پسوند  )1375(میرهاشمی هايیافته
 هایی بر آثار منظوم و منثور زبانپژوهش با. هاي سعدي به کار گرفته شده؛ همسویی داردسازيدر واژه
هاي سازي و گرایشهتوان مسیر تحوالت زبانی از جمله روند واژبه صورت منظم و گسترده می فارسی
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سازي را در زبان فارسی شناخت و توان ساز و کارهاي واژهاز این رهگذر می. گوناگون آن را پیگیري کرد
  .ارزیابی نمود و دالیل پویایی و گسترش برخی و توقف و کنار ماندن برخی دیگر را در فارسی امروز یافت
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