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 چکیده
ه مورد بررسی قرار گرفته و سعی شد 3مقاله، ماهیت و طبیعت اشتقاق براساس دیدگاه رابرت برد در این

ن است که پرسش ای فارسی این پدیده توضیح داده شود. آوري شده از زبانهاي مشتق جمعبا واژه است
توان از این نظریه در یابد و چطور میاشتقاق زبان فارسی چگونه در چارچوب نظري رابرت برد جایگاه می

نظریه حاضر همراستا شود که اشتقاق فارسی با الگوي مطرح در اشتقاق فارسی الگو گرفت. چنین فرض می
هاي مصوب فرهنگستان . واژگان مشتق از فرهنگ واژهاستاي صورت کتابخانهه باشد. روش پژوهش ب

) و کتاب اشتقاق پسوندي 1359)، فرهنگ فارسی عمید(1386سازي در زبان فارسی ()، فرهنگ واژه1384(
هاي استخراج شده از منابع گوناگون، ه) استخراج و با استفاده از نمون1371در زبان فارسی امروز (کشانی،

سازي هر واژه مشتق ها و چگونگی واژهشود. جداسازي وندطبیعت اشتقاق در زبان فارسی نشان داده می
هاي فارسی، هدف اصلی این پژوهش است. اشتقاق به عنوان گزینش واژگانی، عملکرد صرفی و نسبت

هاي درختی بر اساس ها و نمودارو با ارائه مثال استوهش واژگانی از جمله موارد مهم و اساسی در این پژ
ایم طبیعت د. در این مقاله کوشیدهشونظریه رابرت برد، به روشنی ماهیت اشتقاق در زبان فارسی بیان می

هایی، مورد هایی از زبان فارسی براساس دیدگاه رابرت برد با ارائه نمودارها و جدولاشتقاق را با ذکر نمونه
و بررسی قرار دهیم. ماهیت اشتقاق زبان فارسی با ماهیتی که رابرت برد در نظریه خود مطرح نموده، بحث 

 ها ثابت شد.ها و جدولنظریه در زبان فارسی با نموداراین . درستی سه ماهیت مطرح در استهمراستا 
 

تقاق، عملکرد صرفی اشنظریه رابرت برد، اشتقاق زبان فارسی، گزینش واژگانی در : ي کلیديهاواژه
 اشتقاق، روابط واژگانی در اشتقاق

 
مقدمه  -1   

هایی که سبب ساخت واژه شوند. بعضی از فرایندسازي ساخته میهاي واژهکلمات از رهگذر عملکرد فرایند
افزایی کنند. پدیده اشتقاق یا وند هاي بیشتري را تولید میترند و واژهگردند نسبت به بعضی دیگر فعالمی

رود. برخی از سازي اصلی به شمار میهاي واژهدر زبان فارسی فرایندي پویا است و جزء دسته فرایند
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-ترین فرایند واژه) فرایند اشتقاق را مهم223:1372)، و باطنی(27:1379شناس(شناسان از جمله حقزبان

مند بوده و کامال این دلیل که قاعدهشناس معتقد است فرایند اشتقاق به دانند. حقسازي زبان فارسی می
نهایت واژه در اختیار گویشوران قرار تواند در مقام نظر تا بیاي از قواعد و اصول است میمتکی بر مجموعه

فارسی، در این مقاله به ماهیت آن از سازي زباندهد. با در نظر گرفتن اهمیت زیاد این فرایند در نظام واژه
افزایی ماهیت اشتقاق رابرت برد، در این پژوهش طبیعت وند دازیم. طبق نظریهپرنگاه رابرت برد می

. هدف این شدندي صرفی، ارتباطات و گزینش واژگانی بررسی لحاظ عملکردها به(اشتقاق) واژگان فارسی 
 ، اینکه براي ساخت یک کلمهاستفارسی از زبان یهایپژوهش روشن ساختن طبیعت اشتقاق  با ارائه مثال

هایی تشکیل شده است. انتخاب مشتق از چه قسمت مشتق به چه اجزایی نیازمندیم و ساختمان یک واژه
-هاي ساختسازي و در نهایت ساخت کلمه مشتق از اهمیت خاصی برخوردار است. عملکردواژه براي واژه

هایی منجر واژه هاي صرفی به ساختو آگاهی از این عملکرداست واژي نیز به نوبه خود داراي اهمیت 
فارسی قبول در فرهنگ زبانو کامال موافق و قابل گردد که مطابق با اصول و قواعد خاص زبان فارسیمی

مشتق ساخته شده، با واژه قبلی پیش از اعمال فرایند وند  هاي واژگانی و ارتباط واژه. توجه به نسبتاست
ها، قبل و بعد از فرایند اشتقاق نیز حائز اهمیت است واژههاي دستوري . دانستن مقولهاستافزایی نیز مهم 

گردد و هم از تولید نادستوري جمالت سازي صحیح در زبان میچرا که هم سبب داشتن یک فرایند واژه
افزایی سازي ماهیت وندهایی براي سادهها و جدولکاهد. بعد از توصیف هر ماهیت در انتها  نمودارزبانی می

  .استشده ارائه 
پژوهش پیشینه -2  
اي زبان مقایسه فرایند اشتقاق در دو گونه علمی و محاوره«اي تحت عنوان ) در مقاله1393عباسی ( 

هاي قابل توجهی دارد. رفیعی هاي گوناگون تفاوتنماید که فرایند اشتقاق در حوزهبررسی می» فارسی
مفهوم  ءبه مسئله منشا »فارسیهاي مشتق زبانمفهوم عامل در واژه«ي تحت عنوان ا) در مقاله1391(

هاي مورد . دادهپرداخته استفارسی ساز در زباني مشهور به اسم عاملهاهاي مشتق از وندعامل در واژه
گیرد. در نهایت با ارائه شواهدي از هاي مشتق هستند که تجزیه و تحلیل روي آنها صورت میاستفاده واژه

مفهوم عامل در این گروه از  ءکیب در زبان فارسی، معنی خود وند به عنوان منشاهاي اشتقاق و ترفرایند
بنیاد یا : وندافزایی در زبان فارسیوند «ایی با عنوان ) در مقاله1391سعیدي (شود. میرها معرفی میواژه

که وند افزایی در زبان فارسی بر رسیده است و به این نتایج  کرده استاشتقاق را بررسی  »پایه بنیاد ؟
 »کیپارسکی« »بنیاد -وند«به میزان بیشتري نسبت به دیدگاه  »گیگریش« »بنیاد –پایه «مبناي دیدگاه 

ساخت موضوعی «ایی با عنوان) در مقاله1389و دیگران قابل توضیح و تبیین است. لنگرودي و دیگران(
که فقط وندهایی ساخت موضوعی کلمه پایه را  رسیدنداي به چنین نتیجه» رسیفاکلمات مشتق در زبان

) در کتابی 1388باشند. افراشی(واژگانی آن کلمه تغییري ایجاد کرده–دهند که در ساختار معنایی تغییر می
. کرده استهاي اشتقاقی را بررسی و ساختساختمان کلمه در زبان فارسی  ساخت زبان فارسین با عنوا

سازي داده است. برخی هاي واژهخود توضیحات مختصري از فرایند بانی صرفم) در کتاب 1386شقاقی(
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-ریشه) در کتاب خود با عنوان 1383برومند سعید ( .اندهایی ذکر شدهها نیز با مثالها و پیشونداز پسوند

فرایند اشتقاق فارسی و ریشه کلمات را به روشنی توضیح داده است.  شناسی و اشتقاق در زبان فارسی
) به بررسی فرایند اشتقاق پرداخته است و در مورد پیشوند افزایی نفی در زبان فارسی 1375فرشیدورد (

هاي ) نیز اشتقاق پسوندي را در زبان فارسی ارائه کرده و پسوند1371است. کشانی (توضیحاتی ارائه داده
) در کتابی ساخت 1371است. کلباسی(هاي مشتق مطرح نمودهفارسی را به همراه طریقه ساخت واژهزبان 

ر ) ه1363و قریب و دیگران ( )1363. انوري(کرده استسازي را بررسی اشتقاق واژه را ارائه و فرایند واژه
) نیز 1358ند. صادقی(داد فارسی توضیحدر زبان افزایی نفی راو پیشوند کدام به فرایند اشتقاق پرداختند

براي ساختن  »-نا«و »  –ن «که دو پیشوند  کردو چنین مطرح  دادهاي نفی را مورد بررسی قرار پیشوند
پدیده اشتقاق و  اساس اشتقاق فارسیی با عنوان در کتاب) 1356،(هورنروند. صفت و اسم منفی به کار می

سازي عنوان کرده و توضیحات کاملی در مورد این فرایند واژههایی ارائه هاي زبان فارسی را با نمونهوند
اند و نظر بودهشناسان غربی افرادي هستند که در بحث اشتقاق و علم صرف صاحباست. از زباننموده

 1پردازیم. اسپنسراند. در این قسمت به ذکر نام برخی از آنان مینظراتی سازنده در این حوزه ارائه داده
شناسی و صرف محتواي درباره علم زبان که توضیحات تالیف نمود مورفولوژيکتابی با عنوان ) نیز 2001(

ارائه  شناسیزباناي مختصر از علم صرف در کتاب خود با عنوان ) مقدمه1990( 2. الینزاستاین کتاب 
و ارتباط بین فرم  سازي انجام داده استواژه و واژه) نیز مطالعاتی در حوزه ساخت1985( 3بایبی .استنموده

شناسان غربی جایگاهی است. ایشان در حوزه صرف در بین زبانها مد نظر قرار داده و معنا را در بررسی
سازي را مطرح نموده ) نیز توضیحاتی در خصوص علم صرف ارائه و فرایند واژه1984(4اسکالیز  .ویژه دارند

هایی در این اند و کتاب) در علم صرف نظراتی را بیان کرده1982( 6آندرسون ) و1984( 5است. الینی
اي در خصوص ساخت واژه ارائه داده  و توضیحاتی در این ) مقدمه1973(7اند. آدمزخصوص تالیف نموده

 .استحوزه مطرح نموده
رابرت برد   چارچوب نظري -3  

هاي چشمگیري  ارائه ر حوزه صرف فعالیتشناسان بنامی است که در جهان غرب درابرت برد یکی از زبان
ست ا های از این فرایند. اشتقاق نیز یکاستسازي ها بررسی در فرایند واژهداده است. یکی از این فعالیت

) 1389ز نگاه عاصی (است. جایگاه اشتقاق در صرف اکه رابرت برد ماهیت آن را در سه دسته معرفی نموده
 است . در نمودار زیر نشان داده شده

 
                                                           
1 Spencer, A. 
2 Lyons, J. 
3 Bybee, J.L. 
4 Scalise, S. 
5 Alinei, M. 
6 Anderson, S.R. 
7 Adams, V. 



 1401، پاییز  60، شماره 16فصلنامه پازند، سال  /48

 
 صرف                                                      

                                                 
 فتصری                 سازيواژه                                  

 ترکیب               اشتقاق                         
. اکنون با دانستن دهدنشان میسازي و تولید واژگان جدید زبانی اشتقاق را در واژهاین نمودار اهمیت 

، 1هاي واژگانیپردازیم. گزینشبندي رابرت برد از این ماهیت زبانی میاین جایگاه به توضیح تقسیم
د مطرح هاي اشتقاق هستند که از نظر رابرت براز جمله طبیعت 3هاي واژگانیو نسبت 2هاي صرفیعملکرد

در این جا ماهیت واژگان مشتق  دهند.سازي موسوم به اشتقاق رخ میشدند. این سه ماهیت در فرایند واژه
شود. به این صورت که افزایی ساخته میگردند، واژه مشتق از طریق وندطبق نظر رابرت برد بررسی می

 خورد، یکسري عملیات ساختواژيبا واژه پیوند می ،گردد و سپس وند متناسبواژه مورد نظر انتخاب می
شود. افزایی، ایجاد میهاي واژگانی پیش از اعمال فرایند وندگردد و یکسري نسبتروي آن اعمال می

 .سه ماهیت اشتقاق ارائه نموده استهاي گوناگون در رابطه با هاي متنوعی از زبانرابرت برد مثال
واژگانی اشتقاق به عنوان گزینش -1 -3  

گرفتن در کنار یک وند مناسب در بحث اشتقاق منظور از گزینش واژه، انتخاب کلمه مناسب جهت قرار
 .ایی مشتق روبرو هستیمبا کلمه شود و در نهایتبین واژه و وند پیوند ایجاد می است، در فرایند اشتقاق

است و چنین بیان انگلیسی ارائه نموده هایی از زبانرابرت برد در اشتقاق به عنوان گزینش واژگانی مثال
 bread هاي سه کلمهسازيکند که دانستن قواعد آوایی براي وند افزایی ضروري است، سپس واژهمی

winner  ،unhealthy ،draw bridge دهد دهد. اشتقاق در واژگان رخ میهایی نمایش میرا با نمودار
د. انتخاب شوها میسازي در زبانهگزینی و واژسبب واژهگیرد و و در علم صرف مورد بررسی قرار می

دهند به طور مثال گاهی اسم را به صفت و صفت را به قید و پیشوند و پسوند نیز مقوله واژه را تغییر می
هاي نمایش داده شده در زیر، گردند. نموداردر زبان میو سبب گزینش واژگان متنوع،  نمایند...تبدیل می

 ). 1988، دهند (رابرت بردنشان میماهیت اشتقاق را به عنوان گزینش واژگانی 

 
                                                           
1 Lexical Selection 
2 Morphological Operations 
3 Lexical relations 
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اشتقاق به عنوان عملکرد صرفی -2 -3  

شود، درست در همان معنی و مفهومی عملکردها دیده میاز اشتقاق به عنوان یک عملکرد و یا یکسري 
). در این نظر اشتقاق به عنوان فرایندي است که در آن 2001و دیگران ،  1که برد در نظر دارد ( اسپنسر

اشتقاق در  واقع یکسري . »گچ گچی« و »لرز لرزان«مانند واژه گیرد، ها صورت میوند3سازيو دوگان 2درج
). در 2001اسپنسر و دیگران ، پذیرد (ست که به صورت ثابت صورت میا ها و ارتباطات واژگانیاز نسبت

اشتقاق به عنوان  پردازیم.ها و یا روابط واژگانی ) میادامه به ارائه توضیحات در خصوص آن (نسبت
را سطح بندي   unhealthyآید. رابرت برد واژه هاي اشتقاق بشمار میهاي صرفی از دیگر ماهیتعملکرد

هاي صرفی در زیر عملکرددهد. نمودار کند و مراحل صرفی تشکیل واژه مذکور را به ترتیب نشان میمی
 قرار دارد.

 
 

نوان روابط واژگانیاشتقاق به ع -3-3  
صول و قواعدي را انماید. هاي اشتقاق مطرح میروابط واژگانی را نیز یکی از ماهیت )1988(رابرت برد

عل حاصل شده را با فاز یک  کند و رابطه اسمی کهقاعده اسم سازي را بیان می. گیردبراي آن در نظر می
هایی بین واژگان نسبت ه مشتق بین آنها است مطمئناکه رابط ايبین دو واژه دهد.قواعدي نمایش میارائه 

 دید تولید شدهگردد. براي مثال زمانی که از یک فعل اسم حاصل شود در واژه جتولید شده حاصل می
زمانی است. گردد. نمودار این توضیح در زیر رسم شده ه میهایی از واژه اول( فعل) مشاهد(اسم) حتما ریشه

اشتقاق یش از فرایند په با واژه ابتدایی شود کبه فعل مورد نظر متصل گردد حاصل اسمی می  ion–که 
به این صورت . اسدشنرابطه و نسبت نزدیک دارد که این نسبت را رابرت برد به عنوان طبیعت اشتقاق می

 گردد. سازي موسوم به اشتقاق داراي چنین ماهیتی میحین واژه اي درکه هر واژه
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با توجه به توضیحات ذکر شده در باال،  هاي بعدي این پژوهش، مبحث اشتقاق رابرت برددر قسمت

و به وسیله واژگان زبان فارسی سه ماهیت اشتقاق  گیردهاي زبان فارسی مورد بررسی قرار میدر داده
ر علم صرف اي درابرت برد با عنوان کردن مبحث اشتقاق جایگاه ویژه ،. در جهان غربشودوضیح داده میت

ها و قواعد زبانی، طبیعت خاص واژه گزینی را در زبان او به کمک نمودار .یابدشناسی میدر حوزه زبان
ان فارسی از نماید. در بخش بعدي براي ارائه توضیحات در خصوص ماهیت اشتقاق در زبانگلیسی ارائه می

است. هاي لغت استخراج شدههاي ذکر شده از منابع معتبر و فرهنگکنیم. مثالروش رابرت برد استفاده می
 است.هاي این پژوهش را نگارنده با توجه به نظریه رابرت برد در زبان فارسی پیاده کردهها و توصیفتحلیل

 روش کار پژوهش -4
است.  گرفتهها، مجالت و مقاالت تحقیقی مورد مطالعه قرار. کتاباستاي صورت کتابخانهه روش پژوهش ب

 اك)، -ا )، (-بان)، ( -ه)، ( –(هاي هاي مشتق از پسوندههاي مورد استفاده در پژوهش حاضر، واژداده
 ي)، -زار)، (-وند)، (-دان)، (-ش)، (-گر)، (-گاه)، (-گون)، (–(زا)، -ناك)، (-ان)، ( -ك)، (-ي)، (-(
سنجی)، -سنج)، (-هاي فعلی (وارهبازي)، پسوند-یار)، (-سرا)، (-خانه)، (-هاي اسمی (وارهستان)، پسوند-(
-)، ( سر -)، (غیر-)، (نا-هاي (همپذیر) و پیشوند-بر)، (-سازي)،  (-ساز)، (-داري)، (-دار) (-شناسی)، (-(

سازي در زبان )، فرهنگ واژه1384ن (هاي مصوب فرهنگستاکه از فرهنگ واژه است) -با)، ( ب -)، (
) 1371) و کتاب اشتقاق پسوندي در زبان فارسی امروز (کشانی،1359)، فرهنگ فارسی عمید (1386فارسی (

گردند واژگانی هاي مشتقی که براي ذکر مثال در این مختصر ارائه میاند. در ضمن برخی واژهاستخراج شده
. شودمحسوب میگیرند. و واژگان تخصصی این رشته ستفاده قرار میشناسی مورد اهستند که در علم زبان

هاي جمع آوري شده براي ارائه اند. در این مقاله از  نمونهبرخی از این لغات در پیوست این مقاله آورده شده
، هاي مشتق موجود از سه جهت گزینش واژگانیو واژه استفادهوضیح و تبیین ماهیت اشتقاق ها، تمثال

 . شده است هاي واژگانی بررسی و تحلیللکردهاي صرفی و نسبتعم
تحلیل ماهیت اشتقاق زبان فارسی -5  

واژه  -2واژه مشتق و  -1توان تقسیم کرد: هاي پیچیده را بر اساس ساختمانشان به دو دسته میواژه
هاي واژهسازند، دار میسازي آنهایی هستند که کلمه هستههاي واژهدر زبان فارسی زایاترین فرایند .مرکب

گردند، واژه مشتق از جا ماهیت واژگان مشتق بررسی می). در این1382ست(طباطبایی، ا مشتق یکی از آنها
گردد و سپس وند متناسب با شود. به این صورت که واژه مورد نظر انتخاب میافزایی ساخته میطریق وند
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هاي واژگانی نیز گردد و یکسري نسبتآن اعمال می خورد، یکسري عملیات ساختواژي رويواژه پیوند می

 شود. اعمال فرایند وند افزایی، ایجاد می بین واژه مشتق و واژه، پیش از
اشتقاق به عنوان گزینش واژگانی -1 -5   
طلبد. واژه از واژگان ذهنی انتخاب  اصول و قواعد خاص خود را می ،کردن وند به یک کلمهاشتقاق و اضافه 

به صورت منظم با اصول ساختواژي زبان مورد نظر، یکسري وند با بررسی شرایط گوناگون به آن  و بعد
وند متناسب با شرایط انتخاب  گردند.به واژه متصل می یها طبق قواعد خاصوندشود، یعنی اضافه می

تواند به هر شود و صورت آوایی نیز براي این انتخاب از اهمیت خاص برخوردار است. هر وندي نمیمی
، چرا که در استي متصل شود واژه گزینی و انتخاب وند مناسب آن واژه مرحله اساسی وند افزایی اکلمه
ب انتخا« هاي اشتقاق دستوري در زبان مواجه خواهیم شد. پس یکی از ماهیتنا اياین صورت با واژهغیر 

براي مثال به واژه درخت ست. زبان ا گزینی دستوري و با قاعده دربراي داشتن یک واژه» واژه صحیح
هاي جدول شماره یک از یک فرایند را متصل کرد. تمام واژه »ناك –پسوند «یا » -پیشوند ب«توانیم نمی
-شود، در موارد بی، هنگامی که به اسم افزوده می»ي -«اند. پسوند اشتقاقی گزینی صحیح رد شدهواژه

آورده  2ق (پشمکی، تخم مرغی، روزي) که در جدول شماره سازد، مانند واژگان مشتشماري صفت می
کند، همانند آنها را به صفت تبدیل نمی »ي -«هاي زیادي نیز وجود دارند که پسوند اند. اما واژهشده

حاصل مصدر تبدیل شده به اسم و »ي–«که اسم بعد از افزوده شدن  »، عمق یابیدرختکاري«کلمات 
آن عنصري از هر . بخشداي خود را به درون کلمه که خود هسته آن است، میمقولههاي اند. هسته ویژگی

هاي مشتق آید. این عنصر در واژهکند، هسته به شمار میص میخواژه پیچیده که مقوله دستوري آن را مش
رختی به هاي مشتق با نمودار دهاي تمام واژهیک وند (پیشوند یا پسوند) است. در جدول زیر اجزا و مقوله

هاي مشتق زیر، کامال کند. واژهترین وند آن تعیین می، مقوله هر واژه مشتق را بیرونیشدهنمایش گذاشته
اي زیر این گفته نیز هگزینی مناسبی بر آنها اعمال شده است با مالحظه نمودارچرا که واژه استدستوري 
، »سوزا«، »بروز«، »کوشا«، »هم پشت« ،»مهربان«، »درختگون«شود. براي مثال در میروشن 

 -بان، هم -گون، –هاي ( ها و پیشوندبه ترتیب پسوند »هم ارز«، »دانش آموزانه«، »همساز«، »پذیرش«
اند. به این آیند، زیرا مقوله واژه را تعیین کرده)  هسته به شمار می -انه، هم-، -ش، هم-ا، -، -ا، ب-، 

هاي فارسی باعث تغییر مقوله است اما همه وندناشی شده »بان-«معنی که صفت بودن مهربان از پسوند 
، »دوده«، »درختزار«هاي بان) در واژه-ستان،  -گاه، -دان،   -ه، -زار،  –هاي شوند براي مثال(پسوندنمی

اند و واژه مشتق به اسم افزوده شده »نگهبان«، »درختستان«، »ریاضی دان«، »وب گاه«، »حقوقدان«
اند. همین وضعیت بر ها در جدول شماره یک آورده شدهمقوله اسم تعلق دارد. این واژههمچنان به 

شوند (مقوله گذران) هاي فارسی باعث تغییر مقوله میهاي فارسی نیز حاکم است شماري از پیشوندپیشوند
گذران) مانند شوند (مقوله نااما شماري دیگر باعث تغییر مقوله نمی »ارزهم«و  »پشتهم«همانند واژه 

بندي است که در سطح صرف براي مانند. این تقسیمهمچنان اسم باقی می »جنگلبانسر«و »سبزسر«
هاي اشتقاقی ناگذران در سطح صرف گیریم. البته باید توجه داشت که فرایندوندهاي فارسی در نظر می
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با  »خب«آورند مثال از ترکیب میمعتبر هستند. زیرا در درون یک طبقه بزرگ، یک یا چند زیر طبقه پدید 

گردد. علی رغم که تغییر در طبقه خود اسم حاصل میشود ساخته می  »خباك«مکان اسم » اك–پسوند «
هاي متفاوتی وجود دارد اسم هستند  اما هر گروه به زیر مقوله هااین واژه هایی که در ساختار صرفیتفارت

شود اما گاهی کل کلیت خود فرایندي است که باعث تغییر مقوله میتعلق دارد به بیان دیگر  اشتقاق در 
).   32- 31:  1990آورد ( الینز، دهد و گاهی در داخل یک طبقه تغییر پدید میمقوله دستوري را تغییر می
هاي نحوي اسم مکان و اسم ابزار هاي صرفی، در سطح نحو معتبر نیست و رفتاراین تفاوت میان زیر مقوله

 ایم .انند اینها همانند است. ماهیت اول اشتقاق را در واژگان زیر نمایش دادهو م
deraxtzar 

N+ 
 
 -zar deraxt 
 N+ 

derakhtgun 
A+ 

 
 
 -gun deraxt 
 A+ N+ 

sarsabz 
A+ 

 
 Sar- sabz    
 A+ 

dudeh 
N+ 

 
 -eh dud 
 N+ 

mehrban 
A+ 

 
 
 -bân mehr 
 A+ N+ 

nadorost 
A+ 

 
 Na- dorost 
 A+ 

 
hoquqdan 

N+ 
 

Hoquq           -dan                
  N+    

Hampošt 
A+ 

 
 Ham- pošt 
 A+ N+ 



 53/اشتقاق زبان فارسی در چارچوب نظري رابرت برد 

 

 
 

hamsaz 
A+ 

 
 

 Ham- saz 
 A+ N+ 

vebgah 
N+ 

 
  
 -gah   web 
  N+ 

kuša 
A+ 
 

 -a  kuš         
  A+         
 V+(بن) 

 
 
 

nahampayeh 
A+ 

 
  
 Na-   A+ 
 
   -ham N+ 
    A+  
            -eh            pay    

N+ 
beruz 

A+ 
 
 
  Be-                ruz 
 A+    N+ 
 

sarjangalban 
N+ 

 
 Sar- N+ 
 
 -ban jangal 
 N+ 

suza 
A+ 

 
  

              suz               -za                      
 A+ V+             

pazireš 
N+ 

 
 
 -eš pazir 
   N+  V+(بن) 



 1401، پاییز  60، شماره 16فصلنامه پازند، سال  /54

 
danešamuzaneh 

A+ 
 
 

 -aneh N+ 
 
 

 N+        
amuz   
  V+      
 
 -eš             dan 
 N+                 V+  
 

riyazidan 
N+ 

 
 
 -dan riyazi 
 N+ 

hamarz 
A+ 

 
  
 Ham-             arz 
 A+ N+ 
 
 

deraxtestan 
N+ 

 
 

  -estan     deraxt   
 N+ 
 

negahban 
N+ 

 
 
 -ban           negah 
 N+ 

    گزینی در زبان فارسی  ها و واژهمودار واژگان مشتق براي نمایش مقولهن - 1ول شماره جد
 

اشتقاق به عنوان عملکرد صرفی       -2 -5  
 1در صرف اشتقاقی یا همانند نظر متیوز .گردددر فرایند اشتقاق یکسري عملکردهاي صرفی اعمال می

و پایه را براي  کننددر ابتدا اصول و قواعد عمل می گیرد.تقاق یک واژه جدید با معنی جدید صورت میاش
شوند. دانستن قواعد آوایی ها به کار برده میوندنمایند و سپس هاي اشتقاق آماده میقبول و دریافت ویژگی

 به عنوان پایه» دانش آموز«ب ( پایه) مرکستاك به طور مثال . ویژه براي فرایند اشتقاق حائز اهمیت است
 »دانش آموخته«نهایت، کلمه مرکب مشتقی همانند  گردد و درفرایندهاي اشتقاقی، (وند افزایی) حاصل می

 بایداست. قبل از اتصال وند به واژه هاي صرفی اعمال گردیده شود. در واقع یکسري فرایندساخته می

                                                           
1 Matthews 
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اند عملکردهاي درج شدهژگان مشتقی که در جدول شماره دو د. در واشرایط براي اتصال وند محیا گرد

اند. عملکردهاي صرفی گیرند به طور کامل با رسم نمودار ارائه شدهصرفی که قبل از اتصال وند صورت می
ها شود. این عملکردماهیتی از وند افزایی است که در طی آن یکسري عملیات ساختواژي بر واژه اعمال می

 گیرند. ز اتصال وند صورت میپیش ا
یند وند افزایی پیش از فرا »زرده«شود. واژه مشتق ارائه میعملکردهاي صرفی برخی واژگان  ادامهدر 

انتخاب شده  شود. واژه متناسب با وندبه اسم تبدیل می »ه –«وند  و بعد از اتصال صورت صفت را دارد
نیز به همین ترتیب  »ژرفا«مورد ساخت و اشتقاق واژه ید. در دستوري ایجاد گرد است در نتیجه فرایند

پذیرد سپس صورت می »ك-«ابتدا فرایند صرفی اتصال پسوند  »پشمکی«شود. در مورد واژه عمل می
لکرد صرفی بین بن مضارع و پسوند نیز عم »خباك«کند. در واژه آن را تبدیل به صفت می »ي-«پسوند  

هاي ت بعد از اشتقاق با یک اسم مکان روبرو هستیم. در واژهگیرد که در نهایصورت می »اك –«
، بن »-نا«هاي صرفی بین بن ماضی /پیشوند نیز به ترتیب یکسري فرایند »ناتوان«، »نادان«، »ناداشت«

ملکردها متفاوت که نتیجه هر یک از این عشود ایجاد می »-نا«و  اسم / پیشوند » -نا«مضارع / پیشوند  
بعد از   »نادان«ا اسم مصدر مواجه هستیم در واژه بعد از اعمال عملکرد صرفی ب »ناداشت« است. در واژه

صفت فاعلی (منفی). در واژه با یک  »ناتوان«صفت منفی روبرو هستیم و در واژه اعمال عملکرد با یک 
سم) ا(  »تخم مرغ«شوند و واژه به هم متصل می »مرغ«و » تخم«ابتدا دو اسم » تخم مرغی«مشتق 

شود. در واژه شود و صفت حاصل میبه اسم تخم مرغ افزوده می »ي–«پسوند گردد بعد از آن حاصل می
 به پسوند» دان«ی زیادي هستیم. ابتدا بن مضارع  ما شاهد عملکردهاي صرف »دانش آموختگی«مشتق 

ترکیب » آموز«با بن مضارع » دانش«از آن اسم حاصل یک اسم است. بعد شود که متصل می »ش-«
است » اسم«که مقوله آن » دانش آموز«آورد. اکنون با واژه را به وجود می »دانش آموز«شود و واژه می
گیرد و در آخر نمود آوایی ما یک اسم مصدر است. وند افزایی با این واژه صورت می حالرو هستیم. روب

 »ش–«پسوند و صفت به » ي –«پسوند یز به ترتیب با اتصال اسم به ن »نرمش«و اسم » روزي«صفت 
به  »پذیر«تواند باشد؟، ابتدا بن مضارع به چه صورت می »پذیرشگر«اما عملکرد در واژه  شود.حاصل می

 »گر–«پسوند  با این اسم مجدداً آورد، حالرا به وجود می »پذیرش«و اسم  شودمتصل می »ش-« پسوند
که  ايبه واژه» -ب«پیشوند » بجا«است. در واژه » سما«خورد و نتیجه نهایی یک واژه با مقوله پیوند می

ي مشتق با مقوله صفت ایجاد کرده است. عملکردهاي صرفی واژه هاله اسم دارد اضافه شده و واژهمقو
دیگر به آن » گی –«پسوند است با این تفاوت که » دانش آموختگی«نیز همانند واژه » دانش آموخته«

شود و در نهایت ترکیب می »یاب«با بن فعل » عمق«نیز ابتدا واژه » یابی عمق«شود، در واژه  اضافه نمی
 »عمق یابی«شود و اسم مصدر متصل می »ي–«گشته به پسوند  اسمی که از ترکیب این دو واژه حاصل
شود طی می نیز چنین روندي »اندیشیخیر «گردد. در واژه مشتق بعد از این عملیات صرفی حاصل می

گردد و نتیجه یک واژه دستوري متصل می »خیر اندیش«به ترکیب » ي–« پسونداشت که باید مد نظر د
دستوري است به همین دلیل ترتیب و روند وند افزایی از نا »اندیش«به واژه » ي–«پسوند است و اتصال 
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کیب این است که از تر» خیر اندیشی«با واژه » عمق یابی«ت واژه میت خاص برخوردار است. تنها تفاواه

اسم. واژگان مشتق نه واژه با مقوله  ،شودصفت حاصل می هایی با مقولهواژه» اندیش«و بن » خیر«واژه 
ابتدا » درختکاري«ي صرفی عکس یکدیگرند، در واژه درست در عملکردها »ارتعاشگر«و » درختکاري«

ي با همین مقوله اواژهشود و حاصل این دو اسم از همان مقوله ترکیب می »کار«با واژه » درخت«واژه 
چسبد و به این اسم می »ي–«افزایی شناخته شده است پسوند آن طی فرایندي که به وند است بعد از

خورد و با پیوند می» گر –«اسم مصدر با پسوند  »ارتعاشگر«واژه  دهد. دردست میه حاصل مصدر را ب
کند، قید را به صفت مبدل می عملکرد صرفی، »هرگزي«مقوله اسم مواجه هستیم. در واژه از  ايواژه

خورد پیوند می »ا  –«پسوند با » خوان«بن مضارع » ناخوانا«. در واژه است »هرگزي«اکنون نمود آوایی ما 
مشتق با  و واژه خوردپیوند می» -نا«ساز آورد و سپس آن صفت با پسوند منفیفت را به وجود میص و

 گیرد، ابتدا نیز طی چندین عملکرد صرفی قرار می »جنگل همسال«واژه  دهد.به دست میمقوله صفت را 
 »سال«ا مقوله اسم مانند ي بابه واژه »-هم«پیشوند دهد. شود و وندافزایی رخ میایجاد می »همسال«واژه 

کنیم و واژه نتیجه یک واژه با مقوله صفت است، آنگاه آن را با واژه جنگل ترکیب می خورد کهپیوند می
شود. ابتدا نیز طبق عملکردهاي صرفی ایجاد می »نیم خوراك«نماییم. واژه را ایجاد می »جنگل همسال«

یک واژه با مقوله اسم را » اك –«پسوند ضارع با شود به این ترتیب که بن مایجاد می »خوراك«واژه 
  شود.میایجاد  »نیم خوراك«واژه مشتق ترکیب و » نیم«این واژه ساخته شده با واژه  بعد از آن سازد.می

  داده شده است.در واژگان زیر نمایش ماهیت دوم اشتقاق 
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 قواعد زبان فارسی ي صرفی واژگان مشتق و اعمالنمایش عملکرد ها – 2جدول شماره 

اشتقاق به عنوان روابط واژگانی  -3 -5  
صورت سازي شوند چون در آنها واژهفهرست  1واژگان ها باید درکند که همه اشتقاقجکندوف مطرح می

. این قواعد باید مد نظر گرفته شود تا امکان ایجاد )1990(رابرت برد،  جدید روبرو هستیم و با کلمهگیرد می
یکسري مستقل نیستند این قواعد  قواعد واژگانی از بخش واژگان را داشته باشیم. 2واژه جدید یا نوواژه

که  »یافت«بین واژه  کنند.هاي معنایی و آوایی را قسمت میکه ویژگی انتزاعی هستند هاییالگوها و مدل
که از مقوله صفت است ارتباط وجود دارد به این صورت که با  »نایافت«از مقوله فعل است با واژه مشتق 

ایم. جایگاه فعل و که از مقوله فعل است به یک صفت رسیده »یافت«به واژه  »نا«اضافه کردن پیشوند 
» خواست«و » خواستار« ن دو واژههاي واژگانی بیصفت نیز در جدول شماره سه ارائه شده است. نسبت

هاي واژگانی گردد. نسبتحاصل می »خواستار«واژه مشتق » خواست«اینکه از فعل یعنی نیز برقرار است. 
همانند » ناکام« ،»خطرناك« ،»درختی« ،»باهوش« ،»نابجا« ،»گچی« ،»ینکیع«در واژگان مشتق 

هاي هاي مشتق با مقوله صفت داریم. واژهواژه ،هایی با مقوله اسم. به این ترتیب که از واژهیکدیگرند
صفت، مقوله از واژه   شبیه یکدیگر هستند. در هر دوهاي واژگان کامالًنیز در نسبت »پهنا« ،»درازا«مشتق 

نیز به  »امساله«و » امسال«هاي واژگانی بین دو واژه گردد. نسبتواژه مشتق با مقوله اسم حاصل می
شود. از اسم یا که صفت است ساخته می »امساله«که قید است واژه  روشنی مشخص است. از واژه امسال

شود. دیده می ،تق شدهبین واژگان مش آید و یکسري ارتباطاتپدید می اسمو از فعل یک  صفتیک قید 
مشتق حاصل شده و واژه قبلی که اشتقاق از آن به وجود  ها بین واژهروند وند افزایی یکسري نسبت در

رود هاي فرایند اشتقاق به شمار میشود. به همین جهت ارتباطات واژگانی نیز یکی از ماهیتآمده، دیده می
هاي مشتق، بینیم. در واژهافزایی به روشنی میاز فرایند وند ها را در واژگان ایجاد شدهچرا که ما این نسبت

اشتقاقی مقوله گذر هستند پس  يوندها هسته معنایی و نیز هسته نحوي هستند. از آن جایی که وندها
هاي اشتقاقی هسته نحوي هستند چون مقوله کلمات را تعیین کنند. وندمقوله خود را بر کل واژه تحمیل می

باشد آن گاه  »پر و آمیخته«به معناي  »ناك -«اگر   . مثالهستندا هسته معنایی کلمه نیز کنند. آنهمی
در واژگان زیر نمایش  کند. ماهیت سوم اشتقاقگیرد معناي آن را محدود میاي که قبل از آن قرار میکلمه
 شده است. داده

 

                                                           
1 lexicon 
2 neologism 
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شتقاق نمایش نسبت هاي واژگانی برخی کلمات مشتق فارسی در فرایند ا – 3جدول شماره 

 وند افزایی)(
 

هاي اسمی و فعلی نیز وارههایی از پسوندهاي اصلی و حقیقی، نظر بر این است که نمونهدر کنار پسوند
 ، »یار -«، »سرا-«، »خانه -«شامل شوند هاي اسمی که در این مقاله ذکر میوارهارائه دهیم. پسوند

 ، »دار-«، »سنجی -«، »سنج-«، »بر-«، »سازي -«، »ساز -«هاي فعلی نیزوارهو پسوند »بازي -«
 هاي زیر نمایان هستند: هاي باال در مثالهمانند نمونه . ماهیت اشتقاقاست »پذیر-«
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 +»پزشک« ،»بازي-« +»موش مرده« ،»سازي -« + »نقشه« ،»ساز -«+ »نقشه«، »سرا -« + »کاروان«
 +»سرفه«، »خانه -« +»پست«، »سازي-«+»آهنگ« ،»ساز-«+»آهنگ«، »سازي-«+،تصویر«، »یار-«
 + »شمشیر« ،»دار -« +»خطا«، »سنجی -« + »ژرفا«، »سنج -« + »ژرفا«، »بر -« +»صفرا«، »بر -«
   .»پذیر -« +»امکان«، »بازي -«

)  و از این رو، باید آنها 55:  1371(کشانی،  واره هستندها نوعی پسوندهاي حال در این ترکیبستاك
هاي حال موجود در هاي فعلی و اسمی در نظر گرفت. اما باید توجه داشت که ستاكوارهرا در حکم پسوند

و در آنها روابط نحوي  ا صورت فعلی قطع نشده استشان بسم+ ستاك حال  به هیچ وجه رابطهساختار ا
-در مثال. )94: 1389گیرد (طباطبایی،ساخت موضوعی هر فعل منشا میاسمی و ستاك حال از  میان جزء

هاي هر واژه به طور واضح مشخص هاي زیر تفکیک ساختار واژگان مشتق نمایش داده شده است. پسوند
 رسیده استتصویب به عنوان یک واژه مستقل اند. در فرهنگستان زبان و ادب فارسی این واژگان به شده

در دل واژگان . هر سه ماهیت اشتقاق آیندناسی از واژگان مشتق تخصصی به شمار میشو در علم زبان
 .مشتق زیر نهفته است

ي ) –ي (پسوند -وند + افزا+   ←وند افزایی  
ي)–ي (پسوند  - وند+ ←وندي  

گونه) –گونه ( پسوند -واج+  ←واجگونه  
گونه) -ي /–ي(پسوندهاي -واج + گونه +  ←واجگونه اي  

ان)–ان (پسوند -رو+ ←روان  
ساز)–صورت+ ساز (پسوند واره فعلی  ←صورت ساز  

وند) –وند( پسوند -میان +  ←میانوند  
ي)-وند/ –ي (پسوندهاي -وند+ افزا+ -میان+  ←میانوند افزایی  

ي)-وند/ –ي ( پسوندهاي -میان+ وند +  ←میانوندي  
ي )–ي ( پسوند -کنار +  ←کناري  

ي)–/پسوند  -ي (پیشوند غیر-غیر + کنار +  ←غیر کناري  
ه)-ي/–ه (پسوندهاي -ي+ دو+سوي + -کنار+ ←کناري دوسویه  

ي )–واج+ ي (پسوند  ←واجی  
واج+ شناسی (پسوند واره فعلی) ←واج شناسی  

ان)–ان (پسوند -آهنگ+ خیز+  ←آهنگ خیزان  
ان)–ان (پسوند -آهنگ + افت+  ←آهنگ افتان  

ه)-ي/–ه (پسوندهاي -ي+یک+سوي + -کنار+ ←کناري یکسویه  
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ان)–ان( پسوند -غلت+  ←غلتان  
ي)–ي( پسوند -آوا+ ←آوایی  

ي)–ي(پسوند -نمود+آوا+ ←نمود آوایی  
ي)-ش/–ي (پسوند هاي-ش + -ساي+ ←سایشی  

شناسی)–آوا+ شناسی(پسوند واره فعلی  ←آواشناسی  
ي)-وند/ –ي ( پسوندهاي -وند+ -پیش+  ←پیشوندي  

ش)–ش ( پسوند -ساي+ ←سایش   
ي)–ي (پسوند -نماد+ آوا+ ←نماد آوایی  

دار) –دار( پسوند واره فعلی -واك+  ←واکدار  
 

نتیجه گیري-6  
از اشتقاق و سپس ماهیت ذاتی این پدیده بود، تا جایگاه  يمختصر چه در این مقاله عنوان شد، توصیفآن

و مفهوم  استفادهآن در حوزه ساختواژه (صرف) مشخص گردد، در این راستا از رویکرد نظري رابرت برد 
هاي متنوع هاي واژگانی در اشتقاق زبان فارسی با ذکر نمونههاي صرفی و نسبتگزینش واژگان، عملکرد

افزایی را به روشنی نمایان هاي طبیعی وندهاي استخراج شده نیز ماهیتمثال شد.رفی از منابع گوناگون مع
چوب پژوهش حاضر عمل نمود. ماهیت ساز در چارعنوان یک فرایند واژهکردند. اشتقاق زبان فارسی به 

اشتقاق زبان فارسی با ماهیتی که رابرت برد در نظریه خود مطرح نموده بود همراستا بود. درستی سه ماهیت 
ها به روشنی نمایان است. اشتقاق در زبان فارسی نظریه در زبان فارسی با نمودارها و جدولاین مطرح در 

عد صرفی (عملکرد صرفی) در ایجاد این فرایند دخیل هستند. واژه ساز است. اصول و قوافرایندي واژه
گزینش و نسبت واژه و همچنین  مشتق شده با واژه اصلی پیش از فرایند اشتقاق، نسبت واژگانی دارد.

. این مقاله تالشی هر چند اندك استسازي موسوم به اشتقاق قواعد صرف، سه عنصر اصلی فرایند واژه
ها در اشتقاق واژه در زبان فارسی بود که طبق چارچوب پژوهش سه ماهیت مطرح هیتبراي نشان دادن ما

 به طور کامل در زبان فارسی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.
 

 منابع
بررسی تحلیل عناصر ساختواژي کلمات مرکب فعلی بر مبناي نظریه صرف مبتنی « .)1390ارکان، فائزه (

 .20-1، صص 1، شماره2، دورهزبانیهاي پژوهش، »بر واژه قاموسی
 تهران: انتشارات سمت ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. ،ساخت زبان فارسی .)1388افراشی ، آزیتا(

 تهران: انتشارات فاطمی. ،دستور زبان فارسی .)1363انوري، حسن و حسن احودي گیوي (
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، مجموعه مقاالت سمینار زبان »سازي علمیاستفاده از اشتقاق در واژه « .)1372( باطنی ، محمد رضا

 .235-223صص   فارسی و زبان علم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی،
 ، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر. توصیف ساخت دستوري زبان فارسی .)1348باطنی، محمد رضا (

 ، کرمان: انتشارات دانشگاه با هنر. ریشه شناسی و اشتقاق در زبان فارسی .)1383( جواد برومند سعید،
شماره  ،17، نشر دانش،سال ، یک عالج قطعی»واژه سازي درون متن« .)1379علی محمد ( حق شناس،

 .31-27، صص 1
 ، نشرتهران: قصیده سرا.فرهنگ واژه سازي در زبان فارسی .)1386خلیلی ، کامیاب (

، سال شناسیهاي زبان، مجله پژوهشزبان فارسی هاي مشتقمفهوم عامل در واژه .)1391رفیعی ، عادل (
 .19-31چهارم ، شماره دوم ، صص

پژوهشگاه  –(ویژه نامه فصلنامه علمی  مجله دستور، اشتقاق پسوندي در زبان فارسی . )1389( رفیعی، عادل
 .69 -105صص  ، 4، شماره نفرهنگستنا

، در مجموعه مقاالت نخستین هم »واژه سازيترکیب و اشتقاق دو ابزار « .)1380( سمیعی گیالنی ، احمد
اندیشی مسائل واژه گزینی و اصطالح شناسی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی ، فرهنگستان زبان و ادب 

 .فارسی
 ، تهران : انتشارات سمت.مبانی صرف ).1386شقاقی، ویدا (
 .96-85، صص 20ه ، نامه فرهنگستان ، شمار»پیشوند نفی در زبان فارسی« .)1381( شقاقی، ویدا

، سال چهارم آموزش متوسطه عمومی ، فرهنگ و ادب ،  دستور زبان فارسی .)1358( صادقی، علی اشرف
 تهران: سازمان کتاب هاي درسی ایران.

، مجله »فرایندهاي واژه سازي زبان فارسی و استقالل صرف و نحو« .)1389طباطبایی ، عالءالدین (
 .87-99دوم ، شماره دوم، صص شناسی ، سال نهاي زباپژوهش

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی .اسم و صفت مرکب در زبان فارسی  .)1382طباطبایی، عالءالدین(
 .46صلنامه زبان و ادب پارسی ، شماره ، ف»ه هاي مرکبرده بندي واژ« .)1389عاصی ، مصطفی(

، »علمی و محاوره اي زبان فارسی مقایسه فرایند اشتقاق در دو گونه« .)1393( عباسی، مجید و دیگران
 .1شماره  ،5سال پژوهش هاي زبانی،

 تهران: امیر کبیر. ،فرهنگ عمید .)1359عمید ، حسن (
 ،تهران: شرکت انتشارات احیاء کتاب. ساخت زبان فارسی .)1374غالمعلی زاده ، خسرو(

 وسسه انتشارات امیر کبیر.، تهران: م گفتارهایی درباره دستور زبان فارسی .)1375فرشیدورد ،خسرو( 
، تهران: فرهنگ واژه هاي مصوب فرهنگستان .)1384فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه گزینی (

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
دستور ) 1363و رشید یاسمی( همایی، جالل ؛، بدیع الزمانفروزان فر ؛محمدتقیبهار، ؛ قریب، عبدالعظیم
 ، تهران: سازمان انتشارات اشرفی. زبان فارسی
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تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات  ساخت اشتقاقی واژه در زبان فارسی امروز،) 1371کلباسی ، ایران(

 فرهنگی.
 . ، تهران: مرکز نشر دانشگاهیاشتقاق پسوندي در زبان فارسی امروز )1371(کشانی، خسرو

مجله زبانشناسی و  زبان فارسیگ وند بنیاد یا پایه بنیاد؟، وند افزایی در .)1391عاطفه سادات( میر سعیدي،
 .6، دانشگاه فردوسی مشهد ، علمی پژوهشی ،شماره پیاپیهاي خراسانگویش

 ، تهران : انتشارات توس. دستور زبان فارسی .)1372، پرویز(ناتل خانلري
 ، تهران: انتشارات رهنما. دستور کاربردي زبان فارسی .)1372نوبهار، مهرانگیز(
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 هاپیوست

:هاي لغت گواژگان مشتق استخراج شده از فرهنجدول شماره   
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اجزا پیش از وند 

 افزایی
 شماره نمونه واژه وند

ازيس-ه/- نقش  1 1نقشه سازي 
ازس -ه /- نقش  2 نقشه ساز 
ا- دراز  3 درازا 

ي- عمق + یاب  4 عمق یابی 
ه- دود  5 دوده 

سرا- کاروان  6 کاروان سرا 
زار- درخت  7 درختزار 

-هم  جنگل / سال  8 جنگل همسال 
ازيب-ه/- موش/مرد  9 موش مرده بازي 

گر- داد  10 دادگر 
-/ ب -نا جا  11 نا بجا 

-نا یافت  12 نایافت 
اك- نیم/خور  13 نیم خوراك 
ا-/  -نا خوان  14 ناخوانا 
ستان- درخت  15 درختستان 
-نا درست  16 نا درست 

ي- درخت/کار  17 درختکاري 
گون- درخت  18 درختگون 
ي- درخت  19 درختی 
دار- خطا  20 خطا دار 

سازي- تصویر  21 تصویر سازي 
ساز- آهنگ  22 آهنگساز 
سازي- آهنگ  23 آهنگسازي 
بان-/ -سر جنگل  24 سرجنگلبان 
بان- جنگل  25 جنگلبان 
ش- پذیر  26 پذیرش 

                                                           
وندها و ، پساند و مابقی وندهاهاي اسمی و فعلی زبان فارسیوارههایی که در جدول داده شده زیر آنها خط کشیده شده اند جزء پسوند وند ۱

 . )1371هاي اصلی و حقیقی این زبان به شمار می آیند(کشانی ، پیشوند
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گر-ش/- پذیر  27 پذیرشگر 
خانه- پست  28 پست خانه 

ي- خیر/اندیش  29 خیر اندیشی 
-ب جا  30 بجا 

ار- خواست  31 خواستار 
گر- ارتعاش  32 ارتعاشگر 

ي- وب/نویس  33 وب نویسی 
ش- نرم  34 نرمش 
گاه- وب  35 وب گاه 

یار- پزشک  36 پزشک یار 
-هم ساز  37 همساز 
ه-/-هم/-نا پاي  38 نا همپایه 
ي- هرگز  39 هرگزي 
-هم پشت  40 هم پشت 
-هم ارز  41 هم ارز 

انه -ش/- دان/آموز  42 دانش اموزانه 
ه- زر د   43 زرده 

 44 با هوش  -با هوش 
-سر سبز  45 سر سبز 

ه- امسال  46 امساله 
ه-/-سر شاخ  47 سر شاخه 
ا- کوش  48 کوشا 
ا- سوز  49 سوزا 
بان- مهر  50 مهربان 

گی-ه/-ش/- دان/ آموز  51 دانش آموختگی 
ا- ژرف  52 ژرفا 
ي-ك/- پشم  53 پشمکی 
ي- گچ  54 گچی 

-نا داشت  55 ناداشت 
بر- سرفه  56 سرفه بر 
بر- صفرا  57 صفرا بر 
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دان- حقوق  58 حقوقدان 
دان- ریاضی  59 ریاضی دان 
بازي- شمشیر  60 شمشیر بازي 

ي- روز  61 روزي 
ه-ش/ - دان/آموز  62 دانش آموخته 

اك- خب  63 خباك 
پذیر- امکان  64 امکان پذیر 
-نا توان  65 ناتوان 
بان- نگه  66 نگهبان 
بان-/-نا مهر  67 نامهربان 
-ب  روز  68 بروز 
ا- پهنا  69 پهنا 
-نا دان  70 نادان 
ي-ك /- عین  71 عینکی 
نجس-ا /- ژرف  72 ژرفا سنج 
نجیس-ا/- ژرف  73 ژرفا سنجی 

ي- تخم مرغ  74 تخم مرغی 
 

فرهنگستان  استخراج شده از فرهنگ واژه هاي مصوبجدول شماره واژگان مشتق در علم زبان شناسی 
 :زبان و ادب فارسی

اجزا پیش از  معادل انگلیسی
 وند افزایی

 شماره نمونه واژه وند

affixation ي- وند/افزا  1 وند افزایی 
affixing ي- وند  2 وندي 

allophone ه- 1واج/گون  3 واجگونه 
allophonic ي-ه/- واج/گون  4 واجگونه اي 

liquid ان- رو  5 روان 
formative ساز- صورت  6 صورت ساز 

infix وند- میان  7 میانوند 

                                                           
 نوع ۱
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infixation ي-وند/- میان/افزا  8 میانوند افزایی 
infixing ي-وند/- میان  9 میانوندي 
lateral ي- کنار  10 کناري 

Non-lateral ي-/-غیر کنار  11 غیر کناري 
Bilateral ه-ي/- کنار/دو/سوي  12 کناري دوسویه 

phonemic ي- واج  13 واجی 
phonology شناسی- واج  14 واج شناسی 

Rising 
intonation 

ان- آهنگ/خیز  15 آهنگ خیزان 

Falling 
intonation 

ان- آهنگ/افت  16 آهنگ افتان 

unilateral ه-ي/- یک/سوي/کنار کناري  
 یکسویه

17 

voiced دار- واك  18 واکدار 
rolled ان- غلت  19 غلتان 

phonetic ي- آوا  20 آوایی 
Phonetic 

representation 
ي- نمود/آوا  21 نمودآوایی 

phonetics شناسی- آوا  22 آواشناسی 
fricative ي-ش/- ساي  23 سایشی 
prefixing ي-وند/- پیش  24 پیشوندي 
friction ش- ساي  25 سایش 

Phonetic 
symbol 

ي- نماد/آوا  26 نماد آوایی 

 

 
 


