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 مهمقدّ -4

های واجری بررای بیران     ای از روش لواظ صوری مجموعهبر این باور اسپ که صرف به( 2: 2885  1برد

لیردی  جمرالت اسرپژ عنصرر ک   هرا در   دهندة گرروه  ها و اجزای تشکیل روابط اجزای واژه، واژه در گروه

ل از صرردا و معناسررپژ هرردف اصررلی  صررورت دو طرفرره متشررکّصرررف، واژه اسررپژ نمررادی کرره برره 

 هاسپژ   صدا به معنا در درون واژه و میان واژه 9نگاشپ صرف

دانردژ تکرواژ    هرا مری   گیرری واژه  ها در شرکل  تکواژها و ترتیب آن آ(، صرف را مطالع2: 2848  9نایدا

تروان از  برای مثرال مری   دهد؛ ها را تشکیل می سمتی از واژهیا ق ها نادار اسپ که واژهین واحد معترکوچک

re- ،de- ،-ceive ،boy  هررا در و ماننررد ایررنreceive [کررردن]دریافررپ ،boyish و []پسرررانه demand 

   ]تقاضاکردن[ نام بردژ

 -1 ؛ول واحد معنادار اسرپ معمطور بهتکواژ  -2دهد:  سه تعریف از تکواژ ارائه می( 4: 2888  8کوتز

تکرواژ ممکرن اسرپ نظرامی از عناصرر قابرل        -1 ؛شرود  معمول واحدی اسپ که تکرار میطور بهتکواژ 

 شدن را تشکیل دهدژعوض

ی تکواژ معنرادار  زمان]قتسه[ معنادار اسپژ  shelf]کتاب[ و  book]قتسآ کتاب[،  bookshelfدر واژة 

 می از تبادل دیرده شرود؛  ژ یک تکواژ ممکن اسپ در الگوی منظّوددیده شد های متعدّ شود که در واژه می

 longخراطر اینکره وقتری کره     بره  تنهاشود، نه رازترین[ تکواژ موسوب می]د longestدر  -estبرای مثال 

 softer  عروض کررد   -erآن را برا   تروان  ؛ بلکه به این سبب که میماند ، باقی می کنیم ]دراز[ را حذف می

( در بخرش دیگرری   22: 2888(ژ کروتز   [ترینتیره] dullest تر[،]تیره dullerترین[، ]نرم softestتر[، ]نرم

گوید که ایرن اصرطالح مربهم اسرپ و      کند که واژه چیسپژ او می از کتاب خود این پرسش را مطرح می

 Somebody donated aیسرد کره در   نوکند و مری باید در مورد آن بوث شودژ او جمله زیر را مطرح می

map because I like maps  ّایرن اسرپ کره     ،یرپ دارد هشپ واژه وجود داردژ چیزی که در صررف اهم

هرا بره    تاوقرات ایرن تتراو    شرودژ بیشرتر   ک صورت نشران داده نمری  ی بهواحد واژگانی یکسان همیشه 

 maps]نقشره[ و   map 21هرای  واژه  برای مثرال صرورت   گردد؛ های معنایی یک طبقآ دستوری برمی تتاوت

اسرپ   22تکرواژه دهندة واحدهای واژگانی یکسان یا ها نشان واژه نظر بگیریدژ هرکدام از اینها[ را در]نقشه
                                                           
6. R. Beard 
7. map 
8. E. A. Nida 
9. R. Coates 
10. word forms 
11. lexeme 
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بره هرر نروع     mapsواحرد و   mapبه یک  mapندژ نک های دستوری با یکدیگر فرق می لواظ ویژگیکه به

map بررای   یمتتراوت  21وریکردام واژة دسرت  ند و هرلواظ شمار با هم فرق دارکند؛ همچنین به داللپ می

 مختلف در جمله وجود داردژ   ةتکواژبنابراین هتپ  شود؛ ی مییکسان تلقّ تکواژةیک 

شناسران   جمله مسائل پیش روی زبانها از ها در واژه و نووة چینش آنها  واژه ةدهند تکواژهای تشکیل 

گرانری  ر پرژوهش مرورد نظر   21تکواژبنیراد  رفصرف بوده اسپژ رویکرد ص گران حوزةپژوهش ویژه و به

گرانی همچرون  مورد نظر پژوهش 21بنیاد واژه صرف ( و رویکرد2891  25و سلکر  (2881  24چون لیبر

مورور  بررای توصریف بهترر ایرن دو رویکررد از دو      ( بروده اسرپژ   2881  29براکنر ( و 2891  29آرونف

در  شرود؛  استتاده مید بنیاد و تکواژبنیاواژه در رویکرد واژه ترتیب برای ساخپبه 11همنشینی و 28جانشینی

در رویکررد تکواژبنیراد،   گیرنرد و  جای یکدیگر قرار مری ها روی موور جانشینی بهبنیاد، واژهرویکرد واژه

 ژ(291: 1111، 12 پلگ یابند نمود مینشینی  صورت همو بهها در کنار یکدیگر واژه

اسرا  الگروی   بر را 11واژهاعد ساخپ، قوبنیادگذاران الگوی واژه( از طرفداران و بنیان12: 2891آرونف  

 کند:صورت زیر بیان مینیاد بهبواژه

م بره واژة  منظّ واژة جدید با اعمال قاعدة -1بنیاد اسپ؛ قاعده(، واژهم  بایند ساخپ واژه منظّتمام فرا -2»

ژ «واژگرانی اصرلی اسرپ    جدید و واژة موجود از اعضرای طبقرآ   واژة -1شود و موجود منترد ساخته می

کمترر از واژه یعنری تکرواژ عمرل      هرایی واژه برر روی صرورت   ( قواعد ساخپ11: 2891باور آرونف   به

 کندژ   نمی

بخش صرفی دسرتور  معتقد اسپ که  بنیاد،، از پیروان صرف واژه(18-12: 2881  باکنر ،دیگر سویاز 

راردادهرایی اسرپ کره    ای از قوانین یرا ق  ( مجموعه1( واژگان و 2در رویکرد تکواژبنیاد دارای دو قسمپ 

بنیراد بخرش   ژ در رویکررد واژه کندص میصال تکواژها به یکدیگر برای ساختن واژه را مشخّچگونگی اتّ

 برین منردی از شرباهپ را    ( قواعدی اسپ که الگوی نظرام 1( واژگان و 2صرفی دستور دارای دو قسمپ 
                                                           
12. grammatical word 
13. Morpheme - based morphology 
14. R. Lieber 
15. E. Selkirk 
16. Word - based morphology 
17. M. Aronoff 
18. H. Bochner 
19. paradigmatic axis 
20. syntagmatic axis 
21. I. Plag 
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 abusiveزایرا ماننرد    ای مشتق و غیر ههکندژ او واژ بیان می ،اسپ  که در واژگان فهرسپ شده هایی مدخل

الترین در مردخل    +دارکرردن  زند که در نظریآ لیبر وجود این واژه وابسته به نشانآمیز[ را مثال می]توهین

دارای  abusiveماننرد   هرر واژه  ،آرونرف مرورد نظرر    نیادبواژه]توهین[ اسپژ در رویکرد  abuse واژگانی

بنیراد،   ف واژهتوان گتپ کره در صرر   بنابراین میژگان فهرسپ شود؛ سپ که باید در واالعات مستقلی ااطّ

، همچرون  بنیراد  شود و این در حالی اسپ که در رویکررد تکرواژ   الگوی قیاسی ساخته میها براسا   واژه

صل شده ترا واژة جدیرد سراخته    یکدیگر متّ مراتبی به صورت سلسله ها به قواعد نووی تکواژها مانند واژه

 ژادتتاوت این دو رویکرد را نشان د توان ای میبا نمونهدر اینجا  شودژ

 
 «پزشکیدندان» ةساختار پایگانی واژ (.4نمودار )

 آ و وابسرت  اشرتقاقی تکرواژ   کو /پزشرک/ و یر   /دندان/ آزاد یتکواژ واژگان دواز  «پزشکیدندان»ة اژو 

/-i /ایرن واژه سراختاری    ژاسرپ « 11مرکّرب  مشرتق »منظر صرف تکواژبنیاد بنابراین ازشده اسپ و  ساخته

 گیررد  نمرودار   دارد و اجزای آن بر روی موور همنشینی کنار یکدیگر قرار می 14مراتبی و پایگانیسلسله

 همین دلیل با رویکرد تکواژبنیاد سازگار اسپژ  (؛ به2

 
 نشینی و جانشینی از دو محور هم اینمونه (.2نمودار )

                                                           
دو یا چنرد واژة بسریط   »گیرند که در آن هایی را مرکّب درنظر می( واژه81-82: 2198نگارندگان با پیروی از الگوی شقاقی   -11

 هرای کلمرآ  سازدژ ازآنجاکره سرازه  یا تکواژ واژگانی  آزاد یا وابسته( و تکواژ آزاد دستوری یا دو واژة غیر بسیط، واژة جدیدی می
تروان گترپ واژة   مرکّب ممکن اسپ بسیط، غیر بسیط، واژگانی، دستوری، آزاد یا وابسته باشد، برا اسرتتاده از اصرطالح واژه مری    

 «ژ  مرکّب از دو یا چند واژه ساخته شده و فرایند ترکیب در این کار دخالپ داشته اسپ
24. hierarchical 



 5/ بنیاد بنیاد و تکواژ الگوی صرفی واژهبر اسا  دو  های مرکب پربسامد در زبان فارسی بررسی و مقایسآ ساخپ واژه
 

نیرز اسرتتاده کررد و    بنیراد  واژهژه از موور جانشرینی و رویکررد   ساخپ این وا توان برای تبیینا میامّ

(ژ در چنرین  1را مشراهده کررد  نمرودار    « پزشرکی روان»و « پزشرکی دام»هایی نظیرر  واژه یقیاس شکلی  به

وجرود نردارد، چرون در چنرین الگرویی       مرکّرب  عنوان مشتقبنیاد، چیزی بارویکردی، یعنی رویکرد واژه

 ژ  مهم نیسپ ها ساختار درونی واژه

 مرکّرب هرای   بنیاد و تکواژبنیراد نسربپ بره سراخپ واژه     توان گتپ که دو الگوی واژه ترتیب می بدین

، مرواردی  ندسرت همشرتق  « دسترسری »ی ماننرد  ایهر هبنیراد واژ  منظر واژهکه از ردژ درحالینگاهی متتاوت دا

 مرکّرب بنیاد منظر واژهاز« نامهفیلم»ی مانند هایهمچنین واژه اسپ؛ مرکّبچنین ازمنظر تکواژبنیاد مشتق این

 اسپژ مرکّبمشتقمنظر تکواژبنیاد و از

بنیراد   ه اسا  نظریرآ واژ زبان فارسی بر مرکّبهای پربسامد  هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار واژه 

 5111( بوده اسپژ بررای ایرن منظرور، ابتردا     2881( و تکواژبنیاد مورد نظر لیبر  2891مورد نظر آرونف  

ز گیرری ا  استخراج شد و سپ  با بهره« 15های زبان فارسی پایگاه داده»بسیط از  ة نخسپ پربسامد غیرواژ

واژة  2111(، 2198( و شررقاقی  2182اسررا  دیرردگاه کلباسرری  ( و بر2181فرهنررگ معاصررر فارسرری  

ر زبان فارسی انتخاب شد و درنهایپ سراخپ هر   مرکّب و مشتق مرکّبهای  نخسپ از پربسامدترین واژه

 اسپژ شدهواژه، براسا  هر دو رویکرد بررسی و مقایسه 

کاربردی سرودمند خواهرد    لواظ لواظ نظری و هم بهسپ دستاوردهای چنین پژوهشی هم بهبدیهی ا 

منظری کراربردی،  شود و از در زبان فارسی بررسی می مرکّبهای  منظری نظری، نووة ساخپ واژهبودژ از

 گزینی قرار خواهد گرفپژ صان حوزة واژهو متخصّ ابزاری مناسب در اختیار مترجمان

مه اسپ که در آن به بیان مسرئله،  ل مقدّبخش اسپژ بخش اوّ پنجپژوهش حاضر شامل این، اسا  بر 

پژوهش پرداخته شده اسپژ بخش دوم بره چرارچوب نظرری پرژوهش     و ساختار یپ اهمّ ،هدف، روش

و شرود   میها  تولیل دادهردژ بخش چهارم شامل گیمی پیشینآ پژوهش را دربر سوماختصاص داردژ بخش 

 ژخواهیم پرداخپگیری  جم به بوث و نتیجهبخش پندر 

 چارچوب نظری   -2

هایی اسپ که در فرهنرگ لترپ   قواعدی برای تولید واژه ،واژه  ساخپِ( قواعد 11: 2891آرونف   باوربه

از قواعد نوروی و واجری    جداکامالً و  بخشی از دستور زبان شامل این قواعد اسپشودژ میزبان ذخیره 

معتقرد اسرپ کره    ( 49: 2891  آرونرف اسپژ عملیات واجی  ،واژه  دستور اسپژ بخشی از قواعد ساخپ

                                                           
25. http://pldb.ihcs.ac.ir/ 
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 ازهمیشره  لوراظ معنرایی   بره واژه  داد قاعدة سراخپ   معنای برونژ اسپص لواظ نووی مشخّبه ژة پایهوا

برای پسروند شرتلی   ویسد که نصورت زیر میای به(، قاعده51: 2891آرونف   کندژپ میتبعیّمعنای پایه 

اص[ ]غروّ  diverریز[ و ]برنامه programmer]نانوا[،  baker مانندهایی  توان واژه می واسپ « er-»عاملی 

 نمونه برای این قاعده نام برد:   مثابآبهرا 

1) V#er N ‘one who Vs habitually, professionally, …’ 
زیرا ترکیب سراختن یرک    ؛ی از اشتقاق اسپ(، ترکیب نوع خاص49ّ: 1122مان  باور آرونف و فودبه 

هرایی را ماننرد   نمونره ( 221: 1122  آرونف و فودمان ودژشمیدیگر را شامل  تکواژهاز دو یا چند  تکواژه

amusement + park  ]پار  + سرگرمی[ وcoffee + house  ]ینرد کره فرای برنرد  نرام مری  ]خانه + قهوه 

   اسپ که ترکیب نام داردژ اشتقاقی

دادن بره  ، از پاسخویسد که اگر از ما خواسته شود تا متهوم واژه را تعریف کنیمنمی( 4-1: 1118لیبر   

نویسد که واژه یک یرا بیشرتر    میهای مختلتی که از واژه شده او با اشاره به تعریف ژآن عاجز خواهیم بود

 /هرای بسریط  ها را بره واژه همچنین واژه ؛باقی بماندزبان یک ر تنهایی دتواند بهاز یک تکواژ اسپ که می

یرا   سیاه[خته]ت blackboardمانند  19پیچیدهل از یک تکواژ اسپ و که متشکّافه[ ]زرّ giraffeمانند  11ساده

opposition /معتقرد  ( 41: 1118لیبرر    ندژکی بیشتر از یک تکواژ اسپ تقسیم میکه داراتقابل[  ]مخالتپ

 ی اسپ که از دو یا تعداد بیشتری پایه، ریشه و یا ستا  تشکیل شده اسپژ  اواژه ،مرکّب واژةکه  اسپ

 تروان بررای نمونره مری    شرود؛ مری استتاده  مرکّب های آزاد برای تشکیل واژةدر زبان انگلیسی از پایه 

، ]سررد یخری[   icy coldهایی با دو صرتپ  مرکّب، [فروشی]کتاب bookstoreبا دو اسم  مرکّب های واژه

هایی با یرک اسرم و یرک صرتپ     مرکّبو  سیاه[]تخته blackboardهایی با یک صتپ و یک اسم  مرکّب

cherry red  ])اری از   این پرسش که چگونه تروالی  پاسخ بهرا داشته باشیمژ لیبر در ]قرمز گیالسی  آلبالویی

 ،یک معیار که در تمام موارد صدق کنرد  با داشتن توانیم نمی سازد، معتقد اسپ که می مرکّبواژة  ، هاواژه

در زبران   ؛کنرد نمری  مرکّرب در تشخیص واژة کمک چندانی  شیوة نگارشوی  باور بهمسئله را حل کنیمژ 

]گلخانره[   greenhouseوجرود نرداردژ برخری ماننرد      مرکّبواژة  نگارشبرای  یصمشخّ روشانگلیسی 

دو واژه نوشرته  صرورت   بره سرگ[  ]تخرپ   dog bedشرود، دیگرری ماننرد    مییک واژه نوشته صورت  به

دو پایره   میران فاصرله   برا یرک خرطّ   [ کنندهتهیه – ]کارگردان producer-directorشود و برخی مانند  می

 شودژنوشته می
                                                           
26. Simple or simplex words 

27. complex 



 9/ بنیاد بنیاد و تکواژ الگوی صرفی واژهبر اسا  دو  های مرکب پربسامد در زبان فارسی بررسی و مقایسآ ساخپ واژه
 

 ةاغلرب روی واژ   ،مرکّرب هرای   تکیرآ واژه در زبان انگلیسی  باشد؛ یبهترگر  توجیه 19معیار تکیهشاید  

سرمپ   روی عنصرر معمرول  طرور  بهتکیه  ،هاگروهدر ا امّ گیرد؛می قرارپایه  ةلین واژسمپ چپ یا اوّ پایآ

 عبرارت که مکرانی بررای رشرد گیاهران اسرپ را برا        greenhouse ةواژ برای نمونه ؛ گیردمیقرار راسپ 

green house ،در  همیشره  هالبتّ ؛مکنی می ای اسپ که با رنگ سبز رنگ شده اسپ، مقایسهمعنی خانه که به

را برا گذاشرتن    apple pie ةژ خیلی از افرراد واژ گیرد قرار نمیسمپ چپ  واژة رویتکیه  مرکّبای ه واژه

 کننرد؛ ظ مری را با گذاشرتن تکیره در سرمپ چرپ تلتّر      apple cakeولی  ؛کنندظ میدوم تلتّ آتکیه در پای

بردانیم   بمرکّر منطقی اسپ که یکری را   اسپ و غیر مرکّب، واژه که هر دو شوداحسا  می ،این باوجود

 ژ  (41: 1118 لیبر،  فرض نکنیم مرکّبو دیگری را 

ای میران عناصرر یرک     کننرده  توصریف  واژة اگرژ جود داردو مرکّب ةبرای شناسایی واژ یدیگر آزمون 

 شرود؛  موسروب مری  یرک ترکیرب    ،، تروالی دو واژه معنی شرود  بیساختاری و حاصل  شودعبارت درج 

ژ در دنشرو  ی مری تلقّر  مرکّب ،های متتاوتتکیهداشتن  باوجود، apple cakeو هم  apple pieهم  بنابراین

 عبرارت دو  ؛درج کرد پایهدو  میان را deliciousمانند  اینندهکتوان توصیفکدام از این دو مورد نمیهیچ

apple delicious pie
apple delicious cakeو *

: 1118لیبرر،    رسرد  نظرر مری   به عجیبشکلی یکسان  به* 

 ژ(41

را دارای سراختار  [ آسریاب برادی  ] windmillی ماننرد  مرکّبای هدر بخش دیگری از کتاب خود واژه لیبر

 داند:زیر می

 
 (11: 2003)لیبر،  windmill مرکّب ةساختار واژ (.9) نمودار

همرین  ژ بره اسرپ ها مربهم   نویسد که برخی از آن می مرکّبهای  واژه دربارة( با بوثی 45-44: 1118لیبر  

ممکرن   arctic cat observerبیشتر از یک ساختار نشان داده شودژ بررای نمونره ترکیرب     باتواند  یدلیل م

 چنین ساختاری داشته باشد: اسپ

                                                           
28. stress 
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 (11: 2003)لیبر،  arctic cat observer مرکّب ةساختار واژ (.1)نمودار 

 ی، متصردّ ]مراقرب  observerبا اسرم  شمالی([  آوابسته به قطب شمال  گرب آ]گرب arctic cat مرکّبواژة 

 an observer ofرفته به معنرای   هم پیچیده بسازدژ این ترکیب باید روی یشود تا ترکیبترکیب می([ ناظر 

arctic cats ا اگرر ترکیرب   امّر  ؛باشدای شمالی[ ه]ناظر گربهarctic cat observer   شرمالی[   ]نراظر گربرآ

]ناظر گربه که دوسرپ   a cat observer who likes to do her observations in the arcticبخواهد معنی

صورت زیر خواهرد  را بدهد ساختار نمودار درختی به دارد مشاهدات خود را در قطب شمال انجام دهد[

 شود:به آن اضافه می arcticشود و بعد با هم ترکیب می ابتدا cat observerبود که در آن 

 
 (11: 2003)لیبر،  arctic cat observer مرکّب ةساختار واژ (.1)نمودار 

دهنردة آن تقسریم   واژة مشتق را بره تکواژهرای تشرکیل    کند هنگامی که یک ( بیان می51-19: 1118 لیبر 

را بسرازدژ یکری    یگردنبنرد  اد تنگیر ها در کنار هم قرار می ها همانند مهره شود که واژهر میتصوّ، کنیم می

 پ  از دیگری و در یک خط: 

2) unhappiness = un + happy + ness  

«: گردنبنرد »ترا   ندسرت ه« پیراز » هرا بیشرتر شربیه    باورند کره واژه  صرف بر این ةصان حوزمتخصّبرخی  

 واژة تروان  ، مری برای نمونره  ؛اسپ  ترین الیه ساخته شده بیرونیترین الیه تا  هایی از درونیاز الیه« پیازها»

unhappiness  ]بهرا ]بدبختی un + happy + ness  های پیشروند   اگر ویژگی اینکه ا جدا ازامّ، کنیمتجزیه

un-  و پسوند-ness ه طریقری ایرن واژه از اجرزای    کره از چر  چیزی فراتر در مورد این ،را در نظر بگیریم

بچسربدژ   happyدر ابتردا بایرد بره پایره یعنری       -unدانیم که  ژ میدانیم میاش ساخته شده را  دهندهتشکیل



 8/ بنیاد بنیاد و تکواژ الگوی صرفی واژهبر اسا  دو  های مرکب پربسامد در زبان فارسی بررسی و مقایسآ ساخپ واژه
 

happy  صتپ اسپ وun- دهردژ پسروند    را تتییر نمی  آن آچسبد ولی مقول می  به صتپ-ness    فقرط بره

را  ness-بچسربد و بعرد    happyابتردا بره    -unکندژ پر  اگرر    به اسم تبدیل می را چسبد و آن می  صتپ

 دادیرم،   ا اگر ایرن کرار را از روشری دیگرر انجرام مری      امّ ؛شود یازهای هر دو وند برآورده مین ،اضافه کنیم

-ness و  خپسا در ابتدا یک اسم را میun- ترتیرب   یمتروان مری بنرایراین   ؛صل شودمتّ به آن انسپتو نمی

دهریم   میشکل زیر نشان را به این واژهاسپژ  «پیاز»واقعاً  نشان دهیم گویی که واژهای  گونه بهصاالت را اتّ

   ژ(19-19: 1118 لیبر،  اسپبعدی خود  آترین الیه و هر وند در الی پایه در درونی ةکه در آن واژ

 
 (93: 2003ها مانند پیاز است )لیبر، واژه (.4)شکل 

درختری  یعنری نمرودار    (1 نمرودار  صورت دهند که این روابط را به رجیح میشناسان ت زبان یشتربا امّ 

 ژنشان دهند

 
 (93: 2003)لیبر، « unhappiness» ةساختار درختی واژ (.6) نمودار

هرا مرواردی    نویسد که ایرن  کند و می می  اشاره «18گذاری در قالب  تناقض»( به 281-281 :1118  لیبر

 ؛اشرد رسد ساختار معنایی یا واجی یک واژه با ساختار درونری آن در تنراقض ب   نظر می که در آن به ندسته

م خرواهی  (9 ماننرد نمرودار    سراختاری  ،اسا  معنری کلمره  تر[ بر]بدبخپ unhappierبرای مثال در واژة 

 ژداشپ

                                                           
29. bracketing paradoxes 
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 اساس معنی واژهبر« unhappier» ةساختار واژ (.7)نمودار 

بنابراین معنی واژه برا   ؛نتی چسبیده اسپبه صتپ م er-ژ پسوند رسد نظر می به« تر بدبخپ»معنی این واژه 

ال ؤاسپ کره ایرن سراختار را زیرر سر      واجیاین ساختار مرتبط اسپژ ولی این پسوند دارای مودودیپ 

 ،هرا تکیره نردارد    ای که بخرش دوم آن  بخشیهای دو بخشی و صتپهای یک پسوند به صتپبردژ این  می

بخشی اسرپ و تکیره در بخرش دوم آن    که صتتی دو]ناراحپ، آشتته[  upsetچسبدژ برای صتتی مثل  می

مشرکل سراختار   ؛ بنرابراین  آیرد  نمری  er-بخشی برا  های سه ژ صتپشود استتاده می moreاز  ،گیرد قرار می

در ابتدا بره   er-ه اگر البتّ ؛ل از سه بخش اسپچسبیده که متشکّ unhappyبه  er-این اسپ که  (9  نمودار

happy   بچسبد و سپun- مشکلی وجود ندارد: ،به بیرون از آن بپیوندد 

3) [un [[happy]er]] 
 و نره اسرپ  « ترر  شربخپ نره خو » معنری دهرد و بره   دقیرق واژه را نشران نمری    ولی این ساختار معنری 

سراختار   نمرودار، قسرمپ براالی   زمان ترسیم کرده اسپ: لیبر برای این منظور دو ساختار هم «ژتر دبخپب»

 σدهرد کره در آن    قسمپ پایینی ساختار، ساختار واجی واژه را نشران مری   و دهد معنایی واژه را نشان می

لیبرر  یره اسرپژ   بردون تک  هجرای  ةدهنرد  نشران  σW دارای تکیه و هجای ةدهند نشان σS ،هجا ةدهند نشان

زمان یکی برای ساختار نوروی و معنری واژه   ها دارای دو ساختار جدا و همنویسد که اگر واژهادامه میدر

 دیگر تناقضی نداردژ« unhappier»ی مانند ای ساختار واجی واژه باشد، واژهو دیگری برا

 
 «unhappier»زمان آوایی و معنایی واژة دو ساختار هم (.3)نمودار 



 22/ بنیاد بنیاد و تکواژ الگوی صرفی واژهبر اسا  دو  های مرکب پربسامد در زبان فارسی بررسی و مقایسآ ساخپ واژه
 

موضروع مقالره    ةدربرار ، ایرانری  گرران ایرانی و پژوهش غیر گرانآثار پژوهشبه برخی ، بخشاین  در 

چرن و  ، (1115  12جانرگ (، 1111  11نروول افرادی چون ایرانی  شناسان غیر میان زبان ژخواهیم پرداخپ

 شریوة سراخپ واژه از دو  بره بررسری    ، در آثار خرود، (1121  14و بلوینز (1119  11بوی ،(1111  11چن

هرای   پرژوهش ، شناسران ایرانری   آثار زباندر میان ا امّاند؛  اد و صرف تکواژبنیاد پرداختهبنی منظر صرف واژه

بره  شناسران ایرانری    گرفته اسپ و تنها برخی زبران ساختمان واژه در زبان فارسی صورت بسیاری دربارة 

 اندژ   بنیاد پرداخته ژبنیاد و تکوا رویکرد واژهزبان فارسی از دو منظر  در  واژهساخپ  مقایسآ

 ا  نظریرآ اسر بر آ صرف مبتنری برر واژة قاموسری   یبر مبنای نظر فعلی مرکّبهای  واژه( 2181ارکان   

وجرود یرک سرتا     فعلری   مرکّبهای  نویسد که در واژهادامه میکندژ او در( را بررسی می2884آرونف  

از  وجود آمرده اسرپژ پر     بهاژگانی که دراثر فرایند ترکیبِ دو ستا  و متروض اسپمقید  مرکّبفعلی 

شرودژ او  اعمرال مری   مرکّرب بر این ستا   شودمی تصریف و اشتقاقکه شامل  سازیفرایندهای واژه ،آن

 و اسرپ  سرازی هاز فراینردهای واژ  خیلیپایآ  زیرا ؛اسپ ضروری ستا  وجود این نوعگیرد که نتیجه می

 ژپذیردصورت نمی بدون فرض آن سازیخی از فرایندهای زایای واژهبر

کره خیلری از    معتقرد اسرپ  کنرد و  نیراد و تکواژبنیراد اشراره مری    ب( به دو نگررش واژه 2182شریتی   

صورت پیوستاری اسپ که رویکردهرایی  بنیاد موض نیسپژ این رویکردها بهرویکردها تکواژبنیاد یا واژه

نرام دارد و بقیرآ رویکردهرا در     15بنیراد حقیقری  در دو سوی آن قرار دارد که تکواژبنیراد یرا واژه   یمعدود

  نیاد حقیقی و تتاوت موجرود در الگوهرای آن  باسپژ شریتی همچنین به رویکرد واژهمیان این دو  فاصلآ

واجی در زبان فارسری، ایرن رویکررد    -های واژ نویسد که دسپ کم در تولیل صورتکند و میاشاره می

 ژداردیج بهتری شود و نتاکار گرفته می بهتر از دیگر رویکردها به

اسرا  نظریرآ هلره و آرونرف     لیل دستگاه واژگان زبان فارسری بر ای به تو ( در مقاله2185صراحی   

بنیراد آرونرف برا    واژه ی نظریرآ وجود سرازگار رسد که با واژه به این نتیجه می 2111پردازدژ با بررسی  می

برابرری کامرل برا دسرتگاه واژگران       سازی از دیدگاه آرونف، های قواعد واژه لواظ ویژگیواقعیپ، ولی به

نوروی   بره  که در زبان فارسی هسپ تکواژهایی نویسد که با انتقاد از نظریآ آرونف، می ویژ فارسی ندارد

                                                           
30. S. Neuvel 

31. Y. S. Jang  

32. T. M. Chen & J. Y. Chen 

33. G. Booij 
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 کره  هرایی  واژه جزء نیسپ و اصلی واژگانی طبقآ به قمتعلّ شود ومی حاضر اشتقاق در، الفعّ و زایا کامالً

   ژنیسپ ،دارد روساختی یتجلّ

 11فارسری در چرارچوب صررف سراختی     مرکّرب هرای  اسرم  بارةدر ای( مقاله1129صتری  ارکان و  

عمومیرپ   فارسی براسا  صرف ساختی درجرآ  مرکّبهای ها تولیل اسمهای آنیافته براسا اندژ نوشته

هرای  دهد و متهوم جامعیپ را در صورت و معنای اسرم فارسی افزایش می مرکّبهای را در ساخپ اسم

فارسری را برجسرته    مرکّرب های جانشینی در الگوی ساختار اسم آهمچنین رابط دهد؛می گسترش مرکّب

 دژ  سازمی

را تولیرل  های صرف واژگانی و صرف شناختی بسیط فارسی در انگاره های غیر( واژه2181عباسی   

 ةانگرار ینرد ترکیرب و اشرتقاق را در دو    کنرد؛ او همچنرین دو فرا  هرا را ارزیرابی مری   و کارآمدی آن هدکر

کره ایرن دو انگراره نگراهی      رسد که باوجودیو به این نتیجه می کندساختی و واژگانی بررسی می صرف

   ولی صرف ساختی کارآمدتر از صرف واژگانی اسپژ ،بنیاد به صرف داردواژه

 هاتحلیل داده -9

هرچند ذکرر   شودژتقسیم می مرکّبو  مرکّب مشتقهای های مورد نظر به دو بخش واژهدر این بخش داده

ترر  پیشکه  گونهآن زیرا مطرح نیسپ؛ مرکّب مشتقنیاد بوث بدر رویکرد واژهکه این نکته ضروری اسپ 

درنظرر   مرکّرب  ای مشرتق  و اگرر واژه  شود ه نمیها توجّ اشاره شد، در چنین الگویی به ساختار درونی واژه

هرایی از   نمونره  (2 در جردول   ن بوده اسپژکردن ساختار تکواژی آمنظور مشخّص تنها بهشود،  گرفته می

 های مورد بررسی نشان داده شده اسپژ   واژه

 دهش های تحلیل هایی از واژه نمونه (.4)جدول 

ف
ردی

 

 رویکرد بنیادنمودار واژه تکواژبنیادنمودار  نوع واژه مقوله واژه

 – Pro[xod]] مرکّب اسم خودرو 2

[row]V]N 

Pattern [xod]Pro, [Y]V : [[xod]Pro-

 [Y]V]] N ‘‘Agent of Y by itself’’; 

xod, row: xodrow 

بنیاد تکواژ

 بنیادواژهو 

 – N[xabar]] مرکّب اسم خبرنگار 1

[negār]V]N 

Pattern [X]N, [negār]V : [[X]N-

[negār]V]] N ‘‘Writer of X’’; 

xabar, negār: xabarnegār 

بنیاد تکواژ

 بنیادواژهو 

 - مرکّب شتقم اسم خبرگزاری 1
Pattern [X]N, [Y]V : [[X]N- [Y]V] - 

i] N ‘‘Action of Y on X’’; xabar, 

gozār: xabargozāri 
 بنیادواژه

                                                           
36. Construction Morphology 
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 (.4ادامة جدول )

 – N[kār]] مرکّب اسم کارشنا  4
[šenās]V]N 

Pattern [X]N, [šenās]V : [[X]N-
 [šenās]V]] N ‘‘Agent of Y on X’’; 

kār, šenās: kāršenās 

بنیاد تکواژ
 بنیادواژهو 

 - مرکّب مشتق اسم بینیپیش 5
Pattern [X]N, [Y]V : [[X]N- [Y]V]- 
i] N ‘‘Action of Y on X’’; piš, bin: 

pišbini 
 بنیادواژه

 - مرکّب مشتق اسم جلوگیری 1
Pattern [X]N, [Y]V : [[X]N- [Y]V]- 
i] N ‘‘Action of Y on X’’; jelow, 

gir: jelowgiri 
 بنیادواژه

 – N[kār]] مرکّب اسم کارخانه 9
[xāne]N]N 

Pattern [X]N, [xāne]N : [[X]N-
xāne]N]] ‘‘place of X’’; kār, xāne: 

kārxāne 

بنیاد تکواژ
 بنیادواژهو 

 سراسر 9
 اسم/
 قید

مرکّب مشتق  - 
Pattern [X]N, /ā/ [X]N : [[X]N - /ā/-
 [X]N]] N ‘‘From X to X’’; sar, /ā/ 

sar: sarāsar 

 بنیادواژه

 – N[šahr]] مرکّب اسم شهردار 8
[dār]V]N 

Pattern [X]N, [dār]V : [[X]N-
dār]V]] N ‘‘Responsible for X ’’; 

šahr, dār: šahrdār 

بنیاد تکواژ
 بنیادواژهو 

 – V[arz]]] مرکّب مشتق اسم ارزیابی 21
[yāb]V]N -i]N 

Pattern [X]N, [Y]V : [[X]N- [Y]V]- 
i] N ‘‘Action of Y on X’’;arz, yāb: 

arzyābi 

بنیاد تکواژ
 بنیادواژهو 

 – N[havā]] مرکّب اسم هواپیما 22
[peymā]V]N 

Pattern [X]N, [Y]V : [[X]N-
 [Y]V]] N ‘‘Agent of Y on X’’; 

havā, peymā: havāpeymā 

بنیاد تکواژ
 بنیادواژهو 

 - N[vezārat]] مرکّب اسم خانه وزارت 21
[xāne]N]N 

Pattern [X]N, [xāne]N : [[X]N-
 [xāne]N]] ‘‘place of X’’; vezārat, 

xāne: vezāratxāne 

بنیاد تکواژ
 بنیادواژهو 

 – N[pey]]] مرکّب مشتق اسم پیگیری 21
[gir]V] Adj -i]N 

Pattern [X]N, [Y]V : [[X]N- [Y]V]-
i] N ‘‘Action of Y on X’’; pey, gir: 

peygiri 

بنیاد ژتکوا
 بنیادواژهو 

- N[kār]]] مرکّب مشتق اسم کارگردانی 24
[gardān]V]N -i]N 

Pattern [X]N, [Y]V : [[X]N- [Y]V]-
i] N ‘‘Action of Y on X’’; kār, 

gardān: kār, gardāni 

بنیاد تکواژ
 بنیادواژهو 

 - Adj [čâhār]] مرکّب اسم چهارشنبه 25
[šanbe]N]N 

Pattern [X]Adj, [šanbe]N : [[X]Adj-
 [šanbe]N]] ‘‘week days related to 

X’’; čâhār, šanbe: čâhāršanbe 

بنیاد تکواژ
 بنیادواژهو 

 - N[soxan]]] مرکّب مشتق اسم سخنرانی 21
[rān]V]N -i]N 

Pattern [X]N, [Y]V : [[X]N- [Y]V]-
i] N ‘‘Action of Y on X’’; soxan, 

rān: soxanrāni 

بنیاد تکواژ
 بنیادژهواو 

 – N[dād]]] مرکّب مشتق اسم دادگستری 29
[gostar]V]Adj-i]N 

Pattern [X]N, [Y]V : [[X]N- [Y]V]-
i] N ‘‘Action of Y on X’’; dād, 

gostar: dādgostari 

 بنیادواژه

 - N[farhang]] مرکّب اسم فرهنگسرا 29
[sarā]N]N 

Pattern [X]N, [sarā]N : [[X]N-
 [sarā]N]] ‘‘place of X/institute for 

X’’; farhang, sarā: farhangsarā 

بنیاد تکواژ
 بنیادواژهو 

 - مرکّب مشتق اسم شهرسازی 28
Pattern [X]N, [Y]V : [[X]N- [Y]V]-
i] N ‘‘Action of Y on X’’; šahr, 

sāz: šahrsāzi 

 بنیادواژه

 N[V - eš[namā]]] مرکّب مشتق اسم نامهنمایش 11
– [[nām]N-e]N]N 

Pattern [X]N, [nāme]N : [[X]N-
 [nāme]N]] ‘‘written text about 

X’’;namāyeš, nāme: 
namāyešnāme 

بنیاد تکواژ
 بنیادواژهو 
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براسرا  الگرویی یکسران     ها واژهامکان توجیه ساخپ شود،  مشاهده می (2 گونه که در جدول همان 

 دخواهر بررسری   مرکّرب هرای   یک الگوی ساخپ واژهتتک های بعد، به ، در زیربخشبنابراین ؛وجود ندارد

 ژ  شد

 مرکّب مشتقهای واژه -9-4

کرار  اشرتقاق، بررای سراختن واژة جدیرد بره     گاه هر دو فرایند ترکیرب و  ( »89-89: 2198ازنظر شقاقی  

او « سرازدژ مری  مشرتق مرکّرب عمرل کنرد، واژة    مرکّرب بسریط   پایآ غیرر رودژ چنانچه فرایند اشتقاق بر می

 داند که با وندافزایی به کلمرآ  می مشتقی مرکّبهای  را واژه« شیرخوارگاه»یا  «شهرداری»ی همچون های واژه

 :نویسد( می88-89: 2198اندژ شقاقی  ساخته شده مرکّب

موجود  بالتعل( بیتزایرد و واژة جدیردی بسرازد،     مرکّبچنانچه فرایند اشتقاق وندی را به کلمه »

نامیمژ در صورتی که دو فراینرد   سازی را ترکیب و اشتقاق پایگانی می فرایند دخیل در این نوع واژه

سرازی را ترکیرب و    زمان یکباره واژة جدیدی را بسازند، فراینرد واژه  ترکیب و اشتقاق به طور هم

 «  دهیمژ نام می 19اشتقاق ناپایگانی

بنیراد   که در رویکرد واژهانجآهاسپ و از های ساختاری واژه یژگیه رویکرد شقاقی کامالً مبتنی بر والبتّ 

بررای ایرن الگرو     مرکّب توان از اصطالح مشتقشاید نامکان دسترسی به ساختار درونی واژه وجود ندارد، 

 مرکّرب  از عبارت مشتق بنیاد نیز الگوی واژهبرای  ،سازی موضوع منظور یکسان به ،باوجوداین استتاده کرد؛

 ژه اسپاستتاده شد

هرا   سراخپ آن هایی کره   ( واژه2به دو دستآ ها را  توان آنمیها  واژهنوع این  ه به تتاوت در ساخپبا توجّ

فقط برا رویکررد   ها  ساخپ آنهایی که  ( واژه1و  اسپقابل توجیه بنیاد با هر دو رویکرد تکواژبنیاد و واژه

یرن دو  تولیل هر یرک از ا به  (1-2-1 و  (2-2-1 های بخشژ در کردتقسیم  قابل توجیه اسپ،بنیاد واژه

 :شودپرداخته میدسته 

 بنیاد  ا هر دو رویکرد تکواژبنیاد و واژهب تبیینقابل  مرکّبمشتق های واژه -9-4-4

، «رهبرری »، «جلروگیری »، «بینری پریش »، «شرهرداری »، «پزشرکی دندان» مانندهایی در پژوهش حاضر واژه

، «دادگسررتری»، «سررخنرانی»، «شررتیبهدا»، «دسررتیابی»، «راهنمررایی»، «یکارشناسرر»، «اوریفنّرر»، «ارزیررابی»

، «یررادگیری»، «دولترری غیررر»، «خررودداری»، «شهرسررازی»، «کررارگردانی»، «دانشررجویی»، «سرراماندهی»

                                                           
37. non-hierarchical 
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، «فرمانرردهی»، «کرراربردی»، «دوچرخرره»، «صررادرکننده»، «خوشرربختانه»، «گردهمررایی»، «گررویی پاسررخ»

، «اتوبوسررانی »، «باقیمانرده »، «گرذاری سیاسرپ »، «بررداری فیلم»، «سازماندهی»، «خودکشی»، «نامه موافقپ»

 ،«خوشنویسرری»، «رانرریتاکسرری»، «زادهشرراه»، «سرچشررمه»، «شرراهرودی» ،«راهپیمررایی»، «زیربنررایی»

 و« وانیخر کتاب»، «خواه هوریجم»، «دوومیدانی»، «هواشناسی»، «خداحافظی»، «مسافربری»، «روشنتکری»

هرا سراختاری پایگرانی و    ژ برخری از ایرن واژه  شودموسوب می مرکّب مشتق لواظ ساختاری به« گمشده»

 دژ  نبرخی دیگر ساختاری ناپایگانی دار

سراخته شرده و سرپ     « پزشک دندان»، اگر بپذیریم که ابتدا «پزشکی دندان»ی مانند مرکّب مشتقدر واژة  

رویکرردی  این واژه ساختار پایگانی دارد و بنابراین رویکرد تکواژبنیراد  توان گتپ که می، «پزشکی دندان»

یعنری  دهندة ایرن واژه  نشینی تکواژهای تشکیل هایی اسپ؛ روی موور همچنین واژهتوجیه مناسب برای 

 گیردژ  صورت پشپ سر هم قرار میبه« ی -»و « پزشک»، «دندان»

 
 «پزشکیدندان»ساختار پایگانی واژة  (.40)نمودار 

 
 ینشینی و جانشین ای از دو محور همنمونه (.44)نمودار 
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ایی، لواظ معنر  واژه، به داد قاعدة ساخپِ  ( معنای برون51: 2891آرونف   آگتت اسا بر ،سوی دیگراز 

سراخته  « پزشرک  دنردان »از « پزشرکی  دندان»بنابراین شاید نتوان پذیرفپ که  همیشه تابع معنای پایه اسپ؛

ر نگارنردگان مقالرآ حاضرر،    باو واژبنیاد ناکارآمد خواهد بودژ بهشده اسپ و در چنین شرایطی رویکرد تک

گرذاری   ص نرام از آن، خرود تخصّر   ص یک حوزه درسپ شده باشد و پ بعید اسپ که ابتدا نام متخصّ

بنیراد توجیره    توان تنها برا رویکررد واژه   را می« پزشکیدندان»بنابراین شاید بتوان گتپ که واژة  شده باشد؛

هرایی ماننرد    واژهاسرم اسرپ و سراخپ     xآن  دارد، کره در « + پزشکی x»کرد؛ این واژه، ساختاری چون 

الگروی سراخپ دو واژه براسرا  هرر دو     کندژ  ، از چنین الگویی تبعیپ می«پزشکیروان»و « پزشکیدام»

 ص شده اسپژمشخّ (5 و  (4 های  رویکرد در نمونه

   تکواژبنیاد:

4) [[[dandān]N – [pezešk]N]N-i]N  

 بنیاد:واژه

5) -Pattern: [X]N, [pezeški]N: [X- pezeški]N ‘‘Medical Profession of X’’; dandān,pezeški: 

dandānpezeški 

 بنیاد  رویکرد واژهبا  بیینقابل ت مرکّب های مشتق واژه -9-4-2

نظیرر   هرایی تروان واژه بررای نمونره مری    نرد؛ سراختاری ناپایگرانی دار   مرکّب ی مشتقهابرخی از این واژه

و « یراب » واژگرانی وابسرتآ   ، تکرواژ «دسپ»زمان تکواژ واژگانی آزاد ا ترکیب همرا نام برد که ب« دستیابی»

 ،نرداریم « یرابی »یا  «یاب دست» های واژه ،در زبان فارسی ازآنجاکهساخته شده اسپژ « ی -»پسوند اشتقاقی 

 ژدارد (21 نمودار صورت واژه، ساختاری ناپایگانی بهاز این رو این 

 
 «دستیابی»ایگانی واژة ساختار ناپ (.42)نمودار 

توان نرام بررد    را می« فضاسازی»و « اعتمادسازی»، «پاکسازی»، «آزادسازی»، «زیباسازی»های مانند واژه

، «سراز پاک»، «آزادسراز »، «زیباسراز »هایی مانند  ؛ در زبان فارسی واژهدارد« یابی دسپ»که الگویی مانند واژة 
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« ی -»فرهنگ لتپ وجود ندارد که بتوان پسروند اشرتقاقی   صورت مستقل در به« فضاساز»و « اعتمادساز»

 صورت نمونرآ  توان به میبنیاد سازگار اسپ، با رویکرد واژه تنهاکه  را ها ها افزودژ الگوی این واژهرا به آن

 نشان دادژ (1 

6) -Pattern [X]N, [Y]V : [[X]N- [Y]V]-i] N ‘‘Action of Y on X’’; fazā, sāz: fazāsāzi 

 مرکّبهای واژه -9-2

خبرنگرار، بزرگرراه،   »هرایی ماننرد   شردژ واژه اشراره   مرکّبهای واژه ساخپ چگونگی مه بهمقدّ بخشدر 

پرذیر، دادسررا، کارآمرد، روشرنتکر،     دار، جانباز، دادستان، بزرگسال، کارفرما، امکران گو، سردار، سهامپاسخ

ده، نگارخانره، آذرمراه، سرنشرین، پیرمررد،     سرتتا ا مجراز، سروء   بزرگداشپ، دستمزد، هوادار، سالگرد، غیر

ت، زیرسراخپ، جهرانگرد،   درازمردّ ت، سررکوب، پیترامبر،   برد، بلندمدّکم، روزافزون، خوشوال، پیش کم

شنا ، سردبیر، کمربنرد، دلخرواه، هنرپیشره، گازسروز، دادخواسرپ، نیمکرپ، پرشرور،        خودروساز، روان

موسروب   مرکّرب هرای  واژه« داروخانره، بهداشرپ   ثیرگذار، چهارچوب،خوش، تأپایبند، سخنران، دسپ

برا هرر دو رویکررد تکواژبنیراد و     ها  ساخپ آنهایی که  ( واژه2د به دو دستآ نتوانها میودژ این واژهش می

 ،اسرپ  بنیراد قابرل تبیرین   فقط با رویکررد واژه ها  ساخپ آنهایی که  ( واژه1بنیاد قابل توجیه اسپ و واژه

 :پردازیمر به تجزیه و تولیل هر یک از این دو دسته میزیدو بخش تقسیم شودژ در 

 بنیادو واژه هر دو رویکرد تکواژبنیادبا  بیینقابل ت مرکّبهای  واژه -9-2-4

هرا  ژ ایرن واژه اسپبنیاد سازگار هایی وجود دارد که با هر دو رویکرد تکواژبنیاد و واژهواژه ،در این گروه

اسرم  »وانرد ترکیرب   تها میبرای نمونه برخی از این ترکیب اند؛ود آمدهوجههای مختلتی باز ترکیب مقوله

ضرمیر +  »و یرا  « کرم  قید + قید: کم»، «صتپ + اسم: خوشوال» ،«اسم + فعل: کمربند»، «اروخانه+ اسم: د

ای جدیرد  تروان واژه مری  واژهها برا اسرتتاده از ترکیرب دو    این ترکیب باشدژ در« فعل + فعل: خودروساز

 گر چنین ساختی اسپژبیان (21 نمودار ژ ساخپ

 
 «کمربند» مرکّبواژة  (.49)نمودار 
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ترکیرب یرک تکرواژ     یا« داروخانه»واژگانی آزاد مانند ها حاصل ترکیب دو تکواژ برخی از این ترکیب 

ل یعنری  اسرپژ در ترکیرب نروع اوّ   « شرنا  روان»یک تکواژ واژگانی وابسته ماننرد   عالوةواژگانی آزاد به

توان تکواژ واژگرانی  بنیاد میو در رویکرد واژه« داروخانه»ی مانند ایب دو تکواژ واژگانی آزاد در واژهترک

ی هرای بررای نمونره واژه   نظرر گرفرپ؛  های دیگرر در ای برای ساخپ قیاسی واژهپایه مثابآرا به« خانه»آزاد 

قیرا  و روی    بنیراد و بره  رد واژهبرا رویکر   توانمی و موارد مشابه را« خانهستارت»، «آشپزخانه» همچون

 موور جانشینی ساخپژ

 
 «خانه و کتابخانهداروخانه، آشپزخانه، سفارت» مرکّبهای نشینی و جانشینی برای واژه ای از دو محور همنمونه (.41)نمودار 

 سپژا (9 صورت الگوی  به ،نظر گرفپبنیاد درها در رویکرد واژهتوان برای این واژهالگویی که می 

7) -Pattern [X]N, [xāne]N : [[X]N- [xāne]N]] ‘‘place of X’’; sefārat, xāne: sefāratxāne 

 یی از یرک مجموعره بایرد دارای مقولرآ    هرا ( واژه2الگوها این اسپ که  گونهاین نکتآ مهم در ساخپ 

ای نظیرر  واژه تروان نمری  ،اسرپ اسرم   قولرآ با م Xکه یک « آشپز»جای واژة  هبیعنی  ؛دننووی یکسان باش

یرا   ( معنرای ونرد  1 و کرد درج ،رساندیند پختن را می، ولی عمل یا فراکه باز هم یک اسم اسپ« آشپزی»

بررای  یرا حرداقل بتروان     ها یکسان باشدباید در تمامی این واژه ،ها مشتر  اسپتکواژ آزادی که در واژه

، در تمرامی  «مکان چیرزی »معنی به« خانه»د ژ در اینجا تکواژ آزاالگوی معنایی مشترکی درنظر گرفپ هاآن

یکسران  « نگارخانره » و« رودخانه»، «خانهوزارت»، «کارخانه»، «خانهستارت»، «آشپزخانه» جملههایی ازواژه

مکران سرتارت، کارخانره     معنری خانره/  خانه بهمکان آشپز، ستارت معنی خانه/اسپژ درواقع آشپزخانه به

 ،مکران رود  معنری خانره/  مکران وزرات، رودخانره بره    معنی خانه/انه بهخمکان کار، وزارت معنی خانه/ به



 28/ بنیاد بنیاد و تکواژ الگوی صرفی واژهبر اسا  دو  های مرکب پربسامد در زبان فارسی بررسی و مقایسآ ساخپ واژه
 

 اسپژ   نگارندة اسناد(کاتب یا ه در معنی  البتّ مکان دبیر نه/و دبیرخانه، خا شتنمکان نگا نگارخانه، خانه/

، «بزرگرراه »برا  قیرا    به« آزادراه»، از واژة «خبرنگار»قیا  با  هب« نگارروزنامه»توان از واژة میاین،  اسا بر

 نام بردژ  « تبلندمدّ»قیا  با  بهدر موور جانشینی و « تمدّکوتاه»از واژة 

 بنیادبا رویکرد واژه تبیینقابل  مرکّبهای  واژه -9-2-2

تروان برا    یتنهرا مر   ،که ساخپ ناپایگانی داردرا هایی  واژهنیز اشاره شد،  (2-1-1 گونه که در بخش همان

را نام بردژ این واژه از سه تکرواژ واژگرانی   « سردرگم»توان واژة برای نمونه می کرد؛ بنیاد تبیین الگوی واژه

واژه همچنرین سراختار ایرن     ؛اسرپ « مرکّرب »نروع  از و تشرکیل شرده اسرپ   « گرم »و « در»، «سر»و آزاد 

د ترکیبری ماننر   زیررا  ؛اند زمان با هم ترکیب شدهطور همهصورت ناپایگانی شکل گرفته اسپژ سه واژه ب هب

و درنتیجره   توانرد سرازگار باشرد    این واژه با رویکرد تکواژبنیاد نمی ،از این رو نداریم؛« درگم»یا « سردر»

 بنیاد سازگار اسپژبا رویکرد واژه تنها

 
 «سردرگم» مرکّبواژة ناپایگانی  (.41)نمودار  

، کرن  ، مردادپا یرار خدرو   کرن، آب شریرین ، آبچاقوتیزکن، شرترگاوپلنگ زبان، گاوگل هایی مانندواژه

 ها دانسپژ توان ازاین دسپ واژه را می کنجمع، آشتالخردکن سبزی

 گیری بحث و نتیجه -1

نوروة  ی، کلّ طور (، به1 ، در جدول زبان فارسی مرکّب مشتقو  مرکّبواژة پربسامد  2111 پ  از بررسی

هرر گرروه و درصرد    ای از  نره نمو همراه ، بهدر زبان فارسی مرکّبو  مرکّب مشتق های هساخپ واژ توجیه

 اسپژ   ارائه شده یکهر

دو مرورد بررسری برا هرر     مرکّبهای  از واژه %19/91 ساخپ ،دهد نشان می (1 گونه که جدول همان 

هرای مرورد    اسپ؛ این در حالی اسرپ کره در داده   بنیاد قابل تبیینه تنها با رویکرد واژ %11/21 رویکرد و

 باشدژ بنیاد قابل تبیین با رویکرد تکواژشد که تنها یافپ ن مرکّبی یک واژة بررسی حتّ
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 همراه درصد ها به واژی واژهالگوی ساخت ای از تبیین (. نمونه2جدول )

 درصد نمونه  نوع تبیین ردیف

 کردیرو دو هر با تبیین قابل 2
 کارشنا ، رهبر، نوجوان، کارخانه  مرکّب

19/91 
 ی، بهداشتی، دانشجوییروزنامه، شهرداری، سخنران مرکّب مشتق

1 
 کردیرو با تنها تبیین قابل

 ادیبن واژه

 سردرگم مرکّب
11/21 

 جلوگیری، دادگستریاوری، پیشگیری، بینی، فنّپیش مرکّب مشتق

1 
 کردیتنها با رو تبیین قابل

 ادیتکواژبن

 -------------- مرکّب
1/1 

 -------------- مرکّب مشتق

ر بنیراد را متصروّ  وان هرر دو رویکررد تکواژبنیراد و واژه   تمی مرکّبهای واژه یشترساخپ ب تبیینبرای  

این واژه هرم برر روی    زیراتوان درنظر گرفپ، هر دو رویکرد را می« داروخانه»ی مانند مرکّببود؛ در واژة 

 گیردژ  نشینی و هم بر روی موور جانشینی قرار می موور هم

بنیراد  اختاری ناپایگانی دارد که در چنین شرایطی تنها با رویکرد واژهس مرکّب های مشتقبرخی از واژه 

را نام برردژ ایرن مسرئله را    « اعتمادسازی»و « آزادسازی» مانندهایی توان واژهسازگار اسپ؛ برای نمونه می

 توان مشاهده کردژ می ،نیز داردکه ساختاری ناپایگانی « سردرگم»ای مانند  در واژه

 ی که تنهرا برا الگروی   مرکّبیا  مرکّب دهد که هیچ واژة مشتق پژوهش حاضر نشان می های بررسی داده 

کره در پرژوهش حاضرر بررسری      های پربسامد زبان فارسری  اقل میان واژهحدباشد،  تکواژبنیاد قابل تبیین

 ، وجود نداردژشده اسپ

 اشاره کرد: رشرح زی ، بهتوان به سایر دستاوردهای پژوهش حاضر می شده،افزون بر موارد یاد

هرا فقرط   گونره واژه بنیراد ایرن  واژه نگراه از  یعنی ؛وجود ندارد مرکّب مشتقبوث بنیاد در رویکرد واژه -2

ژ یتری نردارد  اهمّبنیراد  ها در رویکرد واژهمسئلآ ساختار درونی واژه ؛ زیرادشوموسوب می مرکّبیا  مشتق

 و در بره آن اضرافه شرده اسرپ    « -i»اقی که پسروند اشرتق   شودموسوب می« x»یک « پزشکدندان»واژة 

ماننرد   مرکّرب یرا  « احجررّ »ای بسیط ماننرد   تواند واژهمی« x»این  شود؛ چنین شرایطی مشتق موسوب می

 باشدژ  « شنا روان»

کره  « پزشرک  دنردان »علمی اسپ از  ایکه حوزه« پزشکی دندان»ای مانند  ژهپذیرش این موضوع که وا -1

« پزشرک  دنردان »اگرر بپرذیریم کره    ی حتّر  ، منطقری نیسرپژ  ته شده باشدص این حوزه اسپ، ساخمتخصّ

 ؛بنیراد سرازگار اسرپ    الگروی واژه برا  تنها  ،ساخته شده اسپ نیز« پزشکی دندان»از  19سازی واسطآ پسین به
                                                           
38. back-formation 



 12/ بنیاد بنیاد و تکواژ الگوی صرفی واژهبر اسا  دو  های مرکب پربسامد در زبان فارسی بررسی و مقایسآ ساخپ واژه
 

ن تکرواژ  آ، کره در  بنیراد  با الگروی تکرواژ   یرفتار چنینشود و  حذف می ،یک عنصرسازی  پسیندر  زیرا

 ژداشپ سازگاری نخواهد دار اسپ، ا نقشدار ی عنصری معنی

و « پزشررک دنرردان»ة واژدو یررک از هر بنیرراد، براسررا  رویکرررد واژه، مقالررهمنظررر نگارنرردگان ایررن از -1

 ؛به تعیرین جهرپ سراخپ واژه وجرود نردارد      و نیاز ای خود را داردالگوی ساخپ مجزّ «پزشکی دندان»

 ر خواهد داشپژسویی بیشتبا ماهیپ زایای زبان هم الگوهاییچنین 

8) -Pattern: [X]N, [pezeški]N: [X- pezeški]N ‘‘Medical Profession of X’’; dandān, pezeški: 

dandānpezeški 

9) -Pattern [X]N, [pezešk]N : [[X]N- [pezešk]N]] N ‘‘Physican of X’’; dandān, pezešk: 

dandānpezešk 
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