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Abstract 
The present contribution bears an attempt to take a novel synchronic perspective on derivational 

morphology in Persian namely canonical derivation. Introduced by Corbett (2010) and being a 

sub branch of canonical typology approach, canonical derivation viewpoint looks for canonical 

instances of single grammatical categories which are the best, the clearest and the indisputable 

ones rendering spectacular typological definitions. In this paper, by analyzing (195) derivational 

affixes including (22) prefixes and (173) suffixes, we endeavored to discover whether 

derivational morphology is canonical in Persian or the derivational affixes are far from 

canonicity in some degrees. The data analysis revealed that (%34) of derivational affixes rejected 

the substitutability criterion and just one suffix rejected 2 criteria. In sum, among 975 points for 

the fully canonical system, Persian gained 904which portrayed (%7.29) deviation from the 

canon; in other words, it is (%93) canonical. This amount of canonicity illustrates that derivation 

system in Persian is so close to the canonicity of derivation systems worldwide. 
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 مقالة پژوهشی

 ؟است متعارف فارسیدر  اشتقاقآیا 

 3یداور یشاد ،2یبر ایض قیصد ایؤر، 1یوکیس یبهناز کوکب
دانشگاه آزاد  ،شناسیگروه زبان اریاستاد -9، شاهرود، ایران. واحد شاهرود ،یزاد اسالمآدانشگاه  ،شناسیزبان یدکتر یدانشجو -1

 ، تهران، ایران.تهران یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیپ ةس دانشکدمدرّ ،شناسیزبان یدکتر -4، شاهرود، ایران. واحد شاهرود ،یاسالم

 15/6/1455پذیرش:   13/3/1455دریافت: 

 چکیده
یناد اشاتقاو و ونادهای اشاتقاری در     اباودگی رر  ، متعاار  (9212کوربت ) ةگان تا بر اساس معیارهای پنج است آن برنوشتار پیش رو  

ی پاووهش در نظار گررتا  و     هاا  داده مثاباة   با   وناد اشاتقاری   (156)بدین منظور تعداد  کند.شناختی واکاوی  ری ردهرارسی را از منظ

وناد اشاتقاری رارسای از     (56)دهناد کا  در مجماو ،    نتایج پاووهش نشاان مای    شد.ها اعمال  بودگی کوربت بر آن معیارهای متعار 

وناد رعایات    (56)درج  رعایت نکردند. تنها معیاری ک  از ساوی ایان   یک  میزان بودگی را ب  وند، معیارهای متعار  (156)مجمو  

پاذیری و   اسات کا  دو معیاار تجزیا      نواتت  ale– ترین وند رارسای، پواوند   بود. در این میان، نامتعار « پذیری تجزی »نشد، معیار 

ونادهای اشاتقاری رارسای، با  میازان یاک        %(43)توان چنین نتیج  گررت کا    از این رو می ؛است  شفاریت صوری را رعایت نکرده

امتیااز از پانج معیاار     (556بایاد )  باود،  بودگی راصل  دارند. نظام اشتقاو رارسای اگار با   اور کاماا متعاار  مای        درج  از متعار 

 از %(95/5)یعنای با  میازان    اسات،    امتیااز کواب کارده    (523)عدم امتیاازگیری،   (51)ا با احتواب کرد، امّ بودگی کوب می متعار 

دهاد   بودگی نشان مای متعار  است. این میزان از متعار  (%54)یا ب  عتارت دیگر ب  میزان حدود  ؛است  بودگی راصل  گررت  متعار 

 .های دنیا بویار نزدیک است متعار  این نظام در میان زبان ةزایای خود، ب  نمون وندهای غیربا وجود  نظام اشتقاو رارسی،

 .مشتق، رارسی ةشتقاو متعار ، وند اشتقاری، پای ، واژا: هاواژهکلید
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 مهمقدّ -1

 نینخوات ی کا   اشاتقار ة واژسااخت  ةدر حوز «1شناسی متعار  رده» زمانیهم رویکردپووهش حاضر  در

در رارسای  اشاتقاو  ة باودگی حاوز  برای تحلیا متعار  ،است شده یرمعرّ (9212) 9کوربت  یبار از سو

بار  هوتند کا   برخوردار  ییاز اعضا ،یدستور میمفاهة هم کرد،یرو نیبر اساس ا. است شده  کار گررت  ب 

 تیا ند. مزشویموارد رلمداد م نترییو رطع نیبهتربودگی، شناختی متعار رده 4ایاساس رعایت معیاره

 یاصاول بارای   3متعار ،ة و مقایو  با نمون بودگیاستفاده از معیارهای متعار  ،یکردیرو نیاز چن یرویپ

در . رناد دا وارفیا   یعتی ت ،ایمقول  هاییوگیاست ک  ب  لحاظ و اییزبان های کردن آن دست  از مقول

صافر و   تیا ، ماه مربو ا  هاای اریمختلف با مع هایزبان های مقول قیموضو  تطت ،شناختیر ردهتفکّ نیا

بار ایان   . اسات  متعاار  ة نمون ای آلدهیاة ب  نمون یکیو نزد یاز جنس دور یضوعبلک  مو ،نداشت  یکی

قاری زباان رارسای را از منظار    در وارع وندهای اشات  یند اشتقاو وابرآنیم تا ررنوشتار پیش رو  اساس، در

این است کا  آیاا ونادهای     پووهش ترین پرسشمهماز این رو  ؛کنیمشناختی واکاوی بودگی ردهمتعار 

شاناختی  ردهة گانا زبان رارسی، با  لحااظ معیارهاای پانج    یند اشتقاو در ایا واژگان حاصا از رراشتقاری 

   ؟دنبودگی راصل  دارا از متعار هوتند یبرخوردار  6متعار  صات اشتقاواز مشخّکوربت 

 باودگی ب  متعار  تمایا یا بودگیبر متعار  یرا متن ای یپووهش حاضر، ررض ،یپرسش نیچنة یبر پا 

 (156)تعاداد  و برای دستیابی ب  هد  پووهش، دین منظور است. ب ر شدهمتصوّ یشتقاو در رارسا ررایند

حاصاا از   اشاتقاری  اژگاان و اشاتقاری با  هماراه    پواوند  (154)پیشوند و  (99)، مشتما بر وند اشتقاری

س  منتع اصیا در ایان حاوزه   از جوتار پیش رو  های. دادهندشومی در رارسی واکاویگفت  پیش وندهای

   .است شده ( گردآوری1452پیرانی ) ریضیزاده و و غالمعلی (1451سی ) اکلت، 5(1451یعنی کشانی )

 نیا واژه در انتاود   ( و در صاورت 1455) ب  ررهنا  دهخادا   توجّ با  در ابتداپووهش  هایتمام داده 

 .  اندشده ایتحل یرارس هایررهن  گریررهن ، بر اساس د

 ری)تفوا  یفا یمحتوا، هم ب  صاورت ک  ای، روش تحلنوشتار پیش رو در هاداده ایو تحل  تجزی روش 

                                                                                                                                  
1. canonical typology 

2. G. Corbett 

3. criteria 

4. canonical 

5. Canonical derivation 

 شناسی و هام با  منزلاة منتاع درس صار  در     ( هم جزو منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان1451منتع ب  همراه کلتاسی ) این -5

 است. ری شده( معرhttp://ui2.ui.ac.ir>Zabanّجمل  دانشگاه اصفهان  شناسی )ازرشتة زبان
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 صاورت  با   هام  و( محاور چارچوب و دمننظام یبند تق  یهاررایند راهاز  یمتن هایداده یمحتوا یذهن

شناسای متعاار ،   رده رویکارد از آنجا ک   .1است ( بودهیلیتحل یحضور واحدها ی)شمارش رراوان کمی

با پیاروی از ایان رویکارد در رارسای با        های اندکیپووهش ود،رمیشمار ب   جدیدیکمابیش  رویکرد

و  ( و داوری1455عتدی و نغزگاوی کهان )   (،1453داوری و صفایی ) از جمل  ؛استآمده  تحریرة رشت

در گاویش  متعاار    ةدر رارسای، مطابقا   9متعاار   ةهاای مطابقا  ( ک  ب  ترتیب در حوزه1456) دیگران

پاووهش   اند،شدهنگاشت   متعار ة مطابقرویکرد در گویش انارکی بر اساس  متعار  ةآبادی و مطابق زین

است. ایان سا  پاووهش نیاز      ن انگاره ب  انجام نرسیدهاز ایسان ایرانی با استفاده اشندیگری از سوی زبان

 ةنخواتین پووهشای اسات کا  در حاوز     جوتار پایش رو   توان گفتنحو بوده و از این رو میة در حوز

رای  معرّرومت بعاد با     ساختار پووهش ب  شرح زیر است.رسد. در رارسی ب  انجام می متعار  اشتقاو

در  هاا باودگی آن متعاار  ة و تحلیا دربار های پووهشدادهچارچوب پووهش اختصاص خواهد یارت. 

آیند و در نهایت، نتایج حاصا از بررسای  پووهش ب  نمایش درمیسوم ص و در بخش مشخّ هایجدول

 د.  ش پووهش ارائ  خواهند چهارمها در بخش داده

 متعارف اشتقاقچارچوب پژوهش:  -2

( ارائا   9212ک  از سوی کوربات ) « شتقاو متعار ا»پووهش یعنی  شناختیرده رچوبچا در این رومت

و  وا  یبار مقا  یک  در واراع متتنا   وجود دارد معیارهااز  یا مجموع  نجایادر  شود.معرّری می ،است شده

ایان رویکارد و بارای بررسای     ی دو اصاا اساسای در    ور کلّ  ب خود است.  ةیبا پا یواحد اشتقار قیتطت

 ند از:اوجود دارد ک  عتارت های اشتقاریصورتبودگی متعار 

اشاتقاری باودن خاود را نشاان     زماانی،   شاکلی آشاکار و هام     ب  های اشتقاری متعار  : صورت(1)اصا 

 دهند. می

 شوند. های خود تمیز داده می از پای  های اشتقاری متعار  کامالً : صورت(9)اصا 

 پردازیم. ری هر یک میام  ب  معرّک  در اد یابدمیی زیر تجلّ ( در رالب س  معیار1اصا )در وارع  

 3پذیری چند به چند جایگزین: لاوّعیار م -2-1

اشاتقاری تشاکیا    ةکام یاک نشاان     های اشتقاری متعار  از یک پای  و دست صورتبر اساس این معیار، 

                                                                                                                                  
 (1456 ،یو گلشن یرائد .ر.ک) گرایییفیو ک گرایییمحتوا و کمّ ایروش تحل یبرا -1

2. Canonical agreement 
3. many-to-many substitutability 
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واژه فااو بیارتاد؛   ک  این جایگزینی اتّ و در صورتی است پذیر ها امکان اند ک  جایگزینی هر یک از آن یارت 

 د.شو یا صورت اشتقاری دیگری حاصا می

های اشتقاری متعاار    یعنی صورت ،در وارع همان اصا نخوت استگفت  پیش زیربنای اصلی معیار 

مثاال در  بارای   ؛دهناد  وضعیت یا همان اشتقاری باودن خاود را نشاان مای     ،زمانی شکلی آشکار و هم  ب 

کنایم   paintرعلی یعنی  ةرا جایگزین پای، run لامثبرای دیگری،  ةتوانیم پای می painterصورت اشتقاری 

توانناد   مای نیاز  هاای رعلای    . در وارع بویاری دیگر از صورترا تولید نماییم runnerو صورت اشتقاری 

ای هرچناد سااده    ب  این ترتیب در اینجا نمون ؛رعلی شوند و در چنین جایگاهی ررار گیرند ةجایگزین پای

   .دداتغییر  اشتقاری را ةپای  و هم نشانتوان مییعنی اینک  هم  ،ب  چند را داریم پذیری چند از جایگزین

 1شفافیت معنایی: معیاردوم معیار -2-2

 ،آن ةدهناد  توان از معناای عناصار تشاکیا   معنای یک صورت اشتقاری را همواره می ،(9)بر اساس معیار 

9بارای مثاال   ؛و ب  عتارتی رهمیاد  کرد بینی شده ب  آن پیش  یعنی پای  و عنصر اشتقاری ارزوده
 cutterة واژ 

و ترکیتای آن از   یچاون معناای کلّا   پذیر اسات،  ای اشتقاری با معنایی ترکیببرش، واژهة در معنای وسیل

ة یاا واژ آیاد.  دسات مای    با  er–پواوند اسام رااعلی     وcut رعااش یعنی دهندهاجزای تشکیا مجمو 

 ، آنایان  بار اسااس   آن برابار اسات.  ة دهندمعنای اجزای تشکیاجمو  می واژه با ک  معنای کلّ «هنرمند»

  و وناد  ک  از ترکیاب پایا   نتاشدمعنایی همان آن ة مجموعک  معنای است کمتر متعار  مشتقی صورت 

و در واراع   باوده پاذیر   ترکیاب  نمون  آرمانی متعار  دارای معنای کامالً .است شده بینی می اشتقاری پیش

 .توان دریارت می اشدهنده روی معنای عناصر و اجزای تشکیامعنای آن را از 

   3شفافیت صوریمعیار :سوممعیار -2-3

اشتقاری متعار  دارای شفاریت است ب  این معنا ک  دارای سااختاری واضا     ةصورت یک واژ (4)معیار 

هاای  در ررهنا   ، معماو ً این ساختار مشاتق و اجازای آن  است. های( اشتقاری( )متشکا از پای  و نشان )

 ،دارناد  وشافا   مالگویی مانظّ های اشتقاری متعار  صورت .است واژگان برای واژگان مشتق ارائ  شده

آن راباا تشاخیص اسات و با      ة از پایا  آسانی مشتق متعار ، وند اشتقاری متعار  ب ة یعنی در یک واژ

                                                                                                                                  
1. Semantic transparancy 

 هاایی در اینجا مثال ،های اصلی کوربت از زبان روسی ک  برای خوانندة رارسی کمتر آشناست، ارائ  شده استک  مثال از آنجا -9

 است. شده از زبان انگلیوی از سوی نگارندگان ارزوده

3. Form transparency 
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صا هواتند و  ای ب  هم متّپای  با گیرهگویا وند و  ،ب  بیان دیگر کرد؛توان این دو را از هم جدا می سادگی

ن ایان دو را از هام جادا نماود،     تاوا می ،آنک  ساختار داخلی وند یا پای  صدم  بتیننددر صورت لزوم، بی

و اجازا با  لحااظ     ردتوان اجزای آن را از هم جدا کا نمی بویطة ا در یک واژ، امّ«باادب»مشتق ة واژ مثا

ا موضو  ب  هماین  امّ ؛«بارو»بویط ة ل واژامثبرای ازی نیوتند، رابا تشخیص و جداس سادگیصوری، ب  

تفااوتی باا یاک     ، امروزههای اشتقاری وجود دارد ک  در ظاهر هایی از صورت ها هم نیوت. نمون  سادگی

در رارسای اسات   « ل وَا پَ» مشتقة واژ ،هایکی از این نمون . ندهوت از این رو نامتعار  ؛ساده ندارند ةواژ

هاای واژگاان رارسای با  سااختار      ررهنا  در ا امّ ؛( مشتق دانوت  شده1451از سوی کلتاسی )اگرچ  ک  

 است. داخلی آن اشاره نشده

 1زمانی پذیری هم اشتقاق :ل، دوم و سوماوّ پیامد نهایی معیارهای -2-4

با    دتوانا مای  در کنار یکدیگر ب  معنای آن است ک  گویشور در صاورت نیااز   (4)و  (9)، (1)معیارهای 

ضمن اینک  مخا ب یا شنونده نیز ممکان اسات با  منظاور      اردام کند. یصورت اشتقاری متعارر بازتولید

ب  بیان دیگر هر صورت اشاتقاری متعاار     ؛آن بزند ةدست ب  تجزی ،تقطیع یک صورت اشتقاری متعار 

 ،آن را تشاخیص دهاد   ةدهناد  تواند عناصر یا اجزای تشکیا راحتی می ای است ک  گویشور زبان ب  گون  ب 

ان بار دیگار آن را  ی اگر هم در واژگان ذهنی ذخیره شده باشد؛ باز هم ما گویشوران زبب  این معنا ک  حتّ

تردیاد  و بای  اسات همانناد تصاریف    لحااظ از ایان  کنایم. در واراع اشاتقاو     یا تقطیع و تجزی  می تولید

ریات واژگاانی   زماانی، کلیاد خالّ  پذیری همتوان گفت ک  اشتقاواز این رو می ؛زمانی داردبرجوتگی هم

ایناک در  . ایام تار نشانیده  ک  پیش بوازیمواژگانی را  توانیممیواژگانی ک  در دست داریم یعنی با است، 

 شود: میمعرّری کوربت  اصا دوم بحث ةادام

 شوند. های خود تمیز داده می از پای  های اشتقاری متعار  کامالً : صورت(9)اصا 

 ند از:ادر وارع دو معیار موضوعیت دارد ک  عتارتدر اینجا 

 2نمایه یا مدخل واژگانی جداگانه: چهارممعیار  -2-5

بدین معنای کا     دارد،ای  مدخا واژگانی جداگان هر صورت )واژه( اشتقاری نمای  یا  (،3)بر اساس معیار 

در عاین   باوده و خاوردار  برآن، از مداخا واژگاانی  ة دهندتشکیاة هم صورت اشتقاری حاصا و هم پای

 ةاین در وارع ماهیت متمایز هر صورت یاا واژ  ا از هم دارند.ضوری مجزّواژگانی ح هایحال، این مدخا
                                                                                                                                  
1. synchronic derivability 
2. separate lexical index 
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 ،با  بیاان دیگار    ؛بیان شده است( 9دهد )ک  در چارچوب اصا  بازتاب می خودة نوتت ب  پای اشتقاری را

اسات و جایگااه اختصاصای خاود را در      یاشتقاری در وارع واحاد واژگاانی متفااوت    ةهر صورت یا واژ

 هاای واژگاان تتات شاده    مدخلی جداگانا  در ررهنا    مثابةب  « هنر»ة واژل امثبرای  د؛واژگان ذهنی دار

ة یاباد و واژ ل مای تحوّ« هنرمند»اشتقاری ة ، ب  واژ«مند -»است، این واژه، ب  هنگام میزبانی تکواژ اشتقاری 

ت، فا تاوان گ از ایان رو مای   ؛شاود های واژگان تتت میررهن  ن  درمدخلی جداگا منزلةنیز ب  « هنرمند»

 کند.معیار نمای  یا مدخا واژگانی جداگان  را رعایت می« مند -»تکواژ اشتقاری 

 1محمول معنایی اضافی )افزایش ظرفیت معنایی محمول( :پنجم معیار -2-6

خاود   ةایی اضااری نواتت با  پایا    یک محمول معنا  ةهر صورت اشتقاری دربردارند (،6) عیارمبر اساس 

، 9این معیار در وارع ریش  در توصیف پیشنهادی اسپنوار از وناد متعاار  دارد )اسپنوارو لاوئیس      است.

کناد )در ساط     نحاوی را باازنمون مای    - صرری ةصیا ارزش یک مشخّ ،(. وند یا پووند متعار 9214

( یاا  شاود رمزگذاری مای « ت –»و « د -»، مثا زمان گذشت  ک  در رارسی با پووندهای تصریفی تصریف

ناا  کا  مع « مناد  -»پووند اشتقاری  ، مثادهد )در سط  اشتقاو اینک  ظرریت معنایی محمول را ارزایش می

(. با   دهاد ارزایش می« تروتمند»ة را با الحاو ب  آن و ساختن واژ« تروت»ة یا ظرریت معنایی محمول، واژ

ش ظرریات معناایی   ار  مربوط با  ارازایش یاا عادم ارازای     این ترتیب وج  تمایز تصریف و اشتقاو متع

   .شود محمول می

، یعنی ونادهای اشاتقاری، معناایی با      دارد ور برجوت  حاکمیت اشتقاو، این اصا ب  رراینددر مورد  

، معناایی  «مناد  -»دهد کا  ونادهای اشاتقاری مثاا     در با  نشان می« تروتمند»، مثال ارزایندمعنای پای  می

« تاروت »ة با  واژ « دارا باودن »با مفهاوم  « مند -»ارزایند. در این مورد، تکواژ اشتقاری ب  پای  می اضاری را

ساازد، در اینجاا مشااهده    مای « کوی کا  دارای تاروت اسات   »را با مفهوم « تروتمند»ة ملحق شده و واژ

 ارزاید.های معنایی پای  میشود ک  الحاو تکواژ اشتقاری، بر ویوگی می

دادناد،  ز معررای معیارهاای اشاتقاو متعاار  کا  چاارچوب پاووهش را تشاکیا مای         اینک پاس ا  

 شود.میتحلیا بودگی وندهای اشتقاری رارسی در این چارچوب  متعار 

 هاتحلیل داده -3

گفتا   تار   ور ک  پایش  همان شود.تحلیا میها دادهری چارچوب پووهش، در این رومت و پس از معرّ
                                                                                                                                  
1. Additional semantic predicate 
2. A. Spencer & M. Louis 
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( 1451کلتاسای )  (،1451رارسی هوتند ک  در کشانی )ندهای اشتقاری وپو، حاضر پووهش هایداده شد،

هاا  تحلیا دادهپووهش و روش در راستای روش اند. ری شدهمعرّ( 1452پیرانی ) ریضیزاده و و غالمعلی

بایاد   ،نکاات ة ا پایش از ارائا  امّا  ؛شودها اشاره میاست ک  در زیر ب  آن گران بودهنظر پووهش ی مدّتنکا

هاای  کااری ریازه  بویاری از ظرایف و لیو ؛است ی ارائ  کردهپنج معیار کلّ (9212) ک  کوربت رداره کاش

ییاد  أکا  حجمای بارای ت   از جمل  ایناست.  ها بر اساس این پنج معیار از سوی وی ارائ  نشدهتحلیا داده

، با   اسات  ونا  بوانده کارده   نمیاا دو  رقط ب  یک  ،یید هر معیارأو در وارع برای ت ری نکردهمعیارها معرّ

ة پایا  جاز دیگار، با    ةایا پیا معیار جایگزینی، اگر وندی با یک یا دو  (1)در مورد معیار برای مثال  عتارتی

. اسات  شاده  پذیری، متعار  دانوت معیار تجزی  ظب  لحاشد، آن وند است، همراه می شدهاصلی ک  ارائ  

ها ب  نکات بویار ظریفی برخورد کردند ک  بار اسااس   ا دادهگران در هنگام تحلیپووهشدر همین راستا 

هاا تعیاین   دساتی در تحلیاا داده  صی را برای یککوربت، ضوابط مشخّة لیمعیارهای اوّة ها و نیز بر پایآن

تحلیاا نمودناد.    در این پووهش ها را در رالب معیارهای کوربت و ضوابط تعیین شدهکردند و تمام داده

 :ندهوت ح زیراین ضوابط ب  شر

 ررایناد حاضار در  ة فلّؤبر دو منوشتار پیش رو  ر رارسی، دربودگی اشتقاو دبرای تعیین میزان متعار  -1

بادین منظاور تماام    اسات.   یعنی وندهای اشتقاری و واژگان حاصاا از ایان ونادها تکیا  شاده      ،اشتقاو

 (1452پیرانای )  ریضای زاده و و غالمعلای  (1451کلتاسای ) (، 1451کشانی )وندهای اشتقاری رارسی در 

تعاداد محادودی    یاد شاده، در کنار وندهای اند. دهش تتت ی، ب  ترتیب الفتاهایشده و در جدولراج خاست

با  دلیاا   از ساوی نویواندگان ارازوده شادند.      ،بودناد  تتات نشاده  گفت  پیش بوامد ک  در منابع وند پر

هاا، صاورت   تار داده تار و شافا   صمشاخّ ة ها و بارای ارائا  تمحدودیت زبان رارسی در نمایش مصوّ

 اند.آوانگاری وندها ب  ترتیب الفتایی ارائ  شده

زباان   هاای رهنا  ربا    دیبای، رارس یوندها و واژگان اشتقار بودگیمتعار  یارهایمع دییأب  منظور ت -9

ل با  دلیاا   وّاة این گزینش در وهلا دیم. در این راستا، ررهن  دهخدا را برگزیدیم. کرمی مراجع  یرارس

واژگاان زباان رارسای باا معنای،      ة گواترد ة مجموع ترینو جامع نخوتین مثابةیت ررهن  دهخدا ب  اهمّ

باا آنکا  در سرتاسار    های عربی انجاام گررات.   واژهی از وامتوجّهتفویر، شرح تاریخی و نیز شمار رابا 

ا ب  دلیا آنکا  ررهنا  دهخادا    امّ است، نام برده شده« بمرکّ»ررهن  دهخدا، از واژگان مشتق، با عنوان 

یابی اجازا  زباانی دارد و بوایاری از واژگاان و ونادهای      ب  شواهد کهن و نیز ریش  ایدسترسی گوترده

 از این رو ررهن  دهخادا با    ؛است ارائ  شدهو اشعار اصیا و کهن موتندات ة مرده با ارائگاه  مهجور و
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ی ناما  راراد بخاش اعظام واژگاان علمای و رنّا       این لغت ن وجودبا ایشد.  متنای کار در نظرگررت  منزلة

بارای جتاران    زبان رارسی وارد شادند. ة نام  ب  حوزیید لغتأهای پس از ترارسی است ک  بیشتر در ده 

و تارنماهاای   سخن و همچنین موتور جوتجوی گوگاا  ،هوشیارعمید، ، های معینررهن این بخش، از 

 ایم.نیز در موارع لزوم بهره جوت  «کیپارسی وی»یاب از جمل  واژه

بارای   ایمادخا جداگانا   ارزایناد،  ب  معنی ک  ب  پای  می توجّ ب  هریک از وندها در این پووهش، با  -4

داشات   د معاانی متعادّ   i-مثاا   یب  بیان دیگر اگر وناد  ؛است بودگی اختصاص داده شدهسنجش متعار 

 است. مدخا وارد شده مثابةورت در مطالع  ب  ب  ازای هر معنی، وند با همان ص ،باشد

بارات  در موتقا صورت ب  اند،وند در نظر گررت  شده منزلةب   ک  در منابع پووهش یئاجزابعضی از  -3

( و 1459پیارو صاادری )    ،ایان اجازا  ، و جاز آن  -، پُار -، کام -از جمل  سر هم کاربرد دارند گرید های

ماورد   نیوجاود چناد   نایا  باا . انداز مطالع  کنار گذاشت  شدهدانند( میها را وند ن( )ک  آن1465شقاری )

و هام با     شوندیک  هم ب  صورت پ-bâz  و ham- یشوندهایاز جمل  پ دندمطالع  وارد ش نیاستثنا  در ا

حاضار،  ة با  مطالعا   یا پواوندها  شوندهایپ نیورود ا ایدل. دنرویب  کار م یموتقا در رارسة صورت واژ

با  کاار    یاا پواوند   شوندیهم ب  صورت پ ان یمة در متون دور گفت پیش یشوندهایاست ک  پ قتیحق نیا

در  کهن اسات.  یتکواژها، موضوع نیا یبودگیا پووند شوندیک  پ دهدیموضو  نشان م نیو ا اندررت یم

بلکا  در   ،«دوست»با معنای با صورت تکواژ کاما این پووند ن  ک   باید گفت نیز رابا yâr- پووندمورد 

 شد.در پووهش وارد « دوست»صورت پووند و با معانی جز 

و  شامار ررتا    ب  رارسی زبان  جز ،اندارائ  شدهحاضر پووهش  ک  در یمشتق هایتمام وندها و واژه -6

باوده و در   یگار یق با  زباان د  متعلّا  ،یاگار وناد   یرو حتّ نای از. انددر ررهن  بزرگ دهخدا تتت شده

در مطالعا    ،یواژگاان رارسا    تتات در ررهنا   ای(، ب  دلیعرب -lâمثا) باشد ررت  شدهب  ررض گ یرارس

   .اندوارد شده

اسات، بادین معناا کا       نظار نتاوده   ای واژگان اشتقاری مدّ، ساختار داخلی و مقول حاضر در پووهش -5

رعلای و اینکا     شود یا صفتی یاا صا میهای اسمی متّایم ک  یک پووند خاص آیا ب  پای ص نکردهمشخّ

همچناین تعیاین زایاایی ونادها و نیاز       ؛دستوری استة   چ  مقولبق اشتقاو، متعلّ ررایندنهایی محصول 

 پذیری و شفاریت صوری و معناایی ونادها مادّ   های تجزی دانش گویشوران رارسی در خصوص ویوگی

 نظر نتود.

پواوند   (154)د اشاتقاری و  پیشاون  (99)وناد اشاتقاری ، مشاتما بار      (156)رهرست کاردن  پس از  -5
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تاا   (1)باودگی  یید معیارهاای متعاار   أبرای تبرای پیشوندها و پووندها، جداگان   اشتقاری در دو جدول

مداخا واژگاانی   ب  توجّ با  هایعنی وندهای اشتقاری و واژگان مشتق حاصا از آن های پووهش، داده(6)

. ندشاد  واکااوی  است دانشگاه تهران منتشر شده و از سوی انتشارات (1455)ک  در سال  دهخداررهن  

 ، واژگان مشتق دیگری ک  با وندهای مورد مطالع  تتات شاده  (1)برای معیار ل امثبرای صورت ک   بدین

هاای مشاتق   ، حجمای بارای واژه  (9212)  کوربات  گفت  شد،تر  ور ک  پیش همان شد.بودند، استخراج 

اسات، باا ایان     یید معیارها بونده کارده أواژه برای تیا دو یک ب   و تنها کردهری نند معرّوحاصا از یک 

 اشتقاو، با ا مینان بیشتری نظر بدهیم، حجام  ررایندبودگی برای اینک  در راستای اعالم متعار  وجود ما

مشاتق باا وناد     ةواژپانج   اگار  صاورت کا    یم. با  ایان  دبرگزی حجم معیار مثابةب  اشتقاری را ة واژپنج 

 گررت.  ق میپذیری ب  آن وند تعلّی یا تجز (1)بود، امتیاز معیار  ساخت  شده گفت  پیش

هاای حاصاا از   آسان بود، ولای بارای یاارتن واژه   و در ررهن  دهخدا مویر این رتن پیشوندها در یا 

و باا رابلیات    هاای اندرویاد  دهخدا، رابا نصب روی گوشای ة ناملغتارزار ب  نرم، ناچار شدیم پووندها

های لغت از جمل  ررهن  معاین، عمیاد، هوشایار و    ارزارهای دیگر ررهن نرمو نیز وی پووندها جوتج

هاای حاصاا از   همچناین در موایر یاارتن واژه    ؛مراجع  کنیم موتور جوتجوی گوگاسخن و همچنین 

ماده  هاای برآ بر اساس داده ،در نهایت ( نیز بهره جوتیم.1451 ،زانوو )کشانیپووندها از واژگان ررهن  

را  (1)معیاار  وندها امتیااز   رایب، واژهپنج  ب  تعداد حاصا از وند مورد مطالع  واژگانیعنی  ،هااز ررهن 

ررهن  دهخادا و بارای هار وناد،      هایب  مدخا توجّ نیز با  (6)و  (3)، (4)، (9)معیارهای  کردیم.تتت 

هاای اشاتقاری د لات داشات،     واژه پاذیری ک  بر ترکیب (9)معیار یید أای تمورد سنجش ررار گررتند. بر

ده و در ماورد  کار  های حاصا از وند را هم در مناابع پاووهش و هام در ررهنا  دهخادا واکااوی      واژه

دیم، بناابراین  کار  ( تتات 1451را از کلتاسای )  گیری نمودیم. چون معانی ونادها پذیری آن تصمیمترکیب

 تاسی سنجیده شد.  ب  معانی ارائ  شده در کل توجّ پذیری معنایی با ترکیب

باودگی باود، چاون در بوایاری از     پذیری معنایی، دشوارترین بخاش تحلیاا متعاار    تحلیا ترکیب 

 کردناد و معنای جدیاد و متفااوتی    ( یا وندها آن معنی تتت شده را القا نمای 1)، واژگان حاصا از وندها

مانناد  متضاد داشاتند )  ا معنای کامالً( ی9) ،«یاد گررتن»ب  معنای « رراگررتن»ة در واژ «-farâ»داشتند )مثا 

«bar-»  یاین  تعراباا  برایشاان  صی معنی مشخّب   ور کلّی  یا (4)، «براندازی»در « روی»و « با »ب  معنای

 (،«واگیار »در « -vâ» )مثاا  شاد باعث تغیر معنایی پای  مای  ،ب  پای یاد شده  وند شدن ارزوده هرچند ،ودنت

با  لحااظ معناایی راباا     گران ر پووهشظو از ن تری بودندوندهای کهن همچنین، برخی از وندها ک  (3)
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ناام ایاا و  ایفا      هم با معنای شغلی و هم باا معناای  ک   vand-یا « رموک»در  uk–)مثا بازیابی نتودند 

ماام  ووند، رقاط معناای ایاا و  ایفا  از ت    ولی ب  لحاظ متروک ماندن مشاغا حاصا از این پ ،تتت شده

 ؛باودیم رو روبا   با همان مشکا تعیین حجام دوباره  در اینجا نیز آید(.ز این پووند برمیواژگان حاصا ا

 (9)مشاتق، معیاار   ة واژ ص نتود ک  بر اساس شفاریت معنایی چا  تعاداد  مشخّ (9212چون در کوربت )

هماان  ز ، در اینجاا نیا  (1)دست با معیاار  د، از این رو بر آن شدیم تا مطابق و یکشیید میأبرای آن وند ت

گفتا   پایش  مشتق حاصاا از وناد  ة واژپنج  یم، بدین معنا ک  اگرنظر بگیر واژه را برای وند درپنج  حجم

هاای  ی اگار واژه د، حتّا شا یید مای أپذیری معنایی بودند، آن معیار برای آن وند تدارای شفاریت و ترکیب

چون بر این بااور باودیم کا  باا      ,بودند ها موتند شدهدیگری از آن وند بدون شفاریت معنایی در ررهن 

توان در ذهن گویشاوران دارای شافاریت معناایی    را مییاد شده  واژه با شفاریت معنایی، وندپنج  حضور

 دانوت.  

هاای ررهنا    از مادخا  ،ک  از چالش تحلیا کمتری برخوردار بودند (6)و  (3) ،(4) هایبرای معیار 

 (4)ز موتور جوتجوی گوگا بهره جوتیم. واکاوی معیاار  و نیواژگان رارسی های و دیگر ررهن  دهخدا

اعام  ، ، ب  سااختار درونای واژه  واژگان هایررهن تمام چون در  ،بود در میان ررهن  واژگان بویار ساده

و از این رو تصمیم در مورد اینک  صورت واژه، بویط یا مشتق اسات   است هبویط یا مشتق اشاره شداز 

ک  بر ایجاد مدخا جداگان  برای واژگان مشتق اشاره داشت، رقاط در ررهنا     (3)معیار  .بود سادهامری 

   گیری بود.پیبا واژگان، را

تحلیاا  کارد،  د لات مای   برای وند اشتقاری ک  بر ایجاد محمول معنایی اضاری نیز (6)معیار  در مورد 

 د. واکااوی شاتق با  انجاام رسای    مة معنای پای  و معنای نهاایی واژ تفاوت ب   توجّ تنها با بودگی، متعار 

 -bar شاوند یاز ونادها از جملا  پ   ینشان داد، برخ یرارس یاشتقار یوندها ایتحلدر  پنجم کوربت اریمع

با  واژگاان مشاتق     توجّا  باا   تاوان ینم گرید انیبب   ند،ارزایینمها  یپابرخی ب   یص و تابتمشخّ یمعنا

وجاود   نیا د، باا ا کر نییآن تع یبرا یقیص و درمشخّ یمعنا ها، یب  پا شوندیپ نای شدن حاصا از ارزوده

 نیپاووهش، ماا هما    نیا متفاوت است. در ا  یپاة واژ یمشتق با معناة واژ یمعناص است ک  مشخّ کامالً

تابات و   یدر صورت رقادان معناا   یو حتّ مایهدکر رلمداد ییمعنامحمول  شیمعنا را، در مفهوم ارزا رییتغ

پانجم را   اریا مع ازیا وناد، امت  شیدر صورت ارازا   یپا یمعنا رییتغة با مشاهد رقط ،یص وند اشتقارمشخّ

 .مایآن منظور نموده یبرا

با  نظار    یاشااره با  آن ضارور    نجاا یکا  در ا  ایپووهش نکتا   هایداده ایدر خصوص روش تحل -6
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 یکا ی ( است.9212کشف اشتقاو متعار  بر اساس کوربت ) یبرا یمورد بررس هایدادهة حوز رسد، یم

روشانی دیاده   آن با    یماورد بررسا  ة در مااد ویاوه  ب  واشتقاو متعار  کوربت ة ک  در انگار یاز ابهامات

وناد   یعنا یاشاتقاو   ررایناد مختلف  یایزوا بودگیمتعار  نییدر خصوص تع سازیعدم شفا  شود، می

 نشیگار پاس از گاز   پاووهش  گر،ید انیاست، ب  ب یینها یصورت اشتقار ای اشتقاو ررایندروند  ،یاشتقار

روناد   نیا کادام بخاش از ا   باودگی متعاار   دیا کا  با  شاود یم یدچار سردرگم یتا حدود کردیرو نیا

 گار ید یهواتند و برخا   هاا  یا سنجش ونادها و پا  اریمع ارها،یاز مع یچون برخ کند،را اتتات  سازی واژه

 ایا روش تحل رویا پو  حاضار  رو در پاووهش  نیا از ا ؛اشاتقاو  ررایناد حاصا از  هایسنجش واژه اریمع

، (6)تاا   (9) یارهاا یمع یو برا یاشتقار های ی، وندها و پا(1) اریمع یپووهش، برا ینظرة انگار در ها داده

 ایا تحل نیا ک  از مجماو  ا  یبر اساس آمار تیتا در نها میسپرد ایتحلة را ب  بوت یرارس یواژگان اشتقار

 زانیاامو پااس از آن دهای اشااتقاری بااودگی وناادر گااام نخواات، میاازان متعااار  د،آیاایدساات ماا  باا

 .میبگذار شیب  نما یدر رارسرا اشتقاو  ررایندذات  بودگی متعار 

صای،  خصّهاای راوو ت  اسات و واژه  صی بودهتخصّ های عام و غیربر واژه ، تمرکزحاضر پووهش در -5

ورو  ،slabبارای  « تختاال »ررهنگواتان  ة نوسااخت ة مختلاف و علمای را )مثاا واژ    هاای  وابوت  ب  حرر

بوایار مصاطل  بودناد    اینکا   (، مگار  برای بااکتری  «ترکیزه»یا    در صنعت رو دسازیآلمینیومی یک تکّ

 )مثا پادتن در پزشکی(، در مطالع  وارد نکردیم.

است از بواامد   ق شدهعداد واژگانی ک  از این وندها مشتب  زایایی رراوان برخی از وندها، ت توجّ با  -12

با  محادودیت رضاا و ضاوابط روش      توجّا  و با حاضر ، با این وجود در پووهش بودبا یی برخوردار 

 است. مشتق از وند مورد مطالع  ارائ  شدهة واژپنج  پووهش، تنها

گزینی ررهنگوتان زبان و ادب رارسی، بویاری از وندهایی ک  ب  نظر، سترون با   ب  لطف گروه واژه -11

؛ اناد گررت  شاده  ب  کار دیواژگان مشتق متعدّدر ساخت امروزه ، «-دپا»از جمل  پیشوند  ؛رسیدندنظر می

نیز امتیاز جاایگزینی وناد متعاار  را کواب      اواژه، این پووندهپنج  ب  حضور حدارا توجّ از این رو با 

 اند.کرده

است ک  هار   صورت نیاشتقاو ب  ا ررایند تیو در نها یاشتقار یوندها بودگیمتعار  نییروش تع -19

تماام   ی. اگار وناد  کناد یما  ارات یدر ازیا امت کیا  ،بودگیارمتعار یهر مع تیبر اساس رعا یند اشتقارو

 ینکند، با  ازا  تیعارا ر ارهایو اگر مع شودیر گررت  مظمتعار  در ن وند کامالً کند، ارتیرا در ازاتیامت

ة هما  با احتواب ت،ینها . درردگییراصل  م بودگینکند، ب  همان درج  از متعار  تیک  رعا یاریهر مع
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ونادهای اشاتقاری و    باودگی متعاار   زانیم توانیم ،کنندیکوب م یرارس یاشتقار یک  وندها یازاتیامت

ونادهای  ة برای مجموع تک وندها و همهم برای تکمحاست   د.کر را محاست  ینظام اشتقاو رارس سپس

هاا  ناما  ت و در منابع رراوان ررهن ب  درّتک وندها ک  تکگفت  شود است   زم. دش رارسی ارائ  خواهد

بار اسااس   پیشاوندهای اشاتقاری   باودگی  میزان متعار ة ب  ارائ (1) ادام  و در جدول در اند.هشد بررسی

 پردازیم.میهای دنیا بودگی نظام اشتقاو در زبانپنج معیار متعار 

 پیشوندهای اشتقاقی .(1) جدول

 شماره
وند 

 اشتقاقی

مفهوم 
وند 

 اقیاشتق
 واژه اشتقاقی

 :1 معیار
 پذیری جایگزین

 معیار
2: 

 شفافیت
 معنایی

معیار 
3: 

 شفافیت
 صوری

 :4 معیار
مدخل 
 جداگانه

 :5معیار 
محمول 

 یمعنای
 اضافی

1 abar- 
با تر، 
 برتر

، ابرانوان، ابرمرد
ابرکامپیوتر، ابررسان ، 

گرایی،  ابرساخت
 ابررهرمان

          

9 bâ- دارندگی 
بارکر،  ، باادب،بامرام

 بانزاکت، باشعور، باهنر
          

4 bâz- دوباره 

، یبازنویوی، بازیاب
بازتاب،  بازخوانی،

بازسازی، بازنگری، 
 بازشماری

          

3 
1

bar-
          1برنشوتن، ، گیبرآمدب   ر   

                                                                                                                                  
 ایدر مطالعا   شاان یا کارد. ( اشااره  1459کهان )  یب  پاووهش نغزگاو   دیبا na– شوندیپ نچنیو هم شوندیدو پ نیدر مورد ا -1

« - ب» شاوند یک  دو پ دهدینشان م یت و درستو موتند، ب  درّ یخیو ارائة شواهد تار زدایییدستور کردیاز رو یرویبا پ ،یدرزمان
 یرارسا  هاای  وجود داده نای با ؛اندهشد ایتدت یفیتصر وندهای ب  سپس و بوتآزاد ب  واژه هایهک  در گذر زمان از واژ« -ن »و 

 هاای  یا با  پا  ینا بی شیپا  رابا ریغ یخود معناها یکاربردها یدر بعض یفیدو وند تصر نیک  در گذر زمان، ا دهندیامروز نشان م
 شاوند یدو پ نیا یو اشتقار یفیدو کاربرد تصر أاند. منشساخت  ینبیشیرابا پ ریو غ دیجد یبا معنا دیو کلمة جد انددهیخود بخش

 ایآن اسات کا  تتاد    ( بر1459کهن ) نغزگوی. نداشده صااجزا  ب  ستاک حال متّ نیا ،در هر دو مورد رایاست، ز یکی یفیتصر
. اسات  مشارو   ر  داده  آغااز د و ر است و در دوران تجادّ خّأمت اد،یز اریب  احتمال بو یاشتقار یب  وندها یفیتصر یوندها نیا
اسات کا  در    نیا کاربردهاا ا  نیر بودن اخّأعمدة مت ادلی. است شده هااز گفتار وارد متن داستان یونویکاربردها با آغاز ساده نای

 ةانا یعام یدر ررهن  رارس (1454)اواخر و در سال  نهمی در تنها و اندضتط نشده یاشتقار یمعناها نیا یلغات رارس هایررهن 
 یاشاتقار  یکاربردهاا  نیا ( در ا1452)و داوری کهن  نغزگوی اساس بر. اندتتت شدهگفت  پیش یاشتقار یمعناها ینجف ابوالحون
کلما   ة یتک یامر، الگو نای با زمانهم. است کرده رییتغ نداشدهیصا مک  بدان متّ ای ی تقة پا ،یفیتصر یکاربردها ریسابرخال  

ارائا    نجاا یکا  در ا  یدر شاواهد  یولا  ،بار هواتند   یتک یرارس یفیتصر یشوندهایپ م،یدانمی ک   ور همان. است کرده رییهم تغ
 را هاا آن یچاون نجفا  هم یوانینولغتک  ررهن  ایگون  ب  اند،ساخت  دیو واژگان جد وتندین بر یتک گرید« - ن»و « - ب» شود، یم
بپّاا،  »دخالت دارند:  ریدر ساخت واژگان ز یاشتقار یشوندهایدر مقام پیاد شده  یشوندهاپی. اندکرده ذکر جداگان  مدخا مثابة ب 

نارس، نجوش، نچواتف نخاور، نادار، نداشات ،      ،دهینخراش ده،ینپز، نتراش ده،یبچاپ، بخور، بده، برو، بواز، بشو، بکش، بکّن، نتر
 «نرو، نواز، نووز.
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، آمدن )آرتاب(بر با 
 برخاستن، برداشتن

6 
9

 be-

/bo- 
 راعلی

، 1بچاپ، بنداز، برو بواز،
 بخور

          

5 bol-
9

         ˟ ، بوالکام بوالهوس کثرت 

5 belâ- بدون 
، بال استفاده، مانع بال

، بال بالعوض، بال استثنا
 تشتی 

          

6 bi- بدون 
سواد، ، بیمعررتبی
 حیامرام، بیت، بیمروّ بی

          

5 dar- بیرون 
دررو، درآمدن، ، درآوردن
، در بردن، ، درررتن

  درماندن
          

12 dož- 
بد و 
 ندناپو

، ، دژواژه، دژنامدژخیم
 دژآگاه، دژپوند

          

11 far-
4

 
دور، 
 متعالی

، ررسن ، ررایندررآورده، 
ررجام، ررگشت، 

، 6، ررتاک3ررسایش
 ررشاد

          

19 farâ- 
 5ا را 
 پیش

، رراگررت، ررارسید
، ررابنفش، رراخواند

 رراصوت، رراجناحی
          

14 foru- پایین 
، رروارتادن، رروکش
ررودست، ررومای ، 

 رروچکیدن، رروبردن
          

13 ham- اشتراک 
رکر، ، همدست، همهمراه

 همراه، همدل، همکار
          

16 lâ- نفی 
،  مذهب،  جرع 

 عالج،  بد،  جرم، 
   ائالت،  رید

          

15 nâ- نفی 
، نامرد، نامیرا، نادان

ناگوار، ناکام، ناگاه، 
 ناگزیر، ناحق

          

                                                                                                                                  
 است. دهش( تتت 1493این واژه در هدایت ) -1

اسات. در معناای کثارت، واژة     تتات شاده  « کثرت و زیاادی »و هم ب  معنای « پدر»ب  معنای  - ابول این تکواژ هم ب  صورت -9
 خدا تتت شده، ب  معنای کوی ک  آرزوی بویار دارد.نیز در ده« بوالکام »

 .این پیشوند ب  دلیا بوامد با ی کاربرد از سوی نویوندگان ارزوده شده است -4

 ساییدن متمادی -3

 آینده -6

 تواند ب  با  یا جلو اشاره کند.دهد ک  میی را ارائ  مییک مفهوم جهتی کلّ« ا را »کلتاسی با ارائة معنی  -5
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15 na- نفی 
چوب، نرو، ندار، ، ننووز

 نتراشیده
          

16 pâd- ّضد 
، ، پادتن، پادمادهپادزهر

، 1پادنگرگرد، پادساعت
 9پادسخن

          

15 tarâ- 
از این سو 

 سوب  آن

تراکنش، ترابری، 
تراجنویتی، تراریخت ، 
 4تراگویا، ترازبانش

          

92 3
vâ- برعکس 

، ، واکنش، وارون وارو
 واخواهی، واگیر

          

91 vâž- واژگون برعکس ˟         

99 var- 
 ر    ب

 با 

، ، وررلمتیدهورآمد
ورکشیدن، ورشکوت، 

6ورررتن، ورارتادن
 

  ˟       

و در  در ایان روامت   پیشوند اشتقاری زبان رارسای،  (99)بودگی برای معیارهای متعار ة از ارائپس  

 پردازیم.ارسی میاشتقاری در رپووندهای بودگی برای معیارهای متعار ة ب  ارائ (9جدول )

 پسوندهای اشتقاقی (.2 ) جدول

 شماره

صورت 

 آوایی

وند پس

 اشتقاقی

مفهوم 

وند پس

 اشتقاقی

 واژه اشتقاقی
: 1معیار 

 پذیری جایگزین

: 2معیار 

شفافیت 

 معنایی

: 3معیار 

شفافیت 

 صوری

: 4معیار

مدخل 

 جداگانه

: 5معیار 

محمول 

معنایی 

 اضافی

1 â- راعلی 

گویا، بینا، شنوا، 

کورا، دانا، پویا، ش

 ایوتا، شکیتا
     

9 -â خوانا، کارا، گوارا رابلیت ˟     

4 -â 
مصدری، 

 سازاسم

چرا، درازا، پهنا، بلندا، 

 سرما، گرما
     

                                                                                                                                  
هاای  است. امروزه نیز در نام یک شارکت سیواتم   بوده body guardیا همان « نگهتان بلندپایگان»ر زبان پهلوی ب  معنای د -1

 شود.دیده می« نگرپاد صنعت»م احفاظتی ب  ن

 .است« پاسخ»امروزه همان  -9

 ترجم  -4

 rōnب  معنای وارون )  abârōnک  در واژة  است بوده -abâاین پیشوند در زبان پهلوی ب  صورت ( 1452بر اساس مکنزی ) -3
 است. ب  معنای جهت( تتت شده

یعنای  « باا  »مفهاوم مخاالف    تقریتاً« ورارتادن»مفهوم شفاری ندارد و در واژة « ورررتن»و « ورشکوت»این پیشوند در واژگان  -6
 دارد.« پایین»
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3 -â رها مفعولی ˟     

6 -âd نوتت 
کهاد، مهاد، آباد، 

، ررزاد، 1چکاد
 4، هماد9نویواد

     

5 -âde سنتاده، نواده اسم ساز ˟     

5 -âk سوزاک راعلی ˟     

6 -âk نوتت 

پوشاک، خوراک، 
، 3خاشاک، خمیراک
پُرساک، آموزاک، 

 نوشاک

     

5 -âgin 
آمیختگی و 
 دارندگی

عطرآگین، زهرآگین، 
 ن،یزرآگعنترآگین، 
 آگینغم

     

12 -âl 6چنگال، پیچال شتاهت ˟     

11 -âl روال، سریال مصدری ˟     

19 -âl گودال، دنتال، پوشال نوتت ˟     

14 -âle تفال ، کشال ، گالل  نوتت ˟     

13 -âlu 
دارندگی، 
 نوتت

پشمالو، نرمالو، 
خوابالو، چارالو، پفالو، 

 گوشتالو

     

16 nâ- راعلی 
خندان، برّان، گریان، 
، روان، تابان، رروزان

 شتابان
     

15 -ân زمان 

بهاران، پائیزان، 
گاهان،  صت 

شامگاهان، 
 ، بامدادان5ریزان برگ

     

15 -ân مکان 
گیالن، چناران، توران، 

ایران، خاوران، 
 باختران

     

                                                                                                                                  
 با ی سر -1

 ت تحریری ئهی -9

 انجمن -4

 پاستا واژة ررهنگوتان معادل: -3

 .labyrinthواژة نوساختة ررهنگوتان برای  -6

 .)نظامی گنجوی( ریزان، خوناب  شود زبرگ، ریزانشرط است ک  ورت برگ -5
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16 -ân 1مصدری 

خوران، شیرینی

گیران،  غلتان، گا گا

بَران،  پاشان، خنچ  آب

ران، بُعروس بران، بل 

 بَران، علم

     

15 -ân نوتت 
پایان، کوهان، شادان، 
ماهان، مهران، جانان، 
 آبادان، جاویدان

     

92 -âne روان ، خرچوان  راعلی ˟     

91 -âne ریدساز 
فان ، خوشتختان ، سّأمت

، 9بدبختان ، جداگان 
 شوربختان 

     

92 -âne 4نوتت 
، عاشقان ، پدران 

، شرارتمندان  مادران ،
 گوتاخان 

     

94 -âni 3آبادانی، زندگانی مصدری ˟     

93 -âni نوتت 

خوروانی، کیانی، 
 اشکانی، کاویانی،
شهوانی، روحانی، 

 نورانی

     

96 -âr راعلی 
خریدار، مُردار، 
پرستار، پدیدار، 
 دوستار، خواستار

     

95 -âr مفعولی 
تار، نوشتار، گرر

     ˟ برخوردار

95 -âr مصدری 
گفتار، ررتار، دیدار، 
      کشتار، کردار، جوتار

96 -âr دستار نوتت ˟     

                                                                                                                                  
 ی د لت دارند.اند بر مراسم محلّشدههایی ک  با این پووند ساخت نکتة جالب اینجا بود ک  غالب واژه -1

  است، با احترام ب  این استاد ررزان  و با توجّا  ی جداگان  با معنی نوتت ارائ  دادهارا در واژه gâne–( پووند 1451کلتاسی ) -9

 ایم.و نیز معنی ریدی این واژه، واژة جداگان  را در اینجا ارائ  داده /g/ب  حضور واج میانجی 

( این 1451  ب  کلتاسی )ا با توجّتوانند معنی ریدی هم داشت  باشند، ولی مک  غالب واژگان ارائ  شده میگفت  شود است   زم -4

 کردیم.معانی را تتت 

های ایان  ، مثال/g/  ب  حضور واج میانجی است ک  با توجّ را هم با معنای مصدری ارائ  داده gân–(، پووند 1451کلتاسی ) -3

 جا ارائ  دهیم.پووند را هم همین



 61/ است؟ آیا اشتقاو در رارسی متعار 

95 -âsâ شتاهت 
آسا، دیوآسا، غول

آسا، مهرآسا، گا
 آسا سیا

     

42 -âvand دارندگی 
، 1دماوند، ورجاوند

     ˟ زرآوند

41 -âvand نوتت 
، 9بَوتاوند خویشاوند،
 ، خداوند4پواوند

˟     

49 -âvar دارندگی 
، 3د ور، تناور، تکاور
      6جنگاور، گشتاور

44 -âvi نوتت 
لنفاوی، سوداوی، 

سماوی،  کیمیاوی،
 5رهاوی

     

43 -ak تحتیب 
 فلک، دلترک، 
خوشگلک، نازک، 

 عشقک
     

46 -ak نوتت 
چشمک، ،  سرخک،

تلخک، روشنک، 
 گرمک

     

45 -ak زنک، مردک تحقیر ˟     

45 -ak تصغیر 
نایوک، دخترک، 
پورک، پوتانک، 
 اتارک، شهرک

     

46 -ak شتاهت 
پشمک، بررک، 
پنیرک، لواشک، 
 مخملک، موشک

     

45 -ak راعلی 
پیچک، روروئک، 
چرخونک، بندک، 
 پوشک، غلتک

     

32 -ake زنک ، مردک  تحقیر ˟     

                                                                                                                                  
 ارجمند -1

 منووب ب  بوت یا زمین ناهموار -9

 گذاشتند برای بوت  ماندن در، چوبی بوده ک  پشت در میمنووب ب  کوه -4

 بویار دونده و ردرتمند در دویدن -3

 یرویی ک  توانایی دارد جومی را ب  دور خود بچرخاندن -6

 نام یکی از مقامات موسیقی ایرانی -5
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31 -aki فلکی، حیوونکی تحتیب  ˟     

39 -aki ریدساز 
، یواشکی، 1زورکی

دزدکی، هول هولکی، 
 دروغکی

     

34 -aki نوتت 
 ،9کفشکی آبکی،

     ˟ کرمکی

33 -aki جگرگی شغا ˟     
36 -alân 4دنتالن، چشمالن نوتت ˟     

35 -ale
3

˟  ˟ 6پَوَل  نوتت 
5   

35 -an ریدساز 
جاناً، زباناً، روحاً، 
جوماً، رلتاً، عمراً، 

 رطعاً

     

36 -an مصدری 
خوردن، ررتن، آمدن، 
      نشوتن، بردن، گفتن

35 -and راعلی 
برآیند،  آیند،خوش

5دیرند
 

˟     

62 -and روند، گزند مصدری ˟     
61 -and 6خورند رابلیت

 ˟     

69 -ande
5

 
صفت 
 راعلی

راننده، خواننده، 
گوینده، شنونده، 

 دونده
     

                                                                                                                                  
  این استاد ررزان ، از آنجا کا  واژگاان   است، با احترام ب در زورکی را با معنای نوتت ارائ  داده aki–( پووند 1451کلتاسی ) -1

 ایم.بیشتری مشاب  با واژة زورکی در رارسی ساخت  شده و همگی معنی ریدی دارند، معنی این پووند را ریدساز ارائ  داده

 نوعی لنت ترمز شتی  کفش -9

 هم ب  معنای مردمک چشم و هم داروی چشم -4

 ؛اسات  ا در متون رارسی معاصر تتت شدهاست، امّ تتت نشده (1452) یمکنز یهلوپ نامةاین وند و واژة حاصا از آن در واژه -3

رسد ک  ب  شکا واژة نظر می  و ب khabaronline.ir«ها نشوتید ب  انتظار رخدادی خاکوتری یا سیاهیا ک  در پول »نمون  برای 

 رود.کار می بویط در رارسی امروز ب 

 در پشت، پنهان   -6

  است. بویط بودن این واژه اشاره نشده های واژگان ب  غیراز ررهن  در هیچ کدام -5

 شود.دیرکننده، در موسیقی ب  زمان کشش با ی نت ا الو می -5

 درخور و شایوت  -6

 اسات، باا ایان    را ذکار کارده  « شارمنده »و برای آن مثال کرده را هم ارائ  « دارندگی»( برای این پووند، مفهوم 1451) کلتاسی -5

است، بنابراین ما از مفهوم دارنادگی در   نشان داده شده« شرمیدن»وجود در ررهن  دهخدا، واژة شرمنده، صفت راعلی برای رعا 

 ایم.نظر کرده اینجا برای این پووند صر 
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64 -ande شرمنده بونده، نوتت ˟     
63 -ang شاهن ، آذرن  نوتت ˟     
66 -ar انگشتر نوتت ˟     

65 -avi نوتت 
منزوی، حوزوی، 

لوی، صفوی، لثوی، ره
 پهلوی

     

65 -bân محارظ 
دربان، مرزبان، دشتتان، 

      بان، پارکتانسای 

66 -bâr 
ساحا، 
 کنار

رودبار، جویتار، 
 دریابار

˟     

65 -bâr هندوبار، زنگتار مکانی ˟     
52 -bâre بارهباره، نانزن حریص ˟     

51 -bâši شغلی 

آشپزباشی، 
اشی، ب حکیم
باشی،  منشی
باشی،  رراش
 باشی نقاش

     

59 -bad/-
bod 

 محارظ
سپهتد، ارتشتد، باربد، 
پهلتد، مهتد، آذربد، 

 موبد
     

54 -če تصغیر 
دریاچ ، درترچ ، 
کتابچ ، باغچ ، 
 دیگچ ، بازارچ 

     

53 -če شتاهت 
 ماهیچ ، میخچ ،

، 9دنتالچ  ،1مچ یتی
 کمانچ 

     

56 -če نوتت 
، تاریخچ ، چ یباز
     ˟ 3(، نوچ 4)پاچ  پایچ 

55 -či شغلی 
چی، چی، تلفنپوت

چی، درشک 
 چیشکارچی، نظارت

     

55 -či راعلی 

تماشاچی، هوچی، 
چی، سو استفاده

شیپورچی، جارچی، 
 راچارچی

     

                                                                                                                                  
 گویند.چون این غذا گوشت ندارد گویی یتیم است ب  این خا ر ب  آن یتیمچ  می -1

 در انوان شتی  دم و دنتالة حیوانات -9

 ی از شلوارتروم -4

 منووب ب  جوان نوخواست  -3
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56 -či نخودچی نوتت ˟     

55 
-dân/-

dâni
1

 
 مکانی

نمکدان، شمعدان، 
دان، گلدان،  جام 
دانی،  ، زبال رلمدان

کاهدانی، مرغدانی، 
 ناندانی، هلفدانی

     

52 -dân خاندان نوتت ˟     

51 -dis شتاهت 
ناودیس، مهدیس، 
مهردیس، گلدیس، 

 تندیس
     

59 -e
 ابزار 9

تاب ،  مال ، گیره، پوش ،
آرای ، شناس ، چکان ، 

 وب ک
     

54 -e 4شتاهت 
دیواره، بدن ، روی ، 
پای ، دست ، تن ، زبان ، 

 سار 
     

53 -e نوتت 
بهاره، زموتان ، پاییزه، 

      تابوتان ، هفت 

56 -e راعلی 
خوره، ررت ، آمده، 
ایوتاده، نشوت ، کن ، 

 مرده
     

55 -e مفعولی 
نوشت ، شنیده، گفت ، 

      دیده، بردهخورده، 

55 -e سازاسم 
دیده، نام ، بوت ، بنده، 

      رشت ، اندیش 

56 -e مصدری 
گری ، خنده، نال ، پوی ، 

  ˟     پذیره، دلشوره

55 -e مکانی 
پاشوی ، لت ، دهان ، 

گوش ، خراب ، سرداب ، 
 گرماب 

     

                                                                                                                                  
 .است این پووند از سوی نگارندگان ارزوده شده -1

( ایان جاز    1459گران پیرو شقاری )است، ولی از آنجا ک  پووهش هم تتت کرده« تحقیر»( این وند را با معنی 1451کلتاسی ) -9

 اند.کردهدانند، آن را در جدول تتت نبوت میرا واژه

 کا  در ررهنا  دهخادا و معاین، ایان پواوند در کلماات        داناد، در حاالی  در دیواره را پووند تصغیر می e–( پووند 1451کلتاسی ) -4

 اند. تری بوده و ب  همین دلیا این معادل را ب  کار گررت گران، معادل صحی کار ررت  ک  از نظر پووهش گفت  با معنی شتاهت ب  پیش
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62 -ele گردل ، آبل  نوتت ˟     

61 -eli گردلی نوتت ˟     

69 -estân مکانی 

گلوتان، بوستان، 

دبوتان، ررهنگوتان، 

 بیمارستان
     

64 -eš مصدری 

روش، کوشش، 

 پویش، دانش، سازش،

 برش، دمش
     

63 -fâm  رن 

رام، گلفام، سی 

رام،  رام، لعا ریروزه

 ستزرام، زردرام
     

66 -faš شتاهت 
ش، اژدهارش، پرستارر

 1خورشیدرش
˟     

65 9
-gâh مکانی 

دادگاه، دانشگاه، 

کارگاه، رزمگاه، 

 پووهشگاه
     

65 -gân نوتت 

مهرگان، تیرگان، 

آبریزگان، اندامگان، 

 ارزارگان
     

66 -gâr راعلی 

پرهیزگار، آموزگار، 

سازگار، رستگار، 

 پروردگار
     

65 -gâr ار، یادگارروزگ نوتت ˟     

52 -gar گرگر، خصومتتوان دارندگی ˟     

51 -gar شغلی 

آهنگر، ررتگر، 

گر، زرگر، صنعت

 گرپووهش
     

59 -gar راعلی 

گر، گر، ویرانستم

گر، گر، پرخاشروشن

 یغماگر
     

                                                                                                                                  
 است. هجری( ذکر شده 5و  6ووند کهن در متون کهن از جمل  ررامرزنام  )ررن این پ -1

  ا از آنجا ک  ایان جاز ، با  تنهاایی و با     سازی امروز زبان رارسی بویار زایاست، امّبا معنای زمانی در واژه« گاه»با آنک  جز   -9
 ة ما کنار گذاشت  شد.رود، این جز  از مطالعکار می  صورت تکواژ آزاد نیز در زبان رارسی ب
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54 -gari
1

 مصدری 
گری، وحشی

گری، گری، درمان ستم
 یمیاگریگری، کویران

     

53 -gari مکانی 
گری، آهنگری، کنوول

زرگری، درودگری، 
 گری، موگریآرایش

     

56 -gin آمیختگی 
غمگین، شرمگین، 

اندوهگین، خشمگین، 
 سهمگین، آزرمگین

     

55 -gun شتاهت 
گون،   ل  ریرگون،

گون،  گلگون، بنفش 
 آذرگون

     

55 -i مصدری 
ی، بدی، سپیدی، خوب

      سیاهی، بلندی، زندگی

56 -i نوتت 
دینی، شهری، 

کشوری، الهی، پایینی، 
 با یی، بغلی

     

55 -i مکان 

شهرداری، 
شویی،  دست

روشویی، انتاری، 
 نجاری

     

122 -i راعلی 
جنگی، مالراتی، 
پروازی، تهاجمی، 
 گشتی، انقالبی

     

121 -i ولیمفع 
پیشنهادی، دریارتی، 
بازیارتی، پرداختی، 

 مرجوعی
     

129 -i زمان 
عصری، شتی، 
صتحی، ظهری، 
 سحری، غروبی

     

124 -i تحتیب 
مامانی، بابایی، خانمی، 
آرایی، نازی، گلی، 

 داداشی
   ˟  

                                                                                                                                  
 در ابتدا رصد داشتیم با نهایت احترام ب  استاد ررزان ، دکتر کلتاسی عزیز، این پووند را حذ  کنیم و شاواهد را بارای پواوند     -1
-i در های حاما این پووند، ب  صورت صفت در رارسی وجود ندارناد و  ا مشاهده کردیم ک  برخی از واژهامّ ؛مصدری ارائ  دهیم
گری، با  هماین دلیاا، ایان پواوند را با  هماین        از جمل  واژة وحشی ؛شوندساخت  می gari–ر در بدو امر با الصاو پووند ظاه

 صورت در اینجا ارائ  دادیم.
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123 -i رابلیت 
خوردنی، پوشیدنی، 
گفتنی، خریدنی، 

 ساختنی
     

126 -iče تصغیر 
دریچ ، بزیچ ، 
، 1دمتالیچ ، کمیچ 

 9مشکیچ 
     

125 -ik نوتت 

تاریک، نزدیک، 
تاجیک، 

، 4شناسیک روان
 پارسیک

     

125 -in نوتت 
بلورین، سیمین، 

زرین، آهنین، موین، 
 پو دین

     

126 -ine نوتت 
چوبین ، پشمین ، 

سیمین ، خاگین ، زرین ، 
 3آردین 

     

125 -ir 6دلیر، کفیر نوتت ˟     

112 -iyân نریان، مادیان نوتت ˟     

111 -iyâne نوتت 
سالیان ، ماهیان ، 

     ˟ روزیان 

119 -iyyat مصدری 
انوانیت، روحانیت، 
جدیت، بدویت، 

 مهدویت
     

114 -iyye مکانی 
ترکی ، اسکندری ، 
مهدوی ، رادسی ، 

 روسی 
     

113 -iyye نوتت 
، ابالغی ،  یاعالم

شوری ، یومی ، داعی ، 
 اولی 

     

                                                                                                                                  
 ب  معنای کمان کوچک و ب  کمانچ  گویند. -1

 مشک کوچک -9

 ساز در سااخت واژه پووند صفت  مثابة دب رارسی باز سوی ررهنگوتان زبان و اب  تازگی  سترون بوده این پووند ک  تقریتاً -4

 است. ب  کار گررت  شده

 حلوا -3

 ب  معنای سرخوشی« کیف»یا « کِف»منووب ب   -6
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116 -ize نوتت 
پاکیزه، ایرانیزه، 
مدرنیزه، مکانیزه، 

 اسالمیزه
     

115 -ji میانجی نوتت ˟     

115 -kade مکانی 
دهکده، دانشکده، 
زیتاکده، بتکده، 
 آتشکده، میکده

     

116 -lâx مکانی 
سنگال ، نمکال ، 
دیو  ، رود  ، 

   آتش
     

115 -lu نوتت 
لو، لو، دهخرمالو، شش

      لو، چمارلو، دورلوس 

192 -mân مصدری 
زایمان، سازمان، 
ساختمان، کُشتمان، 

 1بازمان
     

191 -mân نوتت 
دودمان، رهرمان، 

، 4، دژمان9کهرمان
 3مانکش

     

192 -mâni نوتت 
، خودمانی، 6سوزمانی

     ˟ 5دردمانی

194 -mâni سیرمانی مصدری ˟     

193 -
ma?âb 

 دارندگی

مآب، جاللت
مآب،  مغفرت
مآب،  رسالت
مآب،  ردسی
 مآب عرران

     

196 -
ma?âb 

 شتاهت

مآب، اروپایی
تاجرمآب، 

مآب، اشترمآب،  ررنگی
 بمآررانو 

     

                                                                                                                                  
 فتورّ -1

 کهربایی -9

 فسّمتأ -4

 زمین زراعی -3

 در ررهن  دهخدا ب  معنای زن بدکاره -6

 دارای درد -5
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195 -mand دارندگی 
هنرمند، دانشمند، 
تروتمند، آرزومند، 

 هوشمند
     

195 -nâ نوتت 
تنگنا، رراخنا، تیزنا، 

      درازنا، گِردنا

196 -nâk 
آمیختگی 
 )نوتت(

خشمناک، غمناک، 
اندوهناک، ترسناک، 

 دردناک
     

195 -om عدد ترتیتی 
دوم، سوم، چهارم، 
پنجم، ششم، هفتم، 

 هشتم
     

142 -ow کشو، ولو نوتت ˟     

141 -pâd محارظ 
آذرپاد، آتروپاد، دژپاد، 

 ازتشپاد، مهرپاد
 ˟     

149 -qâle تصغیر 
بزغال ، جزغال ، چغال ، 

      غال ، داس1کنغال 

144 -sâ شتاهت 
پریوا، مهوا، مهرسا، 

      دلوا، گلوا

143 -sân شتاهت 
هموان، یکوان، 
مهوان، دیوسان، 

 شیرسان
     

146 -sâr شرموار، غموار دارندگی ˟     

145 -sâr مکانی 
سار،  سار، سای چشم 

کوهوار، گلوار، 
 شاخوار

     

145 -sâr نوتت 
رخوار، نگونوار، 

، خاکوار، 9پاسار
 سار ستک

     

146 -sar مکانی 
، بابلور، گچور

رودسر، سنگور، 
 رامور

     

145 -sir مکانی 
گرمویر، سردسیر، 
     ˟ بردسیر، تنگویر

                                                                                                                                  
 کنیز = کن -1

 لگد -9
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132 -šan 1گلشن، دوشن مکانی ˟     

131 -vâ نوعی آش 
، گندموا، 9برغوتوا

 وا، سِکوا، پی 
     

139 -vâ پووا شوا،یپ محارظت ˟     

134 -vâde خانواده نوتت ˟     

133 -vân محارظ 

سروان، زروان، 

، 4شتروان، دستوان

 دشتوان
     

136 -vâne دارندگی 

پشتوان ، خندوان ، 

پروان ، استوان ، 

 3دستوان 
     

135 -vâr دارندگی 
امیدوار، عیالوار، 

 ،6سوگوار، دلوار
     

135 -vâr شتاهت 

وار، پدروار، شاه

دروار، وار، ما ممعلّ

 وار، گداوارکودک
     

136 -vâr خانوار نوتت ˟     

135 -vâre شتاهت 

ماهواره، گاهواره، 

، 5، جگرواره5هوشواره

 موشواره
     

162 -vâre نوتت 
، 6گوشواره، دستواره

 5مشتواره
˟     

161 -vand 11سپهوند، 12دریکوند شغا،      

                                                                                                                                  
 شیدن شیرظر  سفالی بزرگ برای دو -1

 است. شدهدر وارع نوعی آش بوده ک  با برغوت )تره بهاری( پخت  می -9

 .ک  در جن ، در دست کنند نیآهن یساعد -4

 ساعدی آهنین ک  در جن ، در دست کنند. -3

 شجا  و دلیر -6

 هوش مصنوعی -5

 کتد مصنوعی -5

 دستی شتانانعصا و چوب -6

 یک مشت از هرچیزی -5

 دارخزان  -12

 نگهتان سپاه -11
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، 9، ترکاشوند1بازوند

 4دالوند

169 -vand 
منووب ب  
 نام ایا

بیرانوند، پو دوند، 
یوسفوند، کیاوند، 

 شاهی وند
     

164 -var راعلی 
ور،  ور، شعل حمل 

 شناور، کنشور، پاسور
     

163 -var دارندگی 
نامور، هنرور، 

ور،  ور، پیش  بخت
 جانور،گویشور

     

166 -vaš شتاهت 
ش، پریوش، مهو

وش، مهروش،  ررشت 
 گلوش

     

165 -u 
دارندگی و 
 نوتت

ریشو، ستیلو، غرغرو، 
اخمو، دماغو، عرعرو، 

 هارو جیغو، ها جیغ
     

165 -u ترسو، شاشو راعلی ˟     

166 -uk رّموک راعلی ˟     

165 -uk نروک نوتت ˟     

152 -ul پنجول نوتت ˟     

151 -ule زنگول  نوتت ˟     

159 -ulu زاغولو، کوچولو نوتت ˟     

154 -umand دارندگی 
تنومند، برومند، 

 هوتومند
˟     

153 -un گردون راعلی ˟     

156 -un ارزون مفعولی ˟     

155 -un آزمون مصدری ˟     

155 -un اتدرون، درون مکانی ˟     

156 -ur رنجور، مزدور، نمور دارندگی ˟     

155 -yâr دارندگی 
هوشیار، بختیار، 
 کامیار، دلیار، مازیار

     

152 -yâr آبیار، گاویار، ماهیار،  محارظ     

                                                                                                                                  
 موئول بازها -1

 تیراندازها، تکموئول تیر و کمان -9

 یکی از ایالت کرد ایران -4
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 شهریار، مهریار

151 -yun همایون، زریون شتاهت ˟     

159 -zâr مکانی 
 زار، زار، پنت گلزار، شوره

      زارزار، بنفش شن

154 -že نایوه تصغیر ˟     

 گیری نتیجه بحث و -4

باودگی ونادهای اشاتقاری، میازان     با  معیارهاای متعاار     توجّا  تاا باا   نوشتار پایش رو ساعی شاد     در

اشاتقاری   وناد  (156)مجمو  و در کنیمسی جهانی بررسی اشتقاو رارسی را در مقیا ررایندگی بود متعار 

باودگی، بار   برای تعیین متعاار   مشتقة واژ (552)بیش از  ب  همراه ،پووند (154)پیشوند و  (99)اما ش

ت و از رهگاذر کااوش در   ( با  درّا  9212شاناختی ارائا  شاده از ساوی کوربات )     اساس پنج معیار رده

ناد  نشاان داد هاای پاووهش   داده شدند.بررسی  های واژگان رارسی و نیز موتور جوتجوی گوگاررهن 

، معیااار پوااوند (55)پیشااوند و  (9)شاااما  ونااد اشااتقاری (56) ونااد اشااتقاری، (156)از مجمااو  کاا  

 ند.  نکردپذیری را رعایت  جایگزین

پواوند رعایات   یاک   یک از سوی شفاریت صوری و مدخا جداگان ، هرمعیارهای شفاریت معنایی،  

تاوان نتیجا  گررات    د. بر این اساس مینشدند. معیار حاما معنایی اضاری از سوی تمام وندها رعایت ش

 پذیری است ک  بر عادم سااخت  جایگزینعدم رعایت معیار  ،ک  با ترین انحرا  نظام اشتقاو در رارسی

واژی، عادم زایاایی   در مطالعات ساخترا د لت دارد. این شرایط واژگان جدید  یا ساخت بویار محدود

آنجاا کا  بیشاترین تعاداد ونادهایی کا  یکای از معیارهاای         بناابراین از   ؛دانناد میبودگی وند یا سترون

را  «عادم زایاایی ونادها   » ب  عتارت دیگار این وندها هوتند، ة اند، در زمربودگی را رعایت نکرده متعار 

دانوات. موضاو  عادم    بودگی کاما گررتن وندهای اشتقاری رارسی از متعار راصل ترین دلیا باید مهم

نوتت داد )چون بوایاری از ونادهای   وند ب  تاریخی بودن رقط توان آن را نمی زایایی برخی از وندها ک 

با  معناای    judâgih ةل در واژامثا بارای  پهلاوی،   ih–ة ماناد سااز، بااری  اسام  i- پووند جمل  تاریخی از

   گنجد.تری دارد ک  در این مقال نمیردهتگوة از زایایی با یی برخودار هوتند( نیاز ب  مطالع« جدایی»

با  معنای    -varشتقاری وند اپیش ، مشاهده شد ک  تنها،در خصوص عدم رعایت معیار شفاریت معنایی 

هاا،  کا  در سااختِ برخای دیگار از واژه    با وجودی  وندهاة است و بقی این معیار را رعایت نکرده« با »

 داشاتند؛ معناایی   مورد نظر این پووهش، شافاریت ة واژپنج  ولی چون حدارا در ،شفاریت معنایی ندارند

حاصاا  ة رعایت نشاد. واژ  ale–از سوی پووند  معیار شفاریت صوری تنها .امتیاز مربوط را کوب کردند

رای  صاورت مشاتق، معرّ   های واژگان و نیز در جوتجوی گوگا با  از این پووند در هیچ یک از ررهن 
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 ( تتات نشاده  1452مکنازی ) حاصا از آن در ررهنا  پهلاوی   ة است. از آنجا ک  این پووند و واژ نشده

 شدگی آن مطالعات بیشتری انجام داد.  توان در مورد بویط انگاشت است، پس، وندی کهن نتوده و می

دارد ای کااربرد محااوره  رقاط  کا   ، از آن رو i–امتیاز معیار مدخا جداگان  را تنهاا، پواوند تحتیاب     

شادن با  پایا ، یاا      رارسی پاس از ارازوده  و در نهایت مشاهده شد ک  تمام وندهای زبان  دریارت نکرد.

دهند، از این رو امتیااز معیاار پانج نیاز با  تماام       یا معنای پای  را تغییر می ارزایندمعنایی اضار  ب  پای  می

پذیری و شافاریت صاوری   ، ک  دو معیار تجزی «نوتت» ale–پووند  ب  جز ق گررت.وندهای رارسی تعلّ

ررار گررتند، تنهاا، امتیااز   معیارها در رهرست عدم رعایت های اشتقاری ک  وند دیگربود،  را رعایت نکرده

راصال    کاماا  بودگیمتعار وضعیت درج  از یک  توان گفت ک  تنهااز این رو می ؛معیار را نگررتند (1)

   با معنای نوتت است. ale–ترین وند رارسی، پووند داشتند. بر این اساس، نامتعار 

وند اشاتقاری رارسای از مجماو      (56)شود ک  در مجمو  های پووهش، مشاهده میب  یارت  توجّ با  

تاوان چناین   از ایان رو مای   ؛درج  رعایت نکردناد یک  بودگی را ب  میزانوند، معیارهای متعار  (156)

نظاام   بودگی راصل  دارند.وندهای اشتقاری رارسی، ب  میزان یک درج  از متعار  %(43) نتیج  گررت ک 

 (51)ا باا احتوااب   کارد، امّا  امتیاز کوب می (556باید ) بود،قاو رارسی اگر ب   ور کاما متعار  میاشت

 بودگی راصال  گررتا   از متعار  %(95/5) ، یعنی ب  میزاناست امتیاز کوب کرده (523)عدم امتیاز گیری، 

دهاد  نشان مای بودگی ار متعار  است. این میزان از متع (%54)یا ب  عتارت دیگر ب  میزان حدود  است

هاای دنیاا   متعار  این نظام در میان زباان ة ب  نمونزایای خود،  وندهای غیروجود با  نظام اشتقاو رارسی،

اناد  بودگی را رعایت نکارده وندهایی را ک  معیارهای متعار ( 6و ) (3(، )4جداول ) بویار نزدیک است.

 اند. شتب  نمایش گذا

 پذیری را رعایت نکردندار جایگزینوندهایی که معی .(3)جدول 

 پذیری را رعایت نکردندوندهایی که معیار جایگزین
 .برعکس -vâžکثرت،  -bol پیشوندها: 
 ی،رااعل  -âne،نواتت  - âleنواتت،  - âl ،یمصادر  -âlشاتاهت،   - âl،یرااعل  - âk ساز،اسم - âde،یمفعول -â ت،یرابل -â پسوندها:

-âni  ،مصدری-âr ،مفعولی -âr  ،نوتت-âvand  ،دارندگی-âvand   ،نواتت-ak   ،تحقیار-ake   ،تحقیار-aki   ،تحتیاب- aki   ،نواتت 
-aki  ،شغا-alân  ،نوتت-ale  ،نوتت-and  ،راعلی-and  ،مصدری-and  ،رابلیات-ande  ،نواتت -ang   ،نواتت-ar   ،نواتت-bâr 

 gar-شاتاهت،   faš-نواتت،   eli-نواتت،   ele-، نواتت  dân-نواتت،   či-نواتت،   če-حاریص،   bâre-مکانی،  bâr-ساحا و کنار، 
 sâr-نواتت،   ow-مصادری،   mâni-نواتت،   -mâniنواتت،   -jiنواتت،   -iyâne نوتت، - iyânنوتت،  ir-نوتت،  gâr-دارندگی، 
 نواتت،  uk-رااعلی،   uk-رااعلی،   u-نواتت،   vâre-نواتت،   vâr-نواتت،   -vâdeمحاارظ،   vâ-مکانی،  šan-مکانی،  sir-دارندگی، 

- ul   ،نوتت-ule   ،نواتت-ulu  ،نواتت -umand   ،دارنادگی-un  ،رااعلی-un   ،مفعاولی-un   ،مصادری-un   ،مکاانی-ur   ،دارنادگی 
-yun  ،شتاهت-že تصغیر. 
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 وندهایی که معیارهای شفافیت معنایی و صوری و مدخل جداگانه را رعایت نکردند (.4جدول )

را « شفافیت معنایی»وندهایی که معیار 

 نکردند رعایت

را « شفافیت صوری»وندهایی که معیار 

 رعایت نکردند

را « مدخل جداگانه»وندهایی که معیار 

 رعایت نکردند

 - - با  -var :شوندهایپ

 تحتیب i- نوتت ale- -پسوندها: 

 را رعایت نکردند بودگیی متعارفتعداد وندهایی که معیارهاکل . (5ل )وجد

تعداد وندهایی که 

پذیری را تجزیه معیار

 رعایت نکردند

 ییتعداد وندها

شفافیت  اریکه مع

 تیرا رعا معنایی

 نکردند

 ییتعداد وندها

شفافیت  اریکه مع

 تیرا رعا صوری

 نکردند

 ییتعداد وندها

مدخل  اریکه مع

را  جداگانه

 نکردند تیرعا

 ییتعداد وندها

 اریکه مع

را  یریپذ هیتجز

 نکردند تیرعا

مجموع تعداد 

وندهایی که 

 ارهایمعی

بودگی را  متعارف

 رعایت نکردند

56 
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 منابع
 در:: رویکرد مطابقة متعاار .  رارسی بررسی تأتیر ستک متن در نظام زبان(. 1453داوری، شادی و ملیح  صفایی )

 .، )صمشاهد  و آموزش رارسای  اسیشنمقا ت سومین همایش زبانمجموع م. معصو ینیمحمد حوسید 

 پارسی. ةتهران: نویو (.155

ای واژمعناایی و نظاام   (. نظام رعا در گویش انارکی: مقول 1456شکور  جعفری و خدیج  رجتی ) ؛---------

 .96-5 (،5) 3 ،های ایرانیزبان رارسی و گویشانشقاری. ة مطابق

 . تهران: دانشگاه تهران.خدادهة امنجلدی لغت 15ة دور. (1455اکتر )دهخدا، علی

 . تهران: سمت.متانی صر (. 1465شقاری، ویدا )

 . تهران: نشر دانش.سازی در زبان رارسی معاصرها و امکانات واژهشیوه(. 1459اشر  )صادری، علی

شناسای و  زباان آباادی.  متعاار  رعلای در گاویش زیان    ة مطابقا (. 1455و مهارداد نغزگاوی کهان )   عتدی، ایران 
 .116-55(، 15) 12 ،های خراسان  گویش

ها و سطوح واژگانی در وندهای زباان رارسای از   (. بررسی  ی 1452) رانیپی یداهلل ریضیغالمعلی زاده، خورو و 

 .63-56، (9) 4 شناسی،های زبانپووهشة نشرینگاه صر  واژگانی. 

هاا و  روشگرایای.  یای تاا کیفای   گرا(. روش تحلیاا محتاوا، از کمای   1456رائدی، محمدرضا و علیرضا گلشنی )
 .69-65(، 94) 5 ،شناختیهای روان مدل

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. در زبان رارسی امروز. اشتقاو پووندی(. 1451کشانی، خورو )
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علاوم انواانی و    تهاران: پووهشاگاه   چااپ پانجم.   .ساخت اشتقاری واژه در رارسی امروز(. 1451کلتاسی، ایران )

 مطالعات ررهنگی.

تهاران: پووهشاگاه علاوم    مهشاید میررخرایای.   ة ترجما  ررهن  کوچک زبان پهلاوی.  .(1452مکنزی، دیوید نیا )

 انوانی و مطالعات ررهنگی.

 تهران: نیلورر.ررهن  رارسی عامیان . (. 1454نجفی، ابوالحون )

-56 (،4) 9 ،یشناسای تطتیقا  هاای زباان  پووهش(. شت  وند شدگی. 1452نغزگوی کهن، مهرداد و شادی داوری )

66. 

د محمّاا . در:شاادگیینااو از منظاار دسااتور  یدر رارساا«  - ب »ینقشاا راتییاا(. تغ1459) ---------------

 .یپارس ةویتهران: نو (.65-45)صص  .یرانیا هایزبان در بوتواژه یبررس مهند. راسخ

 سخن.ة تهران: مجلّآرا. حاجی(. 1493هدایت، صادو )
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