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اصطالحات تخصصي در مطالعات زباني
ويدا شقاقي )دانشگاه عالمه طباطبايي(
ما ٬در ارتباطات روزمره خود با ديگران ٬از زبان و اشارات و حرکات بدني استفاده ميکنيم؛
مثًال موافقت خود را در زبان فارسي گفتاري ٬با بله ٬آره ٬معلومه و نظاير آنها؛ يا بـا پـايين
آوردن سر و به هم زدن پلکها اعالم ميکنيم .گويشوران هر جامعه زباني نشانههاي برقراري
ارتباط با ديگر افراد را ميشناسند و به هنگام نياز آنها را به کار ميبرند .هرچند گاهي در
استفاده از اين نشانهها اشتباه رخ ميدهد که منجر به بروز بدفهمي و اختالف ميگردد٬
چه بسا اين سو ِء تفاهم و اختالف به کمک کسي و با درک صحيح موقعيت رفع گردد.

در حوزه علوم ٬برقراري ارتباط حکـم ديگـري دارد .در ايـنجا ٬هـدف از بـرقراري

ارتباط ٬منتقل ساختن اطالعات دقيق و صريح است و هرگونه ابهام يا بدفهمي مانع کسب
نتايج مورد نظر ميشود .بنابراين ٬برخالف آنچه در ارتباط عادي گفتاري رخ ميدهد ٬از
ـکوتاهـسازي و حذف آنچه ميان طرفين معهود و شناخته شده است اجتناب ميشود و ٬با
بيان دقيق و کامل کليه اطالعات مورد نياز ٬امکان درک درست مطلب فـراهـم مـيآيد.
همچنين ٬از کاربرد صنايع لفظي و بديعي خودداري ميشود؛ زيرا هدف از نوشته علمي
مـد نـظر است .از ايـن رو ٬در
زيباييآفريني نيست و تنها انتقال دقيق و روشن مـطالب ِّ
هريک از حوزههاي علوم ٬اصطالحاتي خاص با تعاريف دقيق کاربرد دارند که گاه کامًال
با معاني آنها در حوزههاي ديگر متفاوت است .مثًال کلمه توان به معني »قدرت« و »قوه«
به کار ميرود؛ اما ٬در رياضيات ٬به حاصل ضرب يک يا چند بار عدد در خود تعريف
ميشود .واژگان تخصصي هر حوزه به مقتضاي موضوع آن حوزه با ديگر حوزهها فرق
٥١

٥٢

نامه فرهنگستان ١/ ٧
اصطالحات تخصصي در مطالعات زباني

مقاله

دارد ٬هرچند اصطالحات مشترک چند حوزه نيز وجود دارد.
در حوزه مطالعات زباني نيز ٬مقصود پژوهشگران انتقال دقيق مفاهيم است تا بتوان
بهـدرستي عملکرد بخشهاي متعدد آن را توصيف کرد .از اين رو ٬زبانشناسان نيز سعي
ميکنند تا اصطالحات مورد نياز خود را به دقت تعريف کنند تا از بروز هرگونه بدفهمي
پرهيز شود .در اين مقاله ٬برـآنيم تا چند اصطالح زبانشناسي مربوط به ساختمان واژه را
بررسي و توصيف کنيم.
 .١پيشينه مطالعات
دستورنويسان ايرانـي از جـمله قـريب و هـمکاران ) ٬ (١٣٦٣خـانلري ) ٬ (١٣٦٣شـريعت
) (١٣٦٤و خيامپور ) (١٣٧٢هيچـيک بـخشي از دسـتور را صـرف نـناميدهانـد .آنـها بـراي
توصيف زبان فارسي ابتدا به اجزاي کالم سپس نسبتًا بـهـاخـتصار بـه سـاختمان جـمله
پرداختهاند .مشکور ) (١٣٤٩دستور خود را به شش بخش زير تقسيم کرده است :صرف٬
حروف مفرد و مرکب ٬نحو ٬پساوندها و پيشاوندها ٬کلمات مرکب ٬عربي در پارسي .اما
وي نيز ٬در بخش صرف ٬اجزاي کالم را توصيف کرده است .مثًال ٬ضمن تقسيم اسم به
چند نوع ٬ساختمان آن را توصيف و کاربرد نحوي آن را به صورت مفرد يا جمع ٬معرفه
معنائي آن را به صورت مترادف و متضاد و نظاير آن بيان کرده
يا نکره ٬همچنين ٬کاربرد
ِ
است )ص . (٣٠-٢٨عالوه بر شباهت دستورهاي مؤلفان ايراني در طبقهبندي و توصيف
بخشهاي زبان وجه اشتراـک ديگري که کامًال مشهود است درـهـمـآمـيختن تـوصيفهاي
همزماني و تاريخي است .در همه اين آثار ٬عالوه بر توصيف وضع موجود ٬به مواردي
اشاره شده است که تنها به مطالعات تاريخي زبان مربوط ميشود .مثًال براي توصيف
ماضي استمراري به کاربرد پيشوندهاي ميـ و هميـ و پسوند ــي )بهـتنهايي يا هـمراه
پيشوند( اشاره شده )قريب و همکاران  (١٥٨ :١٣٦٣و بيت زير شاهد آورده شده است:
ـگر آنها که ميگفتمي کردمي

نکوسيرت و پارسا بـودمي

در دستور شريعت ) (١٣٤ :١٣٦٤آمده است :ميـ در اول فعل ماضي مـعني اسـتمراري
ميدهد و هميـ مانند ميـ است و در قديم استعمال ميشده است .وي سپس )ص(١٤٢

اضافه ميکند که گاهي ٬قبل از فعل ٬ميـ يا هميـ ميآورند و پس از آن حرف ــي مانند
ميرفتمي و هميرفتمي .مشکور ) (٨٥ :١٣٤٩از دو لفظ ميـ و هميـ براي سـاختن مـاضي

مقاله

نامه فرهنگستان ١/ ٧
اصطالحات تخصصي در مطالعات زباني

٥٣

استمراري نام ميبرد .وي نيز به کاربرد ميـ و هميـ با ياي استمرار در قديم اشاره ميکند
و شاهدي از سعدي ميآورد:
ـکسان که در رمضان چنگ ميشکستندي

نســيم گـل بشـنيدند و تـوبه بشکسـتند

خيامپور ) ٬ (٨٣-٨٢ :١٣٧٢ضمن توصيف ماضي استمراري ٬با ارائه شواهدي از زبان
معاصر و سعدي وندهاي ميـ و هميـ را نشانههاي ماضي استمراري قلمداد ميکند:
بهزاد وقتي رسيد که من سوار ماشين ميشدم.
ور وزيــر از خـدا بـترسيدي
ـکسان که در رمضان چنگ ميشکستندي

همچنان کز َملِک َملَ ک بودي
نســيم گـل بشـنيدند و تـوبه بشکسـتند

در اين ميان ٬خانلري ) (٣٤ :١٣٦٣تنها ماضي استمراري را تـوصيف کـرده و فـقط از
نشانه ميـ شاهد آورده است .وي هيچ اشارهاي به وندهاي هميـ و ــي نکرده و براي
آنها شاهدي از اشعار متون قديم نياورده است.
وجه اشتراـک ديگر اين دستورنويسان درهمآميختن گونههاي زباني است .آنها اغلب
از گونههاي نوشتاري بهويژه ادبيات )نظم و نثر( شـاهد مـيآورند و تـوجهي بـه گـونه
ـگفتاري ندارند؛ حال آنکه تفاوت نظرگيري بين گونههاي گفتاري و نوشتاري ٬رسمي و
غيررسمي ٬و ادبي و غيرادبي وجود دارد .ازاينرو ٬زبانشناسان ٬براي تـوصيف دقـيق
ـکارکرد زبان ٬از درهمآميختن اين گونهها اجتناب ميکنند.
در مطالعات زبانشناسان غربي نيز تا اواخر قرن نوزدهم وضع کمابيش به همينسان
بود؛ اما ٬از آغاز قرن بيستم ٬مطالعه آنان در ساخت زبان تخصصيتر شده و جنبههاي
متعدّ د آوايي ٬صرفي ٬نحوي ٬معنايي و کاربردي را درـبرـگرفته است .در حوزه صرف٬
پژوهشگران منحصرًا به ساختمان واژه و فرايندهاي ساخت واژه و اجزاي سازنده هـر
واژه توجه ميکنند.
تا دهه هشتم قرن بيستم ٬توجه چنداني به مطالعات صرفي نميشد .در نيمه اول قرن
بــيستم ٬زبــانشناسان سـاختگرا بـه سـاخت زبـان در سـطوح مـتعدد تـوجه کـردند و
آوائي زبان
ـکوچکترين واحد ساختاري زبان را واج نام نهادند .واج کوچکترين واحد
ِ
معي ني از واجها
است که معني ندارد اما تمايز معني پديد ميآورد .در هر زبان ٬مجموعه ّ

وجود دارد که در جايگاههاي آغازي و مياني و پاياني مينشينند .مثًال ٬در زبان فارسي٬
واج خ  /x/ـ ٬در بافتهاي سهـگانه مذکور در واژههاي خار ٬بخت ٬ملخ نشسته است .چنانچه به
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س /s/

مقاله

را بهـکار ببريم ٬واژههاي سار و بست و ملس را با معاني ديگر به دست

خواهيم آورد.
در سطحي ديگر از ساخت زبان ٬عناصر ديگري موسوم به تکواژ بررسي شد که از
يک يا چند واج همنشين ساخته ميشود و کوچکترين واحد معنيدار زبان است .اين
زبانشناسان تکواژهاي زبان را به دو گروه واژگاني )مانند شوخ  ٬گـل  ٬خـواب( و دسـتوري

)مانند تو  ٬که  ٬با ( تقسيم کردند .عالوه بر آن ٬تکواژهاي واژگاني و دستوري را از نظر نحوه
ـکاربرد در ساخت به دو گروه آزاد )مانند زن  ٬اسم؛ جوان  ٬صفت؛ از  ٬حرف اضافه؛ مـن ٬
ضمير ناپيوسته( و وابسته )مانند خواهــ ـ ٬فعل؛ ــت  ٬ضمير پيوسته ٬و ــار  ٬پسوند اشتقاقي(
تقسيم کردند .تکواژ آزاد مستقًال در ساخت به کار ميرود امـا تکـواژ وابسـته هـيچگاه
مستقًال در ساخت ظاهر نميشود و هميشه متصل به تکواژي ديگر است .تکواژ وابسته
دستوري را نيز ٬با توجه به نقش آن ٬به دو نوع وند اشتقاقي و تصريفي تقسيم کردند.
به اين ترتيب ٬تکواژ کوچکترين واحد معنيدار )واژگاني يا دستوري( زبان به شمار
رفت که بدون از دست دادن معني يا نقش دستوري قابل تقسيم به اجزاي کوچکتر نبود.
زبانشناسان ساختگرا به ساخت جمله يعني مطالعات نحوي و به مطالعات معنايي توجه
چنداني نداشتند .در نيمه دوم قرن بيستم ٬زبانشناسان توجه خود را بـهـتـدريج بـه دو
حوزه نحو و معني گسترش دادند .در چارچوب مطالعات اوليه دستور زايشي ٬بيشترين
توجه به نحو معطوف بود و پژوهشگران رغبت چنداني به ديگر حوزههاي زبان از خود
نشان نميدادند.
آنان در مطالعات زباني با اشکاالت بيشماري مواجه شدند که ناشي از تعامل ديگر
حوزههاي زبان با نحو بود .ازاينرو ٬رفتهرفته آن حوزهها نيز در مدار توجه قرار گرفت .از
دهه هشتم قرن بيستم به بعد ٬به مطالعات صرفي و معنايي و کاربردي نيز در کنار نحو يا
مجزا از آن پرداخته شد .از دهه نهم ٬زبان به عنوان مجموعهاي از چند حوزه مستقل اما
در تعامل با يکديگر توصيف شد ) ( Chomsky 1981ـ .يکي از اين حوزهها صرف نام دارد.
 .٢مطالعات صرفي
َم تيوز

)( Mathews 1991: 9

صرف را شاخهاي از دستور ميخواند که به سـاختمان درونـي

واژهها ميپردازد .به نظر او ٬ساختمان واژه را از دو جنبه ميتوان بررسي کرد :سـاخت
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واژه ١و تصريف) ٢ص (١٥-١٤ـ .ساخت واژه به توليد واژههـاي تـازه مـربوط مـيشود در
صورتي که تصريف با صورت کلمه سرـوـکار دارد و نشانههاي مـقولههاي دسـتوري را
شامل ميشود .وي ٬براي توجيه اين تفکيک به فـرهنگ لغت اسـتناد مـيکند کـه کـليه
واژههاي زبان در آن فهرست شدهاند اما از صورتهاي تصريفي کلمه در آن اثري نيست.
مثًال ٬در فـرهنگ فـارسي مـعين واژههـاي شکـيب  ٬شکـيبا  ٬نـاشکيبا  ٬نـاشکيبايي بـه صـورت
مدخلهاي مجزا درج شدهاند اما صورتهايي مانند ميخوانم  ٬ميخواند ؛ جوانتر  ٬جوانتـرين ؛
مدادها که داراي وند تصريفي هستند در آن وارد نشده است.
متيوز ٬با ارائه شواهدي از زبانهاي متعدد ٬نتيجه مـيگيرد کـه ٬بـه رغـم شـباهتهاي
صوري و ريشهشناختي واژهها در هر زبان ٬ميتوان مطالعه آنها را در دو بـخش مـجزا
انجام داد .واژه قاموسي ٣ـمحصول فرايندهاي واژهسازي از قبيل اشتقاق و ترکيب است و
صورت کلمه ٤حاصل فرايند تصريفي.
هرـدو فرايند اشتقاق و تصريف با افزودن تکواژ وابستهاي موسوم به وند به پايه عمل
ميکنند .وند را با توجه به محل اتصال آن به پايه بـه پـيشوند  ٬مـيانوند  ٬و پسـوند تـقسيم
ميکنند .پيشوند به ابتداي پايه و پسوند به انتهاي آن متصل ميشود؛ اما ميانوند ساختمان
واژه را ميشکند و در درون آن قرار ميگيرد .در زبان فارسي معاصر ٬پيشوندهايي مثل
ميـ در ميروم و بيـ در بيهنر و پسوندهايي مثل ــتر در بزرگتر و ــا در دانا به کار ميروند.
اما نمونهاي براي ميانوند يافت نميشود .مـثالهايي مـثل سـراسـر و لبـالب کـه در کـتابها
بهـعنوان نمونه آمده در واقع ميانوند نيستند؛ زيرا در فارسي کلماتي چون سرسر و لبلب

نبوده تا ميانوند در درون آنها قرار گيرد.
ـگاه بعضي وندهاي تصريفي و اشتقاقي شباهت صوري دارند که يا ناشي از تحول
تاريخي است يا وامگيري يا انشقاق.٥

مثًال پسوند ــي ـ/-i/

در زبان فارسي دو نقش متفاوت

دارد :يا اسمساز است )در جواني و پيري( که ياي مـصدري نـاميده مـيشود و صـورت
تحوليافته وند ــيه /-ih/

فارسي ميانه است؛ يا صفتساز است )در درسي و تهراني( که ياي

نسبت نام دارد و صورت تحوليافته وند ــايگ  /-ig/فارسي ميانه است )ـکـلباسي :١٣٧١
 (١١٢ـ .پسوند َــن )(-an

در فارسي نشانه مصدر است که به ستاـک گذشته فـعل افـزوده

4) word form

1) word formation

3) lexeme

2) inflection

5) split

٥٦
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ميشود مانند آوردن و شنيدن ؛ و پسوند ــن ) (-anـ ٬که از زبان عربي وارد فارسي شده ٬قيد
ميسازد

مانند گاهًا و تلفنًا )همانجا  (١١٦ـ .پسوند ــه )(-e

در زبان فارسي به ستاـک گذشته

فعل افزوده ميشود و صفت مفعولي ميسازد و در تصريف براي ساختن ماضي نقلي و
بعيد و مجهول به کار ميرود ٬مانند ساخته است  ٬ساخته بود  ٬ساخته شد .اين پسـوند بـراي
ساختن صفت هم به کار ميرود ٬مانند سوخته و شکسته در خانه سوخته و ليوان شکسته که
نقش صفت بياني دارند .يعني ٬به مرور ٬پسوند ــه بـه دو پسـوند اشـتقاقي و تـصريفي
انشقاق يافته است .ايـن قـبيل ونـدها هـمآوا )مـتشابه() ٦يـعني داراي شـباهت آوايـي٬
نوشتاري و تفاوت معنايي( ناميده شده است) .متيوز (٤٢ :١٩٩١

با توجه به آنچه گفته شـد ٬تـميز ونـد اشـتقاقي از تـصريفي گـاه دشـوار مـينمايد.
ازـاينرو ٬زبانشناسان مالـکهايي براي تميز اين دو نوع وند از يکديگر پيشنهاد کردهاند
)بائر ١٩٨٣؛ متيوز ١٩٩١؛ جنسن ١٩٩١؛ گرينبرگ  ٬١٩٦٣به نقل از کارسترز مککارتي ١٩٩٢؛ گرينبرگ

 ٬١٩٥٤به نقل از کاتامبا .(١٩٩٣
بدين قرار ٬واژه صرف براي مطالعه ساختمان واژه و فرايندهاي فعال در اين حوزه به
ـکار ميرود و فرايندهاي صرفي شامل فرايندهاي متنوعي از قـبيل تـرکيب ٬ ٧اشـتقاق٬ ٨
تــرکيب و اشــتقاق ٬تکــرار ٬ ٩تــبديل) ١٠يــا اشـتقاق بـا ونـد صـفر ٬( ١١پسـينسازي٬ ١٢
سرواژهسازي ٬ ١٣اختصار ٬ ١٤آميزش ٬ ١٥و تصريفي ميشود .اين ده فرايند به واژهسـازي
اختصاص دارند .صرفيون ١٦تنها دو فرايند اول يعني ترکيب و اشتقاق را در واژهسـازي
فعال قلمداد ميکنند .ديگر فرايندها يا در زبانها چندان فعال نيستند و يا عملکرد آنها به
اندازه آن دو فرايند قابل پيشبيني نيستند .واژههايي که با اين فرايندها توليد ميشوند ٬در
مرحله ورود به نحو ٬در معرض عملکرد فرايندهاي تصريفي واقـع مـيشوند .بـه ايـن
ترتيب ٬در حوزه صرف ٬ميتوان فرايندهاي صرفي را به دو دسته سازنده واژه و سازنده
صورت کلمه تقسيم کرد .اين رويکرد را صرف دوشاخه

١٧

مينامند )آندرسن  ٬١٩٨٨اسپنسر

 ٬١٩٩١متيوز  ٬١٩٩١هسپل مت  ٬٢٠٠٢کريستال  . (٢٠٠٣در اين رويکرد ٬ابتدا واژه در واژگـان
توليد ميشود و ٬پس از قرار گرفتن ٬در ساخت نحوي نوبت عمل به فرايندهاي تصريفي
9) reduplication

8) derivation

7) compounding

6) homonym

13) acronym

12) back formation

11) zero derivation

10) conversion

17) split morphology

16) morphologists

15) blending

14) clipping
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٥٧

ميرسد تا صورت مناسب را براي آن ساخت توليد کند .اين نگرش را فرضيه واژهـگراي
ضعيف ١٨هم مينامند .در مقابل ٬نگرش ديگري موسوم به فـرضيه واژهـگـراي قـوي

١٩

مطرح است که ٬در آن ٬همه فرايندهاي صرفي ٬اعم از سازنده واژه و سازنده صورت
ـکلمه يا تصريف ٬در حوزه واژگان قرار ميگيرد) .اسپنسر (٧٣ :١٩٩١

 .٣صرف در زبان فارسي
چنانکه پيشتر گفته شد ٬در کتابهاي دستور زبان فارسي بـخش ويـژهاي بـه مـطالعات
صرفي )ساختمان کلمه( اختصاص نيافته است و تنها ٬به هنگام معرفي اجزاي کالم ٬به
اجمال به آنها اشاره شده است .مثًال ٬در دستور معروف به دستور پنج استاد )قريب و همکاران

 (٣٣-٣٢ :١٣٦٣اسم به انواع مفرد و مرکب تقسيم شده است با اين تعاريف» :اسم مفرد يا
ساده آن است که يک کلمه و بيجزء باشد« و »اسم مرکب يا آميخته آن است که از دو
ـکلمه يا بيشتر ترکيب شده باشد« .اين دستور مجموعًا نه گونه کلمه مرکب قايل شده که از
ترکيب دو واژه يا از ترکيب اسم و پساوند ساخته شدهاند .از سوي ديگر ٬اسم به انواع
جامد و مشتق تقسيم شده است با اين تعاريف» :جامد کلمهاي را گويند که از کلمه ديگر بيرون

نيامده باشد« و »مشتق کلمهاي را گويند که از کلمه ديگر بيرون آمده باشد« )ص .(٣٤با اين تقسيمبندي
دوگانه ٬اسم ساده يا بسيط يک بار مفرد و يک بار جامد شمرده شده است .اسم مرکب يا
غيرساده از اجزاي گوناـگوني چون واژه مستقل يا وند تشکيل شده و اسم مشتق از افزودن
وند به ريشه فعلي ساخته شده است .قريب و همکاران ٬در ايـن بـخش ٬از شـيوههاي
واژهسازي سخن به ميان نميآورند ٬اما در توصيف فرايندهاي تـصريف و اشـتقاق در
مبحث فعل ) (١٢٩-١٠٤تصريف را در زمره فرايندهاي سازنده صورتهاي فعلي در صرف
زمانها و وجههاي فعل )مانند کوشيدم  ٬مينويسم( برـميشمرند و اشتقاق را فرايند سازنده
واژه از ريشههاي فعلي قلمداد و مثالهايي چون گيراـگير  ٬گرفتـوـگـير  ٬گـلگير  ٬گـيره و گـيرا را
فهرست ميکنند .مثالهاي دادهشده حاـکي از آن است که آنان تفاوتي ميان اين کـلمات
قايل نيستند؛ در حالي که واژه گلگير مرکب ترکيبي )ساختهشده از دو کلمه( و واژه گيره

مشتق )ساختهشده از يک واژه و يک وند( است.
19) strong lixicalist hypothesis

18) weak lexicalist hypothesis

٥٨

نامه فرهنگستان ١/ ٧
اصطالحات تخصصي در مطالعات زباني

مقاله

آنها مشتقات فعلي را به  ١٤صيغه تقسيم ميکنند )ص .(١٠٧در اين چهارده صيغه نيز٬
ميانـواژه )ساختهشده از يک واژه و وند اشتقاقي( و صورت کلمه )ساختهشده از يک
واژه و وند تصريفي( تفاوتي قايل نميشوند .در اين باب ٬ميتوان به واژههاي دانش )اسم
مصدر( ٬دانستن )مصدر( ٬گو )امر حاضر( ٬کوشيد )ماضي( ٬کناد )دعا( ٬رونده )اسم فاعل(٬
ـگريان )صفت فاعلي( ٬کشته )اسم مفعول( ٬گفت )مصدر مرخم( ٬گفتار )حاصل مـصدر(٬
ـگرفتار )صفت مفعولي( ٬دانا )صفت مشبهه( ٬کوبه )اسم( ٬خنده )حاصل مصدر( ٬و خوره

)صفت( اشاره کرد.
ديگر دستورنويسان سنتي نيز به همين ترتيب عمل کردهانـد و مـفاهيم مـربوط بـه
صرف يا ساختمان کلمه را در اثناي توصيف اجزاي کالم به دست دادهاند و ميان ترکيب
و اشتقاق و تصريف تفاوتي قايل نشدهاند.
صادقي ) ٬ (١٣٧٢-١٣٧٠در سلسله مقاالتي با عنوان »شيوهها و امکانات واژهسازي در زبان

فارسي معاصر«  ٬ضمن توصيف انواع پسوندها ٬نمونههايي را مطرح ميکند که ميتوان آنها
را مشتق مرکب ناميد ٬چون از دو يا چند واژه و حداقل يک وند ساخته شـدهانـد .وي
):١٣٧٠ـ (٣٤٠-٣٣٩بيان ميکند که بعضي از اين ساختها در يک مـرحـله و بـعضي در دو
مرحله يا بيشتر ساخته شدهاند و ٬در اين باب ٬مثًال به کلمات راهاندازي و خشکشويي اشاره
ميکند که در يک مرحله ساخته شدهاند نه از پايههايي مثل راهانداز يا خشکشو که پسوند
ــيي به آنها افزوده شده باشد .در مقابل ٬واژههايي چون خوشبين يـا فـيلمبردار در زبـان
فارسي وجود داشته و ٬پس از افزودن پسوند ــيي به اين پـايهها واژههـاي خـوشبيني و
فيلمبرداري ساخته شدهاند.
ـکشاني ) ٬ (١٣٧١ضمن بررسي ساختهاي اشتقاقي پسوندي ٬به گروهي از مـادههاي
حال و گذشته افعال ساده زبان فارسي اشاره ميکند که ٬به نظر او ٬نـقش پسـوند را در
ساخت دارند و تعداد اين پسوندوارهها ٬به شمارش او ٬از  ٢٠٠متجاوز است.
ـکلباسي ) (١٣٧١ساخت اشتقاقي واژه را در زبان فارسي معاصر بررسي کرده و ٬ضمن
توصيف اجزاي سازنده واژه و صورت کلمه ٬سه فرايند ترکيب ٬اشتقاق ٬و تصريف را از
هم بازشناخته و فهرست نسـبتًا کـاملي از ونـدهاي اشـتقاقي بـه دست داده است .وي
وندهاي اشتقاقي را نيز ٬با توجه به مقوله کلمه پايه ٬به دو نوع فعلي و غيرفعلي تقسيم
ـکرده است.
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وندهاي فعلي به پايه فعلي ميپيوندند و فعلهاي پيشوندي جديد ميسازند؛ مـانند
بازـ ـ ـ+ـ گشتن < بازگشتن  ٬درـ ـ+ـ رفتن < دررفتن  .وندهاي )پيشوند و پسوند( غيرفعلي به انواع
پايه در زبان فارسي ميپيوندند و واژه جديد ميسازند؛ مانند :ناــ +دان < نادان )صفت(٬
همــ +درد < همدرد )صفت( ٬شهرـ +ــي < شهري )صفت( ٬ماهيـ +ــچه < ماهيچه )اسم( ٬بينــ+

ــا > بينا )صفت( ٬توانــ +ـِـش < توانش )اسم(.
وي کلمات مرکب را نيز به انواعي تقسيم کرده و مالـکهايي براي تميز آنها از گروههاي
نحوي به دست داده است ) . (٣٧-٣٦کلباسي بخشي از دسـتور زبـان را کـه بـه مـطالعه
ساختمان واژه اختصاص دارد صرف يا ساختواژه مينامد و بر آن است که ساختمان
واژه دو اليه اشتقاقي و تصريفي دارد .به نظر کلباسي ٬مطالعه خود کلمه فارغ از نـقش
نحوي آن در حوزه صرف اشتقاقي قرار دارد .اما آن بخش از کلمه که به نـقش نـحوي
مربوط ميشود در حوزه صرف تصريفي مطالعه ميشود ).(١٢-١١
مقربي ) (١٣٧٢ترکيب در زبان فارسي را مطالعه کـرده ٬امـا هـمچون دسـتورنويسان
سنتي ٬بر آن است که ترکيب از کنارـهمـگذاشتن دو کلمه يا بيشتر و يا کلمه و پيشوند و
ـکلمه و پسوند ساخته ميشود )ص . (٩کلمههاي ساختهشده از ستاـک فعلي را نيز مشتق
مينامد )ص.(١٠٠-٤٨
 .٤نتيجه
با توجه به آراء زبانشناسان ايراني و خارجي ٬ميتوان مطالعات مربوط به ساختمان کلمه
را به طور کلي صرف ناميد و آن را به دو شاخه ساختواژه و تصريف تقسيم کرد .ساختن
واژههاي جديد اعم از مشتق ٬مرکب ٬مکرر ٬مشتق مرکب ٬سرواژه ٬آميخته ٬مرخم يـا
ـکوتاهسازيشده ٬مـختصر ٬و تـبديليافته در حـوزه سـاختواژه يـا واژهسـازي مـطرح
ميشود .در اين حوزه ٬اجزاي سازنده واژه و فرايندهاي واژهسـازي مـطالعه مـيشود.
واژههـاي زبـان ٬کـه در فـرهنگ لغت در مـدخل مسـتقل مـيآيند ٬مـحصول عـملکرد
فرايندهاي واژهسازي اند .اين واژهها ٬هنگام ورود به نحو يعني ساخت جـمله ٬دچـار
تغييراتي ميشوند و وندهاي تصريفي در صورت لزوم به آنها ميپيوندند و براي ايفاي
نقش دستوري مورد نظر آمادهشان ميسازند.
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