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  بنياد؟ وندبنياد يا پايه: افزايي در زبان فارسي وند

  چكيده 

ـاره    2»هاي واژگاني در زبان انگليـسي       اليه«عنوان    در كتاب خود تحت   ) 1999 (1گيگريش ـا اش اي    ب
يـزان  هاي اخير به م     كيپارسكي و مهانان كه در سال     » 3شناسي و ساختواژه واژگاني     واج«مختصر به نظرية    
 –ونـد «شناسي و ساختواژه تاثيرگذار بوده است، اين انگاره را            شناسي، خصوصĤ واج    زيادي بر علم زبان   

 توسط خـصوصيات مجمـوع ونـدهايي        5داند؛ بدان معنا كه خصوصيات ساختواژي هر اليه         مي» 4بنياد
 آنهاست از هم هايي كه بيانگر خصوصيات تعريف شده است كه درارتباط با حضور در هر اليه با نشانه           

ـارة                   . اند  تفكيك شده  ـاي مـدل مـذكور، تئـوري جديـدي را درب ـا و كمبوده وي ضمن تـشريح ايراده
كند نه بـر   نامد كه اليه را بر منباي پايه تعريف مي مي» 7 بنياد-پايه«اي معرفي كرده، آن را        اليه 6وندافزايي

ـا پيونـد      در قالـب ايـن تئـوري، ونـدها آزادنـد در بيـشتر از يـك           . اساس وندها  ـافه شـوند ي  اليـه اض
مقاله حاضر كه يك بررسي     . آورد  گيگريش به منظور تشريح انگارة خود از زبان آلماني مثال مي          .بخورند

ـاد  –ونـد «همزماني است، وندافزايي را در زبان فارسي در قالب دو ديدگاه             ـاد –پايـه  «و  »  بني مـورد  »  بني
رسي حاكي از آن است كه وند افزايي در زبان فارسي       نتايج بر . تجزيه و تحليل و بررسي قرار داده است       

ـاد  –ونـد «زان بيشتري نسبت به ديـدگاه       يگيگريش به م  »  بنياد –پايه  «بر مبناي ديدگاه     كيپارسـكي و   »  بني
  . ديگران قابل توضيح و تبيين است

                                                 
1-Giegerich 

2-Lexical Strata in English 

3-Lexical morphology and phonology 

4-affix-driven 

5-stratum 

6-affixation 

7-base-driven 
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بنياد، انگارة ، انگارة وند4، تصريف3، اشتقاق2، وندهاي تصريفي1وندافزايي، وندهاي اشتقاقي :اه كليدواژه
  .5سازي بنياد، واژه پايه

  مقدمه -1

 با توسل به تعـدادي از       يهر زبان . هاست  سازي در زبان    هاي واژه   شناسي، شيوه   كي از مباحث مهم زبان    ي
ـاختواژه و           هاي واژه   يكي از شيوه  . هاي جديدي بسازد    تواند واژه   ها مي   اين شيوه  سازي در زبان در حـوزه س

يي است كه در آن يكي از انواع وندها به درونداد اين فرايند، كه يـك واژه بـسيط                   در بخش اشتقاق وندافزا   
اي از وندافزايي در زبان فارسي اضافه شدن          نمونه. شود  است، پيوند مي خورد و يك واژه جديد ساخته مي         

ـ ). 85: 1386افراشي، (در نقش قيد است » شادي«و ساختن واژه جديد  » شاد«به صفت   »  اي -«6پسوند د ون
 از كلمه كه وند به آن يجزي. رود  است كه به تنهايي و به طور مستقل به كار نمي       7يكي از انواع تكواژوابسته   

وندها از نظر محل قرار گرفتنشان نسبت به پايه كلمه بـه سـه گـروه                . شود   ناميده مي  8»پايه«خورد    پيوند مي 
  : تقسيم شده اند

  .»صدا بي«در » -بي«يرد؛ مانند گ وندي كه قبل از پايه قرار مي: 9 پيشوند-1
  .»كوهسار«در » سار-«گيرد؛ مانند وندي كه بعد از پايه قرار مي:  پسوند-2
كلباسـي،  (در زبان فارسي ميانونـد وجـود نـدارد   . گيرد وندي كه در درون ريشه جاي مي: 10 ميانوند -3
انـد كـه     گروه بندي شدهاز طرف ديگر وندها بر اساس نقششان به وندهاي تصريفي و اشتقاقي     ).24: 1371

  :شود سازي تصريف و اشتقاق مربوط مي به دو فرايند واژه

                                                 
1-derivational affixes 

2-inflectional affixes 

3-derivation 

4-inflection 

5-word-formation 

6-suffix 

7-bound morpheme 

8-base 

9-prefix 

10-infix 
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دهنـد تـا بـراي      دارند، بدان معنا كه شكل كلمـه را تغييـر مـي   1 وندهاي تصريفي نقش نحوي    -1
اين نوع وند با همه اعضاي يـك مقولـه از           . ايفاي نقش معيني در جايگاه نحوي خاص مناسب باشد        

.  در زبـان فارسـي     "هـا -"مانند عالمـت جمـع      .  كار رود و كمتر استثنا پذيراست      تواند به   كلمات مي 
 .اند  از وندهاي اشتقاقي2تر و به طور كلي زاياتر وندهاي تصريفي همچنين از نظر معنايي منظم

 3سـازند و مقولـه دسـتوري      سازي دارنـد؛ يعنـي واژه جديـد مـي            وندهاي اشتقاقي نقش واژه    -2
تعداد اين نوع ونـدها     . دهند  خورد و يا معناي پايه و يا هر دو را تغيير مي             يوند مي اي را كه به آن پ       پايه

رونـد و از نظـر    از وندهاي تصريفي بيشتر است و با همه اعضاي يك مقوله از كلمات بـه كـار نمـي      
 .ترند محل قرار گرفتن در مقايسه با وندهاي تصريفي معموال به پايه كلمه نزديك

 در ارتبـاط بـا      " بنيـاد  –پايـه   " و   " بنيـاد  -ونـد "يف و توضيح دو ديدگاه      در اين پژوهش به تعر    
هاي زبان فارسي، وندافزايي در اين زبـان          اي از داده    شود، سپس با معرفي نمونه      وندافزايي پرداخته مي  

نكتـه ديگـر   . گيري اين مباحث عرضه خواهد شد با توجه به هر دو ديدگاه بررسي و در نهايت نتيجه  
 بنياد تـا بـا توجـه بـه آن         - بنياد دانست يا پايه    -يا وندافزايي را در زبان فارسي بايد وند       آن است كه آ   

هاي فارسـي قـضاوت    هايي از واژه بتوان تا حد امكان در مورد ماهيت ساختواژي وندافزايي در نمونه        
  . كرد

  روش تحقيق-2

مـنظم و    اسـت و بـه توصـيف         يپژوهش حاضر بر اساس ماهيت و روش يك تحقيق توصيف            
از طرف ديگر، مقالـه     . پردازد  مند يك پديدة علمي كه همان وند افزايي در زبان فارسي است، مي              نظام

تـوان يـك تحقيـق        حاضر را از آنجايي كه درصدد كشف ماهيت ساختواژي ونـدافزايي اسـت، مـي              
هـا از   هبراي توصيف و تعريف مباحث نظري مربوط به اين مقاله و نيز گـردآوري داد       . بنيادي دانست 

  .اي استفاده شده است شيوه نظري يا كتابخانه

                                                 
1-syntactic 

2-productive 

3-part of speech 
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  نگاهي اجمالي به دو ديدگاه-3

  بنياد-اي وند  وند افزايي اليه-3-1

ـاختواژه       واج«بـه نظريـة     ) 1999(بنياد عنواني است كه گيگريش      -اي وند     وندافزايي اليه  شناسـي و س
ـا     وي جنبـه  . كند  اطالق مي » واژگاني كيپارسكي و مهانان    ـاي س ـارة زيـر را كـه بـه      ه عنـوان   ختواژي دو انگ

  :دهد ر نشان ميينمايد، در جدول ز  معرفي مي1980هاي رقيب در دهه  انگاره

  )2: 1999گيگريش،  (1980اي در دهه  هاي وندافزايي اليه انگاره-1جدول 

  1)1985(هله و مهانان 
 )1986(مهانان 

 )1982(كيپارسكي

-ity ,ic,:وندافزايي ,+،  
cacti ,oxen:قاعده تصريف بي 

-ity, –ic,: افزايي ون ,+،  
cacti ,oxen:قاعده تصريف بي 

 اليه اول

-ness , -less:وندافزايي
,،# 

: ness,-less,وندافزايي 
,،#  

2تركيب
 

  
 اليه دوم

 اليه سوم تصريف باقاعده تركيب

 اليه چهارم - تصريف باقاعده

  

ـارة      به اليه» تصريف با قاعده  «و  » تركيب«ص فرايندهاي     اختصا ـارم در انگ هاي جداگانـة سـوم و چه
منظور ارتباط   را به » 3حلقه« افزايش داده است كه از نظر ساختواژي تدبيري به نام            4ها را به      مهانان تعداد اليه  

ـاي دوم و     مربوط به اليه   هاي دوم و سوم به دنبال دارد؛ بدان صورت كه چون قواعد ساختواژي              ميان اليه  ه
براي دسترسي قواعد وند افزايي اليـه       » حلقه«كنند، نياز به يك       سوم درونداد الزم براي يكديگر را توليد مي       

ـان   ). 150: 1993كاتامبا،(شود  دوم و قواعد تركيب اليه سوم به بروندادهاي يكديگر احساس مي        در ايـن مي
ـان            هاي مذكور ازنظر ساختواژي به اطالع       اليه ات هم دسترسي دارند، ولي از لحاظ واجي چنين ارتباطي مي

ـاني مـي          چنين تدبيري موجب ضـعف نظريـة واج       . آنها وجود ندارد   ـاختواژه واژگ شـود؛ بـه      شناسـي و س

                                                 
1-Halle and Mohanan 

2-compounding 

3-loop 
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ـاختواژه و واج                      مي ـاط دو حـوزه س شود؛ به خصوص كه توجهي به ادعاي اصلي اين نظريه مبنـي بـر ارتب
اي كيپارسـكي نيـز    اليه كه انگارة سه دد؛ از طرف ديگر، ازآنجاييگر شناسي با هم و تاثير آنها بر يكديگر نمي     

ـاز  ) systems analystمانند (شود  اي كه دررابطه با فرايند تركيب اعمال مي هاي باقاعده درمورد تصريف ني
ند، شو اي، استاندارد تلقي مي هاي دو اليه هاي مربوط بهزبان انگليسي، انگاره به حلقه دارد، امروزه در بررسي     

عالوه مباحث  به).3: 1999گيگريش، (اما سوالي كه چرا بايد اين چنين باشد همچنان بي جواب مانده است   
ـا، و از همـه        بودن يا نبودن اليـه      شوند، جهاني   ها، آنچه كه اليه ها شامل مي        مبهم ديگري درباره تعداد اليه     ه

ـاره شـد، گيگـريش             همان). 2:همان  ( اين مسائل، وجود داشته و دارد        ييتر چرا   مهم ـبالَ هـم اش  طور كه ق
ـاره        مي» بنياد-وند«را  ) 1(دو انگارة ارائه شده در جدول       ) 1999( ـا خـصوصيات      داند، چرا كه درايـن انگ ه

ادعاهاي ديگر اين ديـدگاه از قـرار زيـر          . ها براساس خصوصيات وندها قابل تعريف است        ساختواژي اليه 
  :است
تعلق دارند؛ به عبارت ديگر هر اليه منحصرا شامل دسته خاصي از هر دسته از وندها فقط به يك اليه    -

  .وندهاست كه خصوصيات ساختواژي و واجي مشتركي دارند
ـاختواژي در هـر اليـه در                  عمل مي  1اي  صورت چرخه   هر اليه به  - كند؛ بدان معنا كه درونداد قواعـد س

  . معرض اعمال قواعد واجي موجود در همان اليه قرار دارد
ـايي را كـه       ، قالب 2گيري  راستا اصل قالب    شود، دراين   عده ساختواژي به يك اليه محدود مي       هر قا  - ه

ـال مـي           كند و بدين    اند پاك مي    نشانگر ساختار دروني كلمه    شـوند بـه      ترتيب قواعدي كه براليه بعـدي اعم
ـاخته شـده دسترسـي ندارنـد، درن             اطالعات مربوط به ساختار دروني كلمه      تيجـه  اي كه در چرخه قبلـي س

  : است؛ مانند3برونداد هر اليه يك كلمه
[[bookN][shopN]]N                    [book shop]N –s]N                  [book shops]N  

  

ها ترتيب سلسله     اند؛ از اين رو ترتيب واژك       ك تر از وندهاي اليه دوم به ريشه       ي وندهاي اليه اول نزد    -
 ).133: 1993كاتامبا، (دهد ها را نشان مي مراتبي اليه

                                                 
1-cyclic 

2-Bracket Erasure Convention(BEC) 

3-word 
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 اليه اول، وندافزايي چندگانة اليـه دوم، و اعمـال   2، وندافزايي چندگانة 1»كليت ترتيب وندها  « اصل -
داند، اما براساس اين اصـل هـيچ ونـدي از             وندهاي اليه دوم بر برونداد وند افزايي اليه اول را مجاز مي           

 ity–عنوان مثال با توجه به اينكـه ونـد        به. اعمال شود اليه دوم نمي تواند بربرونداد وند افزايي اليه اول          
، homelessnessاز ونـدهاي اليـه دوم اسـت، صـورت هـاي       less–و  ness–از وندهاي اليه اول و    

tonicity   وtonicness  هـستند در حـالي كـه صـورت           3خوش ساخت homelessity    4بـد سـاخت 
  . باشد مي

هـاي    ة اول آزادند هم به كلمات و هم به سـتاك يـا ريـشه               وندهاي الي  5»معيار مقوله پايه  «برمبناي  -
 al-شـوند؛ مـثال ونـد صـفت سـاز      مقيد پيوند بخورند، اما وندهاي اليه دوم فقط به كلمات اضـافه مـي    

 چـون بـه     -al؛ اما وند اسم ساز    final: خورد يك وند اليه اول است       كه به ريشه مقيد پيوند مي       ازآنجايي
  .approval:گردد د اليه دوم محسوب ميشود ون ريشه مقيد اضافه نمي

در ايـن  . مندتر از وند افزايي در اليـه اول اسـت   وند افزايي در اليه دوم زاياتر و از نظر معنايي نظام  -
، در ميان فراينـدهاي سـاختواژي مـشابه، در مـواردي كـه حاصـل                6»تاثير بازداري «رابطه براساس اصل    

ايي مشابه بـا برونـداد حاصـل از اعمـال قاعـدة غيرزايـا داشـته            اعمال قاعده زاياتر بروندادي از نظر معن      
 در زبـان انگليـسي      th–شود؛ مثال وند اسم ساز نازايـاي          باشد، فقط قاعده ساختواژي غيرزايا اعمال مي      

 نيز در اين زمينـه مـانع اعمـال قواعـد            7»شرط جاي ديگر  «اصل  . شود   مي ness–مانع اعمال وند زاياي     
  . شود قواعد خاص مشابه اعمال شده است، ميتر در مواردي كه  كلي
خنثي نيستند؛ يعني يا جايگاه   وندهاي اليه دوم در ارتباط با تكيه خنثي هستند، ولي وندهاي اليه اول          -

و يا تكيه اصلي كلمه روي ايـن  ) tÓtem-totémic(دهند  خورند تغيير مي وند ميياي را كه به آن پ       تكية پايه 
  ).páy-payée(گيرد وندها قرار مي

                                                 
1-Affix Ordering Genralisation(AOG) 

2-multiple affixation 

3-well-formed 

4-ill-formed 

5-base-category diagnostic 

6-Blocking Effect 

7-Elsewhere Conditions 
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ـاي    را كـه بـر زنجيـره      1هاي واج آرايي    اي كه شامل وندهاي اليه اول است بايد محدوديت           زنجيره - ه
ـامل ونـدهاي اليـه دوم ايـن گونـه        شود رعايت كند؛ درصورتي     بدون وند اعمال مي    كه در مورد زنجيره ش

  .نيست
اي كـه   تغييرات ديگري را نيز در پايه فرايندهاي موجود در اليه اول، عالوه بر تغيير جايگاه تكية پايه،          -

ـال قواعــد واجـي چرخــه    ونـد بـه آن پيونــد مـي    و ) advocate-advocacy(اي  خــورد از طريـق اعم
  ).11-21: 1999گيگريش، (آورند  به وجود مي) ampliy-amplification (2تكواژگونگي

  :  شكل فرايندهاي وندافزايي به صورت زير است-
  
 

  
  

 ) =xمقوله دستوري(
 

ـادآور مـي   ) 1999(بنياد مذكور، كه گيگريش     -اشكال مدل وند   ـار واجـي و              ي شـود، آن اسـت كـه رفت
به شكلي است كه در هر دو اليه قابـل پيونـد   ) ment-:مانند(ساختواژي تعدادي از وندهاي زبان انگليسي      

ـيچ ونـد اليـه دومـي نمـ              توانـد درون   يبه پايه هستند و بنابراين اصل كليت ترتيب وندها كه برمبناي آن ه
به عبارت ديگر، اگر تعدادي از وندها متعلق به بيشتر از يك اليه  . شود  وندهاي اليه اول قرار گيرد نقض مي      

باشند تعريف هر اليه بر اساس خصوصيات واجي و ساختواژي وندهايي كه در آن قرار دارند، غير ممكن                  
  .نمايد مي

  بنياد–اي پايه وندافزايي اليه-3-2

ـان     . كنـد    بنياد را معرفي مـي     –اي پايه   نظرية وندافزايي اليه  ) 1999(گيگريش   ـايز مي ديـدگاهي راكـه تم
ـار      اي ميان پايه در فرايند وند افزايي تعيين مي          هاي اول و دوم را بر اساس تمايز مقوله          اليه ـين ب كند براي اول

                                                 
1-phonotactics constraints 

2-allomorphy 

 nيه در ال

A را در محيط [y – z] xقرار دهيد . 
 كلمه: برونداد
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هـاي موجـود      اي پايـه  ها بر مبن     ازاين رودر اين نظريه اليه     .)73: 1999گيگريش،( مطرح كرد    1سلكريك
از طرف ديگر، پيوند هر ونـد بـا پايـه در            . اند، نه براساس خصوصيات وندها      در وندافزايي قابل تعريف   

گيگـريش  . ها در يك زبـان خـاص دارد         اين انگاره مهاركامل بر تعداد اليه     . بيشتر ازيك اليه مجاز است    
 بنيـاد اسـت و زبـان        –بنيـاد و واژه   –ايـه معتقد است كه زبان انگليسي داراي دو اليه واژگاني پ         ) 1999(

كليـت ترتيـب    «در اين ديدگاه اصـل      .  بنياد دارد  –بنياد و واژه  –بنياد، ستاك –آلماني سه اليه واژگاني پايه    
با تمـام مـشكالتي كـه دارد خاصـيت خـود را از دسـت داده اسـت و دررابطـه بـا اليـه اول،                 » وندها  

فرد معنايي، ميـزان زايـايي،        هاي منحصربه   ه همراه ويژگي  شود كه در آن وندها، ب       چهارچوبي پيشنهاد مي  
طـوركلي   بـه . اند دهند، فهرست شده هاي ساختواژي كه شكل و عملكرد اليه اول را نشان مي  و بازدارنده 

  .كند اي ايفا مي در اين انگاره مقوله ساختواژي پايه مهم ترين نقش را در وندافزايي واژگاني اليه
هـاي     را بـراي تمـام اليـه       2اي محـض    ظريه اعمال شرط محدوديت چرخه    شناختي اين ن    بخش واج 

 فقـط در اليـه   3كند؛ به طـوري كـه قواعـد واجـي تغييردهنـدة سـاختار       بيني مي  واژگاني غيرپاياني پيش  
ادعاهاي ديگـر ايـن     ). 4-5 :1999گيگريش،  ( هستند   4واژگاني پاياني قادر به تاثير بر محيط غيراشتقاقي       

  :استنظريه به شرح زير 
كـه ونـدافزايي      هستند و ازآنجايي  5 درونداد تمام فرايندهاي وندافزايي اليه اول اعضاي مقولة ريشه         -

. چندگانه در اليه اول مجاز و ممكن است، برونداد وندافزايي اليه اول نيـز بايـد از مقولـة ريـشه باشـد                      
 باشـد تـا     7 ساختواژي مركب  تواند از نظر     است و در عين حال مي      6بنابراين ريشه يك مقولة تكرار پذير     

از طرف ديگر و بـه طـور مـشابه درونـداد و       . كه اين مركب بودن نتيجه ساختواژي اليه اول باشد          زماني
  . است8برونداد فرايندهاي وندافزايي اليه دوم از اعضاي مقولة تكرار پذير كلمه

                                                 
1-Selkrik 

2-Strict Cyclicity Condition (SCC) 

3-structure - changing 

4-underived environment 

5- root 

6-recursive 

7-complex 

8- word 
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توانـد بـه    رت از زبان ميكه يك صو طوري  دارند به1هاي اول ودوم ترتيب تلفيقي   كه اليه    ازآنجايي -
هـا    هـا بـه واژه      طور پياپي شامل وندافزايي اليه اول و دوم شود، بايد جايي در اشتقاق باشـد كـه ريـشه                  

  :اين فرايند به صورت زير نشان داده شده است. تبديل شوند تا براي وندافزايي اليه دوم آماده باشند
  :2كلمهقاعده تبديل ريشه به 

[  ]r                   [  [    ]r ]L ) صفت و فعل و اسم=L(  
  

شناسـي   ناپذيراست، بلكه نقشي اساسـي در حـوزه واج            اين قاعده نه تنها در انگارة مذكور اجتناب       
  ).73:1999گيگريش،(كند  ايفا مي

اي ريـشه دارنـد بـه همـراه           هـاي زبـاني كـه خـصوصيت مقولـه            تمام داده     فرض بر آن است كه    
اند و قاعـده تبـديل ريـشه بـه            شود در اليه اول فهرست شده        كه بر آنها اعمال مي     فرايندهاي ساختواژي 

: همـان (اي قواعـد را داراسـت         كلمه نيز يكي از همين فرايندهاست، در نتيجه، اليه اول عملكرد چرخه           
  :؛ مانند)78

  

( )


















 [[→





→→

→
][[→

          




→→

→
]→

[

anmatern

stratumtoitymatern
itymatern

stratumtoalmatern
almatern

matern

Lr

Nrr

rr

Ar

rr

r

/]]*

)2(]]][[[

....(?)
]

)2(]][[[

...(?)
]][[

] 

هـاي مركـب       چرخـه اول ريـشه     شـود؛ در     ديده مي  matern-در مثال باال روند اشتقاق ريشة مقيد      
maternal   و maternity  كـه قاعـده تبـديل ريـشه بـه كلمـه بـر            اند، ازآنجايي    ساخته شدهmatern 

در چرخـه   . اي كه حامل مقوله واژگاني باشد ممكن نيست         شدني نيست تبديل اين ريشه به كلمه        اعمال  

                                                 
1-conjunctive ordering 

2-Root-to-word conversion rule 

Cycle Cycle
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ا بـه صـفت و اسـم تبـديل     شـود و آنهـا ر    اعمـال مـي  maternity وmaternalدوم، قاعده مذكور بر  
كه دررابطه بـا ايـن داده زبـاني پـسوندهاي ديگـري               شوند، درحالي   كه از اليه خارج مي      طوري  كند به   مي

  ).79: همان(پذير است  شود، اما از ديدگاه نظري اشتقاق بيشتر امكان اضافه نمي
فهرسـت  2واژگـان در بخش )  و وندها1هاي از نظر ساختواژي ساده    ريشه(تمام واحدهاي واژگاني    -
شـود كـه      اند و هر مدخل واژگاني شامل يك فهرست از همه فرايندهاي ساختواژي اليـه اول مـي                  شده
اين فهرسـت همچنـين شـامل تمـام ونـدهاي موجـود و             . طور بالقوه در معرض اعمال آنها قرار دارد         به

گـاني مـدنظر اختـصاص      قاعده تبديل ريشه به كلمه به همراه مقوله واژگاني كه اين قاعده به عنصر واژ              
  :شود؛ مانند دهد، مي مي





−−

−→

)WordtoRoot(N

al
nation  

nation   هاي زبان انگليسي اسـت كـه بـه شـكل            يكي از ريشه[nation]  شـود   نمـايش داده مـي .
  :عملكردهاي موجود عبارتند از 

  [al[nation]]:  پيوند دهيد[nation] را به [alپسوند )1(
)2([nation]  عده تبديل ريشه به كلمه در نظر گرفته، مقوله واژگـاني اسـم را          عنوان درونداد قا     را به

 .به آن اختصاص دهيد
اطالعات معناشناختي ريشة ساده و صورتي كه وند به آن پيونـد خـورده اسـت بـه همـراه مـدخل             

.  باشـد  3واژگاني فهرست شده است مگر در مواقعي كه صورت ونـددار از نظـر معناشـناختي، تركيبـي                 
 :ست پسوندها به شكل زير استاي از فهر نمونه









−−→

−→

−→

−

)( WordtoRootAdj

ity

ize

al
 

ها، به همـراه اطالعـاتي در مـورد فراينـدهاي سـاختواژي بـالقوة قابـل                   پسوندها، درست مثل ريشه   
-خـورد در معـرض محـدوديت    اولين پسوندي كه به يك ريشه پيوند مي  . اند  اعمال بر آنهافهرست شده   

                                                 
1-simple 

2-lexicon 

3-compositional 
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گيـرد، امـا پـسوندهاي بعـدي فقـط در معـرض        مـي هاي منحصر به فـرد مربـوط بـه آن ريـشه قـرار               
نكته ديگر اينكـه ديـدگاه مـذكور معتقـد          . گردد  هايي قرار دارند كه بر پسوند قبلي اعمال مي        محدوديت

  ).80-82: 1999گيگريش، (است كه همه زبانمندان يك فهرست مشترك و يكسان ندارند 
باشـد، بنـابراين   » كلمه«و بروندادها » هريش«هاي واژگاني به صورت جهاني اگر دروندادهاي اشتقاق  -
اگر چـه ايـن اليـه ممكـن اسـت فقـط             . ها به طور جهاني و همگاني داراي يك اليه ريشه هستند            زبان

ر نظـر بگيـريم كـه كـل نظـام      حال اگر يـك زبـان فرضـي را د   . شامل قاعده تبديل ريشه به كلمه باشد     
شـود،   ديل ريشه به كلمـه در اليـه اول اعمـال مـي    كه قاعده تب  بنياد است، ازآنجايي  –ش پايه ا  يساختواژ

اي كه بروندادي براي واژگـان باشـد،          منظور توليد كلمه     بنياد به  –اين زبان نيازي به داشتن يك اليه كلمه       
در مـواردي  . اي است كه فقط شامل قواعد واجـي اسـت   چنين زباني داراي دومين و آخرين اليه      . ندارد

بنـابراين انگـارة مـذكور ادعـا     .  بنيـاد دارد –واجي باشد فقط يك الية پايه كه اين زبان فاقد چنين قواعد       
 بنيـاد  –ممكن است يك زبان فقط داراي يـك اليـة پايـه           : ها بايد دو باشد     كند كه حداقل تعداد اليه      نمي

ها به طور جهاني دو است چـرا كـه            باشد؛ همچنين ادعاي اين انگاره بر آن نيست كه حداكثر تعداد اليه           
هاي آن پايه؛ ريـشه و كلمـه هـستند، ماننـد زبـان            هايي صادق است كه تنها مقوله       سئله درباره زبان  اين م 

گيرنـد در مـدل    هاي خـاص در نظـر مـي     هايي كه بيشتر از سه اليه براي زبان         عالوه بررسي   انگليسي؛ به 
  ).88: همان( بنياد مدنظر مجاز است –پايه

 بنيـاد مـشاهده   -هايي نسبت به مـدل ونـد   يرات و تعديل دررابطه با مسئله بازداري ساختواژي تغي      -
  :شود مي

هـاي از نظـر سـاختواژي سـاده نيـز اعمـال            باتوجه به اينكه قاعده تبديل ريشه به كلمه بر ريشه          -1
هـاي زبـاني مركـب بـا معنـاي       هاي زباني ساده مانع توليـد صـورت        توان گفت كه صورت     شود، مي   مي

ژگاني كه مسئول ايجاد مانع است نبايدالزاماَ حاصـل ونـدافزايي باشـد             شود، بنابراين عنصر وا     يكسان مي 
hotness كند؛ مـثالً  كه با فرايندي كه بروندادش مسدود شده است رقابت مي   

 heatخـاطر وجـود    بـه *
  . شود است كه ساخته نمي

 از طريق اعمال قاعده تبديل ريشه به كلمه، وجود يك صورت زباني از نظر سـاختواژي سـاده،                   -2
  .گردد مانع توليد يك صورت زباني مركب با شكل واجي يكسان مي
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 خـاص همـان     گويـشوري  به دليل آنكه فهرسـت فراينـدهاي موجـود در اليـه اول بـراي هـر                   -3
است، لذا در برخي موارد اصل بـازداري قـادر بـه اعمـال               گويشور، و يا حتي خاص لهجه آن        گويشور

ن واژه را در گفتارش بـه كـار         ياآشنا است و يا كسي كه ا       ن warmthكه با واژه     گويشورينيست؛ مثالَ   
  ).92-93: همان(كند   را توليد ميwarmnessراحتي و بدون مانع واژة  برد، به نمي
ـ  را كه توسط مهانان تنها براي قواعد واجي پ         1»ها  فرض پيوستگي اليه  « انگارة مذكور    - شنهاد شـده   ي

هـا بـا هـم     داند؛ بنابراين اليه اختواژه قابل اعمال ميشناسي و هم براي بخش س شد، هم براي بخش واج  
خـورد ممكـن    در تقابل و ارتباطند و وندي كه در اليه دوم به يك اليه از نظر ساختواژي ساده پيوند مي        

  ).99: همان (است در اليه اول نيز به ريشه پيوند بخورد 

  وند افزايي در زبان فارسي-4

  هاي زبان فارسي درارتباط با داده» بنياد –وند« برخي از ايرادهاي مدل -4-1

شود كه در تناقض بـا اصـول و           اي اعمال مي    هاي زبان فارسي، وندافزايي به گونه       در تعدادي از داده   
  :هاي متناقض به شرح زير است اين مثال. است» بنياد–وند«اي  ادعاهاي مدل وند افزايي اليه

  :اشتقاقيقرار گرفتن وندهاي تصريفي قبل از وندهاي )الف

  ... بردن، خوردن، ماندن و -
  .به پايه پيوند خورده است» َن -«قبل از وند اشتقاقي » د-«هاي مشابه وند تصريفي  ها و مثال در اين داده

  برتري ، مهم تري-
به پايه كلمات مذكور كه نقش صفت را دارد، اضافه شده » تر-«بعد از وند تصريفي    » اي-«وند اشتقاقي   

  .است
 بنياد مبني بر آنكه وندهاي اشتقاقي       –اي وند    اليه ييهاي ارائه شده، ادعاي انگارة وندافزا        به مثال  باتوجه 

شود؛ ازطرف ديگر با توجه به اين اصل انگارة مذكور كه             اند، نقض مي    تر از وندهاي تصريفي     به پايه نزديك  
ـي   هر دسته از وندها فقط و فقط به يكي از اليه         ـال بـه بيـشتر   ها تعلق دارد و نـه در ع از يـك اليـه، و    ن ح
تر به پاية كلمه از ونـدهاي اليـه دوم            نزديك) وندهاي اشتقاقي (همچنين اين موضوع كه وندهاي اليه اول        

                                                 
1-Continuity of Strata Hypothesis 
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ـته اول، ونـدهاي        در داده » َن-«و  » د-«هستند، اين سوال كه وندهاي      ) وندهاي تصريفي ( و » آت-«هاي دس
هاي دسته سوم، به كدام اليه تعلق دارند، در  در مثال» ي-«و » تر-«هاي دسته دوم، و وندهاي     در داده » اي-«

ـثال ونـدهاي         جواب مي    بنياد بي  -چارچوب اصول انگارة وند    از نظـر   » تـر -«و  » آت-«،  »د-«ماند؛ چراكه م
شـوند، ولـي ازآنجاكـه بـه پايـه            خصوصيات ساختواژي جزء وندهاي تصريفي زبان فارسي محسوب مي        

  .گيرند اند در تناقض با اصول انگارة مذكور قرار مي اقيتر از وندهاي اشتق نزديك

  زايا نبودن تعدادي از وندهاي تصريفي)ب

تـر    كه نشانه فعل سببي استقابل پيوند خوردن به تمام افعال يا به عبارت دقيـق              » آـن-«وند تصريفي   -
هـايي    كـه واژه  ... و  » گيرانيـد «*،  » زندانيـد «*،  » بردانيـد «*ماننـد . هاي مضارع فعل نيـست      به تمام ستاك  

از واژة  » افتانيد«*جاي    نكتة قابل ذكر آن است كه توجيه اين امر كه در زبان فارسي به             (ساخت نيستند   خوش
رسد؛ چراكه در اين قسمت از  نظر نمي شود و همچنين توجيه موارد مشابه ضروري به  استفاده مي » انداخت«

  ).هاي نقيض است مقاله هدف تنها اراية مثال
ـا         -دهد برخالف ادعاي انگارة وند      گونه كه مثال باال نشان مي      همان  بنياد كه همة فرايندهاي اليه دوم زاي

ـا نيـست، از                   . هستند هميشه اين طور نيست     ـان فارسـي چنـدان زاي بدان دليل كه اين وند تـصريفي در زب
باشند، ماننـد     كور مي اتر از وندهاي تصريفي مذ    يديگر، برخي از وندهاي اشتقاقي زبان فارسي بسيار زا          طرف

ـا       » اي-«پسوند غيرفعلي    ـاني فـراوان ب كه از زاياترين و پركاربردترين وندهاي زبان فارسـي اسـت و در مع
كلماتي چون اسم، ضمير، صفت، قيد، عدد، مصدر، ستاك حال فعل، ستاك گذشته فعل، و فعل تـصريف                  

و ايـن واقعيـت   ... دي، خـوبي، و  سازد؛ مانند جنگـي، خـو       شود و اسم و صفت و قيد مي         ب مي يشده ترك 
  .بنياد است كه وندهاي تصريفي از وندهاي اشتقاقي زاياترند-برخالف ادعاي انگارة وند

   برخي از وندها1عضويت دوگانه)ج

اي است كه درچارچوب تعـاريف        رفتار ساختواژي برخي از وندهاي تصريفي زبان فارسي به گونه         
كـه ادعـاي    آنها را متعلق به بيشتر از يـك اليـه دانـست، درصـورتي           بنياد بايد    –ارائه شده در انگارة وند    

 :اين وندها عبارتند از. انگارة مذكور آن است كه هر وندي منحصراً و فقط به يك اليه تعلق دارد

                                                 
1-dual- membership 



 اولشمارة سال چهارم،                  مشهدانشگاه فردوسي دهاي خراسان  شناسي و گويشزبانمجلة                                    14

 

خـورد    شود، در برخي موارد با صفت پيوند مي         كه نشانه جمع است و با اسم تركيب مي        » ها-«وند-
 صـفت   يكه تكيه از رو     صورتي  دهد به   كند و همچنين جايگاه تكيه را تغيير مي        و آن را به اسم تبديل مي      
بنـابراين  .... هاي اين امتحان و       هاي حادثه، خوب    هاي علم، زنده    تازه: شود، مانند   به وند مذكور منتقل مي    

شـود و در چـارچوب انگـارة ونـدافزايي         اين وند كه جزء وندهاي تصريفي زبان فارسي محسوب مـي          
عنوان يك وند اشتقاقي ايفـاي نقـش    گونه موارد به  بنياد فقط به اليه سوم تعلق دارد، در اين       –ي وند ا  اليه
دهد، و از ايـن رو جـزء ونـدهاي           كند، زيرا هم مقوله دستوري پايه را و هم جايگاه تكيه را تغيير مي               مي

توان در مـورد تـصريفي    معتقدند نمي) 1385(نژاد و طيب  دراين ارتباط علي. شود  اليه اول محسوب مي   
هـا   حكم صددرصد و قطعي داد چون مشاهده شـده كـه ايـن ونـد در برخـي از بافـت        » ها-«بودن وند 

آوري شـده از گفتـار فارسـي و بـه داليـل تغييـر        هاي جمـع  داراي رفتار اشتقاقي است؛ آنها با ارائة داده  
رفتارهـاي اشـتقاقي آن را   » هـا -«ه، و تغيير جايگاه تكيه توسط ونـد  يمقولة دستوري پايه، تغيير معناي پا   

ايـن مـسئله    . در اين صورت يك وند واحد به دو اليه متعلقاست نـه يـك اليـه               . دانند  غيرقابل انكار مي  
ها براساس خصوصيات ونـدها زيـر سـوال       كند، و درنتيجه تعريف اليه      بنياد را رد مي   -ادعاي انگارة وند  

  .رود مي
سـازند، براسـاس    كه با صفت تركيب شده صفت تفضيلي و عـالي مـي  » ترين-«و  » تر-«اي   ونده -

برخي از خصوصياتـشان ونـد تـصريفي و بـر مبنـاي ديگـر خصوصياتـشان ونـد اشـتقاقي محـسوب              
برپايـه سـه    .  دانست و نه مطلقاً اشـتقاقي      يتوان تصريف   به بيان ديگر، اين وندها را نه مطلقاً مي        . شوند  مي

خورنـد در   يك اينكه اين ونـدها كلمـاتي را كـه بـه آنهـا پيونـد مـي             . اند  دهاي مذكور اشتقاقي  معيار، ون 
انـد ديگـر    عبارت ديگر كلماتي كه اين وندها با آنها تركيب شده     دهند؛ به   معرض اشتقاق  بيشتر قرار نمي     

تقاقي بخواهـد   قادر به پيوند خوردن با وندهاي اشتقاقي بيشتر نيستند و اگر به صورت نظري هر وند اش                
تـر بـه      گيرد، لذا اين وندها نزديـك       قرار مي » ترين-«و  » تر-«با اين كلمات پيوند بخورد بعد از وندهاي         

ـ   » un-«ونـد منفـي سـاز       ) 1993(كـه كاتامبـا     براساس معيار دوم ازآنجايي   . گيرند  پايه قرار مي   ان را در زب
گيـرد، بـر ايـن اسـاس      ي اشتقاقي در نظر مـي دهد وند  پايه را تغيير مي    1ةخاطر آنكه زيرمقول    انگليسي به 

معيـار  . انـد ونـدي اشـتقاقي ناميـد     را هم چون تغيير دهنده زيرمقولـه      » ترين-«و  » تر-«توان وندهاي     مي

                                                 
1-sub-category 
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باشد، بدان معنا كه وندهاي مذكور همانند تمام وندهاي اشتقاقي جايگـاه تكيـه                سوم دررابطه با تكيه مي    
انـد؛ از ايـن رو    گيرد، پس اشـتقاقي  كه تكيه روي اين وندها قرار مي تيصور دهند؛ به   را در كلمه تغيير مي    

توان آنها را مطلقـاً تـصريفي يـا اشـتقاقي و        و اينكه نمي  » ترين-«و  » تر-«براساس رفتار دوگانه وندهاي     
بنيـاد  -متعلق به يك اليه درنظرگرفت، تعلق هر وند تنها و فقط به يك اليه در چـارچوب انگـارة ونـد                    

  .گردد يتضعيف م
خورد باتوجه به سه معيـار، رفتـاري        كه به عنوان نشانه جمع به اسم پيوند مي        » آت-«وند تصريفي   -

باشـد،   اول آنكه زايا نيست بدان معنا كه قابل تركيب باتمام اسـم هـا نمـي   . همانند وندهاي اشتقاقي دارد 
شـود؛ مثـل    رسي نيز تركيب ميهاي فا هاي عربي با تعدادي از اسم  اين وند كه عربي است عالوه بر اسم       

هـاي فارسـي پيونـد        جات، كارخانجات، فرمايشات، اما آنقدر زايا نيست كـه بتوانـد بـا تمـام اسـم                  ميوه
عنـي معنـاي   يمنـد نيـست؛    بخورد؛  معيار دوم آن است كه اين وند در برخي موارد از نظر معنايي نظـام               

، »  باغـات –بـاغ  «تفـاوت اسـت، ماننـد     خـورد م    پيونـد مـي   » آت-«اي كـه بـا        مفرد كلمه و جمع كلمه    
نيـز درراسـتاي اشـاره بـه     ) 1385(نـژاد و طيـب    ؛ علـي » تجهيـزات –تجهيـز  «،  »  تـشكيالت  -تشكيل«

انـد كـه    بودن رفتار وند جمع فارسي، معاني تكثـر، تكـرار و انـواع را از معـاني ظريفـي دانـسته        اشتقاقي
باشـد    تغيير دهنده تكيه در پايه مـي      » آت-« وم وند برمبناي معيار س  . شوند  وسيلة تكواژ جمع منتقل مي      به
 . گيرد كه پس از پيوند اين وند با اسم، تكيه بر روي وند قرار مي طوري به

توان آن را مطلقاً تـصريفي يـا     بنابراين، همانند موارد قبلي، براساس رفتار ساختواژي وند مذكور نمي         
گر هماننـد ونـد اشـتقاقي    يد تصريفي و در موارد داشتقاقي دانست؛ چرا كه در برخي موارد به عنوان ون         

 -توان آن را متعلق به يك اليه دانست كه با ايـن وجـود ادعـاي انگـارة ونـد             رو نمي   ازاين. كند  رفتار مي 
  .گردد و اين نوع رفتار در چارچوب انگارة مذكور قابل توجيه نيست بنياد نقض مي

  عدم اعمال اصل بازداري)د

د اينكه انتظار است بر اثر اعمال اصل بازداري و شرط جـاي ديگـر بعـضي                 در برخي موارد با وجو    
مشهود است كـه نـشان از عـدم           ها  ها در گفتار سخنگويان زبان      ها ساخته نشود، استفاده از اين واژه        واژه

قاعـده   عنوان مثال جمع مكسر در زبان فارسي جزء وندافزايي تـصريفي بـي   به. اعمال اصول مذكور دارد 
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شدن جمع باقاعـده      شود و اعمال اصل بازداري مانع ساخته        نابراين در اليه اول ساخته مي     است و ب  
گـردد، تـا      به اسم مـي   » ها-«در اليه دوم يا سوم از طريق وندافزايي تصريفي با قاعده و پيوند وند               

 هاي جمـع مكـسر بـه همـراه          توليد نشود؛ اما توليد و استفاده از واژه       » كتب ها «هايي همچون     واژه
: زبـان، حتـي قـشر تحـصيل كـرده ديـده شـده اسـت ماننـد                   فارسـي  گويشورانتوسط  » ها-«وند  

دهـد كـه اصـل بـازداري          ها نشان مي    اين مثال .... ها و     ها، اصطالحات   ها، اخبارها، تبليغات    مدارس
  . بنياد دارد–شدني نيست و بنابراين نياز به تعديل در انگارة وند افزايي وند هميشه اعمال

   بنياد-ند افزايي فارسي در چارچوب مدل پايه و-4-2

   رفع ايرادها-4-2-1

اي   هاي فارسي ارائه شده كه در تناقض با اصول انگـارة ونـدافزايي اليـه                رسد نمونه   نظر مي     به
 بنيـاد گيگـريش قابـل توضـيح و          –اي پايه   باشد، در چارچوب انگارة وندافزايي اليه        بنياد مي  -وند

تـرين    طوركلي خصوصيات سـاختواژي پايـه اصـلي         بنياد به –ه در مدل پايه   ك  ازآنجايي. توجيه است 
انـد نـه      ها براساس خصوصيات پايه قابل تعريف       كه اليه   طوري  كند؛ به   نقش را در وندافزايي ايفا مي     

خورد قابل بررسي اسـت؛       اي كه وند به آن پيوند مي        خصوصيات وندها، موارد فوق باتوجه به پايه      
شـود نـه    ود پايه است كه باعث ترتيـب پيونـدخوردن ونـدها بـه آن مـي     يعني اين خصوصيات خ  

 يـا   1 بودن وندها؛ به بياني ديگر، براين اساس كه پايـة ونـدافزايي ريـشة مقيـد                يتصريفي يا اشتقاق  
 بنيـاد   –در مدل پايه  . خورد  ها به پايه پيوند مي      ،ستاك، و يا كلمه باشد، هر وند در يكي از اليه          2آزاد

هاي موجود در اليـه اول ريـشة مقيـد و     ه اول و اليه دوم بدان صورت است كه پايه      تمايز ميان الي  
باشند، ماننـد زبـان انگليـسي؛ از طـرف ديگـر، دررابطـه بـا                  هاي موجود در اليه دوم كلمه مي        پايه
باشـند،    بنيـاد مـي   -بنياد، و كلمـه   -بنياد، ستاك -هايي كه مانند زبان آلماني داراي سه الية ريشه          زبان
هاي موجود در اليـة   هاي موجود در الية دوم ستاك، و پايه    هاي موجود در الية اول ريشه، پايه       پايه

شايد بتوان گفت كه زبان فارسي هم مانند زبان آلماني داراي سـه اليـة مـذكور                 . سوم كلمه هستند  

                                                 
1 - bound 

2- free 
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زبـان  باشد، چراكه رفتار انواع مختلف وندها در حين اعمال وندافزايي همانند رفتار ونـدها در                  مي
آلماني است بدان صورت كه توسط گيگريش در كتابش ارايه شده است مانند مثـال زيـر از زبـان                   

  ):87: 1999گيگريش، (آلماني 









−−−→

−→

−→
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هاي مشتركريشه و ستاك امكان مقيدبودن آنهاست كـه           كي از ويژگي  يعالوه در زبان آلماني       به
؛ زبان فارسي هـم درايـن رابطـه ماننـد زبـان             )98: 1999گيگريش،(كلمه فاقد چنين ويژگي است      

براين مبنا  . مقيد هستند » بينا«در واژة   » بين«و  » كوشش«در واژة   » كوش«عنوان مثال     آلماني است به  
بنيـاد را  -بنيـاد، و كلمـه  -بنيـاد، سـتاك  -شايد بتوان براي وندافزايي در زبان فارسي سه الية ريـشه        

ريشة آزاد محـسوب    » عالقه«بدان دليل كه واژة     » مندي  عالقه«ه  بنابراين در مورد واژ   . درنظر گرفت 
بنياد در الية اول به منظور اعمال قاعدة تبـديل          -مي شود و نه ريشة مقيد، در چارچوب انگارة پايه         

ريشه به ستاك و اختصاص مقولـة دسـتوري اسـم بـه واژة مـذكور نيـازي بـه اعمـال ونـدافزايي             
-«گردد و باتوجه به اشتقاقي بـودن ونـد       اعدة مذكور اعمال مي   نيست؛ازاين رو در الية اول فقط ق      

خورد؛ ازطـرف     شود، پيوند مي    محسوب مي » ستاك«در الية دوم است كه اين وند با پايل كه           » مند
باشـد دوبـاره در       ديگر، نظر به اينكه در انگارة مد نظر وندافزايي چندگانه در يك اليـه مجـاز مـي                 

پس در چارچوب انگـارة     . خورد  پيوند مي » مند  عالقه«به ستاك   » ي-«همين الية دوم وند اشتقاقي      
شـود    با تمام فرايندهاي ساختواژي اليه اول كه مربوط به آن مي          » عالقه«بنياد مدخل واژگاني    -پايه

  :گردد در واژگان فهرست مي» مند-«و نيز پسوند 
  
  

  
 )قاعده تبديل ريشه به ستاك(اسم        

   اي-

    اسم

 )قاعده تبديل ريشه به ستاك(

 عالقه

 مند - 

  مند-
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هاي آتـي     شوند كه در قسمت      بنياد مي  -اي پايه   شامل وندافزايي اليه   موارد مشابه نيز به همين منوال       
  .شود ها اشاره مي به آن
بنياد، زايا بودن و منظم بودن معنايي وندافزايي را فقط مختص ونـدهاي اليـه     –كه انگارة پايه     ازآنجايي -

ـاتر بـو                 سوم نمي  دن برخـي از ونـدهاي      داند، زايا نبودن برخي از وندهاي تصريفي اليه دوم و از طرفي زاي
ـال    –اشتقاقي اليه اول نسبت به وندهاي تصريفي اليه دوم در زبان فارسي، درچارچوب انگارة پايه               ـاد مث بني

  . شود ض محسوب نميينق
– رفتار دوگانة برخي از وندهاي فارسي و در نتيجه اختصاص آنها به بيشتر از يك اليه در انگارة پايه                  -

ـاختواژي،           شود،  بنياد امري عادي تلقي مي      زيرا اين انگاره معتقد است هر اليه شامل خصوصيات معنايي، س
هاي بعدي همپوشـي دارد، چـرا كـه هـر اليـه         ها با هم و با اليه دوم و اليه          و واجي است كه بخشي از آن      

ـته   براساس خصوصيات ساختواژي پايه تعريف مي  اي از  شوند نه بر مبناي خصوصيات منحصر به فـرد دس
سازد بـه دليـل دارابـودن     خورد و اسم جمع مي   زماني كه به اسم پيوند مي     » ها-«راين مثال پسوند    بناب. وندها

شود اما زماني كه پايـة        خصوصيات وند تصريفي باقاعده در اليه سوم با پايه كه يك كلمه است تركيب مي              
يـر دهـد بـه دليـل     اين وند صفت باشد و مقوله دستوري صفت را به اسم تغيير دهد و جايگاه تكيـه را تغي         

اي كه بعد از اعمال قاعده تبديل ريشه به ستاك در اليـة   داشتن خصوصيات وند اشتقاقي در اليه دوم با پايه   
  .گردد شود، تركيب مي اول، يك ستاك محسوب مي

ـا -« عدم اعمال اصل بازداري در مورد جمع مكسر فارسي همراه با وند تـصريفي                - ـارچوب   » ه در چ
هاي واژگاني بـه همـراه فراينـدهاي          از آن جهت قابل توجيه است كه چون فهرست مدخل         بنياد    انگارة پايه 

فهرست مخصوص به خود دارد،      گويشوريست و هر    يساختواژي مربوط، براي تمام سخنگويان يكسان ن      
عنوان يك ريشه بسيط بدون داشتن مفهوم جمع  را به» ها مدارس«سخنگويي كه در فهرست خود مثالً كلمه 

بـه ايـن    » ها  -«باشد به دنبال آن فرايند ساختواژي وندافزايي تصريفي باقاعده را كه همان تركيب وند             داشته  
  :كند را توليد مي» ها مدارس«باشد در فهرست خود ثبت كرده است، به همين دليل است كه واژه  پايه مي
  
  
  

  ها-

 )قاعده تبديل ريشه به ستاك(اسم 

 مدارس
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ارسـي توسـط اصـول انگـارة        هاي ف   بنياد در نمونه  –طوركلي، با رفع ايرادات مربوط به انگارة وند          به
  .گيرد بنياد قوت مي–بنياد، پيشنهاد بررسي وندافزايي فارسي در چارچوب انگارة پايه–پايه

   بنياد– وند افزايي فارسي پايه-4-2-2

، »ريـشه « از سه پايـة      يرسد كه در زبان فارسي هر وند در هر مرحله از وندافزايي به يك               نظر مي      به
بنابراين پايه است كه اختصاص هر وند را به هراليه       . خورد  ها پيوند مي    از اليه در يكي   » كلمه«و  » ستاك«

ـ ازطرف ديگر قاعده تبديل ريشه به كلمه دراين زبان در ال   . كند  مشخص مي  ه اول ريـشه را بـه سـتاك    ي
 كند نه به كلمه، چرا كه اين زبان داراي سه اليه است نه ماننـد زبـان انگليـسي داراي دو اليـه                        تبديل مي 

قاعده تبديل ريشه «رو در بررسي وندافزايي فارسي، قاعده مذكور با عنوان  بنياد، ازاين-بنياد و كلمه-ريشه
نكته ديگر آن است كه ستاك و كلمه در اين ويژگي كه هر دو داراي مقوله  . مطرح خواهد شد  » به ستاك 

اي كه ريشة مقيد      ايي كه به پايه   در اين زبان ونده   . واژگاني هستند مشتركند، ويژگي كه ريشه آن را ندارد        
هاي آزاد    كه وندهاي تركيب شده با صورت       خورند بايد متعلق به اليه اول باشند، درحالي         است پيوند مي  

ممكن است به اليه دوم يا سوم اختصاص داشته باشند؛ براين اساس، در يك وندافزايي اگر پاية فراينـد                   
در چرخة اول وندافزايي بر آن اعمال شود تا قاعـده تبـديل             يك ريشة مقيد باشد حتما بايد در الية اول          

از طرف ديگر اگـر پايـه     . ريشه به ستاك در چرخة دوم مقولة دستوري مربوط را به پايه اختصاص دهد             
گيرد و فقط قاعده تبديل ريشه به ستاك است كه            يك ريشة آزاد باشد در الية اول فرايندي صورت نمي         

اي ستاك محسوب شـود در        عالوه، اگر پايه    به. كند   مقولة دستوري مربوط مي    اعمال شده و پايه را داراي     
از سـتاك ارائـه   ) 1993(گيرد؛ بر مبناي تعريفي كه كاتامبا  اليه دوم و اگر كلمه باشد در الية سوم وند مي       

 كند كه هنوز هيچ وند تصريفي به آن پيوند نخـورده اسـت، پيونـد                اي تعريف مي    داده است و آن را پايه     
 بنيـاد سـوم درنظـر       –وند وندهاي تصريفي در الية كلمه     ي بنياد دوم و پ    –وندهاي اشتقاقي در الية ستاك    

  . گردد گرفته مي
 بنياد بررسـي    –اي پايه   در اينجا چند نمونه وند افزايي فارسي در چارچوب انگارة وند افزايي اليه            

هايي كه بـر آن در اليـه          يمراه وند افزاي  كه در ابتدا هر پايه به ه        صورتي  گردد، به   و تجزيه و تحليل مي    
  :شود شود در واژگان فهرست مي اول اعمال مي
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       ناسپاسـي ها          -
     

  
  

  

  
 

  
  

منظـور   شـود در اليـة اول بـه    ريشة آزاد محسوب مي» سپاس«در اين وندافزايي بدان دليل كه واژة      
اژة مـذكور نيـازي بـه       اعمال قاعدة تبديل ريشه به ستاك و اختصاص مقولة دسـتوري اسـم بـه و               

گـردد و باتوجـه بـه          اول فقـط قاعـدة مـذكور اعمـال مـي           يـة اعمال وندافزايي نيـست، لـذا در ال       
خـورد   شود، پيوند مـي  محسوب مي» ستاك«در الية دوم اين وند با پايه كه        » -نا«بودن وند     اشتقاقي

اد دوبـاره در همـين اليـة    بني-و باتوجه به مجازبودن وندافزايي چندگانه در يك اليه در انگارة پايه       
خـورد، و در مرحلـة آخـر ونـدافزايي ونـد              پيوند مـي  » ناسپاس«به ستاك   » ي-«دوم وند اشتقاقي    

  .گردد باشد تركيب مي در الية سوم با پايه كه كلمه مي» ها-«تصريفي 
شود ماهيت پايه بيانگر تعلق هر وند به هر اليه است، بدان معنـا كـه                  طور كه مشاهده مي     همان

شـود، اگـر    شود ريشه باشد وند افزايي در اليه اول اعمـال مـي        اي كه وند با آن تركيب مي        ر پايه اگ
  . افتد ستاك باشد وندافزايي در اليه دوم و اگر كلمه باشد وندافزايي در اليه سوم اتفاق مي

 

 

 

 -نا   

 )قاعده تبديل ريشه به ستاك(    اسم 

   گذار- 
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گـردد و فقـط       به عنوان ريشة آزاد در اليه اول هيچ وندافزايي اعمال نمي          » رنگ«در اين مثال بر پاية      
دهـد و آن را بـه سـتاك تبـديل             قاعده تبديل ريشه به ستاك مقوله دستوري اسم را به آن اختصاص مي            

» -نـا «شـود ودر آخـر ونـد اشـتقاقي      تركيـب مـي   » -هـم « نمايد، سپس در الية دوم با وند اشتقاقي           مي
عبـارت ديگـر      شـود؛ بـه    ساخته مي » ناهمرنگ« پيوندد و واژة      مي» همرنگ« درهمان اليه دوم به ستاك      

  .يابد ساخت اين واژه در الية دوم اتمام مي
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  مراحل ساخت اين واژه به اين ترتيب است كه ابتدا قاعده تبديل ريشه به ستاك در اليه اول ريشة 
در اليه » اي-« كند، سپس پسوند اشتقاقي  را به ستاك با مقوله دستوري اسم تبديل مي» مامان«آزاد 

شود  تركيب مي» ماماني«با كلمة » تر-«پيوندد، درمرحله آخر پسوند تصريفي  مي» مامان«دوم به ستاك 
پيوندد به اليه دوم و وند  چون به ستاك مي»  اي-«در اين مثال وند . گردد ساخته مي» تر ماماني«و واژه 

  .شود به اليه سوم تعلق دارد چون با كلمه تركيب مي» تر-«

  
  

ند ساخت اين واژه بدان شكل است كه ابتدا در اليه اول قاعده تبديل ريشه بـه                 وند افزايي موجود در رو    
دهـد و آن را   كه فاقد مقوله دستوري است مقوله دستوري اسم را اختصاص مي» شكم«ستاك به ريشة آزاد  
 در  پيوندد، بعد از آن     مي» شكم«به ستاك   » او-« نمايد، سپس در اليه دوم پسوند اشتقاقي        تبديل به ستاك مي   

ـاز بـودن ونـدافزايي                تركيب مي » شكمو«با  » تر-«الية سوم وند تصريفي    شود، و در مرحله آخر نظر بـه مج
  . ساخته شود» شكموترها«پيوندد تا واژه  مي» شكموتر«در همان اليه سوم به كلمه » ها-«چندگانه، پسوند  

 در چـارچوب انگـارة    هـستند 2 و تكـواژ صـفر  1 تكـواژ مقيـد  حال دو واژة زير كه به ترتيـب داراي       
  :شود  بنياد بررسي مي–وندافزايي پايه

                                                 
1- bound morpheme 

2- zero morpheme 
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-« باشـد ابتـدا ونـد     يك ريشة مقيد مـي » كوش«مراحل ساخت واژة فوق به نحوي است كه چون   
خورد تا قاعده تبديل ريشه بـه سـتاك در همـين اليـه      در اليه اول و در چرخة اول به آن پيوند مي     » ِش

سـاخته شـده از   » كوشش«اك با مقوله دستوري اسم تبديل كند و واژة    اول و در چرخه دوم آن را به ست        
كـه    درحـالي . وندد به اليه اول تعلـق دارد      يپ  چون به ريشه مي   » ِش-« در اين مثال وند       . اليه خارج شود  

شـود، امـا از لحـاظ نظـري اشـتقاق بيـشتر        درارتباط با اين داده زباني پسوندهاي ديگـري اضـافه نمـي          
  .در الية سوم امكان دارد» ها-«شدن وند تصريفي  عنوان مثال اضافه اشد؛ بهب پذير مي امكان
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ـافه مـي     1»اشتقاق صفر «عنوان    در اين وندافزايي كه تحت     گـردد، ظهـور    مطرح است، وندي كه به پايـه اض
ل ريشه بـه  گونه تبيين كرد كه ابتدا در اليه اول قاعده تبدي         توان بدين   مراحل ساخت اين واژه را مي     . مادي ندارد 

ـپس در اليـة دوم         را به ستاك با مقوله دستوري اسم يا پاية ماضي تبديل مي           » خريد«ستاك ريشة آزاد     نمايد، س
يـك ريـشة آزاد   » خريـد «شود؛ بدان دليل كه     ساخته مي » خريد«پيوندد و واژة      مي» خريد«تكواژ صفر به ريشة     

ـتوري        گردد  است طبق تعريف در الية اول وندي بر آن افزوده نمي           ، از طرف ديگر چون تكواژ صفر مقولة دس
  . شود كند و بنابراين رفتار وندهاي اشتقاقي را دارد پيوند آن به پايه در الية دوم درنظر گرفته مي را عوض مي

اي   گونه كه مشاهده شد، بررسي وندافزايي فارسي در چارچوب انگارة ونـدافزايي اليـه               طوركلي، همان    به
كنـد،    هاي زبان فارسي رفع مي       بنياد را دررابطه با تعدادي از داده       –ا ايرادها مربوط به انگارة وند      بنياد نه تنه   –پايه
  . دهد تر ارائه مي تر و كامل عالوه توصيف چگونگي اعمال وندافزايي در زبان فارسي را به صورت بهينه به

ـان        بنياد، مي  –پايههاي ارائه شده در چارچوب انگارة وندافزايي          عالوه باتوجه به تحليل     به توان ونـدهاي زب
ـاس                اي كه به آن پيوند مي       فارسي را بر مبناي نوع پايه      خورند طبقه بندي كرد؛ به عبارت ديگر، هر ونـد بـر اس

طبـق تعريف،ونـدهايي    . گيرد  اي جدا از بقية وندها قرار مي        پيوندد در دسته    اينكه به ريشه، ستاك، و يا كلمه مي       
ـتاك پيونـد                       خو  كه به ريشه پيوند مي     ـتقاقي دارنـد و بـه س ـار اش ـا رفت رند در الية اول، تمام وندهايي كـه غالب

خورنـد در اليـة سـوم     خورند در الية دوم و تمام وندهايي كه غالبا رفتار تصريفي دارند و به واژه پيوند مي              مي
  :دهد اس نشان ميبندي برخي از وندهاي زبان فارسي را بر اين اس جدول زير پيشنهاد گروه. گيرند قرار مي

  خورند اي كه به آن پيوند مي  پيشنهاد تفكيك برخي از وندهاي زبان فارسي بر اساس نوع پايه-2جدول

 )الية سوم(پيوند با كلمه )الية دوم(پيوند با ستاك )الية اول( پيوند با ريشه

  
  
 وندها

  ً ن-
  -نا
  نا-
 ِ ش-

  -نا
  -وا
  اي-
  -بر
  آ-
-ø 

  ان-/ها-
  د-

  ترين-/تر-
  اُمين -/اُم -

  َ م-
 

  

                                                 
1- zero derivation 
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ها، بـا توجـه بـه رفتـار دوگانـة تـصريفي و              –نكتة قابل ذكر آن است كه برخي از وندها مانند وند            
خورند و بنابراين به بيشتر از يك گروه تعلق دارنـد؛ ايـن    اشتقاقي كه دارند، به بيش از يك پايه پيوند مي   

د واحد مجاز است به بيش از يك اليـه تعلـق    بنياد كه يك ون–مسئله با اين ادعاي انگارة وندافزايي پايه     
. توان تمام انواع وندهاي زبان فارسي را بـر ايـن مبنـا طبقـه بنـدي كـرد                 مي. باشد  داشته باشد همسو مي   
است كـه مبنـاي تعلـق ونـدها بـه اليـة       ) ريشه، ستاك، و كلمه(بندي، تنها نوع پايه   بنابراين در اين طبقه   

  . رفتار تصريفي يا اشتقاقي آنهاگيرد نه اول، دوم، و سوم قرار مي

  نتيجه گيري

 – بنياد و انگـارة پايـه      –اي، يعني انگارة وند       در اين مقاله بعد از معرفي دو ديدگاه به وندافزايي اليه          
 بنيـاد  –هايي از وند افزايي فارسي ارائه گرديد كه در تناقض با اصول و ادعاهـاي انگـارة ونـد             بنياد، مثال 

هـا در چـارچوب انگـارة         كه توجيه نحوه اعمال ونـدافزايي در ايـن دسـته از داده             صورتي  قرار گرفت به  
 بنيـاد براسـاس     –در ادامه با رفع ايرادهاي مربوط بـه انگـارة ونـد           . مذكور تقريبا غيرممكن به نظر رسيد     

ـ بن– بنياد، وندافزايي فارسي در چارچوب انگارة پايـه        –اي پايه   اصول انگارة وندافزايي اليه    و اد بررسـي    ي
تجزيه و تحليل گرديد و اين نتيجه حاصل شد كـه ونـدافزايي در زبـان فارسـي در چـارچوب انگـارة                       

از طـرف ديگـر بررسـي       . قابل توضيح است  »  بنياد –وند« نسبت به ديدگاه   به ميزان بيشتري  »  بنياد –پايه«
 فارسـي بـه دنبـال     بنياد  نتايج زير را براي زبان       –نحوه اعمال وندافزايي فارسي در چارچوب انگارة پايه       

  :داشت
 بنيـاد،   –بـه ترتيـب داراي سـه اليـة ريـشه          ) مانند زبان آلماني  ( شايد بتوان گفت كه زبان فارسي        -
  . بنياد است– بنياد، و كلمه–ستاك
 تعلق هر وند به هر كدام از سـه اليـة مـذكور توسـط خـصوصيات سـاختواژي پايـه مـشخص                        -
  .شود مي

  .يك اليه تعلق داشته باشدتواند به بيش از   يك وند واحد مي-
  .مندي معنايي تنها مختص فرايندهاي وندافزايي اليه دوم نيست  زايايي و نظام-
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اعمـال  ) هاي مقيد در چرخـه دوم اليـة اول        براي ريشه (  قاعده تبديل ريشه به ستاك در اليه اول          -
  .كند شود و ريشه را به ستاك همراه با يك مقوله دستوري تبديل مي يم

شـدني در اليـه اول         واحدهاي واژگاني و وندها به همراه فرايندهاي ساختواژي بالقوه اعمال           تمام -
  .اند در واژگان هر سخنگو فهرست شده

اي جدا از بقية ونـدها قـرار          پيوندد، در دسته     هر وند بر اساس اينكه به ريشه، ستاك، و يا كلمه مي            -
  .ق داردگيرد و به ترتيب به الية اول، دوم، و سوم تعل مي
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