بررسی قابلیت همنشینی وندهای غیر فعلی فارسی
با مقوله های مختلف واژگانی و کاربرد آن در پردازش رایانه ای زبان فارسی
بهرنگ قاسمی زاده
QasemiZadeh@digitalclone.net

سعید رحیمی
saeedrahimiavval@yahoo.com

دپارتمان بومی سازی ،شرکت دیجیتال کلون

چکیده
در این مقاله مطالعه ای جامع از فرایند اشتقاق در زبان فارسی صورت گرفته است .در نتیجه پژوهش صورت
گرفته ،محدودیتهایي برای اشتقاق در زبان فارسی ارائه شده است .این محدودیتها امکان تحلیل »صرف اشتقاقی«
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رایانه ای را برای زبان فارسی فراهم آورده است .عالوه بر این مشخص ًا نشان داده شده است که هر وند معین به
کدامیک از مقوالت واژگانی می پیوندد و درنتیجه این فرایند چه تغییری در آن مقوله واژگانی صورت می پذیرد .نیز
کارکردهای جدید برای وندهای موجود پیشنهاد شده است عالوه براینکه تعدادی وند جدید نیز به مجموعه وندهای
فارسی اضافه شده است.

مقدمه
از میان فرایندهای تولید واژه ،ترکیب و اشتقاق ،دو فرایند اصلی در زبان فارسی جهت ایجاد واژه های جدید است .ترکیب بدین
معنا که واژه جدید از رهگذر به هم پیوستن بیش از یک تکواژ آزاد به وجود آمده باشد و اشتقاق بدین معنا که واژه حاصل به هم پیوستن
دست کم یک تکواژ آزاد و یک یا چند تکواژ وابسته از نوع وند اشتقاقی باشد .ناگفته پیداست که به دلیل پیوسته بودن به اجتماع ،زبان
نظامی پویا و زاینده است که مدام در حال کنار نهادن برخی واژه ها و ساختها و مفاهیم و جذب کردن برخی دیگر است.ما در این بررسی بر
آن بودیم که توصیفی همزمانی – در زمانی ازفرایند اشتقاق در زبان فارسی به دست دهیم و مطلق ًا در پی آن نبوده ایم که چهارچوب و
محدودیتی ازاین زبان در این حوزه تعیین کنیم .پس مبنای کار واژه های مشتقی هستند که در متون گذشته و نیز معاصر کاربرد
داشته اند؛ چرا که بر اساس ساختهای موجود  -و حتی ساختهای بالقوه  -امکان ایجاد واژه ها و ساختهای جدید وجود دارد.
برای مدل کردن زبان فارسی نیاز بود به اینکه برای دو فرایند ترکیب و اشتقاق بتوان چهارچوب ها و محدودیتهایی پیش بینی پذیر
به دست آورد .پس از بررسی نمونه ها و کتابهایی که در مورد فرایند ترکیب در زبان فارسی نوشته شده است مشخص شد که فرایند ترکیب
در زبان فارسی فرایندی پیش بینی پذیر نیست لذا مدل کردن آن تقریب ًا ناممکن است .اما برای ساختن واژه های مشتق می توان
محدودیتهایی به دست آورد و پیش بینی-هایی در نظر گرفت؛ اگر چه زبان در حوزه صرف نیز –نه به اندازه نحو – سازوکارهایی پویا و پیش
بینی ناپذیر دارد؛که البته این زایایی و پویایی در حوزه صرف بیشتر در دایره کاربرد وندهای اشتقاقی صورت می گیرد؛ چرا که دایره وندهای
تصریفی و واژه بست ها تقریب ًا دایره ای بسته است که روند تحول در آن بسیار کند است.

.derivational morphology
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با در نظر داشتن این ویژگی زبان فارسی که مدام در حال طرد برخی وندها و جذب برخی دیگراست ،معیار ما برای در نظر گرفتن
وندها عالوه بر میزان کاربرد ،روشن بودن واژه مشتق برای اهل زبان است و اینکه ذهن اهل زبان قادر به تفکیک واژه به پایه و وند باشد .از
اینرو بود که وندی مثل »اده« در»سنباده« نادیده گرفته شد و وندی مثل »الو« در»چاقالو« و»گردالو« و»پشمالو« وارد حوزه وندها شد.
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کارهای مرتبط و روش بررسی حاضر
مبنای ما برای شناخت وندهای رایج در زبان فارسی دو کتاب » ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز « نوشته خانم دکتر ایران
کلباسی و » اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز « تألیف آقای خسرو کشانی بوده است ].البته بر خالف عنوان هر دو کتاب واژه ها و
وندهایی که در دوره های پیشین زبان فارسی کاربرد داشته اند نیز لحاظ شده اند مانند پسوندهای فام و آسا و نیز واژه های کهنه بسیار[

در کتاب اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز ،مؤلف در پی به دست دادن تغییراتی معنایی بوده است که طی فرایند اشتقاق
پسوندی در واژه ها حاصل می شود.به بیان دقیقتر اینکه مؤلف پسوندهای فارسی را از دیدگاه آماری و معنایی بررسی کرده است.آماری به
این معنا که میزان واژه هایی را که دارای یک وند خاص باشند ،ذکر کرده است و برای وندهایی که زایایی بسیار دارند قید کرده است که
مشتقاتی که از رهگذر پیوستن این وندها ایجاد می شوند زیاد است.ازدیگر توضیحاتی که مؤلف در مورد وندهای فارسی داده است ،میزان
زایایی ویا کهنه و متروک بودن آنهاست.از طرف دیگر تغییرات معنایی را که در واژه ها بر اثر فرایند اشتقاق صورت می گیرد ذکر کرده
است.بدین معنا که مثال یک واژه در حالت اولیه چه معنایی دارد و پس از پیوستن به وندی خاص چه تغییرات معنایی در آن صورت می
گیرد و در نتیجه واژه مشتق شده دارای چه معنایی است و نیز اینکه ویژگیهای معنایی یک وند ،بسته به معنای پایه های مختلفی که به
آنها می چسبد متفاوت است.
در کتاب ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز ،مؤلف هم به پیشوندها وهم به پسوندهای فارسی پرداخته است .روش وی این است
که درابتدا ذکر می کند که یک وند خاص به طور کلی به کدام یک ازمقوالت واژگانی)(posمی تواند بپیوندد و نتیجه-اش چه مقوالتی می
تواند باشد؛اما مؤلف دقیقا مشخص نمی کند وند مورد نظر به چه مقوله ای می چسبد و نتیجه اش چه مقوله واژگانی می شود .سپس مؤلف
تغییرات معنایی را که در اثر فرایند اشتقاق در واژه ها ایجاد می شود ،ذکر می کند و در پایان نیز وند های فارسی را بر اساس معانی ای که
به ریشه خود منتقل می کنند ،دسته بندی می کند.
در بررسی حاضر ،مشتقاتی که از رهگذر داشتن این وندها ایجاد شده اند از طریق بررسی حدود بیست هزار واژه رایج در زبان فارسی به
دست آمد که به وسیله رایانه از متنهای الکترونیکی خبری وادبی استخراج شده است.
آنچه ما در این کوشش در پی آن بودیم به دست دادن یک توصیف دقیق از نحوه اشتقاق واژه ها است بدین معنی که نشان داده
شده است چه وندی به کدام یک از مقوالت چند گانه واژگانی در زبان فارسی می چسبد و از این رهگذر چه مقوله واژگانی جدیدی ایجاد
می شود.منظوراز مقوالت واژگانی در این مقال،همان انواع کلمه در دسته بندی سنتی است)رک انوری-گیوی(که
شامل:اسم،فعل،صفت،قید،ضمیر،حرف)شامل حرف ربط وحرف اضافه(وشبه جمله)صوت(است.تمامی کلمات مشتق شده ،جزو یکی از این
مقوالت واژگانی هستند اما در این میان بن ماضی و بن مضارع با پیوستن به وندهای مختلف قابلیت واژه سازی را دارند؛ درحالیکه جزو
هیچیک از مقوالت واژگانی شمرده نمی شوند و می توان آنها را زیرمقوله فعل دانست.

.1ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﻧﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻭﻧﺪﻫﺎی

پیشوندها
ابر+اسم ←اسم :ابرقدرت ،ابرجنایتکار ،ابرکامپیوتر

ال+اسم←صفت :المذهب ،المروت ،الکردار

باز  +بن ماضی ← اسم :بازنشست ،بازگشت

ال+اسم←قید :الجرعه

باز  +بن مضارع ← اسم :بازپرس ،بازجو

ن +مصدر←اسم :نرفتن

باز+اسم←اسم :بازدم ،بازگشتن

ن+اسم←صفت :نستوه

باز+حرف اضافه←اسم :بازپس

ن+بن ماضی←اسم :نبود ][1

بر +بن ماضی←اسم :برداشت ،برخورد

ن+بن مضارع←صفت :نخور ،ندار

بر +بن مضارع ←اسم :برچسب ،برانداز

ن+صفت←صفت :نپخته ،نسنجیده

بر+مصدر←اسم :برگشتن ،برآمدن

نا+اسم←صفت :ناسپاس ،ناشکر

بُل+اسم←صفت :بلهوس ،بلکامه

نا+اسم←قید :ناگاه

بال+اسم←صفت :بالمانع ،بالتکلیف

نا+بن ماضی←صفت :نابود ،ناشایست

بال+اسم←قید :بالدرنگ ،بالفاصله

نا+بن مضارع←صفت :نادان ،ناشناس

پاد+اسم←اسم :پادزهر ،پاتک)پاد  +تک(

نا+صفت←صفت :ناراضی ،نامهربان ][2
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پر+اسم←صفت:پررو،پرکار

نا+ضمیر←صفت :ناکس ،ناچیز ][3

خر+اسم←اسم:خرگوش،خرمگس

وا +بن ماضی←اسم :واسوخت ،وانمود

در+بن ماضی←اسم :درآمد

وا+بن مضارع←اسم :واگیر ،واگو

در+بن ماضی←صفت :درگیر ،درخور

وا+بن مضارع←صفت :واگرا

فرا+بن مضارع←اسم :فراخوان

وا+صفت←صفت :وارسته ،وازده

فرا+بن مضارع←صفت :فراگیر ،فراخور

وا+مصدر←اسم :وارفتن ،واماندن

فرا+صفت←اسم :فراورده

هم+اسم←اسم :همسایه ،همدرد

فرا+مصدر←اسم :فرارسیدن ،فراخواندن

هم+اسم←صفت :همزمان ،همردیف ][4

فرو+اسم←صفت :فرودست ،فرومایه

هم+بن ماضی←صفت :همریخت ،همساخت

فرو+بن مضارع←اسم :فروکش ،فروگذار

هم+بن مضارع←صفت :همگرا
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فرو+مصدر←اسم :فرورفتن ،فروبستن

»1ﻧﺒﻮﺩ«ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺮﺧﻢ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ.
2ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺻﻔﺘﻬﺎی ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﻴﺪ ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ.ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﻣﺎ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻴﺪ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻗﻴﺪی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ
ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺻﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺻﻔﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ.
»3ﮐﺲ «ﻭ »ﭼﻴﺰ« ﺍﺳﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ.
4ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻫﻢ+ﺍﺳﻢ ←ﻗﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭﺍژﻩ ﺍی ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺻﻔﺖ ﺍﺳﺖ .

پسوندها
ا+بن مضارع←قید:گویا

ا+بن مضارع←صفت:خوانا،گویا

ا+صفت←اسم:پهنا،درازا

ا+بن مضارع←اسم:چرا،دما

ا+اسم←صفت:کارا

ا+اسم←اسم:یارا،ترسا

ائی/ایی+اسم←صفت:لیبیایی،موسیقایی

ائی/ایی+صفت←اسم:روشنایی،سیرایی

ار+بن مضارع←اسم:پرستار

ار+بن ماضی←اسم:گفتار،رفتار

ار+اسم←اسم:دستار،زنگار

ار+بن ماضی←صفت:گرفتار

آسا+اسم←صفت:پلنگ آسا،برق آسا

آسا+ضمیر←صفت:هم آسا

اک+بن مضارع←اسم:سوزاک،پوشاک

آگین+اسم←صفت:زهرآگین،عطرآگین

ال+اسم←اسم:چنگال

ال+صفت←اسم:گودال

ال+بن مضارع←اسم:روال،پوشال

اله+صفت←صفت:چاقاله،گرداله

اله+بن مضارع←اسم:کشاله

الی+صفت←صفت:گودالی،گردالی

ان+اسم←اسم:بهاران،صبحگاهان

ان+اسم←صفت:نازان،لرزان،ترسان

ان+بن مضارع←صفت:خندان،سوزان

ان+بن مضارع←قید:شتابان

ان+بن مضارع←اسم:باران،گذران

ان+صفت←صفت:شادان

ان+صفت←قید:لنگان

ان+صفت) فاعلی مرکب مرخم(←قید :پای کوبان

ان+صفت)فاعلی مرکب مرخم(←اسم:بله بران ،عقدکنان ان+کلمات مکرر←قید:لنگ لنگان،پرس پرسان
انه+بن مضارع ←اسم:روانه

انه+اسم←اسم:عصرانه،صبحانه،شکرانه

انه+صفت←قید:مشترکانه،متأسفانه،خوشبختانه،بدبختانه انه+صفت←صفت:بخردانه،زیرکانه،احمقانه
انه+اسم←صفت:مردانه،جانانه

انه+کلمات مکرر←صفت:کورکورانه

یانه +اسم← صفت/قید :سالیانه ،ماهیانه

انی+اسم←صفت:جسمانی،عصبانی

انی+صفت←اسم:زندگانی،آبادانی

انی+اسم←اسم:مژدگانی،روحانی

انی+حرف اضافه←صفت:فوقانی،تحتانی

اور+اسم←صفت:دالور،جنگاور

تنوین+عدد←قید:دوماً،سوماً

ال◌ً
تنوین+اسم←قید:تعمداً،مث َ

تنوین+صفت←قید:اشتباهاً،منحصرًا

بار+اسم←اسم:جویبار،رودبار،دریابار،هندوبار،زنگبار

باره+اسم←صفت:زن باره،شکم باره

باره+اسم←اسم:آتشباره

باشی+اسم←اسم:آبدارباشی،آشپزباشی
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بان+اسم←اسم:باغبان،جنگلبان

بان+بن ماضی←اسم:دیدبان

بد+اسم←اسم:ارتشبد،سپهبد

چه+اسم←اسم:دفترچه،صندوقچه

چی+اسم←اسم:تفنگچی،نظافتچی

چی+اسم←صفت:هوچی،جنجالچی

چی+اسم←اسم:نخودچی2

.1ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ»ﺻﻔﺖ+ﺑﺎﺷﯽ←ﺍﺳﻢ« ﻣﺜﻞ» ﺣﮑﻴﻢ ﺑﺎﺷﯽ« ﮐﻪ »ﺣﮑﻴﻢ« ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﻢ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ.
.2ﺍﻳﻦ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺟﺪﺍ ﺍﺯﭘﺴﻮﻧﺪ »ﭼﯽ«ﻓﺎﻋﻠﯽ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﻌﻨﺎی
»ﺗﺼﻐﻴﺮ«ﺍﺳﺖ.ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﻬﺠﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

دان+اسم←اسم:نمکدان،شمعدان

دانی+اسم←اسم:آشغالدانی،هلف دانی

زار+اسم← اسم:گندمزار،گلزار

زار+صفت←اسم:خشکزار

سا+اسم←صفت:پیلسا

سا+اسم←اسم:مهسا،پریسا

سار+اسم←اسم:کوهسار،چشمه سار

سار+اسم←صفت:شرمسار،خاکسار

سار+صفت←صفت:سبکسار،خوارسار

سان+اسم←صفت:دیوسان،گربه سان

سر+اسم←اسم:گچسر،رودسر،بابلسر

سیر+صفت←صفت:سردسیر،گرمسیر

ش+بن مضارع←اسم:گویش،روش

ستان+اسم←اسم:بلوچستان،دبیرستان

ش+اسم←اسم:گزیرش،درنگش

ش+صفت←اسم:آرامش،نرمش،رهایش

فام+صفت←صفت:سیه فام،زردفام

فام+اسم←صفت:لعل فام،گل فام

فش+صفت←صفت:دیوانه فش

فش+اسم←صفت:پرستارفش

گار  +بن ماضی ← صفت :ماندگار ،رستگار

گار+بن ماضی←اسم:آفریدگار،پروردگار

گار+اسم←صفت:پندگار،کامگار،کنشگار

گار+اسم←اسم:خداوندگار،روزگار،یادگار

گار+صفت←صفت:پیروزگار

گار+بن مضارع←صفت:سازگار،پرهیزگار

گان+عدد←اسم:دهگان،صدگان
گانه+ضمیرمبهم←صفت:چندگانه

گان+اسم←اسم:مهرگان،آبانگان
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گانه+عدد←صفت:دوگانه،سه گانه

گاه+بن ماضی←اسم:خاستگاه،نشستگاه

گاه+اسم←اسم:قدمگاه،شکارگاه

گاه+صفت←اسم:تهیگاه،آرامگاه

گاه+بن مضارع←اسم:چراگاه،فروشگاه

گر+اسم←صفت:ستمگر،حیله گر

گر+اسم←اسم:پژوهشگر،تماشاگر

گر+صفت←صفت:نمایانگر،پیروزگر،ویرانگر

گر+بن ماضی←اسم:رفتگر،کشتگر

گری+اسم←اسم:ساقی گری،صوفی گری

گر+صفت←اسم:سپیدگر

2

گون+صفت←صفت:سرخگون،زردگون

گری+صفت←اسم:الابالی گری،موذی گری

گون+اسم←اسم:آذرگون

گون+اسم←صفت:آبگون،سیمگون

الخ+اسم←اسم:دیوالخ،سنگالخ

گین+اسم←صفت:غمگین،اندوهگین

الو+اسم←صفت:گوشتالو،پشمالو

الو +صفت←صفت:گردالو،چاقالو

مان+اسم← اسم:دودمان،خانمان

مان+بن مضارع←اسم:زایمان،سازمان

مان+بن ماضی←اسم:ساختمان،گفتمان

مند+اسم←اسم:کارمند

مند+اسم←صفت:دردمند،آبرومند

مند+صفت←صفت:پیروزمند

مند+بن ماضی←صفت:آسودمند

ن+بن ماضی←مصدر:گفتن،خوردن

نا+صفت←اسم:فراخنا،درازنا

ناک+اسم←صفت:دردناک،غمناک

نده+بن مضارع←صفت:سازنده،ارزنده،فرساینده،کوبنده

نده+اسم←صفت:شرمنده،ترسنده،نازنده

 1ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ »ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ«ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺜﺎﻝ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ »گ«ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﻭﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ
ﻭ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ﺍﺳﺖ.
 2ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ »ﮔﺮی« ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ ﺑﺮﺍی »ی«ﻣﺼﺪﺭی ﺍﺳﺖ .ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺻﺪﺍی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻭﺍژﻩ
ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﻧﺪ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﻣﺼﻮﺕ ﺍﺳﺖ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﻌﻪ ﻳﺎ ﻻ ﺍﺑﺎﻟﯽ( ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ »ی«
ﻧﻴﺴﺖ.
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نده+بن مضارع←اسم:راننده،خواننده

نده+صفت←صفت:بسنده،دیرنده

ه+عدد←اسم:سده،دهه،پنجه،هزاره

ه+عدد+اسم←اسم:دوچرخه

ه+عدد+اسم←قید:یک جانبه،دوترکه،دوزنه

ه+اسم←اسم:ریشه،دندانه،قفسه

ه+اسم←صفت:بهاره،پاییزه،نژاده

ه+صفت←صفت:آزاده،هرزه

ه+صفت←اسم :سبزه،جوانه

ه+صفت اشاره +اسم←صفت:اینکاره،آنکاره

ه+صفت مبهم+اسم← صفت:چندکاره،همه کاره

ه+صفت مبهم+اسم←قید:همه ساله ،هرروزه

ه+کلمه مکرر←اسم:فشفشه،غلغله

ه+بن ماضی←صفت:کشیده،مانده

ه+بن مضارع←اسم:خوره،گیره

ه+بن ماضی←اسم:گفته،دیده،نوشته

و+صفت←صفت:نیکو

و+بن مضارع←صفت:زائو

و+اسم←صفت:ریشو،ترسو

و+اسم←اسم:لبو،یارو،هاپو

و+کلمات مکرر←صفت:هاف هافو،غرغرو

وار+اسم←صفت:امیدوار،عیالوار

وار+اسم←قید:خالصه وار

وار+صفت←صفت:بزرگوار،سزاوار

وار+اسم←اسم:گوشوار،دستوار

واره+اسم←اسم:جشنواره

وار+صفت←صفت:دیوانه وار،احمق وار

ور+اسم←صفت:رنجور،شرور

ور+اسم←اسم:دستور،گنجور

وَر+اسم←صفت:نامور،کینه ور

وَر+اسم←اسم:پیشه ور،جانور

وش+اسم←اسم خاص:مهوش،پریوش

وش+اسم←صفت:لولی وش،الله وش

ک+بن مضارع←اسم:پیچک،غلطک

ک+صفت←اسم:زردک،سفیدک

ک  +اسم ← اسم :مخملک ،تیرک ،شاخک

ک+فعل نهی←اسم:مترسک

ک+کلمه مکرر←قید:کم کمک،خوش خوشک

ک+کلمه مکرر←اسم:جیرجیرک،غلغلک

کار+فعل←صفت:ندانم کار

ک+ضمیر← قید:اینک،آنک

کار+صفت←صفت:درستکار،سیاهکار

کار+صفت←اسم:سفت کار،سفید کار

کار+اسم←اسم:سنگ کار،گچ کار

کار+اسم←صفت:ستمکار،محافظه کار

کار+بن ماضی←اسم:کشتکار

کار+فعل←اسم:بدهکار،بستانکار
کاری+اسم←اسم:نسیه کاری،چوبکاری

کی+اسم←اسم:جگرکی
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کی+صفت←قید:کجکی،یواشکی

کی+اسم←صفت:آبکی،خرکی

ی +قید ← قید :چطوری ،اینطوری

کی+اسم←قید:دزدکی

ی+اسم←صفت:دیواری،شهری

ی +قید←صفت:همیشگی

ی+اسم←اسم:دادستانی،انگشتری،مردی

ی+اسم←قید:غروبی،شبی

ی+اسم+حرف اضافه←قید:ضربدری

ی+اسم +وند تصریفی←صفت:تشریفاتی،مقرراتی

ی+ضمیر←قید:همگی،جملگی

ی+اسم صوت←قید:گرمبی،تلپی

ی+ضمیر←اسم:خویشی

ی+ضمیر←صفت:خودی

ی+صفت←صفت:پنهانی،معمولی،جاودانی

ی+ضمیر+وند تصریفی←صفت:همگانی،خودمانی

ی+بن ماضی←صفت :گشتی

ی+صفت←اسم:زیبایی،سفیدی

ی+بن ماضی←قید:گفتی

 3ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ »ﺑﻨﺪﻩ«ﺭﺍﻫﻢ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺜﺎﻝ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ.
».1ﮐﺎﺭی« ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﻧﺪی ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﭼﻮﺑﮑﺎﺭی ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎ
»ﭼﻮﺑﮑﺎﺭ+ی ﻣﺼﺪﺭی« ﺩﺍﺭﺩ.

ی+بن ماضی←اسم:کاستی

ی+بن مضارع←صفت:تازی،گذری

ی+بن مضارع←اسم :بازی

ی+عدد←اسم:دهی،بیستی

ی+بن مضارع←قید:انگاری

ی+فعل←اسم:هستی،نیستی

ی+عدد ترتیبی نوع اول←صفت:اولی،دومی

ی+کلمات مکرر←صفت:فرفری،نازنازی

ی+مصدر←صفت:خواندنی،نوشتنی

یار+اسم←صفت:هوشیار،بختیار

یار+اسم←اسم:گاویار،شهریار

یت+اسم←اسم:بشریت،مالکیت

یار+صفت←اسم:بهیار

یت+عدد←اسم:دوئیّت

یت+ضمیر←اسم:منیت

یت+صفت مبهم←اسم:اکثریت

یت+صفت←اسم:مرغوبیت،خوبیت

ین+اسم←اسم:پوستین

ین+صفت←صفت:نوین،دروغین
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ین+حرف اضافه←صفت:زیرین،پسین

ین+اسم←صفت:آهنین،پشمین

ینه+اسم←صفت:نهادینه،قیرینه

ینه+اسم←اسم:نقشینه،گنجینه

ینه+صفت←اسم:سبزینه،زردینه

ینه+صفت←صفت:کمینه

ینه+قید←صفت:دیرینه

یه+اسم←اسم:نظریه،پندیه

یه+اسم←صفت:نقلیه،اسمیه،فعلیه
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نتیجه گیري و پیشنهاد
در این پژوهش مطالعه ای جامع برروی فرایند اشتقاق پیشوندی و پسوندی در زبان فارسی صورت گرفت؛در نیجه دسته بندی جدید و
جامعی از کارکرد وندهای فارسی ارائه شد که نیجه آن استخراج قوانین دقیق برای اشتقاق در زبان فارسی بود.این قوانین تحلیل فرایند
اشتقاق را برای رایانه فراهم می آورد ضمن اینکه کمکی است جهت امر واژه سازی در زبان فارسی و می توان از آن برای طراحی یک ابزار
رایانه ای کمک جست که قابلیت مطالعه دقیق بسامد استفاده از وندهای اشتقاقی در متون مختلف را دارا است .طی این بررسی عالوه بر
تبیین دقیق کارکرد وندهای فارسی از دیدگاه تغییراتی که در مقوالت واژگانی پدید می آورند ،برای وندهای موجود ،کارکردهای جدیدی
نیز یافته شد عالوه برآن تعدادی وند جدید نیز برای پیوستن به مجموعه وندهای موجود،پیشنهاد شد.

.1ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺭژﻧﮓ »ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭ
ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻭﻧﺪ ﺗﺼﺮﻳﻔﯽ )ﻋﻼﻣﺖ
.2ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ»ﺑﻦ
ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺷﺪﻩ » «machineﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﻮﺩﻩ ﻧﻪ » ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﻴﻎ ﺻﻮﺭﺕ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ«ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺫﮐﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »ﻳﻦ«
ﻋﺪﺩ ﺷﻤﺎﺭﺷﯽ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ.
ﻣﻀﺎﺭﻉ+ﻳﻨﻪ←ﺍﺳﻢ« ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ» ﻣﮑﻴﻨﻪ« ﺻﻮﺭﺕ
ﻣﻴﺮﺳﺪ.ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﮑﻴﻨﻪ»ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﮑﻨﺪﻩ ﺁﺏ«
ﺗﺮﺍﺷﯽ« ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ.
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