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  )دانشگاه كردستان( رماييخدكتر عليرضا 
  

  عمومي هاي نوساختة  سازي و واژه اصول ساختواژي واژه

  چكيده 

 ةهـاي فارسـي در دو حـوز          سـاختن واژه   ،هاي مختلف   فرهنگستان در دوره      ةهمواره مهمترين دغدغ  
سـازي را بـا       واژه) فرهنگستان سوم ( فرهنگستان زبان و ادب فارسي       .صي بوده است  مومي و تخص  ع

آمـده  » دفتـر اول  : هاي مصوب فرهنگستان    فرهنگ واژه « عمومي آغاز كرد كه ماحصل آن در         ةحوز
در . ق به ساختواژه است، قاعدتاً بايد طبق اصول ايـن حـوزه انجـام شـود          سازي، چون متعلّ    واژه. است
گـردد و سـپس        يك چارچوب تحليل ارائه مي     ةسازي به منزل     حاضر، ابتدا اصول ساختواژي واژه     ةالمق

شود تا ميزان انطباق آنها       هاي عموميِ نوساختة فرهنگستان بررسي مي       اي از واژه    بر اساس آن، نمونه   
هـاي   واژههاي پذيرش اين  توان داليل يا زمينه بر اين اساس، مي. سازي مشخص گردد  با اصول واژه  

ـ    عمومي او  ةسازي در حوز    از آنجا كه واژه   . نوساخته و عدم پذيرش برخي ديگر را دريافت          ةلـين تجرب
هاي پذيرش يا عدم پذيرش در حكم نوعي محك اين  فرهنگستان سوم است، تحليل داليل يا زمينه

  . كند رضه ميهاي آتي ع ، به عالوه، نكات راهگشايي را نيز براي اقدامات و تجربه وتجربه است
پـذيرش، عـدم      سـازي،      عمومي، اصولِ ساختواژيِ واژه    ةهاي نوساخت   فرهنگستان، واژه : ها  كليد واژه 
  .پذيرش

1.مه مقد  

ساختواژه، هم در معناي بخشي از زبان و هم به عنوان بخشي از علم زبانـشناسي، بـه دو بخـش عمـده،                       
.  اسـت  3زي در خدمت توليد واحدهاي واژگاني     سا  بخش واژه . شود   تقسيم مي  2 و تصريف  1سازي  يعني واژه 

 اهـل زبـان     4واحدهاي واژگاني واحدهايي انتزاعي هستند كه به عنوان مدخل مستقل در واژگـان ذهنـيِ              
در تركيب، معموالً دو واحد     . شود  سازي خود به دو قسمت تركيب و اشتقاق تقسيم مي           بخش واژه . آْيند  مي
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و در ) كتابخانـه = خانه+ كتاب ( ا واحد واژگاني جديدي توليد شودشوند ت  صل مي واژگاني مختلف به هم متّ    
بايـد  ). كارگر= گر  -+ كار(اي خلق شود      پيوندد تا واژه     مي 1اشتقاق، معموالً پسوند يا پيشوندي به يك پايه       

و اينهـا زاييـدة ذهـن       هـست   سازي عالوه بر ساير اصول، تابع اصولي ساختواژي نيز            توجه داشت كه واژه   
اند  خود اين اصول را كشف كردهجستجوهاين ساختواژه نيست، بلكه اينان در پي صامتخص .  

سـازي    واژه. سازي ناخودآگاه و خودآگاه دسـته بنـدي كـرد           توان به يك اعتبار به واژه       سازي را مي    واژه
    ـ           مردم بنا به نيازهاي روزمرّ        ةناخودآگاه همان است كه عام ه ه و طبق اصول موجود در ذهن خود دسـت ب

 براي مثـال، فرزنـد      .سازي از همان خردسالي جزء توانش اهل زبان است          اين نوع واژه  . زنند  سازي مي   واژه
گيتار « مركبِ      نگارنده هنگامي كه در چهار سالگي در آموزشگاه موسيقي براي اولين بار تار را ديد، از واژه                

. ناميـد   مـي » ماشـينْ بنگـاهي   «خـودرو را    حمل    يا تريليهاي ويژة    و  براي ناميدن آن استفاده كرد      »  تبلي
بـراي مثـال،    . سازند  دهد كه افراد يا گروهها و سازمانها آگاهانه واژه مي           سازي خودآگاه زماني روي مي      واژه

 سازند ها و اصطالحات بيگانه واژه مي افرادي هستند كه آگاهانه در برابر واژه  ةمرمترجمان در ز .  
در حقيقت،  . سازي پرداخته است    هاي مختلف به واژه      يك نهاد در دوره    در ايران، فرهنگستان به عنوان    

فرهنگـستان  (فرهنگـستان زبـان و ادب فارسـي    .  اين نهاد بوده است  ةلين و مهمترين دغدغ   سازي او   واژه  
ابتدا از ميـان صـد و بيـست روزنامـه و مجلـه                بدين منظور،   .  عمومي آغاز كرد    ةسازي را با حوز     واژه) سوم

گـروه  (هايي در برابـر آنهـا گذاشـته شـد             هاي بيگانة رايج در ميان مردم استخراج شد و واژه            واژه عمومي  
  يقيناً  فرهنگستان سوم است،      لين تجربة   عمومي او     ةسازي در حوز    از آنجا كه واژه    )1().پنج:1384گزيني،    واژه

 بر آن است با تكيه بر اصول حاكم بر          حاضر، سعي     ةدر مقال . تهايي خواهد بود  يتوأم با موفقيتها و عدم موفق     
سازي كه از كتابهاي ساختواژه استخراج شده است، يك چـارچوب تحليـل ارائـه گـردد و سـپس بـر           واژه

هاي عمومي فرهنگستان بررسي شود تا ميـزان انطبـاق آنهـا بـا        اي از نوساخته    اساس اين چارچوب نمونه   
 بـه   ،ه در حكم نوعي محـك ايـن تجربـه اسـت و            اين مسأل . سازي مشخص گردد    اصولِ ساختواژيِ واژه  

  . كند  نكات راهگشايي را نيز براي اقدامات و تجارب آتي عرضه مي،عالوه
بـراي فرهنگـستان،    .  راهگـشا و كارسـاز اسـت       ،سازي  ها با اصول واژه     بررسي ميزان انطباق نوساخته   

 آن  ،شـود و هـدف      بان ياد مـي    ز 2سازي نوعي برنامه ريزي زبان است كه از آن تحت عنوان نوسازي             واژه  
  هاي آن گسترش يابد تا بتوان راه را بر سـيل فزاينـده          است كه با استفاده از امكانات واژه سازي زبان، واژه         

تحقق اهداف نوسازي زبان ماننـد سـاير        ) . 259-258: 1368مدرسي،  (ها و اصطالحات بيگانه بست        واژه
                                                 

1. base 
2.  modernization 
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البتـه جـا افتـادن      . يكي اقناع و ترغيب و ديگري اجبار و الـزام          :ريزي زبان نيازمند دو بازوست     انواع برنامه 
سـازي، بخـصوص     واژهةبـه اعتقـاد نگارنـده، در حيطـ    . كشد يك يا دو نسل طول مي       ها معموالً     نوساخته

نـشيند كـه نوسـاخته مطـابق بـا اصـولِ        هاي عمومي،  اقناع و ترغيب و اجبار و الزام زماني به بار مي  واژه
 كمتـري صـرف      كند كه نيرو و هزينه      سازي كمك مي    سازگاري با اصول واژه   . سازي باشد  ساختواژيِ واژه 

  . كند ها را نيز كوتاهتر مي ترغيب و اجبار شود و، به عالوه، زمان جا افتادن نوساخته
نخـست آنكـه، بررسـي ميـزان انطبـاق          . قبل از پرداختن به بخش بعدي، ذكـر دو نكتـه الزم اسـت             

 اصول ساختواژي به هيچ روي بـه معنـاي ناديـده انگاشـتن زحمـات سـتودني و                   هاي عمومي با    نوساخته
اين زحمات و تالشها براي ايـستادگي در برابـر سـيل هجـوم               يقيناً  . بزرگان فرهنگستان نيست    هوشيارانه  

حاضر تا آنجا كه      دوم آنكه، در مقاله     . ضروري است   هاي بيگانه، بخصوص در بخش تخصصي، كامالً          واژه
بـه كـار    » سـازي   واژه«پرهيز شده و به جاي آن       » گزيني  واژه«بوده است، از به كار گيري اصطالح      مقدور  

ها بوده است ساختن و توليد نوواژه ة تهاي فرهنگستان تكيه بر جنبرفته است، زيرا از ميان فعالي .  

   پيشينه.2

سـازي   اصول دخيـل در واژه اند بر اساس  شود كه سعي داشته   آن دسته از آثاري بررسي مي       در اين بخش،    
  . نكات راهگشايي را در اختيار فرهنگستان قرار دهند يا كار آن را نقد كنند

سعي دارند در چارچوب زبانـشناسيِ پيكـره        ) 448 -430: 1384(خان    جن   و محمود بي    محرم اسالمي 
ـ    و بر اساس يك پيكره زباني و تجزيه و تحليل آماري آن، الگوهـاي غالـب و بـي                   1بنياد هـاي    شانِ واژه ن

 واجـشناختيِ   جحِص و در نتيجه، الگوهاي مر     فارسي را از نظر ساخت هجا و ويژگيهاي واجشناختي مشخّ         
  . سازي مفيد و كارساز است ي واژهسازي را استخراج كنند كه البته براي نهادهاي متولّ واژه

وسط فرهنگـستان سـوم را      هاي ساخته شده ت     خان در دو مورد نيز ميزان انطباق واژه         جن  اسالمي و بي  
از ميـان دو واژة دو هجـاييِ        ) 436:همـان  (  بـراي مثـال، آنهـا     . كننـد   هاي تحقيق خود ارزيابي مي      با يافته 

 ة، واژcvcc-cvcبـا سـاخت هجـاييِ    » بـال  چرخ«است و  cvc-cvcc كه داراي ساخت هجاييِ» بالگرد«
هـاي دو هجـايي       در ميـان واژه     ،      بانيِ مورد بررسي آنهـا    ز  ، زيرا در پيكرة     ) 2 (دانند  تر مي   را پذيرفته » بالگرد  «

اسـت، يـا   ) مـورد 100(cvcc-cvc بيشتر از ساخت هجاييِ )  موردcvc-cvcc) 230بسامد ساخت هجاييِ 
خوبي اسـت،    است، داراي احتمال پذيرش نسبتاً       cvc-cv-cvcكه داراي ساخت هجاييِ     » دان  آبزي  « واژة

                                                 
1. corpus linguistics 
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چهـارم قـرار دارد       هـاي سـه هجـايي در مرتبـه          ظ بـسامد در ميـان واژه      زيرا سـاخت هجـايي آن از لحـا          
  ). 437:همان(

گيرند كه چون فرهنگـستان آگاهانـه وارد حيطـه            نتيجه مي ) 448-447:همان(خان    جن  اسالمي و بي  
زبانـان در بـاب سـاخت هجـايي و ويژگيهـاي              سازي شده است، بايد از گرايشهاي ناخودآگاه فارسـي          واژه  

هاي ساخته شـده همخـواني بيـشتر و بيـشتري بـا ايـن گرايـشهاي                   ها آگاه باشد تا واژه      واژهواجشناختيِ  
   آنـان مالكـي اسـت بـراي قـضاوت دربـارة            يـشان  بنابراين، آنهـا متعقدنـد يافتـه      . ناخودآگاه داشته باشند  

  . سازي اين نهاد در آينده رسان براي واژه هاي فرهنگستان و نيز معياري است ياري نوساخته
سـازي    يكي آنكـه، واژه :مقاله خود را بردو مطلب استوار مي كند  ) 468-456: 1384(مدتقي طيب   مح

 ديگرآنكه، همان گونه كـه اهـل زبـان مـوازينِ            ؛در درجه نخست بخشي از توانش سخنگويان زبان است        
ـ    سازي نيز بايد از هم      يان رسمي واژه  كنند، متولّ   سازي اعمال مي    را در واژه   ساختارِ موسيقايي  ت ين امـر تبعي

 -كند و براي هر يـك اصـولي را بـر            او ساختار موسيقايي را به دو بخش آوايي و معنايي تقسيم مي           . كنند
ها بايد تا سر حد امكان از واجها و هجاهاي خوش آهنگتـر و از هجاهـا و                    در بخش آوايي، واژه   . شمارد  مي

 آوايـي آنهـا بايـد نـرم و روان باشـد             مكثهاي درون واژه ايِ كمترساخته شده باشند و، در ضمن، محـيط           
ها بايد    در چارچوب اصول موسيقاييِ معنايي عنوان مي كند كه واژه         )464-463(طيب  ).462-461: همان(

داراي شفافيت عمومي در آنها رعايت شده باشدت و زيبايي باشند و الزم است كه ادب و عفّت، تصويري  .  
بنا بـه مالحظـاتِ     »  بالگرد  «و  » چرخ بال   «دو واژة       سه  در يك مورد درمقاي   ) 463-462:همان  (طيب  

 xحاوي واجِ   » بال  چرخ « نخست آنكه، . داند  مي» چرخ بال   «ح بر   را مرج   » بالگرد  «ساختِ موسيقاييِ آوايي    
 اسـت كـه داراي      cvccحـاوي هجـاي     » بـال   چـرخ «دوم آنكه،   . است كه خوش آهنگي آن اندك است      

بـه  »  بالگرد«اي    واژه  سوم آنكه، مكثِ درون   .  و در آغاز واژه آمده است      كمترين ميزان خوش آهنگي است    
در كـل نرمتـر و روانتـر از         » بـالگرد «محـيط آوايـي       سرانجام آنكـه،    . است» بال  چرخ«مراتب كوتاهتر از    

ساز بايـد تـا سـر حـد           نهادهاي واژه   هاي ساخته شده      طيب معتقد است واژه     در مجموع،   . است» بال  چرخ«
  . ساخت باشند ه لحاظ ساختِ موسيقاييِ آوايي و معنايي خوشامكان ب

اش بيـشتر بـا       گويـد، روي سـخن مقالـه        آن چنـان كـه خـود مـي        ) 170-161 :1385(اكبر شعباني   
سـازي بـراي نامگـذاري        سـازي را بـه دو بخـش واژه          واژه) 164-163:همـان (او  . فرهنگستانِ سوم است  

كنـد و اشـاره     رايج در فارسي تقسيم مي هاي بيگانة  ن كردن واژه  سازي براي جايگزي    هاي تازه و واژه     پديده
اي نو كه هنوز نـامي        سازي براي پديده    چون واژه   سازي نوع اول متفاوت از نوع دوم است،           كند كه واژه    مي

رايـج اسـت و در     هـاي بيگانـه     سازي براي جايگزين كردن واژه      براي آن انتخاب نشده است، آسانتر از واژه       
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به تعبيـر خـود بـه       ) 165-164:همان(سپس او   . سازي مربوط به نوع دوم است       مده مشكالت واژه  ع  واقع،  
سـازي بـر خـالف        در برخي موارد واژه     نخست آنكه،   . پردازد  فرهنگستان سوم مي  » هيهايتوج  كم«برخي  

سـازگار و   » بوفـه «بيگانة      ةبه جاي واژ  » جا  چيني  « براي مثال، ارائه واژه   . زبانان است   عاداتِ زباني فارسي  
القاعـده ايـن واژه بـه صـورت            سـازي نيـست و بايـد علـي          زبانـان در واژه     همخوان با عادت زباني فارسي    

هـايي اسـت چـون جامـدادي، جـاظرفي، جاكفـشي، جامـسواكي،                شاهد آن هـم واژه    . باشد»  جاچيني«
كه نه تنها هيچ ارتباطي با      اي را ساخته است       در مواردي فرهنگستان واژه     دوم آنكه،   . جاصابوني، جاكبريتي 

 واژه يـا     از زبانانـان از قبـل      سازي لزومي هم نداشته است، چـون فارسـي          اصل خارجي آن ندارد، بلكه واژه     
 هيچ ارتباطي بـا     handbookبه جاي   » دستينه«براي مثال، واژة    . اند كرده  هايي براي آن استفاده مي      واژه

كتابچــه «هــاي  انــان از پــيش بــه جــاي آن از واژهزب اصــل انگليــسي آن نــدارد و، بــه عــالوه، فارســي
  بـر اسـاس اصـولِ   4نگارنـده در بخـش     . اند  كرده  استفاده مي » راهنما«يا حتي   » راهنما  دفترچه  «،»راهنما

ارائـه  » دسـتينه «و» جـا   چينـي «هايي چـون    سازي توضيحات ديگري درباره اشكاالت واژه        واژه ساختواژيِ
  . خواهد كرد

سـازي بـه    بـراي واژه » بازيـابي واژگـاني  «روشـي را بـه نـام    ) 169-164:همـان (در نهايت، شـعباني   
اق و زنده زبان اين است كه زبـان  يكي از ويژگيهاي خلّ: كند كه بدين شرح است     فرهنگستان پيشنهاد مي  

بخشد و دوباره از آنهـا اسـتفاده          هاي متروك و بالاستفاده تعدادي را بار معنايي جديد مي           از ميان خيل واژه   
هايي كه عمرشان به سر آمده است اما هنـوز مـأنوس و    تواند با استفاده از واژه فرهنگستان نيز مي. ندك  مي

 ةبه اعتقاد نگارنده، اين روش دسـت كـم در حـوز           . سازي استفاده كند    آشناي اهل زبان هستند، براي واژه     
اده خواهد شد اين نوع      توضيح د  5 -3زيرا همان گونه كه در بخش       هاي عمومي قابل استفاده نيست،        واژه

ولي . ه سازي اصوالً بايد بر واژگان استوار باشد       ژواژه سازي مبتني بر مجموعه لغات است ، در حالي كه وا           
 باشـد و هـم      بالاسـتفاده  و   متروكتواند هم     اي مي   توان اين ايراد را مطرح كرد كه چگونه واژه          مقدمتاً مي 

  .  سخنگويان زبانمأنوس و آشنا
فرهنگـستان  (با تكيه بر اين امر كه پنجاه سال از كار فرهنگستان ايـران              ) 41-33: 1371(علي كافي 

سـازي    واژه  ةكوشد كه بر اساس معيار جاافتادگي به نقد كـار فرهنگـستان اول در زمينـ                 گذرد، مي   مي) اول
نـد و بـا     ك   رشـته تقـسيم مـي      هفـده هاي ساخته شده را به        ابتدا واژه ) 34:همان(او    براي اين كار،    . بپردازد

ـ      بـه سـخن ديگـر       ها يـا،      ميزان جاافتادگي واژه  ) 35:همان(استفاده از فرمول جاافتادگي      ت ، ميـزان موفقي
 را به ترتيب موفقيت     ياد شده كند و، در نهايت، هفده رشته         گيري مي   فرهنگستان اول را در هر رشته اندازه      
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 در صدر و رشـته  90/0 ضريب جاافتادگي رشته نظامي با در اين جدول،  . گنجاند  مي) 40:همان(در جدولي   
  .  در انتها قرار دارد19/0ورزش با ضريب جاافتادگي  

 به دست آمده به يك بررسي و تحليل كلي از كار فرهنگستان              بر اساس نتيجه  ) 41-40:همان(كافي  
 بيـشتري   به چند مورد كه بـه تحقيـق حاضـر ارتبـاط             از اين ميان،    . زند  سازي دست مي    واژه  اول در زمينه    

هاي قلمرو نظامي از نظر جاافتادگي نـشان از ايـن دارد              در صدر قرار گرفتن واژه    )الف: شود  دارند، اشاره مي  
 )ها داشتن قدرت و نفوذ براي ترويج آنها و اجبار ديگران به استفاده از آنها الزامي است؛ ب             كه در رواج واژه   

ه معادل فارسي يا عربي تبار مأنوس از قبل وجـود       هاي علمي اين است ك      ها در رشته    شرط جاافتادگي واژه  
هاي رايج عربي تبار      هاي علميِ جاافتادة التين تبار به همان دشواري تغيير واژه            تغيير واژه  )نداشته باشد؛ ج  

هـاي صـنعتي وارداتـي        وردها چنانچه اقدامي به موقع براي انتخاب معادل فارسي در برابر نام فـر             )است؛ د 
  . يابد ه به سرعت رواج مي بيگانةنشود، واژ

شود، به اعتقاد نگارنـده        مردم مربوط مي    ةهاي عمومي و عام     و البته به واژه   » الف« تا آنجا كه به مورد    
سازي موجـود در ذهـن اهـل زبـان باشـد، رواج               اگر اجبار و نفوذ و قدرت همگام با اصول ساختواژي واژه          

مـسدود  «تـوان تحـت عنـوان       را مـي  » د«و  » ج« و   »ب«موارد.  مورد نظر تضمين خواهد شد     ةيافتن واژ 
  .  خواهد آمد4-3تشريح كرد كه توضيح آن در بخش » سازي

   چارچوب تحليل.3

سازي ارائه مي شود تا بتوان بر اساس آن در بخـش بعـدي                در اين بخش، اصول ساختواژي حاكم بر واژه       
ائه مي شود، مبتني بر كتابهايي است       چارچوب تحليلي كه در اينجا ار     . هاي موجود زد    دست به تحليل داده   

؛ 2002 3،؛ هاسـپل مـث   1993 2،؛ كاتامبـا  1991 1،متيـوس ( سـاختواژه نوشـته شـده اسـت          ةكه در زمينـ   
  ).2005 7،؛ بويج2005 6، و فويدمن5؛ آرونوف2003 4،آيچيسون

   

                                                 
1. Matthews  
2. Katamba 
3. Haspelmath 
4.  Aitchison  
5.  Aronoff 
6. Fudeman   
7. Booij 
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  1 زايايي.3-1

ه بايد يادآور شد كه     البتّ. ست زايايي از جمله مباحثي است كه هم در ساختواژه و هم در نحو مطرح ا               ةمقول
ي نحوي مطلق يا به بياني از نـوع همـه يـا             ئزايا. ت زايايي در ساختواژه متمايز از زايايي در نحو است         ماهي

به سخن ديگـر، در نحـو يـا قواعـد     . هيچ است؛ بدين مفهوم كه تمامي قواعد نحوي بالاستثنا زايا هستند          
ي ئاما بر خالف نحو، سـاختواژه حـوزة زايـا         . رند، الجرم زايا هستند    اگر وجود دا   ؛وجود دارند يا وجود ندارند    

مدرج است، يعني اينكه قواعد ساختواژي روي يك پيوستار قرار مي گيرند كه يك سر آن زايـايي و سـر                     
 و 44-39: 2002؛ هاسـپل مـث،   83-65: 1993؛ كاتامبـا،  80-69: 1991متيوس، (ديگر آن نازايي است   

ــ98-112 ــوف و فوي ــويج، 221-211: 2005دمن، ؛ آرون پــس در ســاختواژه، قواعــد ). 71-67: 2005؛ ب
براي مثال در زبان انگليسي، اشتقاق اسم از صـفت بـا اسـتفاده از               . توانند زايا، نيمه زايا و غيرزايا باشند       مي

 الگويي غيرزاياست؛ در حالي كه فراينـد اسـم سـازي بـه كمـك      th )   (long +-th = length-پسوندِ
بسيار زاياست تا حدي كه انگليسي زبانـان متوجـه   نمـي    )   (ness  kind + -ness=kindness-پسوندِ

  ). 213: 2005آرونوف و فويدمن، (ده طبق اين الگو، جديد هستند شهاي ساخته  شوند كه برخي از واژه
زايـاي  تمايز ديگر ميان زايايي نحوي و زايايي ساختواژي اين است كه اهل زبـان هـر روز از قواعـد                     

نحوي براي توليد جمالت بديع استفاده مي كنند، اما استفاده از قواعد زايا و نيمه زايـاي سـاختواژي و در                      
) . 99: 2002؛ هاسـپل مـث،      65: 1993كاتامبـا،   (ر نيـست    ه و مكـرّ   هاي نو امري روزمرّ     نتيجه، توليد واژه  

اهل زبان به خواندن و شنيدن جمـالت      نتيجه كثرت استفاده از الگوهاي زايا در دستگاه نحو عادت كردن            
ت استفاده از پديدة    جديد است تا حدي كه هيچ گاه متوجه جديد بودن جمالت نمي شوند، در حالي كه قلّ                

هاي نـو از      زايايي در نظام ساختواژه در مقايسه با نحو باعث مي شود كه سخنگويان زبان در پذيرفتن واژه                
  . شان دهندخود نوعي كراهت و بي ميلي و مقاومت ن

  

   قواعد غيرزايا.3-2

وجود الگوهاي زايا، نيمه زايا و غير زايا در ساختواژه اين پرسـش را بـه ذهـن متبـادر مـي كنـد كـه اگـر                
الگوهاي زايا و نيمه زايا به درجات مختلف در مقوله واژه سازي دخيـل هـستند، پـس نقـش فراينـدهاي                      

اين گونه پاسخ مي دهد كه قواعد واژه سـازي          ) 41-40: 2002(هاسپل مث   . غيرزايا در اين ميان چيست    

                                                 
1. productivity 
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قواعد زايا و نيمـه زايـا       . 2 وديگري نقش توصيفي   1مي توانند دو نقش را بر عهده گيرند، يكي نقش خالق          
هـاي   هاي نو را مي سازند و هم ساختارِ درونـيِ واژه  هر دو نقش را بر عهده دارند و، بدين ترتيب، هم واژه          

ها   وظيفه بخش توصيفي هر قاعده اي تسهيل حفظ كردن و سازماندهي واژه           . دموجود را توصيف مي كنن    
هـاي از پـيش       قواعد غيرزايا ديگر واژه اي را توليد نمي كننـد، امـا واژه            . در واژگان ذهني اهل زبان است     

  . موجود را توصيف مي كنند

3-3.سازي  تهاي واژه محدودي  

بـراي قواعـد    ) 104 : 2002(هاسـپل مـث     . تهاسـت د محدودي زايا بودن قواعد در ساختواژه وجو       دليل نيمه 
 خـاص    هايي است كه يك قاعـده       قلمرو، مجموعة تمامي پايه   . كشد   را پيش مي   3سازي مفهوم قلمرو    واژه
فعـل، صـفت،    (ها    اي نتواند در كل يك طبقه از واژه         هرگاه قاعده .  اعمال شود    تواند اصوالً در مورد آنها      مي

در كتابهـاي   . تهايي روبـرو اسـت    شود كـه قلمـرو آن قاعـده بـا محـدودي             رود، گفته مي  به كار   ) قيد، اسم 
 : 1991متيـوس،   (سازي مطرح شده اسـت        تهاي واژه  محدودي ةساختواژه، مطالبي كم و بيش مشابه دربار      

 ـ  215: 2005؛ آرونـوف و فويـدمن،   109-104: 2002؛  هاسـپل مـث،   79-73: 1993؛  كاتامبا، 75-80
  .  حاضر مربوط مي شوند، مطرح مي گردندةت كه به مقال اين ميان، فقط دو محدودياز). 219

شوند كه داراي ويژگـي نحـوي خاصـي هـستند             هايي اعمال مي    گاهي قواعد ساختواژي فقط بر پايه     
)كه روند     تنها در مورد افعالي به كار مي       5قواعد سببي سازي    در بسياري از زبانها،       مثالً). 4ت نحوي محدودي

ث، (ي هستند  متعدپايه حـساس هـستند  6؛ يا بسياري از وندها، به مقوله دستوري) 106: 2002هاسپل م  .
  ) . 217: 2005آرونوف و فويدمن، (شود  فقط به افعال افزوده مي) دوباره  (re-در انگليسي، پيشوندِ 

ت محـدودي (دانـد     زي مـي  سـا   تهاي واژه شناختي را يكي از محدودي      عوامل زيبايي ) 79 :1993(كاتامبا  
ت را نمي توان به روشني و وضـوح تبيـين كـرد،    كند كه اين محدودي     البته او اضافه مي   ). 7زيبايي شناختي 

ها را زيبا و برخي ديگر را نازيبـا           زيرا صرفاًً  احساسي مبهم است نزد اهل زبان كه بر اساس آن برخي واژه                

                                                 
1. creative role  
2. descriptive role 
1. domain 
2. syntactic constraint  
3. causativization   
4. grammatical category  
5. aesthetic constraint  
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 ميالدي از   70 اين واژه در دهه   .  ميان انگليسي زبانان جا نيفتاد     در   stagflationبراي مثال، واژة    . دانند  مي
stagnation)  ركود ( وinflation)  ساخته شد و به معناي ركودِ توأم با تورم بود)  تورم .  

   1سازي  مسدود.3-4

گـاهي  . مسدود سـازي اسـت       ةكند، پديد   سازي را دچار اختالل مي      يكي از عواملي كه عملكرد قواعد واژه      
در اين گونه   . اي ديگر موجود است     اي نو است كه معناي آن از پيش در واژه            واژه ،اي خاص   احصل قاعده م

 بـه   er-مثالً قاعده اضافه شـدن پـسوندِ        . كند  موارد، واژة از پيش موجود واژه نو را به اصطالح مسدود مي           
 er-بااين حال، پسوندِ    . ) runner=run+-er(اي زاياست     افعال انگليسي و ساخته شدن اسم فاعل قاعده       

موجـود اسـت      ) دزد (thief از پيش در واژة      stealerافزوده نمي شود، زيرا معناي      ) دزديدن (stealبه فعلِ   
پـسوندِ مؤنـث   . كنـد    را مسدود ميstealer واژة  thief به سخن ديگر، واژة ) . 109 :2002هاسپل مث،    (

زيـرا معنـاي آن در واژة       ) »ماديـان   «horsess(ل نمي شـود       متص  horse  نيز هيچ گاه به واژة       ess-سازِ  
 mare    75  :1991ميتوس،  ( وجود دارد . (    ثالبته هاسپل م)در مبحث اثرات بسامد در     ) 250-249: 2002

سازي آن نيز بيـشتر      كند كه هرچه بسامد واژة از پيش موجود بيشتر باشد، توان مسدود             ساختواژه اظهار مي  
شوند و، بنابر اين، توان بيشتري        هاي پر بسامد سريعتر از حافظه فراخوانده مي         ه واژه علت آن است ك   . است

  . سازي دارند براي مسدود

   3لغات  و مجموعه 2 واژگان.3-5 

روند، اما اصـطالح      لغات در متون ساختواژه به جاي هم به كار مي             دو اصطالح واژگان و مجموعه      معموالً
براي توصيف دو مفهوم متمايز، بـين ايـن         ) 264-263 : 2003 (4ين، كروز با وجود ا  . نخست رايجتر است  
ها كه در ذهن فرد فـرد اهـل           از نظر او، واژگان فهرستي است متشكل از واژه        . گذارد    دو اصطالح فرق مي   

واژگانِ سخنگويانِ  . هر واژه مدخلي است مستقل حاوي اطالعات معنايي، آوايي و نحوي          . زبان وجود دارد  
واژگـان    بـه عـالوه،     . ي تا حدود زيادي مشترك و تا حدودي هم داراي ويژگيهـاي فـردي اسـت               هر زبان 
هـاي    اي در زمـاني اسـت و تمـامي واژه           از سوي ديگر، مجموعـه لغـات مقولـه        . اي همزماني است    پديده

                                                 
1. blocking  
2. lexicon  
3. vocabulary   
4. Cruse  
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تـوان چيـزي شـبيه         لغات را مـي     پس مجموعه . شود  سخنگويان زبان را، خواه مرده خواه زنده، شامل  مي         
  .زبانان معاصر وجود ندارد اكثر فارسي) واژگانِ(هاي آن در ذهنِ   دانست كه بسياري از واژهغتنامه دهخدال

سـازي داشـته    تواند با قواعد واژه شود كه تمايز بين اين دو چه ارتباطي مي     حال اين پرسش مطرح مي    
سـازي بـر      ند كه قواعـد واژه    ك  او بيان مي  . يافت) 176-175 :2003(توان نزد آيچيسون      پاسخ را مي  . باشد

سازي واحدهاي موجود در واژگان اسـت         داد قواعد واژه    به سخن ديگر، درون   . كند  واژگان موجود عمل مي   
سـازي بـر اسـاس     كنـد كـه واژه   اين امر تضمين مي. شوند و نه واحدهايي كه در مجموعه لغات يافت مي     

هاي نو مأنوس و، در نتيجه، پـذيرفتني          نان واژه هاي موجود در ذهن اهل زبان صورت گيرد تا از نظر آ             واژه
سازيهاي مبتني بر واحدهاي غير موجود، يعني واحد هايي           توان گفت كه واژه       از اين رو، به جرأت مي     . باشد

  . افتد كه در واژگان سخنگويان زبان وجود ندارند، به احتمال قريب به يقين مقبول نمي

  گيري   نتيجه.3-6

سازي مد نظـر    توان چند اصل ساختواژي را كه بايد در واژه          خش حاضر مطرح شد، مي    از رهگذر آنچه در ب    
  :برشمرد قرار گيرد، 

ود تـا  سازي رعايت شـ  بنابراين، بايد اصول واژه   . كنند  هاي نو مقاومت مي     اهل زبان ذاتاً در برابر واژه      .1
   اين مقاومت به حد اقل برسد؛

   زايا؛ زايا استفاده كرد و نه قواعد غير نيمهسازي بايد از قواعد زايا و   در واژه.2
3.؛سازي است جزء الينفك واژه  آمد، 3-3سازي كه در بخش  تهاي واژه رعايت محدودي   
  . لغات صورت گيرد سازي بايد بر اساس واژگان و نه مجموعه   واژه.4

  چرا؟ :  پذيرش يا عدم پذيرش.4

توسـط فرهنگـستان سـوم سـاخته شـده اسـت، بررسـي              هاي عمومي كه      اي از واژه    در اين بخش، نمونه   
هاي مـصوب     فرهنگ واژه «در  » عمومي«تحت عنوان   ) رايانه(ها بجز يك مورد       همگي اين واژه  . شود  مي

. در اينجا ذكر دو نكته الزم است      . اند  ثبت شده ) 77-73 :1384 گروه واژه گزيني،  (» دفتر اول : فرهنگستان
ة اما نگارنـده آن را در زمـر   هاي عمومي نيامده است،  در بخش واژه »ايانهر  «اگر چه واژة نكته اول آنكه،  
دومـاً، طبـق ضـوابط و       . هاي پر بسامد نزد عموم مردم اسـت          جزء واژه   زيرا اوالً   داند،    هاي عمومي مي    واژه  

هـاي    فرهنـگ واژه  «آن چنان كـه در      . اي عمومي دانست    توان آن را واژه     معيارهاي خود فرهنگستان مي   
هاي بيگانة    اولين دستورِ كارِ گروه واژه گزيني وضع معادل براي واژه           ،  )پنج:همان(آمده است   » . . . وبمص



 85                                   هاي نوساختة عمومي سازي و واژه            اصول ساختواژي واژه                    چهل و يكمسال  

زبانـان داخـل    ها از بين صدو بيست روزنامه و مجله عموميِ فارسـي            رايجِ ميان مردم بوده است و اين واژه       
ي عمومي نه تنهـا دور از انتظـار   ها جزء واژه» رايانه«به همين دليل، گنجاندن   . كشور استخراج شده است   

هاي فرهنگستان سوم در زمينـه        نكته دوم آنكه، براي جدا كردن نوساخته      . نيست بلكه ضروري نيز هست    
تبعيت شـده   ) 672-665: 1379(ها از تقسيم بندي بهاءالدين خرمشاهي         هاي عمومي از غير نوساخته      واژه  

هاي جديد، آنهـايي كـه در          واژه .2نوساخته؛  /  نوساز .1: كند  ها را به پنج دسته تقسيم مي        او اين واژه  . است
 آنها دسـت بـه تثبيـت آنهـا زده     بين مردم رايج است ولي فرهنگستان با گذاشتن يك واژه بيگانه در برابر           

هـاي ترجمـه شـده، مثـل       واژه.4؛ »سـنديكا «در برابـر  » اتحاديه«هاي رايج جاافتاده، مانند       واژه .3است؛  
در برابـر   » بازارشـكني «هاي كهن در معناي جديد، مانند  واژه .5؛ » اُپن آشپزخانة«در برابر   » آشپزخانة باز «
  . »دامپينگ«

ـ           هدف از اين بررسي اين       ـ     است كه عوامل دخيل در پذيرش و عدم پذيرش يا قابلي ت ت و عـدم قابلي
ذكـر شـد، مقـصود        البته همان گونه كه قبالً      .  تحليل گردد  3پذيرش بر اساس اصول ارائه شده در بخش         

ناديده انگاشتن زحمات و تالشهاي ستودني فرهنگستان نيست، بلكه سعي بر آن است تا از ايـن طريـق                   
سـازي    انـدركاران واژه     ساخته شده محك زده شوند و نكـاتي راهگـشا در اختيـار دسـت               هاي عمومي   واژه

ت پذيرش ندارند و سـپس  اند يا قابلي   هايي كه پذيرفته نشده     اي از واژه    بدين منظور، ابتدا نمونه   . گذارده شود 
هـاي دسـته    هپس به سـراغ واژ   . شود  هاي پذيرفته شده يا داراي قابليت پذيرش بررسي مي          تعدادي از واژه  

   :رويم اول مي
 يـك توضـيح كوتـاه        پيش از هر چيز ارائـه     . وضع شده است  » كامپيوتر«اين واژه در برابر     . رايانه) الف

رايانـه پيـشنهاد      واژه) 59: 1384(» . . . هاي مصوب   فرهنگ واژه «طبق توضيح ذكر شده در      . الزامي است 
سازي زده اسـت      ه فرهنگستان دوم دست به واژه     فرهنگستان دوم است، اما در اينجا فرض بر اين است ك          

 5-3همان گونه كه در بخـش       . سازي است   خود در حكم واژه     و پذيرش آن توسط فرهنگستان سوم يقيناً      
سازي هر زباني متصل و وابسته به واژگان آن است يا، به بيان ديگر، اهل زبان بر اساس                    دستگاه واژه   آمد،  
بـه  »  رايانيدن«از ستاك حال فعل       »  رايانه«واژة    . سازند   خود واژه مي   هاي موجود در واژگان ذهني      واژه

و بـالطبع، سـتاكِ حـالِ آن     »  رايانيـدن « ساخته شده اسـت و مـشكلش آن اسـت كـه        e-پسوندِ    عالوه
اسـتفاده كننـد،   »  كـامپيوتر «به جـاي   »  رايانه«زباناني كه قرار است از       در واژگان اكثر فارسي   »  رايان«
اين مقاومت از ناحيه ديگري نيـز تقويـت   . كنند زبانان در برابر آن مقاومت مي د ندارد و، طبيعتاً، فارسي   وجو  

اي با همان معنـا از        در حالي كه واژه     شود،    اي ساخته مي    اگر واژه    آمد،   4-3آن گونه كه در بخش      . شود  مي
اي بيشتر باشـد،      ند و هر چه بسامد واژه     ك   نوساخته را مسدود مي      از پيش موجود واژه     پيش وجود دارد، واژة   
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اگر از ميان جمعيت هفتاد ميليوني ايران، فقط پنج ميليون نفـر            . شود  سازي آن هم بيشتر مي      توانِ  مسدود    
اين واژه در هر ماه صد و پنجاه ميليون بـار و در هـر                 را بگويند يا بنويسند،     »  كامپيوتر«روزي يكبار واژة      

هـا اسـت،      اين محاسبه ساده كه مبتني بـر حـداقل        . شود  د ميليون بار تكرار مي    سال يك ميليارد و هشتص    
همين بسامد وقوع نـشان از آن دارد كـه            دهد و اصوالً      را نشان مي  » كامپيوتر« سازي واژة    -توان مسدود   

ومي لز  به اعتقاد نگارنده،    . است كه در حقيقت بيگانه است      »رايانه«اي بومي شده است و        واژه» كامپيوتر«
شود، بايد متـشكل      اي نيز ساخته مي     گردد و اگر واژه     » كامپيوتر«اي ساخته شود و جايگزين        ندارد كه واژه  

افزون بر اين، به باور نگارنده بهتر است كه نيـرو           . زبانان باشد   از صورتهاي موجود در واژگانِ ذهنيِ فارسي      
و غيره شود كه بسامد آنهـا بـه         » فتنبك آپ گر  «،  »اَتچ كردن   «و توان موجود صرف اصطالحاتي چون       

تهديد و خطر اين نو افعـال بـراي           ،    به عالوه . سازي آنها كمتر است     توان مسدود   ،    در نتيجه   مراتب كمتر و،    
  . زبان فارسي به مراتب بيشتر است

بـر اسـاس قاعـدة         و ضـع شـده اسـت،          » گـارد   بـادي   « نوساخته كه در برابر       اين واژة . جان پاس  )ب
يكي . اين قاعده دو تعبير دارد    .  ساخته شده است   صفتِ فاعليِ مرخم  + ضمير مشترك   / قيد  / صفت  /اسم 

» جـان  «كه در آن اسـمِ  ) 11-5: 1383؛ صادقي، 71-62: 1382براي مثال، طباطبايي،  (تعبير معمول آن  
)  پـاس  ← پاسـنده    ←پاسـيدن     (»  پاسـيدن   «به عنوان صفت فاعلي مـرخم از فعـل              » پاس  «در كنار     

بـراي كلمـات مركبـي      ) 63 -59 : 1383 (تعبير دوم هماني است كه عالءالدين طباطبـايي         . نشسته است 
روزكـار    «به اعتقاد او، اين واژه در اصل و در يك سطح انتزاعي به صورت               . كند  مطرح مي   » روزكار  «چون  
ـ     بر اين اسـاس،     . آن حذف شده است     » كننده  «است كه بخشِ      » كننده   در واژة   » گيـر   «ه كـه    همـان گون

در ايـن تعبيـر،     . صفت فاعلي مرخم اسـت      » روزكار  « در   زني  »  كار  «صفت فاعلي مرخم است،       » گير  پيام  «
تشكيل شده است ولـي  )  پاس دارنده←پاس داشتن  (»  پاس دارنده   «و    » جان  «در اصل از      » جان پاس   «

. با يك حـسن و دو ضـعف روبـرو هـستيم             يريم،  اگر تعبير اول را بپذ    . است  » جان پاس «شكل نهايي آن    
بـسيار    مذكور از قديم االيام در زبان فارسي بوده و هنوز هم هـست و، بـه عـالوه،                  حسن آن اينكه قاعده   

شود، اما    » بادي گارد    « قرار است جايگزين واژه بيگانة      »  جان پاس «اما ضعف اول اين است كه         . زاياست
شود كه در واژگان      مشكل از اينجا ناشي مي    . بيگانه است و شايد هم بيشتر     خود دست كم به همان اندازه       

. وجـود نـدارد   » پاسـيدن  «مدخلي تحت عنوان  زباناني كه قرار است اين واژه را بپذيرند،         ذهني اكثر فارسي  
وم بدين  ضعف د . چون از نظر آنان اين واژه بيگانه است         كنند،    مقاومت مي   » جان پاس   «در برابر       بنابراين،  

آن چيـز واژة از پـيش موجـودِ           شـود،     » بـادي گـارد   «صورت است كه اگر قرار اسـت چيـزي جـايگزين            
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اگـر تعبيـر دوم را قبـول    . كنـد  را مسدود مي» جان پاس«است كه واژة    » محافظ شخصي «يا  » محافظ«
  .ار استاما همچنان ضعف دوم آن برقر شود،  حسن آن پا برجاست و ضعف اول آ ن بر طرف مي كنيم، 

هاي مختلف    نگارنده هر گاه در دوره    . در كل مشكالت ديگري نيز دارد       » جان پاس «واژة    با اين حال،    
جـان  «گويـد كـه       به دانشجويان مـي     »  متون ساده   ترجمه  « يا  »  اصول و روش ترجمه   «در كالس درس    

 حكايـت از دو مـسئله   دهند كـه  دانشجويان واكنشي از خود نشان مي است،    »  بادي گارد «معادل    » پاس
شناختي كه در   ت زيبايي توان به محدودي    اين مسئله را مي   .  پسندند  آنان اين واژه را نمي      ،    نخست آنكه . دارد

دهنـد كـه ايـن واژه چگونـه           دانشجويان تشخيص نمـي     دوم آنكه،   . نسبت داد    ذكر آن رفت،     3-3بخش  
توانند در سطح ناخودآگاه اين واژه         آنان نمي  اين است كه  »  تشخيص ندادن «منظور از     . ساخته شده است  

نويس مقاله حاضر،     حتي هنگام تهيه پيش   . سازيِ موجود در ذهن خود تطبيق دهند        را با يكي از قواعد واژه     
اي  بـر اسـاس چـه قاعـده       » پـاس   جان«دانند واژة     وقتي از دو تن از دوستان زبانشناس پرسيدم كه آيا مي            

سـازنده آن اظهـار       چيـست و از قاعـده       »  پـاس   جـان « معنـاي    كـه اصـالً    پاسخ دادند   ساخته شده است،    
سـاختواژه و   «در فـصلي تحـت عنـوان      ) 236-235: 2005(بـويج   . اين امر دليلي دارد   . اطالعي كردند   بي

براي دسـتيابي بـه       اي چندجزئي،     نويسد كه اهل زبان به هنگام مواجه شدن با واژه           مي»  روانشناسي زبان 
به هنگـام محاسـبه، سـخنگويان زبـان واژه          . 2 يا بازيابي  1محاسبه    :ي دو راه پيش رو دارند      واژگان اطالعاتِ

كنند، سپس معناي تكواژها را از واژگان ذهنـي خـود بازيـابي     چندجزئي را به تكواژهاي سازنده تجزيه مي   
تا . شود  ستفاده مي هميشه از ساز و كار محاسبه ا        هاي نو،     گفتني است كه به هنگام برخورد با واژه       . كنند  مي

»  پـاس «زبانان در محاسـبه بخـش         شود، به باور نگارنده، فارسي      مربوط مي » جان پاس  « آنجا كه به واژة   
/ صـفت /اسمسازيِ    را با الگوي واژه   » پاس  جان«توانند در سطح ناخودآگاه       شوند، زيرا نمي    دچار اشكال مي  

  . تطبيق دهند آن، در هر دو تعبير  ، صفت فاعلي مرخم+ ضمير مشترك / قيد
قاعدة سازندة آن عبارت اسـت      . ساخته شده است  » التدريس  حق«اين واژه در برابر تركيب      . آموزانه )ج

هاي آن عبـارت اسـت از عاشـقانه،           نمونه) . 104-103: 1371كلباسي،  ( كه بسيار زاياست   آنه -+ اسم  از  
.  خداپسندانه، روزانه، ماهانه، ساالنه، صـبحانه، عـصرانه  گانه، جوانمردانه، بچه كودكانه،    زنانه،    مردانه،    پدرانه،  

تركيبي عربي فرض شده است، بيـشتر بـه         » حق التدريس «از اين جهت ساخته شده است كه        » آموزانه«
تلفـظ  » ال«زبانـان امـروزه آن را بـدون           ولي بايد در نظر داشـت كـه فارسـي         . عربي» ال«ضور  حخاطر  
حـقِ  «بـه صـورتِ     ) 502: 1381صـدري افـشار و همكـاران،          (يفرهنگ معاصر فارس  حتي در   . كنند  مي

                                                 
1. computation 
2. retrieval 



 اول                 شمارة                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                88 

حق تقدم، حق چـاپ، حـق         پس به همان اندازه كه حق اشتراك، حق مسكن،          . ثبت شده است  » تدريس
نيـازي نيـست كـه        از ايـن رو،     . نيز فارسـي اسـت    »  حق تدريس «حاكميت، حق ويزيت فارسي هستند،      

متعلق به قـشر معلمـان و     » حق تدريس « شود، بخصوص كه     براي جايگزيني آن ساخته   ) آموزانه(اي    واژه
. كند  را مسدود مي  » آموزانه«واژة    دبيران و استادان است و در ميان آنان جاافتاده و پربسامد است و بالطبع،               

  . كند وضع شده است، صدق مي» حق التحقيق«نيز كه در برابر » پژوهانه«همين مطالب در مورد 
مراجعه (كند    گونه كه شعباني اشاره مي      همان. ساخته شده است  »  بوفه«ر برابر     اين واژه د  . جا  چيني )د

زيرا در مواردي كه      زبانان ساخته شده است،       بر خالف عادت زباني فارسي    »  جا  چيني«،    ) 2كنيد به بخش  
نـد،  كن   اسـتفاده مـي    ي-+ اسم+ جا  خواهند به جاي نگهداري چيزي اشاره كنند از قاعدة          زبانان مي   فارسي

ايي اسـت كـه     هبه ظاهر جزء مركب   » جا  چيني«. مانند جامدادي، جامسواكي، جاصابوني، جاكفشي، جايخي       
نامد، مانند كارخانـه، كتابخانـه، گلخانـه، گلبـرگ، سـرخرگ،       اضافة مقلوب مي آنها را ) 40 :1371(كلباسي
هاي ساخته شده توسط اين       هزبانان از واژ    اين الگو، الگويي زاياست، اما مشكل آن است كه فارسي         . تنگدل

و اندازة آن چندان بـزرگ نيـست، اسـتفاده           شود  الگو براي اشاره به جايي كه در آن چيزي نگه داشته مي           
زايـا فقـط داراي نقـش        زاياسـت و قواعـد غيـر       به تعبيري، اين قاعده در اين مورد كامالً غيـر         . كنند  نمي

توان گفت كه در اين مـورد خـاص،           تعبيري ديگر مي  البته در   . اق و توليدي  توصيفي هستند و نه نقش خلّ     
بـه همـين دليـل،      . ا ساخت ر» جا چيني«اي در فارسي وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن             اصالً چنين قاعده  

»  بوفـه «واژة      به عالوه،   . رسد  زبانان قابليت پذيرش ندارد زيرا بيگانه به نظر مي          اي براي فارسي    چنين واژه 
  . كند را مسدود مي »جا چيني« واژة به دليل جاافتادگي

همان گونـه  .  ساخته شده استhandbookيا manual انگليسي  اين واژه در برابر واژه . دستينه )هـ
هيچ ارتباطي با اصـل انگليـسي آن نـدارد و     » دستينه  «،)2مراجعه كنيد به بخش     (كند  كه شعباني ذكر مي   

در نتيجـه،     افتاده اسـت و،      زبانان جا   در ميان فارسي  » راهنما    بچهكتا  «و    » راهنما    دفترچه  «امروزه تركيبهاي 
سـازي را رعايـت       به عالوه، واژه مذكور نوع خاصي از محدوديت واژه        . كنند  را مسدود مي    » دستينه     « واژة

  قرار است كه عامـه    . گذارد  مي» محدوديت سبكي   « نام اين محدوديت واژه سازي را         نگارنده. نكرده است 
 متعلـق بـه      اينـه  -اما پسوندِ     اي عمومي بپذيرند و به كار گيرند،          را به عنوان واژه     » دستينه    «زبانان    فارسي

نقـشينه،  (هـاي سـاخته شـده بـا آن            به همـين منـوال، واژه       است و،   ) عملي و ادبي    (سبك رسمي فارسي    
زبانـان در برابـر     همين دليل، فارسـي به). نقدينه سيمينه، دوشينه، نرمينه، كمينه،  چرمينه،  پشمينه،  سبزينه،    

كه بـه   » جوهرگين« و» پردينه«،  »رمزينه« ،»فرشينه« هاي    همين امر در مورد واژه    . كنند  آن مقاومت مي  
  . كند صدق مي اند،  ساخته شده » استامپ«و  » پاراوان«، »باركد«، »موكت«ترتيب در برابر 
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سـامعي چهـار شـرط      . كند  ل سبكي اشاره مي   به نوعي به مسائ   ) 179-178: 1376(حسين سامعي نيز  
او معتقد است كه برخـي اوقـات      . شمرد كه يكي از آنها شرط سبكي است         سازي برمي   براي هر قاعده واژه   

در . رود كاربردي خاصـي بـه كـار مـي     اجتماعي خاصي يا در گونة سازي توسط گروه  اي واژه   دادِ قاعده   برون
  . سازي مشروط به رعايت شرايط سبكي يا اجتماعي است نتيجه، به كارگيري آن قاعده براي واژه

مـشكل  . دو مـشكل دارد   » زن  يـخ «. »فريزر« انگليسي    اين واژه جايگزيني است براي واژه     . زن  يخ )و
را مـسدود   » زن  يـخ «به دليـل جاافتـادگي      » فريزر« مسدودسازي است، يعني      اول مربوط به همان پديده    

كند كه در فارسي امـروز صـفات فـاعلي مركبـي              اشاره مي ) 7-5: 1383(اما مشكل دوم؛ صادقي   . كند  مي
شستـشودهنده،   ماننـد جـستجوكننده،    شـود،    از آنها حـذف نمـي   انده-  پسوندِ  هيچ وقت تقريباًداريم كه 
كند كه دليل اين امر آن است كه اين صـفات فـاعلي مركـب از                  اضافه مي ) 6:همان(صادقي  . صادركننده

البتـه  ) .  صـادركننده  ← جـستجوكننده، صـادر كـردن        ←جستجو كـردن    (اند    هافعال مركب گرفته شد   
بهتر است از غالباً استفاده كرد، زيرا مردم از افعـال           » هيچ وقت   تقريباً«نگارنده معتقد است كه به جاي قيد        

اند و فرهنگستان خود      ساخته» زن  هم«و    » كن  مخلوط«به ترتيب   » هم زدن «و  » مخلوط كردن «مركبِ  
نيـز از فعـل     » زن  يـخ «. سـاخته اسـت   ) برشته كردن (»كن  برشته « ،»توستر«ه همين قياس در برابر      نيز ب 

تـوان از آن     اسـت، چگونـه مـي      الزمفعلـي   »  يـخ زدن  «از آنجا كه    . گرفته شده است  » يخ زدن «مركب  
ث درست كرد و انتظار داشت از آن در معناي دستگاهي استفاده شود كه باعـ              » زن  يخ«تركيبي به صورت    

در معناي  » صادركننده«توان از     پس مي   فعلي متعدي است،    » صادر كردن «. شود  يخ زدن مواد غذايي مي    
مخلـوط  «و  » هـم زدن  «به سخن ديگر، دو فعـلِ       . كسي استفاده كرد كه كارش صادر كردن كاالهاست       

و » زن  هـم «، پس مـي تـوان گفـت         )چيزي را هم زدن، چيزي را مخلوط كردن       (متعدي هستند   » كردن
و از آنها در معناي دستگاههايي استفاده كرد كه به ترتيب براي هم زدن و مخلوط كـردن                  » مخلوط كن «

سـازيِ مـورد اسـتفاده       واژه  محدوديت نحويِ قاعـدة   » يخ زن «بنا بر اين، در مورد      . چيزي به كار مي روند    
اگر قـرار     به نظر نگارنده،    . دزبانان ندار   پذيرش در ميان فارسي      زمينه    رعايت نشده است و، به همين دليل،        

  . »زن يخ«باشد نه » منجمدساز « تواند مثالً آن واژه مي شود، » فريزر«اي جايگزين  است واژه
حـال بـه سـراغ      . اند يا زمينـه پـذيرش ندارنـد         هايي پرداخته شد كه پذيرفته نشده       تا اينجا به نوساخته   

   :پذيرش دارند ند يا زمينه ا رويم كه پذيرفته شده هايي مي اي از نوساخته نمونه
حسن اين واژه آن است كـه بـر اسـاس           . ساخته شده است  »  سوبسيد«اين واژه در برابر       . يارانه )الف
» سوبـسيد «سـازي آن اسـت كـه          البته حسن ديگـر ايـن واژه      .  ساخته شده است   آنه-+اسم زاياي    قاعدة

 ـ        صي در علم اقتصاد است و تقريباً همزمان با راي         اصطالحي تخص مـردم واژة    ةج شـدن آن در ميـان عام 
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افتاده اسـت و زمينـه       براي جايگزيني آن ساخته شده است و امروزه تا حدودي در ميان مردم جا             » يارانه«
در ميان مردم ريشه بدوانـد و       » سوبسيد « به بيان ديگر، پيش از آن كه واژه       . افتادن دارد  بيشتري براي جا  

  . ه مذكور ساخته شده و بر مردم عرضه شده استواژ را مسدود كند، » يارانه « واژه
اين نوساخته زمينه زيادي براي پـذيرش       . » توستر«اين واژه جايگزيني است در برابر         . كن  برشته )ب

. كننـد  سازي استفاده مي اي است كه خود مردم نيز از آن براي واژه   در ميان مردم دارد، زيرا مبتني بر قاعده       
 اشاره شد، اين قاعده از افعال مركب، صفت فاعلي مركب مرخم يا غير مرخم               همان گونه كه پيش از اين     

مـردم خـود بـراي    ) . كـن   مخلوط← جستجوكننده يا مخلوط كردن      ←جستجو كردن     (كند    درست مي 
انـد،   شود، از همين قاعده استفاده كـرده  ناميدن ديگر دستگاههاي وارداتي نيز كه در آ شپزخانه استفاده مي         

پـس ايـن    . رونـد   به كار مي    » بِلِندِر    «و  » ميكسِر« كه به ترتيب در برابر        » كن  مخلوط  «و     » زن  هم«مثل  
  . زيادي براي پذيرش دارد نوساخته زمينه 

» بند آوردن«ساخته شده است، اين نوواژه كه از فعل مركب            » ترموكوبل  «اين واژه در برابر     . بندآور )ج
از سه هجا     » ترموكوبل  «مانند    » بند آور «به عالوه،   . را دارد    » برشته كن «ساخته شده است، همان حسن      

در حـالي كـه     اسـت،    cvc»بنـدآور  «نخست آ نكه، هجـاي آخـر   . اما تفاوتهايي دارد تشكيل شده است، 
از ميـان  ) 447-446 : 1384 (خـان   جن طبق تحليل اسالمي و بي. استcvcc  »  ترموكوبل «هجاي آخر 

% 39، حـدود    cvداراي سـاخت    % 57ار رفته در پيكره زباني مورد بررسي آنان، حدود          به ك    هجاي   48677
در نتيجه،   كم بسامدترين و، cvcc است، يعني هجاي cvcc داراي ساخت % 4 و حدود cvcداراي ساخت 

اراي د)  âو (a  »بندآور «هاي   نكه، واكه دوم آ. ست و داراي كمترين حد پذيرفتگي است دارترين هجا نشان 
بـاز هـم طبـق    . ايـن گونـه نيـستند   ) eو o وu (»  ترموكوبل«هاي   بيشترين حد رسايي هستند، اما واكه

  داراي بيشترين بـسامد در سـاخت    â  وaهاي  واكه) 446-443: همان (تحليل اسالمي و بي جن خان 
همـين دو تفـاوت،     بـه دليـل     . بي نشان ترين و پذيرفته ترين هستند        هجايي فارسي هستند و، در نتيجه،       

  . خوبي براي پذيرش دارد است و اين واژه زمينه  » ترموكوبل«ح  بر مرج» بندآور«ساخت واجشناختيِ 
البته تا آنجا كه نگارنده به ياد دارد،        .  وضع شده است   1»انسرنيگ ماشين «اين واژه در برابر     . گير  پيام) د

. كردنـد  اسـتفاده مـي  » تلفنِ منشي دار«تي از تركيب و ح »  تلفني منشي  «مردم در ابتدا از واژة خودساختة       
ـ    . شده است »  تلفني منشي«جايگزين  » گير    پيام«پس در واقع،       حـسن اول    :سن دارد اين نوساخته، دو ح 

.  ساخته شده اسـت    صفت فاعلي مرخم  + ضمير مشترك   /قيد/صفت  / اسم   بسيار زاياي   آنكه، طبق قاعده    

                                                 
1. answering machine   



 91                                   هاي نوساختة عمومي سازي و واژه            اصول ساختواژي واژه                    چهل و يكمسال  

از شش هجا تشكيل شـده   »  تلفنيمنشي «است، در حالي كه  سه هجا  داراي    » گير  پيام«حسن دوم آنكه،    
هاي سـه هجـايي داراي بيـشترين          واژه) 434-432: همان(طبق تحليل اسالمي  و  بي جن خان          . است

هاي بيش از شش هجايي داراي كمترين بسامد هـستند و، در              ي بعد از واژه   يهاي شش هجا    بسامد و واژه  
به كار رفته     به عالوه، از سه واكة      . ها هستند   ترين واژه   ترين و پذيرفته    نشان  ي بي هاي سه هجاي    نتيجه، واژه 

گونـه   همـان . o   و i و e عبارتند از  » منشي تلفني«هاي  است، اما واكه â وa  دو تاي آن  » گير پيام «در  
تـرين   و پذيرفتـه كه داراي باالترين حد رسايي هـستند، پـر بـسامدترين    â و a كه پيش از اين گفته شد، 

جـا افتـاده اسـت و مـردم واژة            » گير  پيغام«يا شكل ديگر آن     » گير    پيام«امروزه  . سي هستند رهاي فا   واكه
ده، تلفـن رو      جـواب نمـي   «نشانه اين جاافتادگي جمالتـي اسـت مثـل          . اند  خودساختة اوليه را كنار گذارده    

هـاي   ت همگام و همخوان با اصول و محدودي       سازي  آن است كه واژه     اين همه نتيجه    .»گير  گذاشته رو پيام  
  . سازي انجام شده است واژه

            ت و حسن ديگـري نيـز يافـت         در پايان بخش حاضر، بايد اشاره كرد كه در كار فرهنگستان سوم مزي
ساخته و جاافتاده را پذيرفته اسـت و     هاي عموميِ از پيش     شود و آن، مواردي است كه فرهنگستان واژه         مي

از ايـن ميـان،     . ها، دست بـه تثبيـت آنهـا زده اسـت            ساخته  هاي بيگانه در برابر اين پيش        واژه با قرار دادن  
 كامـل،   يبـراي فهرسـت   (كن    زن، مخلوط   ترازنامه، خبرنامه، در بازكن، هم    : توان به موارد زير اشاره كرد       مي

  ) . 670-667: 1379مشاهي، مراجعه كنيد به خرّ

  گيري  نتيجه.5

  :توان موارد زير را به عنوان نتيجه برشمرد ثي كه تا كنون مطرح شد، ميبراساس مطالب و مباح
تـوان آن را در انحـصار         سازي فرآيندي است كه از خردسالي جزء توانش زبـاني اسـت و نمـي                 واژه .1

سازي، اصولي ساختواژي دارد كه سخنگويان زبان به          واژه. فرهيختگان يا سازمانها و نهادها دانست     
اي بايد تابع اين اصـول سـاختواژي          سازيِ آگاهانه   پس هر واژه  . كنند  ت مي از آن تبعي  طور ناخودآگاه   

 اسـتفاده از    )ها؛ ب    به حداقل رساندن مقاومت مردم در برابر نوواژه        )الف: اين اصول عبارتند از     . باشد
ـ      واژه )سـازي؛ د    تهاي واژه  رعايت محـدودي   )سازي؛ ج   زايا در واژه    قواعد زايا و نيمه    ر اسـاس   سـازي ب

سازي اسـت و پيـروي از      اصل اساسي و بنيادي واژه      ل  اصل او   در واقع،   . لغات  واژگان و نه مجموعه     
كند ل ضرورت پيدا مياصول دوم و سوم و چهارم در راستاي دستيابي به اصل او . 

هاي عمومي فرهنگـستان نـشان داد كـه پـذيرش يـا زمينـة پـذيرشِ         اي از نوساخته  تحليل نمونه .2
سازي طبق اصول ساختواژي روي داده اسـت و، بـر    هاي عمومي در مواردي است كه واژه   اختهنوس
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عدم پذيرش در مواردي بوده است كه اصول مـذكور رعايـت نـشده                عكس، عدم پذيرش يا زمينة      
 . است

ريزي زبان از نوع نوسازي اسـت        عمومي در حكم برنامه       ةسازي فرهنگستان در حوز     از آنجا كه واژه   . 3
انطباق   اجبار و الزام و گذشت زمان است،          ق اهداف برنامه ريزي زبان نيازمند اقناع و ترغيب،           تحقّ و

كند كه حداقل نيرو و هزينه صرف         سازي تضمين مي    هاي عمومي با اصولِ ساختواژيِ واژه       نوساخته
  . ممكن برسدها  نيز به حداقل  زمان الزم براي جا افتادن واژه اقناع و اجبار شود و، در ضمن، 
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