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١٨ھای فعلی ساختارھای وندی مشتق

 وبازجو، شیآزما. نم(م ی سروكار داری مركب اشتقاقۀواژن صورت با ی، درا)٢

.می پردازی مآنكھ بھ شرح) آسوده

 ی مركب اشتقاقۀواژ١-٢

 بن  ١-١-٢

 سھھا بھ بن. اندشود كھ بھ آن وند افزودهی گفتھ می مركب اشتقاقۀبن بھ بخش ثابت واژ

:شوندی بخش مدهی برۀشیر و شھیر، بن واژهگروه 

Lexème(واژهبن  .آ de base (بن واژه . شودی است كھ وند بھ آن افزوده میاواژه

ناشنوا  ۀ در واژشنوا و نیاندوھگ در  اندوه نمونھ،یبرا. ا مركب باشدیتواند ساده یم

.اندواژهبن

 یھاروهكدام از گچین بخش بھ ھیا. ك واژه استی از یبخش) Racine(شھیر.ب

 ۀ در واژآموز.  كندی در جملھ بازی نقشییتواند بھ تنھایست و نمی وابستھ نیدستور

ن گروه تعلق ی بھ ای ھمگی فارسیھافعل٢و١ یھابن. شھ استیك ری ۀ نمونآموزنده

.دارند

Racine(دهی برۀشیر.ج tronqueé (ۀشینمونھ ر ی گر.شھ استیبخش مشترك چند ر 

 مشتق وند یھاواژهاز ی دربرخ.است ختنیگراز فعلختیگرو زیرگ یھابن دردهیبر

ن ی از اپالش و افسون یھا در واژهپالو افس. شودیافزوده م هدی برۀشیبھ رًامیمستق

-٧را در فصل  دارد كھ آنیده گاه بھ روند اشتقاق بستگی بریھاشھیش ریدایپ. اندجملھ

.میاح دادهی توض٢

وند  ٢-١-٢

 یام زبانی پۀری در زنجییتواند بھ تنھای مشتق است كھ نمۀ از اجزا واژیخشوند ب

  م ؟یشناسیچگونھ وندھا را باز م. دیشركت جو
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 مشتق، از جملھ وندھا، بھ ۀ واژۀ اجزا سازندیی بھ كار رفتھ در شناسایھا سنجھ

Critère(یعیسنجھ توز.آ:ب عبارتند ازیترت distribotionel(یكردركاسنجھ .ب  و

)Critères fonctionel(.

یعی توزۀسنج  ١-٢-١-٢

(  باشد ی اشتقاقۀ بخش مشترك دو واژ.آ از واژه است كھ یواحدوند ن سنجھ، یبنا بھ ا

. نم (  باشدی اشتقاقۀ دو واژۀدھندزیمات  بخش.بای و)یآشوبگرو آشوبگر درگر. نم

.)یآشوبگرو آشوبگر دری

 ،میتوانیمما  است، ی وندی اجزاییھا، كھ گام نخست شناساھن سنجی ایریبا بكارگ 

در . میریم بگی تصمدنیواقلنب و دنیقورتر ی در واژه ھاور و  واۀ نمونھ، درباریبرا

 ی بھ معندنیترق یھاستند چرا كھ واژهیشوند نیچكدام پی ھور و وا ھا،لین واژه

.دن وجود نداری در واژگان فارسدنیقلنبو " شرفت كردنیپ"

ی كاركردیسنجھ ھا  ٢-٢-١-٢

 الحاق وندھا را ی وندھا و توالۀ نقش وندھا در ساختار واژه، رابطیبا سنجھ كاركرد

اد ی یھا كاربرد سنجھۀ روشنتر كردن حوزیر را برای زیھانمونھ. م یكنی میبررس

  :م یاهشده آورد

 را  ورجستھۀرد و واژ كبرشوند ین پی جانش برجستھۀ توان در واژی را م ورشوندیپ -

 ینیم، چرا كھ جانشینامیم) ك وندی یگونھ ھا( ١٠ متجانسین وندھا را وندھایا. ساخت

ایجاد  واژه ی و نھ در نقش دستوری در معنیریی نھ تغیگری دی از وندھا بھ جایكی

 ون دیا.ستندی متجانس نی وندھاورآمدهو برآمده  یھان وندھا در واژهی ھم.کند یم

نی مرجع ایھانامھ در واژگانیكسانی یی معنایھار گروهی و زی معنیراواژه دا

  . ستندین) ١-٥. نك(نوشتھ 


