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Abstract 
 Affix ordering is a theoretical discussion in morphology. There has been 
some debate over the existence of general principles or mechanisms 
governing affix ordering. In this regard, we can point to three major 
approaches. The first approach, the stratum-oriented model (Siegel, 1974; 
Allen, 1978; Kiparsky, 1982; Mohanan, 1986), asserts that the lexicon has a 
layered structure and can determine the affixes' combinations. The second 
approach relies on affix-particular Selectional Restriction (Fabb, 1988; Plag, 
1999), and it takes into consideration the morphological, phonological, and 
semantic restrictions for affix ordering. The third approach conducted the 
theoretical framework of the present study providing a psycholinguistic 
model based on the idea that the affix ordering is a function of the degree of 
parsability of affixes from their bases (Hay 2000; 2002). According to this 
approach, affixes parsed easily in language processing cannot be close to the 
base relative to the affixes with a lower degree of parsability. Plag (2003) 
called the approach as Complexity-Based Ordering (CBO). The current 
study investigates how the Persian derivational prefix ordering can be 
described based on the CBO framework? to answer this question, by 
selecting 17 prefixes, 2200 derived words were extracted from the database. 
By considering prefixes co-occurrences, each prefix's rank was obtained 
using directed-graph and upper triangle square matrixes. According to this 
theoretical framework, we could draw the scatter plot and determine the rank 
of type and token frequency ratio by using the frequency of derived words 
and bases. Finally, we assessed the continuum of Persian prefix ordering 
according to data and using the rank of parsability, type, and token 
frequency ratio. In line with the findings of Hay and Plag (2004) on English 
affix ordering, this approach can explain the ordering of Persian prefixes. 
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1.Introduction 
In recent decades, there has been some debate over the existence of general 
principles governing affix ordering. The three main approaches to affix ordering 
are the Stratum-oriented Approach (Siegel 1974; Allen 1978; Kiparsky 1982; 
Selkirk 1982; Mohanan 1986; Giegerich 1999), the affix-particular Selectional 
Restriction (Fabb 1988; Plag 1999), and the Complexity-based Ordering 
Approach (CBO) (Hay 2000, 2002). The present study is conducted in the 
framework of the last one. This article extends the empirical scope of the 
Complexity-based Ordering Approach (Baayen& Plag, 2009) by investigating 
the sequence of 17 Persian derivational prefixes. This approach believes that the 
morphological processing constraints of pre-lexical and lexical can govern the 
affix combinations by presenting a psychological-linguistic model. For 
investigating the Persian derivational prefix ordering, first of all, based on the 
prefix co-occurrences in the studied corpus, the square matrix and the directed 
graph are obtained then the rank of each affix is gained. The parsability ratios of 
each affix based on the frequency of occurrence of the type and token of derived 
words and their bases are obtained by using the scatter plot and the trend line. 
The Persian continuum of prefixes is drawn through calculating the co-
occurrence rank (CO-ranks) and the type and token parsing ratio of derived 
words. According to CBO, we scrutinize how the Persian derivational prefixes 
can be justified in the parsability continuum. 
2. Literature of Review 
The affixation processing was first ascertained in the stratum-oriented model 
frameworks (level-ordering) by some researchers, such as Siegel (1974), Allen 
(1978), Kiparsky (1982), and Mohanan (1986). They assumed that the affixation 
restrictions could be explained by considering affixes in two different lexical 
strata. This model has some shortcomings in putting affixes in two strata. 
According to Fabb (1988), the second approach deals with the affixation 
selectional restrictions (morphological, phonological, and semantic). He also 
points to the restrictions on four classes of affixes. Fabb's (1988) Quadratic 
Classification also has serious shortcomings (Plag 1996, 1999). These include 
many counterexamples, the optionality of suffix classification, the vagueness of 
why a particular suffix should belong to a particular class, and the inability to 
predict all restrictions on possible or impossible combinations. Hay's 
psycholinguistic model proposes the Complexity-based Ordering approach (Hay 
2000, 2002; Hay & Plag 2004; Hay & Baayen 2009). This model maintains that 
processing complexity can order affixes along a hierarchy through the degree of 
affixes' parsability. To determine the degree of parsability, we need to extract 
the token, type frequency of derived words and their bases, the token from the 
database, and type parsing ratio of derived words and their bases through some 
calculations (Hay & Plag 2004 & Baayen 2002). Affix ordering studies in the 
stratum-oriented approach and the selectional restrictions approach that only 
consider the type frequency of derived words have been investigated for Persian 
affixes, besides some shortcomings. For the first time, the present study explains 
affix ordering and affixation of the Persian prefixes based on the complexity-
based ordering approach. 
3. Methodology 
Following Hay and Plag (2004), we have investigated the derived words of 17 
Persian derivational prefixes to determine their parsability ranks and ratios. The 
prefixes under study are: «abar-, bāz, bar-, bol-, belā-, pād-, dar-, doʒ-, farā-, 
foru-, lā-, nā-, na-, vā-, var-, vāʒ-, ham-». For assigning the co-occurrence of 
prefixes regarding the attested combination, we first plotted the prefixes listed in 
alphabetical order in a square matrix. Using the R software (Gansner & et al. 
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1993), we drew our directed prefix graph according to the co-occurrence of the 
derivational prefixes. We use the upper triangular matrix to rearrange affixes for 
ranking them according to Plag and Baayen (2009); this ranking is called the 
degree of parsability. Then the degree of parsability ratio of each prefix was 
calculated using the ratio obtained by the type and token frequency of derived 
words and their bases. For this purpose, the derived words of 17 prefixes and 
their bases frequencies were extracted from the database and then entered into 
the Excel software. Following Hay and Baayen's (2001) tenor, the logarithmic 
scale measured derived words' frequency and bases. We used the scatter plot to 
investigate the frequency of derived words and their relation to the frequencies 
of their bases.  Next, we illustrated the regression of base frequency on derived 
frequency by the least trimmed squares regression line called the parsing line by 
Hay and Baayen (2001). This line can divide the derived words into two 
categories:  those that fall above the parsing line (the parsable derived words) 
and those below (the non-parsable derived words). By identifying the proportion 
of derived words falling above the trend line, we can distinguish two parsing 
ratios: type and token frequencies. The type parsing ratio can be estimated by 
how many proportions of the type frequency of the derived words fall above the 
parsing line, and the token parsing ratio is calculated by how many proportions 
of the token frequency of the derived words fall above the parsing line. Then, for 
each prefix, we compared the specified CO-rank or what is named as parsability 
ratio with the proportion of type and token parsing ratios. To understand the 
regression of token frequency on token parsing ratio and type parsing ratio, we 
used the scatter plots to investigate the psychological characteristics and mental 
processing in the Persian derived words. To obtain the type parsing ratio rank 
and the token parsing ratio rank, we first sorted them by the lowest to the highest 
degree in Excel and calculated their ranks. We used the type parsing ratio rank 
and the token parsing ratio rank to achieve the parsability continuum rank. The 
purpose of the continuum drawing is to show the order in which the Persian 
derivational prefixes are positioned, preceded, and delayed in attested and non-
attested words. 
4. Results 
For obtaining the parsability rank of Persian derivational prefixes based on 
Selectional Restrictions and the co-occurrences of affixes, the present study used 
the square matrix, directed graph, and upper triangle square matrix. In this way, 
the ranking of all prefixes was not possible because some do not participate in 
co-occurrences with others. According to the Complexity-based-ordering 
approach, the regression of derived words is obtained by scatter plot for each 
affix. By dividing the proportion of type and tokens frequencies above the trend 
line by the total type and token frequencies of the derived word of a given 
prefix, we determined the type and token parsing ratio. Align with Hay and 
Baayen (2002, 2003) and Plag and Baayen (2009), we showed that the token 
frequency increases by decreasing the parsability ratio in the Persian 
derivational affixes and the less lexical processing. Eventually, to reach the 
parsability continuum, we used the CO-rank (parsability rank), the type parsing 
ratio rank, and the token parsing ratio rank of the given derived words of each 
prefix. Then, through the given ranks, the parsability continuum of Persian 
derivational prefixes was drawn. It showed that affixes on the left side are closer 
to bases, and affixes on the right side are farther from bases, and it can describe 
the Persian affixation. In line with the findings of Hay and Plag (2004) on 
English affix ordering, the Complexity-based-ordering approach can explain the 
ordering of Persian prefixes and affixation. 
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 پذیري و ترتیب پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسیتقطیع
 مریم حمصیان اتفاق

 ، اصفهان، ایرانخارجی، دانشگاه اصفهان هاي زبانشناسی، دانشکده دانشجوي دکتري زبان
 1عادل رفیعی

 اصفهان، اصفهان، ایرانخارجی، دانشگاه  هاي زبانشناسی، دانشکده استادیار زبان
 بتول علی نژاد

 ، اصفهان، ایرانخارجی، دانشگاه اصفهان هاي زبانشناسی، دانشکده زباندانشیار 
 15/06/99؛ تاریخ پذیرش مقاله 97/ 7/08تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده 
در خصوص وجود  يادیز هايمطرح در حوزه صرف است. تاکنون بحث يوندها از جمله مباحث نظر بیترت

 کردیبه سه رو توانیراستا م نیندها صورت گرفته است. در او بیناظر بر ترت یکل هايسمیمکان ایاصول 
؛ 1982 ،یپارسکیک؛ 1978؛ آلن، 1974 گل،یمحور (س هیبا نام مدل ال کردیرو نیاشاره کرد. اول یاصل

 نیهستند و ا ايهیساختار ال يواژگان دارا معتقد است) 1999 چ،یگری؛ گ1986؛ موهانان، 1982سلکرك، 
 ینشیگز يهاتیبر محدود یمتک کردیرو نی. دوماستوندها  یبیترک هايمشخصه کننده نییتعساختار 

 زیوندها و ن یگروه هايتیودشامل محد هاتیمحدود نی) است. ا1999؛ پالگ، 1988وندمحور (فب، 
 باتیترک فیاست که توص این کردیرو نیا يآنها است. ادعا يو نحو ییمعنا ،یصرف ،یواج يهاتیمحدود

که چارچوب مقاله  کردیرو نیاست. سوم هاتیمحدود نیعملکرد ا فیوندها در گرو توص لمحتمو  وجودم
 بیاست که ترت دهیا نیبر ا یمبتن یشناخت زبان -یشناخت روانمدل  کیبا ارائه  دهد،یم لیحاضر را تشک

که پالگ  ردکیرو نیا بر طبق) است. 2002؛ 2000 ،ي(ها هیوندها از پا يریپذ عیتقط زانیاز م یوندها تابع
-ینم شوندیم عیتقط یدر پردازش زبان یکه به راحت ییوندهاآن را رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی نامید 

 سؤال. رندیقرار گ کمتر يریپذ عیتقط زانیم يدارا ينسبت به وندها هیبه پا تر کینزد یگاهیدر جا توانند
تیب پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی را توان در این چارچوب، ترپژوهش حاضر این است که چگونه می

ها استخراج شد. با واژه مشتق از پایگاه داده 2200توجیه کرد. بدین منظور هفده پیشوند انتخاب و تعداد 
دار و ماتریس مربعی باال مثلثی به دست آیندي پیشوندها مرتبه هریک با استفاده از گراف جهتتوجه به هم

هاي مشتق و پایه آنها نمودار پراکندگی ترسیم و ، با بسامد واژهاتخاذشدهري چارچوب نظ بر طبقشد.  داده
بر پذیر هر وند مشخص شد. در نهایت  مرتبه نسبت بسامد رخداد نوع و مرتبه نسبت بسامد نمونه تقطیع

 پذیري، مرتبه نسبت بسامد نمونه و مرتبه نسبت بسامد نوعها و با استفاده از مرتبه تقطیعداده اساس
اي و ـهاي هپذیر، پیوستار ترتیب پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی به دست داده شد. همسو با یافته تقطیع
د ترتیب نتوانمی یخوب بههاي گزینشی  همراه با رویکرد محدودیت) مشخص شد که این رویکرد 2004پالگ (

 کند.پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی را توجیه می
 

 

تیب وندها، رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی، پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی، تر :يکلید يهاواژه
 پذیري تقطیع، نسبت پذیري تقطیعمرتبه 

 مقدمه -1
 شناسان زبانهاي اخیر مورد توجه مبحث ترتیب وندها از جمله مباحثی است که در دهه

هایی کلی یسمهاي زیادي در خصوص وجود اصول یا مکانقرار گرفته است. تاکنون بحث
توان به سه رویکرد اصلی اشاره ناظر بر ترتیب وندها صورت گرفته است. در این راستا می
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؛ کیپارسکی، 1978؛ آلن، 1974(سیگل،  1کرد. اولین رویکرد با نام مدل الیه محور
) حاکی از آن است که واژگان 1999؛ گیگریچ، 1986؛ موهانان، 1982؛ سلکرك، 1982

هاي ترکیبی وندها مشخصه کننده نییتعاي هستند و این ساختار یهداراي ساختار ال
؛ پالگ، 1988(فب،  2هاي گزینشی وند محور. دومین رویکرد متکی بر محدودیتاست

هاي هاي گروهی وندها و نیز محدودیتها شامل محدودیت. این محدودیتاست) 1999
این رویکرد آن است که  واجی، صرفی، معنایی و نحوي هر یک از وندها است. ادعاي

ها توصیف ترکیبات ممکن و غیرممکن وندها در گرو توصیف عملکرد این محدودیت
مبتنی بر این ایده  یشناخت زبان -یشناخت روان. سومین رویکرد با ارائه یک مدل است

؛ 2000وندها از پایه (هاي،  3پذیري تقطیعاست که ترتیب وندها تابعی است از میزان 
شوند طبق این رویکرد وندهایی که به راحتی در پردازش زبانی تقطیع می). بر 2002

 پذیري تقطیعبه پایه نسبت به وندهاي داراي میزان  تر کینزدتوانند در جایگاهی نمی
نامیده  4) این رویکرد را ترتیب وند مبتنی بر پیچیدگی2003. پالگ (رندیقرار گکمتر 

هاي ) با انجام طرح2015الگ و همکاران (، پنیبه ااست. جمعی از محققان همچون 
انگلیسی، آلمانی و مالت در خصوص رابطه عوامل دخیل در  هاي زبانتحقیقاتی در 

رسیدن به نظریه  درصددترتیب وندها با استفاده از رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی 
اضر پژوهش ح هستند.به صورت بین زبانی  ییوندافزاجامع و کاملی در مبحث ترتیب 

توان ترتیب پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی را در پاسخگویی به اینکه تا چه میزان می
) با توجه به دو 2009در چارچوب رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی (باین و پالگ، 

توجیه کرد به بررسی هفده پیشوند  پذیري تقطیعو نسبت  پذیري تقطیعمعیار مرتبه 
هاي زبان ها از پیکره دادهه است. براي این منظور ابتدا دادهاشتقاقی زبان فارسی پرداخت

 آیندي هماستخراج و با توجه به  )1(فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پیشوندها  8پذیري تقطیعمرتبه  7دار جهتو گراف  6و ماتریس مربعی باال مثلثی 5وندها

هاي آنها  با قراردادن اي مشتق و نیز پایهه. پس از تعیین بسامد رخداد واژهآمدبه دست 
ها در محور عمودي براي هر هاي مشتق در محور افقی و لگاریتم پایهلگاریتم واژه

                                                           
1. stratum-oriented model 
2. selectional restriction 
3. parsability 
4. Complexity-based ordering 
5. co-occurrence 
6. upper triangular square matrix 
7. directed graph 
8. rank 
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اکسل ترسیم و براي هر واژه مشتق با توجه به  افزار نرمدر  1پیشوند نمودار پراکندگی
. با توجه به ه استشداي بر روي نمودار ترسیم جایگاه آن و جایگاه پایه مربوطه نقطه

میانگین نقاط قرار گرفته در هر یک از نمودارهاي پراکندگی خط رگرسیون مربوطه 
 3و نسبت بسامد نمونه 2نسبت بسامد نوع ،ترسیم و با استفاده از معادله خط

هر یک از پیشوندها محاسبه شده است. با توجه به مرتبه نسبت بسامد  پذیري تقطیع
ترتیب  ، پیوستارپذیري تقطیعو مرتبه  پذیر تقطیعنمونه  نوع و مرتبه نسبت بسامد

دهند تقدم و تأخر پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی به دست آمده است. نتایج نشان می
 4پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی همراستا با جایگاه قرارگیري آنها در پیوستار

یدگی در مورد ترتیب است و لذا ادعاي رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچ پذیري تقطیع
مقاله حاضر در پنج بخش تدوین شده  شود.می دییتأپیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی 

است. پس از مقدمه در بخش دوم به مروري بر پیشینه تحقیق و رویکردهاي مطرح شده 
ایم. در بخش سوم به معرفی رویکرد ترتیب مبتنی بر در خصوص ترتیب وندها پرداخته

پردازیم. در بخش چهارم به بررسی وندها می آیندي هم) و 2002پالگ ( و يها یدگیچیپ
و  يها یدگیچیپپیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی در چارچوب نظریه ترتیب مبتنی بر 

و همچنین پیوستار  پذیري تقطیع، نسبت پذیري تقطیع) مرتبه 2002پالگ (
ت. بخش آخر نیز به پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی خواهیم پرداخ پذیري تقطیع
 بندي اختصاص داده شده است. گیري و جمعنتیجه

 . پیشینه و مبانی تحقیق2
از محققان  یتوجه برخ مورد محور الیه مدل چارچوب در ابتداترکیب وندها  شیوه

 ترتیب یبه بررس چارچوب نیکه در ا یکسان. از جمله )2009 ،(پالگ و باین قرارگرفت
) و 1982)، کیپارسکی (1978)، آلن (1974( سیگل به توانیم اندوندها پرداخته

 درو پسوندها  شوندهایاز پ اعم وندها کردیرو نیاساس ا بر) اشاره کرد. 1986موهانان (
هاي وندي که علیرغم توجیه نسبی برخی ترکیب اي. رویکرد الیهرندیگیم قرار هیال دو

توان به ناتوانی ها میز جمله این نارسایی. ااستهایی نیز ممکن نبود، داراي نارسایی قبالً
 ،نیمع هیال کی وندهاي حاضر درممکن ریممکن و غ باتیترک این رویکرد در توجیه

 اتکا به معیار صرفاًمختلف و  هیوندها در دو ال قرار گرفتننداشتن دلیل واضح مبنی بر 
ره کرد (پالگ و هاي واجی جهت قراردادن وندها در دو الیه اشاو مشخصه یشناخت شهیر

 اکثراً وندها مدل نیا طبق بر شده انجام يهایبررس با زین یفارس زبان در .)2009باین، 
 زبان يوندها. در واقع اکثر انددهیکش خود سمت به را هیتک و اندگرفته قرار اول هیال در

                                                           
1. scatter plot 
2. relative type frequency 
3. relative token frequency 
4. continuum 
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گردد با توجه به این مطلب مشخص می. )1390(غالمعلی زاده،  هستند برهیتک یفارس
بندي اي به آن شکلی که در زبان انگلیسی با معیار تغییرات آوایی به الیهکه رویکرد الیه

 ترتیب بر ناظرپردازد، در زبان فارسی کارآیی چندانی ندارد. دومین رویکرد وندها می
هاي صرفی، مانند محدودیت گزینشی هايمحدودیتبا مطرح ساختن  وندها قرارگیري

. )1988پردازد (فب، می غیرممکن و ممکن اشتقاقی ترکیباتی واجی و معنایی به بررس
) ترتیب قرارگیري پسوندهاي اشتقاقی زبان انگلیسی بر پایه 1988اعتقاد فب ( به

 زبان پسوندهاي، آیندي هم. وي بر اساس معیار استهاي گزینشی هر وند محدودیت
 دهد.قرار می گروه چهاررا در  انگلیسی

 . شوندنمی متصل پسوند داراي کلمه به که پسوندهایی: اول گروه
 . آیندمی دیگري خاص پسوندهاي از بعد که پسوندهایی: دوم گروه
 . شوندمی متصل پسوندي هر به راحتی به که پسوندهایی: سوم گروه
 خاص پسوندهاي به یا و شوندمی متصل پایه به تنها یا ترکیبات در که زا مشکلچهارم: پسوندهاي  گروه
 . شوندمی متصل يدیگر

 یبررس با) 1389( انیحمص ینشیگز يهاتیمحدود کردیروبا اتخاذ  یزبان فارس در
با  يپرداخته است. و یزبان فارس یاشتقاق يوندها یپسوند به بررس 37و  شوندیپ هفده
مشتق زبان هاي واژه يساختار يوندها الگوها نیمشتق حاصل از ا يساختارها یبررس
پژوهش  نیساختار قرار داده است. در ادامه ا ازدهیدر و  PRS يار الگورا با ساخت یفارس

 از اعم یفارس زبان يوندها است داده قرار آن در را پسوندها فب که يااز چهار دسته
 اند عبارت دسته دو نیا. اندگرفته قرار دسته دو در تنها یاشتقاق يپسوندها و شوندهایپ
 يشوندهایپ و پسوندها و شوندیم متصل هیپا به فقط که ییشوندهایپ و پسوندها از

که در  ي. مواردشوندیم متصل خاص پسوند و شوندیپ به هم و هیپا به هم که زامشکل
که فقط به وند خاص متصل  ییدوم و سوم فب اعم از آن دسته از وندها يهايبنددسته

 زبان در شوندیمصل مت يکه به طور آزادانه به هر وند ییو آن دسته از وندها شوندیم
چهارگانه فب  يبندطبقه) 1999 ؛1996( پالگاز نظر  .است نشده مشاهده یفارس

 دادن برقرار یمبن يادیز ضیضدونق يهامثال چون وجود ییهاضعف يدارا) 1988(
 و است ياریاخت وندها يبندطبقه نکهیا دوم. است يبندطبقه نیا يهاهیال در وندها

 نکهیا سوم. باشد خاص طبقه کی به متعلق دیبا نیمع سوندپ کی چرا ستین مشخص
 باتیترک ای و ممکن باتیترک بر حاکم يهاتیمحدود همه يبرا يبندطبقه نیا
بندي وندها بر این باور است پالگ به جاي قائل شدن به گروه. رودینم کار به رممکنیغ

 ،ییمعنا ،یصرف ،یواج يهامشخصهدر مدخل واژگانی خود داراي  نیمع وند هرکه 
 وند کی رممکنیغ و ممکن باتیترکلحاقی خاص خود است که ا يهایژگیو و نیز ينحو

هاي وندمحور پسوندافزایی وي عالوه بر محدودیت زند.را رقم می وندها گرید و هیپا با
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محور نیز در سازد. اما پسوندافزایی پایهمحور را براي ترکیبات پسوندي مطرح میپایه
گیرند قادر وارد به خصوص در مورد پسوندهایی که در دومین گروه فب قرار میبعضی م

به توضیح چرایی این ترکیبات نخواهد بود. چون در این موارد این پسوندها هستند که 
الیه محور و رویکرد  رویکردها. سازد نه پایهترکیبات پسوندافزایی را مشخص می

 وندها ترتیب ساختار یبررس بهتنها  جا نیبد تا شده مطرحهاي گزینشی محدودیت
هاي   رو . از ایناند قرار دادههاي مشتق را مدنظر بسامد نوع واژه صرفاًو  پرداخته

با مطرح ی و دگیچیپ بر یمبتن بیترت عنوان با) سومین رویکرد وندافزایی را 2000(
ئه کرده است ارا واژگانی و ذهنی ينمودها بر طبق زبانی شناختین مسئله روانساخت

 شناسان زباندر واقع  .)2009و باین،  ؛ پالگ2004، هاي و پالگ، 2002؛ 2000(هاي، 
هاي بر این باورند که به طور کلی زبان و باالخص صرف اشتقاقی انباشتی از مشخصه

توان قوانین کلی براي تعمیم دادن آنها به تمامی زبانی نیست بلکه می به فردمنحصر 
میزان  بر اساسساخت. بر این اساس در سومین رویکرد، ترتیب وندها  ها را مطرحزبان

گیرد. به طوري که صورت می پذیري تقطیعوند از پایه در راستاي پیوستار  پذیري تقطیع
ناپذیرترین وندها ترین وندها و در سوي دیگر تقطیعپذیر تقطیعدر یک سوي پیوستار 

توان عالوه بر بسامد نوع وندها می پذیري قطیعتگیرند. براي به دست آورد میزان قرار می
هاي مشتق از بسامد نمونه آنها نیز استفاده کرد. در واقع در این رویکرد پردازش واژه

هاي مشتق از یک وند و نسبت واژگانی وابسته به میزان بسامد نمونه و بسامد نوع واژه
. )2002 ،باین و 2004 ،پالگ و هاي( استبسامد نوع و بسامد نمونه  پذیري تقطیع
کردن آنها بدون در  ترکیبو  انگلیسی زبان پسوند 15 با انتخاب) 2004( پالگ و هـاي

 پسوندي وترکیب د 210هاي گزینشی قائل به وجود نظر گرفتن هیچ یک از محدودیت
و اینترنت به این  OEDو  BNC، )2(CELEX. آنها با استفاده از منابعی چون اندشده

  را منابع این از یک هر درموجود و ممکن  ترکیباتوجود  آیا که اندهمطلب پرداخت
 کردیروتوصیف کرد یا آنکه  یدگیچیپ بر یمبتن ترتیب رویکرد بر اساس توانمی

تري از وجود یا عدم وجود هریک از ترکیبات دو تحلیل مناسب گزینشی هايمحدودیت
بر این امر استوار است که ) 2004و پالگ ( يها هیفرض پسوندي را ارائه خواهد کرد؟

موجود و  باتیترک بر حاکمهر دو  یپردازش يهاتیو محدود ینشیگز يهاتیمحدود
اي ) در مقاله2010زیرکل (. باشندیمبوده و مکمل یکدیگر  یاشتقاق يپسوندها ممکن

با بررسی  ،ترکیبات پیشوندي در زبان انگلیسی: عوامل ساختاري و پردازشیبا عنوان 
وندهاي اشتقاقی زبان انگلیسی درصدد یافتن قواعدي حاکم بر ترتیب قرارگیري آنها پیش

) و پالگ و 2004و پالگ ( ينظرهااست. وي نظر به اینکه ترتیب قرارگیري پسوندها از 
هاي گزینشی و عوامل ساختاري و پردازشی ) تحت حاکمیت محدودیت2009باین (

پیشوند زبان  15راي این منظور با انتخاب به بررسی پیشوندها پرداخته است. ب است
 CELEX ،BNC ،OEDقرار گرفته از منابع  PPRانگلیسی که در الگوي ساختواژي 
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پیشوند  15هاي مشتق را انتخاب کرده است. از نظر وي با وجود و اینترنت واژه COCAو
در ترکیب دو پیشوندي وجود داشته باشد. وي ابتدا  225توان انتظار داشت که می

ماتریس مربعی پیشوندها را به ترتیب حروف الفبا در ستون عمودي و در ردیف افقی 
باالي جدول قرار داده و تمامی ترکیبات ممکن بالفعل را با عدد یک و بقیه را با عدد 

ترکیب از منابع مورد بررسی یافت  79ترکیب ممکن  225صفر مشخص کرده است. از 
ها را دلیل کاهش تعداد ترکیبات شی وندها و پایههاي گزینشد که وي نقش محدودیت

هاي پیشوندها به مانند پسوندها محدودیت آیندي همداند. از نظر وي در پیشوندي می
-ها کمتر و از انعطافآوایی، صرفی، نحوي و معنایی وجود دارد اما شدت این  محدودیت

پیشوندها چون  th-یا  en-پذیري بیشتري برخوردار است. به عنوان مثال برخالف پسوند 
باشند بیشتر شبیه واژه بوده و در اتصال به پایه بدون در نظر گرفتن حاوي تکیه می

هاي شوند. لذا محدودیتهاي آوایی نمیبا دیگر پیشوندها ناقض محدودیت آیندي هم
آوایی برخالف ترکیب پسوندي تأثیري بر ترکیبات پیشوندي ندارند. همچنین 

نایی تأثیر چندانی بر پیشوندافزایی ندارند. پیشوندها معموالً متعلق به هاي معمحدودیت
شوند، مانند: پیشوند هاي نحوي متصل میطبقه خاص نحوي نیستند و به همه گروه

dis-  که در ترکیبات نحويdisconnect (verb), disadvantage (noun), dissimilar (adj)  به
کند که چون پیشوندافزایی نسبت به گیري مینتیجه گونهرود. در نهایت وي اینکار می

هاي گزینشی است، پس از نظر دستوري نیز کمتر تابع محدودیت ییپسوندافزا
هاي کمتري بر پیشوندافزایی حاکم است. از این رو تعداد ترکیبات دو محدودیت

نسبتی پیشوندي در این منابع مورد مطالعه بیشتر از تعداد ترکیبات دو پسوندي است. 
% است، که این 24که وي در این مقاله از پیشوندافزایی به دست آورده است حدود 

) از ترکیبات ثبتی دو پسوندي به 2004اي و پالگ (ـمیزان دو برابر نسبتی است که ه
اند. با توجه به اینکه مقاله حاضر به بررسی پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی دست آورده

را با  رویکرداین الزم است  ،یب مبتنی بر پیچیدگی پرداختهدر چارچوب رویکرد ترت
توجه به معیارهاي مطرح در آن به تفصیل معرفی و سپس به توصیف پیشوندهاي 

 بپردازد. آنزبان فارسی در چارچوب اشتقاقی 
  یدگیچیبر پ یمبتن بیترت کردیو. ر3

 – وندها بیترت کهت اس نیاترین اصل زیربنایی رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی مهم
 پذیري تقطیعمیزان  تابعی از –هاي گزینشی حاکم بر وندها در کنار معیار محدودیت

بنا نهاده درك گفتار در  یپردازش واژگان بر اساس کردیرواین در واقع است.  هیپا از وند
در هنگام  نکهیا: دارد وجود یصرف راهکار دو یواژگان پردازش خصوص در. شده است

 را آناینکه  ای دریبگ نظر درواحد  کیآن را به صورت گویشور واژه مشتق  کیبا  همواجه
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 يمعنا مشتق واژه ياجزا تکتک يمعنا به یابیدست با و کرده قطیعت سازنده ياجزا به
 پذیري تقطیع). در این رویکرد از دو معیار مرتبه 2003اي و باین، ـد (هابیدر را واژه کل

شود و نسبت آیندي آنها تعیین میهم تاًینهاگزینشی وندها و هاي که بر اساس محدویت
  نسبت بسامد نوع و نمونه واژه مشتق به پایه مشخص بر اساسکه  1پذیري تقطیع

پذیري وندها و در نهایت توجیه جایگاه وندهاي شود، براي ترسیم پیوستار تقطیعمی
است که هرچه یک وند  اینکرد . فرضیه حاکم بر این رویگردداشتقاقی زبان استفاده می

پذیري بیشتري داشته باشد، در مقایسه با پذیري میزان تقطیعبر روي پیوستار تقطیع
تري دارند، از پایه دورتر است. در ادامه به معرفی و پایین پذیري تقطیعوندهایی که 

 در رویکرد ترتیب مبتنی بر پذیري تقطیعو نسبت  پذیري تقطیعشیوه محاسبه مرتبه 
پردازیم. براي می – ) آمده2004اي و پالگ (ـاي که در هبه شیوه – پذیريتقطیع

پسوند اشتقاقی زبان  31) ابتدا 2004اي و پالگ (ـ، هپذیري تقطیعمحاسبه مرتبه 
که در اولین ستون،  یانگلیسی را به ترتیب حروف الفبا در یک ماتریس مربعی به صورت

و در اولین ردیف، وندهاي جایگاه دوم نسبت به پایه وندهاي جایگاه اول نسبت به پایه 
هاي مورد وندها در پیکره آیندي هم بر اساساند. آنگاه جاي گرفته را ترسیم کرده

 اند. به عنوان مثال براي دو پسوندهاي دوگانه را مشخص کردهآیندي همبررسی، تمامی 
-th و -fulN  که نشان از  شده ذاشتهگ 1در تقاطع دو پسوند در ماتریس مزبور عدد
 وجود نداشته عدد صفر گذاشته شده است. آیندي همآنهاست. در مواردي که  آیندي هم

پسوند اشتقاقی زبان  31براي  دار جهتدر ادامه بر اساس اطالعات ماتریس مربعی گراف 
رئوس که با  کننده متصلخطوط شوند و در نظر گرفته میس أانگلیسی که به عنوان ر

شود. در این به دست داده میآر  یسینو برنامه افزار نرمبا استفاده از شود ی مییال معرف
گراف  1اند. شکل قرار گرفته آیندي همگراف پسوندها از کمترین تا بیشترین میزان 

 دهد. پسوند اشتقاقی زبان انگلیسی را نشان می 31 دار جهت

 
هاي خاکستري رنگ،  جهت رو به پایین و س گراف با یالأر 31پسوند زبان انگلیسی.  31دار . گراف جهت1شکل 

 دهند.یال تیره رنگ جهت رو به باال و حالت چرخشی بودن وندها را نشان می 10

                                                           
1. parsing ratio 
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هایی که وندها را به بیشترین تعداد یال شده دادهنشان  1که در شکل  طور همان
افزار شود نرمه میکه مشاهد طور همانکنند جهت رو به پایین دارند. یکدیگر متصل می

چیدمان پسوندها را قرار داده که کمترین تعداد یال جهت رو به باال که نشان  يا گونه به
 هاي دو طرفه (وندهایی که هم قبل و هم بعد از یکدیگر آیندي هماز موارد استثناء و 

را نشان دهد.اینک براي مشخص شدن چگونگی قرارگرفتن  هستندتوانند قرار گیرند) می
هاي ماتریس ،آر افزار نرماز پسوندها نسبت به یکدیگر با توجه به گراف به دست آمده 

 31. با توجه به شوداده میارائه د ،استمربعی باال مثلثی را که نشان از چیدمان گراف 
توانند هاي مختلف که این پسوندها میپسوند اشتقاقی زبان انگلیسی و با توجه به ترتیب

داشته باشند که کمترین تعداد یال جهت رو به باال را نشان  يا گونه بهنسبت به یکدیگر 
یکی از  1شود. جدول ماتریس مربعی باال مثلثی به دست داده می 4037تعداد  ،دهد

 دهد. پسوند اشتقاقی زبان انگلیسی را نشان می 31هاي مربعی باال مثلثی ماتریس

 
 پسوند اشتقاقی زبان انگلیسی 31ي آیند. ماتریس مربعی باال مثلثی هم1جدول 

وندها و ایجاد ترکیبات  آیندي همدهند که میزان ها نشان میاین دست از ماتریس
اي و پالگ با ـآید. ههاي حاکم بر وندها به وجود میبر پایه محدودیتقطعاً ممکن، 

انگین و با می دار جهتماتریس باال مثلثی به دست آمده از گراف  4037استفاده از این 
هر یک  پذیري تقطیعمرتبه توانستند ها گرفتن مرتبه قرارگیري هر وند در این ماتریس

ند. با استفاده از مرتبه ناز وندهاي مورد مطالعه در این بررسی را مشخص ک
توان ترتیب آید میوندها در ماتریس مربعی به دست می آیندي همکه از  پذیري تقطیع

نظر  بر اساسه و نسبت به یکدیگر را مورد بررسی قرار داد. قرارگیري وندها نسبت به پای
باالتري داشته باشد از پایه  پذیري تقطیع) هرچه وندي مرتبه 2004اي و پالگ (ـه
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شدگی باالتري برخوردار است و در مقابل هرچه مرتبه دورتر است و از میزان تقطیع
در پردازش واژگانی کمتر از  بوده و تر کینزدپذیري یک وند کمتر باشد به پایه تقطیع

پسوند اشتقاقی زبان انگلیسی  31 پذیري تقطیعمرتبه  2جدول شود. پایه خود جدا می
  دهد.را نشان می

 پسوند اشتقاقی زبان انگلیسی 31پذیري . مرتبه تقطیع2جدول 

 
که برخی از  است نیاآمده  2که در جدول  پذیري تقطیعنکته حائز اهمیت در مرتبه 

دهی به آنها وجود و امکان مرتبه با دیگر پسوندها به کار نرفته آیندي همدها در پسون
 پذیري تقطیعوندها از نسبت  گونه نیا) براي تعیین مرتبه 2001اي (ـندارد. از این رو ه

 آیندي همکه از  پذیري تقطیع) عالوه بر مرتبه 2004اي و پالگ (ـکند. هاستفاده می
ذا در بعضی موارد قادر به مرتبه دهی نیست براي تعیین ترتیب شود و لوندها حاصل می

تا در نهایت با توجه به  هر وند نیز پرداختند پذیري تقطیعوندها به بررسی معیار نسبت 
را به دست دهند. در ادامه ابتدا نحوه محاسبه  پذیري تقطیعهر دو معیار بتوانند پیوستار 

 بر اساس پذیري تقطیعگیري پیوستار وه شکلو سپس نح شده انیب پذیري تقطیعنسبت 
) براي 2001اي (ـه شود. مشخص می پذیر تقطیعو نسبت  پذیر تقطیعدو معیار مرتبه 

وندهاي مورد بررسی از بسامد نوع و بسامد نمونه  پذیري تقطیعبه دست آوردن نسبت 
سبت ن هاي آنها استفاده کرده است.هاي مشتق از هریک از وندها و پایهواژه

اي در ـکه ه طور همانکند. سازي هر وند اشاره میبه میزان کاربرد و واژه پذیري تقطیع
-با استفاده از بسامد نوع واژه صرفاًکند برخالف دیگر رویکردها که این رویکرد اشاره می

اند در این رویکرد عالوه بر بسامد نوع از هاي مشتق به بررسی ترتیب وندها پرداخته
(اعم  بسامد هرچهشده است. بنا به نظر وي  هاي مشتق نیز بهره گرفتهه واژهبسامد نمون

 یباشد پردازش صرف شتریآن ب هیپا به نسبت مشتق واژهاز بسامد نوع و بسامد نمونه) 
در . شودیواژه کل در نظر گرفته م کیواژه مشتق به صورت آن کمتر و  محورسازه

 محورسازه یصرف پردازش باشد کمتر هیپا به نسبت مشتق واژه بسامد هرچه مقابل
این رویکرد براي ایجاد رابطه  ).2001 ،ياـ(ه است شتریب پذیري تقطیع بالطبع و شتریب

  دادن قرار و پراکندگی نمودار ازمیان بسامد رخداد واژه مشتق و پایه 
 محور در آنها دهنده لیتشک يهاهیپا نیو همچن یمحور افق يبر رو مشتق يهاواژه
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 وند هر يبرا) 1یمعمول مربعات حداقل ونیرگرسمیانگین روند آنها ( محاسبه و يعمود
ها در نمودار پراکندگی را ) میانگین روند داده2004اي و پالگ (ـاست. ه استفاده کرده

شود به که در این نمودارها با عنوان رگرسیون حداقل مربعات معمولی شناخته می
 توان یم پذیري تقطیع. با استفاده از خط اندگرفته رنظ در پذیري تقطیع خطعنوان 

 خط يباال در که ییهاواژه :کرد میوند را به دو دسته تقس کیمشتق حاصل از  يهاواژه
درك آنها  يکه برا يهستند به طور شتریب هیپابسامد رخداد  با ییهاواژه ،اندگرفته قرار

 قرار خط نییپاکه در  ییهاواژه و شودیم درك آن يمعنا سپس و شده عیتقطابتدا واژه 
 دركکل  واژه کی صورت به و بوده يترـکم هیپابسامد رخداد  هایی باواژه ،اندگرفته

و  پذیر تقطیعهاي با دو دسته واژه که در این رویکرد آنها را واژه. در واقع شوندیم
در نظر  هاواژه نای يبرا ینسبت توانیمنامیم مواجه خواهیم شد که می یشدگ عیتقط

 پذیري تقطیع نسبت .)2002اي و باین، ـید (هنام پذیري تقطیعگرفت و آن را نسبت 
 استدر ارتباط هاي مشتق از هر وند واژهنوع و بسامد نمونه  بسامد مقوله دو باوندها 

 و نوع بسامد نسبت است الزم پذیري تقطیعنسبت  محاسبه يبرا. )2002اي و باین، ـ(ه
پذیر (خط روند نمودار پراکندگی تقطیع خط يباال مشتق هايهواژ نمونه بسامدنسبت 

 در نظر مورد وند بردارنده در هايهواژ کل نمونهبسامد  و نوع بسامد به هر یک از وندها)
و  افتیدرك، در يبراسازد که شنونده مشخص می نسبت نیا. گردد محاسبه کرهیپ

آن  سازنده ياجزا کیتفک و پذیري تقطیعبه  زانیتا چه ممشتق از یک وند پردازش واژه 
) با توجه به نسبت 2004اي و پالگ (ـه .)2003اي و باین، ـ(ه پردازدیم واژه

هاي مشتق از بسامد نمونه حاصل از واژه پذیري تقطیعبسامد نوع و نسبت  پذیري تقطیع
نسبت بسامد  هر وند و مقایسه آن با دیگر وندها توانستند براي هر یک از وندها مرتبه

را تعیین کنند. در ادامه آنها با پذیر تقطیعو مرتبه نسبت بسامد نمونه پذیر تقطیعنوع 
، مرتبه نسبت بسامد نوع و مرتبه نسبت بسامد نمونه و پذیري تقطیعتوجه به مرتبه 

میانگین گرفتن از آنها و قراردادن آن در محور عمودي نمودار پراکندگی و مرتبه 
پسوندهاي  پذیري تقطیعدر محور افقی نمودار توانستند به پیوستار  پذیري تقطیع

اشتقاقی زبان انگلیسی برسند. این پژوهش در راستاي پاسخگویی به این مسائل است 
در رویکرد  شده مطرحي هامعیار به توجه باتوان می یفارس زبان در که تا چه میزان

نسبت  و پذیري تقطیعرتبه م ،پذیري تقطیعاعم از  ترتیب مبتنی بر پیچیدگی
یی این اتوجیه کرد و کار را یفارس زبان یاشتقاق يشوندهایپترتیب  پذیري تقطیع

در چارچوب رویکرد ترتیب  یفارس زبان يهاداده یدر ادامه به بررسرویکرد را محک زد. 
 پردازیم.مبتنی بر پیچیدگی می

                                                           
1. least trimmed squares regression  
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 پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی پذیري تقطیع. 4
له به بررسی ترتیب پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی در چارچوب رویکرد ترتیب این مقا

 تواند توجیهمبتنی بر پیچیدگی پرداخته تا مشخص شود این رویکرد تا چه میزان می
هاي ممکن و موجود پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی باشد. با توجه به کننده ترتیب

مبتنی بر پیچیدگی، براي تعیین مرتبه موارد مطرح شده در بخش رویکرد ترتیب 
) با استفاده از 2004اي و پالگ (ـبه پیروي از ه پذیري تقطیعو نسبت  پذیري تقطیع

وند از پایه به بررسی پیشوندهاي اشتقاقی  پذیري تقطیعپیشوندها و میزان  آیندي هم
اقی واژه در ساخت اشتقایم. براي این منظور هفده پیشوند از کتاب زبان فارسی پرداخته

هاي مشتق از این هفده پیشوند اشتقاقی از ) انتخاب و واژه1380(کلباسی،  فارسی امروز
 )3(زبان فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هايپیکره پایگاه داده
، -، در-، پاد-، بال-، بل-، بر-، باز-ابر« از:  اند عبارت. این پیشوندها )4(استخراج شده است

پس از تعیین پیشوندهاي مورد »-، هم-، واژ-، ور-، وا-، نَ-، نا-، ال-، فرو-، فرا-دژ
 بر اساس شده میتنظآیندي پیشوندها را در قالب ماتریس مربعی بررسی، در ابتدا هم

پیشوندهاي جایگاه اول  ،حروف الفبا ترسیم کردیم. در این ماتریس اولین ردیف جدول
دهد. پیشوندهاي جایگاه دوم نسبت به پایه را نشان مینسبت به پایه و اولین ستون 

پیشوندها در  آیندي همکه در ماتریس نشان داده شده است در صورت وجود  طور همان
آنها آورده شده است. الزم به ذکر است  آیندي هممحل تالقی آنها در ماتریس بسامد نوع 

و  PPRساختارهاي از  آیندي پیشوندها،آیندي یا عدم همکه براي مشخص کردن هم
PPRS هاي گزینشی توصیف ) که ترتیب وندها را با رویکرد محدودیت1389( حمصیان

پیشوندهاي اشتقاقی زبان  آیندي همماتریس مربعی  3کرده است، استفاده شد. جدول 
 دهد. حروف الفبا نشان می بر اساسفارسی و بسامد نوع آنها را 

 
 پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی و بسامد نوع ترکیبات آنها آیندي. ماتریس مربعی هم3جدول 
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در زبان فارسی هیچ پیشوندي وجود ندارد  3بر اساس اطالعات به دست آمده از جدول 
طور که این که بتواند به طور آزادانه به همه پیشوندهاي اشتقاقی متصل شود. همان

آیندي مورد از آنها در هم تهشپیشوند مورد بررسی تنها  هفدهاز دهد جدول نشان می
هایی چون آینديتوان به هماند. به عنوان مثال در این قسمت میشرکت داشته

، »فراهمایی«، »پیچیدهدرهم«، »درنیافته«، »خوردگیبرهم«، »برنخوردن«، »بازنگشتن«
آیندي پیشوندهاي اشتقاقی اشاره کرد. پس از نشان دادن هم» ورنکشیده«و » ناهمنوا«
ذیري براي هر یک پ عدار و در نهایت رسیدن به مرتبه تقطینک به ترسیم گراف جهتای

دار پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی را . گراف جهت2شکل ایم. از پیشوندها پرداخته
 دهد.نشان می

 
 آینديآیندي تا کمترین همبیشترین هم بر اساسدار پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی . گراف جهت2شکل 

 افزار نرمدار را با استفاده از بندي پیشوندها نمودار گراف جهتبراي رسیدن به مرتبه
) براي پیشوندهاي مورد مطالعه به صورتی 1993(گنسنر و همکاران،  آر یسینو برنامه

در باالي آن  آیندي همدر پایین گراف و کمترین  آیندي همایم که بیشترین ترسیم کرده
در » -هم«و » -نَ«شود پیشوندهاي که در گراف مشاهده می طور انهم .ردیقرار گ

در » -ور«و » -وا«اند. دو پیشوند بیشتري با دیگر وندها شرکت داشته آیندي هم
، »-دژ«، »-واژ«اند. همچنین پیشوندهاي کمتري با دیگر وندها به کار رفته آیندي هم
اند. با توجه یگر پیشوندها به کار نرفتهبا د آیندي همدر » -ابر«و » -بل«، »-ال«، »-بال«

 هشتترکیب ممکن تنها  272که از  گفتتوان و ماتریس مربعی می دار جهتبه گراف 
را ناشی از  آیندي همتوان این تعداد که می شده مشاهدهدر پیشوندها  آیندي هممورد 

اي ـي از هبه پیروواجی و نحوي دانست.  ،هاي صرفیقواعد حاکم بر وندها و محدودیت
) با توجه به گراف به دست آمده براي نشان دادن ترتیب وندها و مرتبه 2004و پالگ (
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توان چندین ماتریس مربعی باال مثلثی به دست آورد به طوري که در این آنها می
 پیشوندي وجود نداشته باشد. آیندي هم گونه چیهها در زیر خط قطر اصلی ماتریس

 یدگیچیبر پ یمبتن بیترت کردیبر اساس رو یزبان فارس یاشتقاق يهاشوندیپ آیندي هم. 4جدول 

 
 270افزار آر، تعداد با توجه به گراف پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی و با استفاده از نرم

ماتریس  270 این یکی از 4ماتریس مربعی باال مثلثی به دست آمده است. جدول 
 آیندي هم دهنده نشان 1ن ماتریس عدد دهد. در ایمربعی باال مثلثی را نشان می

هر  پذیري تقطیع) براي تعیین مرتبه 2004پالگ و باین ( بر اساس .استپیشوندها 
ماتریس و  270جایگاه قرارگیري هر یک از این پیشوندها در این  کردن جمعپیشوند با 

ی زبان پیشوندهاي اشتقاق پذیري تقطیعتوان مرتبه تقسیم آن به این تعداد ماتریس می
 بر اساس چوندهیم میعددي  فارسی را به دست داد. در ادامه به هر پیشوند یک مرتبه

قرارگیري وندها  مراتب سلسلهرویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی جایگاه یک وند در 
تواند مستقل از پایه خود پردازش شود (پالگ و باین، بیانگر میزانی است که آن وند می

پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی آورده شده  پذیري تقطیعرتبه م 5). در جدول 2009
 است. 

 هفده پیشوند اشتقاقی زبان فارسی پذیري تقطیع. مرتبه 5جدول 

 
مشاهده شد تعدادي از پیشوندهاي اشتقاقی اعم از  دار جهتطور که در گراف همان

با دیگر وندها  آیندي همدر » -ابر«و » -بل«، »-ال«، »-بال«، »-دژ«، »-واژ«پیشوندهاي 
رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی براي ترسیم  بر اساساند در نتیجه به کار نرفته
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توان جایگاه دقیقی نسبت به دیگر پیشوندها براي آنها بر روي نمی پذیري تقطیعپیوستار 
هاي هر مشخصه ازکه  پذیري تقطیعپیوستار قائل شد. لذا در اینجا الزم است از نسبت 

مرتبه نسبت  ،آیدبا آن به دست می شده ساختههاي نمونه واژهبسامد د و بسامد نوع و ون
. براي به آوردرا براي هریک از پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی به دست  پذیري تقطیع

 هاي مشتق از هفده پیشوند مورد بررسی، واژه پذیري تقطیعمرتبه نسبت  محاسبه
افزار اکسل آورده ها از پیکره استخراج و در نرمامد وقوع واژههاي سازنده همراه با بسپایه

هاي مشتق و بسامد )  براي بسامد رخداد واژه2001شد. به پیروي از هـاي و باین (
آنها از مقیاس لگاریتم مبناي ده استفاده شد. دلیل  دهنده لیتشکهاي رخداد پایه

ها و چون میان بسامد وقوع پایهاستفاده از مقیاس لگاریتمی مبناي ده این است که 
هاي مشتق حاصل از آنها در بسیاري از موارد فاصله عددي وجود داشته بسامد وقوع واژه

تر توان این اعداد را به یکدیگر نزدیکو قابل مقایسه نیست لذا با گرفتن لگاریتم می
اد واژه تري بین آنها انجام داد. به عنوان نمونه بسامد رخدکرده و مقایسه دقیق

است. در این مورد اختالف عددي  302» آشفته«و بسامد رخداد واژه  32» برآشفته«
رسید. در  48/2و  5/1توان به اعداد با گرفتن لگاریتم می است لذا 270این دو نمونه 

اي ـخواهد بود. به پیروي از ه 98/0 ،این صورت اختالف عددي این دو واژه براي مقایسه
هاي مشتق حاصل از یک وند و ارتباط آن ي بررسی میزان بسامد واژه) برا2003و باین (

) استفاده کردیم. براي ترسیم 3از نمودار پراکندگی (شکل  هاي همان وندبا بسامد پایه
هاي مشتق از وند مورد بررسی را افزار اکسل لگاریتم بسامد وقوع واژهاین نمودار در نرم

قراردادیم.  يهاي سازنده آنها را در محور عمودوع پایهو لگاریتم بسامد وق در محور افقی
در نمودار پراکندگی با توجه به مختصات آن نسبت به محور  جادشدهیاهر یک از نقاط 

افقی (بسامد واژه مشتق) و محور عمودي (بسامد پایه) بیانگر یک واژه مشتق حاصل از 
رگرسیون حداقل فزار اکسل خط اپیشوند مورد بررسی است. در ادامه با استفاده از نرم

هاي آنها را با توجه هاي مشتق و پایه) که رابطه واژهپذیري تقطیعمربعات معمولی (خط 
دهد ترسیم کردیم. این خط به میانگین نقاط موجود در فضاي بین دو محور نشان می

 ؛ها را به دو دستهواژه شده دادهنشان  نیچ نقطهبه صورت  3که در نمودارهاي شکل 
اي و باین ـبه پیروي از ه هاي پایین خط تقسیم کرده است. هاي باالي خط و واژهواژه

هاي داده و پذیر تقطیعهاي مشتق هاي قرارگرفته در باالي این خط را واژه) داده2003(
ایم. به عنوان مثال ناپذیر نامیدهتقطیع هاي مشتق قرارگرفته در پایین این خط را واژه

برطبق نمودار پراکندگی آنها » -دژ«و » -بال«، »-هم«، »-ابر«وندهاي در خصوص پیش
 پذیري تقطیعکه در زیر خط » دژخیم«، »بالفاصله«، »اکنونهم«، »ابرقدرت«هاي واژه

، »بالحاصل«، »آوازيهم«، »ابرانسان«هاي ناپذیر و واژههاي تقطیعاند واژهقرارگرفته
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در نظر  پذیر تقطیعهاي اند واژهقرارگرفته پذیري تقطیعکه در باالي خط » دژسازگاري«
به عنوان نمونه نمودار پراکندگی چهار پیشوند اشتقاقی زبان  3شکل  شوند.گرفته می

هاي مشتق و بسامد طبق این نمودارها روند رابطه بسامد واژه دهد.فارسی را نشان می
وان مثال این رابطه براي هاي آنها براي هر یک از پیشوندها متفاوت است. به عنپایه

اي مستقیم بوده و با افزایش بسامد واژه رابطه» -بال«و » -ابر«، »-هم«پیشوندهاي 
رو به باال  پذیر تقطیعخط  ،مشتق، بسامد پایه نیز به همان نسبت افزایش یافته است لذا

ن دهد ایکه نمودار نشان می طور همان» -دژ«قرار گرفته است. اما در مورد پیشوند 
هاي هاي مشتق لگاریتم پایهرابطه مستقیم نیست به طوري که با افزایش لگاریتم واژه

داراي روندي نزولی و رو به پایین  پذیري تقطیعو خط  سازنده آنها افزایش پیدا نکرده
 قرارگرفته است.

 
 »-دژ«، »-بال«، »-هم«، »-ابر«. نمودار پراکندگی پیشوندهاي اشتقاقی 3شکل 

سازي در زبان فارسی معیار با میزان واژهنه تنها دهد نشان می یخوب به این وضعیت
با این پیشوند نیز به  شده ساختههاي بیشتر واژهبلکه رو به نزول است » -دژ«پیشوند 

با این  شده ساختههاي اند و شنونده به هنگام دریافت واژهصورت یک واژه کل درآمده
و تفکیک آنها به اجزاي سازنده ندارد. در ادامه با  ذیريپ تقطیعوند براي پردازش نیاز به 

هاي قرارگرفته در باالي خط روند، واژهبراي استفاده از فرمول خطی معادله درجه اول 
هاي را مشخص کردیم. آنگاه از تقسیم بسامد نوع و بسامد نمونه واژه پذیر تقطیعخط 

هاي نوع و بسامد نمونه کل واژه بر بسامد پذیر تقطیعمشتق  قرارگرفته در باالي خط 
و  پذیري تقطیعبا پیشوند مورد بررسی نسبت بسامد رخداد نوع  شده ساختهمشتق 

را براي هر پیشوند به دست آوردیم. سپس براي  پذیري تقطیعنسبت بسامد رخداد نمونه 
را با یکدیگر مقایسه و مرتبه  شده مشخص پذیري تقطیعهاي هر یک از پیشوندها نسبت

اي و باین ـسبت بسامد نوع و نمونه هر پیشوند را نیز به دست آوردیم. از نظر هن
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نسبت بسامد مشتق افزایش یابد، نسبت بسامد نوع و  ) هرچه بسامد نمونه واژه2003(
ست که با افزایش بسامد نمونه این ایابد. استدالل آنها بر کاهش می پذیر تقطیعنمونه 

شود، براي درك و دریافت به گوش شنونده آشناتر می که واژهمشتق، با توجه به این واژه
شود. معنی آن نیازي به تقطیع واژه نیست بلکه آن واژه به صورت یک کل درك می

پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی و همچنین  پذیري تقطیعبراي پی بردن به روند کلی 
شوند توانستیم با ترسیم نمودار هر پی دهنده لیتشکهاي ارتباط آنها با بسامد نمونه واژه

این از  پراکندگی به روند کلی پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی نیز دست یابیم. هدف
 يطور همان-هاي مشتق پیشوندي زبان فارسی نیز است که دریابیم در واژه اینبررسی 

با  هاي مشتق وبا افزایش بسامد رخداد نمونه واژه -) معتقدند2001اي و باین (ـکه ه
و پردازش ذهنی واژگان آیا نسبت بسامد نوع و نسبت  یشناخت روان توجه به مشخصه

 4که در نمودار  گونه همان یابد.هاي مشتق کاهش میواژه پذیر تقطیعبسامد نمونه 
افزار اکسل و با ترسیم آوري اطالعات هر یک از پیشوندها در نرمشود با جمعمشاهده می
روند کلی رابطه بسامد نمونه و نسبت بسامد نوع و نسبت  اساسپیاسافزار نمودار با نرم

را ترسیم کردیم. عالوه بر آن براي  LOESSهمراه با خط روند  پذیر تقطیعبسامد نمونه 
و ترسیم آن به صورت خطی  تر نشان دادن این رابطه با استفاده از خط روندراحت
ت. در تصویر سمت چپ لگاریتم چین جهت اصلی این روند نشان داده شده اسنقطه

بسامد نمونه هر یک از پیشوندها در محور افقی و اعداد حاصل از تقسیم بسامد نمونه 
) پذیر تقطیعهاي مشتق از هر وند (نسبت بسامد نمونه بر بسامد نمونه واژه پذیر تقطیع

توان نسبتی از محور در محور عمودي جاي گرفته به طوري که محور عمودي را می
 فقی دانست. ا

 
پذیر به لگاریتم بسامد نمونه نسبت بسامد نمونه تقطیع دهنده نشان. نمودار پراکندگی تصویر سمت چپ 4شکل 

 مشتق. هايواژه پذیر به لگاریتم بسامد نمونهمشتق و تصویر سمت راست نشانگر نسبت بسامد نوع تقطیعهاي واژه

ع هر یک از پیشوندها در محور افقی و همچنین در تصویر سمت راست لگاریتم بسامد نو
هاي مشتق از هر به بسامد نوع واژه پذیر تقطیعاعداد حاصل از تقسیم نسبت بسامد نوع 
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وند (نسبت بسامد نوع) در محور عمودي جاي گرفته است. در این نمودار نیز محور 
ین بوده عمودي نسبتی از محور افقی است. بر طبق این نمودارها روند کلی به سمت پای

شود. این تصاویر گویاي این مطلب هستند که و حالت نزولی به روشنی مشاهده می
شود وندهاي اشتقاقی زبان فارسی بیشتر میهاي مشتق از واژههرچه میزان بسامد نمونه 

هاي مشتق نیز نوع واژه پذیري تقطیعهاي مشتق و نسبت نمونه واژه پذیري تقطیعنسبت 
ها به رود آن واژههاي مشتق باالتر میهر چه میزان بسامد واژه شود. در اصلکمتر می

با پیشوند  شده ساختههاي گوش شنونده آشناتر شده و در دریافت و پردازش معنی واژه
هاي مشتق حاصل از آنها نیست. در این صورت این مورد نظر نیازي به تقطیع کردن واژه

شوند و پردازش آنها اژه کل درك میهاي مشتق پربسامد بیشتر به صورت یک وواژه
راستا با گیرد. این مشاهدات در زبان فارسی هممحور صورت میکمتر به صورت سازه

از مرتبه  پذیري تقطیع. براي رسیدن به پیوستار است) 2001اي و باین (ـمشاهدات ه
 پذیري تقطیعپیشوندها و مرتبه نسبت بسامد نمونه  پذیري تقطیعنسبت بسامد نوع 

ابتدا آنها را  پذیر تقطیعاستفاده کردیم. براي به دست آوردن مرتبه نسبت بسامد نمونه 
افزار اکسل مرتب کرده و از شماره یک کمترین میزان تا بیشترین میزان در نرم بر اساس

به آنها مرتبه داده شد. مرتبه نسبت بسامد نمونه و مرتبه نسبت بسامد نوع در سومین و 
مرتبه نسبت بسامد نوع  طبق این جدولآورده شده است.  5ول چهارمین ستون جد

است. چون این دو پیشوند  5/1عدد » -واژ«و » -بل«براي دو پیشوند  پذیري تقطیع
اند یکسان بوده و در جایگاه اول و دوم قرارگرفته پذیري تقطیعداراي نسبت بسامد نوع 

یم تا مرتبه آنها نسبت به دیگر استفاده کرد 5/1براي تعیین مرتبه آنها از عدد  ،لذا
پیشوندها محاسبه گردد. با گرفتن میانگین از سه مرتبه به دست آمده براي هر پیشوند 

 ،، مرتبه نسبت بسامد نمونه و مرتبه نسبت بسامد نوعپذیر تقطیعاز مرتبه  اند عبارتکه 
 مرتبه میانگین به دست آمده است. 

پذیر،  پذیري، مرتبه نسبت بسامد نمونه تقطیع مرتبه تقطیع بر اساسارسی . مرتبه هر پیشوند در زبان ف6جدول 
 پذیر و میانگین آنها مرتبه نسبت بسامد نوع تقطیع
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ماتریس مربعی، مرتبه نسبت بسامد نمونه، مرتبه  بر اساس پذیري تقطیعمرتبه  6جدول 
، پذیر تقطیعبندي مرتبه و در ستون آخر میانگین مرتبه پذیر تقطیعنسبت بسامد نوع 

هاي به دست با استفاده از مرتبه دهد.مرتبه بسامد نمونه و مرتبه بسامد نوع را نشان می
کنیم تا جایگاه براي هر کدام ابتدا نموداري رسم می 5آمده از هر یک از موارد جدول 

قرارگیري پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی را بسته به میزان نسبت بسامد نمونه، نسبت 
» -هم«ه عنوان نمونه جایگاه پیشوند ب مشاهده کنیم. پذیري تقطیعد نوع و مرتبه بسام

 ، »-وا«بندي نسبت بسامد نوع در پیوستار در جایگاه قبل از پیشوندهاي در مرتبه
 قرارگرفته است. » -ور«، »-باز«، »-فرا«، »-بر«، »-در«

 

 
پذیر (نمودار سمت راست) و به نسبت بسامد نوع تقطیعپذیري و مرت. نمودار پراکندگی رابطه مرتبه تقطیع5شکل 

 پذیر (نمودار سمت چپ)پذیري و مرتبه نسبت بسامد نمونه تقطیعرابطه مرتبه تقطیع
قبل از پیشوند » -هم«نیز پیشوند  پذیر تقطیعبندي نسبت بسامد نمونه در مرتبه

باید قبل » -نا«یشوند ، پ»ناهمگون«هایی چون جاي گرفته است. با توجه به واژه» -نا«
توان با اي که در پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی میقرار گیرد. نکته» -هم«از پیشوند 

که مرتبه نسبت بسامد  این استبدان اشاره کرد  5توجه به نمودارهاي پراکندگی شکل 
رتبه با افزایش م -رود) انتظار می2009پالگ و باین ( از که طور همان -پذیر تقطیعنمونه 
توان با یابد که این روند را می، مرتبه نسبت بسامد نمونه نیز افزایش میپذیري تقطیع

پیشوندهاي  پذیري تقطیعدر نمودار مشاهده کرد. اما رابطه مرتبه  شده میترسخط روند 
با افزایش مرتبه  -برخالف انتظار- اشتقاقی زبان فارسی و مرتبه نسبت بسامد نوع

نسبت بسامد نوع کاهش یافته است. این روند نزولی با ترسیم خط مرتبه  پذیري تقطیع
بتوان با توجه به  آن راروند در نمودار پراکندگی نشان داده شده است. شاید دلیل 

که  طور همانبیان کرد.  پذیري تقطیعمبحث زایایی پیشوندها و ارتباط آن با مرتبه 
هرچه وندي زایاتر باشد  ،تباط استزایایی با افزایش بسامد نوع و بسامد نمونه در ار

اي ـنظر ه بر اساس. استبسامد نوع و بسامد نمونه آن بیشتر  پذیري تقطیعمرتبه نسبت 
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) افزایش بسامد نمونه با افزایش مرتبه نسبت بسامد نوع و نمونه 2009و باین (
خواهد رو به باال قرار  پذیري تقطیعهمراه خواهد بود و به تبع آن جهت خط  پذیر تقطیع

و زایایی را مورد مطالعه قرار  پذیري تقطیعتوان رابطه مرتبه گرفت. در مطالعات آتی می
نمودار پراکندگی که در محور  ،وندها بیترتدر ادامه براي رسیدن به پیوستار  داد.

میانگین مرتبه نسبت بسامد نوع، مرتبه نسبت بسامد نمونه و مرتبه  ،عمودي
 6. شکل کنیم گرفته ترسیم میقرار پذیري تقطیعقی مرتبه و در محور اف پذیري تقطیع

، نسبت بسامد نوع و نسبت بسامد نمونه پذیري تقطیعنمودار پراکندگی میانگین مرتبه 
 دهد. را نشان می

 
مرتبه  نیانگیبا م يرپذیعیرابطه مرتبه تقط بر اساس یزبان فارس یاشتقاق يشوندهایپ بیترت وستاری. پ6شکل 

 رپذیعینسبت بسامد نمونه و نسبت بسامد نوع تقط يریپذعیتقط
با توجه  شود مشاهده می وندها نمودار پراکندگی پیوستار ترتیبکه در این  طور همان

 جایگاه پیشوند  پذیر تقطیع نسبت بسامد نمونهو  وعمیانگین مرتبه نسبت بسامد نبه 
که در بخش دوم نیز  گونه نهماجاي گرفته است. » -فرا«، »-نا«، »-ور«قبل از » -هم«

هاي صرفی با دیدگاه رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی بر مبناي پیچیدگی ،گفته شد
وندهایی که به راحتی در پردازش « :) بر این باور است2000اي، ـوندها (ه پذیري تقطیع

به پایه نسبت به وندها با  تر کینزدتوانند در جایگاهی شوند نمیزبانی تقطیع می
هم  دار جهتکه در نمودار گراف  گونه همانپس  »کمتر قرار گیرند. پذیري قطیعت

گویند شاید بهترین پیوستار ) می2009اي و پالگ (ـکه ه يطور همانمشاهده کردیم 
و  پذیري تقطیعبراي ترتیب قرارگیري پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی پیوستار مرتبه 

  بر اساسپیشوندهاي اشتقاقی  آیندي مههاي به دست آمده از میانگین مرتبه
توان در زبان فارسی می شده انجامهاي باشد. با توجه به بررسیهاي گزینشی محدودیت

توانند پیوستاري مبنی بر نمی هاي گزینشی به تنهاییبه این امر قائل شد که محدودیت
سی مشاهده کردیم هاي زبان فارکه در داده طور همانترتیب وندافزایی ارائه دهند چون 
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هفت پیشوند از هفده پیشوند مورد بررسی در این مقاله در  دار جهتدر نمودار گراف 
 توان براي آنها به لحاظ پس نمی با دیگر پیشوندها شرکت نداشته آیندي هم

آنها ترتیبی نسبت به دیگر وندها قائل شد. در این  آیندي همهاي گزینشی و محدودیت
تواند جایگاه وندها نسبت به یکدیگر را می پذیري تقطیعصله از هاي حاخصوص مرتبه

 پذیري تقطیعکه از نمودارهاي بسامد نوع و نمونه  گونه همانمشخص کند. همچنین 
هاي گزینشی در محدودیت بر اساس آیندي همبرداشت شد پیشوندهایی که در 

ا در جایگاه دورتري قرار نسبت به دیگر ونده رندیقرار گبه پایه باید  تر کینزدجایگاهی 
توانند گردد این دو رویکرد در کنار هم میگرفته بودند. با توجه به این نکته مشخص می

اي را در نظر گرفته و آنها را بر روي براي همه وندهاي اشتقاقی زبان فارسی مرتبه
. قرار دهندپیوستاري که توجیه کننده ترتیب پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی هستند 

 پذیري تقطیعو میانگین مرتبه  پذیري تقطیعایجاد رابطه میان مرتبه براي  5 در نمودار
ترسیم شد. طبق این نمودار با نمودار پراکندگی  پذیر تقطیعنسبت بسامد نوع و نمونه 

افزایش  پذیر تقطیعمیانگین مرتبه نسبت بسامد نوع و نمونه  پذیري تقطیعافزایش مرتبه 
ترین کم» -هم«و پیشوند  پذیري تقطیعبیشترین میزان » -در«د یافته است. پیشون

معتقد است  پذیري تقطیع) در مبحث 2000هاي (. هستندرا دارا  پذیري تقطیعمیزان 
تواند بر روي یک به صورت یک عدد مطلق نیست و با درجات مختلف می پذیري تقطیع

سلسله مراتب  6تصویر  ر اساسبتوانیم گیرد. در زبان فارسی نیز ما میپیوستار قرار 
هاي گزینشی تنها گفته شد محدودیت قبالًبر اساس آنچه  قرارگیري آنها را نشان دهیم.

اند را معین کنند با یکدیگر شرکت داشته آیندي همتوانند مرتبه پیشوندهایی که در می
توجه به توان براي آنها با شرکت نکرده باشند نمی آیندي همولی اگر پیشوندهایی در 

اي نسبت به دیگر پیشوندها قائل شد. اما با استفاده از نسبت بسامد این رویکرد مرتبه
-توان پیشوندهاي اشتقاقی را در مرتبهمی پذیر تقطیعنمونه و نسبت بسامد نوع وندهاي 

به عنوان نمونه بر اساس پیوستار ترتیب پیشوندهاي به دست تري قرار داد. هاي دقیق
پیشوندهاي » ، بازنگشتنورنکشیده درنیافته، برنخوردن،«هاي در واژه 6ر آمده در تصوی

اند. قرار گرفته» -نَ«در این پیوستار به ترتیب قبل از پیشوند » -، باز-، ور-، بر-در«
، -در«پیشوند » ناهمنوا، فراهمایی ،برهم خوردگی درهم پیچیده،«هاي همچنین در واژه

از این رو شوند. در پیوستار دیده می» -هم«از پیشوند به ترتیب قبل » -، فرا-، نا-بر
توان شاهد عملکرد است که در توصیف ترتیب پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی می

 هاي گزینشی شد.تکمیلی هر دو رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی و محدودیت
 . نتیجه 5 
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بر معیار مرتبه  گیري از رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی و با تکیهبا بهره
توان پیشوندهاي اشتقاقی زبان فارسی را می پذیري تقطیع، و مرتبه نسبت پذیري تقطیع

دهد هرچه هاي زبان فارسی نشان میکه داده گونه همانبر روي یک پیوستار قرار داد. 
نوع و نمونه نیز کاهش پیدا  پذیري تقطیعها افزایش یابد نسبت بسامد بسامد نمونه واژه

با پیشوند مورد نظر بیشتر  شده ساختههاي مشتق کند. به عبارتی هرچه بسامد واژهمی
که ذکر شد  گونه هماننیست.  پذیري تقطیعباشد براي درك و پردازش آنها نیازي به 

هاي مشتق به مباحث پردازشی و تقطیع واژه صرفاًرویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی 
هاي گزینشی و مباحث مطرح ه رویکرد محدودیتپردازد در سوي دیگر با توجه بمی

توان به وجود یا می ،هاي صرفی، نحوي، واجی و معناییاعم از محدودیت ،شده در آن
هاي مشتق پرداخت. لذا رویکرد ترتیب مبتنی بر نبود ترکیبات موجود و بالقوه در واژه

به طور مکمل  توانندهاي گزینشی در کنار یکدیگر میپیچیدگی و رویکرد محدودیت
هاي توجیه مناسبی از ترتیب وندها به دست دهند. در واقع در مواردي که محدودیت

تواند با موارد می پذیري تقطیعبندي پیشوندها نیست، رویکرد گزینشی قادر به مرتبه
 پذیري تقطیعمطرح شده در آن مرتبه هر وند را مشخص کرده و نیز مواردي که رویکرد 

یشوندها و ترتیب آنها بر روي یک پیوستار دلیل منطقی ندارد براي قراردادن پ
تواند به توجیه آن بپردازد. این نتایج با نتایج هاي حاکم بر هر پیشوند میمحدودیت

 باشند. ) نیز همسو می2009اي و باین (ـه
 هانوشت پی

و  یدر پژوهشگاه علوم انسان شانیو همکاران محترم ا یعاص یدکتر مصطف يالزم است از جناب آقا نجایدر ا .1
 .میتشکر کن  یزبان فارس هايداده گاهیپا کرهیبه خاطر فراهم ساختن امکان استفاده از پ  یمطالعات فرهنگ

2. lexical database (Baayen, Piepenbrock, Gullikers 1995) 
در مجموع داراي شصت میلیون  هاي زبان فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپیکره پایگاه داده. 3

واژه ست. این پیکره حاوي هزار و پانصد اثر نظم و نثر ادبیات معاصر ایران و انواع متون زبانی اعم از اثرهاي 
هاي علمی، ادبی و ها و نشریهنثر، آثار شعري، نمایشنامه، فیلمنامه، ادبیات کودکان، مجله یرداستانیغداستانی و 

هاي اداري، متون حقوقی و درسی دانشگاهی و دبیرستانی، نامه يها کتابهاي خبري، یهتخصصی، روزنامه و نشر
 .است ها وارنوشتهید
 شده انتخابوندهاي  که نیادر انتخاب پیشوندهاي حاضر در این پژوهش، ذکر سه نکته ضروري است. نکته اول . 4

ها و محاسبات آماري به این تعداد باالي داده تمامی پیشوندهاي زبان فارسی نیستند. با در نظر گرفتن حجم بسیار
ذکر شده است بسنده شد. در آثار  )1380 ،ی(کلباس امروز یفارس در واژه یاشتقاق ساختاز پیشوندها که در کتاب 

اند. به مهم دیگري که بر روي وندهاي زبان انگلیسی انجام شده نیز از میان وندهاي موجود وندهایی انتخاب شده
 15) به بررسی 2010پسوند اشتقاقی زبان انگلیسی و زیرکل ( 15) به بررسی 2004و پالگ ( يها لمثاعنوان 

کند چون در هر حال مبحث ترتیب هاي تحقیق ایجاد نمیاند. این امر اشکالی در یافتهپیشوند اشتقاقی پرداخته
شدن تحقیق کمک کند. نکته دوم  تواند به بهتروندها در میان است. بدیهی است که افزودن تمام پیشوندها می

از  متأثر هم آنپذیري و از میزان تقطیع متأثرچون در این چهارچوب فرض بر آن است که ترتیب وندها  که نیا
و موارد دیگر نیز در فهرست پیشوندهاي اشتقاقی مورد » -دژ«، »-بل«میزان زایایی وندها است، وندهاي مثل 

او «هاي تصریفی نظیر با توجه به تمایز بین صورت-» -ن«اینکه در مورد پیشوند اند. نکته آخر بررسی قرار گرفته
 -هاي مشابهو نمونه» ظرف نشکن« مثالًدر » نشکن«اشتقاقی نظیر  يها صورتهاي مشابه با و نمونه» رودنمی
 اند.هاي اشتقاقی استخراج شده و در مبناي تحلیل قرار گرفتهواژه صرفاً
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