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Abstract
The present research studies the derivational suffixes ordering constraints in Persian in Complexity-based Ordering
Approach. The corpus based on which this research is conducted is the data of the Institute for Humanities and Cultural
Studies. To conduct this study, 8 Persian suffixes were selected and ranked in a hierarchy-based ordering in
Complexity-based Ordering Approach, then the correlation between their ranks in the hierarchy and their productivity,
parsing ratios and boundary strengths were evaluated. Also, the correlation between the suffixes positions in graphical
hierarchy, with their productivity, parsing ratios and boundary strengths were evaluated. The results show that there is
no meaningful correlation between the suffixes ranks in the hierarchy-based ordering in Complexity-based Ordering
Approach and their position in the graphical hierarchy, their productivity, parsing ratios and boundary strengths.
Keywords: Derivational Suffixes, Complexity-based Ordering Approach, Hierarchy, Productivity, Parsing Ratio,
Boundary Strength.
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بررسی محدودیت های ناظر بر ترتیب پسوندهای اشتقاقی در زبان فارسی بر مبنای رویکرد
محدودیتهای پردازشی
 سارا شکری

 آزیتا عباسی
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی محدوديتهای ناظر بر ترتيب پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی بر مبنای رويکرد
محدوديتهای پردازشی میپردازد .دادههای اين پژوهش از پايگاه دادههای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی جمعآوری شده است .برای انجام اين پژوهش 1 ،پسوند زبان فارسی در سلسلهمراتب قرارگيری وندها
در رويکرد پردازشی قرار گرفتند ،آنگاه ارتباط بين رتبهبندی پسوندها در اين سلسلهمراتب با زايايی ،نسبتهای
تجزيهپذيری و قدرت مرزی بررسی شد .همچنين ،ارتباط بين جايگاه قرارگيری پسوندها در شکل دوبُعدی
شماتيکی با زايايی ،نسبتهای تجزيهپذيری و قدرت مرزی بررسی شد .نتيجۀ اين مطالعه نشان میدهد بين
رتبهبندی پسوندهای مورد مطالعه در سلسلهمراتب قرارگيری وندها در رويکرد محدوديتهای پردازشی با زايايی،
نسبتهای تجزيهپذيری و قدرت مرزی ارتباط معنیداری وجود ندارد.
کلید واژهها:
پسوند اشتقاقی ،رويکرد محدوديتهای پردازشی ،سلسلهمراتب ،زايايی ،نسبتهای تجزيهپذيری ،قدرت مرزی
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 .1مقدمه
گويشوران زبان نسبت به اجزای سازندۀ زبان خود و توالی اين اجزا ،دانش زبانی دارند؛ برای مثال ،هر گويشور
فارسیزبان میداند واژۀ «غيرمحترمانه» از «غير  +محترم - +انه» تشکيل شده است و صورتهايی نظير «*محترمانهغير»
غيردستوری هستند .آگاهی گويشوران به وندها و توالی آنها غيرآگاهانه است و قسمتی از دانش صرفی آنها است؛
براساس اين دانش صرفی ،وندهای اشتقاقی يا وندهای تصريفی نمیتوانند آزادانه با هر پايه8ای ترکيب شوند و تعداد
بسياری از ترکيبات وندی به زبان گويشوران راه پيدا نمیکنند .پژوهش حاضر ،به بررسی محدوديتهای ناظر بر
پسوندافزايی  1پسوند زايای زبان فارسی در چارچوب رويکرد محدوديتهای پردازشی )CBO( 1میپردازد .برای انجام
اين پژوهش 1 ،پسوند زايای زبان فارسی از پاياننامۀ دکترای عباسی ( )8911انتخاب شد و دادههای پژوهش نيز از پايگاه
دادههای زبان فارسی ،9پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استخراج شد.
پژوهش حاضر در پنج بخش ارائه میشود .به دنبال بيان موضوع ،اهداف ،روش تحقيق و جمعآوری دادهها ،آثار
مهم پژوهشگران ايرانی و غيرايرانی درزمينۀ محدوديتهای ناظر بر همنشينی واحدهای صرفی مطرح خواهند شد .آنگاه
چارچوب نظری اين پژوهش ،رويکرد محدوديتهای پردازشی ،معرفی میگردد و سپس دادههای جمعآوریشده بر
مبنای رويکرد مذکور تجزيه و تحليل میشود .بخش پنجم ،نتايج بهدستآمده از پژوهش حاضر بيان میشوند.

 .2پیشینۀ مطالعات
پژوهشگران ايرانی مطالعات محدودی درزمينۀ محدوديتهای وندافزايی در زبان فارسی انجام دادهاند .در قالب رويکرد
صرف واژگانی ،1مدرسخيابانی ( )8911و غالمعلیزاده و فيضیپيرانی ( )8932به بررسی وندهای زبان فارسی
پرداختهاند .غالمعلیزادهو فيضیپيرانی ( )8932معتقدند که غير از پيشوندهای غيرفعلی اشتقاقی که معموالً خنثی هستند،
ساير پيشوندها و پسوندهای اشتقاقی و بيشتر وندهای تصريفی زبان فارسی ،غيرخنثی و تکيهبر هستند .اين در حالی است
که به اعتقاد مدرسخيابانی ( )8911وندهای زبان فارسی را نمیتوان براساس اصول صرف واژگانی طبقهبندی کرد.
رفيعی ( )8911پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی را در چارچوب مدل معنايی اسکلت-بدنۀ ليبر )1221( 1بررسی کرده و
1

base
Complexity-based Ordering Approach
طبق رويکرد مذکور ،وندها بهعلت امکان جداسازی شان از پايه در طبقات مختلفی قرار می گيرند و بر همين اساس ،کلمات ساختهشده دارای درجات
2

متفاوتی از پيچيدگی خواهند بود .از اين رو ،اين رويکرد را «رويکرد ترتيب پيچيدهمحور» ناميدهاند .از طرف ديگر ،آنچه موجب تمايز اين رويکرد از ساير
رويکردهای مطرح درزمينۀ ترتيب اعمال فرايندهای ساخت واژی می شود ،تأکيد آن بر چگونگی پردازش واحدهای صرفی است .از اين رو ،نويسندگان
معادل شفافتر «رويکرد محدوديتهای پردازشی» (در مقابل رويکرد رقيب «محدوديتهای گزينشی») را بر معادل «رويکرد ترتيب پيچيدهمحور» ترجيح
دادند.
3
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به اين نتيجه رسيده است که پسوند اشتقاقی زبان فارسی با هدف واژهسازی ،پايهای از نوع مشخص را درون اسکلت
معنايی خود جای میدهد و اين امکان را بهوجود میآورد تا بدنۀ معنايی جديد و مرتبط با معنی پايه بر روی اسکلت
معنايی آن شکل بگيرد و به اين ترتيب واژۀ جديد ساخته شود .حمصيان ( )8913به مطالعۀ آرايش وندهای اشتقاقی زبان
فارسی در چارچوب رويکرد محدوديتهای گزينشی 8فب )8311( 1پرداخته است و ساختهای اشتقاقی زبان فارسی،
انواع و بسامد آنها ،ميزان همآيندی وندها ،جايگاه هر وند نسبت به پايه و محدوديتهای ناظر بر چگونگی قرارگيری
وندها ،قبل و بعد از پايه را بررسی کرده است .اظهری ( )8938محدوديتهای گزينشی ساختاری ،اعم از محدوديتهای
معنايی ،دستوری ،زيرمقولهای ،آوايی ،صرفی و محدوديتهای کاربردی را که شامل محدوديتهای لزوم نامپذيری،9
سودمندی نوواژه 1و نيز محدوديتهای زيبايیشناختی هستند ،مطالعه کرده است .رفيعی و اظهری ( )1289در ادامۀ اين
پژوهش به اين نتيجه رسيدند که محدوديتهای دستوری ناظر بر پسوند اشتقاقی «-انه» بيشتر از ساير محدوديتها از
پيوستن اين پسوند به پايهها جلوگيری میکنند .ميرسعيدی و علینژاد ( )8938وندافزايی در زبان فارسی را در قالب دو
ديدگاه «وند-بنياد» و «پايه-بنياد» بررسی کردهاند و به اين نتيجه رسيدهاند که وندافزايی در زبان فارسی در چارچوب
انگارۀ پايه-بنياد بيش از ديدگاه وند-بنياد توضيحپذير است.
در پژوهش های خارجی ،مطالعات زيادی با مبانی نظری مختلف درزمينۀ اصول ناظر بر ترکيب پايه و وند در کلمات
مشتق انجام شده است .ازجمله مهمترين پژوهشهای انجامشده بر مبنای رويکرد محدوديتهای گزينشی میتوان به فب
( ،)8311پالگ )8331( 1و زيرکل )1282( 1اشاره کرد .پالگ در سال  1221در مقالهای به ذکر ضعفهای رويکرد
محدوديتهای گزينشی پرداخت و اظهار داشت ،در مجموع ،رويکرد محدوديتهای پردازشی در مقايسه با رويکرد
ترتيب اليهای و رويکرد محدوديتهای گزينشی دقيقتر است و پيشبينیهای بهتری دارد .به دنبال آن ،هی 1و پالگ
( )1221به اين نتيجه رسيدند که محدوديتهای گزينشی و محدوديتهای پردازشی هر دو با هم ترکيبات پسوندی
ممکن و غيرممکن را مشخص میکنند و جايی که محدوديتهای گزينشی نمیتوانند ترکيبات ممکن را پيشبينی کنند،
محدوديتهای پردازشی پيشبينی درستی انجام میدهند .پالگ و باين )1221( 3نيز به بررسی مشکالت رويکرد روان-
زبانشناختی 82محدوديتهای پردازشی پرداختند و اين رويکرد را گسترش دادند .رینولدز )1289( 88و هيلکنباخ

81

1

selectional restrictions
N. Fabb
3
necessity of labeling
4
useful neologism
5
aesthetic constraints
6
I. Plag
7
L. Zirkel
8
J. Hay
9
H. Baayen
10
psycholinguistic
11
R. Reynolds
12
L. Hilkenbach
2

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال دهم ،شماره اول ،شماره ترتيبی  ،81بهار و تابستان 8931

821

(بدون تاريخ) نيز با بررسی وندهای زبانهای روسی و آلمانی به اين نتيجه رسيدند که رويکرد محدوديتهای پردازشی
توضيح درستی برای ويژگی چرخهای بودن پسوندهای اين زبانها ندارد.
با بررسی مطالعات انجامشده ،مشخص شد که تاکنون پژوهشی درزمينۀ بررسی چگونگی عملکرد وندهای زبان
فارسی برمبنای رويکرد محدوديتهای پردازشی انجام نشده است.

 .3مبانی نظری
هی ( )1222برای توصيف چگونگی ترتيب قرارگيری وندها ،رويکرد محدوديتهای پردازشی را که بر پايۀ قابليت
پردازش کلمات استوار است ،معرفی کرد و پالگ آن را  CBOناميد .در اين رويکرد ،ترکيب صرفی بهمثابه ماهيتی
روان-زبانشناختی درنظر گرفته میشود .طبق اين رويکرد ،وندها در سلسلهمراتبی قرار گرفتهاند که در يک سر آن،
وندهايی با قابليت تجزيهپذيریبيشتر و در سر ديگر ،وندهايی با قابليت تجزيهپذيری کمتر قرار دارند .به عبارت ديگر،
برخی وندها کلماتی را توليد میکنند که ازنظر صرفی در مقايسه با ديگر کلمات پيچيدهتر هستند؛ يعنی برخی وندها
بهراحتی از کلمه جدا میشوند و برخی ديگر نمیتوانند بهراحتی از کلمه جدا شوند .وندی که میتواند بهراحتی از کلمه
جدا شود ،نبايد موضع درونیتری نسبت به وندی داشته باشد که نمیتواند بهراحتی از کلمه جدا شود؛ به اين ترتيب،
پسوندهايی که بعد از پسوند  Aقرار میگيرند ،میتوانند بهراحتی به کلمهای که پسوند  Aدارد ،متصل شوند .اما
پسوندهايی که پيش از پسوند  Aقرار میگيرند ،نمیتوانند به کلمۀ دارای پسوند  Aمتصل شوند (هی.) 11- 11 :1221 ،
فرضيۀ ماهيت سلسلهمراتبی وندها را میتوان بهصورت زير نشان داد.
الف .سلسلهمراتب پسوندهاX-Y-Z-A-B-C-D :
ب .ترکيبات ممکنBASE-A-B, BASE-X-A-C, BASE-Y-Z-A :

ج .ترکيبات غيرممکن*BASE-A-Z, *BASE-Y-A-Z, *BASE-X-A-Y :
در قسمت (الف) هرکدام از حروف التين جايگاه يک پسوند را در سلسلهمراتب قرارگيری پسوندها نشان میدهد.
پسوند  Aدر مقايسه با پسوندهای  Y ،Xو  Zتمايل بيشتری به تجزيهپذيری دارد ،گرچه تمايل آن به تجزيهپذيری در
مقايسه با پسوند  C ،Bو  Dکمتر است .بنابراين ،رويکرد محدوديتهای پردازشی صورتهای پسوندی ممکن را در
(ب) پيشبينی میکند .اين در حالی است که ترکيبات (ج) هيچگاه وارد زبان نمیشوند.
هی و پالگ ( )1221در پژوهشی به دنبال استخراج تمامی ترکيبات دوپسوندی ممکن از  8پسوند از پيکرۀ
موردمطالعه ،جدول ( )8را رسم کردند:
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ترتيب قرارگرفتن وندها در ستونهای عمودی و افقی جدول ( )8براساس ترتيب مشاهدهشده در دادههای موردمطالعه
بوده است که البته اين ترتيب را ميزان زايايی ،قابليت تجزيهپذيری و قدرت مرزی وندها نيز تأييد میکند (در رويکرد
 CBOبين رتبهبندی پسوندها در سلسلهمراتب ترتيب وندها ،زايايی ،تجزيهپذيری و قدرت مرزی وندها رابطه وجود
دارد .برای توضيح بيشتر به بخش  8 .9مراجعه شود) .در اين جدول ،سمت راستترين پسوند ،کمترين زايايی و قدرت
مرزی را دارد و سمت چپترين پسوند قابليت تجزيهپذيری و زايايی بااليی دارد .برای مثال ،پسوند ) –ful(nدر مقايسه با
پسوندهای ديگر در اين سلسلهمراتب ،زايايی ،تجزيهپذيری و درنتيجه ،قدرت مرزی باالتری دارد و پسوندهايی که در
اين سلسلهمراتب پس از آن قرار گرفتهاند میتوانند با آن ترکيب شوند؛ اما عکس اين موضوع نمیتواند اتفاق بيافتد.
شايان ذکر است که به تصريح پژوهشگران ،جايگاه برخی پسوندها در اين جدول متغير است .برای مثال ،پسوندهای -

 lingو  ،-eeيا  -hoodو  -shipجايگاه اختياری دارند و میتوانند جای خود را با يکديگر عوض کنند .همچنين ،پسوند
اسمساز  -fulبدون آنکه سلسلهمراتب را بههم بزند ،میتواند به جايگاه راستتر بيايد .اين در حالی است که پسوند-

 nessو پسوند اسمساز  -fulپسوندهايی هستند که هيچگاه بهدنبال پسوندهای ديگر نمیآيند و در انتهای سلسلهمراتب
قرار دارند؛ يعنی در چپترين ستون .همان طور که در اين جدول مشاهده میشود ،زير قطر رسمشده کلمۀ  yesوجود
ندارد و اين بدان معنا است که ترکيب دوپسوندیای وجود ندارد که در آن ،پسوند خارجیتر درون پسوند داخلیتر قرار
بگيرد.
 .1-3رابطۀ بین تجزیهپذیری و زایایی
8

در مدل «پردازش واژگانی با دسترسی دوگانه» باين ( ،)8339رابطۀ بين تجزیپذيری و زايايی بهخوبی نشان داده شده
است .در اين مدل ،دو مسير برای پردازش وجود دارد :مسير مستقيم که در آن کلمه بهصورت کلی پردازش میشود و
مسير تجزيه که در آن کلمه ازطريق اجزا/سازههايش پردازش میشود .انتخاب مسير برای پردازش کلمه به بسامد نمونۀ
dual route model of lexical processing
token

1

1
2
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آن کلمه بستگی دارد؛ يعنی اگر بسامد نمونه از حد معينی باالتر باشد ،مسير مستقيم انتخاب میشود و کلمه بهصورت کل
درک میشود؛ اما اگر بسامد نمونه از حد معينی پايينتر باشد ،مسير تجزيه انتخاب میشود و کلمه ازطريق اجزايش
درک میشود .در اين مدل ،تجزيهپذيریو زايايی با هم ارتباط مستقيم دارند؛ يعنی تمايل زياد وند به تجزيهپذيری به
معنای باال بودن ميزان زايايی آن و شفاف بودن آن ازلحاظ معنايی و آوايی است .برای اندازهگيری زايايی روشهای
متفاوتی وجود دارد .باين ( )8331معتقد است میتوان زايايی را بهصورت کسری از حاصل جمع کلمات تکبسامدی

8

پيکرۀمدنظر ( ،)n1بر تمام نمونههای شامل آن وند ( ،)Nمحاسبه کرد.
p=n1/N

برای مشخص کردن رابطۀ بين زايايی و تجزيهپذيری بايد مشخص شود کدام کلمات مشتق تمايل به تجزيهپذيری
دارند و کدام کلمات مشتق تمايلی به تجزيهپذيری ندارند (هی و باين .)121 :1228 ،در برخی کلمات مشتق میتوان وند
را بهراحتی از پايه جدا کرد؛ برای مثال ،در زبان انگليسی درکلمۀ مشتق  ،tastelessوند بهراحتی از پايه جدا میشود .از
طرفی ،برخی کلمات مشتق تمايلی به تجزيهشدن ندارند و کلمات مشتق تيرهای هستند که تمايل دارند ازطريق مسير کل
کلمه درک شوند؛ برای مثال ،در زبان انگليسی کلمۀ مشتق  ،listlessتمايلی به تجزيهپذيری ندارد (هی و باين:1228 ،
 .)129علت اين تفاوت در اين است که بسامد پايه در کلمۀ  tastelessدر متون مورد مطالعه بيش از بسامد کلمۀ مشتق
است ،درحالیکه در کلمۀ  ،listlessبسامد کلمۀ مشتق بيش از بسامد پايه است.
هی و باين ( )1229برای مشخصکردن ميزان تجزيهپذيری وندها از نسبتهای تجزيهپذيری استفاده کردند .بهطور
کلی ،دو نوع نسبت تجزيهپذيری وجود دارد :نسبت تجزيهپذيری نوع 1و نسبت تجزيهپذيری نمونه .9نسبت تجزيهپذيری
نوع ،يعنی چه نسبتی از نوعها يعنی کلمات مختلف که وند مدنظر در آنها وجود دارد باالی خط تجزيه 1قرار دارند.
نسبت تجزيهپذيری نمونه ،يعنی چه نسبتی از تمام مواردی که شامل وند مدنظر هستند باالی خط تجزيه قرار دارند (هی و
باين .)118 :1228 ،خط تجزيه مرزی است که وندهای تجزيهپذير را از وندهای تجزيهناپذير جدا میکند  .وندهايی که
باالی خطتجزيه قرار دارند به تجزيهپذيری تمايل دارند؛ پس اين وندها شفافيت معنايی دارند و ازآنجاکه راحتتر از پايۀ
خود جدا میشوند ،زايايی بيشتری هم دارند .از طرف ديگر ،وندهايی که پايين خط تجزيه قرار دارند ،تمايلی به
تجزيهپذيری ندارند و بهراحتی از پايۀ خود جدا نمیشوند؛ درنتيجه ،زايايی کمی دارند (هی و باين .)183 :1228 ،اگر
وندی فقط در يک کلمه وجود داشته باشد که قابليت تجزيهپذيری داشته باشد ،نسبتهای تجزيهپذيری آن يک خواهد
بود و اگر هيچ کلمهای وجود نداشته باشد ،نسبتهای تجزيهپذيری برای آن کلمه ،صفر خواهد بود .هرچه نسبتهای
تجزيهپذيری نوع يا نسبت تجزيهپذيری نمونه ،بيشتر باشد ،کلمات مدنظر تمايل بيشتری به تجزيهپذيری دارند.
3

hapax legomena
type parsing ratio
3
token parsing ratio
4
parsing line
برای مشخصکردن جايگاه خط تجزيه از متچک (هی و باين ، 1228 ،به نقل از باين ،اشرودر و اسپرات1222 ،؛ باين و اشرودر )1222 ،استفاده میشود.
2

متچکمدلی روان-زبانشناختی است که برای محاسبۀ تجزیپذيری صرفی بهکار میرود .درواقع ،متچک مدلی است برای بخشبندی صرفی .در اين
مدل ،واژهها برای ظاهرشدن با هم در رقابت هستند وکلماتی که بسامد بيشتری دارند و يا شباهت بيشتری به کلمۀ مدنظر دارند ،در اين رقابت قویتر هستند
(هی و باين .)181 :1228 ،متچک برای مشخصکردن خط تجزيه اهميت زيادی دارد؛ زيرا برای هر کلمۀ پيچيده ) ، tD )derived timeيعنی لحظهای که
کلمۀ مشتق در دسترس قرار میگيردگيرد ،و ( tp )parsing timeرا ،يعنی زمانی که اولين بخش کلمۀ مشتق در دسترس قرار میگيرد ،مشخص میکند.
بهوسيلۀ اين دو شاخص میتوان مشخص کرد کلمۀ مشتق ازطريق مسير مستقيم درک میشود و يا ازطريق مسير تجزيه (همان.)181 :
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نسبت تجزيهپذيری نمونه که بهصورت  token-PR8نشان داده میشود ،بهصورت فرمول زير محاسبه میشود که
در آن  ،tokens-pحاصل جمع بسامد نمونههايی است که باالی خط تجزيه قرار دارند Token .شامل مجموع نمونهها يا
کلمات پيکره است (هی و باين.)191 :1228 ،
token- PR= tokens-P/token
نسبت تجزيهپذيری نوع که بهصورت  ،type-PRنشان داده میشود ،بهصورتفرمول زير محاسبه میشود که در

آن  ،types-Pتعداد نوعهايی است که شامل وند مدنظر است و باالی خط تجزيه قراردارند و  ،Vتعداد نوعهای پيکره
است (هی و باين.)191 :1228 ،
type- PR= types-P/ V

برای روشنشدن مفهوم خط تجزيه ،در ادامه به يکی از پژوهشهای هی و باين ( )1228در اين رابطه اشاره میشود .هی
و باين ( )1228به دنبال تعيين جايگاه خط تجزيه پسوند هلندی  -heidشکل ( )8را رسم کردند .در اين شکل ،هر نقطه
نشاندهندۀ يک کلمۀ مشتق هلندی با پسوند  -heidاست .محور  ،xلگاريتم بسامد کلمات مشتق ،و محور  ،yلگاريتم
بسامد پايۀ کلمات مشتق را نشان میدهد .دايرههای توپر ،کلماتی را نشان میدهند که مسير تجزيه در درک آنها طی
میشود و دايرههای توخالی کلماتی را نشان میدهند که مسير کل کلمه برای درک آنها طی میشود .همانطورکه
مشاهده می شود ،اين دو گروه از کلمات مشتق کامالً از هم مجزا هستند و میتوانند بهراحتی با يک خط مستقيم از هم
جدا شوند .اين خط تجزيه بهمثابه تفکيککننده بهکار میرود و شيب مثبتی دارد و دقيقاً مطابق نتايج هی ( )1222است.

شکل -1رابطۀ بین لگاریتم بسامد کلمات مشتق و لگاریتم بسامد پایۀ کلمات مشتق برای پسوند هلندی –heid

 .2 -3قدرت مرزی

قدرت مرزی عبارت است از ميانگين رتبه در زايايی ،نسبت تجزيهپذيری نمونه و نسبت تجزيهپذيری نوع .درصورتی
رويکرد  CBOاز عهدۀ توضيح ترتيب وندافزايی برمیآيد که بين ميزان زايايی ،نسبتهای تجزيهپذيری و قدرت مرزی
token-productivity

1
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و جايگاه وند در سلسلهمراتب ارتباطی وجود داشته باشد .درصورتیکه وندی با پايينترين قدرت مرزی بتواند بهراحتی به
پايههای ديگر متصل شود ،يعنی باالترين رتبه را در سلسلهمراتب وندها داشته باشد ،و يا وندی با باالترين قدرت مرزی،
بيشترين محدوديت جايگاهی را داشته باشد ،يعنی پايينترين رتبه را در سلسلهمراتب داشته باشد CBO ،تحليل درستی را
بهدست نداده است .جايگاه وندها در سلسلهمراتب شديداً با چهار مقياس تجزيهپذيری در ارتباط است .هی و پالگ
( )1221باتوجهبه اطالعات بهدستآمده از تجزيهپذيری و زايايی  8وند زبان انگليسی ،قدرت مرزی آنها را بهدست
آوردند و وجود اين ارتباط برای  8پسوند مورد بررسی تأييد شد .در جدول ( )1قدرت مرزی ،ميزان زايايی ،نسبت
تجزيهپذيری نوع و نسبت تجزيهپذيری نمونۀ اين وندها مشخص شدهاند.
جدول  -2رتبهبندی پسوندها براساس مقیاسهای زایایی ،نسبت تجزیهپذیری نمونه ،نسبت تجزیهپذیری نوع ،قدرت مرزی

وند
-th
-en
-er
-ling
-ee
-ess
-ly
-dom
-ship
-hood
-ish
-less
)-ful(adj
-ness
)-ful(N

رتبه در سلسلهمراتب،
مطابق جدول8
8
1
9
1
1
1
1
3
82
88
81
89
81
8

زايايی
2/222
2/229
2/229
2
2/22
2/289
2/228
2/221
2/223
2/221
2/22
2/281
2/2221
2/221
2/29

نسبت تجزيهپذيری
نمونه
2/8
2/81
2/18
2/8
2/2
2/81
2/8
2/21
2/91
2/11
2/8
2/11
2/13
2/19
2/33

نسبت
تجزيهپذيری نوع
2/19
2/ 1
2/
2/11
2/ 9
2/ 1
2/11
2/
2/19
2/1
2/ 1
2/11
2/31
2/ 8
2/31

قدرت
مرزی
1/19
1/19
1/99
/19
/ 1
3/11
9/81
9/81
88/81
82/11
1/11
89/99
82/99
1/11
8

به اين ترتيب ،شواهد محکمی برای تأييد عملکرد رويکرد  CBOبهدست آمد؛ نه تنها پسوندها بهعلت باهمآيی در
يک سلسلهمراتب قرار میگيرند ،بلکه ترتيب پسوندها دراين سلسلهمراتب تصادفی نيست ،ترتيب پسوندها در
سلسلهمراتب برحسب قدرت مرزیشان است؛ هرچه پسوندی در پردازش قابليت تجزيهپذيری بيشتری داشته باشد،
راحتتر میتواند به ديگر پسوندها اضافه شود و پسوندهايی که بهراحتی تجزيه میشوند ،نبايد درون پسوندهايی قرار
بگيرند که بهراحتی از کلمه جدا نمیشوند.
 .2تجزیه و تحلیل دادهها
هدف پژوهش حاضر بررسی محدوديتهای ناظر بر ترتيب پسوندهای اشتقاقی در زبان فارسی براساس رويکرد
محدوديتهایپردازشی است .برای انجام اين پژوهش 1 ،پسوند زايای زبان فارسی از پاياننامۀ دکترای عباسی ()8911
انتخاب شد و دادههای پژوهش از پايگاه داده های زبان فارسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گردآوری
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شد .اين پايگاه دادهها در قسمت جستجوی سريع شامل متون روزنامهای ايران-آموزش  ،8912-8همشهری ،28/18
همشهری  21/18الف ،همشهری  21/18ب ،انديشه و کتابهای بررسی مکتب فلسفی ،بوف کور ،پژوهشی در اساطير
ايران ،تاريخ ادبيات ايران ،حاجی بابای اصفهانی ،خاک و آدم ،شازده احتجاب ،مدير مدرسه ،مرقد آقا و نيمه راه بهشت
و شامل  ,133,1 3واژه است .پسوندهای موردمطالعه در اين پژوهش بهترتيب حروف الفبا عبارتاند از «-انه- ،چی- ،
دان ،ـِ ستانَ ،ـ ک- ،گاه- ،گر- ،ی».
در اين پژوهش ،امکان وقوع ترکيبات دوپسوندی را به دو روش بررسی میکنيم .ابتدا تمام ترکيبات دوپسوندی را در
پيکره بررسی کرديم ،و وجود آنها را در جدول ( )9با قرار دادن کلمۀ «بله» ثبت کرديم .مثالهای زير از جمله ترکيبات
دوپسوندی هستند که از پيکرۀ موردمطالعه بهدست آمدهاند:
دان- +ی← آتشدانیـَ ک-+چی← زنبورکچی
ـَ ک- +ی← آبکی ،آدمکی
گاه- +ی← دانشگاهی ،زيارتگاهیگر- +انه← اخاللگرانه ،افراطگرانهگر- +ی← آغازگری ،آمارگریی- +انه← ساليانه ،شاديانهـِ ستان +ـَک← شهرستانک
ِـ ستان- +ی← کردستانی ،دهستانی
جدول -3ترکیبات دوپسوندی بررسیشده در پایگاه دادهها براساس حروف الفبا

انهانهچی
دان
ِـ
ستان
َـ ک
گاه
گر-ی

چی

دان

ِـ
ستان

َـ ک

گاه

-گر

-ی

بله

بله

بله

بله

-

بله
-

بله
بله

بله
-

بله
-
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در اين جدول ،پسوندهای مطالعهشده بهترتيب حروف الفبا مرتب شدهاند و ترکيبات دوپسوندی موجود در پيکره با ثبت
کلمۀ «بله» نشان داده شدهاند .از ميان  1ترکيب بالقوه ،فقط  3ترکيب دوپسوندی بهصورت بالفعل در پيکره يافت شد
(حدود  )%1که اين امر میتواند نشانگر محدوديتهای شديد ناظر بر وندافزايی در زبان فارسی باشد.
در مرحلهی بعد ،با بررسی دادههای مستخرج از پيکره ،پسوندها را باتوجه به سلسلهمراتب قرارگيری وندها در رويکرد
 CBOبه شکلی مرتب کرديم که در نهايت به سلسلهمراتب پيشبينیشدۀ پسوندها باتوجهبه پيکره دست يابيم.
جدول  -2ترکیبات دوپسوندی جدول ( )3براساس ترتیب سلسلهمراتبی رویکرد CBO

ِـ
ستان

َـ ک

چی

گاه

-گر

دان

-

-ی

-انه

ِـ
ستان
بله
بله
َـ ک
چی
بله
گاه
بله
بله
گربله
دان
بله
یانهاين ترتيب سلسلهمراتبی بهوسيلۀ آزمون و خطا باتوجهبه دادههای استخراجشده از پيکرۀ موردمطالعه بهدست آمده است،
-

بله

بله

به اين معنی که ترتيب برخی وندها میتواند نسبت به هم تغيير کند .با توجه به رويکرد CBOدر اين سلسلهمراتب
پسوندها به ترتيبی قرار میگيرند که هر پسوند میتواند با پسوندهايی که در اين سلسلهمراتب در جايگاه چپتری قرار
گرفتهاند ،ترکيب شود؛ اما عکس اين موضوع نمیتواند اتفاق بيافتد ،يعنی در سلسلهمراتب رويکرد  CBOوندها
نمیتوانند با وندهايی که سمت راست آنها قرار گرفتهاند ،ترکيب شوند .در جدول ( )1پسوندها به ترتيبی قرار گرفتهاند
که پايين قطر جدول هيچ ترکيب دوپسوندی ثبت نشده است و اين بدان معناست که در پيکرۀ موردمطالعه در هيچ
کلمهای وند بيرونی درون يک وند درونی قرار نگرفته است .باتوجهبه ترتيب سلسلهمراتبی مطرحشده در رويکرد
محدوديتهای پردازشی ،در جدول ( )1بايد سمت راستترين پسوند ،کمترين ميزان زايايی و قدرت مرزی ضعيفی
داشته باشد و سمت چپترين پسوند ،بيشترين ميزان زايايی را داشته باشد (در ادامه خواهيم ديد که پيشبينیهای رويکرد
 CBOبا عملکرد واقعی پسوندهای موردمطالعه همخوانی کامل ندارند).
 .1 -2بررسی رابطۀ میان جایگاه پسوندها در جدول ( )2با زایایی ،نسبتهای تجزیهپذیری و قدرت مرزی

در جدول ( ) رتبهبندی پسوندها باتوجهبه مقياسهای رتبه در سلسلهمراتب با زايايی ،نسبتهای تجزيهپذيری  ،قدرت
مرزی نشان داده شده است.
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جدول  -5رتبهبندی پسوندها باتوجهبه مقیاسهای رتبه در سلسلهمراتب با زایایی ،نسبتهای تجزیهپذیری ،قدرت مرزی

وند
ـِ ستان
ـَ ک
چیگاهگردانی-انه

رتبه در
سلسلهمراتب با
توجه به جدول 1
8
1
9
1
1
1
1

زايايی
2/2211
2/291
2/2
2/229
2/29
2/2 1
2/218
2/211

نسبت
تجزيهپذيری نمونه
2/81
2/18
2/91
2/1
2/1
2/3
2/38
2/18

نسبت
تجزيهپذيری نوع
2/ 1
2/11
2/1
2/11
2/11
2/11
2/13
2/1

قدرت
مرزی
8/9
1
9/1
9/1
/1
1/9
1
9/9

در ادامه به بررسی ارتباط بين رتبۀ پسوندها در سلسلهمراتب رويکرد  CBOدر جدول ( ) با زايايی ،نسبتهای
تجزيهپذيری و قدرت مرزی میپردازيم .شکل ( )1ارتباط بين رتبهبندی پسوندهای موردمطالعه در جدول ( ) با زايايی،
نسبتهای تجزيهپذيری  ،و قدرت مرزی را نشان میدهد.
در شکل ( )1نتيجۀ آزمون همبستگی اِسپِيرمَن برای بررسی همبستگی محورهای  xو  yنشان داده شده است و
باتوجهبه مقدار  pبهدستآمده ،ارتباط معنیداری بين رتبهبندی پسوندهای موردمطالعه در جدول ( ) با زايايی ،نسبتهای
تجزيهپذيری و قدرت مرزی وجود ندارد .باتوجهبه شکل ( )1میتوان نتيجه گرفت پسوندهای موردمطالعه در اين
پژوهش در سلسلهمراتب رويکرد  CBOقرار ندارند؛ زيرا باتوجهبه بررسیهای انجامشده ،پسوندهای «-گاه- ،گر– ،دان»
میتوانند در اين سلسلهمراتب جابهجا شوند و در يک جايگاه قرارگيرند ،درحالیکه ميزان زايايی و نسبتهای
تجزيهپذيری متفاوتی دارند .همچنين ،طبق ارقام بهدستآمده در جدول ( ) ،ميزان زايايی و تجزيهپذيری پسوند «-ی» در
مقايسه با پسوند «-انه» بيشتر است؛ بنابراين ،در سلسلهمراتب قرارگيری پسوندها در رويکرد  CBOبايد بعد از پسوند «-
انه» قرار گيرد ،درحالیکه شکل ( ،)1که باتوجهبه مشاهدۀ کلماتی از قبيل «ساليانه» و «شاديانه» رسم شده است ،ارتباط
معنیداری را بين رتبهبندی و زايايی ،نسبتهای تجزيهپذيری و قدرت مرزی نشان نمیدهد؛ بنابراين ،دربارۀ رتبۀ آنها در
سلسلهمراتب و قدرت مرزی آنها که درواقع ميانگين رتبۀ پسوندها در زايايی و نسبتهای تجزيهپذيری است ،نمیتوان با
قطعيت نظر داد .درواقع ،اين بررسی با رتبهبندیهايی انجام میشود که در سلسلهمراتب رويکرد  CBOمتغير است و اين
مسئله میتواند يکی از ضعفهای رويکرد محدوديتهای پردازشی باشد .اين رويکرد دربارۀ وندهايی که میتوانند
جايگاه يکسان ،ولی ميزان زايايی و نسبتهای تجزيهپذيری متفاوتی داشته باشند ،توجيه مناسبی ندارد.
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شکل  -2ارتباط بین رتبهبندی پسوندهای موردمطالعه در جدول ( )5با زایایی ،نسبتهای تجزیهپذیری و قدرت مرزی

 .2 -2جایگاه پسوندها در سلسلهمراتب شکل دوبُعدی

شکل ( )9جايگاه دقيقتر پسوندها در سلسلهمراتب را براساس ترکيبات دوپسوندی پذيرفتهشده در پيکرۀ موردمطالعه
مشخص میکند .در اين شکل ،پسوندی که در ابتدای پيکان قرار دارد در ترکيبات دوپسوندی بهمثابه پسوند اول و
پسوندی که انتهای پيکان قرار دارد بهمثابه پسوند دوم در ترکيب دوپسوندی است .مطابق سلسلهمراتب رويکرد CBO

تمام پيکانها رو به پايين هستند و هيچ حلقهای بهسمت پسوندهايی که در جايگاههای باالتر قرار گرفتهاند ،وجود ندارد.

بررسی محدوديتهای ناظر بر ترتيب پسوندهای اشتقاقی در زبان فارسی بر مبنای رويکرد محدوديتهای پردازشی

888

شکل  -3سلسلهمراتب دوبُعدی شماتیکی پسوندها

همانطورکه در شکل ( )9مشخص است ،اگرچه رتبۀ برخی وندها در مقايسه با برخی ديگر تعيينشدنی نيست،
سلسلهمراتب دقيقی در اتصال وندها وجود دارد .باتوجهبه رويکرد محدوديتهای پردازشی اگر عوامل پردازشی باعث
قرارگرفتن پسوندها در اين سلسلهمراتب میشوند ،انتظار میرود پسوندها در اين سلسلهمراتب ،براساس ميزان زايايی و
تجزيهپذيريشان در جايگاههايی از باال به پايين قرار بگيرند؛ يعنی پسوندهايی که بيشترين ميزان زايايی و تجزيهپذيری را
دارند بايد در انتهای سلسلهمراتب و پسوندهايی که کمترين ميزان زايايی و تجزيهپذيری را دارند بايد در ابتدای
سلسلهمراتب قرار بگيرند .به عبارت ديگر ،مطابق رويکرد محدوديتهای پردازشی بايد از باال به پايين ميزان زايايی
پسوندها و قابليت تجزيه پذيری آنها افزايش يابد؛ يعنی پسوندهايی که در انتهای پيکانها قرار دارند در مقايسه با
پسوندهايی که در ابتدای پيکانها قرار دارند ميزان زايايی و قابليت تجزيهپذيری بيشتری داشته باشند؛ پسوندهايی که در
انتهای پيکانها قرار دارند کلمات جديد بيشتری توليد میکنند و راحتتر از پايۀ خود جدا میشوند و گويشوران کلمات
مشتق حاصل از اين پسوندها را ازطريق مسير تجزيه درک میکنند؛ برای مثال ،پسوندهای «ِ-ستان - ،گاه- ،گر- ،دان»،
بايد کمترين و پسوند «-انه» ،بيشترين ميزان زايايی و تجزيهپذيری را در شکل ( )9داشته باشند ،يا پسوند «-ی» بايد ميزان
زايايی و تجزيهپذيری کمتری نسبت به پسوند «-انه» داشته باشد .اين در حالی است که طبق دادههای بهدستآمده در
کلماتی مانند «ساليانه ،شاديانه» پسوند «-انه» خارج از پسوند «-ی» قرار گرفته است.
در شکل ( )1ارتباط جايگاه قرارگيری پسوندها در شکل ( )9با زايايی ،نسبتهای تجزيهپذيری و قدرت مرزی آنها
بررسی میشود.
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شکل  -2ارتباط جایگاه پسوندها در شکل ( )3با زایایی ،نسبتهای تجزیهپذیری و قدرت مرزی

طبق شکل ( )1باتوجه به نتيجۀ آزمون همبستگی اِسپِيرمَن در بررسی همبستگی محورهای  xو yو باتوجهبه مقدار p

بهدستآمده ،بين جايگاه پسوندها و متغيرهای زايايی ،نسبتهای تجزيهپذيری و قدرت مرزی ارتباط معنیداری وجود
ندارد .به اين ترتيب ،شکل ( )9و شکل ( )1تصوير متفاوتی از عملکرد پسوندهای زبان فارسی ارائه میدهند .باتوجهبه
ترکيبات دوپسوندی پيکره ،پسوندهای «-گاه- ،گر- ،دانِ– ،ستان» با يکديگر باهمآيی نداشتهاند ،پس اين پسوندها
میتوانند در جايگاه يکسانی در سلسلهمراتب دوبُعدی قرار گيرند .اما دادههای جدول ( ) نشان میدهد اين پسوندها
زايايی و نسبتهای تجزيهپذيری يکسانی ندارند و نمیتوانند قدرت مرزی يکسانی داشته باشند ،پس نبايد جايگاه
يکسانی در سلسلهمراتب رويکرد  CBOداشته باشند .از طرف ديگر ، ،ميزان زايايی پسوند «-ی» در زبان فارسی از ديگر
پسوندهای موردمطالعه بيشتر است؛ اما همين پسوند در شکل ( )9قبل از پسوند «-انه» قرار گرفته است .به اين ترتيب،
میتوان اينطور نتيجه گرفت که رويکرد  CBOنتوانسته است پيشبينی درستی دربارۀ ترتيب قرارگيری پسوندهای
مدنظر در اين پژوهش داشته باشد .اما نکتهای در شکل ( )9مشاهده میشود که میتواند موضوعی جديد را در پژوهش
در چارچوب رويکرد محدوديتهای پردازشی مطرح نمايد .همانطورکه در اين شکل مشاهده میشود ،به پسوند «-ی»
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در مقايسه با ديگر پسوندها پيکانهای بيشتری رسيده است و اين امر میتواند منجر به تعريفی جديد از زايايی در حوزۀ
صرف گردد .آزمودن اين فرضيه مستلزم انجام پژوهشهای بيشتری بر پيکرۀ بزرگتری از کلمات مشتق زبان فارسی
است.
 .5نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی محدوديتهای ناظر بر ترتيب پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی در چارچوب رويکرد
محدوديتهای پردازشی اختصاص داشت .طبق اين رويکرد ،وندها در سلسلهمراتبی قرار گرفتهاند که در يک سر آن
وندهايی با تجزيهپذيری بيشتر و در سر ديگر آن ،وندهايی با تجزيهپذيری کمتر قرار دارند؛ وندهايی که میتوانند
بهراحتی از کلمه جدا شوند ،نمیتواننددرون وندی قرار گيرند که نمیتواند بهراحتی از کلمه جدا شود.
ازآنجاکه در رويکرد  CBOبين رتبهبندی پسوندها در سلسلهمراتب ،زايايی ،تجزيهپذيری و قدرت مرزی وندها
رابطه وجود دارد ،اين اطالعات برای  1پسوند مورد بررسی استخراج شد .براساس آمار بهدستآمده مشخص شد اگرچه
محدوديتهای شديدی ناظر بر وندافزايی در زبان فارسی است ،باتوجهبه پيکرۀ موردبررسی ،ارتباط معنیداری ميان
جايگاه پسوندها در سلسلهمراتب ،زايايی ،تجزيهپذيری و قدرت مرزی وجود ندارد .برای مثال ،طبق بررسی انجامشده،
ميزان زايايی پسوند »-ی« و نسبتهای تجزيهپذيری آن بيش از پسوند «-انه» است؛ بنابراين ،بايد خارج از پسوند «-انه»
قرار گيرد ،در حالی که طبق دادههای بهدستآمده در کلماتی مانند «ساليانه ،شاديانه» پسوند «-انه» خارج از پسوند «-ی»
قرار گرفته است .از سوی ديگر ،باتوجه به ترکيبات دوپسوندی پيکرۀ موردمطالعه ،گروهی از پسوندها مانند »-گاه- ،گر،
دان- ،ستان» با يکديگر باهمآيی ندارند و در نتيجه میتوانند در سلسلهمراتب در جايگاه يکسانی قرار گيرند؛ اين درحالی است که زايايی ،نسبتهای تجزيهپذيری و در نتيجه قدرت مرزی اين پسوندها متفاوت است؛ بنابراين ،نبايد جايگاه
يکسانی در سلسلهمراتب داشته باشند.
بهطور کلی ،میتوان اينطور نتيجه گرفت که براساس دادههای موردمطالعه در اين پژوهش ،رويکرد
محدوديتهای پردازشی نمیتواند پيشبينی درستی دربارۀ صورتهای ممکن و غيرممکن مشتق در زبان فارسی داشته
باشد.
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Abstract
The present research studies the derivational suffixes ordering constraints in Persian in Complexity-based Ordering
Approach. The corpus based on which this research is conducted is the data of the Institute for Humanities and Cultural
Studies. To conduct this study, 8 Persian suffixes were selected and ranked in a hierarchy-based ordering in
Complexity-based Ordering Approach, then the correlation between their ranks in the hierarchy and their productivity,
parsing ratios and boundary strengths were evaluated. Also, the correlation between the suffixes positions in graphical
hierarchy, with their productivity, parsing ratios and boundary strengths were evaluated. The results show that there is
no meaningful correlation between the suffixes ranks in the hierarchy-based ordering in Complexity-based Ordering
Approach and their position in the graphical hierarchy, their productivity, parsing ratios and boundary strengths.
Keywords: Derivational Suffixes, Complexity-based Ordering Approach, Hierarchy, Productivity, Parsing Ratio,
Boundary Strength.
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