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Abstract 
The present study examines the word-formation processes in 121 Persian-speaking 

children between 2-6 years of age from Tehran. The research data were collected 

through observation, interview with children and their parents, and questionnaire, and 

were then classified and analyzed based on the framework presented in Booij (2007). 

The results indicated that among the word-formation processes, derivation has the most 

frequent usage, and reduplication has the least one. Among the word-creation processes, 

shortening has been used more than blending. Moreover, among all the processes 

observed, coinage with 26% is the most frequent. According to the other findings of the 

research, it seems that the type of words made is directly related to the age of the child. 

Coinage has the most frequent usage among two-year-old children and with the increase 

of their age, processes like coinage and shortening are replaced with morphological 

processes, so that at the ages of 4 to 6 years old, the frequency of compounding and 

derivation increases in formation of the new words. One of the most important reasons 

for this can be the children’s cognition and awareness of morphological processes, 

which improves with the increase of their age. 

Keywords: Word Formation, Word Creation, Coinage, Derivation, 

Compounding, Children. 
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  6 تا 2 کودکان در سازیواژه و آفرینيواژه فرایندهای بررسي
  تهراني  زبانفارسي سالة

    زاده علیزهرا خان 
دانشکده  زبانان، کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

   ایران تهران، دانشگاه الزهرا،ادبیات، 
  

 فریبا قطره 
شناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، دانشیار گروه زبان

 ایران 

 چکیده 
 پرداخته  تهراني   زبانفارسي   سالة  6  تا  2  کودک  121  در  واژه  ساخ   فرایندهاي  بررسي   به  حاضر  پژوهش  در
  و  ها،آن  والدین  و   کودکان  این  با  مصاحبه  و   زباني   رفتار  مشاهدۀ  طریق  از  پژوهش  هايداده .  اس   شده
 نتای .  شدند تحليل  و   بنديدسته ( 2007)  بوي  چارچوب  اساس  بر  سپس  و   شده،   آوريجمع   کتبي   نامةپرسش
 کمترین  سازيدوگان  و   کاربرد،  ميزان  بيشترین  اشتقاق  سازي،واژه  فرایندهاي  ميان  در  که  داد  نشان  حاصل
  آميزش   به  نسب   بيشتري  کاربرد  سازي¬کوتاه  نيز  آفریني ¬واژه  فرایندهاي  ميان  از.  اس   داشته  را  کاربرد
 رسد مي   نظر  به  همچنين.  داراس   را  کاربرد  ميزان  بيشترین  %26  با  ابداع  نيز  فرایندها  کل  ميان  در.  اس   داشته
  ميان   در  را  کاربرد  ميزان  بيشترین  ابداع  فرایند.  دارد  مستقيم  ارتبا   کودک  سن  با  شدهساخته  هايواژه  نوع

  فرایندهاي   به  را  خود   جاي  سازيکوتاه  و   ابداع  چون  هایي فرایند  کودک  سن  افزایش  با   و   دارد  دوساله   کودکان
 و   ترکيب  هايفرایند از  استفاده ميزان  سال  6  تا  4  سنين  در  که  طوري  به  ميدهند،  اشتقاق و   ترکيب  نظير  صرفي 
 شناخ    ميزان  توانمي   را  امر  این  دالیل  ترینمهم   از  یکي .  شودمي   بيشتر  جدید  هايواژه  ساخ   براي  اشتقاق
 . یابدمي  ارتقاء او  سن افزایش  با که دانس  سازيواژه صرفي   فرایندهاي  به نسب  کودک آگاهي  و 

  .کودکان  اشتقاق،  ترکیب، ابداع،  آفرینی،واژه  سازی،واژهها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1
هاي  هاي صر ، فرایندهاي مربو  به ساخ  واژهترین بخش موردتوجهترین و  یکي از جالب

متفاوت اس . از آنجا که  جدید اس  که در زبان بسيار  متنوع و بعضا   هاي مختل  جهان 
توانند بستر مناسبي براي تحقيق و پژوهش دربارۀ  ها هستند، مينظير واژهکودکان خالقان بي

اشتقاق  مانند  واژه  ترکيب 1فرایندهاي ساخ   تبدیل2،  ابداع 3،  آميزش 4،  دیگر  و    5،  بسياري 
واژه زبان خود  ارتباطي  نقش  به  توجه  با  و  زباني  پر کردن خأل  براي  هاي  باشند. کودکان 

ها براي  رسد که ابزارهایي را که آنگيرند. به نظر مي کار ميکنند و بهجدیدي را خلق مي
 (.  Clark, 1989گيرند، از قبل برایشان شناخته شده اس  )ميکار هاي جدید بهایجاد واژه

سالة    6تا    2هد  از انجام این پژوهش بررسي انواع فرایندهاي ساخ  واژه در کودکان  
هاي این پژوهش از طریق مشاهدۀ عيني، و  زبان تهراني و ميزان کاربرد آنهاس . دادهفارسي

 6آوري و به پيروي از بوي نامة کتبي جمعکودک و والدین آنها و پرسش   121مصاحبه با  
به شرش و تحليل فرایندها و ميزان    ،هابندي شده اس . در بخش تحليل داده( دسته2007)

هاي پژوهش  شود و در پایان نيز نتای  و یافته ها از طریق تحليل آماري پرداخته ميکاربرد آن
 ارائه خواهد شد.

 پیشینه پژوهش . 2
دبستاني به صورت  گرفته بر روي کودکان پيش جایي که اکرر مطالعات زباني صورتاز آن

موردي اس  و توجه خاص پژوهشگر بر روي رشد زباني کودکان بوده اس ، در رابطه با  
واژه تحليل  و  توصي   به  که  ساختهپژوهش حاضر  توسط کودکان  هاي  ساله    6تا    2شده 

نگرفته مي صورت  زیادي  مطالعات  از    پردازد  برخي  معرفي  به  بخش،  این  در  اس . 
انجامپژوهش  نيز در برخي  آفریني و واژهشده در حوزۀ واژههاي  سازي در زبان فارسي، و 
 پردازیم.  هاي دیگر، ميزبان

سازي  ( فرایندهاي اشتقاق و ترکيب را دو فرایند عمده در واژه1379سميعي گيالني )

 
1. derivation 

2. compounding 

3. conversion 

4. coinage 

5. blending 

6. Booij 
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کند.  سازي را مشخص مياي هر زبان راه و نوع واژهمعرفي کرده و بر این باور اس  که اقتض
کند، از  رساني آسان را مشخص ميسازي به منظور پيامهاي متعدد دیگري براي واژهوي راه

هاي مردۀ گيري از زبانهاي بيگانه با تصر  زباني، وامگيري از زبانسازي، وامجمله دورگه
 (. 13توجه به اصال  ریشه )همان: ن واژه بيها، و برساخت گيري از گویش خانواده، وامهم

( پارسا  واژه1390ابراهيمي  از  مواردي  بررسي  به  دبستان  (  از  پيش  سنين  در  سازي 
زبان از سن دو سال  واژۀ توليدشده توسط یک دختر فارسي  60پردازد. در این پژوهش،  مي

واژي مورد   آوري شده اس  و از لحاظ فرایندهاي ساخ سالگي جمع  5ماهگي تا  و شش 
دهد که پربسامدترین فرایندي که  هاي این پژوهش نشان ميبررسي قرار گرفته اس . یافته

واژه استفاده شده ترکيب اس  و اولين فرایندي که کودک از آن براي    60در ساخ  این  
ي« بوده اس . زایاترین فرایند نيز  -هاي جدید استفاده کرده، اشتقاق با پسوند »ساخ  واژه

هاي این کودک، ترکيب اس . پربسامدترین نوع ترکيب نيز »اسم + بن  ساخ  نوواژهدر  
ماهگي اشتقاق بوده اس ، که این بر خال  اصل    14فعل« اس . اولين فرایند کودک در  

مي که  اس   کالرک  یاد  زایایي  را  واژه  ساخ   فرایندهاي  زایاترین  ابتدا  کودک  گوید 
رد مطالعه در این پژوهش قبل از دوسالگي از اشتقاق  زبان موگيرد، زیرا کودک فارسيمي

 استفاده کرده اس .  
پردازند که معموال   هایي مي( در مقالة خود به بررسي و تحليل واژه1394رضوي و قطره )

بر (،  2007آفریني هستند. ایشان به پيروي از بوي )روند و حاصل واژهکار ميدر گفتار به
واژ فرایندهاي  نوع  کوتاههاساس  شامل  قياس آفریني  ابداع،  آميزش،  وام1سازي،  گيري،  ، 

ها را در چهار مقولة اسم، فعل، صف  و قيد  و تبدیل عبارت به واژه، واژه 2گسترش استعاري 
بررسيطبقه و  یافتهکردهبندي  مياند.  نشان  پژوهش  این  و  هاي  فرایندها  ميان  از  که  دهند 
بيشترین کاربرد و تبدیل عبارت به واژه با کمترین کاربرد  سازي با  هاي یادشده، کوتاهشيوه
 اند. سازي نقش داشتهدر واژه

زبان مورد  ها را در کودکان فارسي( در پژوهش خود یادگيري انواع واژه1394ميرنژاد )
یافته  اس .  داده  قرار  ميبررسي  نشان  مطالعه  این  در  هاي  پایه  عنصر  بسيط،  واژۀ  که  دهند 

هاي ميربسيط  توان صورتهاي بسيط ميآید و از روي واژهاژه به شمار ميساخ  انواع و

 
1. analogy 

2. semantic extension 



 437 | زاده وقطرهعلیخان

هاي اشتقاقي یا ترکيبي را ساخ . همچنين، کودکان وندهاي تصریفي را  همچون صورت
هاي داراي  گيرند. در نهای ، تعداد واژهها یاد ميبس پيش از وندهاي اشتقاقي و حتي پي
 هاي داراي پسوند اشتقاقي اس .  ز تعداد واژهپسوند یا پسوندهاي تصریفي بيشتر ا

( در مطالعة خود به بررسي  2009و همکاران )  1هاي ميرایراني، هاماندر ميان پژوهش 
اند و آن را با کاربران  سازي کودکان در فرایندهاي ترکيب و اشتقاق پرداختههاي واژهتوانایي
دبستاني براي  دهد که کودکان پيش شان ميها نهاي آناند. یافتهسال زبان مقایسه کردهبزرگ

هاي  گيرند و مهارتاي که متناسب با زبان مادریشان اس  بهره ميابداع واژه از الگوهاي کلي
هاي باالتر  بخشند، اما براي رسيدن به مهارتواژگاني خود را در سنين قبل از دبستان بهبود مي

 به تجربة بيشتري نيازمند هستند.  
گریو و  واژه2009)  2زنوآکا  خود  پژوهش  در  ابداع(  کودک  هاي  دو  توسط  شده 

ها دستگاه ضبط صدا اي بررسي کردند. آن ساله را طي یک دورۀ چهار هفته  6و    5انگليسي  
آن  و صداي  مخفيانه در حمام گذاشتند  از  را  واژۀ جدید  را در حمام ضبط کردند. هر  ها 

، یا یک واژه مشتق مرکب در نظر گرفته  کودکان به عنوان یک واژۀ ساده، یک واژۀ مرکب
جلسه( هر دو کودک   25ها نشان داد که در بيش از نيمي از جلسات ) شده اس . نتای  آن

شده از طریق فرایند ترکيب  هاي ساختهاند، و تقریبا  تمام واژهاي را ساختههاي خالقانهواژه
هاي  پژوهش بيشتر از پژوهش   شدۀ کودکان در اینهاي ساختهساخته شده بود. تعداد واژه

سال در یک بازي طبيعي نسب  داده شده  مشابه قبلي بود. این نتيجه به تعامل بين کودکان هم
 ها بخشي از روند بازي و یادگيري زبان اس .  اس ، زیرا تبادل و ساخ  واژه

  ها درگيري نوواژهاي با هد  کش  نحوۀ شکل( در مقاله2017)  3آلتينسوي و بویراز 
هاي  ها دادهاند. آنسالة ترک پرداخته  6تا    3شدۀ کودکان  کودکان، به بررسي واژگان خلق

از   را  با پس   20خود  اجتماعيکودک  از روش سنجش  ل    زمينة  استفاده  با  مشابه  اقتصادي 
ها تصاویري را به کودکان نشان  اند. آنآوري کردهتصویر )پرسش در مورد تصویر( جمع

هاي  ها با فرضيه هاي آنبينند بيان کنند. یافتهچه را که ميخواستند تا نام آنها  دادند و از آن
کالرک مطرش  توسط  از  1981)  4شده  مير  به  کودکان  که  داد  نشان  و  داش ،  تطابق   )

 
1 . Haman 

2. Nwokah & Graves 

3. Altinsoy & Boyraz 

4. Clark 
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نيز    2، ابداع و اختصار 1آفریني از راهبردهاي دیگري نظير جانشيني راهبردهاي معمول در واژه
 کنند.  استفاده مي

 چارچوب نظری پژوهش . 3

سازي در کودکان  آفریني و واژهگونه که گفته شد، این مقاله به بررسي فرایندهاي واژههمان
( Booij, 2007شده توسط بوي )بندي ارائهزبان تهراني بر اساس طبقهدو تا شش سالة فارسي

  4آفریني و واژه   3سازي فرایندهاي واژه  اختصاص دارد. بوي از نخستين کساني اس  که ميان
واژه او  اس .  قائل شده  وترکيب ميتمایز  اشتقاق  مانند  فرایندهایي  شامل  را  و  سازي  داند 
را    8سازي و کوتاه  7، اختصارسازي 6سازي سرواژه  ،5سازي فرایندهایي مانند آميزش، الفبایي

از  مي  آفرینيواژه یکي  او  باور  به  که  خلق  ویژگينامد،  براي  کاهش  از  استفاده  هایشان 
نمي ها نوواژه را  واژه  معني  نتيجه،  در  اس .  طبيعي  مستقيم  بر خال  صر   طور  به  توان 

(. براي Booij, 2007: 21شده فاقد شفافي  معنایي اس  )واژۀ خلق  ،دریاف  کرد و بنابراین 
توان به  نمي  ،آیددس  ميبه    lunchو    breakfastکه از آميزش    brunchمرال، در واژۀ  

سازي در  اي که واژهطور شفا  معني را در نگاه اول تشخيص داد. از نگاه بوي، نظام صرفي
و  9گيريآفریني، وامآن گنجانده شده اس ، تنها روش ساخ  واژۀ جدید نيس ، بلکه واژه

به    ،بخش بعديهاي دیگري براي گسترش واژگان هستند. در  روش  10تبدیل عبارت به واژه 
 سازي از نظر بوي خواهيم پرداخ .  آفریني و واژهمعرفي فرایندهاي واژه

 آفریني. فرایندهای واژه1ـ3
کند. این فرایندها به شرش  دسته معرفي ميآفریني را در چند  ( فرایندهاي واژه2007بوي )
 زیرند. 

 
1. substitution 

2. abbreviation 

3. word formation 

4. word creation 

5. alphabetization 

6. acronym 

7. abbreviation 

8. shortening 

9. borrowing 

10. phrase becoming word 
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 . آمیزش  1ـ1ـ3
اي  واژه با بخشي )معموال  پایاني( از واژه  آميزش یعني ترکيب بخشي )معموال  ابتدایي( از یک

به    inflation  وstagnation که از آميزش دو واژۀ   stagflation دیگر؛ براي مرال، واژۀ
نيز در   الگوهاي دیگري  و  نيس   برخوردار  باالیي  از زایایي  فرایند  این  وجود آمده اس . 

واژه ميساخ   یاف   زبان  موجود  که  هاي  این  دليل  به  ساختار  نميشوند.  مطالعة  با  توان 
هاي آميخته، به الگو یا الگوهاي منظمي دس  یاف ، از این رو این فرایند را از فرایندهاي  واژه

 (. 110: 1393کنند )شقاقي، زایاي ساخ  واژه محسوب نمي

 سازی . کوتاه 2ـ1ـ3
(.  Booij, 2007: 20شود )سازي ناميده ميکاهش یک یا چند هجا از یک واژۀ پایه کوتاه 

واژۀ   مرال،  کوتاه  labبراي  واژۀ  صورت  معناي    laboratoireشدۀ  به  فرانسه  زبان  در 
 آزمایشگاه اس . 

 سازی . الفبایي3ـ1ـ3
 حرو  این   آوایي  ارزش   با  شدهبه صورت تلفظ  ها،واژه  اول  حرو   از  این فرایند به ترکيبي
در زبان انگليسي   CDتوان به واژۀ براي مرال مي. (Booij, 2007: 20در الفبا، اشاره دارد )

 ,Booijساخته شده اس  )   compact discهايواژه اشاره کرد که از ترکيب حرو  اول 

2007: 20 .) 

 سازی . پسین 4ـ1ـ3
واژۀپسين  آن  در  که  پيچيده،  واژۀ  از  معکوس  اشتقاق  یعني   حذ   با  پيچيده  کمتر  سازي 
(. نمونة معرو  زبان انگليسي،  Booij, 2007: 40شود )مي ساخته ترپيچيده واژۀ از  بخشي

to sculpt  ساختن اس  که از  به معناي مجسمهsculptor  ساز گرفته شده  به معناي مجسمه
 (. Booij, 2007: 40اس  )

 سازی . سرواژه 5ـ1ـ3
اي که این توالي به شکل یک  اي به گونهتوالي واژه  ها در یکواژه  اول  حرو   از  ترکيبي
توان  (. به عنوان مرال، ميBooij, 2007: 20شود )سازي ناميده ميتلفظ شود، سرواژه  هواژ



 1401بهار و تابستان   |   15شماره    | 9سال  |   علم زبان | 440

 

واژۀ   اول    NATOبه  حرو   ترکيب  از  که  کرد   North Atlantic Treatyاشاره 

Organization (  ساخته شده اسBooij, 2007: 20 .) 

 سازی . فرایندهای واژه2ـ3
راه گستراز  و  بسط  و  واژه  ساخ   متداول  آن هاي  فرایندهاي  ش  واژگان،  فهرس   در  ها 
سازي هستند. در این بخش به معرفي این فرایندها  سازي نظير اشتقاق و ترکيب و دوگانواژه

 خواهيم پرداخ . 

 . اشتقاق 1ـ2ـ3
کند که در آن با اضافه شدن  سازي معرفي ميهاي مرسوم واژهبوي اشتقاق را یکي از فرایند
(. دو روش اصلي و  Booij, 2007: 5شود )ژۀ مشتق ساخته ميوندهاي اشتقاقي به پایه، وا

تواند مقولة واژه را نيز متدوال در اشتقاق پسوندافزایي و پيشوندافزایي هستند. این فرایند مي
  ادب ساخته شده اس .    ادببه عنوان پيشوند به اضافة    - بااز    ادب باتغيير دهد. براي مرال واژۀ  
 به صف  تبدیل شده اس . -باضافه شدن داراي مقولة اسم اس  و با ا

 . ترکیب 2ـ2ـ3
ترین فرایندهاي ساخ  واژه اس ، که در آن معموال  از ترکيب دو واژه یک  ترکيب از رای 
شود. براي مرال، در زبان فارسي واژۀ گالب داراي ساختار دوبخشي  تر ساخته ميواژۀ بزرگ

به دليل شفافي     ها، فرایند ترکيباکرر زبانشده اس . در  اس  و از ترکيب گل و آب ساخته
 (.Booij, 2007: 75معنایي از زایایي باالیي برخوردار اس  )

 اشتقاق  ـ. ترکیب 3ـ2ـ3
روند. این فرایند به دو  کار ميگاه هر دو فرایند ترکيب و اشتقاق براي ساختن واژۀ جدید به

یند اشتقاق وندي را به واژۀ مرکب بيفزاید شود. چنانچه فرانوع پایگاني و ناپایگاني تقسيم مي
شود،    ترکيب(  مشتق  یا  ساده)  دیگر  واژۀ  یک  با   مشتق  واژۀ  یک  یا  و واژۀ جدیدي بسازد، و

سازي را ترکيب و اشتقاق پایگاني، و در صورتي که دو فرایند  فرایند دخيل در این نوع واژه
به طور هم به یکبارهترکيب و اشتقاق  بسازند، فرایند ترکيب و اشتقاق  واژه  ،زمان و  اي را 
 (. 98: 1393ناپایگاني نام دارد )شقاقي، 
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 سازی. دوگان 4ـ2ـ3
انواع خاص واژه به عنوان وند تکرار ميیکي از  یا بخشي از آن  پایه  شود،  سازي که یک 

  ( 1شود:  سازي به دو صورت ساخته مي(. دوگان Booij, 2007: 35نام دارد )  1سازيدوگان
کامل دوگان مي  2سازي  تکرار  کامل  طور  به  پایه  مانند  که  دوگان2  ؛کمکمشود،  سازي  ( 
 . مزمزهشود، مانند که بخشي از پایه و نه تمام آن تکرار مي 3جزئي 

 . سایر فرایندهای ساخت واژه3ـ3

ساخ  هاي دیگري نيز براي آفریني، شيوهسازي و واژهبه باور بوي عالوه بر فرایندهاي واژه
هاي این پژوهش نيز مشاهده  دو مورد از آنها یعني قياس و ابداع در دادهوجود دارد که    واژه

 شود.  آنها پرداخته مي  معرفي در ادامه بهشد و بر این اساس  

 . قیاس 1ـ3ـ3

اي  جایي یک سازه با سازهاي با جابهواژه نمونهقياس را موردي از ساخ  (13 :2007بوي )
معرفي مي از واژهدیگر  استفاده  با  قياس  فرایند  عنوان  کند. در واقع،  به  هاي مشابه در زبان 

سازد؛ براي مرال، گویشوران به  هاي جدیدي را ميها، واژهالگویي براي ایجاد تغيير در واژه
واژه با  مانند  قياس  واژهپدرساالرياي  قواعد  به  توجه  با  و  واژه،  چون  سازي،  هایي 
ساخته  ساالريقانونو    فرزندساالري )شقاقي،  را  بودند  نشده  لغ   ب   فرهنگ  در  که  اند 

1394  :133  .) 

 . ابداع 2ـ3ـ3

ابداع یعني گویشوران زبان بدون استفاده از فرایندهاي رای  در زبان صورتي را بيافرینند که  
در   پيرکس توان به (. براي نمونه مي103:  1393تر در زبان  وجود نداشته اس  )شقاقي، پيش 
هاي  ( فرایند ابداع را در هيچ یک از دسته2007در فارسي اشاره کرد. بوي )  خفن گليسي، و  ان
 گيرد.  ها در نظر ميدهد و آن را جزو سایر روشسازي قرار نميآفریني و واژهواژه

 
1. reduplication 

2. full reduplication 

3. partial reduplication  
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  1روش . 4

پژوهش، واژه این  انجام    60زبان تهراني )کودک فارسي   121شده توسط  هاي ساخته براي 
هاي پژوهش  پسر( مورد بررسي و تحليل قرار گرفته اس . براي این منظور داده   61دختر و  

به شيوۀ ميداني، از طریق مشاهدۀ رفتار زباني این کودکان در مهدکودک و گفتگو و مصاحبه  
هاي مرب تهران انتخاب  با آنها و والدینشان استخراج شده اس . این کودکان از مهدکودک

زبان  سال بود. در انتخاب این کودکان تالش شد والدین نيز فارسي  6تا    2شدند و سن آنها بين  
شده توسط این کودکان، فرایندهاي ساخ   هاي ساخته تهراني باشند. پس از استخراج واژه

کاربردترین  بندي و تحليل شد و پرکاربردترین و کمدسته  ( 2007)آنها در چارچوب بوي  
 فرایندها مشخص شدند.

 ها دادهتحلیل . 5

 ,Booijهاي این پژوهش در چارچوب بوي )یکي در این بخش به تحليل و بررسي داده 

هاي متنوعي رخ داده اس . براي مرال  هاي این مقاله در باف  ( خواهيم پرداخ . داده 2007
واژۀ    2ها  توسط کودک ساخته شده اس .واژۀ دامنوار در مهدکودک هنگام آموزش لباس

ابداع شده اس . نيز در خانه و هنگام بازي کودک  به رکر اس  که در ميان    3کاپيه  الزم 
گردآوريداده کودکان  هاي  از  فارسي  6تا    2شده  فرایندهاي  سالة  برخي  از  تهراني،  زبان 
 اي دیده نشد.  شده توسط بوي نمونهمعرفي

 آفرینيهای حاصل از فرایندهای واژه. واژه1ـ5
هاي حاصل از دو  (، تنها واژه 2007شده توسط بوي )آفریني معرفيفرایندهاي واژه  از ميان

کوتاه و  آميزش  دادهفرایند  در  بررسي  سازي  ادامه  در  که  شد  مشاهده  پژوهش  این  هاي 
 شوند.مي
 

 
1. method 

 .خانوم اون دامنواره مرل شلواره! 2

 . بيا بزارش اون تو. تو کاپيه! 3
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 . آمیزش 1ـ1ـ5
واژههمان شد،  گفته  این  از  پيش  که  هستندطور  آميزش  فرایند  ماحصل  که  از    ،هایي  قبل 

فرایندهاي دیگر واژه تأ ير  قرار گرفتهآميزش تح   توسط کودک در    ،اند و سپس سازي 
اند. فرایندهاي متداول ساخ  واژه در زبان فارسي، فرایندهاي  قالب این فرایند آميخته شده
هایي که  هاي این پژوهش، واژهاشتقاق هستند. با توجه به دادهل    ترکيب، اشتقاق، و ترکيب

ت  گرفتهتح   قرار  آميزش  فرایند  ترکيب  ،اندأ ير  فرایند  با  فرایند  این  از  و  ل    پيش  اشتقاق 
شوند، که  هاي حاصل از آميزش مشاهده مي، واژه1اند. در جدول شمارۀ  ترکيب ساخته شده

 همگي از مقولة اسم هستند. 

 آمیزش  فرایند  از حاصل های. واژه1 جدول
 سن جنسیت  تلفظ  صورت کامل  واژه
 2 دختر  / abe /m تابه ماهی مابه 
 2 پسر  æn//h زنهم هن

 2 دختر  li/ʒænd/s سنجاق قفلی  سنجلی 
 5/2 پسر  asab//m ماشین حساب  ماساب 
 5/2 پسر  i/ʃat/s ساعت مچی  ساچی 
 3 پسر  azæn//b بادبزن بازن
 3 پسر  //otovab اتاق خواب  اُتواب 
 3 پسر  ah//telr تلفن همراه  تلراه 

 3 دختر  /ikase/ʃ ای کاسۀ شیشه شیکاسه 
 4 دختر  /uni/ʃt چوب بستنی  چونی
 4 پسر  /kuzi/ گازی  کولر کوزی
 4 پسر  æpærvaz//h هواپیما  هپرواز 

 

 سازی . کوتاه 2ـ1ـ5
سازي همانند آميزش همگي  هاي حاصل از فرایند کوتاهمقولة واژهدر دادهاي این پژوهش  
این  اسم هستند. درون بودند که در جدولفرایند واژهداد  هاي  هاي ساده، مشتق، و مرکب 
 اند.جداگانه ارائه شده
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 های ساده سازی واژهکوتاه  فرایند  از  های حاصل. واژه2 جدول
 سن جنسیت تلفظ صورت کامل  واژه
 3 پسر  /eqil/ʒd جرثقیل  جقیل
 3 دختر //ælæŋg االکلنگ النگ
 3 دختر /kolu/ کلوچه  کلو
 3 پسر  /qur/ قورباغه قور
 4 پسر  æŋge//m منگنه منگه

هاي مشتق هستند که در جدول  سازيِ واژهشده، حاصل کوتاه هاي کوتاه برخي از واژه 
 اند: زیر ارائه شده

 های مشتق سازی واژهکوتاه  فرایند  از حاصل های. واژه3 جدول
 سن جنسیت  تلفظ  صورت کامل  واژه
 5/2 دختر  æn//r رنده رن

 3 دختر  æk//rus عروسک  روسک 
 4 دختر  a ŋgi//n نارنگی نانگی
 5 دختر  /ist/ ایستگاه ایست 

هاي مرکب  سازيِ واژه شود که حاصل کوتاههایي دیده مينمونهنيز    4در جدول  
 اند: بوده

 های مرکب سازی واژهکوتاه  فرایند  از حاصل های. واژه4 جدول
 سن جنسیت تلفظ صورت کامل  واژه
 3 پسر  //abni نبات آب  آبنی
 3 پسر  //apejma هواپیما  آپیما

 4 دختر ʃ/golu/ فروش گل گلوش

ترکيب نيز یکي از فرایندهاي مهم و زایا در زبان فارسي اس . در جدول  لاشتقاق
اشتقاقزیر، واژه  با فرایند  ابتدا  تأ ير    ،اند و سپسترکيب ساخته شده لهایي که  تح  
 شوند.مشاهده مي  ،اندسازي قرار گرفته فرایند کوتاه 
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 مرکب های مشتق سازی واژهکوتاه  فرایند  از حاصل های. واژه5 جدول
 سن جنسیت  تلفظ  صورت کامل  واژه
 2 دختر  /ap/ʃ شاپرک  شاپ
 3 پسر  er/ʃt/do دوچرخه  دوچر 
 5 پسر  //adoni آدم آهنی  آدونی 

-سازي در وامشوند که کوتاههایي نيز دیده ميها نمونهميان این واژهعالوه بر این، در  
 اند: زیر ارائه شده ها در جدولها روي داده اس ، که این نمونهواژه

 ها واژهسازی وامکوتاه  فرایند  از های حاصل . واژه6 جدول
 سن جنسیت  تلفظ  صورت کامل  واژه

 3 پسر  /otus/ اتوبوس  اتوس 
 3 دختر  ape//k کاناپه  کاپه 
 4 دختر  //asano آسانسور آسانو 
 4 دختر  arani//m ماکارانی  مارانی 
 5 دختر  /sipi/ سی پی یو سی پی

 سازی . فرایندهای واژه2ـ5
سازي در گفتار کودکان پرداخته  هاي حاصل از فرایندهاي واژه به معرفي واژه   ،در این بخش 

دید، ميزان استفاده از این فرایندها با افزایش سن کودک  شود. همان گونه که خواهيم  مي
ساله تمایل بيشتري به استفاده از فرایندهاي    6و    5اي که کودکان  یابد، به گونهافزایش مي

ساله اصال  به کار نرفته    2اشتقاق و ترکيب دارند، در حالي که این فرایندها در گفتار کودکان  
 ها چند مورد محدود مشاهده شد.تن ،ساله نيز 3اس  و در کودکان 

 . اشتقاق 1ـ2ـ5
سازد. در  هاي جدیدي را ميطور که گفته شد، فرایند اشتقاق از طریق وندافزایي واژههما ن

هاي  زبان فارسي، پيشوندافزایي و پسوندافزایي دو روش متداول اشتقاق هستند. در ميان داده 
 شوند.ارائه مي  ،تقاق مشاهده شد که در ادامههاي گوناگوني از فرایند اشاین پژوهش نيز نمونه

 . پیشوندافزایي 1ـ1ـ2ـ5
هایي وجود دارد که با افزوده شدن پيشوند به صف  هاي این پژوهش، صف در ميان داده
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»بيساخته شده واژۀ  مرال،  براي  »بياند.  پيشوند  پيوستن  از  معناي سرد،  به  به صف   لداغ«   »
 اند: هاي زیر ارائه شدهها در جدولنه»داغ« ساخته شده اس . این نمو

 صفت  پیشوندافزایي به از حاصل های. صفت7 جدول
 سن جنسیت  تلفظ  معنی  واژه

 4 پسر  æn/ʃ/biro تاریک روشن بی
 5 دختر  irin/ʃ/na تلخ  ناشیرین
 5 دختر  azende//n مرده نازنده

 5 پسر  amæriz//n سالم  نامریض 
 6 پسر  aq//bid سرد داغ بی

 . پسوندافزایي 2ـ1ـ2ـ5
شود که حاصل پسوندافزایي به اسم و صف   هایي پرداخته مي در این بخش به معرفي واژه 

 د. ان ها اسم و صف هستند. این واژه 

 به صفت  پسوندافزایي از حاصل های. صفت8 جدول
 سن جنسیت  تلفظ  معنی  واژه
 4 پسر  ærmu//g گرمایی گرمو 

 5 دختر  ikæk/ʃt/ku ریز کوچیکک 
 5 دختر  ærabnak//x داغون خرابناک 
 6 پسر  ærsuza//t باعث ترس  ترسوزا 

 اسم   پسوندافزایي به از حاصل هایصفت .9 جدول

 سن جنسیت  تلفظ  معنی  واژه
 5 پسر  arangi//b هوای بارانی  بارانگی 
 5 پسر  æbabsa//k کبابی شدن  کبابسا 

،  مقولة واژه را به اسم  تيز  زبان با اضافه کردن پسوند به صف یکي از کودکان فارسي
 اي جدید با معنایي متفاوت ساخته اس . تغيير داده اس  و واژه
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 هاصفت  پسوندافزایي از حاصل های. فعل10 جدول
 سن جنسیت  تلفظ  معنی  واژه

 4 پسر  /irinid/ʃ شیرین شد  شیرینید

 4 پسر  /tizid/ شد تیز  تیزید

 5 دختر  /olud/ʃ شل شد  شُلود 

 پسوندافزایي به اسم  از حاصل های. فعل11جدول 
 سن جنسیت  تلفظ  معنی  واژه

 5 پسر  æbabundæn//k کبابی کرد  کبابوند 

ميهمان مشاهده  که  فعلگونه  این  در  پسوند  پن کودک    ،شود،  افزودن  راه  از   ساله 
« به اسم »کباب« فعل ساخته اس . این پسوند در کودکان با سن کمتر به کار  an-ساز »سببي
 .اس نرفته 

 به صفت  پسوندافزایي از  حاصل های. اسم12 جدول
 سن جنسیت  تلفظ  معنی  واژه
 6 دختر  /tizi/ چاقو  تیزی 

 5 پسر  /ærxunæk/ʃt چرخ و فلک  چرخونک 

واژۀ »تيزي« در گونة خاصي از فارسي نيز جا وجود دارد این اس  که  اي که در ایننکته 
خود شنيده   هايکاربرد دارد، و این احتمال وجود دارد که کودک این واژه را از بزرگتر 

 باشد.
 شوند که حاصل پسوندافزایي به اسم هستند: هایي مشاهده مياسم ،زیر نيز در جدول

 به اسم  پسوندافزایي از  حاصل های. اسم13 جدول
 سن جنسیت  تلفظ  معنی  واژه
 4 دختر  /sute/ ساعت  سوته 
 4 پسر  u/ʃ/gu هندزفری  گوشو
 5 پسر  ah/brgæ/q ضریح قبرگاه 

 5 دختر arban//b کامیون باربان

را مياسم  14شماره    همچنين، در جدول افعال  هایي  به  پسوند  اضافه شدن  از  بينيم که 
به اضافه پسوند ساخته شده »بين« که بن مضارع دیدن اس   »بينک« از  اند. براي مرال واژه 
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 » َک« ساخته شده اس  و به معني »عينک« به کار رفته اس . 

 فعل  پسوندافزایي به از  حاصل های. اسم14 جدول
 سن جنسیت  تلفظ  معنی  واژه
 4 دختر  æk//bin عینک  بینک 
 6 دختر  /kube/ چکش  کوبه 

 5 پسر  æk//xor سوپ خورک 

براي ساخ  واژهطور که مشاهده ميهمان اشتقاق  فرایند  از  استفاده  هاي جدید،  شود، 
این فرایند  ساله  2شود و هيچ کودک  ساله دیده مي  6و    5،  4بيشتر در کودکان   از  نيز  اي 

سازي  توان گف  ميزان استفاده از فرایند اشتقاق در واژهنکرده اس . بر این اساس، مياستفاده  
 شود. زبان با افزایش سن بيشتر ميکودکان فارسي

نکتة قابل توجه دیگر این اس  که در فرایند اشتقاق، پسوندافزایي نسب  به پيشوندافزایي  
سو با ساختار صرفي زبان فارسي اس   م از فراواني بيشتري برخوردار بوده اس ، که این امر ه

واژه تعداد  دارد.  کاربرد  پيشوندافزایي  از  بيشتر  پسوندافزایي  آن  در  از  که  حاصل  هاي 
 مورد بودند. 5هاي حاصل از پيشوندافزایيمورد، و تعداد واژه 18پسوندافزایي 

 . ترکیب 2ـ2ـ5
زبان  از  بسياري  مانند  نيز  فارسي  زبان  در  ترکيب  متداولفرایند  جملة  از  دیگر  ترین  هاي 

واژه دادهفرایندهاي  اس .  ميسازي  نشان  پژوهش  این  واژههاي  بيشتر  مقولة  که  هاي  دهد 
 اند اسم هستند.  زبان ساختهمرکب که کودکان فارسي
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 ترکیب از  حاصل های. اسم15 جدول
 نوواژه معنی  تلفظ  جنسیت  سن

 پا ماهی پا هشت ahipa//m پسر  3

 آش کشک آش پرکشک  ʃkaʃæ/k/ دختر  3

 داروجا  داروخانه  a/ʒarud/d دختر  4

 خونه خواب اتاق خواب  abxune//x دختر  4

 ریزنمک نمکدان æmækriz//n پسر  4

 جوشاب  کتری  ab/ʃ/ju دختر  4

 جا پول عابربانک  a/ʒd/pul دختر  5/4

 زنبههم همزن æmbezæn//h دختر  5

 ترشاب  آبلیمو  ab/ʃ/tor پسر  5

 خونه نون نانوایی /nunxune/ دختر  5

 بند گوش گوشواره bænd/ʃ/gu دختر  5

 جوشاب  کتری  /ab/ʃuʒd دختر  5

 درازکفش چکمه  ʃazkæf/der/ پسر  5

 کنشوی ماشین لباسشویی /ujkon/ʃ پسر  5

 شورپاچ  نمکدان /ʃurpatʃ/ دختر  5

 آش سوپ کار آش شله قلم ʃa/sup/ پسر  5/5

 بند موبایل کیف کیف کمری موبایل  ændmobajl//kifb پسر  6

 خودمداد  اتود  ædad//xodm پسر  6

 کارقلمشلهماست ماست و خیار و نعنا  oleqælæmkar/ʃast/m پسر  6

 درازماهی  مارماهی  azmahi//der پسر  6

هاي مرکبي که کودکان ساخته بودند، تنها یک مورد صف  دیده شد که  در ميان واژه
 در جدول زیر ارائه شده اس :

 های حاصل از ترکیب . صفت16 جدول
 سن جنسیت  تلفظ  معنی  واژه

 4 پسر  mæze/ʃ/buxo خوشبو  بوخوشمزه 

و    4شود، استفاده از ترکيب نيز مانند اشتقاق بيشتر در کودکان طور که مشاهده ميهمان
 اند. فرایند ترکيب استفاده نکردهیک از کودکان دوساله از شود و هيچساله دیده مي 6و  5
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 اشتقاق . ترکیب ـ 3ـ2ـ5
ها از هر دو فرایند اشتقاق و ترکيب  شوند که در ساخ  آنهایي ارائه ميدر این بخش، واژه

 ها نيز اسم اس .اس . مقولة همة این واژه  استفاده شده

 اشتقاق  و ترکیب از حاصل های. واژه17 جدول

 سازی. دوگان 4ـ2ـ5
شده کودکان  آوريهاي جمعشود، با توجه به دادهميمشاهده    18همانطور که در جدول  

سازي به دو اند. دوگان سازي نيز براي ساخ  واژۀ جدید استفاده کردهزبان از دوگانفارسي
مي تقسيم  ناقص  و  کامل  دادهدستة  درميان  که  گردآوريشود،  نمونههاي  از  شده  اي 

 ناقص مشاهده نشد.سازي دوگان

 کامل  سازیدوگان از صلحا های. واژه18 جدول
 واژه معنی  تلفظ  جنسیت  سن

 هوش هوش شور ماشین شیشه ʃhuʃ/hu/ پسر  3

 مو مو موی فر  /mumu/ دختر  3
 دون دون خالی خال /dundun/ دختر  4

 های حاصل از سایر فرایندهای غیرصرفي . واژه3ـ5
کند، قياس و ابداع  سازي معرفي مي از ميان سایر فرایندهاي ميرصرفي که بوي براي واژه

 شوند.شده توسط کودکان مشاهده شد که در ادامه معرفي مي هاي ساختهنيز  در واژه 

 . قیاس 1ـ3ـ5
ها ساخته  هایي وجود دارند که به قياس با دیگر واژهشده واژههاي گردآوريدر ميان داده

ها بيشتر تح  تأ ير  ها اسم اس . نکتة دیگر این اس  که این واژهاند و مقولة همگي آنشده

 واژه معنی  تلفظ  جنسیت  سن

 موکالهی  گیسکاله ahi//mukol پسر  4

 بندگردنی  گردنبند  ændgærdæni//b دختر  4

 میزناهاری  میزناهارخوری  ahari//mizn دختر  5/4

 غذاپزی  آشپزخانه  æzapæzi//q پسر  5

 کوله پشت کوله پشتی  tkule/ʃ/po دختر  5
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اند. براي مرال، واژۀ »دامنوار« به قياس از  فرایند اشتقاق )پسوندافزایي( و ترکيب قرار گرفته
وار« به واژۀ »دامن« واژۀ    لواژۀ »شلوار« ساخته شده اس . در واقع، کودک با افزودن پسوند »

 جدید »دامنوار« را ساخته اس . 

 قیاس  از حاصل های. واژه19 جدول
 سن جنسیت  تلفظ  معنی  واژه

 5 دختر  amænvar//d دامن شلواری  دامنوار 
 5 پسر  /utæŋg/ʃ تفنگ شوتنگ

 5 دختر  bænd/ʃ/gu گوشواره بند گوش
 6 پسر  idvare/ʃ/xor ماهواره  خورشیدواره 

 6 پسر  asgah//leb کمد لباس  لباسگاه 

 . ابداع 2ـ3ـ5
قابل توجهي واژۀ حاصل از ابداع مشاهده شد که مقولة  هاي این پژوهش تعداد  در ميان داده
 .اندهاي حاصل از ابداع ارائه شدهاسم 20ها اسم اس . در جدول بيشتر این واژه

شدۀ کودکان، سه مورد صف  و یک مورد قيد نيز وجود داش   هاي ابداعدر ميان واژه
 اند.ارائه شده 22و  21هاي که در جدول
سال مورد استفاده قرار    3تا    2شود، ابداع بيشتر در بين کودکان  ميمشاهده    طور کههمان

تواند شناخ  و آگاهي کمي باشد که  رسد یکي از دالیل این امر ميگرفته اس . به نظر مي
 سازي زبان دارند.کودکان در این سنين نسب  به تکواژها و قواعد واژه
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 ابداع  فرایند از  حاصل های. اسم20 جدول
 سن جنسیت  تلفظ  معنی  واژه
 2 دختر  ʃ/vu/ لیموترش  ووش 

 2 پسر  /le/ کلید  له 
 5/2 پسر  /luqe/ حلقه  لوقه 
 5/2 دختر  //alam آنتن  آالم 
 5/2 پسر  /teril/ دِلِر  تریل 
 5/2 پسر  tæk/ʃæ/b جعبه  َبشتَک 

 5/2 دختر  /pete/ تتو  پته 
 3 پسر  ʃt/i/ قیچی  ایچ
 3 دختر  /ino/ʃ گوش شینو 
 3 دختر  /gori/ اجاق گاز  گری 
 3 دختر  æk//dum عروسک  دومک 

 3 دختر  /bone/ پرنده  بنه 
 3 پسر  /dondondo/ کنترل تلویزیون دوندوندو 

 3 دختر  amun//d کامیون  دامون 
 3 پسر  ʃat/lip/ پارچ آب  لیپاچ 

 3 پسر  /apip/ʃt چهارپایه  چاپیپ 
 3 پسر  /dinde/ عینک  دینده
 3 دختر  /lik/ کلید  لیک 

 3 پسر  æk/ʃa/b لواشک  باشک 
 3 دختر  ælab//t تبلت  تالب
 3 دختر  je//kapi کمد کاپیه 
 3 دختر  anir//n زنجیر  نانیر 
 3 پسر  /zubu/ زنبور زوبو 
 4 دختر  aje//tek عصا تکای 
 4 پسر  ta/ʃ/i شکالت ایشتا 
 4 دختر  i/ʃt/mi بلدرچین  میچی 
 4 پسر  /mibi/ موبایل  میبی 

 ابداع   از حاصل های. صفت21 جدول
 سن جنسیت  تلفظ  معنی  واژه
 2 دختر  /lude/ بزرگ  لوده
 2 پسر  /midƷi/ داشتنی دوست میجی 
 3 پسر  æri//b غذای تند  بَری 
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 ابداع  از حاصل . قید22 جدول
 سن جنسیت  تلفظ  معنی  واژه

 4 پسر  /imdik/ʃt نزدیک چیمدیک 

 ها تحلیل آماری داده. 3
سالة  شش تا    دوشدۀ پژوهش از کودکان  گردآوري هايدر این بخش به تحليل آماري داده

ميفارسي پرداخته  تهراني،  این  زبان  توسط  واژه  ساخ   فرایندهاي  کاربرد  فراواني  شود. 
 نشان داده شده اس .   1کودکان در نمودار 

 هادر کل داده  شده. فراواني و درصد فرایندهای ساخت واژه مشاهده 1نمودار 

 

اشتقاق بيشترین فراواني را  سازي شود، در ميان فرایندهاي واژهگونه که مشاهده ميهمان
 سازي قرار دارند. اشتقاق و دوگانلداشته اس  و پس از آن ترکيب، ترکيب

سازي بيشترین کاربرد را داشته و پس از  آفریني نيز فرایند کوتاهاز ميان فرایندهاي واژه
 .آفریني در گفتار این کودکان مشاهده نشدآن آميزش قرار دارد. سایر فرآیندهاي واژه

هاي این پژوهش و از ميان تمام فرایندها، ابداع باالترین کاربرد را داشته و  در کل داده 
ساله کاربرد فراواني دارد.    3و    2گونه که پيشتر گفته شد، این فرایند در گفتار کودکان  همان
نيز تنها  دوگان بر این اساس کم ها را شامل ميدرصد از داده  5/2سازي  کاربردترین  شد و 

 شده در این پژوهش بوده اس . فرایند مشاهده
  شده توسط کودکان در این پژوهش، هاي ساختههمچنين، به لحاظ مقولة واژگاني واژه

  آن   کنندۀتوصي   هايویژگي  تا  دارند  سروکار  مفاهيم  با  بيشتر  کودکان  که  این  به  توجه  با
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  بيشتر   دليل  همين  به  و  اس ،  مفاهيم  این   گذارينام  براي  اسم  ساخ   نيازشان  بيشترین   مفاهيم،
 بوده اس .  اسم مقولة از نيز ها آن شده توسطساخته هايواژه

 گیرینتیجه. 6
، و  زبانفارسي  ةسال  6تا    2کودک    121فرایندهاي ساخ  واژه در  در این جستار به بررسي  

آنطبقه تحليل  و  ارائهبندي  چارچوب  اساس  بر  )ها  بوي  در  شد. 2007شده  پرداخته   ،)  
پژوهش    هايداده مشاهداین  طریق  کودکان  ۀاز  با  مصاحبه  آن  عيني،  والدین  و و   ها، 
شدهجمعه  نامپرسش  دادیافته   بود.  آوري  نشان  پژوهش  این  فرایندهاي    هاي  ميان  در  که 
دوگانواژه و  کاربرد  ميزان  بيشترین  اشتقاق  فرایند  را  سازي،  کاربرد  ميزان  سازي کمترین 

سازي  شده در این پژوهش نيز فرایند کوتاه آفریني مشاهدهو فرایند واژهداشته اس . از ميان د
ابداع   ،کاربرد بيشتري نسب  به فرایند آميزش داشته اس . در ميان مجموع کل فرایندها نيز

 درصد بيشترین ميزان کاربرد را داراس .   26با 
شده  هاي ساختهنوع واژهتوان به این نتيجه رسيد که  شده ميهاي انجامبا توجه به بررسي

با سن کودک ارتبا  مستقيم دارد. فرایند ابداع بيشترین ميزان کاربرد را در ميان کودکان  
سازي جاي خود را به  هایي چون ابداع و کوتاهدوساله دارد و با افزایش سن کودک فرایند
سال ميزان    6تا    4دهند، به طوري که در سنين  فرایندهاي صرفي نظير ترکيب و اشتقاق مي

 هاي جدید بيشتر شده شد.  هاي ترکيب و اشتقاق براي ساخ  واژهاستفاده از فرایند
ترین دالیل این امر ميزان شناخ  و آگاهي کودک نسب  به  رسد یکي از مهمبه نظر مي

 یابد.  سازي اس  که با افزایش سن او ارتقا ميفرایندهاي صرفي واژه
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 منابع  
(. »زیتون انگشلتري«، »آسلمان سُلر«، »حس گوشلایي«: مطالعه موردي از 1390ابراهيمي پارسلا، فاطمه )
 .16ل1(، 2) 2، دانشگاه تهران، هاي زبانيپژوهشابداعات واژگاني. 

پژوهش آفریني در گونه گفتاري زبان فارسي. (. فرایندهاي واژه 1394رضوي، مرضيه و فریبا قطره )
 .167ل145، 34 ، شماره سيزبان و ادبيات فار
 . 16ل13، 3، نشر دانشسازي. (. ترکيب و اشتقاق دو راه اصلي واژه 1379سميعي گيالني، احمد )

 . تهران: سم .مباني صر (. 1393) شقاقي، ویدا
 . 7ل1، 64، نشر دانشسازي در زبان فارسي. ها و امکانات واژه (. شيوه 1370اشر  )صادقي، علي

، 46پژوهي ادبي )زبان و ادب پارسللي(، متنهاي مرکب.  بندي واژه (. رده 1389عاصللي، مصللطفي )
 .94ل71

(. 1390) عباسدخ ، اسللتاجي، اعظم و سللعيدي، مالم، پورخالقي چترودي، مهمحمدي، عباسللقلي
، 30، نررپژوهي ادب فارسلي )ادب و زبان(سلازي.  هاي بالقوه و بالفعل زبان فارسلي در واژه توان
 .16ل1

نلامه  پلایلان  زبلان.هلا درکودکلان فلارسللليفراینلد یلادگيري انواع واژه   (. 1394ميرنژاد، پریسلللاسلللادات )
 کارشناسي ارشد، دانشگاه تربي  مدرس، تهران.
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