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  چكيده 
ـ اي ياد نگرفتهوقتي براي مفهومي واژه ادري،ري زبان مكودكان در روند فراگي فراگرفتـه   ةا واژاند ي

 حاضر بـه بررسـي   ةمطالع. سازنديآورند گاهي خودشان براي آن مفهوم واژه مخاطر نمي شده را به
ني مـورد مطالعـه   هـاي زبـا  داده .پـردازد ان ميش از دبستن پيها در سنيسازياين واژهاز مواردي چند 

ماهگي تا  ششسال و  دوزبان است كه از سن  شده توسط دختري فارسي ديواژه تولشصت شامل 
هـاي   نـد نويسـي شـد و از نظـر فرآي    هـاي او واج  نـوواژه . ي شـده اسـت  آورجمـع او سـالگي   پنج

ند صرفي زبـان فارسـي   فرآي تهفهاي او در مجموع با  واژه. واژي مورد بررسي قرار گرفت ساخت
آن ساخته شد صفت بـود و پربسـامدترين    براي ها ن واژهدستوري كه بيشتري ةمقول. اند شده ساخته

ودك از آن ندي كه كـ واژه استفاده شد تركيب بود اما اولين فرآي شصت نفرآيندي كه در ساخت اي
ـ » ي -«بـا پسـوند   اشتقاق  د استفاده كرد،هاي جديبراي ساخت واژه بـرخالف  مشـاهده  ايـن  . ودب

در ابـداع    است كه كـودك  نديزاياترين فرآيند اولين فرآي موجب آن، بهكالرك است كه  هاي افتهي
  .بردمي  از آن بهره هواژ
ابداعات واژگاني در كودكان، فراگيري فرآيندهاي صـرفي، فراگيـري زبـان اول،     :كليدي هاي واژه

    تركيب و اشتقاق، روانشناسي زبان

                                                 
  shirineparsa@gmail.com: مسئول ةنشاني پست الكترونيك نويسند . 1
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  قدمهم -1
هـايي كـه   مفهـومي صـحبت كنـد از واژه    ةخواهد ارتباط برقرار و دربارزماني كه كودك مي

 ةاي فـرا نگرفتـه باشـد يـا واژ    اگر براي مفهوم مـورد نظـر واژه  . جويداست بهره مي آموخته
اي ميسازد تا معناي مورد نظرش را فراگرفته شده را فراموش كرده باشد گاهي خودش واژه

برد كـه  زبانه بهره مي تك واژه ابداع شده توسط دختري شصتهش حاضر از پژو. منتقل كند
. ش فارسي است اما در فاصله يك تا دو سالگي در آمريكا زنـدگي كـرده اسـت   زبان مادري

 شـش هاي ساخته شدة او در سن دو سال و يكي از واژه له بدان دليل است كهئذكر اين مس
رفـت تمـام   بود كه هر بار به حمام مي»  Ɂend – e – lâv – e – bulu – torš«ماهگي  

و به آن عبارت باال  زد تا خوب كف كندهاي حمام را با آب مخلوط ميكرد و هم مييندهشو
هايي ايـن اسـت   اهميت چنين بررسي .)باً طوسي بودرنگ اين محلول تقري(كرد را اطالق مي

  .كندزبان را آشكار مي فراگيران كوچك كه بخشي از دانش ناخودآگاه
فـوق در جهـان اختصـاص     ةمسـئل  ةبخش بعدي اين مقاله به مطالعات انجام شده دربار

هـا   داده پـس از آن  ؛شـوند ها و روش گردآوري آنها توضـيح داده مي  سپس داده ؛تيافته اس
   .پرداخته خواهد شدگيري  شده و سپس به نتيجهتحليل 
  

  شده و چارچوب نظري  مطالعات انجام -2
چگونگي سـاختن واژة جديـد   : ابداعات واژگاني«اي تحت عنوان الهدر مق) 1980( 2كالرك

سـازي در زبـان، اولـين قـوانين     عنوان كرده است كه فرآيندهاي زايـاي واژه » توسط كودك
و جويـد  ابـداعي خـود از آنهـا بهـره مي     هاي هژواژي هستند كه كودك در ساخت وا ساخت

بيني  ند مسيري قابل پيشكنود طي ميمسيري كه كودكان در توليد صورتهاي زباني ابداعي خ
  . هاي جديد توسط كودكان ارائه دادتوان اصولي را براي ساخت واژهاست و مي

   سـاله خواسـتند بـراي     شـش تـا   سـه كـودك   چهل و هشـت از ) 1982( 3كالرك و هچ
آنها مشاهده كردند كه كودكان خيلي كوچك براي . دهندگان كار و ابزارها اسم بسازندانجام

. اده ميكننـد ينـد تركيـب اسـتف   آبرند و گاهي از فركار مي را به -erن منظور گاهي پسوند اي

                                                 
2. Clark   
3. Hecht 
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تر ساير همگروهها بزرگكنند و كودكاني كه از استفاده مي -erتر غالباً از پسوند كودكان بزرگ
  . كردنداستفاده مي -erبودند همواره از پسوند 

 دوط پسري آمريكـايي را در سـنين   ابداع شده توس ةواژ دويست و ده) 1994(هم  4بِكر
هـاي  يد يافتـه ؤهاي او مسالگي بررسي كرد و اذعان داشت يافته پنجماهگي تا  چهارسال و 

كند كه پنج اصل را معرفي ميكالرك در اين كتاب . است 5فراگيري واژگانكالرك در كتاب 
ـ  )هاي نـوين كـودك  سـازي از جمله در واژه( اب واژگانمراحل اكتس ةدر هم كـار گرفتـه   ه ب

و  ،9، شـفافيت 8سـادگي  ،7تقابـل  ،6متعـارف بـودن  : از اسـت  اصل عبـارت  پنجاين  .شوندمي
  . 10زايايي

   هـاي مختلـف دنيـا    سـازي كودكـان در زبان  را از واژه هـايي او پس از معرفي اين اصول مثال
اصـل پيـروي     پـنج يك از آنها حداقل از يكي از ايـن  كه چگونه هر  دهدآورد و نشان ميمي
  . است ردهك

براي هر معناي مشخصي، صورتي وجود دارد كه گويشوران زبـان   :اصل متعارف بودن
اي متعـارف  يعني اگر براي مفهوم مورد نظـر آنهـا واژه   ؛برندكار مي زباني آن را به ةدر جامع

كار برند، در غير ايـن صـورت معنـاي مـوردنظر آنهـا منتقـل        وجود دارد آنان بايد آن را به
اي را متعـارف  آنچـه واژه : سوسـور  ةگفتـ بنا به ). 67: 1993، ]1998[كالرك (نخواهد شد 

زباني با فردي ديگـر از همـان جامعـه برسـر اينكـه       ةكند اين است كه هر فردي از جامعمي
و  67همـان ،  (كند اتفاق نظـر داشـته باشـد    اي مشخص به مفهومي مشخص داللت ميواژه
زبـاني   ةارتبـاط يـك جامعـ    ةزيرا اگر زبان وسيل اين اصل در زبان بسيار حياتي است). 68

زباني بر سـر معنـاي متعـارف و قـراردادي كلمـات آن توافـق        ةآن جامع يباشد بايد اعضا
  . داشته باشند

                                                 
4  . Becker 
5  . The lexicon in acquisition 
6  . conventionality 
7  . contrast 
8  . simplicity 
9  . transparency 
10  . productivity 
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يعني گويشـوران،   ؛اي متفاوت، بيانگر معنايي متفاوت استاستفاده از كلمه :اصل تقابل
براي مثال در فارسي  ؛)69 ،همان(دانند مي ت را به معناي تفاوتي در معناهر تفاوتي در صور

آن  ةدهنـد نشـان  اين تفاوت صوري. تنها در يك واج تفاوت دارند» شور«و » دور« ةدو كلم
فـوق را اصـولي    كالرك دو اصل. كنندواژه به دو مفهوم متفاوت داللت مياست كه اين دو 

اصولي ساختاري ميداند  و سه اصلي كه در ادامه معرفي ميشوند را شمردشناختي برميكاربرد
  :كنندكه در سطح ساخت كلمه عمل مي

اين اصل در مورد كلماتي كه مشتق يا مركب هسـتند صـادق اسـت كـه      :تاصل شفافي
طبق اين اصل گويشوران . نداساختاري دروني دارند يعني از بيش از يك تكواژ ساخته شده

معنايي شـفاف هسـتند يعنـي    كنند كلمات جديدي را ابداع و درك كنند كه از نظر سعي مي
  ). 116 همان(شده دارند  ها و وندهاي شناختهكلماتي كه ريشه
  : كندگونه تعريف مي كالرك اين اصل را اين :اصل سادگي

تـر  تر هسـتند راحت نظر ساختاري ساده هايي كه ازبراي گويشوران ساخت و درك واژه«
موردنظر كمتر تغييـر كـرده    ةكلم آن براي ساخت ةاي است كه ريشتر واژهساده ةواژ. است
  .)120:1998 كالرك،( »باشد

يزي كه در يك زبان ساده محسوب چ. شناسي زبان داردسادگي ساختاري بستگي به رده
؛ براي مثال در برخي زبانها مثل چيني كودك شود ممكن است در زباني ديگر ساده نباشدمي

يي از جمله زبانهاي هندواروپايي كـودك  ياد ميگيرد كه شكل كلمه تغيير نميكند و در زبانها
 همان) (پيشوند و پسوند(رار گيرد گيرد كه عناصري ممكن است قبل يا بعد از كلمه قياد مي
121 .(  

لحـاظ   اي غيربسيط بـه اگر كلمه. كنندبا هم كار مي) نه هميشه(گي اغلب شفافيت و ساد
اي اگـر كلمـه  . ي زود توليد كنندها بايد بتوانند آن را خيلساختاري ساده و شفاف باشد بچه

ر هـا سـختت  نباشد توليـد آن بـراي بچـه    شفاف نباشد اما ساده باشد يا ساده باشد اما شفاف
كـار   ساده در ساخت كلمات آن بههاي كلي سادگي در زبانهايي كه صورتطور به. خواهد بود

مـثالً   ،د بـود ها قابل دسـترس خواهنـ  ها خيلي زود براي بچهاين صورت. ميرود اولويت دارد
صل شفافيت بر تر است استفاده از انهاي ديگر كه وندافزايي رايجدر زبا. ساخت فعل از اسم

تفاده نشوند ها براي ساخت كلمات جديد اساگر در زباني ريشه. شودسادگي ترجيح داده مي
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ونـدها  آنها بايد تا فراگيـري  . توانند خيلي ابداعات واژگاني داشته باشندكودكان در ابتدا نمي
افتد در زبانهايي اتفاق مي هكمي بعد از ابداع واژها در اين زبان هاژبنابراين ابداع و. صبر كنند

هـا، ونـدها و الگوهـاي     پس از فراگيري معاني ريشـه . كنندكه از صورتهاي ساده استفاده مي
د توانكند و كودك ميمحدوديتي اعمال نمي هبداع واژتركيبي توسط كودك، اصل شفافيت بر ا
  . از ساير امكانات ساخت واژه استفاده كند

وقتي صـورتي زبـاني زيـاد شـنيده ميشـود       اصل زايايي بدين معناست كه :ياصل زاياي
احتمـال  تر خواهـد بـود و   نيـز در دسترسـ  جديد  ةشود و در ساخت واژآسانتر ياد گرفته مي

  .ميشوداستفاده از آن بيشتر 
بيني كند كـودك در  تواند پيشميو زايايي كالرك معتقد است سه اصل شفافيت، سادگي 

هـاي جديـد خـود اسـتفاده     هر مرحله از رشد زبانيش از چه فرآيندهايي براي ساخت واژه
شـده   هايي را از عناصـر شـناخته  بيني ميكند اول اينكه كودك اسمشفافيت پيش. خواهد كرد

ايـن  . صفر استفاده كندها با وندها از اشتقاق بسازد و دوم اينكه كودك قبل از تركيب ريشه
بينـي  سادگي پـيش . ده ياد بگيرنداست كه آنها بايد معاني وندها را قبل از استفا دليلبه اين 

كند كه كودك حداقل تغييرات ممكن را در سـاخت كلمـه جديـد بـه كـار گيـرد چـون        مي
سـتفاده  بنابراين آنها اول بايد از اشتقاق صفر ا. كمترين ميزان تغيير همان تغيير نكردن است

ده ميكنـد كـه سـبب تغييـر در ريشـه      به همين قياس كودك ابتـدا از ونـدهايي اسـتفا   . كنند
گيـري  در بهره. شوندكه سبب تغيير در ريشه مي ميكنداده سپس از وندهايي استف و شوندنمي

هاي داراي وند را با هـم تركيـب   سپس پايهو ها را از فرآيند تركيب، كودك بايد ابتدا ريشه
ه بسـامد بـاالتر درون داد منجـر ميشـود     اول اينكـ : كنـد بيني ميايي دو چيز را پيشايز. كند

دوم اينكـه   ؛بسـامد هاي كـم پربسامد استفاده كند سـپس از صـورت  هاي اول از صورت ،كودك
كننـد را  ن صورتي كه بزرگساالن اسـتفاده مي وقتي كودك چند گزينه شفاف داشته باشد هما

  ). 145، همان(تر است ت زايااستفاده كند كه همان صور
    سـال و   پـنج كودكي را از يـك سـال و هشـت مـاهگي تـا        هاي واژگانيكالرك نوآوري

ابـداعات واژگـاني كـودك     ةماهگي بررسي كرد و متوجه شد قبـل از دو سـالگي همـ   يازده
دو سـالگي تـا چهـار سـال و      ةدر فاصـل . آن هم تركيب دو اسم ،تركيب بوديند آحاصل فر

سـالگي   چهـار تـا   دو ةدر فاصل. شدابداعات را شامل مي هفتاد درصدركيب يازده ماهگي ت
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 درصـد  سي و چهـار هاي بعدي اين ميزان به بيست درصد ابداعات اشتقاقي بودند و در سال
سـه  سـالگي ميـزان آن    سهتا  دواز  ؛سال ديده نشد دواشتقاق صفر هم زير . افزايش يافت

 انهمـ ( بـود  ر درصداچهسالگي  ششتا  پنجاز  و پنج درصدسالگي  پنجتا  سهاز  ، درصد
   ).147و  146

هـاي مـادري غيـر از    ات واژگـاني كودكـاني ديگـر بـا زبان    كالرك پس از بررسي ابـداع 
ـ اوو سامي، مجـاري از خـانواده فـين    ةاز جمله عبري از خانواد(انگليسي  ، روسـي،  انيگري

  :گيرد نتيجه مي...) لهستاني، اسالويك و 
ت گيرند خيلي زود از فرآيند تركيب بـراي سـاخ  هاي ژرمني را فرا مياني كه زبانكودك«

 سـپس  .اسم است -ها شامل تركيب اسماين تركيب. هاي ابداعي خود استفاده ميكنندواژه
دهـد  هـاي مـا نشـان مي   داده.  ...هاي فعلي در تركيبهايشان اسـتفاده ميكننـد  آنها از ريشه

سازي را كه آنها اول آن فرآيندهاي واژه. اسندكودكان به زايايي در گفتار بزرگساالن حس
   .) 159:1998 كالرك،(» . گيرندن بيشتر استفاده ميكنند فرا ميبزرگساال

در ساخت  گيرد و از آناست كودك ابتدا اشتقاق را فرا ميهايي كه اشتقاق زاياتر در زبان«
تـدا از تركيـب   ر اسـت اب هايي كه تركيب زاياتكلمات جديد خود بهره ميجويد و در زبان

شناسـيِ زبـان كـودك    بنابراين اصول اكتساب ساخت واژه بستگي به رده. كنداستفاده مي
  ).176 همان(» .دارد

  
  ها داده -3

ايـن  . كودك نگارنده است ةهاي جديد و خودساختهاي مورد بررسي در اين مقاله واژه داده
 پـنج مـاهگي تـا    ششل و سا دوهاي جديدي است كه اين كودك دختر از سن  ها واژه داده

گـاه چنـين    ها به اين معناسـت كـه والـدين هـيچ    جديد بودن اين واژه. سالگي ساخته است
هـا را از افـراد يـا منـابع ديگـري       چنـين كـودك ايـن واژه   هم ،كلماتي را به كار نبرده بودند
ساخت نگارنـده  ة جديدي ميزماني كه كودك واژ. نشنيده بود نيزهمچون راديو و تلويزيون 

كـودك از  . كـرد ود در دفتري ثبـت مي آن واژه را به همراه بافتي كه واژه در آن به كار رفته ب
بـه   ،بود» مويي«اي كه ساخت ها كرد و اولين واژهماهگي شروع به ساخت اين واژه چهارده

گيره و كش سـر   انه، تل،شود و آن را به جاي برس، شمربوط مي» مو«ناي هر آنچه كه به مع
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. مـاهگي ثبـت شـد     سال و شش دوحاضر از سن  ةهاي او براي مطالعاما واژه. بردبه كار مي
پـس  . هاي او در ساخت واژه ثبت نشد و از بين رفـت راين تعداد قابل توجهي از نوآوريبناب

   ماهگي هم موارد بسـيار زيـاد ديگـري وجـود داشـت كـه كـودك         ششسال و  دواز سن 
شرايط ثبـت آنهـا را نداشـت و پـس از مـدتي بـه        هاي جديدي را ساخت اما نگارندهواژه

سال و  دواي كه در اين مطالعه استفاده شده و مربوط به سن تنها واژه. فراموشي سپرده شد
ژه اهميـت خاصـي دارد زيـرا    اين وا. است» مويي«سالگي نيست همان  پنجماهگي تا  شش

همـين دليـل در ايـن     بـه  ،دهد كودك اشتقاق را زودتر از تركيب فرا گرفتـه اسـت  نشان مي
  . مطالعه گنجانده شد

مـاهگي در آمريكـا زنـدگي كـرد و در ايـن       بيست و چهارتا  دوازدهاين كودك از سن 
 ةتوانست تا شماراو مي. پرسي كند فرا گرفتاحوال مدت زبان انگليسي را تا حدي كه بتواند

ياد گرفت امـا پـس    ها رااي همچون رنگچنين كلمات سادههماو . به انگليسي بشمرد پانزده
از بازگشت به ايران با او به انگليسي صحبت نشد و تحت هيچ آموزش زبان انگليسي قـرار  

  . نگرفت و پس از مدتي اطالعات مربوط به زبان انگليسي را فراموش كرد
او هم در بررسي گنجانده نشد زيرا فراتر از سطح كلمه بود و بـه   ةشد دو عبارت ساخته

عليك شـب  «اين دو عبارت . اي داشت جمله كرد بلكه نقش شبهيء يا شخصي داللت نميش
كـرد در  اسـتفاده مي » شب بخيـر «عنوان پاسخ  اولي را كودك به. بود» شب نه بخير«و » بخير

  . زماني كه موافق خوابيدن بود و دومي را زماني كه موافق خوابيدن نبود
  

  هال دادهتحلي -4
رفتـه در   كـار  دهاي صـرفي بـه  شده از نظر ساختاري و فرآينـ  ي ساختهها در اين بخش واژه

  .شوندساخت آنها بررسي مي
  هاي كودك كار رفته در نوواژه ندهاي بهفرآي
كه بـه خواننـده   (، معنا يا بافت آنها 11هاهاي كودك، تقطيع تكواژي آن واژه زير جدولهايدر 

ساخت كلمـه يـا اصـطالح و     ، سن كودك در زمان)كند منظور كودك را درك كندكمك مي
  .شونددستوري كلمات ساخته شده آورده مي ةمقول

                                                 
  .در تقطيع تكواژها در اين پژوهش واج ميانجي، تكواژ ميانجي محسوب شده است .  11
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  اندند اشتقاق ساخته شدهكلماتي كه با فرآي -)1(جدول 
ةمقول  ابداعي ةواژ  سن فيرد

  دستوري
  شرح

 قبالً توضيح داده شد  اسمmu – y – i  ماه 2سال و  11

 )جاي قيفي هب( بستني دمي  صفت dom – i  ماه 6سال و  22

 )جاي كيم هب( بستني چوبي  صفت ub – i č  ماه 6سال و  32

 )جاي ليتري هب( بستني ظرفي  صفت zarf – i  ماه 6سال و  42

 )بدون هسته(زيتون انگشتري  صفت Ɂangoštar – i  ماه 8سال و  52

 )مغزدار(شكالت مغزي  صفت maqz – i  ماه 1سال و  64

كه با   دل دردي( باتيدل ن  صفت nabât – i  ماه 2سال و  74
 )شودنبات خوب مي

– bi  ماه 4سال و  84 nahâyat 
– om نهايتم هم داريم؟ طبقه بي  صفت 

 چقدر لوسانه حرف زدي؟  قيد lus – âne  ماه 7سال و  94

 – bi – na - o  ماه 7سال و  104
y – id – e بياين قرص  قيد نجوييده بايد ها ر

 بخوريم؟

 )آسمان آبي(آسمان دريايي  صفت daryâ – y – i  هما 8سال و  114

سرسره با شيب (سرسره جيغي  صفت iq – i  ماه 10سال و  124
 )زياد

 كسي كه در بازي سوخته  صفت suz – ande  سال 135

  
  اندب ساخته شدهكلماتي كه با فرآيند تركي -)2(جدول 

 ةمقول  ابداعي ةواژ  سن فردي
  شرح  دستوري

 سس مخلوط با آب  اسم sos – Ɂâb  ماه 6ل و سا 12

 بازي قايم باشك  اسم  peydâ – bâzi  ماه  7سال و  22

 آسانسور  اسم  Ɂâsemân – sor  ماه 8سال و  32
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 ةمقول  ابداعي ةواژ  سن فردي
  شرح  دستوري

 آبسردكن  اسم  Ɂâb – xune  ماه 11سال و  42

 شودكه زود خسته مي كسي  صفت  xaste – šo  سال و دو ماه 53

 مسافر  صفت  safar – ro  ماه 4سال و  63

فردي كه چنـد بـار كـودك را دعـوا       صفت  da:vâ – kon  ماه 4سال و  73
  كرده است

 زندفردي كه زياد حرف مي  صفت  harf – zan  ماه 4سال و  83

 من آشپزدار ،داري تو مهمان  صفت  Ɂâš – paz – dâr  ماه 6سال و  93

د هـا را صـي   توري كـه سـتاره    اسم  tur – gir  ماه 6سال و  103
  كندمي

ــذا را  لهوســي  اسم  suz – gir  ماه 6سال و  113 ــه داغــي غ اي ك
  رديگمي

هاي شام را جمع كه ظرف  كسي  صفت  a:m – kon  ماه  10سال و  123
  كندمي

 Ɂaz – Ɂavval – e  ماه 11سال و  133

– Ɂârezu
 خيلي آرزو داشتن  قيد

14
  قيد dah – šambe  سال 4

ــرزمين   ــريم س ــس مي ــي پ  ك
 شنبه؟ عجايب؟ ده

 كندكسي كه زياد فراموش مي  صفت  farâmuš – kon  سال 154

gi  سال و يك ماه 164  – šo  ــي  صفت ــرت    كس ــش پ ــه حواس ك

 انداز خاك  اسم  tu – satl – rixt  ماه 2سال و  174

18
  صفت  vasâyel – gir  ماه 9سال و  4

ــرهاي    ــن پسـ ــت ايـ از دسـ
 گير وسايل

انــداز نيســت،  ايــن دســت  صفت badan – Ɂandâz  ماه 10 سال و 194
 اندازه بدن

 امسال  قيد  Ɂalân – sâl  ماه  11سال و  204
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 ةمقول  ابداعي ةواژ  سن فردي
  شرح  دستوري

 دهدكسي كه ماساژ مي  صفت  mâsâž – gar  سال 215

 گيردكسي كه ماساژ مي  صفت  mâsâž – gir  سال 225

 دستكشي كه كودك به پا كرده  صفت  pâ – garm – kon  سال 235

  
  :ل ساخته شداي كه با استفاده از فرآيند تبديكلمه -)3(جدول 

  ابداعي ةواژ  دستوري ةمقول  سن

 na –ʹdun12  صفت  سالگي 5

  : بافتي كه اين واژه در آن به كار رفته است
  !هالباسهات تو آشپزخونه نريزي! دخترم: مادر -
  فكر كردي من ندونم؟. دونممي: كودك -
  . است واقع او يك فعل را تبديل به صفت كردهدر
  

  اندب ساخته شدهركيكلماتي كه با اشتقاق و ت -)4(جدول 

  

                                                 
  .تكيه را روي هجاي دوم كلمه قرار داد  . 12

 ةمقول  ابداعي ةواژ  سن  فردي
  دستوري

  شرح

7سال و12
 ماه

Ɂend – e – lâv 
– e – bulu – torš 

 قبالً شرح داده شد  اسم

– dân  سال 24 eš – gâh 
– i دكتري كه پزشك نيست  صفت 

2سال و34
  ال دوربينيدستم  صفتdur – bin – i ماه

 )اي همان دستمال لوله(

3سال و44
  ماه

qahve – y – i –
y – e – kam – rang 
– por – rang 

 ارده شيره  اسم
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  ادامه -اندب ساخته شدهكلماتي كه با اشتقاق و تركي): 4( جدول
 ابداعي ةواژ  سن  فردي

 ةمقول
  دستوري

  شرح

– xand  ماه 3سال و  14 e –
Ɂâlu دار خنده  صفت 

 koš – t – an  ماه 4سال و  24
– yâd – dân معلمي كه كشتن را   صفت

 دهدياد مي

 – Ɂâzâr  ماه 11سال و  34
mehr – abun – i نوعي بازي  اسم 

  
  اندافتهكلماتي كه بسط معنائي ي -)5(جدول 

 ةمقول  ابداعي ةواژ  سن  فردي
  شرح  دستوري

– rân  ماه 6سال و  12 ande 
– g – i ماشين جاي فرمان به  اسم  

  جاي بادام هندي به  اسمmâh  ماه 8سال و  23
  .سوزنش كند نيست، تنده  صفت tond  ماه 10سال و 33
نه جوونه،  فالني نه پيره  صفت velarm  سال 44

  .لرمهو
كلفت باشه با هر خوابت   صفت koloft  سال 54

  .شيصدايي بيدار نمي
جاي  به(پام كسل شده   صفت kesel  ماه 1سال و  64

  )رفته خواب
  .آمپولش تيز بود  صفت tiz  ماه 6سال و  74

  
  انداس ساخته شدهكلماتي كه براساس قي -)6(جدول 

  شرح دستوري ةمقول  ابداعي ةواژ  سن  فردي

  شنوايي  صفت guš – âyi  ماه 7سال و  13

– dahan  ماه 7سال و  23
âyi چشايي  صفت  

  بينايي  صفت eš – âyič  ماه 7سال و  33

ببين جورابم پشت و   صفتolo – ru  ماه 2سال و  44
  روست يا جلورو؟
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 – sari – y  ماه 3سال و  54
o – sse با سريع السه است با  صفت

  رودچون تند راه مي
 – sari – y  ماه 3سال و  64

o – ddo الدوست كه امان سريعم  صفت
  روديواش راه مي

 – gol – e  ماه 5سال و  74
sar – fâš صفت  

سر را كه گل يكس
همانطور كند تعمير مي

كه كفاش كفش را 
  كندتعمير مي

 – Ɂârum  سال 85
unak اين شيطونك نيست،   اسم

  آرومونك است
مـورد از كلمـات فـوق قيـد،      پنج) 6(تا ) 1(هاي گردآوري شده در جداول  از بين واژه

از فرآيند اشـتقاق  يك واژه با استفاده . مورد از آنها صفت هستند چهلمورد اسم و  چهارده
 ؛انـد  واژه بر مبناي بسط معنايي ساخته شـده  هفتقياس و  مورد با  استفاده از هشتصفر، 

. فقط كودك آنها را در بافت خاص و غيرمتعارفي به كـار بـرده اسـت    و يعني در زبان بوده
Ɂa ul – pa ul  ر ناقص ساخته شده و كـودك  اي از اتباع است و با فرآيند تكرا هم نمونه

  .بردبه كار مي سالگي به بعد سهاز سن (šelaxte – pelaxte) آن را به جاي شلخته پلخته 
    مـورد از   نـه انـد كـه   هاي بررسي شده با فرآيند اشتقاق ساخته شـده مورد از واژه سيزده

خصوصاً آنكه . هستند و اين حاكي از زايايي اين وند است» ي-«ها اشتقاق با پسوند  نوواژه
  .با اين وند ساخته شده است نيز» مويي«ابداعي كودك يعني  ةاولين واژ

  
  بسامد وندهاي استفاده شده در كلمات مشتق -)7(جدول 

 13 تعداد كلمات مشتق
ـَ«و»ي-«با پيشوند   1 »ب«و»يد-«و پسوند»ن
  9 »ي-«با پسوند
  1 »انه-«با پسوند
  1 »َنده-«با پسوند

  1 »مُ-«و پسوند»بي-«يشوندبا پ
ين چنـ  »زايايي چيسـت « صرف خود در زير عنوان كتاب 29 ةنيز در صفح )1386(شقاقي   
  :گويدمي
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   هـاي جديـد   ها يـا جملـه  چنانچه بتوان فرآيندي را براي تغييرات آوايي يا ساختن واژه«
سـاز در زبـان    صـفت » ي -«براي مثال پسوند  ؛كنندبرد، آن فرآيند را زايا تلقي مي كار به

ار است و به هر اسم جديـدي متصـل ميشـود و    فارسي از قدرت زايايي بااليي برخورد
حتـي  . »اينشي، گشـتاري و نگـاره  اي، زاي، كاربردي، رايانهيارانه«مانند  ؛سازدصفت مي

» و نگـاره  يارانـه،  زنش، كاربرد، رايانه، گشتار،«گويشور با معناي اسمهاي كه  صورتيدر
يـا  نسـبت   »يـي  -«كه صفت سـاخته شـده بـا پسـوند     زندنباشد بدرستي حدس مي آشنا

   ».رساندوابستگي به اسم موردنظر را مي
به اسم ساخته شـده و بـه معنـاي ايـن     » ي -«هم از اضافه كردن پسوند » مويي«واقع در
جـاي تمـام ابزارهـاي مربـوط بـه مـو        ، اما چون به»شودهر آنچه كه به مو مربوط مي«: است

رفـت نگارنـده آن را اسـم تلقـي كـرده اسـت و       به كار مـي ) رس، شانه، تل، گيره و كشب(
  .است مشخص است كه كودك اين واژه را بسط معنايي نيز داده 

ه واژ هفـت هاي مورد مطالعه با فرآيند تركيب ساخته شدند و مورد از واژه بيست و سه
. ي از ساخت فعـل ديـده نشـد   اين كودك مورد ةشد هاي ثبتدر واژه. مركب بودند -مشتق

بوده اما نگارنده آن را ثبت نكرده است يا شايد پس  نيزنشدة او فعل  هاي ثبتشايد در واژه
  .سالگي ساختن فعل را شروع كند پنجاز 

  مركب -بررسي ساختاري كلمات مركب و مشتق
  ساختار كلمات مركب -)8(جدول

انواع 
  بتركي

  آشپزدار  بن فعل+ بن فعل + اسم 
 سال االن  اسم+ د قي

  سوزگير  بن فعل+ بن فعل 

  بن فعل+ اسم 
كـن،  سـر، فرامـوش   انداز، آسـمان تورگير، بدن

آلـو،  زن، خنـده كن، سفررو، دعـواكن، حـرف  جمع
  گير، ماساژگر، ماساژگيروسايل

  كن گرمپا  بن فعل+ اسم + اسم 
  شنبه ده  اسم+ عدد 

  )اندازجاي خاك هب( تو سطل ريخت  بن فعل+ اسم + حرف اضافه 
  پيدابازي  اسم+ صفت 
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  آب، آبخونه -سس  اسم+ اسم 
  شوشو ، گيجخسته  بن فعل+ صفت 

  مركب - ساختار كلمات مشتق -)9(جدول

ــواع  انــ
 -مشــتق
  مركب

  )توان ديداي كه از ميان آن ميدستمال لوله(دوربيني پسوند+بن فعل+صفت
+پسوند+پسوند+بن فعل

  )دكتري كه پزشك نيست(انشگاهي د پسوند

+اسم+واژه بست+اسم
  اند الوِ بلُو تُرش صفت+اسم+واژه بست

+واژه بست+پسوند+اسم
  )جاي ارده شيره به(پررنگ  -ايِ كمرنگقهوه اسم+صفت+اسم+صفت

بن فعلي+پسوند+بن فعل
آلود بوده آلو (كه مختصر شده 
 )شده

  )دارجاي خنده به( آلو خنده

وند+وند تصريفي+بن فعل
  )دهدمعلمي كه كشتن ياد مي(دان  ن يادمعلم كشت بن فعل+اسم+مصدرساز

ي كه كودك، كودك ياسم باز(مهربوني-آزار  پسوند+ اسم + اسم 
  )دادبعد هلَش مي ،بوسيدميكرد و ميديگري را بغل

  
. انـد  سـاخته شـده  » ي -«فرآيند اشتقاق و با پسوند  ةوسيل مورد از كلمات ساخته شده به نه

» ي -« بنـابراين  .دارنـد » ي -«مركب هـم در سـاخت خـود     -مورد از كلمات مشتق چهار
مركـب   -زاياترين وند مورد استفاده توسط اين كودك در ساخت كلمـات مشـتق و مشـتق   

در . اندساخته شده بن فعل+ مورد با فرآيند اسم  دوازدهمركب،  ةكلم بيست و سهاز . است
مركـب هـم    -مشتق ةكلم هفتاز . هرحال بن فعل به كار رفته است به نيزديگر  ةكلم شش
  . اند مورد با بن فعل ساخته شده چهار
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  بسامد فرآيندهاي ساخت واژه - )10(جدول 
  تعداد خت واژهند سافرآي

  23 بركيت

  13 اشتقاق

  7 ب و اشتقاقتركي

  1 )تبديل(اشتقاق صفر

  1 تكرار

  8 اسقي

  7  يبسط معنائ

  
  جهنتي -5

. هاي اين كـودك تركيـب اسـت   هاي فوق نشان داد زاياترين فرآيند در ساخت نوواژهبررسي
 چهاردهكه كودك در است اما اولين فرآيندي » بن فعل+ اسم « نيزپربسامدترين نوع تركيب 

بيني اصل زايايي  خالف پيشآن بهره برد اشتقاق بود و اين برماهگي براي ساخت نوواژه از 
او . هـاي سـاخت واژه را يـاد ميگيـرد     فرآينـد  گويد كودك ابتدا زاياترينكالرك است كه مي

را يـاد  است كودك ابتدا تركيب  آن زبان تركيب زاياتر ةگويد اگر در زباني با توجه به ردمي
گيرد و از آن در سـاخت واژه  است كودك ابتدا اشتقاق را ياد ميگيرد و اگر اشتقاق زاياتر مي

: ژرمنـي نيـز ميگويـد    ةكالرك در مورد فراگيري زبانهاي خانواد. استفاده ميكند جديد خود
دهد كـودك  اما پژوهش حاضر نشان مي ».كنده ميسال فقط از تركيب استفاد كودك زير دو«

بيني  رك گفته است شفافيت پيشكال. سال از اشتقاق استفاده كرده است دوبان زير ز فارسي
هاي پژوهش  ها با وندها از اشتقاق صفر بهره ببرد اما داده كند كودك قبل از تركيب ريشهمي

پـنج  سازي را فقـط در يـك مـورد آن هـم در سـن       حاضر نشان داد كودك اين فرايند واژه
  .بود) اشتقاق( تركيب يك ريشه با يك وند نيزاولين نوواژه او  استفاده كرده است و سالگي
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