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 . مقدمه1

 مفهومبه طور خاص  یسازواژه یندهایواژه به طور عام و در فرادر ساخت مطرحمباحث جمله  از

که  استمشابهی از زایایی توسط محققان مختلف ارائه شده وبیش های کمتعریفاست.  یاییزا

 ةوسیلبه های جدید بندی نمود: زایایی به معنای تولید صورتگونه جمعها را اینتوان آنمی

؛ 1981، 3؛ اَل و بویج1981، 2؛ لیبر1976، 1قواعد و فرآیندهای موجود در زبان است )آرونوف

 و شودمی تربینییشآن قابل پ یباشد معنا یاترزا یندیفرآهرچه (. 2007، 5و بویج 2004، 4بائر

چه هر که یحال برد، در یکل کلمه پ یتک اجزا به معناتک یبا کنار هم گذاشتن معنا توانمی

(. 2004)بائر،  شودیکاسته م یزآن ن ییمعنا پذیرییبترک یزانباشد از م ترکم یندیفرآ یاییزا

 7( و باین2003) 6(، هی1996، 1992محققان این حوزه همچون بائر ) ةالزم به ذکر است که عمد

دانند و آن را بر روی یک پیوستار مطرح ( زایایی را مفهومی مدرج می2009، 1993، 1992)

   . کنندمی

آید که دارای ی به حساب میسازواژهی هاراهو پرتکرارترین  نیترمهمیکی از  8فرایند اشتقاق

دو نوع پرتکرار پیشوندافزایی و پسوندافزایی است. در نوع نخست، وند به پیش از پایه و در نوع دوم 

و پسوندها در  یشوندهاتعداد پ ةیسبا توجه به مقا(. 2007شود )بویج، به پس از پایه متصل می

 ی،انورگیوی و و  1391 ی،کلباس ،1388 ی،رواق، 1386 یدورد،)فرش یرانیمطالعات محققان ا

تر از تعداد پسوندها است. از طرف کم یارمراتب بسبه  یشوندهاشد که تعداد پ(، مشاهده 1392

 یسزبان فار یپسوندها یاشتقاق به بررس یندفرآ ةینزم گرفته درصورت یهاغالب پژوهش یگر،د

منظور  به ،است. در اثر حاضر شدهندرت مطالعه  به یشوندهااند و موضوعات مربوط به پپرداخته

 بنیادیکرهپ یمعاصر با روش یزبان فارساشتقاقی  یشوندهایپ یاییزا یپرکردن خأل مذکور، به بررس

از حیث کاربردی به  زایایی پیشوندها عالوه بر اهمیت نظری آن، ةشناسایی درج .شودیپرداخته م

ا دانستن بکه  یمعن ینبه ازبانان بسیار کارآمد است؛ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی ةویژه در زمین

آموزش زبان،  ةها را طراحی نمود چراکه در حوزتوان ترتیب آموزش آنزایایی پیشوندها می ةدرج

                                                             
1. Aronoff 

2. Lieber 

3. Al and Booij 

4. Bauer 

5. Booij 

6. Hay 

7. Baayen 

8. derivation 
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  1یفهشوند )اُکمیآموزش داده تر زایا های کمها و واژههای زایا و سپس ساختها و واژهابتدا ساخت

مطالعاتی، چارچوب نظری و روش پژوهش،  ةدر اثر حاضر، پس از معرفی پیشین(. 2007و همکاران، 

مقوله بودن شوند و از حیث حافظ بررسی می 2های پژوهش بر حسب شاخص زایایی سراسریداده

صورت به درونداد هر پیشوند نیز  ةمقول 3گیرند. همچنین سرنمونیا نبودن مورد مطالعه قرار می

 شود.مجزا مطالعه می

 
 پژوهش ة. پیشین2

 ةنیافته در زمیهای انجامدر این بخش ذیل دو عنوان کلی پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی، پژوهش

 شوند. زایایی مرور می
 

 . پژوهشگران ایرانی2-1

 صرفی و فرآیندهای ی زایایی صرفی، مشخصاتریگاندازه یهاروش( به بررسی 1389بدخشان )

پرداخته است. وی بر اساس  فارسی زبان در صرفی فرآیندهای عملکرد بر موجود یهاتیمحدود

 یهافرهنگو نیز تعدادی از  های زبان فارسیپایگاه داده( و بررسی 2003) 4چارچوب نظری پالگ

خاطرنشان کرده است که زایایی امری مطلق نیست بلکه مفهومی پیوستاری است  زبان فارسی،

 ه بی زبانی جدید که هاصورتیک فرآیند صرفی در زمان حال و تعداد  نیب یمیمستق ةرابطو 

وی، بین زایایی یک فرآیند  ةبه عقید نیچنهموجود دارد.  شوندیساخته مآن فرآیند  ةلیوس

معکوس وجود دارد. همچنین وی در اثر خود،  ةرابطی ناظر بر آن هاتیمحدودصرفی و 

ی صرفی، نحوی، آوایی، و معنایی بر عملکرد زایایی فرآیند ترکیب در زبان فارسی را هاتیمحدود

 . داده استمورد بررسی قرار 

در  هانآ( به بررسی پیشوندهای زبان فارسی، تعیین انواع تصریفی و اشتقاقی 1389فراگردی )

به  هانآی بندطبقهکارکرد این دو گروه از پیشوندها در زبان فارسی و  ةسیمقازبان فارسی معاصر، 

ی خود از هادادهی آورجمعبرای  اواست.  معنایی پرداخته ةگسترلحاظ بسامد وقوع، زایایی، و 

                                                             
1. O'keeffe 

2. global productivity 

3. prototype 

4. Plag 
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 زایایی. چارچوب نظری این پژوهش مفهوم زایایی و نیمهفرهنگ بزرگ سخن استفاده نموده است

تعداد پیشوندهای کاربردی در فارسی معاصر، نقش کردن مشخص هدف آن( است و 2004بائر )

سازی، تعیین وضعیت پیشوندهای اشتقاقی نسبت به پیشوندهای  ه پیشوندهای اشتقاقی در واژ

کواژها و ی این تهاتکواژگونهتصریفی از حیث نزدیکی یا عدم نزدیکی به پایه، و چگونگی توزیع 

، حداقل و حداکثر بسامد وقوع پیشوندهای سترون هابرحسب یافتهباشد. می هاآنمعنایی  ةگستر

( تا -)پیشوند غیر 47زایا بسامد بین  در نوسان است. در این پژوهش، پیشوندهای نیمه 15تا  2از 

. با توجه اندبوده( به باال -)پیشوند سر 322اند و بسامد پیشوندهای زایا از ( داشته-)پیشوند بر 197

 200از  ترکمسترون،  50ها، وندهایی با بسامد زیر آمده از تحلیل دادهدستنتایج آماری بهبه 

که مشخص نیست  کردخاطرنشان  باید. البته اندشدهزایا قلمداد  200بیش از  تینها درزایا و  مهین

 هبو این اعداد را  کردزایایی پیشوندها معرفی  ةتوان چنین تعبیر آماری را برای محاسبمی چگونه

 حد و حدود میزان زایایی در نظر گرفت. عنوان

( و پایگاه 1994ی سنجش زایایی باین )هاروش( با استفاده از 1392امیرارجمندی و عاصی )

برای  ،ها معتقدندآناند. ی زبان فارسی، زایایی فرایند ترکیب را در زبان فارسی مطالعه کردههاداده

نقش ها بسامد موردی یی که در آنهافرمول، استفاده از ترکوچکی هاکرهیپزایایی در  ةمطالع

ین اهای . هچنین، طبق بررسیخواهد داد به دستی را ترمطمئن ةجینتنداشته باشد  یمیمستق

ضمیر+ »ترین زایایی را دارد و فرآیند بیش« اسم + اسم»، در زبان فارسی فرآیند ترکیب پژوهش

زایایی در میان ، هایافتهترین میزان زایایی برخوردار است. بر حسب از کم« + ضمیر اضافهحرف

واژی در زمان گذشته مد نظر باشد . اگر زایایی ساختتفاوت وجود دارد گذشتهحال و  هایزمان

ها زایایی است، اما اگر زایایی در زمان حال مورد نظر باشد، کثرت نمونه ةنشانها بسامد باالی نمونه

 زایایی است. ةنشان  ی با بسامد پایین نمونه،هاواژهبه معنای زایایی نیست بلکه افزایش 

 

 . پژوهشگران غیرایرانی2-2

 in- و ،ly-، ness-، ity-، -un( به بررسی زایایی پنج وند اشتقاقی انگلیسی 1996) 1باین و رنوف

 ةنمودها و رابطپس از تمرکز بر روی تک هاآناند. پرداخته 2ای کوبیلدمیلیون کلمه 18 ةدر در پیکر

ی ساختاری هایژگیورشد واژگان، به بررسی  ةها بر درجچنین نقش تعداد آنها و همها با نوواژهآن
                                                             
1. Renouf 

2. COBUILD 
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( زایایی این 1994، 1993، 1992) نیبا P اند و سپس از طریق شاخصابداعات واژگانی پرداخته

( 1988) 1که برخالف ادعای کانن انجام محاسبات مشخص شد. پس از اندکردهپنج وند را مطالعه 

 بود پسوند ( ادعا کرده1819-1961) 2وبستربر روی فرهنگ مریم مطالعه باکه 

 -ly  غیرزایاست، وندهای-ly، un- و ،-ness ًتأیید  همقال این زایا هستند. یکی از نتایج مهم کامال

 زایایی است. ة( در محاسب1994، 1993، 1992باین ) فرمول

شواهدی رویکرد  ة( پس از معرفی دو دیدگاه زایایی مدرج و زایایی مطلق، با ارائ2003هی )

 )مانند زبان انگلیسی در وندها برخی او بر این باور است که. کندمینخست را تأیید 

-ness ) مانند برخی و  هستند زایا بسیار(-th ) ًبعضی با دیگر نیز برخی و نیستند زایا اصال 

احتمال به  سازندمی تریتجزیهقابل هایصورت که باشند. وندهایی زایا توانندمی خاص هایپایه

مؤید  نکته سازند. اینمی ترکم پذیریتجزیه ةدرج با هاییواژه که هستند وندهایی از زایاتر زیاد

را  P شاخص زایایی، ادامه رداو . است ذهنی واژگان بازتاب واژیساخت زایایی که این مطلب است

 . دکنمیکارایی آن را در شناسایی زایایی وندها تشریح  و ارائه (1994، 1993، 1992) به نقل از باین

 گیری شود یا خیر، خاطرنشانتواند اندازه( در پاسخ به این پرسش که آیا زایایی می2004بائر )

رونوف از آ نقل بهتوان زایایی را با فراوانی نوعی یکی دانست زیرا کند که در این زمینه نمیمی

وع شوند فقط احتمال وقها وجود دارند که باعث میهای بسیاری روی پایه( محدودیت1976)

های ممکن های موجود به واژهچنین اتکا به نسبت واژهباشد. همفرآیندهای خاصی وجود داشته 

نمودها را وارد محاسبات کرد تا بتوان به نتیجه باید فراوانی موردی و تک و در داردنیز اشکاالتی 

و د اوظور، سازی دست یافت. به همین مناعتمادی در تعیین زایایی فرایندهای واژهنتایج قابل

زایایی معرفی  ةهای مناسبی برای محاسب( را شاخص1994، 1993، 1992ین )با *P و Pمقیاس 

 .کندمی

( شرایط تحقق زایایی 1: دهدپاسخ میهای زیر ( در پژوهش خود به پرسش2009باین )

واژی چگونه ساخت ةزایاییِ مقول ة( درج3مدرج است؟، و  ة( آیا زایایی اساساً یک پدید2چیست؟، 

است.  زایاتر بقیه به نسبت داردتری ی که اعضای بیشامقوله او معتقد استی شود؟ ریگاندازهباید 

عی نو. اولین فرمول، نسبت فراوانی  کندمی  هایی را ارائهزایایی، فرمول ةمحاسبهمچنین، برای 

                                                             
1. Cannon 

2. Merriam-Webster 
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(V( به فراوانی موردی )N )دومین شودیگفته م 1بالفعل یکره است که به آن زایاییپ یهاهواژ .

سومین مقیاس شود. و نامیده می 3یا زایایی بالقوه 2زایایی ةدرج است که Pمقیاس زایایی 

 5نمود ، زایایی سراسری یا زایایی مشروط به تک4است که با نام زایایی کلی P*گیری زایاییاندازه

که از آن جمله بستگی دارد ( زایایی به عوامل متفاوتی 2009باین ) ةبه عقید .شودیم شناخته

 . اشاره کرد، گذر زمان، و واژگان ذهنی 6توان به سیاقمی

 ازاند که نجام دادها -esque های مختلف پسوند( پژوهشی بر روی ویژگی2012) 7لیو و شن

 ةکربنیاد است. این پژوهش بر روی پیها، بررسی زایایی این پسوند به روش پیکرهاین ویژگی ةجمل

COCA8  است. شده  جامان دارد،میلیون واژه )در زمان انجام این پژوهش( را  410که بیش از

 ة( است. با استفاده از فرمول محاسب2003محاسباتی این پژوهش نیز اثر پالگ )چارچوب نظری و 

 زایایی پسوند ةاز پیکره، درج آمدهدستبههای و داده Pزایایی برحسب مقیاس 

 -esque ةپالگ، نسبتاً زیاد است. نتیج یکه بر طبق آرا آمده است دست به 80/9رابر با %ب 

 معموالًچنین این پسوند رود. هممی شماربه ا زای esque-د دهد که پسونآمده نشان میدستبه

سازد مطالب دانشگاهی می نیچنهمها و مجالت، روزنامه مانند یرسمهای کلمات جدید در بافت

 .شودیم استفادهندرت های گفتاری به و در بافت

در این زمینه، زایایی را مفهومی  شدههای انجامطور که مشاهده شد، تمامی پژوهشهمان

 ةبرای محاسب( 2009، 1994، 1993، 1992)ین های بااند و عمدتاً از شاخصمدرج معرفی کرده

 .  اندکردهآن استفاده 
 

 . چارچوب نظری3

زایایی  ةهای محاسبچارچوب نظری پژوهش حاضر دارای دو بخش است. در بخش نخست شاخص

سرنمون  ةد. در بخش دوم نیز نظرینشوها معرفی میبه همراه نقاط قوت و ضعف هر یک از آن

                                                             
1. realized productivity 

2. degree of productivity 

3. potential productivity 

4. general productivity 

5. hapax-conditioned degree of productivity 
6. register 

7. Liu and Shen 

8. Corpus of Contemporary American English 
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به ذکر است که بخش نخست چارچوب نظری عمدتاً برای پاسخ به پرسش . الزم شودمیمعرفی 

 . شودمیدوم و سوم استفاده  یهانخست و بخش دوم برای پاسخ به پرسش

 

 گیری زایاییهای اندازه. روش1-3
. ندکمیزایایی ارائه  ة( یکی از اولین پژوهشگرانی است که شاخصی برای محاسب1976آرونوف )

های موجود( به های تولیدشده توسط آن قاعده )واژهصورت نسبت واژهبه زایایی یک قاعده را  او

باین  فرمولی که توسط آن قاعده تولید شوند.توانند میکه کند تعریف میهای ممکنی تعداد واژه

Iاند ( برای این مفهوم ارائه داده1991) 1و لیبر =
V

S
همان شاخص زایایی،  Iباشد که در آن، می 

V های موجود و تعداد واژهS جمله اشکاالت اساسی این فرمول  های ممکن است. ازتعداد واژه

های ممکن توان تعداد واژهی پایه، نمیرو برهای ممکن به تعداد محدودیت توجه بااین است که 

 .کردسازی را به طور دقیق مشخص واژه ةیک قاعد

Pزایایی، فرمول  ةهای محاسباز دیگر فرمول =
n1

N
. ( ارائه شده است1992باین )است که توسط  

کل فراوانی موردی کلماتی است که با آن فرآیند خاص در  Nنمودها و تعداد تک 1nدر این فرمول، 

 نیتخم را خاص ةمقول کی در واژگان رشد میزان ،روش نیا( 2009نظر باین ) ازاند. پیکره تولید شده

(، 1991باین و لیبر ) ة. به عقیدکندیم محاسبه را کرهیپ در هانوواژه با مواجهه احتمال زانیم و زندیم

 ترزرگبحجم پیکره است یعنی هرچه پیکره  بهآید وابسته دست میبه زایایی که با این فرمول  ةدرج

توان به اتکاتر است، اما نقص آن این است که دیگر با استفاده از آن نمیقابل  آمدهدستبهباشد عدد 

« زایایی سراسری»( شاخص دیگری را با نام 2009، باین )رو نیا ازها با یکدیگر پرداخت. پیکره ةمقایس

∗Pنظر با فرمول  . شاخص موردکندمیارائه *P یا  =
n1.E.t

ht
 Eشود. در این فرمول، محاسبه می 

باین  ة. به عقیداستنمودها تعداد تک hتعداد فراوانی موردی پیکره، و  tواژی، ساخت ةعالمت مقول

 دهدیم را امکان نیا گرپژوهش به آن یهاداده بر روی محاسبات انجام و کرهیپ از استفاده(، 2009)

گونه چ زمان، یط در یحت و ،ی(نوشتار به یگفتار زبان از) مختلف یهااقیس در ییایزا ةدرج ابدیدر تا

نسبت به شاخص  *Pشاخص  ةگفت. در پژوهش حاضر نیز به دلیل برتری پیشباشد متفاوتتواند می

P از شاخص ،P* شود.زایایی پیشوندهای اشتقاقی استفاده می ةدر محاسب  

                                                             
1. Lieber 
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 سرنمون ة. نظری2-3

 1شرایط الزم و کافیمدل  موسوم بهسنتی ارسطویی  ةسرنمون در برابر ناکارآمدی نظری ةنظری

ای تعلق داشته باشد، باید دارای که یک عضو به مقولهبر حسب این مدل، برای این ایجاد شد.

بندی شرایطی باشد که برای تعریف آن مقوله الزم و در عین حال کافی است. مدل ارسطویی مقوله

 دارای شش ویژگی زیر است:

ثابتی است.های بندی وابسته به شرایط یا ویژگیمقوله (1

طور جداگانه الزم است.به هر شرط  (2

شرایط دوگانه )بله یا خیر( هستند. (3

عضویت در مقوله، موضوعی دوگانه )بله یا خیر( است. (4

مرز مشخص دارند. هامقوله (5

اعضای یک مقوله از حیث عضویت در آن مقوله در یک وضعیت برابر قرار دارند  ةهم (6

.(2006، 3؛ اوانز و گرین2002، 2)لبنر

 ةتوان مقولکه چگونه می سؤال( از اولین پژوهشگرانی بود که با طرح این 1958) 4ویتگنشتاین

ه چالش بندی را بارسطویی مقوله ةهایی برای این پرسش، نظریپاسخ ةارائ بارا تعریف کرد و « بازی»

های مشترک نیستند ای از ویژگیبازی دارای مجموعه ةاعضای مختلف مقول او باور دارد کهکشید. 

ها بازی را از غیربازی متمایز کرد. همچنین، مرز این مقوله مبهم است و آن ةواسطبه که بتوان 

ی یهامسلماً ویژگیاگرچه همچنین، شود. اعضا نسبت داده  ةای قطعی وجود ندارد که به هممشخصه

ها و برخی دیگر ما برخی از اعضا دارای تعدادی از این ویژگیبرای تعریف هر مقوله وجود دارد؛ ا

نشتاین ویتگ یاعضا مشترک نیستند. آرا ةها بین همتعدادی دیگر هستند و این ویژگی ةدربردارند

صورت منسجم در به ( پی گرفته شد و 1978، 1977، 1975بندی توسط رُش )در مورد مقوله

ین ها بود. اواژهبندی رنگاین نظریه، دسته ةسرنمون ارائه گردید. سرچشم ةنام نظریبه ای نظریه

توان شوند یا نمیمی ها نادیده گرفتهها برخی رنگبندی آنها و دستهموضوع که در طیف رنگ

 ةمشخص جای داد محققان را به سمت تعریف یک نظری ةها را در یک مقولطبق مدل ارسطویی آن

ری های بهتها دریافتند که برخی اعضای یک مقوله نسبت به سایر اعضا، نمونهجدید سوق داد. آن

                                                             
1. Necessary and Sufficient Conditions 

2. Löbner 

3. Evans and Green 

4. Wittgenstein 
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های رُش . نتایج پژوهششدند دهینام« سرنمون»های بهتر برای آن مقوله هستند و این نمونه

ها برحسب شرایط الزم و کافی با واقعیت تعریف مقوله که ( نشان داد1978، 1977، 1975)

ها که در بازیابی ذهنی اعضای مختلف یک مقوله، سرنمون تضاد است چرا ها درشناختی مقولهروان

های متعدد تجربی چهار ویژگی مهم شوند. وی با انجام آزمایشتر از سایر اعضا بازیابی میسریع

. اعضای 2ند. هست ها دارای ساختار شباهت خانوادگیمقوله. 1: کردسرنمون را این گونه بیان  ةنظری

. 4ها مبهم است و در حاشیه هامقوله. مرز 3خود نیستند.  ةمقول ةیکسان نمایند ةانداز بهمقوله 

 .کردهای الزم و کافی تعریف های واحدی از مشخصهمجموعه بر اساستوان ها را نمیمقوله

 
 . روش پژوهش4

فراگردی  (،1386فرشیدورد )ابتدا پیشوندهای مورد نظر پژوهش با بررسی دقیق آثاری همچون 

انتخاب شدند. دهخدا  ةناملغت و معین فرهنگ عمید، فرهنگ سخن، بزرگ فرهنگ (،1389)

حال  تمام پیشوندهای زنده و درتا الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر، سعی شده است 

یا  (-و دش -شده )مانند هامزبان فارسی انتخاب شوند. بنابراین، پیشوندهای منسوخ ةاستفاد

های اند. با در نظر گرفتن مؤلفه( در این اثر مورد بررسی قرار نگرفته-و می -انند نـتصریفی )م

ه ک شدندپیشوند اشتقاقی برای بررسی انتخاب  19نهایت  درگفته برای انتخاب پیشوندها، پیش

 باشند: به قرار زیر می

، -ا، و-، نا-، ال-، فرود-، فرو-فراز، -، فرا-، غیر-، ضد-، پیش-، پس-، بی-، بال-، بُل-، باز-، با-ابر

 .-، هم-ور

( است. 2009احمد و همکاران، )آل 2همشهری  ةمورد مطالعه در این پژوهش پیکر ةپیکر

همشهری از  ةهزار سند است، آرشیو روزنام 318ای که حاوی کلمهمیلیون 150 ةاین پیکر

خوان است. لکترونیکیِ ماشینا ةدادمورد نظر یک  ةباشد. پیکرمی 1386تا  1375های سال

به منظور استخراج اطالعات از آن استفاده نمود. در  1نماافزار واژهتوان از یک نرمبنابراین می

های دارای ( برای استخراج واژه2014، 3)آنتونی 2کانکنمای انتافزار واژهپژوهش حاضر از نرم

 . شودمیپیشوندهای مورد نظر استفاده 

                                                             
1. concordancer 

2. AntConc 

3. Anthony 
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پیشوند فوق در  19هایی که ها به این صورت است که ابتدا تمامی واژهدهروش استخراج دا

کانک و با دستور جستجوی پیشوند* و پیشوند افزار انتبا استفاده از نرم دارندقرار  هاآن ابتدای

، هاهای نامرتبط یا اصطالحاً فیلترکردن دادهبعد، برای حذف داده ة. در مرحل1شوندمیاستخراج  #

افزار اکسل شان به نرمجوی فوق به همراه بافت متنیوآمده از جستدستهای بهدادهتمامی 

. پیش از حذف موارد شوندمیسازی های خام به ترتیب حروف الفبا مرتبسپس، داده ومنتقل 

بوده است. پس از بررسی مورد به  10،390،773بررسی  های موردنادرست و نامرتبط، حجم داده

اند. مورد باقی مانده 1،528،916میلیون واژه و حذف موارد نادرست،  10مورد تمامی این حدوداً 

 باشند: های دارای این پیشوندها به تفکیک هر پیشوند به شرح زیر میفراوانی موردی واژه

مورد، بی:  12،943مورد، بال:  8د، بل: مور 189،030مورد، باز:  47،288مورد، با:  3،350ابر: 

 126،519مورد، غیر:  19،297مورد، ضد:  194،788مورد، پیش:  11،143مورد، پس:  161،125

مورد،  3،022مورد، ال:  1،659مورد، فرود:  17،833مورد، فرو:  48مورد، فراز:  40،102مورد، فرا: 

 مورد. 396،679د، هم: مور 2،895مورد، ور:  88،598مورد، وا:  213،496نا: 

 دست آمد که به قرار زیر است:به ها های نامرتبط، تنوعی از آنپس از حذف داده

 شدند؛ مانند می محسوب بسیط زمانی(هم لحاظ )از که هاییواژه بسیط: هایداده

ابراهیم، ابرشناسی، بادام، بادمجان، بازرگان، بازی، فروردین، فروشنده، واجد، البراتوار، »

 «البه

  یجانیالر، فرووالدنر ،یدهفروه)فروغ(  ،یانبازآلبرت( »)اسامی خاص؛ مانند» 

 ناموزن، ابرتترجمه، ابردمرد،  یت،ولئمسیب»امالیی و نگارشی؛ مانند  غلط دارای موارد

(، ی)وارستگ ی(، فرونغلطد، فروگاه )فرودگاه(، فروگزار )فروگذار(، واستگید)بازد یدباز

 ها،یوارهد یزشر وخاک  یکیکاهش مقاومت مکان»یا « القل )الاقل((، ی)واگذار یواگذا

  «کارییزهر وسرشار از ظرافت 

                                                             
اشتباه  گذاری نسبتاً زیاد است، بسیاری از پیشوندها بههمشهری، خطاهای مربوط به فاصله ةکه در پیکر آنجا از. 1

جوی فوق، هم وشان وجود دارد. با انتخاب دستور جستها و پایهکامل بین آن ةاند و یک فاصلخود نچسبیده ةبه پای

اند، کامل نگاشته شده ةاشتباه با یک فاصلهایی که به اند و هم آنشان چسبیدهدرستی به پایهپیشوندهایی که به 

 شوند. بازیابی می
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 ر جنگ نیاکان شما س با آییناو »اضافه بودند؛ مانند حرف مواردی که پیشوند نبودند؛ بلکه

م و رفاه عمو ضد آسایشخاموش کند،  با نفرتاصلی فیلم سیگار خود را  ةدارد، هنرپیش

 «است.

زنی ها از حیث درونداد و بروندادشان برچسببرای پاسخ به پرسش دوم و سوم، باید داده

 واژگانی درونداد و ستونی ةافزار اکسل، فقط به مقولشدند. به همین منظور یک ستون در نرممی

شده برای این هدف های واژگانی استفادهداد تعلق گرفت. مقولهواژگانی برون ةدیگر به مقول

 جمله و ضمیر متقابل.از: اسم، صفت، قید، فعل، مصدر، ضمیر، شبه ندتعبار

 1های دوم و سوم از آزمون مجذور خیدر نهایت نیز برای تحلیل آمارهای مربوط به پرسش

 استفاده شد.  2اساسپیافزار اسدر نرم

ها اشاره زنی دادهها و قراردادهای برچسبترین نکتهدر این بخش الزم است به برخی از مهم

 :کرد

یب»نظر گرفته شدند. مانند  در یک نوعمتفاوت داشتند،  یبودند اما دو امال یکسانکه  یکلمات -

 .«یکدموکراتیرغ»و  «یکدمکراتیرغ»، «محتوایب»و  «یمحتو

، «معنایب»و  «یمعنیب»نظر گرفته شدند. مانند  مستقل در ،داشتند یاقکه تفاوت در س یکلمات -

 «.نشونیب»و « نشانیب»

 نظر گرفته شدند. مدخل در یکها، زمان ةو هم هایغهص ةها در همفعل ةشدیفتصر یهاصورت -

 ها، عالوه بر بافتچنین بسیط و غیربسیط بودن آنها، و همدرونداد و برونداد واژه ةدر تعیین مقول -

 مورد نظر، از چهار فرهنگ دهخدا، عمید، معین و فرهنگ بزرگ سخن استفاده شد. ةواژ

واژگانی متفاوت بودند، جداگانه فهرست  ةکلماتی که از حیث صورت، یکسان اما از حیث مقول -

که درونداد یکسان اسم داشت اما با دو برونداد قید « بااهمیت»د. مانند: برچسب خوردن و شده

با درونداد اسم و دو برونداد اسم و صفت؛ « ضداخالق»های و صفت در بافت مشاهده شد. واژه

 سایر موارد بودند. جمله ازبا درونداد اسم و دو برونداد قید و صفت « بالتردید»و 

اد طور مثال، برچسب بروندشده با پیشوند انجام شد. بهساخته ةواژزنی برونداد بر اساس برچسب -

دو صفت در نظر گرفته شد؛ چراکه ابتدا از اتصال پیشوند  هر« دانشیبی»و « دانشبی» ةدو واژ

                                                             
1. chi-square 

2. SPSS 
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 ةبه پایه یک واژه ساخته شده، سپس این واژه در ترکیب با وندها یا کلمات دیگر تبدیل به واژ

 جدید شد.

عنوان مدخل در نظر گرفته شد؛ مانند به ،صورت اصطالح رواج داشتندکلماتی که به صورت کامل -

 «.چون و چراجیره و مواجب، بیآب و علف، بیچشم و رو، با جان و دل، بیبی»

قرارداد  گونهمراتب افزودن وند به پایه، این، عالوه بر درنظر گرفتن سلسلهدروندادزنی در برچسب -

استفاده قرار است، در واژگان موجود باشد و مورد ای که وند به آن اضافه شده شد که اگر واژه

ای اما اگر پایه شود.زنی میشود و برچسبمیعنوان درونداد در نظر گرفته بگیرد، همان واژه به 

تر آن موجود باشد، آن صورت کوتاه که یصورت درکه وند به آن افزوده شده موجود نباشد، 

که هر دو صورت )آگاه( و )آگاهانه( « ناآگاهانه»شود. مثل میتر درونداد محسوب صورت کوتاه

چون )نویسی( « بازنویسی» ةموجود هستند اما درونداد مورد نظر ما )آگاهانه( است. یا در واژ

 . شودی )نویس( درونداد محسوب میتر یعنای نیست، صورت کوتاهاستفادهموجود و مورد  ةواژ

 ، صورت بدون پیشوند وشودمیزمان پیشوند و پسوند به پایه افزوده صورت همبه در کلماتی که  -

 ت.اس« رضایت»که درونداد آن « نارضایتی»؛ مانند شودمیعنوان درونداد در نظر گرفته  پسوند به

 که هم نقش «غیرآگاهانه» مثالً. شوندمیزنی برچسب بافت بر اساس دوبرچسبی بروندادهای -

زنی بسیا قید برچ صفت بافت، به با توجه باشد،توانست داشته نقش قید را می هم و صفت

 .شودمی

 
 ها. تحلیل داده5

 زایایی پیشوندهای اشتقاقی در زبان فارسی ة. سنجش درج1-5

های کمبه دلیل محدودیتطور که در بخش چارچوب نظری اشاره شد، در پژوهش حاضر، همان

دهای زایایی پیشون ةدرج ةبرای محاسب این شاخصتر و کارایی بیشتر شاخص زایایی سراسری، از 

شوند نمودهای هر پیاین مقیاس به تعداد تک ةشود. برای محاسباشتقاقی زبان فارسی استفاده می

های مورد نظر که برای ادهد نمودهای پیکره نیاز است.چنین تعداد کل تکطور جداگانه و همبه 

قابل مشاهده است. مجموع  (1)، در جدول اندشده استخراجصورت مجزا از پیکره به هر پیشوند 

گذاری یجاباشد. با مورد می 3854ی در پیکره برابر با بررس موردنمودهای کل پیشوندهای تک

 آید:نتایج زیر به دست می هرکدام ةشده و محاسبها در فرمول معرفیآن

 باهمزایایی سراسری پیشوندهای فارسی در مقایسه  (1)جدول 
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 ∗V(1.C.N)V(1.N) 𝐏 پیشوند
 3583/0 3854 1381 غیر

 1723/0 3854 664 نا

 1370/0 3854 528 بی

 1326/0 3854 511 ضد

 0560/0 3854 216 فرا

 0413/0 3854 159 هم

 0267/0 3854 103 ابر

 0197/0 3854 76 باز

 0143/0 3854 55 پیش

 0132/0 3854 51 فرو

 0080/0 3854 31 وا

 0067/0 3854 26 پس

 0057/0 3854 22 بال

 0023/0 3854 9 با

 0021/0 3854 8 فراز

 0016/0 3854 6 ور

 0008/0 3854 3 فرود

 0008/0 3854 3 ال

 0005/0 3854 2 بل

 

در  03583/0زایایی  ةبا درج« -غیر»که پیشوند  کردتوان مشاهده با توجه به این نتایج می

در آخرین  0005/0 ةبا درج« -بل»باشد و پیشوند مقایسه با دیگر پیشوندها زایاترین پیشوند می

 زایایی قرار دارد.  ةرتب

که برای  است اییهترین روشاز ابتداییفراوانی نوعی  ةسنجش میزان زایایی با مقایس

های خود به در پژوهش (2009، 1993، 1992) . اگرچه باینشودمیگیری زایایی استفاده اندازه

عنوان به ها که این روش در برخی دیگر از پژوهشینااما به دلیل  ،این روش اشاره نکرده است

( بیان 2007شد. بویج )می زایایی معرفی شده است، در این بخش به آن اشاره ةمالک محاسب

 واها پی برد. اما زایایی آن ةتوان به درجفراوانی نوعی دو یا چند مقوله می ةبا مقایس کند کهمی

توان آن را یک ها در این روش، نمیکند که به دلیل وجود برخی محدودیتچنین تصریح میهم
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فراوانی نوعی  ةمثال با مقایس طوربه آورد. در این پژوهش،  حساب بهاعتماد و کامل روش قابل 

یشوند و پترین کمدارای « -بل»آید که پیشوند پیشوندهای مورد بررسی این نتیجه به دست می

بندی زایایی پیشوندهای پژوهش حاضر برحسب ترین میزان زایایی است. درجهدارای بیش« -غیر»

 ( مالحظه نمود.2توان در جدول )شاخص فوق را می
 

 فراوانی نوعی برای هر پیشوند (2)جدول 
 مثال (V)فراوانی نوعی  پیشوند

 غیراتفاقی 3257 غیر

 کیفیتبی 1841 بی

 ناآرام 1616 نا

 ضدزلزله 1297 ضد

 همسر 684 هم

 یتیفراجنس 510 فرا

 بازنگری 338 باز

 باعرضه 278 با

 ساختهپیش 276 پیش

 فروخشکیدن 209 فرو

 ابرتراشه 204 ابر

 واکاوی 130 وا

 زدنپس 94 پس

 بالرقیب 79 بال

 المحال 31 ال

 ورقلمبیده 26 ور

 فرازآمدن 11 فراز

 فرودآوردن 8 فرود

 بلهوس 5 بل

 

ایایی ز ةآید شباهت نسبتاً زیاد درجدست میبه وضعیت دو جدول فوق  ةمهمی که از مقایس ةنکت

« -غیر»پیشوندهای اشتقاقی است. در هر دو جدول زایاترین و غیرزایاترین پیشوندها به ترتیب 

های زیادی بین اعضای دو جدول ها نیز شباهتبندیکه در سایر ردههستند. ضمن این« -بل»و 

 خورد. به چشم می



 257     حمیرا عابدینی، امیرسعید مولودی و علیرضا خرمایی

  

 های ایرانی، سال چهارم، شماره دومشناسی گویشانزب                                                 1398 پاییز و زمستان

 

 مقوله ةمقوله و تغییردهند. حافظ 5-2

ک یدرونداد خود هستند و کدام  ةه کدام یک از پیشوندها حافظ مقولبرای رسیدن به این پاسخ ک

ورد پیشوندهای م ةهای دربردارندبایست فراوانی نوعی درونداد و برونداد تمامی واژهآن، می ةتغییردهند

 های سمت چپ و راست. بنابراین، در فایل اکسل هر پیشوند، در کنار ستون بافتشودنظر مشخص 

دادن و دو ستون دیگر برای نشان برچسب درونداد و بروندادستون مجزا برای آن پیشوند، دو 

شباهت یا تفاوت درونداد و برونداد  ةشد و با مشاهد در نظر گرفته مقولگی و تغییردهندگی مقولهحافظ

وله مق ةگفته، اطالعات مربوط به حافظ مقوله یا تغییردهندهای پیشهای هر پیشوند، در سلولواژه

نوع رخداد حافظ  77مقوله و  ةنوع رخداد تغییردهند 53دارای « -وا»طور مثال پیشوند به درج شد. 

و آزمون آماری مجذور خی  16.0.0 ةاس نسخاسپیافزار اسمقوله است. سپس، با استفاده از نرم

این مقاله،  (1) شده بررسی شد. در پیوستای، معنادار بودن یا نبودن رخدادهای مشاهدهنمونهتک

پیشوندها مشاهده نمود. در این قسمت تنها برای مثال، تحلیل  ةتوان نتایج محاسبات را برای هممی

 :1گرددارائه می« بی»آماری پیشوند 

 18و حافظ مقوله برابر با  1823برابر با  یشوندپ ینمقوله در ا ةییردهندتغ ینوع یتعداد فراوان

 . باشدیم

 «-بی»ای برای پیشوند نمونهمجذور خی تک (3)جدول 
Test Statistics 

 state 

Chi-Square 1769.704a 

df 1 

Asymp. Sig. .000 

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected 

cell frequency is 920.5. 

تر از معناداری صفر است که کم ةخی، درجآمده از آزمون مجذور دستبا توجه به عدد به

وند مقوله برای پیش ةباشد، به این معنا که در توزیع دو متغیر حافظ مقوله و تغییردهندمی 05/0

 تفاوت معناداری وجود دارد.« -بی»

 

                                                             
دهد. به همین دلیل در این بخش، تنها شدت افزایش میپیشوندها، حجم مقاله را بهتک تکهای آماری جدول ةارائ. 1

قاله ارائه گیری منتیجهقسمت های آماری سایر پیشوندها در جدول آماری مربوط به یکی از پیشوندها معرفی و نتایج تحلیل
 شوند. می
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 «-بی»فراوانی موردانتظار برای پیشوند  (4) جدول

state 

 Observed N Expected N Residual 

18 18 920.5 -902.5 

1823 1823 920.5 902.5 

Total 1841   

 

معناداری با  ةمقوله رابط ة، مورد تغییردهندشودمی ( مشاهده4طور که در جدول )همان

تر است. پس اش از فراوانی مورد انتظار بیششدهپیشوند موردنظر دارد؛ چراکه فراوانی مشاهده

 باشد.می مقوله ةتغییردهنداین پیشوند 

ها حافظ مقوله یا رخدادهای آن ةبرخی پیشوندها نیازی به محاسبات نداشتند زیرا هم

معناداری بیشتر  ةکه درجمقوله بودند. در برخی دیگر از پیشوندها نیز به دلیل این ةتغییردهند

ای قرار جداگانه ةبعدی نبود و این پیشوندها در دست ةدست آمد نیازی به مرحلبه   05/0از 

 شان اظهارنظر کرد.توان در مورد حافظ مقوله بودن یا نبودنگرفتند که نمی

درونداد بود که در بخش روش پژوهش توضیح  ةمقدمات پاسخ به پرسش سوم، تعیین مقول

ای به صورت سرنمونی و حاشیهبه بعد برای تعیین این مطلب که هر پیشوند  ةداده شد. مرحل

ثال طور مبه است. « پایه ةپیشوند + مقول»شود، تحلیل آماری فراوانی هر تصل میای مچه پایه

و  یوسته استنوع به اسم پ 31نوع به صفت، و در  61نوع به فعل، در  107در « -فرو» یشوندپ

دستبه ی. برامتصل نشده است یپرسش یرجمله و ضمشبه یر،ضم ید،به ق یرخداد یچدر ه

که بین و این یر،خ یاوجود دارد  یدرونداد تفاوت معنادار ةچند مقول ینا ینبآیا  کهینآوردن ا

ای نمونهآزمون مجذور خی تکاز تری وجود دارد قوی ةای با پیشوند مورد نظر رابطچه مقوله

 استفاده شد. 

 

 «-فرو»درونداد پیشوند  ةای برای بررسی سرنمون مقولنمونهمجذور خی تک (5)جدول 
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Test Statistics 

 POS 

Chi-Square 32.880a 

Df 2 

Asymp. Sig. .000 

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 

frequency is 69.7. 

 

تر از معناداری صفر است که کم ةآمده از آزمون مجذور خی، درجدستبا توجه به عدد به

ری تفاوت معنادا« -فرو»های درونداد برای پیشوند باشد، به این معنا که در توزیع مقولهمی 05/0

 ینا یدروندادها ةیمشخص شود کدام مقوله سرنمون و کدام مقوله حاش کهینا یبرا وجود دارد.

ه . آن مقوله کبرده شدانتظار بهره  مورد یشده از فراوانمشاهده یاز تفاضل فراوان ،است یشوندپ

ها باشد قطعاً سرنمون است مقوله یراز سا تریشآن مثبت و ب یتفاضل برا ینآمده از ادستعدد به

ها باشد قطعاً مقوله یرتر از ساو کم یآن منف یتفاضل برا ینآمده از ادستکه عدد به قولهو آن م

بر اساس آزمون و  یتبا قطع توانیها نممقوله یراست. الزم به ذکر است که در مورد سا یهحاش

 .کردنظر  اظهار یآمار

 

 «-فرو»درونداد پیشوند  ةشده و مورد انتظار برای بررسی سرنمون مقولفراوانی مشاهده (6) جدول

POS 

 Observed N Expected N Residual 

41 41 69.7 -28.7 

61 61 69.7 -8.7 

107 107 69.7 37.3 

Total 209   

 

آمده از تفاضل فراوانی مورد دست، با توجه به اعداد بهشودمی طور که در جدول مشاهدههمان

 باشد.، سرنمون دروندادهای این پیشوند میفعلشده، درونداد انتظار و فراوانی مشاهده
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 گیری. نتیجه6

زایایی، شاخص زایایی سراسری به  ةهای محاسبدر اثر حاضر، پس از بررسی هر یک از شاخص

، به سه 2همشهری  ةهای پیکرعنوان شاخص موردنظر این پژوهش انتخاب شد و طبق داده

زایایی پیشوندهای  ةکردن درجپرسش پژوهش پاسخ داده شد. پرسش اول معطوف به مشخص

دهای ایایی پیشونز ةها با استفاده از فرمول زایایی سراسری، درجاشتقاقی بود. پس از بررسی داده

 دست آمد:به صورت زیر به ترین کمترین تا اشتقاقی زبان فارسی از بیش

، -، ور-، فراز-، با-، بال-، پس-، وا-، فرو-، پیش-، باز-، ابر-، هم-، فرا-، ضد-، بی-، نا-غیر

 .-، بل-، ال-فرود

از  پس بود.هدف دوم این پژوهش بررسی حافظ مقوله بودن یا نبودن پیشوندهای اشتقاقی 

 دست آمد:  به انجام محاسبات آماری مجذور خی در این زمینه، نتایج زیر 

 .-، ور-، وا-، نا-، فرو-، فرا-، غیر-، ضد-، پیش-، باز-مقوله: ابرهای حافظ پیشوند

 .-، هم-، ال-، بی-، بال-مقوله: باة پیشوندهای تغییردهند

مواردی هستند که « -، فرود-، فراز-، پس-بل»بررسی، پیشوندهای  پیشوند مورد 19از میان 

نتیجه  دهد. درها نشان نمیآزمون آماری مجذور خی تفاوت معناداری را بین متغیرهای آن

 شان اظهارنظر کرد.مقوله بودن یا نبودن توان در مورد حافظنمی

درونداد برای پیشوندهای مورد  ةکردن سرنمون مقولهدف سوم پژوهش حاضر نیز، مشخص

 دست آمد: به گرفته نتایج زیر های آماری صورتطالعه بود. پس از بررسیم

 .-، نا-، فرا-یربا سرنمون صفت: غ یشوندهایپ

 .-، هم-، ال-، فرود-، ضد-یش، پ-ی، ب-، بال-، با-با سرنمون اسم: ابر پیشوندهای

 .-، ور-، وا-، فرو-، پس-با سرنمون فعل: باز پیشوندهای

 اظهاربر حسب آزمون آماری ها درونداد آن ةمقولدر مورد سرنمون  توانیکه نم پیشوندهایی

 .-، فراز-نظر کرد: بل

 
 فهرست منابع

 .ی. تهران: انتشارات فاطم2یدستور زبان فارس(. 1392) .حسن، یو انور .حسن گیوی، یاحمد

 4 شناخت، زبان (. زایایی فرآیند ترکیب در زبان فارسی.1392) .مصطفی، و عاصی .نازنین امیرارجمندی، سیده

(1 ،)14-1 . 
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 سخن. :، تهرانفرهنگ بزرگ سخن .(1382) .حسن ی،انور

 ةنامانیپا. بنیاد میزان زایایی فرآیند ترکیب در زبان فارسی امروزبررسی پیکره (.1389بدخشان، ابراهیم. )

 کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.

 . تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(. 1377) .اکبردهخدا، علی

 . تهران: انتشارات سمت.ها و مفاهیمشناسی شناختی: نظریهدرآمدی بر زبان(. 1393) .راسخ مهند، محمد

 .یفرهنگستان زبان و ادب فارس. تهران: یپسوندها در زبان فارس یبررس(. 1388) .یعل ی،رواق

 . تهران: انتشارات سمت.صرف یمبان(. 1389) .یداو ی،شقاق

 .یرکبیرانتشارات ام :تهران ،چاپ هشتم ید.فرهنگ عم .(1371) .حسن ید،عم

 ی.یدانشگاه عالمه طباطبا: ارشد. تهران یکارشناس ةنامیانپا. یزبان فارس یشوندهایپ(. 1389) .راحله فراگردی،

 زبان دربارة دستور ییهمراه گفتارها یزبان فارس یو پسوندها یشوندهافرهنگ پ(. 1386) .خسرو فرشیدورد،

 . تهران: زوّار.یفارس

 .یمطالعات فرهنگ ی و. تهران: پژوهشگاه علوم انسانامروز یواژه در فارس یساخت اشتقاق(. 1391) .یرانا ی،کلباس

 .یرکبیرام :تهران .یفرهنگ فارس .(1378) .محمد ین،مع
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 آماری آمده از پژوهش برای محاسباتدستهای نهایی بهداده (1) پیوست
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 0 0 0 153 1 50 197 7 0.0267 103 3350 204 ابر 1

 0 0 0 278 0 0 1 277 0.0023 9 47288 278 با 2

 0 0 178 118 0 42 209 129 0.0197 76 189030 338 باز 3

 1 0 0 3 0 1 1 4 0.0005 2 8 5 بل 4

 0 0 0 79 0 0 0 79 0.0057 22 12943 79 بال 5

 0 0 0 1840 0 1 18 1823 0.1370 528 161125 1841 بی 6

 0 0 56 24 0 14 54 40 0.0067 26 11143 94 پس 7

 0 0 87 145 2 42 162 114 0.0143 55 193881 276 پیش 8

 0 3 0 915 1 378 775 522 0.1326 511 19297 1297 ضد 9

 0 0 0 473 9 2775 3230 27 0.3582 1381 126519 3257 غیر 10

 0 1 87 180 0 242 417 93 0.0560 216 40102 510 فرا 11

 0 0 3 7 0 1 3 8 0.0021 8 48 11 فراز 12

 0 0 107 61 0 41 160 49 0.0132 51 17833 209 فرو 13

 0 0 0 7 0 1 4 4 0.0008 3 1659 8 فرود 14

 0 0 3 24 0 4 9 22 0.0008 3 3022 31 ال 15

 0 0 39 382 5 1185 1475 141 0.1722 664 213496 1616 نا 16

 0 0 80 32 0 18 77 53 0.0080 31 88598 130 وا 17

 0 0 14 8 0 4 19 7 0.0016 6 2895 26 ور 18

 0 0 85 573 0 26 72 612 0.0412 159 396679 684 هم 19
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Abstract 

One of the significant issues in morphology, generally and in word-formation 

processes, especially is productivity. Most researchers consider productivity 

as a gradient concept and define it in a continuum. The present research is 

about to answer three questions below: 1. what are the rankings of the studied 

prefixes in terms of productivity? 2. Which of the prefixes is category-

preserving and which one is category-changing? 3. What is the prototypical 

input of each prefix? In order to answer the questions, first, 19 derivational 

prefixes of Persian were selected based on the works in which Persian 

derivational prefixes had been presented. Then, the data of the research were 

extracted from the 150 million words corpus of Hamshahri 2 by the AntConc 

software and after that they were transferred to Excel program to be tagged 

and analyzed based on Baayen's (2009) global productivity measure and 

Rosch's (1975, 1977, 1978) prototype theory. The results showed that /Gejr/ 

is the most and /bol/ is the least productive prefixes of Persian language. For 

answering the second and third questions, each prefix was studied 

independently by the chi-square statistical test in SPSS software and the 

category-changing or category-preserving features of each prefix were 

specified. Also, the prototypical lexical category of each prefix input were 

identified. 

Keywords: Derivational Prefix, Corpus-based Method, Global Productivity, 

Category-preserving, Category-changing 


