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 چکیده
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  تعداد در سازیکوچک که جاآن از. شوندمی برده بکار گذارارزش هایساخت تولید برای مختلف هایزبان در
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  انجام سازیکوچک مورد در هاییپژوهش فارسی زبان در مثال، برای. است گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد
  شدهن ایاشاره زبان دستور هایکتاب برخی در پراکنده صورت به جز سازی،بزرگ سازوکارهای به اما است، شده
  متفاوت وادهخان دو به تکوینی لحاظ به ژاپنی و فارسی زبان دو که این با داد نشان حاضر تحقیق هاییافته. است
  دو زا مشابه بسیار شکلی به دو هر اما گیرند،می جای متفاوت دسته دو در شناسیرده لحاظ به و دارند تعلق

  و یبترک فرایند دو با سازیبزرگ حاضر مقاله. برندمی بهره سازیبزرگ برای سازیدوگان و ترکیب سازوکار
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ABSTRACT 
The current study is aimed at analyzing and comparing augmentation processes in Persian 
and Japanese languages based on the theory of evaluative morphology. According to 
evaluative morphology, a linguistic construction is evaluative if it conveys (consciously 
or subconsciously) a type of value of the referents or audience, according to the speaker’s 
judgment. Morphology provides the speakers of a language with different means and ways 
for expression of evaluation in language and plays a dominant role in the formation of 
evaluatives. Diminutives and augmentatives are two main forms of evaluation in 
languages. As diminutives are much more common in languages and are generally formed 
by affixes specifically developed for this function, they are also investigated more 
pervasively than augmentatives. This is also true for Persian and Japanese linguistics 
where augmentatives, at least in the case of Persian, have so far been neglected or have 
only been sporadically touched upon in grammar books. The findings of this study showed 
that although Persian and Japanese belong to two different language families and are 
typologically placed in two different language types, both use compounding and 
reduplication as two dominant mechanisms for producing augmentatives. The present 
study aims to provide a detailed examination and comparison of these two mechanisms 
for the formation of augmentatives in two languages. 
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 مقدمه .1

ها در سطوح مختلف دو زبان مطالعه تطبیقی مقوله

-انجام میای بهشناسی مقابلهزبان فعالیتی است که در گسترۀ

-ها، بویژه میرسد و دستاوردهای حاصل از اینگونه پژوهش

برداری قرار بگیرد. در همین تواند در آموزش زبان مورد بهره

 سازیبررسی و مقایسه فرایندهای بزرگراستا، مقاله حاضر به

فارسی و ژاپنی  در دو زبان (augmentation) )تکبیر(

ها در این دو دارد. پیش از معرفی انواع این ساختاختصاص 

واژه گذاری، ساختزبان الزم است ابتدا مفاهیم ارزش

سازی را تعریف کنیم طور خاص مفهوم بزرگگذار و بهارزش

معیارهای مشخصی برای معرفی و مقایسه تا در این زمینه به

 این عناصر در دو زبان فارسی و ژاپنی دست پیدا کنیم. 

گذاری )زبانی( فعالیتی است که گویندگان زبان زشار

های زبانی ها و صورتگیری از ساختهر روزه با بهره

دهند و ارزش، اعتبار، یا نقطه قوتی را مختلف انجام می

را  گذاریدهند. ارزشچیزی، فعالیتی، یا کسی نسبت میبه

واژی های مختلف واژگانی، نحوی یا ساختروشتوان بهمی

هانستون و  Hunston & Thompson)کرد  محقق

های بشری، واژگان بیان دیگر، در زبان. به(2000تامسون، 

گذار وجود واژه ارزشگذار، و ساختگذار، نحو ارزشارزش

گذاری از کند که ارزش( نیز اشاره میGrandi) یدارد. گراند

های زبانی دیگر رود و در صورتسطح واژگان فراتر می

-واژه نقش غالب را در تولید ساختیابد، اما ساختتجلی می

 (. 3، 2017)گراندی، گذار دارد های ارزش

 دوها بطور سنتی بهواژه در زباناگرچه مطالعه ساخت

یجه شده است، اما در نتگسترۀ اشتقاق و تصریف تقسیم می

ر گذاهایی که در چند دهه گذشته درباره عناصر ارزشپژوهش

نام انجام رسیده است، گسترۀ سومی بههای مختلف بهدر زبان

، در evaluative morphology« )گذارواژۀ ارزشساخت»

واژۀ ساخت»جای های این گستره بهآثار و پژوهش

 های دیگری چون داوری انتقادیاز برچسب« گذارارزش

(appretiative،) بیانی واژۀساخت-( عاطفیexpressive ،)

( نیز استفاده شده است.( alterativeاصالحی ) واژۀساخت

بلی اضافه شده است. وجود گسترۀ سوم در دو گسترۀ قبه

( Scalise ،1984، 1986اسکالیس ) بارواژه را اولساخت

واژی در مطرح کرد. او در جریان مطالعه فرایندهای ساخت

زبان ایتالیایی مشاهده کرد؛ وندهایی که در آن زبان برای 

کار سازی به( و بزرگdiminution)تصغیر،  سازیکوچک

هایی متفاوت از وندهای تصریفی و شوند، ویژگیبرده می

اشتقاقی دارند. از این رو، پیشنهاد کرد که اینگونه وندها در 

گذار بررسی و واکاوی شوند. در دیدگاه واژۀ ارزشساخت

گذار باید عناصر و گفتارهایی را در واژه ارزشاو، ساخت

ی های مشترکه اگرچه ویژگیکند کها بررسی واژۀ زبانساخت

ای هبا عناصر دو گسترۀ تصریف و اشتقاق دارند، اما ویژگی

ها را از گفتارهای دو گسترۀ دیگر متفاوتی نیز دارند که آن

 کند. متفاوت می

ای گذار مجموعهواژه ارزشاز این رو، در ساخت

شوند که های زبانی بررسی میگسترده و متنوع از ساخت

سازی، سازی، بزرگایی متفاوتی چون کوچکهای معننقش

(، تشدید، attenuation/approximation/تقریب )تضعیف

-اصلی( و نمونهcontempt(، تحقیر )endearmentتحبیب )

کنند. بایستۀ ( را در زبان ایفا میprototypicalityبودن )

ها همواره با وندافزایی محقق یادآوری است که این نقش

واژی دیگری ه ممکن است از امکانات ساختشوند، بلکنمی

(، تغییر reduplicationسازی )یا تکرار، چون ترکیب، دوگان

درونی در ریشه کلمات، تغییر در جنس دستوری، تغییر در 

ونه برای تولید اینگ نواخت و گاه از ترکیبی از دو یا چند روش

 (. 3-2ص  2017)گراندی، شود ها استفاده ساخت

سازی فرایندی است که طی آن یک و سرانجام، بزرگ

-شود و موجب میواژۀ پایه افزوده میگذار، بهعنصر ارزش

شود که صورت واژگانی حاصل از آن فرایند، شدت یا 

واژۀ پایه )مثالً، یک یا چند ویژگی مربوط بهافزایش را در 

سازی دهد. در بزرگهای دیگر( نشاناندازه، مقدار، یا ویژگی

-های عینییک شئ یا مفهوم ممکن است یا براساس ویژگی

گذاری شود یا براساس احساسی اش )شکل، ابعاد ...( ارزش

file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/مقدم%20کیا1.docx%23_Hunston,_S._&
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/مقدم%20کیا1.docx%23_Hunston,_S._&
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/مقدم%20کیا1.docx%23_Grandi,_N._(2017).
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/مقدم%20کیا1.docx%23_Scalise,_S._(1984).
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/مقدم%20کیا1.docx%23_Scalise,_S._(1984).
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/مقدم%20کیا1.docx%23_Grandi,_N._(2017).
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 آن دارد )یعنی برمبنای معیارها و موازینی کهکه گوینده به

 ذهنی و فردی است(. 

 بحث و بررسی .2

گذاری در زمینۀ تشخیص ارزش هانستون و تامسون

بندی و تعریف کنند که در بارۀ حد و حدود، دستهتأکید می

ها شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. مطابق نظر آنزبانآن، میان 

عالئمی توجه کرد که به”گذاری باید برای تشخیص ارزش

دهند یک چیز با هنجار مقایسه شده است، یک نشان می

ارزش اجتماعی بیان شده است، یا یک نظر و ارزیابی شخصی 

راندی گ (.13: 2000)هانستون و تامسون، “ مطرح شده است

را  گذار، ارزشیعنصر ارزشگوید، یکنیز می (52: 2002)

است و ‘ هنجار’دهد که متفاوت از یک مفهوم نسبت میبه

کم یکی از چهار معنای اصلی شده دستدادهارزش نسبت

کند. مطابق نظر کوچک، بزرگ، خوب، و بد را بازنمایی می

توان در دو گذار را میهای ارزشهای معنایی ساختاو نقش

)یا  فیگذار توصیهایی که ارزشطبقه سازماندهی کرد: نقش

-گذار کیفی )یا نظر شخصی(هایی که ارزشکمی(اند و نقش

چیز )شئ، شخص، عمل ...( ممکن است بیان دیگر، یکاند. به

اش )ابعاد، شکل، ...( ارزیابی های عینییا بر اساس ویژگی

شود )همان معنی اصلی کوچک در برابر بزرگ( یا براساس 

ن معنای اصلی اش )که همااحساس گوینده و معیارهای ذهنی

است که کل طیف معانی تشدید، تحبیب، « خوب در برابر بد»

 گیرد(.ها را در بر میتضعیف، تحقیر و مانند آن

های با وجود این، باید در نظر داشت که در ساخت

گذار، معانی توصیفی )بزرگ در برابر کوچک( و معانی ارزش

ایز وقوعی دارند و تمذهنی )خوب در برابر بد( اغلب هم

گذاشتن میان تعبیری صرفاً کمی یا صرفاً کیفی دشوار است. 

 (Körtvélyessy ،2012ولیسی )کورتهمین سبب، به

گذار مطرح کرده است که واژه ارزشساخترویکردی را به

توان یک پیوستار گذار را میواژه ارزشبر اساس آن، ساخت

ساز ساز و بزرگهای اعالی کوچکدانست که در آن نمونه

ده گزیتر یا بیشتر از ارزش یا هنجار پیشمعانی کمی کم

(defaultرا بیان می )خودش گزیده نیز کنند و ارزش پیش

 هایویژه است و ممکن است از فرهنگ، سنتنسبی و زبان

 جامعه گفتاری، و تجارب افراد تأثیر بپذیرد.

 

 واژة زبان فارسیسازی در ساخت. بزرگ2-1

های دستور زبان فارسی با اینکه در بسیاری از کتاب

سازی با عنوان تصغیر یا اسم مصغر اشاره پدیدۀ کوچکبه

ها ساز و معانی آنتلف کوچکشده است و وندهای مخ

 سازیبزرگها؛ بهاند، اما در بیشینۀ این کتابمعرفی شده

های ای نشده است. این در حالی است که ترکیباشاره

ساز، های کوچکگستردگی ساختساز نیز، هرچند نه بهبزرگ

خورند و معانی مختلفی چون چشم میدر زبان فارسی به

  کنند.تحقیر را منتقل میافزایش، تشدید، تحبیب، و 

ی سازترین فرایندهای بزرگسازی مهمترکیب و دوگان

 جدید و هایاند. از ترکیب برای ساختن واژهدر زبان فارسی

وفور استفاده ساز بههای بزرگاز جمله برای تولید ساخت

دهد که های مرکب نشان میشود. مطالعۀ ساختمان واژهمی

اند که در های نحوی بودهل، ساختها، در اصبسیاری از آن

ها ها، این ساختنتیجۀ باال بودن بسامد باهمایی برخی از واژه

اند و های نحوی همراه خود را از دست دادهمرور نشانهبه

-. وجود نمونه(1386)شقاقی،  اندواژۀ مرکب تبدیل شدهبه

در زبان « شاه»و « مادر»های های نحوی با واژههایی از ترکیب

ها، یا شاه مردان( که معنی فارسی امروز )مانند، مادر جنگ

سازی نزدیک است، شاهدی است یکی از معانی بزرگها بهآن

ب ز، پیشتر ترکیساهای بزرگبر این مدعا که برخی از ساخت

 اند.نحوی بوده

ها های مرکب آن است که این واژهنکتۀ دیگر درباره واژه

( یا endocentric) مرکزاز نظر معنایی ممکن است درون

مرکز ( باشند. در واژۀ مرکب درونexocentricمرکز )برون

گر یا محدودکننده ها هسته و دیگری توصیفیکی از واژه

ها هسته کدام از واژههیچ ،مرکزکب بروناست، اما در واژۀ مر

های هگرند و بیشتر چنین واژنیستند؛ بلکه هر دو واژه توصیف

file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/مقدم%20کیا1.docx%23_Hunston,_S._&_1
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-گیرند. واژه مرکب درونمرکبی؛ ذیل مقولۀ صفت قرار می

ۀ پایانی باشد، یعنی واژآغازی یا هستهمرکز ممکن است؛ هسته

 سازهای بزرگاول هسته باشد یا واژۀ دوم. در میان ساخت

-مرکز و بروندر زبان فارسی نیز هر دو نوع واژۀ مرکب درون

ساز های مرکب بزرگشود، اما همه واژهمرکز مشاهده می

 اند. پایانیمرکز از نوع هستهدرون

در زبان فارسی از تکواژهای بسیاری برای تولید 

ساز استفاده شده است و در زمان حاضر های بزرگساخت

وند. شکار برده میهمین منظور بهابیش بهها کمنیز برخی از آن

از جمله « گنده»و « خر»، «مادر»، «شاه»تکواژهایی چون 

ترین تکواژهایی هستند که هنوز در زبان فارسی کمابیش مهم

سازی سازی برای بزرگها در فرایند ترکیب و بسا دوگاناز آن

شود. همچنین در گذشته از تکواژهای دیگری استفاده می

ها در مه، واال، نره، گاو، فیل یا پیل، گران و مانند آنچون 

هایی ساز استفاده شده است. ترکیبهای بزرگتولید ساخت

غول، شیر، نرهمغان، نرهبانو، مهچون واالگهر، واالمقام، مه

چشم شکم، گرانزور، گرانپا، فیلگاوزنبور، گاوصندوق، فیل

د این تکواژهاست. بیشتر هایی برای کاربرها نمونهو مانند آن

ای هرسد ساختنظر میاین تکواژها دیگر زایا نیستند و به

 اند. شدهها در زبان فارسی واژگانی حاصل از آن

 

سازی با فرایند ترکیب در زبان بزرگ .2-1-1

 فارسی

سازی با تکواژهای هایی را از بزرگدر این بخش نمونه

م. کنیبان فارسی معرفی میدر ز« مادر»و « گنده»و « خر»، «شاه»

یده این دلیل برگزتوضیح است که این چهار تکواژ بهالزم به

 تعریفی کهها با توجه بههای حاصل از آنشدند که ترکیب

قرار  سازیپیشتر از گراندی نقل کردیم، قطعاً در مقولۀ بزرگ

 گیرند. می

 

 «شاه»کواژ ت .2-1-1-1

و نقشی که شاهان در طول « شاه»قدمت واژه نظر به

اند، جای تعجب نیست که این واژه در زبان تاریخ ایران داشته

ساز با معانی های بزرگعنصری مهم در ساختفارسی به

 های مختلف زبان فارسیمختلف تبدیل شده است. در فرهنگ

معانی « شاه»و از جمله در فرهنگ دهخدا در ذیل مدخل 

ها و مجازی این واژه ذکر شده است. همه این فرهنگ اصلی

 اند و معانیدانسته« اصل و خداوند و مهتر»معنی اصلی شاه را 

هایی نیز ذکر اند و مثالمجازی مختلفی برای آن برشمرده

پر بیت، شاهها )مانند شاههای آناند. برخی از مثالکرده

 های دیگری رایبکار و ...( و نیز ترکتوت، شاه)شهپر(، شاه

-فنر، شاهاند )مانند شاههای متأخرتر ساخته شدهکه در دوره

برند. بایستۀ کار میلوله، ...( گویندگان زبان کماکان به

های مرکب اتفاق واژهیادآوری است که بیشتر قریب به

ها تکواژ شاه بکار برده شده است، از نوع ساز که در آنبزرگ

-نهای بروهایی از ترکیباند، اما نمونهپایانیمرکز هستهدرون

میوه که میوه گالبی را شود )مانند شاهمرکز نیز دیده می

کند(. از نظر معنایی نیز در بسیاری از این توصیف می

های معانی، بزرگ بودن از نظر اندازه یا یک ویژگی ترکیب

 وقوعی دارند. دیگر با معانی ذهنی یا اظهار نظر گوینده هم

 

، «اصلی»در زبان فارسی در معنای « شاه»سازی با تکواژ : بزرگ1 جدول

 «بزرگ»و « مهم»

 واژه 
نوع واژه 

 مرکب

معنی کمّی 

 )توصیفی(

-معنی یا ارزش

 گذاری ذهنی

 رودشاه 1
مرکز درون

 پایانیهسته

بزرگ )طوالنی( 

 بودن، اصلی بودن
 

  مرکزبرون میوهشاه 2
و  با ارزش

 مغذی بودن

 بندرشاه 3
مرکز درون

 پایانیهسته

اصلی بودن، 

 مرکزیت داشتن
 مهم بودن

4 
پر شاه

 )شهپر(

مرکز درون

 پایانیهسته
 مهم بودن اصلی بودن

 دانهشاه 5
مرکز درون

 پایانیهسته
 

و  با ارزش

 بودنمغذی

 راهشاه 6
مرکز درون

 پایانیهسته
  اصلی بودن

 دزدشاه 7
مرکز درون

 پایانیهسته
 

در کار دزدی 

ماهر و سرآمد 
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 بودن

 کلیدشاه 8
مرکز درون

 پایانیهسته

نمونه اعلی یا نمونه 

 بودناصلی
 مهم بودن

 بیتشاه 9
مرکز درون

 پایانیهسته
 مهم بودن بودناصلی

 ماهیشاه 10
مرکز درون

 پایانیهسته
 مغذی بودن 

 

 «خر»تکواژ  .2-1-1-2

چون خرمگس، هایی این تکواژ در گذشته در واژه

کار ها بهخرگردن، خرمهره، خرسنگ، خرچنگ و مانند آن

اما  اند،رسد، اکنون واژگانی شدهنظر میبرده شده است که به

های نسبتاً جدیدتری چون خرشانس، خرپول و مانند ترکیب

اند که نشانه زایا بودن آن ها نیز با این تکواژ تولید شدهآن

وع هر دو ن« خر»ساز با تکواژ های بزرگاست. در میان ترکیب

 هایشود، اما جملگی ترکیبمرکز دیده میمرکز و بروندرون

 هایاند. از نظر معنا نیز برخی از واژهپایانیمرکز هستهدرون

-اند، نمونۀ اعالی ساختشده مرکبی که با این تکواژ ساخته

-ها معنی کمی یا توصیفی بزرگسازند که در آنهای بزرگ

از نظر اندازه( با معنی ذهنی یا همان داوری گوینده بودن )

-ه همشدفایده بودن شئ توصیفارزشی یا بیمبنی بر کم

-بزرگ»زمان هم بر وقوعی دارند. در نتیجه، این تکواژ هم

د. رسانرا می« تحقیر»یا « تضعیف»کند هم داللت می« بودن

 هایاندازه گذشته در تولید ساختاین تکواژ امروزه به

 ساز زایا نیست.بزرگ

بزرگی یا »در زبان فارسی در معنای « خر»سازی با تکواژ : بزرگ2جدول 

 «تحقیر»یا « تضعیف»و « زیادی

 واژه 
نوع واژه 

 مرکب
 معنای کمّی

-معنا یا ارزش

 گذاری ذهنی

 خرمهره 1
مرکز درون

 یپایانهسته

بزرگ از نظر 

 اندازه
 ارزش بودنکم

 خرمگس 2
مرکز درون

 یپایانهسته

بزرگ از نظر 

 اندازه
 مزاحم بودن

 مرکزبرون خرشانس 3

زیادی یک 

ویژگی )در 

این مورد 

 شانس(

برخورداری 

 ناحقبه

 مرکزبرون خرپول 4

زیادی یک 

چیز )در این 

 «(پول»مورد 

برخورداری 

 ناحقبه

 مرکزبرون خرزور 5
زیادی یک 

 ویژگی

بیش از سطح 

 هنجار

 خرسنگ 6
مرکز درون

 یپایانهسته

بزرگ از نظر 

 اندازه
 فایده بودنبی

 

 «گنده»تکواژ  .2-1-1-3

ا بزرگی ی»در زبان فارسی در معنای « گنده»سازی با تکواژ : بزرگ3جدول 

 «تحقیر»یا « تضعیف»و « زیادی

 واژه 
نوع واژه 

 مرکب
 معنای کمّی

معنا یا ارزش

 گذاری ذهنی

  مرکزبرون گوگنده 1

تحقیر، باالتر از 

خود سخن حد 

 گفتن

 ارزشبی بزرگ مرکزبرون بکگنده 2

  بزرگ مرکزدرون پیلگنده 3

  مرکزبرون پرانگنده 4

تحقیر، باالتر از 

حد خود سخن 

 گفتن

 تحقیر خطرناک مرکزبرون التگنده 5

  مرکزبرون گندهکله 6
مهم و بانفوذ، 

 تحقیر

 

 «مادر»تکواژ  .2-1-1-4

مادر »ای با عنوان در مقاله( Matissof، 1991ماتیسف )

های مادر و بچه و های استعاری کلمه، گسترش«همه تکواژها

های انهای عربی، انگلیسی و زبها در زبانشدگی آندستوری

کند. در زبان فارسی تقابل جنوب شرق آسیا را بررسی می

های شرق آسیا وسعت زبانبه« بچه»و « مادر»تکواژهای 

ها آن زباننیست، اما کاربرد این کلمه در برخی از همایندها به

در معنی اصل و « مادر»شباهت دارد و آن کاربرد کلمه 

برخی از سرچشمه است )مانند مادرچاه، مادرخرج، یا 

القراء که در فارسی الفساد یا امهای عربی همچون امترکیب

ساز این کلمه رایج است(. اما سایر کارکردها و معانی بزرگ

کلمات دیگر و های شرق آسیا در زبان فارسی بهدر زبان

file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/مقدم%20کیا1.docx%23_Matissof,_J._A.
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دهندۀ گرایش داده شده است که نشان« شاه»کلمه عمدتاً به

اصل و »در آن « شاه»ای در ایران فرهنگی است که منطقه

 بود.« خداوند

ها در زبان فارسی در معدودی از ساخت« مادر»تکواژ 

کار برده شده است. در به« اصلی»یا « سرچشمه»و در معنی 

یز اند، فرایند قلب نتولید شده« مادر»هایی که با کلمه ترکیب

هایی چون نقشه مادر، سند مادر، روی داده است، زیرا عبارت

شوند که یا هنوز کار برده میها امروزه بهو مانند آن طرح مادر،

ها قلب اتفاق نیفتاده اند و در آنواژه مرکب تبدیل نشدهبه

کار هر دو شکل گروه نحوی و واژه مرکب بهاست، و یا به

کار شکل مادرسند نیز بهشوند )مانند، سند مادر که بهبرده می

 اند.یندها در حال وقوعدهد آن فراشود( که نشان میبرده می

و « اصل»در زبان فارسی در معنای « مادر»سازی با تکواژ : بزرگ4جدول 

 « سرچشمه»

 واژه 
نوع واژه 

 مرکب

معنای کمّی 

 )توصیفی(

گذاری ارزش

 ذهنی

 مادرچاه 1
مرکز درون

 پایانیهسته

یا « سرچشمه»

 بودن« اصلی»
 

  بودن« سرچشمه» مرکزبرون مادرخرج 2

3 
مادرشهر 

 شهر()کالن

مرکز درون

 پایانیهسته

اصلی بودن، 

 مرکزیت داشتن
 مهم بودن

4 
-مادرکلید )شاه

 کلید(

مرکز درون

 پایانیهسته
 مهم بودن اصلی بودن

 مادرسند 5
مرکز درون

 پایانیهسته
 مهم بودن اصلی بودن

 

 سازی سازی با فرایند دوگانبزرگ .2-2

تکرار نیز از جمله  سازی یاسازی یا مضاعفدوگان

های جدید در فرایندهای زایا و پرکاربرد برای ساختن واژه

ساز های بزرگزبان فارسی و از جمله برای تولید ساخت

است. در این فرایند، واژه جدید در نتیجۀ تکرار تکواژ یا واژۀ 

ه تواند کامل یا ناقص و با افزودشود و تکرار میپایه ساخته می

ر کامل طوباشد، یعنی واژۀ پایه ممکن است به یا بدون افزایش

یا بخشی از آن تکرار شود، یا در جریان تکرار تکواژ دیگری 

آن افزوده شود یا بخشی از واژۀ پایه حذف شود. در هر به

جدیدی با معنی متفاوت  سازی واژۀصورت، در نتیجۀ دوگان

 از معنی واژه پایه تولید شود. 

های ساخت( 1395دبیرمقدم وملکی ) اعتقادبه

کار بافتی که در آن بهشده در فارسی با توجه بهسازیدوگان

ی توانند داشته باشند. بررسشوند، معانی متفاوتی میبرده می

 دهد کهها در زبان فارسی نشان میاین نوع واژهانواع مختلف 

ها، انتقال یکی از دو معنای کلی بیشتر کارکرد اصلی آن

ری که شماسازی )افزایش، تشدید، تقویت، انبوهی، بیبزرگ

اند( یا استمرار و کشش در گذاری همراهبا مقایسه و ارزش

زمان یا مکان است )توصیف وضیعتی که برای مدتی طول 

ارتباط ه یا توصیف فاصله یا موقعیت مکانی که شاید بیکشید

ای هرسد در زبان فارسی واژهنظر میسازی نباشد(. بهبا بزرگ

 گیرندساز قرار میهای بزرگکه ذیل ساخت شدهسازیدوگان

ی ها بیشتر از نوع معاناند و معنی آنفزونترً از نوع تکرار کامل

ا این رسانند. بوینده را میاست، یعنی نظر یا احساس گ کیفی

سازی افزوده هایی از دوگانها نمونهحال، در میان این واژه

-سازیهای دوگانشود. در ادامه تعدادی از واژهنیز دیده می

 شوند. ها معرفی میهمراه معانی آنشده به

 سازی در زبان فارسی سازی با فرایند دوگان: بزرگ5جدول 

 مثال معنی واژه 

 شماریبی هزارهزار 1
هزارهزار خاطرخواه دارد. در مقایسه با هزار 

 خاطرخواه دارد.

 شدت تکهتکه 2
تکه کرد. در مقایسه با گوشت را گوشت را تکه

 تکه کرد.

 شدت بلندبلند 3
زد. در مقایسه با مهمانتان بلندبلند حرف می

 زد.مهمانتان بلند حرف می

 شدت پارهپاره 4
پاره پاره کرد. در مقایسه با نامه را نامه را پاره

 کرد.

 افزایش سوراخسوراخ 5
لباسش سوراخ سوراخ بود. در مقایسه 

 سوراخ بود.لباسش 

 شدت خرامانخرامان 6
رفت. در مقایسه با خرامان خرامان میخرامان

 رفت.می

 موهاش فرفری بود. در مقایسه با موهاش فر بود. افزایش فرفری 7

 ریش شد. در مقایسه با دلم ریش شد.دلم ریش شدت ریشریش 8
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 سازی در زبان ژاپنیبزرگ .3

سازوکارهای زبان ژاپنی برای در این بخش به

سازی معنایی اشاره خواهیم کرد. فرایندهای بزرگ

دو هطور کلی بسازی در زبان ژاپنی نیز مانند فارسی، بهبزرگ

دامه شوند که در امیسازی کامل تقسیم دسته ترکیب و دوگان

طور کامل معرفی خواهند شد. اما پیش از آن بایسته است به

سازی در واژه زبان ژاپنی و فرایندهای واژهکه در بارۀ ساخت

 آن توضیح دهیم.

 واژه زبان ژاپنیساخت .3-1

ی های التصاقشناختی زبان ژاپنی جزو زبانبه لحاظ رده

 عنوانتواند بهژه مییا پیوندی است که در آن ریشه یک وا

پایه، وندهای اشتقاقی و تصریفی متعددی بگیرد و هر وند 

ایتو و مستر نقش دستوری و معنایی خاصی بر عهده دارد. 

(Ito & Mester ، 2015) رایندهای ضمن بررسی ف

یب اند تفاوت بین فرایند ترکسازی در زبان ژاپنی کوشیدهواژه

سازند. از دیدگاه آنان، برخالف و وندافزایی را روشن 

شود، در ریشه اضافه میوندافزایی که در آن یک وند به

 سازند. یکدیگر کلمه جدید میترکیب، دو ریشه با پیوستن به

گار چینی )کانجی( نکار گیری نظام نوشتاری واژهبه

موجب شده است که در زبان ژاپنی هر نویسه کانجی دو 

صورت آوایی مجزا داشته باشد: نخست صورت آوایی ژاپنی 

 معنا با معنای نویسه چینیکه در حقیقت تلفظ واژه ژاپنی هم

است و گونه دوم، صورت آوایی چینی نویسه که تلفظی مشابه 

سۀ ی است. برای مثال نویبا تلفظ تکواژ مربوطه در زبان چین

山 در کلمات اصیل ژاپنی « کوه»معنی به/yama/  تلفظ

است، در حالی که همین « کوه»معنای شود که واژه ژاپنی بهمی

گردد که واژه تلفظ می/san/ های چینیواژهنویسه، در وام

 است.« کوه»معنای چینی به

همچنین گویشوران زبان ژاپنی، طی قرون متمادی، با 

 های بسیاری را با فرایند ترکیبها واژهار هم گذاشتن نویسهکن

ا ها بها نویسهها با آن که در آناند. بسیاری از این واژهساخته

واژه شوند، در حقیقت وامصورت آوایی چینی خود تلفظ می

 هایها با صورتهای برساخته ژاپنیچینی نیستند و واژه

ها این واژهد که بهشونها محسوب میآوایی چینی نویسه

داشتن گویند. ( میSino-Japaneseژاپنی )اصطالحاً چینی

واژه زبان ژاپنی شود در مطالعۀ ساختها باعث میاین ویژگی

های ژاپنی و چینی یک نویسه را برخی پژوهشگران تلفظ

هایی متفاوت از یک تکواژ واحد قلمداد کنند. برای صورت

و  /o/های تحلیل تکواژبه( Miyake، 1999میاکه )مثال، 

/go/ پردازد. این دو تکواژ که با یک نویسه واحد ژاپنی می

(御نوشته می )دای ابتشوند، برای تلطیف و مؤدبانه ساختن به

های ژاپنی این نویسه شوند. در ابتدای اسمها افزوده میاسم

/o/ ژاپنی های چینیو در ابتدای اسم/go/ گردد. تلفظ می

وجود یک تکواژ برای تحلیل این موضوع، میاکه قائل به

شود که دارای دو واحد در زبان ژاپنی می« سازمؤدبانه»

زاعی در ترکیب با است. این تکواژ انت /go/و  /o/تکواژگونه 

( و در ترکیب با /o/شکل تکواژگونه ژاپنی )های ژاپنی بهواژه

( /go/ژاپنی )شکل تکواژگونه چینیژاپنی بههای چینیواژه

 شود.ظاهر می

ند که کنسازی نیز تکواژهایی شرکت میدر فرایند بزرگ

 ژاپنی ظاهرگاهی با تلفظ ژاپنی و گاهی با تلفظ چینی

مین دلیل، در پژوهش حاضر برای توصیف و هشوند. بهمی

( 1999میاکه ) بندی این تکواژها از تحلیلی مشابهطبقه

ساز این شکل که هریک از تکواژهای بزرگکنیم. بهاستفاده می

 گیریم و این تکواژل یک تکواژ انتزاعی در نظر میشکرا به

دهیم و انتزاعی را با نویسه کانجی مربوطه نشان می

ان نگاری نشژاپنی آن را با واجهای ژاپنی و چینیتکواژگونه

 خواهیم داد.

 سازی با فرایند ترکیب در زبان ژاپنیبزرگ .3-2

-نقل از کورتهای پیشین بهطور که در بخشهمان

سازی، گذار نظیر بزرگهای ارزشولیسی آوردیم، در ساخت

عی دارند وقوبیشتر معانی کمی )توصیفی( و کیفی )ذهنی( هم

های و جداسازی این دو کارکرد از یکدیگر در ساخت

سازی دشوار و در مواقعی ناممکن است. در بررسی بزرگ

ساز در زبان ژاپنی مشخص شد که بیشتر های بزرگترکیب

ها معانی کیفی و ذهنی دارند، اما در برخی موارد رکیباین ت

file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/مقدم%20کیا1.docx%23_Ito,_J._&
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/مقدم%20کیا1.docx%23_Ito,_J._&
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عی وقودلیل همشاهد معانی صرفاً کمی نیز هستیم، هرچند به

ها از یکدیگر اغلب دشوار است. این دو نوع معنی، تفکیک آن

ساز ژاپنی آن است که های بزرگنکته جالب درباره ترکیب

رکب های مها مشخص شد که واژهدر بررسی این ترکیب

ساز های بزرگمرکز بسیار نادر هستند و اغلب ترکیببرون

های بعدی هشت تکواژ ژاپنی در خود هسته دارند. در بخش

ر روند با ذککار میسازی بهرا که در زبان ژاپنی برای بزرگ

و  واژیهای ساختبررسی ویژگیکنیم و بهمثال معرفی می

 پردازیم.ها میمعنایی آن

 «بزرگ، عظیم»معنی به 大تکواژ  .3-2-1

شود، در زبان نشان داده می 大تکواژی که با نویسه 

ر است. این نویسه د« عظیم»و « بزرگ»معنای چینی و ژاپنی به

هایی که تلفظ ژاپنی دارند، با واژهصورت افزوده شدن به

شود و در ظاهر می /ō/صورت آوایی ژاپنی خود یعنی 

تلفظ چینی دارند  هایی کهواژهصورت افزوده شدن به

های دارای تلفظ چینی ساخته شده های چینی و واژهواژه)وام

ظاهر  /dai/ژاپنی خود یعنی در ژاپن( با صورت آوایی چینی

ابتدای به 大سازی با افزودن تکواژ شود. فرایند بزرگمی

این  توانند باها فرایندی بسیار زایا است و گویشوران میواژه

 ید بسازند. های جدترکیب واژه

 «بزرگ، عظیم»معنی به /ō/و /dai/با دو تکواژگونه  大سازی با ترکیب تکواژ : بزرگ6جدول 

 /ō/صورت تکواژگونه ژاپنی سازی بهب( بزرگ  /dai/ژاپنی صورت تکواژگونه چینیسازی بهالف( بزرگ

大木 
/daiboku/ 

 «بزرگدرخت »
→ 

木 
/boku/ 

 «درخت»
+ 

大 
/dai/ 

 «بزرگ»
1   

大川 
/ōkawa/ 

 «رودخانه بزرگ»
→ 

川 
/kawa/ 

 «رودخانه»
+ 

大 
/ō/ 

 «بزرگ»
1 

大地震 
/daijishin/ 

 «زلزله شدید»
→ 

地震/jishin/ 

 + «زلزله»
大 

/dai/ 
 «بزرگ»

2   

大雨 
/ōame/ 

 «باران شدید»
→ 

雨 
/ame/ 

 «باران»
+ 

大 
/ō/ 

 «بزرگ»
2 

 «واقعی، حقیقی»معنی به 真تکواژ  .3-2-2

 راستین، حقیقی، واقعی و»معنی تنهایی بهاین تکواژ به

ای هابتدای واژسازی بهاست و وقتی برای بزرگ« حقیقت

واقعی، شدید، »شود، با افزودن بار معنایی مانند افزوده می

دهد و گذاری ذهنی گوینده را نشان میارزش« کامالً، دقیقاً

شود. این تکواژ سازی معنای واژه میموجب تشدید و بزرگ

های صورت تکواژگونههای ژاپنی بهواژهدر افزوده شدن به

/ma/  یا/man/ های واژهو در صورت افزوده شدن به

 .شودظاهر می /shin/صورت تکواژگونه ژاپنی بهچینی

 «راستین، حقیقی، واقعی و حقیقت»معنی به /man/و /shin/  ،/ma/با سه تکواژگونه  真سازی با تکواژ : بزرگ7جدول 

真正直 
/mashōjiki/ 

 «کامالً صادق»
→ 

正直 
/shōjiki/ 

 «صادق»
+ 

真 
/ma/ 

 «واقعی»
2   

真上 
/maue/ 

 «کامالً باال»
→ 

上 
/ue/ 

 «باال»
+ 

真 
/ma/ 

 «واقعی»
1 

真冬 
/mafuyu/ 

 «اوج زمستان»
→ 

冬 
/fuyu/ 

 «زمستان»
+ 

真 
/ma/ 

 «واقعی»
4   

真白 
/masshiro/ 

 «کامالً سفید»
→ 

白 
/shiro/ 

 «سفید»
+ 

真 
/ma/ 

 «واقعی»
3 

 

 «شدید»معنی به 激تکواژ  3. 2. 3

ت، اس« شدید، تند، سخت، خشن»معنی این تکواژ که به

ها، موجب تشدید ها یا صفتهنگام ترکیب شدن با اسمبه

گذاری ذهنی گوینده را نشان شود و ارزشها میمعنای آن

های زیر مشخص است، طور که از مثالدهد. همانمی

سازی با ترکیب این تکواژ اگرچه نه های حاصل از بزرگواژه

 ه اما عموماً بار معنایی منفی دارند.همیش
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 «شدید، تند، سخت، خشن»معنی معنی ( بهgeki) 激سازی با تکواژ : بزرگ8جدول 

激臭 
/gekishū/ 

 «بوی تند»
→ 

臭 
/shū/ 

 «بو»
+ 

激
/geki/ 

 «شدید»
2   

激変 
/gekihen/ 

 «تغییر شدید»
→ 

変 
/hen/ 

 «تغییر»
+ 

激
/geki/ 

 «شدید»
1 

激暑 
/gekisho/ 

 «گرمای شدید»
→ 

暑 
/sho/ 

 «گرما»
+ 

激
/geki/ 

 «شدید»

4 

 
  

激減 
/gekigen/ 

 «کاهش شدید»
→ 

減 
/gen/ 

 «کاهش»
+ 

激
/geki/ 

 «شدید»
3 

گذر کردن، از حدی »معنی به 過تکواژ  .3-2-4

 «گذشتن

و  /sugi/صورت تکواژگونه ژاپنی این تکواژ به

گذر »معنای شود و بهظاهر می /ka/ژاپنی تکواژگونه چینی

کردن، گذشتن، از کنار چیزی گذشتن، از حدی عبور کردن، 

بررسی است. نخست به« تجاوز کردن، بیش از حد، زیادی

نی ژاپپردازیم. صورت چینیژاپنی آن میتکواژگونه چینی

/ka/ بیش »ی نظیر شود و بار معنایها افزوده میابتدای اسمبه

های دهند. این ترکیبکلمه میبه...« از حد، زیادی، خیلی و 

دهند و در بسیاری گذار ذهنی گوینده را نشان میصرفاً ارزش

 از موارد بار معنایی منفی دارند.

 «، از حدی عبور کردن، تجاوز کردنگذر کردن»معنی به /ka/صورت تکواژگونه به 過سازی با تکواژ : بزرگ9جدول 

過半 
/kahan/ 

 «اکثریت»
→ 

半 
/han/ 

 «نصف»
+ 

過 
/ka/ 

 «گذر»
2   

過大 
/kadai/ 

 «حد بزرگازبیش»
→ 

大 
/dai/ 

 «بزرگ»
+ 

過 
/ka/ 

 «گذر»
1 

過言 
/kagon/ 

 «اغراق»
→ 

言 
/gon/ 

 «گفته»
+ 

過 
/ka/ 

 «گذر»
4   

過労 
/karō/ 

 «کار بیش از حد»
→ 

労 
/rō/ 

 «کار»
+ 

過 
/ka/ 

 «گذر»
3 

که  /sugi/همچنین تکواژگونه ژاپنی این تکواژ یعنی 

نیز « گذشتن و عبور کردن»معنای به /sugi-ru/ریشه فعل 

های انتهای افعال و صفتشکل فعل کمکی بههست، اغلب به

زیاده انجام دادن، بیش از حد »شود و معنای ژاپنی افزوده می

انجام دادن، چندباره انجام دادن، و ویژگی خاصی را بیش از 

دهند. این ترکیب نیز زایایی فعل یا صفت میبه« حد داشتن

 نیز هایاً زیادی در زبان ژاپنی دارد. این ترکیبنسبت

دهند و تقریباً همیشه بار گذار ذهنی گوینده را نشان میارزش

 معنایی منفی دارند.

 سازسایر تکواژهای بزرگ .3-2-5

کم پنج عالوه بر چهارتکواژ معرفی شده در باال دست

 سازی درتکواژ دیگر نیز با شرکت در ترکیب در فرایند بزرگ

زبان ژاپنی نقش دارند که در این بخش این پنج تکواژ به 

 ود.ششوند و برای هر یک مثالی آورده میاختصار معرفی می

 «فوق، مافوق»به معنی  超 تکواژ

فوق، مافوق چیزی بودن، از میزانی »این تکواژ به معنای 

است و به لحاظ معنایی شباهت « گذر کردن، از حدی گذشتن

ارد که در باال معرفی شد. این تکواژ به د 過زیادی با تکواژ

ها افزوده به ابتدای اسم /chō/ژاپنی صورت تکواژگونه چینی

 د. دهها میبه آن...« مافوق..، فوق، ابَر و »شود و بار معنایی می

超 /chō/ «فوق» + 電導 /dendō/ «رسانا» 

→超電導 /chōdendō/ «ابررسانا» 

 «اصلی، مهم»معنی به 主تکواژ

عنی ماین تکواژ در زبان چینی و زبان ژاپنی در اصل به

تنهایی و در است اما به« صاحب، مالک، ارباب و شوهر»

کار نیز به« اصلی، مهم و محوری»های در معنای ترکیب

ابتدای واژه، بار معنایی رود. این تکواژ با افزوده شدن بهمی

شدید و دهد و موجب تواژه میبه...« اصلی، مهم و »ذهنی 
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 شود.شکل مثبت میسازی معنایی آن بهبزرگ

主 /shu/ «اصلی» + 食 /shoku/ «غذا» 

→ 主食 /shushoku/ «قوت غالب» 

 «مادر»معنی به 母تکواژ 

ادر م»معنای های چینی و ژاپنی بهاین تکواژ که در زبان

ونه صورت تکواژگابتدای واژه بهنیز با افزوده شدن به« است

اصلی، مهم، »شود و بار معنایی اهر میظ /bo/ژاپنی چینی

دهد. البته این تکواژ در چند مورد با تلفظ واژه میبه« بزرگ

 主شود که احتماالً با تکواژ ژاپنی ظاهر می /omo/ژاپنی 

/omo/ که در باال معرفی شد مرتبط « مهم، اصلی»معنای به

که با بررسی نقش تکواژ دارای معنی ( 1991ماتیسف ) است.

 زبان ژاپنیهای مختلف شرق و جنوب آسیا بهدر زبان« مادر»

هایی از زبان ژاپنی را نیز آورده است نیز پرداخته است و مثال

ت. اشاره کرده اسسازی زبان ژاپنی نقش این تکواژ در بزرگبه

ر ها دالبته نباید از نظر دور داشت که بسیاری از این مثال

 همان شکل از زبانواژه هستند و بهحقیقت در زبان ژاپنی وام

نای ها معاند. بیشتر این ترکیبچینی وارد زبان ژاپنی شده

نیز با « بزرگی اندازه»ها معنای ذهنی دارند، اما در برخی از آن

سازی با وقوعی دارد. بزرگهم« مهم و اصلی»معنای ذهنی 

 ترکیب این تکواژ در حال حاضر در زبان ژاپنی زایایی ندارد.

母 /bo/ «مادر» + 艦 /kan/ «ناو» 
→ 母艦 /bokan/ «ناو اصلی» 

 
母 /omo/ «مادر» + 屋 /ya/ «اتاق» 

→ 母屋 /omoya/ «اتاق اصلی» 

 «والد، پدر و مادر»معنی به 親تکواژ 

ست. ا« مادر»کاربرد این تکواژ نیز بسیار مشابه تکواژ 

صمیمیت، »و همچنین « والد، پدر و مادر»معنی این تکواژ به

های، است. در ترکیب« خانواده، خویشاوندی»و « نزدیکی

ابتدای واژه افزوده به /oya/تکواژگونه ژاپنی این تکواژ یعنی 

...« اصلی و تر، مهم، رییس، بزرگ»شود و بار معنایی می

دهد. معنای اصلی کلمات حاصل از این ترکیب واژه میبه

بزرگی « انگشت شست»هایی مانند ذهنی است، اما در مثال

سازی نیز در زبان شود. این نوع بزرگاندازه نیز مشاهده می

 ژاپنی امروز زایایی چندانی ندارد.

親 /oya/ «والد» + 柱 /hashira/ «ستون» 

→ 親柱 /oyabashira/ «ستون اصلی» 

 «صحیح و درست»معنی به 正تکواژ 

 های معانی مختلفی ازتنهایی و در ترکیباین تکواژ به

صحیح، دقیق، درست، عادالنه، منصفانه، عدالت، »جمله 

سازی با این تکواژ، افزوده شدن دارد. در بزرگ...« حقیقت و 

ایی بار معن /sei/شکل تکواژگونه چینی ها بهابتدای واژهآن به

دهد و موجب واژه میبه...« کامالً، دقیقاً، خیلی، اصلی و »

 شود.سازی ذهنی معنای آن میبزرگ

正 /sei/ «صحیح» + 門 /mon/ «دروازه» 
→ 正門 /seimon/ «دروازه اصلی» 

 

ژاپنی یاد شده، در عالوه بر تکواژهای ژاپنی و چینی

های ها یا تکواژهای قرضی از زبانقرون اخیر برخی واژه

ها در اند و با ترکیب با سایر واژهاروپایی وارد زبان ژاپنی شده

کنند که از آن میان سازی ایفای نقش میفرایندهای بزرگ

 اره کردو ... اش -super- ،mega- ،ultraتوان به می

سازی کامل در سازی با فرایند دوگانبزرگ .3-3

 زبان ژاپنی

در زبان ژاپنی نیز، مانند زبان فارسی، از فرایند 

شود. اما سازی استفاده میسازی کامل برای بزرگدوگان

 سازی وجودتفاوتی عمده بین دو زبان در استفاده از دوگان

ه جمع وجود دارد. در زبان ژاپنی تکواژ عمومی برای نشان

ندارد و در اغلب موارد، جمع یا مفرد بودن واژه کامالً فاقد 

تظاهر آشکار زبانی است. بنابراین، در این زبان از 

عنوان سازوکاری برای نشان دادن جمع سازی بهدوگان

های مفرد پس از انجام فرایند شود. یعنی اسماستفاده می

 بته این فرایندشوند. الاسم جمع میسازی تبدیل بهدوگان

سازی اسم جمع هایی که با دوگانزایایی زیادی ندارد و اسم

 شوند فهرست بسته و مشخصی دارند.می

ها نیز سازی معنای واژهسازی برای بزرگاز دوگان

ش سازی توصیف افزایشود. با این که فرایند جمعاستفاده می
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سازی، اغلب شاهد سازی برای بزرگکمی است، در دوگان

ایم. یعنی پس از انجام این نوع گذاری ذهنی گویندهرزشا

سازی، واژه حاصل از دید گوینده بار معنایی فرایند دوگان

هایی از المث«. کندتر، شدیدتر پیدا میتر، بیشتر، قویبزرگ»

اند. دو مثال سازی در زبان ژاپنی در زیر آورده شدهدوگان

فرایند وط بهجمع و دو مثال بعدی مربنخست مربوط به

معنای تکرار نویسه در ژاپنی به 々سازیند )نویسه بزرگ

 پیشین است(:

山 /yama/ «کوه» 

→山々 /yamayama/ « هاکوه » 

 

我 /ware/ «من» 
→ 我々 /wareware/ «ما» 

 

破れ /yabure/ «پارگی» 
→ 破れ破れ/yabureyabure/ « پارهپاره » 

 

深い /fukai/ «عمیق» 
→ 深々 /fukabuka/ «عمق خیلی زیاد» 

 

های باال ساخت ضمیر جمع از دومین مثال در بین مثال

 صالحی ودهد. سازی را نشان میضمیر مفرد با فرایند دوگان

گونه ضمائر اینمطالعه و بررسی به( 1392داوری اردکانی )

ر که طواند. همانژاپنی و مقایسه آن با ضمائر فارسی پرداخته

سازی با فرایند توان مشاهده کرد، بزرگها میدر مثال

د. زبان فارسی دارسازی در زبان ژاپنی شباهت زیادی بهدوگان

-سازیهای دوگاندر زبان ژاپنی نیز مانند زبان فارسی، واژه

گیرند، از نوع ساز قرار میی بزرگهاکه ذیل ساخت شده

ست، ا ها بیشتر از نوع معانی کیفیاند و معنی آنتکرار کامل

برای مثال واژه رسانند. یعنی نظر یا احساس گوینده را می

/yabureyabure/ در مثال باال، « پارهپاره»معنی ژاپنی به

  ت.فارسی اس« پارهپاره»لحاظ معنا و کاربرد بسیار مشابه به

 نتیجه  .4

سازی در دو با بررسی و مقایسه سازوکارهای بزرگ

م که هایی دست یافتیتعمیمزبان فارسی و ژاپنی، از یکسو به

واژه توان در تأیید یا رد مبانی نظریه ساختها میاز آن

گذار استفاده کرد و از سوی دیگر، مقایسه این ساز و ارزش

دو زبان آشکار کرد که هایی را بین ها و تفاوتکارها شباهت

رداری بتوان در تدریس زبان ژاپنی بهرهها نیز میاز این یافته

 کرد. 

این بررسی، نشان داد که در هر دو زبان فارسی و ژاپنی، 

سازی است. فرایند دار نقش اصلی در بزرگترکیب عهده

سازی در این دو زبان طبقه واژگانی منظور بزرگترکیب به

ز ها پس ااین معنی که مثالً اسمدهد. بهنمیکلمات را تغییر 

 مانند، یعنی برخالفسازی کماکان اسم باقی میفرایند بزرگ

فرایندهای اشتقاقی که معموالً مقوله دستوری کلمه پایه را 

گذاری، با اینکه واژه جدید دهند، در فرایند ارزشتغییر می

یه ژه پاشود، مقوله دستوری واژه بدست آمده با واساخته می

 کند. از این رو، نتایج تحقیق با اینیکسان است و تغییر نمی

همسو است که قواعدی  (1986، 1984اسکالیس )نظر 

اژه ومتفاوت از قواعد دو گسترۀ تصریف و اشتقاق بر ساخت

گذار را واژه ارزشگذار حاکم است و بنابراین ساختارزش

 ای جداگانه در نظر گرفت.توان گسترهمی

هایی که در گوید در همه زبانمی (4: 2005گراندی )

ساز وجود دارد، ساز و هم بزرگهای کوچکها هم ساختآن

-ساز حتماً از وند استفاده میهای کوچکدر تشکیل ساخت

شود و تفاده نمیسازی لزوماً از وند اسشود، اما در بزرگ

 سازیممکن است از فرایندهای دیگری چون ترکیب، دوگان

ها استفاده شود. نتایج بدست آمده از بررسی حاضر و مانند آن

ند. کاین تعمیم او را در مورد زبان فارسی بطور کامل تأیید می

سازی در زبان فارسی از وندهای متعددی برای کوچک

سازی نه از وند که از گشود، اما برای بزراستفاده می

 شود. وضعیتسازی استفاده میفرایندهای ترکیب و دوگان

در باره زبان ژاپنی اندکی متفاوت است، زیرا در این زبان برای 

ساز، فزونتر؛ ساز و بزرگتشکیل هر دو نوع ساخت کوچک

 شود نه از وند. از فرایند ترکیب استفاده می

ای دو زبان فارسی و هها و تفاوتاما درباره شباهت 
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ق ساز نیز تحقیهای بزرگژاپنی در خصوص تشکیل ساخت

ی ها یکنتایجی دست یافته است. از جمله شباهتحاضر به

این است که در هر دو زبان در طول زمان از تکواژهای 

ت، ساز استفاده شده اسهای بزرگمختلفی برای تولید ساخت

-شدهاژها واژگانی های حاصل از برخی از این تکواما ساخت

ک را ی« شاهدانه»اند. برای مثال، گویندگان زبان فارسی امروز 

شود نه ساختی نوعی دانه اطالق میدانند که بهواژه می

 یک نوعگذار که در آن گوینده ارزش و کیفیتی را بهارزش

همین منوال، در زبان ژاپنی نیز بسیاری دهد. بهدانه نسبت می

-ساخته شده« بزرگ، عظیم»معنی به 大تکواژ ها که با از واژه

 اند.اند اکنون در این زبان واژگانی شده

هایی هایی که در زبان فارسی با تکواژهمچنین، ترکیب

و در زبان ژاپنی با « گنده»و « مادر»، «خر»، «شاه»نظیر 

ره و غی« مادر»، «گذر کردن»، «اصلی»، «بزرگ»هایی نظیر تکواژ

مرکزند هم های درونشامل ترکیب شوند، همساخته می

ساز های بزرگرسد تعداد ترکیبنظر میمرکز. بهبرون

مرکز در زبان ژاپنی بسیار کمتر باشد، هر چند ارزیابی برون

های این ادعا نیازمند انجام پژوهشی مستقل با استفاده از پیکره

سازی زبانی است. همچنین در هر دو زبان هر دو نوع بزرگ

گذار ها اشاره کرده است یعنی ارزشآنبه (2005گراندی ) که

گذار کیفی )یا نظر شخصی( وجود توصیفی )یا کمی( و ارزش

 دارند.

ز سرانجام اینکه هر دو زبان فارسی و ژاپنی ا

سازی، شکلی بسیار مشابه برای بزرگسازی بهدوگان

گذاری کیفی استفاده سازی با ارزشخصوص بزرگبه

کنند، با این تفاوت که اوالً در زبان فارسی عالوه بر می

سازی افزوده نیز سازی کامل در برخی موارد از دوگاندوگان

سازی شود، در حالی که در زبان ژاپنی اساساً دوگاناستفاده می

شود. ثانیاً، زبان ژاپنی از کامل برای این منظور استفاده می

سازی سازی و بزرگدوگان سازی کامل برای دو کاربرد جمع

کند، اما در زبان فارسی از این فرایند عالوه بر استفاده می

ته شود. البسازی، برای بیان استمرار بهره گرفته میبزرگ

ر ژاپنی و هم مفهوم کشش توان گفت که هم مفهوم جمع دمی

ند، شوسازی بیان میو استمرار در زبان فارسی که با دوگان

  سازی مرتبطند.نوعی با مفهوم کلی بزرگبه

-نظر برسد که بزرگممکن است در نگاه اول چنین به

تر از زبان فارسی است. اگرچه سازی در زبان ژاپنی گسترده

ر اری کلیه عناصتأیید این برداشت نیز نیازمند بررسی آم

ساز در زبان ژاپنی و مقایسه آنها با فارسی است، اما بزرگ

سازی در ژاپنی با شیوه واقعیت آشکار این است که واژه

. تر از زبان فارسی استتر و رایجسازی آسانترکیب و دوگان

های های مرکب، از ترکیبدر زبان فارسی افزون بر واژه

در حالی که در زبان ژاپنی  شود،وفور استفاده مینحوی به

-های مرکب بیان میصورت واژههای نحوی بههمان ترکیب

شوند که همین امر ممکن است موجب این تصور بشود که 

 ترند.این فرایندها در زبان ژاپنی گسترده
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