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الگوهاي واژهسازي در زبان فارسي
ـگزارشي از يک طرح پژوهشي
 .١طرح مسئله
واژهسازي تفنن يا فني خاص نيست .واژهسازي ضرورتًا تصميمي در چهارچـوب يک
مشرب مليگرايانه نيز نيست .واژهسازي اقـدامـي است در پـاسخ بـه نـيازهاي کـالمي
سخنگويي که در لحظه معيني از زمان در حال توليد پيامي زبـاني است و در مـوضعي
معين از اين پيام خواهان کاربرد مفهومي است که برچسب صوري ٬يا لفظ مناسب آن ٬را
در اختيار نداردـــ مفهومي که يا از رهگذر برخورد با فرهنگ ٬جامعه يا زباني ديگر بهـانديشه
او راه يافته است و يا بداهتًا از طريق نظرپردازي در جهان ذهني او جوانه زده است .در
زباني اين مفهوم ٬چه راههاي محتملي پيش روي او
اين لحظه معين از زمان ٬براي بيان
ِ
قرار دارد؟ طبيعيترين و رايجترين کار جستـوـجو در مجموعه واژههايي است که پيشينه
زبان در اختيار او مينهدـــ يعني هر آنچه که پيش از اين لحظه معين پديد آمده است ٬يک
ميراثزبانيــ فرهنگي است و اينک ديگر خواسته يا ناخواسته بخشي از سـنت است.
اما ٬اـگر اين کار راه به مقصود ن ََب رد و يا سخنگو صرفًا نخواهد چنين کند ٬چه انتخابهاي

ديگري در پيشروي او قرار دارد؟ در شرايط برخوردهاي زباني ٬آسانترين کار وامگيري
است .اما اـگر به داليل زباني يا غيرزبانيـــ مـثًال جـامعهشناختي ٬زيـبايي شـناختي يـا
ايدئولوژيکـــ چنين نيز نکرد ٬ناچار است از ميان امکاناتي که نظام زبان در اخـتيار او
ميگذارد يکي را برگزيند .يعني:
ــ يا بکوشد نقش و معناي واژههاي موجودرا تغيير دهدتا متناسب با مقصودوي گردند؛
ــ يا براي اداي مقصود به ترکيبات نحوي طوالنيتر متوسل شود؛
ــ و يا اينکه واژه بسازد.
پس واژهسازي در زبان امري طبيعي و ناـگزير است .واژهسازي ضـرورتًا پـديدهاي
ريزي زباني و به صورتي آـگاهانه و عمدي پديد آمده بـاشد٬
نيست که در نتيجه برنامه ِ
سخنگويان يک زبان و طريقهاي است طبيعي براي
زباني
توانايي
بلکه بخشي است از
ِ
ِ
ِ

ورود مفاهيمتازه به زبان.
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اما انتخاب از ميان يکي از اين سه روش طبيعي غالبًا هنگامي رخ ميدهد که پيدايش
مفهوم تازه و نياز به بيان آن نتيجه تحوالت دروني خود جامعه باشد .اما ٬هـنگامي کـه
مفاهيم تازه از رهگذر برخوردهاي اجتماعي و زباني و تحوالت فرهنگي ناشي از آن از
گـيري واژگـاني است.ـکـم
يک جامعه به جامعه ديگر سرريز ميکند ٬آسانترين کار وام
ِ
نيستند واژههايي از اين دست که در يکي دو قرن اخير از زبانهاي اروپايي به زبان فارسي
راه يافتهاند .در اين حال ٬جوامع زباني ٬هر يک به صورتي ٬در مقابل اين وضع واـکنش
نشان ميدهند .رايجترين شکل اين واـکنش واژهسازي براي واژههاي بـيگانه وامگـيري
شده است .اين کارگاه به صورتي متمرکز و برنامهريزي شده ٬بـه هـمت سـازمانهايي
همچون فرهنگستان ٬عملي ميگردد و گاه شکلي پر اـکنده اما خود انگيخته دارد که در
حـرف گـوناـگـون
سازي نويسندگان ٬مترجمان و
فعاليتهاي واژه
ِ
ِ
متخصصان رشتهها و َ
ظاهر ميشود.
متمرکز يا غير متمرکز ٬مهمترين منبعي کـه واژهسـازان بـراي بـيان مـفاهيم تـازه يـا
طبيعي واژهسازي در زبـان
وامگيري شده در اختيار دارند بيشک فرايندها و الگوهاي
ِ
است .اـگر اين فرايندها و الگوها به درستي شناخته شوند ٬به روشني تعريف گردند و
بهـخوبي در اختيار ديگران قرار گيرند به طوري که به آساني بتوان به آنها دسترسي يافت٬
کار واژهسازي در دسترس واژهسازان قرار گرفته است.
ابزار
مناسب ِ
ِ
 .٢سابقه
تاـکنون آثار متعددي در زبان فارسي به مـوضوع فـرايـندهاي واژهسـازي در ايـن زبـان
پرداختهاند .اين آثار هـم شـامل مـقاالتي تـخصصي است دربـاره بـرخـي از الگـوهاي
ساختواژه ٬هم رسالههايي مفصل درباره الگوهاي واژهسازي در فـارسي ٬و هـم ٬در
قالب بخشي از رسالههاي دستوري ٬کلياتي در مورد مهمترين فرايندهاي واژهساختي.
ويژگي غالب اين آثار عبارت است از:
فقدان نگرشي نظاممند به زبان ٬به طوري که ارتباط ميان الگوها و اطـالعات ارائـه
شده در درون يک شبکه زباني نشان داده نميشود؛ عدم توجه به فرايندها و الگوهاي
ـک زنـجيرههاي زبـاني؛ در آمـيختن
واژهساختي به عنوان بخشي از
توانايي توليد و ادرا ِ
ِ
زماني واژهسازي با يکديگر ٬به طوري که نميتوان
اطالعات تاريخي و فرايندهاي هم
ِ
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بالفعل ساخت واژه در زبان فارسي در يک مقطع
تصور روشني از فرايندهاي بالقوه يا
ّ
ِ
ـنـهادن
صوري سـاخت واژه و فـرو
زماني به دست آورد؛ توجه بسيار زياد به جنبههاي
ِ
ِ
جنبههاي معنايي آن؛ نوعي از عرضه و آرايش اطالعات که دسترسي واژهسازان را بـه
الگوها و فرايندهاي مورد نيازشان بسيار دشوار ميسازد.
وجود ويژگيهايي از اين دست ما را با مجموعههايي روبهرو ميسازد که ٬هرچند به
لحــاظ پــارهاي از جــزئيات ٬گـاه بسـيار دقـيق و مـوشکافانه هسـتندـــ و بـدين لحـاظ
بسيارارزشمندـــ اما ٬از يک سو ٬تصويري کلي از وضعيت ساخت واژه در زبان فارسي
ارائه نميدهند و ٬از سوي ديگر ٬اطالعاتشان براي افـراد غـيرمتخصص قـابل اسـتفاده
نيست .بدين لحاظ ٬پژوهشي که بتواند تا حدي بدين دو جنبه توجه کند هنوز قابل توجيه
است.
 .٣موضوع طرح
طـبيعي سـاخت واژه در
مــوضوع ايـن طـرح پـژوهشي شـناخت رايـجترين الگـوهاي
ِ
ِ
معرفي آنها در قالب مجموعهاي است که واژهسازان بتوانند ٬از طريق آن٬
زبانفارسي و
ِ

ساختي زبان فارسي دسترسي يابند.
بهـآساني به اطالعات واژه
ِ
ـکاربرد واژه »الگوها« در اين تعريف بر اين فرض مبتني است که واژهسازي در زبان از

مجموعهاي از قواعد معيّن تبعيت ميکند و لذا دلبخواهي نيست .مثًال شـباهتي کـه در

ساخت و معناي واژههاي باشگاه  ٬ايستگاه  ٬پرتگاه  ٬نمايشگاه  ٬تعميرگاه يا شيرخوارگاه وجود دارد
نمودار وجود قاعدهاي در زبان فارسي است که ميتواند ٬با استفاده از کلمات يا ترکيبات
مفهوم »عمل« ٬نام مکان انجام گرفتن آن عمل را برساند.
داراي
ِ
زبـاني
منظور از »الگوهاي طبيعي« آن قواعدي است که اهـل زبـان در کـاربردهاي
ِ

زباني طبيعي آنان محسوب مـيشود.
توانايي
روزمره خود به کار ميگيرند و بخشي از
ِ
ِ
مثًال قاعده
ساختن صفت از طريق نفي اسم و ساخت کلماتي مـانند بـيکار  ٬بـيادب يـا
ِ
بيخبر و جز آن پديدهاي است که يک فارسي زبان ميتواند به راحتي در توليد يا ادراـک
واژههاي تازه از آن بهره گيرد؛ حال آنکه استفاده از عناصري همچون َاــ و َابيــ به همين
منظور و ساختکلماتي مانند َانام ) = بينام( يا َا بيراهي ) = انحراف( نميتواند بخشي فعال از
زباني يک فارسيزبان باشد) .اينکه آيا استفاده از اين الگوهاي »غيرطبيعي« در
توانايي
ِ
ِ
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واژهسازي برنامهريزي شده درست است يا نه مسئله ديگري است و مربوط است بـه
سياستهاي برنامهريزي(.
در اين طرح ٬منظور از »زبان فارسي« گونه معيار )ـگفتاري و نوشتاري( اين زبان است٬
يعني زباني که فارسيزبانان امروز ايران از آن به عنوان وسيلهاي براي ارتـباط کـالمي٬
انتقال اطالعات ٬آموزش و نيز خلق آثـار ادبـي بـهره مـيگيرند .بـنابرايـن ٬فـرايـندهاي
واژهسازي در گونههاي غيرمعيار )ـگويشهاي ايراني داخل و خارج ايران( و نيز گونههاي
تاريخي )فارسي ميانه ٬باستان و جز آن( مورد بررسي قرار نميگيرد.
نظري تحليل
 .٤مباني
ِ

اين طرح به لحاظ نظري بر اين چهار فرض اساسي استوار است که الف( واژه يا کـلمه
يکي از عناصر زباني است؛ ب( دستکم برخي از مصاديق اين عنصر داراي ساخت هستند؛
ج ( ساخت اين عناصر ٬در نزد سخنگويان يک زبان ٬از نظم معيني برخوردار است و از
مـعي ني
معين تبعيت ميکند؛ د( هر قاعده داراي سـاخت و شکـل ّ
يک سلسله »قاعده« ّ
است و مجموعهاي از شرايط زباني و اجتماعي بر عملکرد آن حاـکم است.
در اينجا ٬فرض بر اين است که هر قاعده واژهسازي زنجيرهاي است مرکب از دو
واحد يا سازه .سازه نخست آغازه و سازه دوم پايانه قاعده است .مثًال در واژههاي اخاللگر

و گاوصندوق  ٬به ترتيب ٬اخالل و گاو آغازه اين دو واژه و ـــگر و صندوق پـايانه مـحسوب
ميشوند .بر اساس اين فرض ٬در هيچ قاعدهاي بيش از دو سازه در کـار نـيست و لذا
وجود بيش از دو عنصر در يک واژه به معناي دخالت بيش از دو قاعده در ساخت آن
واژه است .مثًال وجود سه عنصر همـــ  ٬آهنگ و ـــي در واژه هماهنگي بدين معناست که يک
بار همــ و آهنگ با هم ترکيب شدهاند و هماهنگ را ساختهاند و در مرحله دوم هماهنگ با
ـــي ترکيب شده و هماهنگي پديد آمده است.
هر قاعده با مجموعهاي از شرايط ساختي ٬دستوري ٬معنايي و سبکي مالزم است.
شرايط ساختيـــ آغازه و پايانه هر قاعده ممکن است هر دو عناصري متغيرـــ يعني
ستاـک ــــ باشند و يا يکي متغير و ديگري يک عنصر ثابت )عنصري نظير پيشوند يا پسوند(
باشد .مثًال ساخت واژههاي اخاللگر  ٬آشوبگر  ٬ستمگر و جز آن از قاعدهاي تبعيت ميکند
ـکه در آن ـــگر بـه صـورتي ثـابت يک سـتاـک مـتغير را هـمراهـي مـيکند و حـاصل آن
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مجموعهاي است از واژهها که ميان اعضاي آن شباهتهاي صوري و معنايي وجود دارد.
ساخت هرـيک
اما واژههاي گاوصندوق يا شيربرنج  ٬به چنين مجموعههايي تعلق ندارندو در
ِ

از آنها دو ستاـک متغير در کنار يکديگر به کار رفتهاند .گاه ٬در بعضي از ساختها ٬در
ميان آغازه و پايانه يک
عنصر ميانجي قرار ميگيرد که ميان دو سازه پيوند برقرار ميکند.
ِ

ـــاـــ  ٬ـــوـــ يا ـــبهـــ به ترتيب در واژههاي کماـبيش  ٬جستـوـجو و يا درـبهـدر
عنصر ـمـيانجي
ِ

هستند.

شرايط دستوريـــ در هر قاعده ٬ستاـک يا ستاـکهاي به کار رفته در آن به يک يا بيش
دستوري معين تعلق دارند ٬ضمن آنکه محصول قاعده )واژه ساخته شده(
از يک طبقه
ِ
مـعين است .هـمين بـرچسبهـاي دسـتوري مـتعدّ د
نيز داراي يک برچسب دسـتوري ّ
موجبتمايز قواعد از يکديگر ميشوند .در ساخت واژههايي که آغازه آنها پادـــ است٬
پايانه ضرورتًا بايد »اسم« باشد و در ساخت واژههايي که پايانه آنـها ـــنـده است آغـازه
معموًال »بُ ِن فعلي مضارع« است ٬ضمن آنکه حاصل ترکيب در اولي همواره اسم و در
دومي هم صفت و هم اسم است.
شرايط معناييـــ ستاـک يا ستاـکهاي به کار رفته در هر قاعده به يک يا چند طـبقه
معنايي معيّن تعلق دارند ٬ضمن آنکه ِا عمال آن قاعده بهـمجموعهاي از واژهها ميانجامد
ِ

ـکه تمامي اعضاي آن در يک معناي کلي يا مجموعهاي از ويژگيهاي معنايي مشترکاند.
مثًال در ساخت واژههايي که پايانه آنـها ـــزار استـــ مـانند بـوتهزار  ٬نـيزار  ٬نـمکزار يـا
لجنزارـــ آغازه غالبًا به طبق ه
معنايي »مواد طبيعي تجمع يافت ه بـر سـطح زمـين در يک
ِ
»مکان « اين مواد داللت ميکنند.
عام
ِ
ناحيه« تعلق دارد و محصوالت قاعده بر مفهوم ِ
ـ

ـ

تـرکيبات حـاصل از يک قـاعده در مـيان يک گـروه
شرايط سبکيـــ گـاه اسـتعمال
ِ
کاربردي زبان )مانند نـوشتار نسـبت بـه گـفتار( بـيشتر
اجتماعي خاص يا در يک گونه
ِ
ِ
مشاهده ميشود بهطوري که ميتوان ِا عمال آن قاعده را مشروط به شرايط اجتماعي يا

سبکي دانست .مثًال کارب رد پايانه ـــدوني  ٬در واژههايي مانند سگدوني يـا ذغـالدوني  ٬در
ــ

ـگونه غيررسمي زبان فارسي ديده ميشود ٬و يا استفاده از پايانههاي ـــکده و ـــآباد را بـا
آغازههايي که اسم مـعني هسـتند ٬مـانند ظـلمتکده يـا مـحنتآباد  ٬درگـون ه ادبـي فـارسي
ــ

ميبينيم.
ميزان کاربردـــ به هر قاعده دو ويژگي ديگر نيز ميتوان نسبت داد که يکي به تعداد
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محصوالت بالفعل آنها مربوط است و ديگري به توانايي آنها در توليد محصوالت بالقوه.
فراواني
واژگان اهل زبان که ساخت آنها بر ساخت
حضور کلماتي است در
نسبي
ميزان
ِ
ِ
ِ
ِ
نسبي استفاده اهل زبان است از الگوي قاعده
معين منطبق است؛ زايايي ميزان
يک قاعده ّ
ِ

براي توليد واژههاي تازه .مسلمًا ٬در ميان قواعدي کـه در زبـان فـارسي »اسـم مکـان«
ميسازند ٬محصوالت قاعدهاي که پايانه در آن ـــستان است از محصوالت قاعدهاي که

فراواني بيشتري دارد .همچنين ٬در ميان همين دسته از قواعد ٬به
پايانه در آن ـــکده است
ِ
ندرت ممکن است واژه تازهاي با پايانه ـــالخ ساخته شود؛ در حالي که قاعدهاي که پايانه
زايايي قابل توجهي دارد .البته بايد گفت که ٬بر خالف شـرايـط سـاختي٬
آن ـــگاه است
ِ

فراواني محصوالت يک قاعده و ميزان زايـايي
تعيين ميزان
دستوري ٬معنايي و سبکي٬
ِ
ِ
آن امري کامًال اعتباري است و نميتوان ٬در اين مورد ٬به نتايجي قطعي دست يـافت.
طـبيعت زبـان و کـاربر ِد اجـتماعي آن بسـتگي دارد و نـه بـه
قطعيت اين نتايج بـه
عدم
ِ
ِ
روشهاي مطالعه .با اين حال ٬در اين طرح سعي ميشود ميزان نسبي اين دو مشخصه ٬با

گردآوري دادهها ٬تعيين شود.
توجه به منابع
ِ
زباني اين تحقيق واژههـايي است کـه فـارسيزبانان در انـواع
٥ـ .روش مطالعهـــ پيکره
ِ
توليدات زباني خودــــ اعم از گفتاري ٬نوشتاري ٬ادبي يا علميـــ به کار ميبرند .استقرا ِء
ِ
معنايي آن صورت ميگيرد.
بندي صوري و
قواعد از طريق مراجعه به اين پيکره و دسته ِ
ِ

ـک
دستيابي به مجموعهاي واحد از ويژگيهاي ساختي ٬دستوري ٬معنايي و سبکي مال ِ
تعيين دستههاي گوناـگون واژهها و تعلق هر يک از آنها به يک قاعده معين است .مـثًال
ِ
کلي »ـکننده«
واژههاي داراي پايانه ـــگر  ٬ضمن دارا بودن اين
ِ
شباهت ساختي ٬در معناي ِ
معنايي آنها با يکديگر متفاوت است ٬به
نيز اشتراـک دارند؛ اما ويژگيهاي دستوري و
ِ

طوريکه ميتوان آنها را به دو گروه عمده تقسيم کرد :گروهي که در آن آغازه مـعموًال
اسميک ماده است و نتيجه ترکيب صفت يا اسم کسي است که شغل وي کار کردن روي

آن ماده است ٬مانند آهنگر يا مسگر ؛ و گروهي ديگر که در آن آغازه اسم يا صفتي است که
ترکيب صفت يا اسم کسي است که آن عمل را انـجام
بر »عمل« داللت ميکند و نتيجه
ْ
ميدهد ٬مانند روشنگر يا آشوبگر  .پس ٬در اينجا ٬بهرغم شباهت ظاهري ٬با دو قـاعده
زايـايي قـاعده دوم
سرـوـکار داريم که به لحاظ زايايي نيز با يکديگر متفاوتاند :مـيزان
ِ
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مسلمًا از قاعده اول بيشتر است.
در کنار مراجعه به پيکره زباني و استقرا ِء قواعد از آن ٬منابع موجود دستور فارسي
معنايي برخي
نيز بررسي ميشوند :اين منابع ٬هم به جهت ارائه ويژگيهاي دستوري و
ِ

از الگوها و هم به جهت شواهدي که ارائه ميدهند ٬در بسياري از مـوارد ٬کـمک کـار
محققاند ٬ضمن آنکه يافتههاي خود اين منابع نـيز ٬در پـرتو اطـالعاتي کـه از مـطالعه
مستقيم دادههاي زباني به دست ميآيند ٬نقد ميشوند.

اطالعات ساختاري ٬دستوري ٬معنايي ٬سبکي و آماري هر يک از قواعد که از رهگذر
دائمي دادهها با يکديگر و نيز مراجعه مکرر به پيکره زباني و آثارموجود فراهم
مقايسه
ِ
کـار برگه
کار برگه ضـبط مـيشود .هـر ْ
ميآيد ٬به همراه شواهد هر قاعده ٬بر روي يک ْ
کـار برگهها ٬کـه در واقـع تـصويري است مـنظم از
نماينده يک قـاعده است .مـجموعه ْ
بانک اطالعاتي ذخيره ميشود.
دادههاي واژه
ساختي زبان فارسي ٬در يک برنامه ِ
ِ

ساختي اين طرح در يک برنامه رايانهاي
سازي دادههاي واژه
٦ـ .بانک اطالعاتيـــ ذخيره
ِ
ِ
بــه ايــجاد بــانکي از دادههــا مـيانـجامد کـه مـيتوان ٬بـا مـراجـعه بـه آن ٬بـه انـواع
اطالعاتواژهساختي دسترسي يافت .پيشبيني شده است که در اين برنامه بتوان بهـانواع
ـگزارشها بر اساس يک يا چند ويژگي يک قاعده دست يافت؛ مثًال ميتوان قواعدي را
جستـوـجو کرد که ويژگيهايي به اين شرح دارند:
آغازه آنها فالن عنصر )مثًال ناـــ( است؛ پايانه آنها فالن سازه )مثًال ـــگاه( است؛ آغازه
بن فعلي و يا هر ـ سه
يا پايانه و يا هر دو متعلق به نوع دستوري معيني هستند ) مثًال اسم يا صفت يا ِ

اينها (؛ ترکيباتي که بر مفهومي معيّ ن ٬مثًال »مکان« يا جز آن ٬داللت ميکنند؛ قواعدي که از

رسمي فارسي بيشتر کاربرد دارنـد تـا
زايايي باالتري بر خوردارند؛ قواعدي که در گونه
ِ
ِ
فراواني آنها نسبت به موار ِد مشابه باالتر است؛ واژهاي
ساير گونهها؛ ساختهايي که
ِ
معيّن ) مثًال کارگر ( داراي چه ساختي است و از کدام قاعده تبعيت ميکند؛ و نظاير اينها.

در اينجا ٬تصويري از يک جدول رايانهاي ارائه ميشود که ٬در آن ٬حوزههاي اين

اطالعات
ساختي زبان فارسي نشان داده شده است .استفادهـکننده از
اطالعاتي واژه
بانک
ِ
ِ
ِ
اين بانک ميتواند اطالعاتي را در يک حوزه يا ٬همزمان ٬در چند حوزه جستـوـجو کند.
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ساخت قاعده

نوع آغازه

ستاـکـــ کده

اسم

ستاـکـــ دوني

اسم

حيوان خانگي٬
شيء منقول

ستاـک  .١ستاـک ٢

بن ماضي

عمل

پادـــ ستاـک

وند

اسم

خرـــ ستاـک

وند ٬اسم

اسم

اسم

خرـــ ستاـک

وند ٬اسم

اسم

صفت

بزرگي

قابلـــ ستاـک

وند ٬اسم

اسم

صفت

قابليت

ستاـکـــ ًا

اسم

تنوين

قيد

حالت ٬وسيله

همـــ ستاـکـــ ي

وند مضاعف

اسم

اسم

شراـکت

عددـــ ستاـکـــ ه

وند مضاعف

اسم

اسم ٬صفت ٬قيد

نسبت ٬دارنده

ستاـکـــ f

بن مضارع مرکب

وند صفر

صفت/اسم

ـکننده ٬عمل٬
حاصل عمل  ٬مکان

ستاـک  .١ستاـک ٢

صفت

اسم

اسم

ستاـکـــ باره

اسم

وند

ستاـکـــ ش

بن مضارع  ٬بن مضارع

عمل

مرکب ٬صفت

معناي آغازه

فرهنگستان

عمل

نوع ترکيب

معناي ترکيب

نوع پايانه

معناي پايانه

وند

اسم

مکان ٬نهاد

وند

اسم

مکان ٬انبار

بن مضارع ٬اسم

اسم

عمل

اسم

ضديت
بزرگي

عمل

عمل

مکان

صفت/اسم
وند

ـگرايش ٬پيشه
اسم

عمل ٬فرايند٬
حاصل عمل
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سازهميانجي

و
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سبک

زايايي

فراواني

شواهد

خنثي

محدود

متوسط

بتکده ٬هنرکده
آتشکده ٬ميکده

غيررسمي

نسبتًا زايا

ـکم

رسمي

محدود

متوسط

جستـوـجو٬

رسمي

محدود

بسيار کم

پادزهر ٬پادتن ٬پاتک

خنثي

غير زايا

ـکم

خرمگس ٬خرمهره٬
خرپشته

غير رسمي

نسبتًا زايا

ـکم

خرزور ٬خرپول

رسمي

زايا

زياد

قابل قبول ٬قابل

رسمي

زايا

متوسط

شخصًا ٬زبانًا ٬تلفنًا

خنثي

زايا

متوسط

هماتاقي  ٬هممدرسهاي ٬
هم شهري

خنثي

زايا

بسيار زياد

دوموتوره ٬چهارپايه٬
دوساله

خنثي

زايا

بسيار زياد

دلپذير ٬عقبگرد٬
زيرنويس ٬کفشکن

ادبي

نسبتًا زايا

متوسط

سياهرگ ٬پيرمرد٬

ادبي

غيرزايا

بسيار کم

غالمباره ٬زنباره٬
شکمباره

رسمي

محدود

بسيار زياد

پرورش ٬آبريزش٬
نرمش
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توضيحات

مرغدوني ٬کاهدوني قاعده داراي بار
زغالدوني ٬سگدوني معنايي منفي است
ـگفتگو ٬کشت و کشتار

قاعده غالبًا داراي بار
معنايي منفي است

پذيرش ٬قابل کنترل

زردآب

قاعده داراي بار

معنايي منفي است

 .٧وضعيت کنونيـــ اجـراي ايـن طـرح از حـدود دو سـال پـيش در گـروه واژهـگـزيني
فرهنگستان زبان و ادب فارسي آغاز شده و اـکنون آخرين مراحل خـود را مـيگذرانـد.
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