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Abstract 
This paper attempts to examine humorous grammatical innovations in 

contemporary Persian press in recent years within the framework of 

Bybee’s language change theory (2015) in accordance with the usage-

based approach to grammer. In this regard, by collecting data from satirical 

press, this research endeavored to understand how and by which process 

these innovations have been produced, in which constructions they have 

been used and what characteristics they have. To this end, the humorous 

grammatical innovations have been classified in three categories consisting 

of derivatives constructions, fabricated verbs and constructions with “al-“. 

In this research, we demonstrate that a high number of innovations have 

been created on the basis of analogical processes. Furthermore the findings 

suggest that seemingly most of the innovations have the potentiality to 

enter the formal language but evidently  the language enclines to absorb 

the innovations which have been coined by virtue of the language exigency 

or the deficits of applicable grammatical constructions. 

 

Keywords: Usage-based approach, Language change, Analogy, Re-

analysis, Borrowing 
 
1. Introduction 
When linguistic innovations take place in one language, they may seem 
humorous to many speakers at first because they are unprecedented. 
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Nevertheless, over a short period of time, some of these humorous innovations 
enter the standard language due to the linguistic and communication needs, 
so that it may seem difficult to imagine that at one time these innovations 
were merely used to create humor and jokes. This study, by examining a 
number of humorous grammatical innovations used in the press, tries to find 
out why and through what mechanisms these innovations have been made in 
contemporary Persian.It also attempts to explore the characteristics of these 
innovations.  
 
2. Theoretical framework 
Bybee’s work greatly inspired the creation of usage-based models of 
language. Bybee’s model makes predictions about and explains synchronic, 
diachronic and typological patterns within languages, such as: which 
variants will occur in which contexts? what forms they will take, and what 
would be their diachronic consequences. Bybee proves that even irreducibly 
irregular word-forms are seen to be non-arbitrary when the context it occurs 
in is taken into consideration in the very representation of morphology. 
Simultaneously, she shows that even seemingly regular allomorphy is 
context-sensitive. Splits also aligns with the idea that linguistic forms cannot 
be studied as isolated entities, but rather in relation to the strength of their 
attachment to other entities. 
 
3. Methodology 
This research is a data based study attempting to select, classify and analyze 
data from various sources in the field of grammatical innovations of stire in 
Persian language. The main newspaper used in this research is the humorous 
pages of "Qanoon" newspaper. In addition, Gol Agha is another source that 
has been used to collect data. In addition to these two publications, other 
publications such as "Humor and Cartoon", "Isfahan Nimroz" and 
"Chelchelragh" have also been used to collect data. After collecting the data, 
they were first classified into three sections, including innovations related to 
derivative constructions, innovations related to fabricated verbs, and 
innovations related to Al- construction. In the next step, an attempt has been 
made to address the linguistic and non-linguistic needs based on the 
presented analysis of each data set, which have played a role in the creation 
and emergence of each of these innovations, and finally the reasons for 
consolidation and the lack of consolidation of these grammatical innovations 
in language is examined. 
 
4. Results and discussion 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Bybee
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In this research, we indicated that a high number of innovations have been 

created in the basis of analogy. Furthermore, the findings suggest that 

seemingly most of the innovations have the potentiality to enter the formal 

language but evidently the language enclines to absorb the innovations 

which have been coined by virtue of the language exigency or the deficits of 

applicable grammatical constructions. In fact, in this article, it was shown 

that humorous grammatical constructions in many cases indicate the need of 

the Persian language for the mentioned constructions. This brings to mind 

the common saying that any joke may express a serious fact. 

 

5. Conclusions & Suggestions 

In this study, it was found that innovations in derivative constructions have 

been created in most cases in comparison with existing constructions in 

Persian language, which in some cases has been accompanied by 

borrowing from Arabic and European loanwords. But in the meantime, 

innovations invented solely to create humor do not seem to enter the 

official language, even if they are of high-frequency. In addition, in the 

case of fabricated verbs, it was found that in some cases these verbs were 

created due to the principle of linguistic economics. In this case, speakers 

tend to use the simple form of the verb instead of its compound form. But 

in most cases, fabricated verbs are created due to the lack of the present 

tense to express some concepts or processes. Regarding the humorous 

innovations in Al- constructions, it was also revealed that apparently due to 

the long-term contact of Persian speakers with the Arabic language, some 

constructions of the Arabic language have entered the Persian language. 

But in the meantime, the use of Persian words in grammatical 

constructions of the Arabic language based on the theory of heterogeneity 

due to being humorous has been widely observed as a tool to create humor 

by satirists.  
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 چکیده
های اخیرر سال ای دستوری طنزآمیزِهاین مقاله در چارچوب دستور کاربردبنیاد به دگرگونی زبان به بررسی نوآوری

از مطبوعرات طنرز دریابرد ایرن  هراآوری داده پردازد. هدف پژوهش این اسر  کره برا   ر در مطبوعات طنز می

 کره مرواردی آنهرا میان از و اس رفته کاربه هاییساخ  چه های براساس چه سازوکارهایی شکل گرفته، درنوآوری

انرد  شدهبندی و تجزیه و تحلیل ها در سه بخش طبقه. این نوآوریدارندهایی ویژگی چهدارند بسامد باالیی  زبان در

هرای بررسی مشخص شد که بیشتر این نروآوری بادار. «ال»های ساخ  فعل  علی و ساخ  های اشتقاقی،ساخ 

رسرد نظرر مری هبر ،ایرن برعالوه. اس که حاصل کاربرد زبان  اس تههای قیاسی در زبان شکل گرففرایند براساس

هایی سراخ های  دیرد دانسر ، ان فارسی به ساخ نیاز زب نشانۀ توانرا می های دستوری طنزآمیزنوآوری بیشتر

 .برد کاربهتوان آنها را عی میطبشوخکه در زبان معیار قابل قبول نیستند اما در فضای طنز و 
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 مقدمه -1

ی از گویشروران دا از دیرد بسریاردهد م کن اسر  در ابترروی میهای زبانی که نوآوریزمانی

هرای طنزآمیرز چندان طوالنی، برخی از این نوآوریاما با گذش  زمانی نه، دطنزآمیز به نظر آی
ای کره بره گونره ،شروندهای زبانی و ارتباطی وارد زبان رسر ی مریبه دلیل برطرف کردن خأل

این  شدند.کار برده میهصرفا برای ایجاد طنز و شوخی ب هااین نوآوری نشودتصور اس  م کن 
کوشد در آغاز دریابرد های دستوری طنزآمیز مطبوعات میپژوهش با بررسی تعدادی از نوآوری

و از میران آنهرا  اس پدید آمدهها به چه دالیلی و طی چه سازوکارهایی در زبان این نوآوریکه 

و چره عراملی  دارنردهایی اند چه ویژگید و وارد زبان رس ی شدهنمواردی که بسامد باالیی دار
 .اس تهها در زبان رس ی گشسبب  ذب نوآوری
مررور مو رب تغییرر زبران شروند برههای  دید وارد زبان مریساخ ، وقتی از سوی دیگر

دسرتور ترا حردودی  ةدر حروز وترر واژگران محسروس ةدر حروز مع روال گردند. این تغییرمی
کنرد در بسریاری بیان مری (2214 2)که بایبی  گونهه انکه تا ایی ،رسدبه نظر می نامحسوس

این گفتره برایبی تیبیر  برخری از  شوند. شاهدموارد حتی خود گویشوران نیز متو ه آن ن ی
 های اشتقاقی در زبان فارسی اس .  ساخ  ةهای طنزآمیز در حوزنوآوری

 هرایمکانیسر  برر ت رکرز هردف و نیسر  تصرادفی زبران تغییر (2214 210)از نظر بایبی 
 نره هرامکانیسر  کند. به اعتقاد او ایرنمی ع ل ارتباطی رویدادهای طول در که اس  شناختی

 بیران نیرز را تغییررات چگرونگی و چرایری بلکره کننردمری مشرخص را زبان تغییر مسیر تنها

ی بره هرای زبرانبررسری ایجراد نروآوری بررعالوهکوشد تا این پژوهش می ،روکنند. ازه ینمی
 اس . ها را در زبان ایجاد کردهایجاد این نوآوری بپردازد که زمینۀدالیلی نیز 

در این پژوهش مجالت طنز یا ستون طنرز مطبوعرات سرال هرای اخیرر  شدهمتون مطالعه
از قیرد قواعرد و هنجارهرای زبران معیرار آزاد خرود را نویسرنده  ،ازآنجاکه در متون طنز اس .
، در چنرین برافتی از طررف دیگرر زنرد.مریتی داند دس  به هنجارشکنی و نروآوری سراخمی

باف  گفت رانی طنرز سرخنگویان ناخودآگراه  درواق ، در یابند.های ساختی ظهور مینیازمندی
 کنند. نیاز دارند خلق میآنچه را 

 دستوری طنزآمیرز هاینوآوری زمینه در شده تا سعی و اس  بنیادداده تحقیقی مطالعه این    
 .شرودو تجزیره و تحلیرل  بنردیانتخراب، طبقره گونراگون منراب  از هاییداده فارسی زبان در

انتشرار  «قرانونبری» که با عنواناس  قانون  ۀاین پژوهش صفحات طنز روزنام متنترین اصلی
مطالعره نیز   و چلچلراغ نی روز ،اصفهان طنز و کاریکاتور، ،آقاگلۀ نشری آن، برعالوه. اس تهیاف
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بنردی طبقره در سره بخرش هراداده ها و تشکیل پیکرره، ابترداری دادهآو. بعد از   اس هشد
هرای مربروط بره فعرل  علری و هرای اشرتقاقی، نروآوریهای مربوط به سراخ نوآوری  شدند
هرا، دار. در مرحله بعد برمبنای تحلیل هر گروه از داده«ال» های های مربوط به ساخ نوآوری

نقرش  هرانروآوری ازیر   هرر ه شد که در ایجاد و پیدایشپرداخت زبانیو غیر زبانی به نیازهای
 د. ش بررسی دستوری در زبان هاینوآوری این نشدنتیبی  یا تیبی  دالیل نهایتا و ایفا کردند

 
 پیشینه -2

پور آسرتانه های زبانی و ایجاد ساختارهای  دید در زبان صفایی و درویشعلیشوخی ۀدر زمین 
  کالمری، تصرویری و محتروایی های  بهره را بره سره دسرتهعیبطشوخانواع طنز در  (1131)

هرای کالمری شرامل انرواع بازتحلیرل صررفی و نحروی، نقیضره، شروخی کنند.بندی میطبقه
کره از  1طنرز کالمری ۀزاس . نگارندگان با اشاره به نظریهای تبس گیری و اصطالح سازیغافل

سرازوکارهای رایر   از یکری عتقدنرد کرهم وید های زبانی در ایجاد طنز مدد میقدرت صورت
 بازتحلیل اس . فرایندهای  بهه، عیطبشوخطنز کالمی در 

با نگاهی به سابقه تاریخی ایجاد سراختارهای  دیرد در زبران برا  (1131)مدرسی و وزوایی 
دهند تغییراتی که طرزی در روزگار خود با ایجراد بررسی و تحلیل اشعار طرزی افشار نشان می

گرردد کره عبرارت مطرح می «هنجارگریزی»ای  دید انجام داده، امروز تح  عنوان ساختاره
. نگارندگان برخری از اس تهاس  از ابداع ترکیبات  دید در زبان که در عصر شاعر کاربرد نداش

 «یردن»های زبانی طرزی را ساختن مصدر  علی از اس  عام، استفاده از نشانه مصدری نوآوری
مصردر  صرورتبهعلیره( دن دو اس  متررادف )معطروف و معطروفاص، آوردر ترکیب با اس  خ

مصدر  علی و ساختن مصدر  علی از حرف و ض یر که  صورتبه علی، آوردن واژگان مرکب 
 گیرد.می حروف عربی را نیز در بر

 ترکیبرات معتقد اس  ایرن (1141) های زبان فارسی صادقیدر ساخ  «ال»درمورد کاربرد 
 زبران قواعرد ةمحردود در و فارسری ترکیبرات عنوانبه باید فارسی در قرضی ناصرع سایر مانند
 برا کلری بره صرفی ساخت ان وظیفه و نقش نظر از «ال»به اعتقاد صادقی  .گیرد صورت فارسی
 یرا دمرادم ماننرد ترکیبراتی در میانونرد نظیر «ال» فارسی عربی خود تفاوت دارد زیرا در اصل

 ترکیبراتی در تنهرانه «ال» نقش این در .رودمی کاربه مرکب کل ات نساخت ا در ... و رویاروی
 آن  رز  یر  کره ترکیبراتی از تعردادی در بلکه رودمی کاربه اندشده گرفته عربی از قالبی که

 .خواند فعالنی ه و بارورنی ه میانوندی را آن توانمی روازاین .کاربرد دارد نیز اس  فارسی
                                                           
1. verbal Irony 
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 چارچوب نظری -5

گاه کاربردبنیاد در دستور شناختی بر این باور اس  که بازن ایی شناختی در خرالل کراربرد دید
به این دلیرل رویکردهرای کاربردبنیراد ت رایز  .(2212)بایبی،  گیردد و شکل میآیمیزبان پدید 

. گیرنردمیگونه که در دستور زایشی مطرح اس  نادیرده میان توانش زبانی و کنش زبانی را آن
دسرتور زبران ( 1  2225) از نظرر برایبی دانرد.دیدگاه دسرتور زبران را محصرول کراربرد میاین 

توان نظام زبان را بره در این دیدگاه می بنابراین، سازماندهی شناختی تجربۀ افراد با زبان اس .
 های کاربردی شناخ .واسطۀ داده

و ون  (1303) دیر  (،1335) ، هلیردی(1332) گرا مانند گیونهای نقشهرچند ع وم نظریه
اما این انواع دستور ساختی مانند دسرتور شرناختی  توان کاربردبنیاد دانس را می (2224) ولین

 محرور قروی کرافر و دستور ساخ ( 2225) دستور ساختی شناختی گلدبرگ ،(2220) النگاکر

 اس  که بیشتر به این نام شهرت دارند. (2221)
 ر از کراربرد زبرانان شناختی در اثبات پدید آمدن دستوشناسترین شواهد زبانیکی از مه 

 کننردهی تعیرینمطالعات متعددی نشان داده که بسامد کاربرد نقشر .(2214 1پرک) بسامد اس 
واژی مقاومر  ربسامد در برابر تغییررات سراخ ن ونه کل ات پُ عنوانبهد. در بازن ایی زبانی دار

واژی های سراخ   کره مو رب پدیرد آمردن صرورتبیشتری دارند. بسامد باال از عواملی اسر
 شود. میقاعده بی

در هرای زبرانی انجرام داد کاربرد زبان بر سراخ  تأثیرکه درباره  یهایبایبی پس از پژوهش
 های اصلی رویکرد زایشی تردید و در مقابل آن رویکرد کاربردبنیاد را ارائره کررد. برایبیفرضیه

 رای اسرتفاده از  هرای زبرانی برهاس  برای تحلیل ساخ  این رویکرد معتقد براساس (2224)
براور اسر  کره دسرتور  های زبانی را مبنا قرار داد. او بر اینبایس  الگوها و طرحوارهقواعد می

ذخیرره هرن گویشروران تکرار و بسامد در ذ باتدری  کاربرد زبان ایجاد شده و به زبان در نتیجۀ
 را براهرا و معرانی دسرتوری صرورت کاربرد زبان قد اس ه چنین معت (2224) . بایبیاس شده

تروان شدگی در هر زبان مریهای دستوریفرایند ۀند و با مطالعکیجاد میاتکرار الگوهای زبانی 
 .اس شدهدریاف  که دستور زبان چگونه در طول زمان ایجاد 

ی دسرتوری معتقد اسر  پرن  عامرل در تغییرر سراختارها (115  2224) بایبی ،این برعالوه
افتی بر ترأثیر -2گردد. ها میبسامد که مو ب مستقل شدن ی  سازه از دیگر سازه -1ند  ثرؤم

کراهش  -1شرود. های دستوری مریدادی شدن برخی از ساخ که در کنار بسامد مو ب قرار
هایی که دارای بسرامد براال گردنرد سرن ون -5 دهد.ربسامد روی میهای پُآوایی که در ساخ 
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تواننرد در مقابرل ربسامد مریهای پُسرن ون -4گردند. ای مرکزی طبقه خود تبدیل میبه اعض
 تغییر مقاوم شوند.

 زبران در نروآوری یر  کرههای زبانی معتقد اسر  زمرانیدر مورد نوآوری (2214 11) بایبی
( 2214 2) برایبی .کررد متوقر  را آن کراربرد بتروان کره اسر  دشروار بسیار شد، بسامد دارای

های ذهنری و فراینردهای زبرانی را شرناخ  نسرب  بره چنین عامل مه  در تیبی  نوآوریه 
هرا در میران گویشروران دهد ایرن نروآوریداند که ا ازه میهای ا ت اعی میفراینده چنین 

 گسترش یابد.
گرردد قیراس اسر . های نوآورانه در زبران مریهایی که مو ب ایجاد ساخ فرایندیکی از 

 یر  گویشرور» آن طری کره اس  یفرایندقیاس کند بیان می (2212 41) ایبیکه ب گونهه ان
 کراربه قدی ی ایسازه در مو ود هایصورتبه معنایی یا آوایی شباه  براساس را  دید عنصر
 .  «دکن ایجاد  دید ساختارهای تا بردمی

ر یر  ی اس  که بره مو رب آن صرورتی دفرایندنیز قیاس  (1111 113) دیدگاه آرالتو در
گردد. آرالترو معتقرد اسر  ایرن زبان با صورتی دیگر که با آن به نوعی مرتبط اس  ه انند می

تواننرد ه اننرد های زبانی بره در رات گونراگونی مریزیرا صورت ،تعری  ع دا مبه  ارائه شده
هرایی شوند. از دیدگاه آرالتو انواع ارتباط نیز م کن اس  سبب به و ود آمدن چنین دگرگونی

کره قیراس سربب حرذف و ناپدیرد اسر   مورد ع لکرد قیاس این دد، اما ی  حک  کلی درگر
از دیردگاه آرالترو  ،ایرن بررعالوهگرردد. قاعرده و غیرعرادی در زبران مریهای بریشدن صورت

آورد بلکره تنهرا  دیدی در زبران بره و رود ن ری دهای روند قیاس هیچ صورت یا مقولۀکارکر
 گردد.ای از پیش مو ود در زبان میهسبب گسترش یا تع ی  صورت

قواعد عام و رای  زبران و در کلیره  ۀنیز معتقد اس  قیاس معتبر بر پای (1331 151) آندرسن
نبرد و یا یراد  کاربهقدی ی را  قاعدةهای بیکند و هر گاه نسل  دید صورتسطوح آن ع ل می

معتقرد اسر  از دسر   (1354) 1شود. کیپارسکینگیرد احت اال صورت باقاعده  انشین آن می
معتقرد ( 1351) 2انجامرد. کوریلروویچسازی دستور زبران مریقاعده به سادههای بیدادن صورت
گیررد. ترر قررار مریهای  دیردتر مع وال اساس ایجاد صورتایتر و پایههای سادهاس  صورت
هرای ابل صرورتنشان مانند صورت مذکر در مقهای بیصورت گویدمینیز ( 1313) 1یاکوبسون

   گیرند.تر بودن بیشتر مبنای قیاس قرار مینث به دلیل سادهؤدار مانند صورت منشان

                                                           
1. K iparski, P 

2. Kurylowicz, J. 

3. Jakobson, R. 
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شناسان تاریخی تو ه خرود را بره با اشاره به اینکه در قرن نوزده  زبان (1102 200) شقاقی
 مشاهدات خود بره براساسآوایی و تغییرات آن و شباه  الگوهای زبان معطوف کردند و  ةحوز

تروان آنهرا را قرانون دهرد کره مریاین نتیجه رسیدند که تغییرات آوایی با چنان نظ ی رخ می

و  (1331) ، آندرسن(1331) 2، متیوس(1305) 1کند که به نظر محققانی مانند بائرنامید، بیان می
هرای زبران بره تولیرد های مختل  با الگوگیری از ساختار واژهگویشوران زبان( 1332) 1اسپنسر

هرای سرترون زنند و حتی م کن اس  برای این کار واژهقاعده دس  میهای تصریفی باورتص
کنرد و پرذیری زبران ع رل مریتجربره براسراسگیرند. از دیردگاه شرقاقی قیراس  کاربهرا نیز 

هرای  دیردی را در زبران هرای مو رود، صرورتسازد با تکیه بر صرورتگویشوران را قادر می

سرازند گراه های قیاسی که افراد برداهتا مریمعتقد اس  نوآوری (1102 200) بیافرینند. شقاقی
و  شرودهای قیاسی اقبال ع رومی ن رینوآوریاز گردد. اما در مواردی نیز تقلید و وارد زبان می

خرود خودیقیاس به (1102 203) د. به اعتقاد شقاقینشوواژگان زبان افزوده ن ی آنها به گنجینۀ
ثر در دگرگونی زبان اس  و چنانچه از قیاس برای نروآوری و ؤا از عوامل معامل تحول نیس  ام

 های آتی در زبان قرار گیرد.تواند مبنایی برای ساخ های  دید استفاده شود میتولید صورت

بررد کره طری آن نیرز نرام مری 5تطابق الگو فرایندعنوان قیاس با فراینداز  (2214 12) بایبی
دهنرد و ی مو ود را به الگوهای مشابهی که در ذهن دارند گسترش میگویشوران الگوهای زبان

کنند. از دیردگاه برایبی ایرن الگوهرا ه ران به این ترتیب برخی از الگوها را در زبان تقوی  می
های پرکاربرد زبانی هستند که به دلیل بسامد زیاد در زبان، در ذهن گویشروران ذخیرره صورت
گیرند و مو رب ایجراد الگوهرای فاهی   دید در زبان مبنا قرار میاند و به محض نیاز به مشده

ینه معتقد اسر  الگوهرای دسرتوری در ه ین زم( 2214 210) گردند. بایبی دیدتر در زبان می
 دهند.ربسامد میبسامد ه یشه  ای خود را به الگوهای دستوری پُک 

بازتحلیرل  دارد.مد بیشرتری بازتحلیرل و فراتحلیرل بسرا فرایندهای قیاسی فراینددر میان 
 از برخری» آن طری کره یفراینرد از اسر  آورده عبارت (2214 112) براساس تعریفی که بایبی

 یرا تکرواژ ی  سازیشناسی عامیانه و یا پسینتوالی به دالیلی مانند ریشه ی  در آوایی عناصر

 ایرن گرردد.مری ن دیرد در زبرا تکواژهرای ایجاد به شود که منجرمی تلقی  داگانه واژة ی 
 .«شروندمری دستوری در زبان واق  و واژگانی هاینوآوری اساس و  دید مع وال پایه تکواژهای

                                                           
1. Bauer, L 

2. Matthews, P 

3. Spencer, A 

4. Pattern-matching 
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یر  تکرواژ  عنوانبرهبازتحلیل که طی آن م کن اس  بخشی از یر  واژه  فراینداما در مقابل 
کره  گونرهه ان فراینرد. در ایرن داردی و ود دارد که فراتحلیل نام فرایند داگانه تلقی گردد 

شرود برا ایرن  را مریبرهبازتحلیل مرز تکواژها  ا فرایندکند مانند بیان می( 2214 31) تراس 

ی  تکواژ مستقل، بخش انتهایی یر   عنوانبهتفاوت که به  ای  دا شدن بخشی از ی  واژه 
 .چسبدکل ه به ابتدای کل ه بعدی می

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -4

هرای شرود کره در سرالهای دستوری طنزآمیزی پرداخته می وریدر این بخش به بررسی نوآ

  شروندبندی میها در پژوهش به سه گروه طبقهاین نوآوری .اس تهرف کاربهاخیر در مطبوعات 

دار. «ال»و نروآوری در سراخ   ،نوآوری در ساخ  هرای اشرتقاقی، نروآوری در افعرال  علری

بنردی شروندها و نروآوری در پسروندها طبقرهیدو گرروه نروآوری در پ بههای اشتقاقی  نوآوری

 .اس شده
 
 نوآوری در پیشوندها -4-1

-، با-، بِ-، بی-آوری شده شامل پیشوندهای نا    های مربوط به پیشوندها در پیکرهنوآوری

 . اس -و پیشا -، پسا-، نَ
   
   «نا» -4-1-1

پیکرره مشراهده شرد و  مج وعرا هشر  مرورد در -نرا طنزآمیز با پیشوند هاینوآوری مورددر

های  دیدی هسرتند کره بره شود ت امی ترکیبات ساخ ها مشاهده میکه در داده گونهه ان

نروآوری در زبران بره  آنهرا راتوانی  اند. بنابراین، میهای مو ود زبان ایجاد شدهقیاس با صورت

 ش ار آوری .
 (        15، ص152ش ،)قانون نابرجام عنصر ی  فسیل کش  -1
 (              15ص، 1145ش ،)قانون نامربوطهن والؤمس -2
 (22/1/1130،قانوناینستاگرام بی ۀ)صفح .کردیدمی ناپذیرآسیبقشر  -1

 
 «بی» -4-1-2

بیران ( 1112 130) کره محتشر ی گونرهه انپیشوند نفی اس  ولری  -نیز مانند نا -پیشوند بی

 کل ره ماهیر  -بی این اس  که و ود دارد -بی و -کند تفاوت مه ی که بین دو پیشوند نامی

 -آن بری بر عالوه .دهدن ی تغییر -نا ولی کندمی صف  به تبدیل را اس  دهد یعنیمی تغییر را
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 آنهرا و آیدمی -نا ولی آیداند ن یایجاد شده صف  به مصدری یا  افزودن با که هاییاس  سر بر

 آن یا  مصردری سپس وند کمی منفی را آن و اضافه صف  به -نا ابتدا درواق  .کندمی منفی را

-بری سروندیهای طنزآمیز با پتوانی. درمورد نوآورینا و ناخوشی مانند کندمی اس  به تبدیل را

 آوری شده مشاهده شد تنها ی  مورد در پیکره    
 (   11، ص1151 قانون، ش) وسواس شناسیشخصیتبی -5

 
 «بِ» -4-1-5

 هرافعرل از برخری ۀریشر سرر کند برمی بیان (1112 133) محتش ی که گونهه ان -پیشوند بِ

زنرد. مری خوب که کسی اس ، یعنی بزنی شخص او میال ،دهدمی فاعلی معنی آن به و آیدمی

شود و اس ، کند این پیشوند با اس  و قید ترکیب میبیان می( 1100 52) که کلباسی گونهه ان

تنهرا دو  -بی های طنزآمیز با پیشوندرمورد نوآوریسازد مانند بحق و ب وق . دصف  یا قید می

 مورد در پیکره مشاهده شد 
 (   12، ص322قانون، ش) های بِبَرفیلمساخ   طریقه -4
 (22/1/1130 ،قانوناینستاگرام بی ۀ)صفح اس .خوبی بوده فراربکُن ک از اول-اصالً شاید خ -5

قوانین دستور زبان ایجراد  براساسن های بِبَر و فراربکُهای فیل ساخ که گردد مشاهده می

 توان آنها را نوآوری در زبان به ش ار آورد.اند میتر در زبان نبودپیشچون اما  اس شده
 
 «با» -4-1-4

بررای میبر  کرردن   -شود پیشوند باکه برای منفی کردن استفاده می  -بی در مقابل پیشوند 

هرای طنزآمیرز برا رود. درمورد نروآوریمی ارکبهمنفی شده  -پیشوند بیبا تر ساختی که پیش

   آوری شده مشاهده شد     ةتنها دو مورد در پیکر -با پیشوند
 (     14، ص1231قانون، ش) مورد()در قیاس با بی )تیتر( بامورد نگرانی -1
 (     1، ص10ش آقا،گل) ربط()در قیاس با بی )تیتر( ربطبا  واب -0

 
   «نَ» -4-1-7

ها مشراهده خواهرد که در ن ونه گونهه انو اس  مج وعا یازده مورد  -نَ شوندپی با هانوآوری

سراختارهای مو رود در  ،شد بیشترین بسامد مربوط به تع ی  ساختار اس . به عبرارت دیگرر

هرای اس . برخی از نوآوریهای  دیدتر تع ی  پیدا کردهبه ساخ  -زبان مربوط به پیشوند نَ

 ند از  ابارتع -نَ پیشوند باطنزآمیز 
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سراز در منفری ۀدر این سراخ  نشران .(14، ص1133 قانون، ش) نکنول و شایسته مدیر این -3

 اس .مضارع آمده بن ابتدای

-منفری ۀدر این ساخ  نشان (.11، ص531قانون، ش) )تیتر( هابیخودی و هانَخودی ها،خودی -12

 اس .کرده منفی صف  به تبدیل را آن و شده اضافه اس  اول ساز به

 ساز بهمنفی ۀدر این ن ونه نشان (.3، ص151قانون، ش) والنؤمس این شدن نزاییاشتغال چه -11

توان می و نیس  مو ود دستورزبان این ساخ  نیز در که شده اضافه مرکب فعل وسط

 آن را نوآوری به ش ار آورد.
 
 «پسا» -4-1-6

 ۀگونر -. پسرااسر شدهلیسی ساخته در مفهوم بَعد در زبان انگ postظاهرا به قیاس با پیشوند 

تروان آن را در شر ار زبران فارسری اسر  و بره ایرن دلیرل ن ری در postپیشروند  ةشردبومی

مج وعا یازده مرورد در پیکرره از این پیشوند پیشوندهای قرضی در زبان فارسی به ش ار آورد. 

 از  اندمشاهده شد که برخی از آنها عبارت
 (   15، ص1251قانون، ش) )تیتر( پساشُله -12
 (      15، ص1221قانون، ش) پدر ةپسابدرق مراس  -11
 (21، ص1134 خرداد ،202ش ،وکاریکاتور )طنز .اس  پساکفاشیان عصر کنون -15

 
 «پیشا» -4-1-5

پسرا در زبران  قرار دارد و احت اال بره قیراس برا پیشروند -پیشوند پیشا -در مقابل پیشوند پسا

نیز در اصل به قیراس برا  -ل را نیز در نظر گرف  که پیشاتوان این احت افارسی اس . البته می

در انگلیسی به مفهوم پیش ساخته شده باشد. اما در هر حال ایجراد ایرن پیشروند  preپیشوند 

انرد در زبان فارسی و ه چنین ساختن ترکیبات  دیدی که پیش از این در زبان مو ود نبروده

متأسرفانه تنهرا  -پیشا های طنزآمیز با پیشوندوآوریتوان نوآوری به ش ار آورد. در مورد نرا می

 ی  مورد در پیکره مشاهده شد 
 هراصنع  از بسیاری پیشابرجام در یعنی ... شده تعطیل ه  هاصنع  از بسیاری پسابر ام در -14

  (  12، ص011قانون، ش) .بود نشده تعطیل
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 نوآوری در پسوندها -4-2

د. در ایرن دارنربیشرتری و تنروع هرا بسرامد الف پیشوندها برخهای طنزآمیز در پسوندنوآوری
ند اشردههای عربی و اروپایی که وارد زبان فارسری سپس پسوند ،های فارسیبخش ابتدا پسوند

 .دشوبررسی می
 
 «انه» -4-2-1

برا تو ره بره انه مج وعا هف  مورد در پیکره مشراهده شرد و - های طنزآمیز با پسوندنوآوری
   .اس تهیاف کاربرد دستورزبان چارچوب در موارد ت امی در پسوند نزیر ای هاین ونه
 (   1، ص 20ش آقا،گل) )تیتر( آقایانه از الطاف -15
 (1110نوروز ،41، ص1ش آقا،گل) )تیتر( گران مرغانه -11

 
 «ستان» -4-2-2

 کراربرد زبران چرارچوب دسرتور در مروارد ت رام مج وعا پن  مورد در پیکره مشاهده شد و در
 .  س اتهیاف

 (3، ص25ش آقا،گل) طالبستان پس این از نامش شود/ یار طالبان با شده پاکستان چو -10
 (    1، ص0ش آقا،گل) هرتستانشهر  به عجایب این/ اس  نرخیت  ارز کرامات از -13
 ( 11ش آقا،گل) )تیتر( درخواستستان -22
   
 «گی» -4-2-5

 قبرل کرهزمانی و نامندمی نسب  «یا » آن را که بوده «یی-» صورتبه درواق  گی- ةپسوندوار
 گیرردمی قرار «یی-» و «ه» بین میانجی «گ» ی  آوایی دالیل به بیاید غیرملفوظ یها آن از
 آن بتروان شراید که دارد بسامدی چنان «گی» صورتبه نسب  ییا کاربرد. دشو لسه تلفظ تا
 شرکل زبران در فراتحلیل فرایند طی که آورد ش ار به «یی-» مستقل از پسوند ایهوارپسوند را

 اسر شده فرض پسوند ی  زمانه  نسب  ییا و میانجی «گ» که به این صورت ،اس تهگرف
نرد. ناممریپسروندواره  رامسرتقل نشرده آن  «یری-»از  هنوز کامال «گی-»اما به این دلیل که 

  از انددر پیکره مشاهده شد که برخی از آنها عبارتاین پسوند از مج وعا چهارده مورد 
 (   1، ص2ش آقا،گل) بادکردگی -21
 بیرا مرن، برر کره رفتره آن ترو بر که حال فدای ، به من برن ! کارپسته برادر. پستگیهم پیام -22

 (   0، ص12ش آقا،گل) .شالیکار برادر ی  .کنی  قس   را خود احساس
 (     4، ص51ش آقا،گل) )تیتر( افتادگی قلم از -21

 (  14، ص 1154 قانون، ش) )تیتر( تراکنشیدگی -25
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هستی . بره عبرارت  «گی-»به ک   پسوندواره  «سازیاس » فرایندها شاهد در ت ام ن ونه

این پسوندواره مو ب شده بتوان فعل مرکب یا عبارت فعلی را به اس  تبدیل کررد. ایرن  ،دیگر

آن ا نیز و رود دارد کره بر «یی-» کند در پسوندبیان می (1112) که صادقی گونهه انویژگی 

اگرچره  های ع ل مرکرب سراخ . بنرابرایناز گروه فعلی اس  نیزهای مرکب و توان از فعلمی

 اس .تغییر نکرده هامتفاوت شده ولی هنوز رفتار دستوری آن «یی-»و « گی-»صورت آوایی 
 
 «نما» -4-2-4

اس  و هنوز در ایرن مفهروم  ن ایاندن مصدر از مضارع بن اصل دراس  زیرا پسوندواره  «ن ا-»

دوازده ه پسروندوارایرن های طنزآمیز با نوآوریدانس . توان آن را پسوند ن یاربرد دارد، پس ک

 ند از  اکه برخی از آنها عبارتاس  مورد 
 میگیررن زندگیشرون بررای والنؤمس که تص ی اتی مقابل نماهامردم از ش ارانگش  ةعد ی  -24

 (   15، ص1225ش  )قانون .میدن نشون مقاوم 

 (14، ص1130قانون، ش) شام وق  به فیل  تبلیغ برای کورش مجت   به نماهاداعشی ۀح ل -25

 (   14، ص1150 قانون، ش) نماهامرتب ضدامنیتی اقدامات -21

 
 دارهای تنوینساخت -4-5

فارسری اضرافه شرود.  ۀکره تنروین بره یر  کل راس  مانی زدار های تنویننوآوری در ساخ 
برخری ماننرد اما دانند های فارسی را غیرمجاز میکل هبسیاری از ادیبان اضافه شدن تنوین به 

بودگی خود رها شرده و مسریر از عربی( معتقدند که تنوین در فارسی meidan.com) سیاوشی
ای پیردا های گفت انی ترازهدار در فارسی معاصر نقشهای تنوین. واژهاس کردهدیگری را طی 

. تنوین در فارسی موضوع  البی اس  زیرا از یر  ندمت ایز با کاربرد آن در عربی کامال کرده و
تر و ک تر عربی کنی  اما از سوی دیگر فراوانری سو گفت ان غالب این اس  که فارسی را فارسی

 .  اس شدهدار در فارسی نه تنها ک تر نشده بلکه این پسوند حتی زایاتر نیز واژگان تنوین
آسان نیس . تنروین آن دار با معادل نهای تنویسیاوشی معتقد اس   ایگزین کردن کل ه

و مو رب شرده قیردهای  اس کردهگفتاری فارسی ایجاد  ۀخصوص در گونهساز بمفهوم ینظام
های مفهرومی این خأل برعالوهاند و ای در زبان نداشته دیدی با تنوین ساخته شود که پیشینه

گفتراری  ۀد. م کن اس  گونرگفتاری فارسی با تنوین در حال پُر شدن هستن ۀبسیاری در گون
گفتراری  ۀتو ره داشر  کره گونرباشد امرا بایرد  اه ی برای برخی از ادیبان و نویسندگان بی

 های نوشتاری و رس ی نفوذ کند.ها به در ات مختل  به گونهم کن اس  در طول سال
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ن های فارسری را بره ایرن دلیرل کره خرالف قروانیکلی استفاده از تنوین در کل هرطوهاما ب
های طنزآمیز با تنروین تنهرا دو نوآوری توان نوآوری به ش ار آورد.دستور زبان فارسی اس  می

 شاهده شد ممورد در پیکره 
 (121، ص)ی  فنجان چای داغ  خفه فرمایید. طناباً خواهش ند اس  لطفاً ما را یواش یواش -20
 (11، صستون)بی بدهند. با ه  مسابقه فوتباالًهای سیاسی الزم اس  ما قویاً معتقدی   ناح -23

 
 نوآوری در پسوندهای اروپایی -4-4

بره  نشردزبان انگلیسی و فرانسره وارد زبران فارسری شرده و برا اضرافه  از پسوندهای اروپایی
 «سریون-» انگلیسی و معرادل آن «زیشن-  »اس کردههای  دید ایجاد های فارسی ساخ کل ه

 اس .« ایس -»و  «یی -»، «ییزه-»، «لوژی-»در فرانسه و ه چنین پسوند 
 
 «زیشن»  -4-4-1

کره یر  مرورد در  فارسی نروآوری بره شر ار آورد ۀتوان اضافه شدن این پسوند را به کل می 
 پیکره دیده شد 

 (   12، ص045قانون، ش) تیتر() مالیزیشن تف -12

واقر  در پسروندایرن زیررا  ،اس شدهفراتحلیل در زبان فارسی ایجاد  فراینداین پسوند طی     
تشکیل شرده  nationalizationدر انگلیسی برای ن ونه . اس « شِن-»و  «یز-»تشکیل شده از 

از دو پسروند  «زیشرن-»اسر ، پرس  tion-و سرپس پسروند  iz-پسوند  اب nationalاز ستاک 
آن یر   براولی در زبان فارسی گویشور آن را ی  پسروند در نظرر گرفتره و  اس شدهتشکیل 

 .اس کردهساخ   دید ایجاد 
 
  «سیون» -4-4-2

توان این پسوند را ه ان پسروند میرود. البته می کاربه فراینددر مفهوم به وقوع پیوستن نوعی 
مورد ایرن پسروند . دراس شدهسیون -فرانسه تبدیل به در انگلیسی به ش ار آورد که در شِن -

 ز  آن عبارت اس  ا ۀتنها دو مورد در پیکره مشاهده شد که ی  ن ون
 (     15، ص1142 قانون، ش) )تیتر( الکچریزاسیون -11

 
  «لوژی» -4-4-5

رود. در فارسری می کاربهیا انتزاعی  مورد ی  مفهوم عینی در مفهوم دانش تخصصی در مع وال

. شناسرریوم  برراکولرروژیو  شناسرریزیسرر   بیولرروژیاسرر   « شناسرری-»معررادل ایررن پسرروند 

  اس مورد  هش  سوندهای طنزآمیز با این پنوآوری
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 (   11، ص1151 قانون، ش) )تیتر( داداشولوژی -12

 (   15، ص1211 قانون، ش) ولولوژی -11
 (    15، ص1110 قانون، ش) )تیتر( بایدولوژی -15
شود کره )پلنگ در اصطالح محاوره به افرادی اطالق می (.15، ص 1123قانون، ش) )تیتر( لنگولوژپ -14

 به سایر افراد  امعه هستند(. های بسیار خاص و پوشش متفاوت نسب دارای آرایش
 

  داداشرولوژی  داد قرار معادل «شناسی-» با را لوژی-پسوند  توانمی باال هاین ونه ه ۀ در
 ترر ی  «شناسری-»ر بر را« لروژی-» از اسرتفاده داداشرولوژی مبردع چررا اما. شناسیداداش
توانرد های دارای پرستیژ بیشتر میاستفاده از صورتاس . پرستیژ زبانی دلیل اس ؟ شاید داده
نقش مه ی در انتخاب این پسروند اروپرایی  بگذارد. بنابراین عامل تأتیرگذاریمخاطب  بر تأثیر

طنزآمیرز از  ةفادها م کن اس  استاینکه در برخی باف  دیگرۀ نکتدارد.  به  ای معادل فارسی
از عناصرر  برا تفراخرار و نوشرتار مآبی باشد که در گفتاعتراض به فرنگی ۀنشانوندهای خار ی 
اعترراض و نارضرایتی  ةشدگونه که طنز ابزاری برای بیان تلطی ه ان کنند.میبیگانه استفاده 

اعترراض بره راطی و طنزگونه از عناصر بیگانره در مسائل مختل  ا ت اعی اس  گاه استفاده اف
 .س ورود عناصر بیگانه به زبان فارسی ا

 
 «ییزه» -4-4-4

 کرامالاین پسروند که معتقد اس  ( 1105 415) دو دیدگاه و ود دارد. فرشیدورد پسونداین  بارةدر
 «یچه-»و « چه-»از  پسوند غیرفعال تصغیر و اتصاف اس  و صورت دیگری اس   فارسی اس 

 «ییرزه-»مانند پاکیزه و دوشیزه. دوشریزه از مصردر دوشریدن اسر  کره برا پسروند  ،«یزک-»و 
 . ص صرامی(برهران قراط  ۀحاشری) دوشردای اس  که شیر مریی دختربچهترکیب شده و به معن

دانرد و معتقرد اسر  این پسوند را در کل ات پاکیزه و دوشیزه در معنی تصغیر می (1155 251)
رفته و در کتب قدی  بارها لفظ پاکیزه را که مصغر پراک می کاربهنیث، تصغیر أگاهی در مورد ت

لی ]دیگر[ در آن معنری تصرغیر یرا اند وبردهمی کاربهمن ؤک و ماس  و آن را در مورد زنان پا
 نیث باقی ن انده و موصوف این صف  گاهی مرد اس .تأ
هرای زبران ظاهرا این پسوند شبیه یکری از پسروندکه آید میآوری شده برهای    از داده    

معتقرد  (1131 15) . سرلی یاسر شدههای فرانسوی وارد زبان فارسری کل ها فرانسه اس  که ب
  زیری هرایویژگری برخری از نظرر صرف در زبان فرانسه مفعولی هایگروهی از صف »اس  
فارسری،  زبران در مفعرولی هایصف  با برانگیزملأت معنایی و ساختاری شباه  خاطر به آوایی
 و ترهرف کراربره مفعرولی مفهروم ه ران / وe/ پایانی تلفظ ه ان با و شده فارسی زبان وارد عینا
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/ e/ به مختوم ولی نیستند مفعولی صف  که فرانسوی هایواژه از برخی دیگر، طرف از .روندمی
 زبرانی مرزهرای فارسی، وارد / درeبه / مختوم هایواژه با ساختاری شباه  سبب به هستند نیز

تیزه، ارگرانیزه، پاسرتوریزه، دمروکرا مفعولی هایمانند صف  ،اندشده رای  بسیار و گشته فارسی
تروان دریافر  کره ایرن پسروند برا . بنابراین می«و غیرهکانالیزه، مکانیزه، هارمونیزه، ه وژنیزه 
هایی مانند پاکیزه و دوشیزه و رود دارد متفراوت اسر . پسوند مشابهی که در فارسی در کل ه

د. پژوهش بیشرتر داربه عقیده نگارنده موضوع شباه  این دو پسوند در فارسی و فرانسه  ای 
  اس پن  مورد  پسونداین های طنزآمیز با نوآوری
 را هرادانشرگاه بایرد .هسرتند شردن دونالکدیزهمک  حرال در هرادانشگاه  دانشگاه استاد ی  -15

 (   11، ص531قانون، ش) .کنی  اکبرجوجیزه
 (21/12/1134نیوز ت )فردا های وارداتی نوروزشدن آیین ایرانیزه -11

 (23/1/1131نیوز ت ) هان دننش سنگالیزه انتقال تجربه برای -10

شردن  فوتبالیزهما قویاً معتقدی  الزم اس  چالش مدرنیته و بخش ترادیشنال  امعه از طریق  -13
 (11، ص)بی ستون  سیویالیز شود.

نوآوری  الب در این پسوند ساختن صف  مفعولی از اس  های فارسی مطابق دستور زبران 
اند. بره عبرارت دیگرر به فعل مرکب تبدیل شدهفرانسه اس  که با الحاق ه کرد شدن و کردن 

 ه ران با مطابق «ییزه-»سنگال ابتدا با ملحق شدن پسوند  و ایران ،هایی مانند اکبر و هاس 
و برا اضرافه شردن  دارد تبدیل بره صرف  مفعرولی گشرته و ود فرانسه در که دستوری الگوی
 فراینردشربیه  سازی ظاهرای فعلاند. این الگوشدن و کردن به فعل مرکب تبدیل شده ه کردِ

شود. ولری نروآوری  الرب های  علی اس  که در آن از اس ، فعل ساده ساخته میساخ  فعل
در این پسوند این اس  که با اضافه شدن این پسوند به ی  اس ، از آن فعل مرکب و نره فعرل 

و ایرانیرزه  که عبارت اسر  از  اکبر رو یزه کرردن، سرنگالیزه کرردن اس شدهساده، ساخته 
 از را طنزآمیرزی خودشران و هره کوتراهی مدت از پس سنگالیزه و این ایرانیزه برعالوه کردن.
 مترون در وفرور بره حاضرر حرال دردید  توانمی روز مطبوعات در که گونهه ان و داده دس 
 ایرن مفاهی ی بیان برای زبانی نیاز بتوان شاید را آن دلیل که اس تهیاف کاربرد  دی و رس ی
 .دانس  فارسی در زبان فعل در قالب گونه
 
 «یی » -4-4-7

 و فسررده ایرن پسروند» (1105 414) فرشریدورد نظرر از. دارد و ود دیدگاه دونیز  پسوند بارة ایندر 

 تاریر  و نزدیر  مانند مانده باقی هاصف  از بعضی در که اس  نسب ( یا ) ریشه که اس  متحجر
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 شناسری   رال ماننرد اندساخته عجیبی کل ات آن با قاعده برخالف وقذ اهل از برخی اخیرا ولی

 شربیه ظراهرا «ییرزه-»پسروند ماننرد  فرشیدورد این ةعقید برخالف «.اس  زیباشناسی معادل که

 بیولوژیر ، ماننرد فنرون و علروم اصرطالحاتا ب که اس  فرانسه در مو ود هایپسوند از یکی

 در فارسری زبران در کره مشرابهی پسروند با . بنابرایناس شده فارسی وارد غیره و استراتژی 

 ایرن موضروع نیرز نیازمنرد البتره که اس  متفاوت دارد و ود نزدی  و تاری  مانند هاییکل ه

 اس  هش  مورد  پسونداین های طنزآمیز با نوآوری اس . مستقلی پژوهش
 (    12ص1215، شقانون) .اندرفته کاری اروپا تفریحاتی ِ -دیپل اتی  سفر به ی  -52

اروپرایی عنصرر را ی   یی -ند و اگر پسو اس شدهقیاس با دیپل اتی  ایجاد  در تفریحاتی 

 های غیراروپایی را نوآوری به ش ار آورد.توان اضافه شدن آن به کل هبه ش ار آوری  می
 
 «ایسم» -4-4-6

رود کره مری کرارهبربنیرادی در مفهوم مکتب یرا مسرل  ترازه پسوندی اروپایی اس  و مع وال

دیگر اس  و در مواردی م کن اس  کامال متناقض با مکتب پریش از خرود  یانشعابی از مسلک

    ده مورد اس  پسونداین های طنزآمیز با باشد. نوآوری
 (51، ص152ش ،)چلچراغ )تیتر( برانکوییسم مکتب -51

 (12، ص3ش آقا،گل) )تیتر( شلغمیسم -52

 (12، ص1ش آقا،گل) )تیتر( پاتیسم قاتی مکتب -51
 (11، ص310 قانون، ش) داخلی سیاس  در جرواجریسم مکتب رواج -55
 (11 ، ص 123قانون، ش) (دیگران به شدن آویزان) بندالیسم مکتب مبانی و اصول -54

 «یسر -»و  «لروژی-» هایی از قبیلپسوند (1111 04) شناسان ایرانی مانند کشانیبرخی زبان

 مجرزا صرورتبهموضوع در دستور زبران سرنتی . به این دانندمی های فعلیپسوندواره عنوانبا  را

 عنوانبرههای اخیر از زمان مطرح شدن اه ی  زبان فارسری و ظاهرا در سال اس شدهپرداخته ن

اه یر   انرد.شردهیرابی شرده و وارد دسرتورزبان معرادلشرده و برایشران تو ره  بدانزبان عل  

شرود و ساختن واژگان تخصصی متجلری مری در»کشانی به گفتۀ های فعلی در فارسی پسوندواره

شود ترا بتوانرد کل رات مع رولی را بره سروی واژگران طی آن این امکان به زبان فارسی داده می

 .«ای در زبان فارسی عل ی به و ود آوردتخصصی و عل ی هدای  کند و تحول تازه
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 نوآوری در افعال جعلی -4-7

 دسرتور در گیرنرد زیررابندی افعال فارسی قرار ن ریهطور سنتی در طبقافعال  علی مع وال و به
و دارنرد شود ولی این افعال چون بن فعلری نمی ساخته فعل بن موارد از اکیر در فعل فارسی زبان

 نامند.می  علیرا  اند آنهادر اکیر موارد از اس  یا صف  ساخته شده
 بره ندارنرد. فعلری برن هکر هسرتند هایی علی فعل هایمعتقد اس  فعل (1112 55) خانلری

 سراخته فعرل و مصدر آن از که اس  غیرفارسی یا فارسی ایکل ه هافعل این در بن دیگر عبارت
 هراینشانه از . خانلری یکی... کوچیدن، بلعیدن و تلگرافیدن، رقصیدن، قبوالندن، مانند ،اس شده
 فارسری در شرود یعنرین ری هساخت آنها از شینی مصدر اس » داند کهاین می ها رافعل گونه این

 فعرل کره مرواردی در امرا نداری . را آنها مانند و ترشش، لنگش،  نگش، دزدش، گندش کل ات
 غالبراً کره اسر تهرف کراربره و شرده سراخته نیرز صریغه این قیاس روی یافته، از نوساخته رواج

 .  «چرخش، انجامش، غلتش مانند اس   دید استع ال
رسرد اس ؟ اولین دلیلی که به ذهن میل  علی در زبان فارسی چه بودهاما دلیل پیدایش افعا    
ویژه مواقعی که برای مفهوم مورد نظر بن فعلی در زبران ، بهاس  اس  از فعل ساختن به زبانی نیاز

از ورود دسرتگاه تلگرراف   بعد شوندهای  دیدی که وارد زبان فارسی میپدیده المی ،و ود ندارد
بررای برطررف فارسی و رود نداشر  و ارسال تلگراف هیچ بن فعلی در  مفهومن ابه ایران برای بی

 کردن این نیاز زبانی دس  به نوآوری زدند و از اس  تلگراف مصدر تلگرافیدن را ساختند.
افعرال  صرورتبهتوان اساسرا افعرال  علری را شود که آیا میمیمطرح  سؤالدر اینجا  این 

از عنوان  علی بودن رها شده و وارد مج وعه افعال رس ی زبران  برد تا این افعال کاربهمرکب 
ابتدا بهتر اس  تعدادی از افعرال قیاسری را در ایرن  سؤالفارسی بشوند؟ برای یافتن پاسخ این 

بررد. در نتیجره پاسرخ  کراربه کردن نیز تلگراف صورتبهتوان را می یدنتلگراف  مورد بیازمایی 
توان در مورد افعال مشرابه نیرز از صرورت قیاسری را بپذیری  می میب  اس . اما اگر این سؤال



 53 0011بهار و تابستان ، ة اولدور، ششمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... دستوری طنزآمیز در مطبوعات هاینوآوری

 

 

فکسریدن یرا تلفرن  رای به ای یلیدن، فکس کردن  ای به میال ای یل کردن را  ه کرد،استفاد
تلفنیدن. به عبارت دیگر اگر این امکان و ود داشته باشد کره بتروان یر  فعرل  ای به کردن 

ر مقابل این امکان نیرز و رود خواهرد داشر  کره بتروان برد د کاربهمرکب  صورتبهقیاسی را 

برردن  کراربهبرد. بنابراین از نظر معنایی،  کاربهقیاسی  صورتبههای مرکب را نیز برخی از فعل
پذیر اس  بدون اینکه در مفهوم آن ابهرامی فعل مرکب امکان صورتبهتعدادی از افعال قیاسی 

دهد؟ مرکب تر ی  می صورتبهوارد صورت قیاسی را ایجاد شود. ولی چرا گویشور در برخی م
اصل اقتصاد زبانی اس . بر ه ین اساس چرون کراربرد  رسد رعای که به ذهن می اولین پاسخ

دومین دلیل ایجاد افعرال دارد تلگرافیدن به  ای تلگراف کردن سهول  بیشتری برای گویشور 

 قیاسی رعای  اصل اقتصاد زبانی اس .

بررد  کراربرهمرکرب  صرورتبهتوان آنها را آن گروه از افعال  علی که میی اهبرخی از داده

 ند از اعبارت
 (341قانون، ش). نه را تحلیلیدن بگیر من از را هوا -55
اینسرتاگرام  ۀ)صفح .آتیشیدندمی دومینوها پای دیوار برای روشن کردن سیگارهایشان ایستاده -51

 (11/1/1130 ،قانونبی

د اس  تنها افعال ساده نیستند که از نظرر اقتصرادی در زبران بره معتق (1112 254) صادقی
 ویی در زبان شروند. زیررا در زبران دو توانند مو ب صرفهترند بلکه افعال مرکب نیز میصرفه

تر در محور ع رودی زبران و  ویی در حافظه یا به تعبیر فنی ویی و ود دارد  صرفهنوع صرفه

هایی که دارای افعرال بسریط صادقی زبان ةمحور افقی. به عقیدگفتار یا  ة ویی در زنجیرصرفه
کنند زیرا افعرال بسریط  ویی بیشتری می)زنجیر گفتار( صرفه بیشتری هستند در محور افقی

کننرد در هایی که از افعال ترکیبی بیشتر استفاده مریتر از افعال ترکیبی هستند. اما زبانکوتاه
سپارند ولی در عوض یعنی کل ات ک تری را به حافظه می کنند. ویی میمحور ع ودی صرفه

کننرد. برر ه رین برای بیان مفاهی  تازه ه ان کل ات مو ود در حافظه را با هر  ترکیرب مری

 رود.می کاربهها نیروی تلفظی بیشتری اساس او معتقد اس  در این زبان

 یه پیردایش افعرال قیاسری توان معیار اقتصاد زبانی را برای توآنچه بیان شد ن ی براساس

تروان آنهرا را این تنها برخری از افعرال قیاسری هسرتند کره مری برعالوهدر زبان کافی دانس . 

فعرل  صرورتبههای قیاسی اگرر زیر برخی از فعل ۀن ونمانند برد و  کاربهفعل مرکب  صورتبه

ر کلری از مفهروم تهری طروهیرا بر شودروند در مفهوم آنها ابهام و تیرگی ایجاد می کاربهمرکب 

 گردند. می
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 داشرتید که بودید زنده تنهانه االن نبودید پزشکی نظر زیر اگه بندممی شرط ه  ش ا با -50

 (20/4/1130، عال ی پوریا اینستاگرام ۀ)صفح (.کردیدمی زندگی ببر میل یعنی) .ببریدیدمی
 

 دار«-ال» هاینوآوری در ساخت -4-6

هرا ظراهرا . این ساخ اس شدههای فارسی اضافه ها یا عبارتهبه کل  «-ال»ها این ساخ در 

و مفهروم آنهرا صررفا در فارسری درک دارند عربی هستند ولی در واق  هیچ مفهومی در عربی ن

های فارسی کامال مغایر با دستور زبان فارسری به کل ه «-ال»این اضافه کردن  برعالوهشود. می

هرای  برخری از نروآوری ری در زبران فارسری بره شر ار آورد.توان آن را نوآومیاس  بنابراین 

 طنزآمیز در پیکره 

 (        15، ص1241 قانون، ش) خیابون شرقی ضل  در الحرک  م نوع -53
 (        15، ص1241قانون، ش) خونه واسه سنگ الن ای م نوع -42
   (   14، ص1212قانون، ش) )تیتر( الورودیجات م نوع -41
 (     11، ص 511قانون، ش) انخند پسته شدن الخورده م نوع -42

، 1213 )ش قرانون ۀم نروع القطرر در روزنامر لو شعری برا عنرواندر ه ین زمینه علی هدیه    

  که ذکر چند بی  آن خالی از لط  نیس ! اس کردهمنتشر  (15ص
 الخبرر م نروع هفتره ایرن از بنرده ایرن امگشته -41

 قضررا وز گیرررم درپرریش سررفر رحررل خواسررت 

 الکویررر  م نررروع و المررراراتی ا م نررروع ،آه
 

 النظرررر م نررروع نیرررز  ررراری امورخررراص در 

 السررفر م نرروع بنررده هسررت  گفرر  دوسررتداری

 القطرررر و م نررروع االیررراالتی  م نررروع ،وای
     

 از عربرری زبرران هررایسرراخ  برا قیرراس از حاصررل دسررتوری هراینرروآوریبینرری  کرره مری

ربی ترا ایرن حرد در فارسری بسرامد اما چرا ساختارهای ع ،اس  پیکره در هاداده پربسامدترین

. بره باشردفارسی  عربی درشدگی بسیاری از ساختارهای ؟ شاید دلیل ت اس زبانی و بومیدارند

های زبان عربی به دلیل حضور طوالنی در زبان فارسی و ه چنین داشرتن عبارت دیگر ساختار

 .  س اتهزبانان دارای قدرت حافظه گشسامد باال در کاربرد، برای فارسیب

های زبران عربری در زبران فارسری ایجراد هایی که به قیاس با ساخ دیگر در ساخ  نکتۀ

ها در بسریاری مروارد دارای واژگرانی فارسری هسرتند کره در اند این اس  که این ساخ شده

 بختیراری کره مح رودی گونرهه اناند. بر ایرن اسراس ساختارهای دستوری عربی قرار گرفته

را را نوعی زبان پیجین بره شر ار آورد.  ییچنین ساختارهارده شاید بتوان اشاره ک (1135 253)

 موضوع مه ری اسر  کره بایرد در فارسی نه و اس  عربی فرض که این ساختارها نهاین البته 
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را در فارسری  سراختارهاایرن اما اگر فرض پیجین بودن شود. شناسی زبان بررسی ة  امعهحوز

کره  ایها و ساختار دستوریاید به دلیل عدم تناسب بین واژهتوان تصور کرد که شبپذیری  می

، 1آیند. شاید بتوان این را با نظریه عدم تجانسمیطنزآمیز به نظر  رفته کاربهها در آن این واژه

 ۀهرای اصرلی در ایجراد طنرز مطابقر  داد کره در آن طنرز حاصرل تجربراز فرضریه، 1تجانس

بره عبرارت دیگرر چرون  رود.ات ما به ش ار مریها و توقعای محسوس میان دانستهناه اهنگی

در موا هره های فارسی در قالب دستور زبان عربی را ندارد زبان توق  دیدن واژهگویشور فارسی

 (1131) افتد. این موضوع را صرفایی و درویشرعلی پورآسرتانهچنین به خنده میبا ساختارهایی 

نقیضره سربکی و  بهه بیش از هر امرری برا های عیطبشوخآنها معتقدند در  اند.نقیضه نامیده

نشران دادن مهرارت تکلر   بررایمیل ترکیب کردن زبان فارسی با عربی  ،رو هستی هلفظی روب

ای و شرعارها و خود در زبان عربی که زبان دش ن نیز بود و تحری  قس   دوم   الت کلیشه

 های زیر نها مانند ن ونهها با حفظ فرم محتوایی آال یلها و ضربتقلیدها از سب  کنایه
 کلوا و شربوا و النق نقوا. -45
 الله  الرزقنا ترکشاً ریزاً بدستنا یا پاینا و ال  ای حساسنا برح ت  یا ارح  الراح ین. -44

 بره زیرادی حرد ترا نقیضره فهر کره انرد اشاره کرده (1131) صفایی و درویشعلی پورآستانه    

ارد. در نتیجه به دلیل آشنایی مخاطرب برا سراختارهایی د بستگی اصلی اثر با مخاطب آشنایی

تواند مفهروم آنهرا اند مخاطب ه  میکه با واژگان فارسی در قالب دستور زبان عربی ایجاد شده

گرردد. شراید تناسبی واژگان و ساختار دستوری برای او مو ب خنده میرا درک کند و ه  بی

ختارهای آمیختره در مطبوعرات طنرز سرا به ه ین سبب اس  کره امرروزه مرا شراهد کراربرد

 گسترده و فراگیر هستی . صورتبه

 براسراسدار در زبران فارسری را «ال»آید موضوع طنزآمیرز برودن سراختارهای به نظر می     

 شرریفی و کرامتریبره نوشرتۀ توان تو یه کرد. این نظریره نیز می  2نظریه انگاره معنایی طنز

 1ویکترور راسرکین 1304شناسی در باب طنز اس  که در سال ۀ کامل زباناولین نظری (1103)

تواند طنزآمیز شناخته شود د. نظریه راسکین بر این شرط استوار اس  که ی  متن میارائه کر

ت ام متن یرا بخشری از آن برا دو انگراره ذهنری مرا   -1 که دارای این دو شرط باشد صورتیدر

متن با یکدیگر متفاوت یا متناقض باشند. بر ه رین  این دو انگاره در -2مطابق  داشته باشد و 

                                                           
1. Incongruity Theory 

2. Semantic Script Theory of Humor 

3. Raskin,V 
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اساس اگر زبان فارسی و زبان عربی را دو انگاره مستقل در ذهرن گویشروران فارسری زبران در 

شروند ترکیرب شردن سراختارهای نظر بگیری  که از نظر ماهی  دو زبان  داگانه محسوب می

گرردد کره ن ایرن دو انگراره مریدستوری زبان عربی با واژگان فارسی مو ب بروز تنراقض بری

 طنزآمیز شدن ساختارهای مذکور را در پی دارد.

تطابق بین دو انگاره در متن و تقابل آنهرا کره از منظرر راسرکین از ملزومرات طنرز متنری 

ایرن نظریره طنرز برر  براسراسنیرز تطرابق دارد.  2از اسپربر و ویلسون 1ارتباط ۀهستند با نظری

گیررد ترر تخطری از اصرل ارتبراط صرورت مریو به بیان دقیق مبنای تخطی از اصول ه کاری
 .(1103)شریفی و کرامتی  

گویند برا رعایر  آن که  داردچهار قاعده کلی  (50  1314) 1اصول ه کاری از منظر گرایس

تواند به س   تفسیر مورد نظر د که در آن شنونده میدهآل شکل میدر کالم ی  ارتباط ایده

و  5ارتبراط ،4، کیفیر 5نرد از ک یر ای  شود. این چهار قاعده کلی عبرارتگوینده از کالم هدا

. تخطی از اصول ه کاری از رویکردهای مه  در تحقیقات طنز اس  که با عنروان اصرل 1شیوه

ر میان انواع تخطی از اصول چهارگانه ه کراری دو  کردآتاردو مطرح  1331در  0عدم ه کاری

ارتبراط برودن ین اساس بیبر ا .(1103)شریفی و کرامتی   اس  ترمه ظاهرا تخطی از اصل ارتباط 

های فارسی در ساختار دستوری عربری مو رب تخطری از اصرل ارتبراط در اصرول کاربرد واژه

 دار در فارسی را در پی دارد.«ال»های گردد که طنزآمیز شدن ساخ چهارگانه ه کاری می
 
 گیرینتیجه -7

دسرتوری  هرایتفاده از رویکرد دستور کاربردبنیراد نروآوریپژوهش کوشش شد تا با اس ایندر 

یرا ونردهای  هااز نوآوری لزوما خلرق سراخ منظور شود. طنزآمیز در مطبوعات معاصر بررسی 

در ضر ن وقتری  کامال  دید نیس  و بیشتر گسترش دامنه کاربرد عناصر مد نظر بوده اسر .

رفته در آن سراخ  لزومرا خرود  کاربهوند نامی  به این معنی نیس  که میرا طنزآمیز  یساخت

طنزآمیز باشد بلکه ساخ  پدیدآمده چون نروعی هنجرارگریزی دارد طنزآمیرز اسر . در ایرن 

                                                           
1. Relavance Theory 

2. Sperber,D & Wilson,D 

3. Grice,P 

4. Maxim of Quantity 

5. Maxim of Quality 

6. Maxim of Relation 

7. Maxim of Manner 
8. Non-Cooperative Principle 
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هرای اشرتقاقی در بیشرتر مروارد بره قیراس برا در سراخ  پژوهش مشخص گردید که نوآوری

گیرری نیز با وام اند که این قیاس در برخی مواردهای مو ود در زبان فارسی ایجاد شدهساخ 

هایی که رسد نوآوریاس . در این میان به نظر میقرضی عربی و اروپایی ه راه بوده از وندهای

 معیراروارد زبران  باشرندداشرته  اند حتی اگر بسرامد براالییتنها به دلیل ایجاد طنز ابداع شده

برخری مروارد بره  این در مورد افعال  علی مشخص شد که ایرن افعرال در برعالوهگردند. ن ی

اند. در این حالر  گویشروران ت ایرل بره اسرتفاده از دلیل رعای  اصل اقتصاد زبانی ایجاد شده

صورت ساده فعل به  ای صورت مرکب آن دارند. اما در بیشتر مروارد افعرال  علری بره دلیرل 

ی هرا. در نروآوریاسر شدهها ایجراد فراینردفقدان بن فعلی برای بیران برخری از مفراهی  یرا 

-فارسریدار نیز مشخص گردید که ظاهرا به دلیل ت اس طوالنی «ال»های طنزآمیز در ساخ 

اسر . امرا در ایرن زبان عربی وارد زبان فارسی گشرته هایبانان با زبان عربی برخی از ساخ ز

عدم تجرانس بره  ۀنظری براساسهای دستوری زبان عربی میان کاربرد واژگان فارسی در ساخ 

واق ، در ایرن . دراس هشدابزاری برای ایجاد طنز به وفور استفاده  عنوانبهبودن  دلیل طنزآمیز

نیراز  ةدهنرددستوری در بسیاری از موارد نشران های طنزآمیزنوشتار نشان داده شد که ساخ 

کند که هر این امر سخن مرسوم را به ذهن متبادر می های مذکور اس .زبان فارسی به ساخ 

 بیانگر ی  واقعی   دی باشد.شوخی م کن اس  
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