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 و انگلیسی استانبولی،  ترکیفارسی، هاي زبان در مصغرساز وندهاي بررسی بینازبانی
  فرانسه

  
   com.yahoo@86kazemi.f*کاظمی فروغ دکتر

  مرکزي تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشیار
  صالح يغفور گلناز

  مرکزي تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه زبانشناسی دکتري دانشجوي
  

  چکیده
حبت به براي بیان کوچکی و معمدتاً آنها  .هاي دنیا معمول هستند مصغرساز در زبانوندهاي 
 چهار در مصغرساز وندهاي تحقیق این در .شوند استفاده می مفهوم تحقیر در روند و گاه کار می

 به ،این مطالعه. است گرفته قرار بررسی مورد استانبولی ترکی و فرانسه انگلیسی، فارسی، زبان
وضعیت در خصوص   انجام مطالعه اي قیاسیآن پردازد و هدف غرسازها از منظر صرف میمص

ژوهش شامل چهار هاي پ داده . مذکور استهايزبان و میزان استفاده از آنها در وندهاي مصغر
 تلویزیونی از ۀشصت دقیقه برنامگفتار   نیزن وهانس کریستین اندرسهاي  داستان از داستان

 کارگیري به  و فرانسهاستانبولی ترکی هاي زبان که در دهد می نشان ها یافته .هر زبان است
  دو زبانهاي  داده درهمچنین. است ز زبان هاي فارسی و انگلیسیا بیشتر ي مصغرسازپسوندها

 چهار زباندر آید  به نظر می.  استکاربرد نداشته در مفهوم تحقیر این وندهافرانسه و انگلیسی 
   .در حال واژگانی شدن هستندمصغرساز  ي وندهامورد بررسی، بسیاري از

  
 

  8/9/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله1/9/1397:تاریخ دریافت مقاله

  
  

 واژگان کلیدي
  مصغرساز وندهاي *
    فارسی*
  استانبولی  ترکی* 
   انگلیسی* 
   فرانسه *
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 مقدمه
 کار به گفتار زبان در اغلب و شوند می یافت صغرشدهم شکل بهکلماتی  ،دنیا هاي زبان در
 مصغرها .کنند منتقل را کاهش حتی و محبت کمی، کوچکی، مفهوم نوعا و نوشتار تا روند می
 پسوند، از استفاده با ،اضافه کلمۀ یک توسط .داد نمایش گوناگونی هاي شیوه به توان می را

 روي بر مطالعه این اما تاکید .یندهاآفر این همۀ از اي آمیزه یا و سازي وکوتاه میانوند و پیشوند
احساس محبت  و عاطفه کوچکی، 1مصغرساز وندهايپس .است وندافزایی طریق از مصغرسازي

 ،کمپ (روند می کار به هم تحقیري صورت به پسوندها این ها زبان برخی در .کنند می بیانرا 
  ).2،2007براك و گیلیس

 مانند هایی زبان در. دارند سازمصغر وندهاي در زایایی از اي تردهگس ۀحیط ها زبان از بسیاري
 هر از تقریبا توانند می وندها این روسی و صربی اسپانیایی، لیتوانیایی، فنالندي، آلمانی، ،هلندي

 مشتق نیز قیدها و صفات از روسی مثل ها زبان برخی در حتی و شوند مشتق ذاتی اسم
 معنایی عوامل بر ناظر تنها وندها این کاربرد که دهد می نشان وضوح به واقعیت این .شوند می

 گرامی و محبت بیان براي ابزارکاربردشناسی یک اساسا بلکه. نیست کوچکی معنی انتقال براي
 استفاده نیز تحبیبی هاي اسم ساختن برايمصغرساز وندهاي  ).321:همان(نیز هست داشتن 

 تقریبا و رود می کار به صمیمی دوستان و خانواده ضاياع بین در معموال ها اسم این شوند می
 . )1382،زعفرانلو کرد( شود می  دیده ها زبان تمام در

 ذهن در آنها زایایی به شوند می دیده گوناگون هاي زبان ةخانواد در مصغرسازها که واقعیت این
 براي ستنده باالیی احساسی ضمنی معنی داراي سازهامصغر که ازآنجا. گردد می باز بشر

 غیررسمی ،مصغر هاي ساخت درنتیجه. هستند مناسبی ابزار همدردي و همدلی از رمزگشایی
 مطالعات در همچنین 3درسلر و باربارس .کنند می القا را صمیمیت حتی و بودن آشنا بودن،

                                                             
1 -Diminutives 
2 -Kampe, Brook, Gillis 
3 -Babaress & Dressler 
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 که شود می شرایطی آوردن فراهم موجب که کردند مشاهده را خاصی اجتماعی شرایط خود
 ).31: 1،2013وات( کند می تبدیل سرزنش و هجو به را کوچکی

ساز و میزان استفاده از اضر آن است که وضعیت وندهاي مصغرپیش رو در پژوهش حۀ مسال
 و بتحبی  تصغیر،ۀو از میان انواع این وندها که در زمینآنها در چهار زبان مذکور چگونه است 

ه در صدد آن است تا به این مقال .تر است جرای نوع آنها روند در هر زبان کدام می تحقیر به کار
 در ؟این وندها کاربرد بیشتري دارنددر کدامیک از این زبانها ها پاسخ دهد که  این  پرسش

هاي   معانی آنها اکتفا شده و به جنبهساز و هاي پیشین به ذکر پسوندهاي کوچک پژوهش
توانند  وندهاي مصغرساز میکه از آنجا  .صرفی و کاربردشناختی آنها توجه چندانی نشده است

زیرا حالت روحی هر فرد، مستقیما با انتخاب کلمات او زبان احساس گوینده را مشخص کنند 
زبانی میان این چهار زبان نشان خواهد داد که  بیناۀمطالع، ارش در ارتباط استبراي بیان افک

کارش اف تر تر و راحت یحرده فرصت ابراز صدر کدامیک از این زبانها تنوع این وندها به گوین
 .دهد مییا واقعه  رانسبت به یک فرد

 هاي زبان ةخانواد از انگلیسی و فرانسه فارسی،  یعنی،شده انتخاب هاي زبان حاضر تحقیق در
 تعلق ژرمنی و ایتالیک ایرانی، و هند ةعمدۀ شاخ سه به ترتیب به و هستند اروپایی و هند

ده دا روش گردآوري .است آلتایی هاي زبان ةخانواد به متعلق نیز استانبولی ترکی زبان و دارند
براي آن که بتوانیم هم زبان نوشتار و هم گفتار را مورد بررسی  .اي است ها به صورت کتابخانه

ن سانس کریستین اندره دانمارکی ةهاي نویسند چهار داستان کودکانه از داستانقرار دهیم 
 قوهاي وحشی و دخترك کبریت فروش، ك زشت، چهار داستان جوجه ارد.انتخاب شدند

هاي   از برنامه دقیقه60همچنین  و مورد مطالعه قرار گرفتندهاي قرمز به هر چهار زبان  کفش
 ساز وندهاي مصغرسپس .ها انتخاب شدند آوري داده زیونی مربوط به هر زبان براي جمعتلوی

   .بندي شدند  و طبقهشناسایی
 

                                                             
1 -Watt 
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خارجی و داخلی مطالعات پیشینۀ   

 اند شده انجام تاکنون کشور از خارج و داخل در متفاوتی تحقیقات مصغرساز وندهاي زمینۀ در
ند معنایی  به چ)1396(بامشادي و قطره . کرد خواهیم اشاره آنها از برخی به بخش این در که

 پسوند را دلسوزي و تحبیب معرفیاند و یکی از کاربردهاي این  فارسی پرداختهدر ي -پسوند 
کنند که از   آنها همچنین اضافه می.شود  دیده می"طفلی"کنند که در نمونه هایی مثل  می

 و مانند آن نیز همین کاربرد "داداشی"صورت کوتاه شدة اسم خاص افراد و یا مواردي همچون 
  .توان درك کرد بی را میتحبی

در زبان فارسی و ساز سوندهاي تصغیر پ به مطالعۀ رده شناختی )1394(نورایی نیا و شریفی   
    اسامیبه هرگاه ارسیك ف-سوند پرسند که  پردازند و به این نتیجه می گویش سیستانی می

جانداران  -جانداران انسانبه ترتیب ( جانداريسلسله مراتب  طبقۀ باال و پایینمتعلق به 
 در حالی که .را به ذهن متبادر می کنندمعناي شباهت ، اضافه گردند)  هاانسان و بی جانغیر
. دهد گردد و معناي تحبیب می  اضافه میسوند تنها به اسامی خاصگویش سیستانی این پدر 

ختواژي و معنا شناختی پسوند اي تحت عنوان بررسی سا در مقاله) 1392(مقدم کیا و شفیعی 
هاي  کنند که به رغم اهمیت صورت زبان فارسی به این نکته اشاره میساز چه در  کوچک

است و  قی علمی در این زمینه انجام نشدهگونه بحث نظري یا تحقی ده تاکنون هیچکوچک ش
اللفظی آنها بسنده  و معرفی انواع وندها و معانی تحتپژوهش گران عمدتا به ذکر مطالب کلی 

ها و ابزارهاي  رسند که یکی از روش ان در این پژوهش به این نتیجه میآن .اند کرده
ساز وکارهاي کاربردشناختی  استفاده از ،ی عالوه بر ابزار ساختواژين فارسسازي در زبا کوچک

  .است
هاي ساختاري و معنایی کلمات  بررسی ویژگی" در مقالۀ خود تحت عنوان )1387(غالمی 

کنند که پسوندها نقش بسیاري در بیان معنی   بیان می" زبان هاي روسی و فارسیمصغر در
 پسوندها در زبان روسی قابل تعداد این .لمات مصغر دارندتحبیبی به ویژه در قالب و ساختار ک

 با زبان روسی براي در زبان فارسی در مقایسه .شوند د و با بسیاري از اسامی ترکیب میان توجه
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غالمی معتقد است شاید .  کلمات مصغر با معنی تحبیبی پسوندهاي کمتري وجود داردساخت
 یي بیان معانی تصغیر در زبان فارسی را به شکلها مین دلیل است که زبانشناسان شیوهبه ه

  .اند قرار دادهگذرا و سطحی مورد بررسی 
زبان فارسی  ررساز بیشتر به معرفی این وندها ددیگر مطالعات انجام شده بر روي وندهاي مصغ

 ،)1973( پیسیکف ،)1388( رواقی ،)1382( توان فرشیدورد کنند که از آن جمله می اکتفا می
  .را نام برد) 1388( کلباسی و )1384( الزار

 از که دهد می نشان  نتایجاست، شده انجام اردن در اي محاوره عربی روي بر که تحقیقی در
 بافت یک بنیان و احترام محبت، بیان چون ادب مثبت راهبردهاي مصغرسازهم براي وندهاي
 درتحمیل تقلیل براي ادب منفی راهبردهاي صورت به هم و شود می استفاده تعاملی دوستانۀ

 داده نشان  دیگرتحقیقی  در. )1،2010بدارنه( شود می استفاده منفی بیانات ترکردن نرم ویا
 جمله از رومانس هاي زبان دیگر به نسبت فرانسه در مصغرساز وندهاي اهمیت که شده

 از را اناهمیتش بنابراین و اند شده واژگانی بیشتر وندها این فرانسه در است کمتر اسپانیایی
  .)2،2012بیدو( اند داده دست

  زبا میان در مصغرساز کنند که وندهاي اشاره میبه این نکته  پژوهش خود براون و درایر در
 تا شوند می اضافه اسامی به که هستند اشتقاقی وندهاي اکثرا آنها .نیستند غیرمعمول دنیا هاين

 ها زبان برخی در. است همراه احساسی ییمحتوا با اغلب که کنند اشاره آن از کوچکی نمونه به
 نیز قیدها و صفات همراه به بلکه نیست اسامی مختص تنها تحبیب-تصغیرنشانۀ  هلندي مانند
 فورتین .) 3،2009درایر براون،( چسبند می اسامی به عموما ها نشانه این اگرچه .شود می دیده

 زیرا .هستند اشتقاقی دهايون مصغرساز وندهاي که کرد ادعا توان نمی که معتقد است
 فوال، چون هایی زبان جمله از هستند تصریفی آنها در وندها این که اند شده یافت هایی زبان

   .)49 : 4،2011فورتین(بانتو  و والمان
                                                             
1 -Badarneh 
2 -Bidaud 
3 -Brown & Dryer 
4 -Fortin 
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  وندهاي مصغرساز
 ها ساخت این .هستند عاطفی هاي ساخت از بخشی تحبیبی- تصغیري یا مصغرساز وندهاي

 این مورد در که آنچه .دهند می  نشان گفتار محتواي به سبتن را ندهگوی احساسات و رفتار
 و ساختار ولی است مشابه زبانها ۀدرهم آنها نقش و معنی که است این است جالب ها ساخت
 .است متفاوت دیگر زبان به زبانی از معناداري طرز به آنها نحوي صورت
 قرار بحث مورد محققان توسط يا گسترده طور به تحبیبی- تصغیري وندهاي منشا موضوع
 این گسترش در مهمی نقش جاندار اسامی که باورند این بر آنها بیشتر امروزه .است گرفته
 ارزش که معتقدند محققان برخی :دارد وجود فرضیه دو زمینه این در اند کرده بازي وندها

 و پدر میان نسبی ۀرابط تعیین معتقدند دیگر برخی و است روند این آغاز ۀنقط بودن خودمانی
 تصغیر ارزش براي معنایی اصلی الگوي حیوانات در نابالغ و بالغ میان و ها انسان مورد در فرزند

 کنند می تائید را دوم فرض اسالوي هاي ن زبا و یونانی زبان از هایی داده .است وتحبیب
 انتظار که هایی فرهنگ در تحبیبی غنی هاي سیستم ).15: 1،2011کورتولیسی و استکوئر(

 دارند اساسی نقش شود بیان آشکارا خاص طور به محبت ابراز و کلی طور به احساسات داریم
داند  نمی جایز را احساسات دادن نشان چندان ساکسون آنگلو فرهنگ مثال عنوان به.
 . )28 :2،2012اسپاسوسکی(

 است غیرترکیبی آن معنی گاهی ولی دهند می کلمه به ترکیبی معنايمصغرساز  وندهاي گاهی
  .رود می کار به صورت دو هر در   ino وند ایتالیایی در مثال .کنند می ایجاد جدید معنی یک و

nasino/telefonino  در .)3،2009دوبلدر،فاست،المپیتلی (کوچک ینیب/ تلفن همراه 
 کوچکی دادن چون نشان یلیدال از فراتر ،مصغرسازها از استفاده بحث به امروزه زبانی مطالعات

 در مثال براي .کند می مهیا را جدید تفسیر یک امکان مطالعات این و شود می توجه چیزي
 کوچکی مفهوم با کمی ارتباط که شود می صحبتمحسوس  نا مصغرسازهاي از امروزه هاي زبان

                                                             
1 -Körtvélyssy & Stekauer 
2 -Spasovski 
3 -De Belder,Faust&Lampitelli 
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 هلندي مثال .دارد جامعه آن هاي ارزش ۀرمزگون  نمایش با بیشتري ارتباط و دارند ادبی نظر از
 بگویند خواهند می آنچه به بودن راحت و مثبت حس یک معموال مصغرسازها کردن اضافه با ها

 اشتقاقی مصغرساز وندهاي که گفت توان نمی راحتی به ).36 : 2013وات،( کنند می اضافه
 اشتقاقی و زایایند و بینی پیش قابل ، مند قاعده چون هستند تصریفی .تصریفی یا هستند
 داراي وندها این پس  .سازند می جدیدي ةواژ و کنند می عوض را معنی چون هستند

 ها  به معرفی وندهاي مصغرساز موجود دراین زبان،در این بخش .نیستند مرزمشخصی
  .کنیم بندي می هتحلیل و طبق را بر اساس آنها ها  و دادهها برخی نمونهسپس و پردازیم  می
  :فارسی -1

اند و از وندهاي  مصغر زبان فارسی اظهارنظر کردهي محققان بسیار در مورد تعداد وندها
 :توان به موارد زیر اشاره کرد  از جمله رایج ترین این وندها میاند که بسیاري نام برده

برد ولی معتقد  از پسوندهاي مصغرساز متفاوتی نام می )1382(یدورد فرش: چه -پسوند-1- 1
 1-3جدول .  فعال هستند"ك" و "چه"پسوندهاي  ،ست که از میان تمامی این پسوندهاا

  :دهد  را نشان میپسونداین ي نمونه ها
  

  چه- پسوند نمونه هایی از کاربرد:  1جدول 
  اسم مصغر  اسم  ردیف

  کتابچه  کتاب  1
  قالیچه  قالی  2
  صندوقچه  صندوق  3

  
  

 تنها را تصغیري معنی در پسوند این ایچه–  واجگونهکند که  بیان می )127 :1388 (کلباسی
 نام نایژك و نایژه کلمات در ژك – و ژه-  واجگونۀ از همچنین او .توان یافت  میدریچه کلمه رد

  .برد می
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1-2-نیز معتقد است که )1388( رواقی: ك- پسوند تنها دو وند "چه"و  پسونداین 
–هاي   است که این پسوند داراي واجگونه معتقد1پیسیکف .باشند ساز زبان فارسی می مصغر

ك هستند و –ها همگی  در جدول ذیل نمونه .باشد که می–اکه و - فک،-  ،وك-  یک،
  .شود هاي باال درآنها دیده نمی واجگونه

 ك-  کاربرد پسوند:   2 جدول
  

  
 استفاده نیز تحقیر براي و منفی بعد در تواند می محبت و کوچکی بیان بر عالوه پسوند این

  .در واژه مردك ك–مانند  کاربرد  .شود

کند که   زبان فارسی نام برده و عنوان میاز این پسوند پرکاربرد)1384(الزار :ي-پسوند -3- 1
 دو نمونه زیر از همین نوع قابل .سازد میدر ترکیب با اسم خاص معناي تحبیب این پسوند 

  .مشاهده است
  

 ي- پسوند کاربرد: 3جدول
  اسم مصغر  اسم  ردیف

  مصی  معصومه  1
  کتی  کتایون  2

  
 ،کند به پسوندهاي دیگري نیز اشاره میچه -ك و - هم عالوه بر پسوندهاي ) 1973 (2پیسیکف

 اوله–پسوند  ه در ساخت واژگانی با معناي تحقیردر ترکیب با کلمات جاندار،-به عنوان مثال 

                                                             
1 -Peisikov 
2 -Peisikov 

  اسم مصغر  اسم  ردیف
  دخترك  دختر  1
  اتاقک  اتاق  2
  پیامک  پیام  3
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 .رود ي بیان معنی کوچک به کار می از آن برااز زبان ترکی وارد فارسی شده و) لو- اولو،- (
  .هرچند این وندها کم کاربرد هستند

  ترکی استانبولی- 2 
  پسوندهاي زایاي ترکی استانبولی است که با اسم،این پسوند از جملۀ : cik-پسوند-1- 2

 ظاهر گوناگونی هاي بافت در پسوند  این.آید  صفات و اعداد ترتیبی نیز میاسامی خاص،
. ارند کاربرد دآنها کوچکی دادن نشان و محبت ابراز براي حیوانات اسامی اب جمله از .دشو می

  :است در جدول زیر دو نمونه آمده
ci- پسوند کاربرد :4جدول k 

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Ayi 

  خرس
Ayicik  

  کوچک خرس
2  Kedi  

  گربه
Kedicik  

  کوچولو گربه

  
 اکثر در و موارد برخی در محبت ابراز براي که آید می نیز خاص اسامی همراه به پسوند این

  :مانند نمونه زیر. رود می کار به تحقیر جهت کوچکی به اشاره براي موارد
ci-پسوند  کاربرد: 5جدول kدر معناي تحقیر و تصغیر   

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Ayşe 

  خاص اسم
Ayşecik 

  لکوچو عایشه
  )تحقیر براي طعنه با بیشتر(

  
 / çik- جمله از مختلفی هاي واجگونه داراي پسوند اینمعتقد است که )  2013( 1گوکنل

cükواجگونه  که است  cükیدآ می نیز افعال ریشه همراه به.   
 cik- هاي پسوند واجگونه کاربرد: 6جدول

                                                             
1 -Göknel 
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  اسم مصغر  فعل  ردیف
1  Öp  

  بوسیدن
Öpücük 

  بوسه ي کوچک
2  Gül  

  خندیدن
Gülücük  

  کوچک لبخند

انی شده و به واژه موجب حذف واج پای شوند می ختم kواج  به که صفاتی در واجگونه این
که رود ولی در مورد اسامی  فات به کار میص تشدید براي پسوند این کلی طور به  چسبد، می
شود مانند   استفاده می- çik شود و از واجگونه ي  نمی  حذفشوند این واج  ختم می kواجبه 

  :نمونه هاي زیر
  

ci– پسوند بردکار :7جدول kدر تشدید صفات  
  مصغرصفت   صفت  ردیف

1  Küçük 
  کوچک

Küçü-cü-k 
  کوچک خیلی

2  Kopek  
  سگ

Kopek- çik   
 سگ کوچک

3  Kitap 
  کتاب

Kitapçik 
 کتابچه

  
 ضمایر آن از پس باید حتما بدهد را محبت ابراز معنی آنکه براي که-   ciğim ۀ واجگونو

  .شود می استفاده خاص اسامی و خانوادگی هاي نسبت با پسوند این .بیاید ملکی
  
  

ci واجگونۀ کاربرد :: 8 جدول ği m   -در اسامی خاص   
  اسم مصغر  اسم  ردیف

1  Baba 
 بابا

Baba+ci+ğim 
  من  )عزیز( باباي

2  Teyze Teyze+ci+ğim 
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  من )عزیز( ۀخال خاله
  

2 -2 -پسوند :- cak از حسی ،کوچکی مراهه به و آید می واژگان برخی همراه به پسوند این 
 این نوع را در زیر نشان کوچولو توله واژة . )445: 1،2010کورنفیلت( بردارد در نیز را محبت

  .دهد می
  -cak پسوند کاربرد: 9جدول

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Yavru 

 بچه ، توله
Yavrucak 

  کوچولو توله

2 -3-پسوند ceğiz  -:هاي واجگونه داراي پسوند  این cağiz / çağiz و çeğiz می نیز 
  :شود می استفاده محبت و ترحم احساستصغیر و بیان  براي و باشد

ceği- پسوند کاربرد :10جدول z در معناي تصغیر و تحبیب   
  اسم مصغر  اسم  ردیف

1  Kuş  
 پرنده

Kuşçağiz  
  )بیچاره (پرنده

2  Kiz 
 دختر

Kizcağiz  
  )بیچاره (دختر

  /iş/ -oş   /-o/ -i/ -k– هايپسوند -4- 2
اي کوتاه کردن یک کلمه به تمامی این پسوندها برکنند که  عنوان می) 2007(کترز و آکسوکچ 

با توجه به  ،ا معموال در مخفف کردن اسامی خاصتوان گفت این ونده روند، در واقع می کار می
  .بافت آوایی آن اسم کاربرد دارند

 کاربرد سایر پسوندهاي مصغر: 11جدول

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Ali Aliş 
2  Göbek 

  مشک
Göbiş 

 هاي بچه شکم به اشاره براي بیشتر

                                                             
1-Kornfilt 
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  شود می استفاده توپول
3  Fadime Fadik 

4 Didem Dido 

5 Ercüment Erci 

  
  انگلیسی -3

 مثال ویرزبیکا .در مورد تعداد وندهاي مصغرساز در زبان انگلیسی عقاید گوناگونی وجود دارد
اما برخی دیگر مانند  . است ie- تنها داراي پسوند مصغرمعتقد است که انگلیسی) 1985(

دانند و  پسوندهاي زبان انگلیسی می  را-    ling وlet ، - ette تنها) 1985(کوئرك
ترین و زایاترین   به طور کلی رایج.نامند  را نشانگرهاي صمیمیت میie/-y–پسوندهایی چون 

اند موارد زیر  ج هستند و واژگانی نشدهه نیز رایوندهاي مصغرساز براي انگلیسی که امروز
  :هستند

 داند، از زایاترین پسوندهاي انگلیسی میاین پسوند را یکی ) 1987(1کانن :- let  پسوند-1- 3
 اند، ژگانی که با این پسوند ساخته شدهمعتقد است که برخی از وا  )2003( 2هرچند اشنایدر

  .اند اژگانی شدهو
lپسوند کاربرد:  12جدول et-  

  اسم مصغر  اسم  دیفر
1  Book 

  کتاب
Booklet  

  کتابچه
2  Drop 

  باران قطرات
Droplet  

  باران کم قطرات
  

 دنشو می استفاده محبت ابراز یا و اسامی کردن مخفف رايبمعموال :  y /–ie-پسوند-2- 3
  .)2003،اشنایدر(

                                                             
1 -Cannon 
2 -Schneider 
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 ie-و  -yپسوندهاي  کاربرد: 14-3جدول

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Thomas Tommy  
2  Dadبابا dady 
3  Aunt عمه/خاله Auntie 

4  Kittenگربه  kitty 

3 -3-پسوند : et /- ette  به داده انجام انگلیسی وندهاي زایایی برروي که تحقیقی در براوو 
 به فرانسه زبان از پسوندها این ورود ۀپیشین به و کند می اشاره مصغرساز پسوند دو این

  . )139: 1،2009براوو( کند می اشاره انگلیسی
et: پسوندهاي کاربرد: 15جدول  /- et t e   

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Cigar 

  )برگ(سیگار
Cigarette 
 سیگارمعمولی

2  Cabin 
  ،اتاقک کابین

cabinet 
قفسه کابینت،  

  
3 -4 -پسوند -ling : شود، اما محققانی چون   میاستفاد پسوند این از معدودي موارد درهرچند

 او مثال عتقدند که این پسوند در انگلیسی امروز نیز داراي زایایی است،م) 1994(2آیتچیسون
ماهی ( fishling جدیدي مثل ةزند که دوستی در هنگام ماهیگیري دست به تولید واژ می

  .زده است) کوچولو
lپسوند  کاربرد: 16جدول i ng -  

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Duck 

  اردك
Duckling 
 جوجه اردك

                                                             
2-Bravo 
2 -Aitchison 
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3 -5-پیشوند mini  - : استفاده کوچکی دادن نشان براي اشیا برخی اسم با پسوند این 
 نیز را pico / - nano / - micro - پیشوندهاي پیشوند، این به خود ۀمطالع در رآلب .شود می
  .)1،2010آلبر( اند یافته فراوان کاربرد تکنولوژي و علمی متون در امروزه که افزاید می

mi پیشوند کاربرد : 17جدول ni  -  
  اسم مصغر  اسم  ردیف

1  Bus  
 اتوبوس

Minibus 
  )بوس مینی( کوچک اتوبوس

2  computer 
  

nanocomputer 

 :فرانسه  - 4
اند و از  دهاي مصغرساز فرانسه واژگانی شدهمعتقد است که بسیاري از ون )2012(بیدود 

  :ره کردترین انها اشا توان به برخی از رایج است با این حال می اهمیت انها کاسته شده
et - : پسوند -1- 4  براوو( :شود می استفاده کوچکی بیان براي et- پسوند ازمذکر اسامی در 
  :مانند نمونه زیر. )2009،

  -et پسوند کاربرد : 18جدول
  اسم مصغر  اسم  ردیف

1  Un jardin  
 باغ

Un jardinet 
  کوچک باغ

 استفاده نیز خاص اسامی با ندپسو این از . شود می استفاده  ette- پسوند از مونث اسامی در
  . شود می

  
et پسوند کاربرد:  19 جدول t e  -  

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Anne  

  )خاص اسم(آن
Annette 

  کوچولو آن

                                                             
1-Albair 
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 کلماتی صورت به شده ساخته کلمات تدریج به و شده استفاده گذشته در پسوند این از
  .)1995 ،1دلهاي.(است چسبیده فعل به پسوند این مثال براي. اند درآمده مجزا معنی با مستقل

et پسوند کاربرد: 20جدول  t e   - در فعل 
  اسم مصغر  فعل  ردیف

1  Allumerسوختن Allumetteکبریت  

4 -2-پسوند on –  :است یر آمده زبراي این پسوند نمونه هاي :  
  on- پسوند کاربرد: 21 جدول

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Un aigle 

 عقاب
Un aiglon  

  بعقا جوجه
2  un chat  

  گربه
un chatton 

  گربه بچه

  :است رد بیشتري را به خود اختصاص دادهاین پسوند کارب:- ot پسوند-3- 4
  -ot پسوندکاربرد : 22 جدول

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Un ile 

 جزیره
Un îlot  

  کوچک جزیره
2  Un frère  

 برادر
Un frèrot  

  کوچک برادر
3  Un chien 

 سگ
Un chiot  

  سگ توله

  
   .)2،2011مروان (مونث براي elle- پسوند و مذکر براي  eau-  پسوند-4- 4

 پسوندهاي مصغر مذکر و مونث کاربرد:   23 جدول
  اسم مصغر  اسم  ردیف

1  Un elephant 
 فیل

Un éléphanteau 
  فیل بچه

                                                             
1 -Delhay 
2 -Morvan 
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2  Une prune 
 آلو

Une prunelle 
 آلوچه

3  Une ruelleکوچه  
  باریک

Une rue 
 کوچه

  
  :)مونث براي(ine-  یا) مذکر براي(in-  دپسون-5- 4

  مونث و مذکر مصغر پسوندهاي کاربرد: 24 جدول
  
  
  
  
انسه است که ساز زبان فر این پسوند یکی از پسوندهاي کوچک : ceau /-celle- پسوند-6- 4

  .چسبد  اسم میبه پایۀ
  -ceau /-celle پسوندهاي کاربرد : 25جدول 

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Un lion 

رشی  
Un lionceau 

  شیر بچه

4 -7-پسوند -ule  : واجگونه داراي پسوند این -cule  که در اینجا به کار نرفته باشد می نیز 
  .است

ulپسوند  کاربرد: 26جدول e- 
  م مصغراس  اسم  ردیف

1  Vein 
 رگ

Veinule 
  کوچک رگ

2  Animal 
 جانور

Animalcule 
  بینی ذره جانور

  
  

  اسم مصغر  اسم  ردیف
1  Un tableau 

 تابلو
Un tableautin 

  کوچک تابلو
2  Une botte 

 چکمه
Une bottine 

  چکمه نیم
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   زبان مورد مطالعه4بررسی آماري کاربرد وندها در 
 و پردازیم ي  کاربرد مصغرسازها در پیکره میبررسی آمارها به  اکنون پس از ذکر نمونه

 :کنیم هاي آماري  را  ارایه می اي و جدول نمودارهاي مقایسه
  :فارسی درساز مصغر وندهاي1- 4

  فارسی در مصغرساز وندهاي: 27جدول 
  ي-  ك-  چه-  وندهاي مصغر

    1    تصغیر
  2  3  2  تحبیب
    1    تحقیر

                

  
  1نمودار 

 این همچنین تنها .است داراي بیشترین فراوانی "ك"زبان فارسی وند مصغرساز هاي  دادهدر 
 و دو وند مصغرساز دیگر تنها در معنی تحبیب وند است که در معنی تحقیري به کاررفته است

اوله در این پیکرة زبانی داراي نمود –ه و –ایچه،–همچنین واجگونۀ . اند کار رفته و تصغیر به
از طرفی . کاربرد هستند نبودند زیرا همانطور که در بخش معرفی این پسوندها گفته شد کم

رفت نیز یافت  ي نیز که براي مخفف کردن اسامی اشخاص به کار می-بق گفتۀ الزار، پسوندط
  .نشد

  :استانبولی ترکی درمصغر  وندهاي-  2- 4
  



100   ...هاي مصغرساز در زبان وندهاي بررسی بینازبانی    رخسار زبان  1397، تابستان 5شماره /  

  استانبولی ترکی در مصغر وندهاي: 28جدول
وندهاي 

  مصغر
cik  -cük  çik- ciğim 

 - 
-cak  -ceğiz  iş  

oş- 
-o -k -i 

             1  1  3  تصغیر
  1  1  4  2  1  2  1        تحبیب
                    1  تحقیر

  
 که است  در مفهوم تحقیر به کار رفته- cikاز میان وندهاي مصغرساز ترکی استانبولی تنها وند 

-، ciğim  - ،-cakوندهاي مصغر  همچنین.داراي فراوانی کمی نیز در پیکرة زبانی می باشد

ceğiz ، iş ، oş -،-o ،-k ،-i اند در واقع می توان گفت که  هکار رفت تنها در مفهوم تحبیب به
  .اند کار رفته فهوم تحبیب به ساز در مهاي مصغر بیشترین وند

  
  2نمودار
  

  :انگلیسی در تحبیبی- تصغیري وندهاي- 4-3
 انگلیسی در تحبیبی-  تصغیري وندهاي: 29جدول 

وندهاي 
  مصغر

-let -y/-ie  -et/-ette  -ling  Mini-  

  1  1  2    1  تصغیر
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        3    تحبیب
            تحقیر

  
  3نمودار

ینجا در کدام از وندهاي مصغر در ا  هیچ.موجود است )-mini(در زبان انگلیسی تنها پیشوند
-/y- پسوندهاي .اند و بیشترین فراوانی مربوط به فرایند تصغیر است معنی تحقیر به کار نرفته

ieاند  تحبیب به کار رفته تنها در معنی.  
  :فرانسه در تحبیبی- تصغیري وندهاي4- 4

  فرانسه در تحبیبی-  تصغیري وندهاي: 30جدول
وندهاي 

  مصغر
et/ette -on  -ot  -eau/-

elle  
-in/-
ine  

-ceau  -ule  

  1  1    1  1  2  5  تصغیر
      1  1        تحبیب
                تحقیر
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  4ودارنم

  in/-ine-به غیر از وندهاي فرانسه ،بیشترین فراوانی مربوط به فرایند تصغیر است و در زبان 
هیچ وندي در فرایند تحقیر به کار همچنین . اند بقیۀ وندها همه در مفهوم تصغیر نمود داشته

   .نرفته است
 هاي هر چهار زبان به صورت جدول و نمودار ن کاربرد وندهاي مصغر در کل دادهنوع و میزا

  : است و ارایه گردیدهذیل خالصه شده
  کل پیکره زبانی در مصغر وندهاي کاربرد:  31جدول

  زبان  وندهاي مصغر
  تحقیر  تحبیب  تصغیر

  جمع

  9  1  7  1  فارسی
  18  1  12  5  ترکی استانبولی

  8  0  3  5  انگلیسی
  13  0  2  11  فرانسه

  
  5ودارنم
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  گیري نتیجه
 این به استانبولی ترکی و فرانسه انگلیسی، فارسی، زبان چهار مصغرساز وندهاي یبررس با

 وندها این زبانها این ۀهم در و برند می بهره وندها این از زبان چهار هر که یافتیم دست نتیجه
 کاربردپیشوند به صورت ، به جز یک مورد در زبان انگلیسی که هستند پسوند شکل به غالبا
ن میزان استفاده از این وندها در میان این چهار زبان در زبان ترکی استانبولی و بیشتری .دارد

اند  فتهراین وندها در معناي تحبیب به کار  % 78در زبان فارسی . سپس در زبان فرانسه است
در معنی تحبیب به % 66در زبان ترکی استانبولی که داراي بیشترین کاربرد این وندها است .

ین وندها ا % 15و در زبان فرانسه تنها  % 37,5درحالی که در زبان انگلیسی تنها اند  کار رفته
دها در معناي هاي انگلیسی و فرانسه هیچ یک از این ون در زبان. اند براي تحبیب به کار رفته

شاهد تنها یک بار استفاده از این وندها اند و در فارسی و ترکی استانبولی  تحقیر به کار نرفته
 و فارسی زبان در وندها این تعدادتوان نتیجه گرفت   به طور کلی می.اي تحقیر هستیمدر معن

ن ها از تعداد ای در همه ي این زبان .محدودتراست فرانسه و ترکی زبانهاي به نسبت انگلیسی
  .اند دهاست و برخی از این وندها واژگانی ش وندها نسبت به گذشته کاسته شده
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