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 2(پیام نور، تهران، ایراندانشگاه زبانشناسی دانشیار ) دکتر بلقیس روشن

 3(پیام نور، تهران، ایراندانشگاه کارشناس ارشد زبانشناسی ) زهرا قیراطی
 

 صرف کاربردشناختی پسوندهای نسبت در زبان فارسی

 چکیده

سوندهای  سبت  پ س ساز در زبان  ن ستند.  « ، ئیه/یهین، ینه، گان، گانه، انه ،ی» یفار اهد شو ه

  و« منسوب به » یام هسته اهیبااتصال این پسوندها به واژه، غیر از مف  که  دهدیمزبانی نشان  

شیه   « مربوط به» ضی از کلمات مفاهیم حا شباهت، امکان، الزام،  یدارندگ لیای از قبدر بع  ،

شأ، جهت  سطه    ،من شیوه، محدوده، کمیت، وا شت  و ... غایت، مرتبه،    که شود یم نیز بردا

سی مرتبط م    شنا ن  . چگونگی ارتباط میان ایشود یدرواقع این مفاهیم ثانویه به حوزه کاربرد

که   گرددیبرم کاربردشررناختیصرررف ی و کاربردشتتناختی به حوزه علماهستتتهمفاهیم 

ساخت  نقش شناختی واژه را طی مراحل  ی زبان  هاواژهواژه و در ارتباط با دیگر های کاربرد

کاربردشتتناختی پستتوندهای  -. هدف پژوهش حاضتتر، بررستتی  تترفیکشتتدیمبه تصتتویر 

( است. نتایج نشان   3331از منظر مدل شعاعی ژورافسکی )   فارسی  اشتقاقی نسبت در زبان  

سوندها   می شناختی این پ سوندهای   با حوزه دهدکه برخی مفاهیم کاربرد های معنایی دیگر پ

صاف و دا       شباهت و ات صغیر،  شتقاقی زبان نظیر ت شانی دارد.  ا شترا این رندگی همپو   کاتا

و در   ورت مستمر  که به هست بین مفاهیم مختلف زبانی  یاشبکه نشانگر وجود اتصاالت   

قدر آن واژگان زبان معنایی ةشتتبک ی ارتباطی میانهاگره. اندتعاملدر  باهم طول تاریخ زبان

چند   زمانجسته شدن همسبب بر هارابطهی از این که گاه برجسته شدن یکتنیده است درهم

 .دینمایمزمان به ذهن متبادر و معانی متعددی را هم گرددیمشاخه ارتباطی دیگر 

سبت،       کلیدواژه ها:  شتقاقی ن سوند ا شناختی، پ شعاع    کردیرو  رف کاربرد ی  شناختی، مدل 

 .ژورافسکی

 

mailto:1.%20a.najafian@
mailto:1.%20a.najafian@


 دوم شمارة ،هفتم سال                 مشهد فردوسی دانشگاه خراسان هایگويش و زبانشناسی مجلة                                  22

 . مقدمه1

شن  قاطعی بین دانش  معناشناسان شناختی بر این باورند که تمایز     سی   کاربردشناختی و دانش معنا ا

وجود ندارد و دانش مربوط به معنای واژه و دانش کاربرد آن هر دو نوعی از دانش معناشتتتناستتتی          

رار  مطالعه ق های زبانی و غیرزبانی را موردای از پدیدهگسترده  ةبه همین دلیل، دامن .شوند یمحسوب م 

روی یک پیوستتتار و در امتداد یکدیگر در نظر  ی و کاربردشتتناختی را بر ختو دانش معناشتتنا دهندیم

ها وجود دارد و معنای قطعی  ای از معنای واژهواره. آنان بر این باورند که در ذهن ما تنها طرحرندیگیم

 (.17-13: 3133اردبیلی و  کند )روشنییک واژه را بافت آن واژه تعیین م

رفتند  شناسی رنگی دیگر گ متعدد علم زبانی هاحوزه ریزدر پرتو مبانی نظری معناشناسی شناختی    

  یهانقش، شناسی  اشاره کرد. این حوزه از زبان  3کاربردشناختی  صرف به حوزة  توانیمکه از آن میان 

شناختی واژه را طی مراحل   صویر   یواژساخت کاربرد سی حاکم بر      و  کشد یمبه ت شنا شرایط کاربرد

 .کندیقواعد  رفی را بررسی م

  ،کاربردشتتناختیآن در حوزة  تترف تبعبهشتتناختی و  پایه در حوزة معناشتتناستتییکی از مفاهیم 

عنوان اعضای یک گروه است. در این    است که همان توانایی بشر در تشخیص چیزها به     7یبندمقوله

ضاوت    چیاهیفرایندی همه یبندرویکرد مقوله ست، بلکه اغلب ق شئ ها در مورد مقولهنی با   بندی یک 

به     جه  نه شیپ» مفهومتو جام م  « 3نمو کاف ) شتتتودیان ی در ( 3391. لی ناختی      ۀنظر های شرر الگو

ست هادعا کرد 4شده آرمانی شان که لغات  ا شعاعی  دهندهن ستند  5مقوالت    ایشعاعی  مقوله  ة. مقوله

 .اندتهافی سازمانو مرکزی در آن  نمونهپیشمفاهیم وابسته با توجه به مفهوم  ةمفهومی است که دامن

 شتتتعاعی لیکاف و در دل شتتتاخة  تتترف     ةمقول الگو قرار دادن مدل   ( با 3331ژورافستتتکی )

شناختی،   صغ »مفهوم  یشناخت بامطالعه ردهکاربرد سط و ارتباط معنایی ر در زبان« ریت ا،  های مختلف ب

سبی برای تعدد مشخصه     شناخت  یهاتوجیه منا سید که معانی مت  ست و دان یکاربرد عدد  به این نتیجه ر

                                                           
1 morphopragmatics 

2 categorization 

3 prototype 

4 idealized Cognitive Model(ICM) 

5 radial Categories 
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ه با   ک اند  از مفاهیم مرکزی کودک / کوچک / جنس مؤنث    ییها ستتتاز گستتتتر کوچک  وندهای  

ستعاره  یسازوکارها  ستنتاج  ،3مختلف تغییر معنایی نظیر ا سته  به 1دامو انتزاع ال 1، تعمیم7ا   یامعانی ه

 .شوندی)کودک / کوچک / جنس مؤنث( مربوط م

جهانی در تغییر معنا از سمت عینیت    ییهاشیکه گرا دهدمطالعات معناشناسی شناختی نشان می     

به سمت انتزاعی شدن وجود دارد. ژورافسکی معتقد است که مدل شعاعی معناشناسی تصغیر  با            

ساس  سازگاری دارد.   «5سویگی یک»های گرایش صغیر در یک براین ا در طول  زبان خاص معانی ت

 .(9333، 1)سویتسر ابندییممقوله گستر   یاهیحاشمفاهیم  یسوبهاز مفاهیم مرکزی  زبان، خیتار

ست و در این چارچوب معنا و          شناختی ا سی  شنا سکی زبان ازآنجاکه مبنای نظری موردنظر ژوراف

س مسکه واحد زبانی )در اینجا واژه (   یکاربرد همانند دورو توان آنها را از هم  شوند و نمی ب میوح

ا  ب، پژوهش حاضتتر اندهای دنیا مشتتترکزبانی در زبان-مفهومیجدا کرد و ازآنجاکه برخی از مقوالت 

بت،  یند اشتقاق پسوندهای نس   یعنی فرا ،تمرکز بر روی یکی از فرایندهای  رفی مهم در زبان فارسی  

شتقاقی          یپ در ،های مختلفدر بافت آن است که به چگونگی تجلی کاربردشناسی در حوزه  رف ا

توان بر مبنای   می تا دریابد که چگونه      بپردازد ناپذیر این دو  و تفکیک و ارتباط تنگاتنگ     زبان فارستتتی  

 کاربردشناختی این واحدهای زبانی را به تصویر کشید.-نظری مفروض ساختار  رفی

که چند فرض اولیه درباره   (7001) 7راشتتنایدذکر استتت که ما در این پژوهش  با الهام از  شتتایان

   گرفت: مینظرخواهنسبت نیز چند فرض اولیه در مقوله تصغیر داشت، درباره مقوله 

سبت فرض اول :  صوص یک  ساخت واژی -زبانی ای  رفا  مقوله ن ست   زبانو مخ   بلکه یکنی

 های متفاوتی    مقوله مفهومی استتتت که در ذهن ابناش بشتتتر وجود دارد و هر زبانی برای بیان آن راه      

 دارد.  

                                                           
1 metaphor 

2 inference 

3 generalization 

4 lambda- abstraction  

5 unidirectionality 

6 E.Sweetser 

7 K.Schneide 
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ا تتر  عن های  تتوری و نقشتتی و تعامل بینجنبهباید نستتبت فرض دوم : برای درک بهتر ماهیت 

 در نظر گرفت .   نسبت ساز را در زبان

سبت   ن ورت تجربی بررسی کرد .بنابراین مقوله   را باید در بافت و به مفهوم نسبت فرض سوم :  

 عالوه بر  رف با کاربردشناسی نیز در ارتباط است .

ز بر  با تمرک، پژوهش حاضر  اندنیا مشترک های دزبانی در زبان-ازآنجاکه برخی از مقوالت مفهومی

آن است    یپ در یند اشتقاق پسوندهای نسبت،   یعنی فرا ،یکی از فرایندهای  رفی مهم در زبان فارسی  

گ و  و ارتباط تنگاتن  تترف اشتتتقاقی زبان فارستتی  ةکه به چگونگی تجلی کاربردشتتناستتی در حوز

-توان بر مبنای نظری مفروض ستتاختار  تترفی می تا دریابد که چگونه بپردازد ناپذیر این دوتفکیک

 کاربردشناختی این واحدهای زبانی را به تصویر کشید.

 پژوهش و مبانی نظریپیشینۀ  -2

شناختی در زبان    ةحوزشده در  های انجامپژوهش   سبتا  قابل  رف کاربرد س های دیگر ن ت  توجه ا

  7کالئوس اللو(، 3331) 3مرلین بارباریس  درستتتلر و به موارد زیر اشتتتاره کرد:   توانیمکه از آن میان   

  1جرج می بور و 7033 5و آمفو 1آپاچ ، 3339، فرانس کیفر 7005 1ویکتور مویستتتز پریه تو  (،7003)

.  تشده اس   شناسان ایرانی واقع  و زبان انموضوع کمتر موردتوجه محقق این  اما در زبان فارسی ؛ 7037

کیا و  مقدمو  (3133 تتلواتی و هدایتی ) از توانیمی مرتبط با پژوهش حاضتتر هاپژوهشاز معدود 

 ( نام برد.3137) یعیشف

 پیشنهادی ژورافسکی شعاعی نمودارمبانی نظری: -2-1

لیکاف  . اندگرفتهمرکز تغییرات معنایی در نظر  را 1چندمعنایی در ستتنت مطالعات معناشتتناستتتی  

ها معموال  دارای بیش از یک معنا هستتتتند و وقتی این معانی باهم در        استتتت که کلمه   معتقد ( 3391)

                                                           
1 Dressler & Meelini Barbaresi 

2 Klaus Laalo 

3 Victor Moise Prieto 

4 Clement K.I Appah 

5 Nana Aba Appiah Amfo 

6 J. Meibauer 

7 polysemy 
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ساس . بر شود یگفته م چندمعناییبه آن  ،رندیگیارتباط قرار م صال ک  این ا لمات  چندمعنایی به دلیل ات

و مرکزی وجود دارد که    پیش نمونه که یک مفهوم    دی آیای از مفاهیم واژگانی به وجود م   به شتتتبکه  

 .شودیها به یکدیگر مباعث ارتباط آن

وی مفهوم   برای تصتتغیر ارائه داد. «یشتتعاع ةمقول»طرح جهانی واحد را به نام  کیژورافستتکی 

  ةعنوان مشخص  به «کودک»ویژگی  .داندیم «کوچک»و  «کودک» مفهوم ،تصغیر را در واژگان ی اهسته 

ه  گرفت ، استتتتعاری و ارجاعی دیگر از آن   یکاربرد  یمعان  وکه مفاهیم    شتتتودیم بیان مرکزی تصتتتغیر 

سکی با ارائ شوند یم شعاعی   ة. ژوراف سط      یدرزمانو  یزمانهم، معانی خودمدل جهانی  صغیر را تو ت

ی  و کاربردشناس   یمعناشناس   ة. وی نمودار شعاعی را در دو حوز است هدیکش تصویر   بهنمودار شعاعی  

شان داد که هرکدام بیانگر کارکردها به صغیر طور مجزا ن ستند  ی مختلف ت ستاوردهای ا لی      ه . از د

سازوکارهای متعدد برای ارتباط معانی مختلف یک تکواژ با چندین معنا      شعاعی، فراهم نمودن  مقوله 

 .(511: 3331)ژورافسکی  است

ه  که ب. درحالیدهدیممعانی مختلف و متناقض تصتتغیر را توضتتی   ، مدلاین  ی،زمانهمبه لحاظ 

ستتازو  کننده و بیان کندیمعمل  ییمعنا یشتتناستت باستتتان تتورت ، مقوله شتتعاعی بهیدرزمانلحاظ 

و معناشناسان   3315 لدیبلومفشناسی )از ارسطو گرفته تا   است که در سنت زبان   های تغییر معناکارهای

و تعمیم   3استتتلزام قراردادی شتتده استتتعاره، با عنوان  هاآناز  (3333متأخری چون هین و همکاران 

که برای   افزایدها میبه آندا مانتزاع ال شتتده استتت و ژورافستتکی  ستتاز و کار جدیدی را به نام،  یاد

  استت که ی مدعی شتده ژورافستک  .(511: 3331، )ژورافستکی  رودیمبینی مفهوم تصتغیر به کار  پیش

صغیر در یک  معانی شیه   زبان خاص به لحاظ درزمانی از مفاهیم مرکزی بهت وله  ای مقسوی مفاهیم حا

 .  (9333، 7)سویتسر ابدییمگستر  

 روش پژوهش -3

خشتتی و ب یاکتابخانهتحلیلی و رو  گردآوری اطالعات بخشتتی -رو  تحقیق حاضتتر تو تتیفی

به طرق  ای(گونه محاوره) یگفتارهای پژوهش حاضتتر از زبان فارستتی نوشتتتاری و . دادهاستتتمیدانی 

                                                           
1 Conventionalized implicature 

2 E.Sweetser 
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ست  مختلف گردآوری سوند در زبان  در ابتدا از چند فرهنگ لغت زبان فارسی همچون  . شده ا فرهنگ پ
فرهنگ فارسی  (، 3191فرشیدورد )  فرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی   (، 3199رواقی ) یفارس 

سو  سی      و( 3117شانی ) ک زان سوندی در زبان فار شتقاق پ شانی )  امروزا برداری از فیش برای، (3113ک

 شده است. جهت تهیه پسوندهایی که کاربردشان در    استفاده  پسوندهای نسبت(  ) یپسوند کلمات مشتق  

 متفاوت مدنظر قرار گرفت.    یها تی موقع، گفتار روزمره افراد در بافت و    استتتتزبان روزمره و محاوره   

فسیری  و ت سامعی )یفارس الگوهای  رف در زبان  کتاب گذاری کاربردهای متفاوت پسوندها از  برای نام

 است.هایی شدهنوآوری های پیشینی نیز با درنظرگرفتن پژوهشدرمواردشده و ( استفاده3131

 هادادهوتحلیل تجزیه -4

سان به   چندمعنادر بخش مبانی نظری از  شنا شناختی      یی و جایگاه آن در میان معنا سان  شنا ویژه معنا

 اختس شناسی شناختی    دانیم که واحد موردمطالعه در زبانچون لیکاف سخن گفتیم. از سوی دیگر می  

عنوان یک بهها پستتوندها در اکثر زبان ی گروهی(.هاقالباستتت )از تکواژ گرفته تا واژه، ا تتطالح و  

سط   ساخت زبانی   سی دارای چندین معنا    در  شنا ستند کاربرد س  رکه به همین دلیل ب ه وندها این نوع پ

سب   سوند    عنوانبه. (11: 7005، توهیپر) شود یم زده «1چندکاربردی»برچ سی برای پ ، «ی»مثال در فار

تعلق  ،دیدنی()ایدزی(، لیاقت ) ابتالنظران ستتخن فارستتی مفاهیم کاربردی متفاوتی مانند عموم  تتاحب

در ادامة مقاله به مفاهیم ا لی و معانی کاربردشناختی پسوندهای  .اندبرشمردهرا  (چوبی)، جنس ()آریایی

 پردازیم.نسبت می

 در فارسی امروز پسوندهای اشتقاقی نسبت -4-1

گردد. مختلف بازنمایی می هایشرریوههای مختلف به مفهومی جهانی استتت و در زبان" نستتبت" 

سوندهای  اند بیانگر آنشده  انجام یهاپژوهش ش  گونه در «، ئیه/یه، انهگانه، گان، نهی، نی، ی»که پ تاری نو

سبت این زبان  و گفتاری ستند.  ساز ن ست که در گونة  شایان  ه سی  ای( زبان فارمحاوره) یگفتارذکر ا

(. 711-751 :3151؛  تتادقی 333:3133 یکلباستت) دارندنیز همین نقش را  «و-»و  «یاک-»پستتوندهای 

 یهاهیپاه ب و معموال  سازنده  فت نسبی هستند     است؛  «یدارندگ ،نسبت »پسوندها،   ی ایناهسته مفهوم 

                                                           
1 polypragmy 
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 ی تتادق) شتتوندیممتصتتل ، گونه فعل، عدد  تتفت،، ، کمیت(زیچ، زمان، مکان) استتم ،لیقب مختلفی از

3117.  :30) . 

سوندها   فاتی که   ستگی  شوند یمساخته   با این پ شان  خو مو وف با  را نوعی ارتباط و واب د ن

ای ، زیرا غالب این  فات بالقوه دارشودیمنوع این ارتباط در بیشتر موارد از بافت کالم روشن   .دهندیم

 «یخاک»مه مثال کلعنوان. بهسازد یمچندین معنی هستند و تنها بافت است که یکی از آن معانی را بالفعل   

 .استدین شرح دارای چندین معنی ب

 .یهخاکلباست  ←آلوده به خاک 

 خیلی خاکیه.علی  ← خاک همانندتکبر فروتن و بی

 (.اسفالت نشده) یهخاکهنوزاین جاده  ←از جنس خاک 

 .هخاکی لباسش رنگ ← خاکرنگ به 

 .خاکیهاین کامیون  ←حمل خاک ابزاری برای 

ــ   ») پسرروند یکی از زایاترین پستتوندهای نستتبت، ای از معانی طیف گستتترده که استتت «گــ

 .یخانگ خستگی، ،یهفتگکاربردشناختی را دربردارد: گرمی، شیری، 

 است. و نام خانوادگی کاربرد دارد و بسیار زای  یبیترت اعداد، تیجنس ، نسبت برای بیان  :«نی»پسوند  

و در  ورت اضافه شدن به     "زنانه"، "مردانه" مانند رساند یماست که نسبت را    یپسوند  :«انه»پسوند  

سم آلت می    شه فعل، ا سی پنج    » در ."تازیانه" مانندسازد  ری ستور زبان فار ستاد د ( 317 ص: 3111) «یا

 .استرا ازجمله پسوندهای لیاقت و شباهت برشمرده  «انه»پسوند 

س   در وو در فارسی بارورشده   شده  گرفتهاین پسوند از ترکی   :«چی»پسوند     ،م ورت الحاق به ا

شتغال و مبالغه در کاری را     صدی و ا ساند یمت سبت در آن غلبه یافته  ، ر ست منتهی معنای ن  –ستی  : پا

  .(3110 و 3117 ادقی ) یپستچ

 ملحق تلفیمخ یهاهیپاپسوندهای زبان فارسی است که به  نیترفعالاز  این پسوند یکی :«ه»پسوند  

سی شود یم سوند 3110)( و انوری و احمدی گیوی 3133) . کلبا صغیر و      با عنوان ( از این پ سوند ت پ

سر معلوم و  یعنی پ «پسره »کنند: میرا عالمت معرفه تلقی  آن ،سان ینو. برخی از دستور  کنندیمتحقیر یاد 
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رخی از و در ب پاییزه، بهاره مانند است عالمت نسبت   «ه». واض  است در برخی از مشتقات    موردگفتگو

 (.77: 3119، ماله )شعار و حاکمی، رنده، تابه: سازدیمساز مشتقات دیگر اسم آلت

سوند   سوند  :«یاک»پ س را  «یاک» پ ، یمفتک، یزورک، یخرک، یپولکهای (، در واژه333: 3133) یکلبا

 .داندیمدارای معنی نسبت  یواشکی، یدزدک، یراستک، یدروغک، یشکیپ، یزرتک، یکجک، یخکیس

سوب      را  «و-»( تکواژ 3151 ادقی )  :«و»سوند  پ سبت زبان گفتار مح سوند ن که رنگ و  دکنیمپ

یکی از معانی متعدد  معنی اتصتتاف و دارندگی وی بر این عقیده استتت که لعاب عاطفی و عامیانه دارد.

این اتصاف   البته است.  ظاهرشده بر سایر معانی غلبه یافته و در بیشتر ترکیبات    نسبت است که  این معنا  

شو، ریغو، بوگندو،      مانند رساند یمنفی، مبالغه و کثرت را و دارندگی به همراه بار م ، فسو سفسیبیلو، شپ

  .عرو، غمپزو، غرغرو، قدقدو، دماغور، عنقونق، جیرجیرو، غویجغیجهافو، هاف

سوند   . کندیمدر فارستتی کاربرد خا تتی پیدا  شتتدهگرفتهاز عربی  ا تتال این پستتوند که  :«ئیه/یه»پ

ی خاص هااستتمنخستتت برای ستتاخت استتامی اماکن مانند : روستتیه، ترکیه، زعفرانیه و دیگر آنکه به  

داللت بر جمع و گروه نیز دارد مانند:قاجاریه، زندیه،  حالنیدرعو  رستتاندیمو نستتبت را  چستتبدیم

سم نیز   سبد یمحروفیه و غیره. این وند به ا سوب       چ سم من فعلیه،  یه،نقلخیریه ، : سازد یمو  فت یا ا

  نظمیه، مالیه، دفاعیه و غیره. 

 پسوندهای اشتقاقی نسبتبررسی تاریخی مفاهیم  -4-2

ای هکننده مفاهیم هستتتبر استتاس مبنای نظری پژوهش، فرض ما بر این استتت که تاریخ زبان تعیین

 .میازردپاین اساس الزم است به بررسی تاریخی پسوندهای نسبت نیز ب بر های زبانی است.ساخت

ها  فت   و از آن شده یمملحق  کردندیمهایی که بر مواد داللت در دوره باستان به اسم   aina پسوند 

به ایرانی میانه غربی رسیده که برای ساختن  فت نسبی  nē ورت . این پسوند بهاست ساختهیمنسبی 

میانه  nēوند . پس است  رفتهیم،  فت از اسم معنی و  فت فاعلی از  فت تفضیلی به کار      ذاتاز اسم  

سم ذات )           «ین» ورت  غربی به سبی از ا ساختن  فت ن ست که برای  سیده ا ، نیهنآبه فارسی دری ر

سم معنی )     ، زرین(نیچوب ساختن  فت از ا شم ، نیغم، برای  ساختن  فت فاعلی از    نیخ ( و برای 

 .(115، 131، 107: 3115،یابوالقاسمدارد ) کاربرد( نیبه فت تفضیلی )
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است و برای   درآمده «ینه» ورت  در فارسی دری، به  nē،  ورت دیگر  انهیم یفارس  nagēپسوند  

فت تفضیلی  از    نسبت  ، پشمینه( و برای ساختن اسم   نهیسفال ، نهیزرساختن  فت نسبی از اسم ذات )    

 .(111: همان، بهینه( کاربرد دارد )نهیشیب، نهیشیپ) یسماع

 رفتهیمایرانی باستان که برای ساختن  فت نسبی به کار      iپسوند  که  دیگویم (119 ص) یابوالقاسم  

سوند     سیده ولی از ترکیب آن با پ سوند   kaبه ایرانی میانه غربی نر آمد که برای  وجودبهمیانه  ةدر دور ῑgپ

سبی به کار      سوند )  است  رفتهیمساختن  فت ن به فارسی دری رسیده    «ی»  ورت به( ῑg. سپس این پ

 وجودبهی به مصدر  فت   «ی». از پیوستن  یرازیش ، یآب: رودیمرای ساختن  فت نسبی به کار    است که ب 

 .(111،101: همان، دیدنی )الیق دیدن( )(گفتن قیال: گفتنی )ندیگویمکه به آن  فت لیاقت  دیآیم

و به فارستتی دری  gānایرانی میانه غربی  ة، به دورak + ānدر فارستتی باستتتان از ترکیب دو پستتوند 

 .دهگان، انبازرگ: رودیم. این پسوند برای ساختن  فت نسبی از اسم به کار است دهیرس «گان» ورت به

 «انه»ت  وررفته است و این پسوند بهمیانه برای ساختن  فت از اسم به کار می ةدور  ānagپسوند

سم به کار           ساختن  فت از ا ست که برای  سیده ا سی دری ر سوند  .، زنانهوانهید: رودیمبه فار  ānῑg پ

این پسوند وارد زبان عربی شده و در آن زبان برای    .پهلوی اشکانی ترفانی به فارسی دری نرسیده است    

سوب به کار      سم من سم ، رودیمساخت ا سوب عربی که با   یهاا اند به فارسی وارد  شده ساخته  «یان»من

 .(119 و 173، همان، روحانی )یجسمان: انددهیگرد

سوندهای      ستان پ سی با غربی  ةایرانی میان ةبه دوراند که شده ترکیب می باهم k + āna + kaدر فار

سوند    به سی دری به  بهو  gānag ورت پ سیده   «گانه» ورت  فار ست ر ساختن    ا سوند برای  . این پ

 .(119: 3115، یابوالقاسم) گانهپنج، دوگانه، گانهی: رودیم فت از عدد به کار 

ساختن  فت و قید به کار     «کی» ست     رودیمبرای  سوند جدیدی ا سوند  پ ترکیب ظاهرا  از کهو پ

که  (117: همان( )یخرک، یزورک، قید )(یجگرک:  فت ) است آمده  وجود بهنسبت   «ی»تصغیر و   «ک»

 ای زبان است.کاربرد آن بیشتر در گونة محاوره

شان داد که مفهوم اولیه و ا لی این وندها       سبت ن سبت »بررسی تاریخ وندهای ن  اییبوده و معان «ن

سوب  »و  «مربوط به»چون  ستفاد می  «بهمن سی امروز، وندها عالوه بر این مفهوم   ؛شود از آن م اما در فار
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با   وران،یاز زبان  پایه، مفاهیم کاربردشتتتناختی متنوع دیگری نیز دارند که در طول زمان و بر استتتاس ن          

 شود.یم پرداختهاند. در ادامه به بیان هر یک از این کاربردها سازوکارهای مختلفی، از مفاهیم مشتق شده

 در فارسی «نسبت» کاربردهای پسوندهای اشتقاقی -4-3

که مفاهیم  «و نسرربت شررباهت، اتفرراف و دارند ی»از  اندعبارتی نستتبت اهستتتهستته مفهوم 

ب، ، تحبیواستتطه ،تیکم، وهیشتت، مرتبه، تیغا، جهت، منشتتأ، الزام، امکان، تعلقکاربردشتتناختی مانند 

 شود.ها منتزع میپوشش، وابستگی، مفعول، تعلق، ابتال، شغل، آغشتگی و لیاقت از آن
 پسوندهای نسبت فارسی «شباهت» کاربرد -4-3-1

ستنتاج  ست که  ا وامدار  و این معنا کندیک تکواژ معنی جدیدی کسب می  در آن فرایند تغییر معنی ا

ست  خود معنای قبلی سکی  ا سبت   (553: 3331،)ژوراف سوندهای ن سازوکار،     . پ ستفاده از همین  ساز با ا

اند و از همان طریق معانی   بستتتط داده «به  مربوط»، یعنی خودرا از مفهوم پایه و اولیة     «شتتتباهت  »مفهوم 

آهنین، ) جنسعنابی، نارنجی(، ) رنگمثلثی، حلزونی(، ) شکل کاربردشناختی متعددی چون شباهت در   

 کنند.می با ساخت  فت بیان را( شاهانه، سلطنتی) یستگیشازرین، پشمین، چرمی( یا 

سم ملحق      سوندها به ا سم و  شوند یماین پ شیایی داللت   سازند یم ییهاا ه پایه که ب کنندیمکه بر ا

در الحاق به بعضی مصدرهای فارسی و اسم       «ی»پسوند   ی.، تورمغزی  ،، عدسی یانبار: دارندشباهت  

صدرهای عربی  ضمن معنی   ،م ست   ی و ستگ یشا مت ، یخوردن مانند ؛لیاقت مو وف برای عمل پایه ا

 یی. تماشا، یدنید

 نسبت فارسی یپسوندها« یدارند »کاربرد  -4-3-2

ک(، )غمنا«ناک-»با استفاده از پسوندهای    طورمعمولبه« اتصاف و دارندگی »در زبان فارسی، مفهوم  

سیبیلو، در  «و-»)دردمند( و «مند-»)عیالوار(، «وار-»)هنرور(، «ور-»)شرربار(،  «بار-»)اندوهگین(، «نیگ-» (

زبان فارستتی با یکی دیگر از  متأخراما پستتوندهای نستتبت نیز در ادوار  شتتودای(، بیان میگونه محاوره

رایندهای ف یکی دیگر از تعمیم یابند.مفهوم اتصاف و دارندگی می  «میتعم» سازوکارهای تغییر معنا، یعنی 

ست   ست  ازهای معنایی خود را  ورت زبانی برخی ویژگی  کیآندر  کهتغییر معنا و مفهوم  دهدمی د

 شودها به کار گرفته میاز بافت ایقبلی کاسته و در طیف گسترده مفهوم ریتأثکند که از ب میانتزاعی کس

 .(551: 3331 ژورافسکی)
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سازوکارهای مختلف از مفهوم درجة دوم        سبت که با  سوندهای ن شناختی پ  «یدارندگ»معانی کاربرد

 از: اندعبارتاند، منتزع شده

 ییمعنا ةسته استنتاج بهبرای شخصی از طریق فرایند   یاعارضه  داشتن نسبت دادن بیماری و   :«ابتال»

 .میگرنیی، وسواس ،تراخمی، ای: حصبهخوردیمپیوند  «یدارندگ»

شش » سبت  :«پو شی     ودادن  ن ش شتن پو ست       ،یا دا ستنتاج به ه شخص خا ی از طریق فرایند ا  ةبه 

 .یکروات ی،چادر، یکاله: شودیممربوط  «یدارندگ»معنایی 

شتگ » شدن به       :«یآغ شته  سبت دادن آلودگی  یا آغ ست  تعمیم از طریق فرایند یامادهن معنایی  ةبه ه

سب         .شود یممربوط  «یدارندگ» سوند ن ضافه کردن پ سطحی با ا شتن آلودگی  سم مای  «ی» تدا عات به ا

روی  یاهکنند که بتواند لک یا اثر کثیف      یاماده یا هر   ، خمیرپودربه استتتم   ،استتتتثنای آب( گوناگون )به  

صل چیزی باقی بگذارد  شدن چیزی به  سازد یم ییها فت و  شود یم مت س که گویای کثیف   ةماد لةیو

، یکیمات، ینفت، یجوهر، یروغن، یخون، یخاک مانند ؛(35: 3113، یکشتتان) باشتتندیممذکور در ریشتته 

 .، رنگیننیچرک، نیزهرآگ ،یآرد

مربوط  «دارندگی»معنایی  ةنستتبت دادن یا داشتتتن تعلق از طریق فرایند استتتنتاج به هستتت   :«تعلق»

 وندیپ «لقتع»کاربردهای متعددی به مفهوم تر نیز بازهم با ستتتازوکار استتتتنتاج، در مرتبة پایین .شتتتودیم

، ملیت / استتالمی() مستتلک، انگلیستتی() زبان، ایرانی() مکان، هجری() زماناند از: که عبارت خورندیم

 .قاجاریه() مجموعه، ورزشی() صیتخص، آلمانی/آریایی() تیقوم

 از ه است  ورت نسبتا  دائمی بدان وابست   داشتن ویژگی که شخص به   :(ادیاعت پسوند ): " یوابستگ "

 ورت هپسوند وابستگی مو وف را به  ب. شودیممعنایی دارندگی مربوط  ةطریق فرایند استنتاج به هست

، یدود، یگاریس، یگرت، ینیهروئ، یمنقل، یاکیتر: مانند دهدیم، عادت و غیره نشان دیشداعتیاد و عالقه 

 .، دعوایییددر، یالکل

شتغال » مربوط  «یدارندگ»معنایی  ةبه هستتت تعمیمز طریق فرایند اای دائمی شتتغل و پیشتته مفهوم :«ا

 یی.لبو، یخی: نفتی، شودیم
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ست  تعمیماز طریق فرایند  مفهوم فاعلیت :«تیفاعل» ، یانقالب :ودش یممربوط  «یدارندگ»معنایی  ةبه ه

شت ، یجنگ، یتهاجم، یپرواز سازوکار تعمیم  نیز به «فاعل»کاربرد  .، مالقاتییگ ه دو کاربرد بنوبه خود با 

 ییدمعناچنزم به ذکر استتت به علت ال .خوردیمپیوند  «شتتکستتتنی() امکانو  رفتنی() الزام»دیگر یعنی 

ت بافت متفاو در کسان ی یهاواژهرا از  هاواژه، تنها بافت است که معنای این  هاواژهاین بسیاری از  بودن 

 .دهدیمتمیز 

اهی نیز . گمردادگان، مهرگانمانند  شود یماستفاده   «گان»از پسوند   هامناسبت برای بیان  :«مناسبت » 

، ندانحناب ماننددارند  این مشتتتقات مفهوم مصتتدری البتهکه  رود یکارم بهبرای مناستتبات  «ان»پستتوند 

این مفهوم  .زانسوآتش، اندازانکلوخ، گوسفندکشان  ، پاییزان، زانیربرگ، عقدکنان، خورانینیریش ، برانبله

 شود.مستقیما  از مفهوم مرکزی نسبت با سازوکار استنتاج مشتق می

نایی مع ةقرار داشتتتن در محدوده مکانی و زمانی معینی از طریق فرایند استتتنتاج به هستتت :«محدوده»

 .یآبرفت ی،التیتشک، یاجتماع، ییابتدا: شودیممربوط  «یدارندگ»

سبت دادن کاری انجام  :«مفعول»  ست     ن ستنتاج به ه سی یا چیزی از طریق فرایند ا معنایی  ةگرفته به ک

 ی.محضر، یضیتعوی، اشغال، یارسال، یاخراج، یاختراع: شودیممربوط  «یدارندگ»

 «یدگدارن»معنایی  ةوقوع انجام کاری از طریق فرایند استتتنتاج به هستتت ةنستتبت دادن نحو :«وهیشرر»

 «وهیشت » یکاربردی. مفهوم فتیشت ، یمانیپ، یهولک ،یکشتکک ، یکجک، دروغکی، یچپک: شتود یممربوط 

ب به  با     نو ند تعمیم  با فرای له  کاربرد دو ة خود   و ی(زود )یواشتتتی، «ستتترعت »دیگر یعنی  ایزیر مقو

 .خوردیمپیوند  ی(تصادف )اشتباهی،«سبب»

: شتتودیممربوط  یدارندگ «معنایی ةاز طریق فرایند استتتنتاج به هستتت مرتبهمقام یا  داشتتتن: " مرتبه»

 ی.دوم، یاول، یآخر ،گانی،  دگان، دهگان

وط مرب «یدارندگ»معنایی  ةطریق فرایند استتتنتاج به هستتتاز داشتتتن غایت یا هدف  :«هدف/غایت» 

 .ورزشیی و جنگ، یشکار ،ی ادرات :شودیم

ای برای شخصی یا چیزی از طریق فرایند استنتاج به    نسبت دادن منشأ و داشتن سرچشمه       :«منشأ »

 ی.لبن، یاهیگی، خارج ،یبوم، یارث، یآسمان : «یدارندگ» ییمعناهسته 
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، از ددارمعینی  زمانی/مکانی() سمتنسبت دادن ویژگی به چیزی یا شخصی که جهت و  :" جهت»

 .یسر بح، یرشبس، یغروبدم، یعقبک، یشکیپ، یپسک: یدارندگ «معنایی ةطریق فرایند استنتاج به هست

 «:واسطه»و « تحبیب» ،«تیکم»کاربرد  -4-3-3

 مانند شود؛ یمزع منت «نسبت »معنایی  ةهست با سازوکار استعاره مستقیما  از    « کمیت»معنای کاربردشناختی  

 .یتومنجپن ی،مترده، ییتاده، یتریلستیدو، یدونفر، ییدوتا، یافله ، یسطل، یساعت، یجملگ، یتمام

، مرکزیت اندازه» ةاستتتعار توانمی تو تتیف این مفهوم،برای  (،3331:511) یژورافستتکبه تبعیت از 

یا  اعضای مرکزی . دانست مرتبط  «نسبت » مقولهو آن را با مرکزیت و اهمیت  ردرا مطرح ک «مقوله است 

 .اندطارتبااهمیت با اندازه کوچک در ای و کممقوله با اندازه بزرگ پیوند دارند و اعضای حاشیه یاهسته

 منتزع شتتده استتت. به تبعیت از «نستتبت» یاهستتتهمفهوم با ستتازوکار استتتعاره از  «تحبیب»کاربرد 

ت و با یکدیگر نسب  اندها خانوادهگروه» رةاستعا  توانمی تو یف این مفهوم، برای  (،3331:511) یژورافسک 

شبیه   ،گروهکه بر اساس آن عضویت در    ست دان «نسبت » یاهسته و آن را بسط معنایی   را طرح کرد «دارند

 .(519-511: هماناست ) محبوب مثابه یک کودک در خانوادهعضویت در خانواده است. عضو گروه به

و حس  شتتودمیفا تتله اجتماعی  شتتدن کم باعثالقاب افراد  مخفف کردن استتامی واین وندها با 

س   ی، فر: کندیمرا القا نزدیکی و  میمیت   س  ی،شم و  یساز کوتاهابتدا فرایند  هاواژهابی )در این  ی،ا

ست  ورت پذیرفته   «ی-» ییوندافزا سپس فرایند  ضای نزدیک خانواده به کار  (ا  رودیم. گاه برای اع

شی )دادا  من(  ،مامانی )مامان من(، بابایی )بابای من( ش ، یخانم، یوانیح، دادا س ، یاب، یطفل، یدادا ، یا

 .شوند(می، )آغازه این ترکیبات اسم کوچک افراد است که کوتاه یاف

 یاستتتههبا مفهوم فرایند تعمیم ز طریق بزاری ایا ا یارتباط گری،واستتطه کاربرد :«واسررطه»کاربرد 

 ی.احواله، یچک، یتیبل، یارز، ، هواییییویراد ، ینترنتیا ،یتلفن، ینیزم: خوردیمپیوند  «نسبت»

 نمودار مقولۀ شعاعی پسوندهای نسبت در زبان فارسی -5

متشکل از یک معنای مرکزی و ا لی از    چندمعناست و  ةمقولبازنمایی نموداری یک  شعاعی  ةمقول

، هارهگ. شتتودیمو پیوندها بازنمایی  هاگرهاز  یاشتتبکهاستتت که با گستتتر  مفهومش در  «پیش نمونه»

شانگر ، وندهایپو  یمعاننمایانگر  ستر   ن ستعاری، انتقال در قالب طرح  یهاگ به  های ذهنی، انتقالوارها
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ستنتاج  یاهای مختلف حوزه ست  ا  یزمانمهعنوان یک پدیده که بههنگامی شعاعی  ة. بدین ترتیب، مقولا

که و هنگامی کندیمیک مقوله چندمعنا را تو یف مفاهیم روابط انگیخته )فعال( بین تعبیر و تفسیر گردد 

سازوکار ضوع درزمانی موردتوجه قرار گیرد به تعمیم عنوان یک موبه معنا  های مختلف تغییرهایی دربارة 

( را از 3) نمودارپژوهش حاضتر  ژورافستکی   با الهام از مدل .(517: 3331، یژورافستک ) ابدییمدستت  

 هاگره ،مودارندر این کند. کاربردشناختی پسوندهای نسبت در زبان فارسی، ارائه می-معنیشعاعی  شبکة 

سازوکار   سازوکارهای تغییر معنا  معرفمفاهیم و پیوندها  معرف ستنتاج   است.  ستعاره با   (I) باا و  (M)ا

معانی و  تتورت مجزا و کاربردشتتناستتی به اکه در دو حوزه معن استتت شتتدهدادهنشتتان ( G) باتعمیم 

 است. را به تصویر کشاندهنسبت مختلف  کاربردهای
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.. 

نمودار شعاعی نسبت در زبان فارسی3  - 
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و   «بهمربوط » تنسب پسوندهای   یاهسته استان و میانه مفهوم  بدر طول تاریخ فارسی  که  میگفت ترشیپ

.  میادر نظر گرفته ی نسبت اهسته عنوان مفهوم بهمفاهیم را  نیا( 3) نمودار در ،است بوده  «بهمنسوب  »

ستره   فارسی نو گ . در حقیقت در رندیگیم نشأت مفهوم ا لی   دو از این نسبت  معانی و مفاهیممابقی 

کاربردشناختی   مفاهیماستعاره بسط یافته و  و میتعم، استنتاجها با سازوکارهایی چون این پسوندمعنایی 

،  یآغشتتتتگ، ابتال، بی تحب»دیگری چون تر فرعیکاربردهای   و  «یدارندگ شتتتباهت و   »ای چون عمده 

 .اندداکردهیپ «، شایستگی و ...واسطه، وهیش

توجه است   و( قابل–ین و  –ی و -) هاویژه برخی از آنتغییر معنایی این پسوندها به  رروندد آنچه

  ایی بوده است که با مفاهیم دیگر پسوندهای  معنایی این پسوندها به گونه  -این است که بسط مفهومی  

مه  ه زبان فارسی نظیر پسوندهای شباهت، اتصاف و دارندگی و تصغیر همپوشانی یافته است. بیش از       

ستعاره      ستنتاج، سپس تعمیم و درنهایت ا سبب فرایند بسط و تغییر معنای این پسوندها در       سازوکار ا

 .است شدهطول تاریخ زبان 

  یریبحث و نتیجه -6

ار  از عنا ر معنایی نیست و ساخت    یامجموعهتنهایی نمایانگر یک واژه بهدر معناشناسی شناختی،      

 معنایی

سیر      ماهیتا  دائره ست که امکان درک و تف ست و این دانش ا و درنهایت   هاواژه، تکواژهاالمعارفی ا

  مفهومیت فرایندی است که حا ل عملیا   یساز مفهومدر حقیقت  .سازد یمفراهم برای ما را  هاجمله

المعارفی خود قادر است اعضای یک    کارگیری دانش دائره. ذهن افراد با بهاست المعارفی و دانش دائره

شخیص دهد و در یک مقوله جای   سازمان دهدگروه مرتبط را ت دهی زبانی ذهن افراد  . این توانایی در 

از مفاهیم واژگانی متصل هستند که معموال  یک معنای مرکزی     یاشبکه . کلمات به داردنقش بسزایی  

دهی مفاهیم در شتتبکه دانش  به ستتازمان یبندمقولهشتتود و افراد با ها با یکدیگر میط آنباعث ارتبا

 .پردازندیمالمعارفی خود دائره

ذهنی   یهاعبارتکه معناها  انددهیعقبر این  یشتتناختمعناشتتناستتان، شتتدقبال  اشتتاره  که طورهمان

،  داردنزبان به جهان خارج اشاره در حقیقت  و استدانش زبانی بخشی از شناخت کلی بشر  و هستند
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ز  ا یامجموعه که رستتدیمبنابراین به نظر  شتتود؛یمبلکه به مفاهیم موجود در ذهن ستتخنگو مربوط 

،  گریدعبارتبه. شتتوندیممحستتوب  یتریکلاز مفاهیم  یارمجموعهیز، یبشتترمفاهیم واژگانی ذهن 

که فرد در موقعیت خاص کالمی قرار  هنگامی. شتتتوندیمی بندمقولهمفاهیم مختلف در ذهن انستتتان 

  یبندمقولهو یکی از مفاهیم  کندیمیافته مربوط در ذهن مراجعه ستتازمان یهالیفا، به یکی از ردیگیم

. اگر ادعا کنیم که قادر به تعریف کلیه مفاهیم مربوط به یک  دینمایمو مفهوم را درک  شده را گزینش 

، کلیه تنوعات همراه مفهوم  یپستتوندهیم شتتد که گاهی معنای ، درواقع متوجه خوامیهستتتپستتوند 

ی  المعارفی و دانش لغو ، به دانش دائره ستتتخنگوبنابراین برای درک منظور   رد؛یگیبرنمواژگانی را در  

سوندها همراه   میازمندینمدار بافت ده و  غالبا  از پیکره پیچیهستند  . این بدان معنا است که معانی که با پ

 .شوندیمای از دانش ما استخراج تنیدهدرهم

 تتتورت  به در طول تاریخ خود،  زبان   که دستتتتاوردهای مهم این پژوهش این استتتت    از یکی

تنیده و پیچیده که باعث خلق معانی و کاربردهای متعددی در  درهم یاشبکه . کندیمعمل  یاشبکه 

سوند  شناختی یک  ردکارب معنای . گاهشود یمزبان  سبت، پ ی  سوندها پ گریدبا معانی و کاربردهای  ن

  ریصغ تنسبت یا حتی دیگر پسوندهای زبان فارسی نظیر پسوندهای شباهت، اتصاف و دارندگی و        

  و( ی، ین، ینه، انه، چی، اکی  ) پژوهش. کلیه پستتتوندهای موردبحث این     کند یمپیدا  ی همپوشتتتان

مشتتترکات و   نیا. اندارتباطو به نحوی با یکدیگر در  اندچرخشحول یک شتتبکه در حال همگی 

  ستمر باهم ورت مکه به استمختلف زبانی  ای بین مفاهیمشبکه ات نشانگر وجود اتصاالتتباطار

که   دانارتباطو از زوایای مختلفی باهم در  انددهیتندرهمقدر شتتبکه معنایی آن  یهاگره. اندتعاملدر 

شدن یک واژه     سته  شود  تداعیزمان باعث هم تواندیمیا عبارت در ذهن گاه برج . در  چندین معنا 

 مطالعات روانشتتتناستتتی زبان این مستتتبله به اثبات رستتتیده استتتت )برای مثال ر.ک به نجفیان             

 3199.) 

دعای  ا توجه دیگر این است که فرایند تغییر معنا در پسوندهای نسبت زبان فارسی نیز با     نکته قابل

شعاعی لیکاف )  «سویگی یک» سک ( و 3391مدل  ست. به این معنا که  3331) یژوراف معانی  ( منطبق ا

مقوله   ایسوی مفاهیم حاشیه  به لحاظ درزمانی از مفاهیم مرکزی بهفارسی  در زبان  پسوندهای نسبت  

 .ابدییمگستر  
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 کتابنامه

 مهر. قم: چاپ اول. (. دستور تاریخی زبان فارسی.3115ابوالقاسمی، محسن )

 انتشارات فاطمی.: تهران .. دستور زبان فارسی. چاپ ششم(3110) حسن، یویگیاحمدانوری، حسن و 

 .(. فرهنگ پسوند در زبان فارسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی چاپ اول3199رواقی، علی )

 ان نقش.بر معناشناسی شناختی. تهران: چاووشگر یامقدمه(. 3137اردبیلی، لیال )و  روشن، بلقیس

سین    سیری، ملیحه  سامعی، ح ستان زبان و ادب       واژهساخت (. الگوهای 3131) و تف سی. فرهنگ در زبان فار

 فارسی. تهران، نشر آثار.

 : امیرکبیر.تهران .(. گفتارهای دستوری3119حاکمی، اسماعیل ) وشعار، جعفر 

شرف یعل ادقی،   سی معا ر. مجله     یساز واژهو امکانات  وهیش  .(3110 - 3117) ا شر در زبان فار   ،دانش ن

 .مقاالت مجموعه

شرف )     سی          .( 3151 ادقی ، علی ا سبت در زبان فار سوندهای ن شوندها و پ ضی پی شن نامه    .درباره بع ج

 طوس .   :محمد پروین گنابادی  تهران 

 اجالسستتی. و کاربردشتتناستتی در زبان فار واژهستتاختبررستتی تعامل  (.3133 تتلواتی، مژده. هدایت، ندا )

 زبان. یالمللنیب

 (. فرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی. چاپ تهران.3191فرشیدورد، خسرو )

 فروشی مرکزی.: انتشارات کتابتهران .(. دستور زبان فارسی3111قریب و همکاران )پنج استاد( )

 .ر دانشگاهیمرکز نش :پسوندی در زبان فارسی امروز. تهران اشتقاق. ) 3113 (کشانی، خسرو
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