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بررسی معنایی پسوند -ه در زبان فارسی
چکیده
این مقاله نقش معنایی پسووند -ه را در چوارچو

نرریوة معنوایی لیرور ()4003 ،4002

بررسیمویکنود .ایون نرریوه بوا اسوت اده از ه وّ مش

وة معنوایی و یوا ا و (ا و

همنمایگی) ،نقش معنایی عنا ر واژی و عملکرد آنها را در فرایندهای ترکیو ،،اشوتقاو و
تغییر مقوله بررسی و برای هر عن ر واژی حتی وندها ،یا اسوکلّ معنوایی و یوا بدنوة
معنایی ارائه میکند .هدف این نوشتار بررسی نقش/نقشهوای معنوایی پسووند –ه در زبوان
فارسی و دلی /دالی چندمعنایی بودن آن اسّ .بورای دسوتیابی بوه ایون اهوداف ،ن سوّ
دیدگاههای مطرح شده در پژوهشهای پیشین دربارة این ونود مرورشودس سودا دادههوای
گردآوریشده از اینترنّ و دیگر منابع ،برپایة نرریة لیرر تحلیو گردیود .دسوتاورد بررسوی
پسوند -ه برپایة این نرریه این که اسّ این وند دسّکم دارای سه اسکلّ معنایی اسوّ:
اسم عینیساز ،اسم معنیساز دارای م هوم رویداد/فرایند و

ّساز .اسوم فاعو -محوور،

م عول-محور ،اسم ابزار ،مکان و نرایر آن بر اثر گسترش نقش معنایی اسوم عینویسواز یوا
عملکرد مت اوت ا

همنمایگی در پیوند دادن موضوع وند با موضوعهای پایه به دسوّ-

میآید.
واژههای کلیدی :نرریة معنایی لیرر ،مش

ة معنایی ،ا

همنمایهسوازی ،زبوان فارسوی،

پسوند –ه.
 .1مقدمه

اگرچه از همان دورههای آغازین بررسی زبان ،دستورنویسان و پژوهشگرانِ زبان ،به وجوود
وندها پیبردهبودند ،به اندازة سایر عنا ر زبانی مانند اسم ،فع به ونودها اهمیوّ نمویدادنودس
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چون بر این باور بودند که وندها معنی مش

سال هشتم ،شمارة دوم

ی ندارند ،یوا معنوی آنهوا در پیوسوتن بوه سوایر

عنا ر مش ص میشود و حتی گاهی وندها را بیمعنوی مویدانسوتند (کشوانی5935 ،س شوریعّ،

 . )5934امّا امروزه زبانشناسان بر این باورند که وندها نیز در نرام معنایی زبان ،معنوی و نقوش
دارند .لیرر )51 :4002( 5در مورد وندهای  -erو  -ant/-entدر زبان انگلیسی مینویسد:
دادههای بسیاری هسّ که به نررمیرسد در آنها معانی این وندها همدوشانی دارند .واضو
اسّ که وند  -eeبهکرات و با زایایی فراوان اسمهای کنشپذیر مویسوازد .همننوین ونودهای
دیگر نیز اسمهای کنشگر یا اسمهایی دسّکم با خوانش فاعو -ماننود ( 4ابوزاری ،تجربوهگور،
محرك) میسازند .امّا با این حال ،شمار چشمگیری از واژههای ساختهشده با  -eeکوه خووانش
کنشگری یا دسّکم خوانش فاع -مانند دارند ( ،)escapee, retireeو اسمهای ساختهشده بوا
 -erو  -ant/entکه پذیرنده 9هستند یا دسّکم خوانش م عول-محور ) (loaner, insurant

دارند نیز ،یافّ میشود.
او ،در ادامه ،در مورد معنای وندها چنین ادامهمیدهد:
عالوه بر اینها ،شمار فراوانی اسم هسّ که مشتق از پایة فعو و ونودهای  -erو  -eeنیسوتند
بلکه از اسم و این وندها درسّشدهاند .مسلماً اینها به نحوی با مشتقات فعلوی ارترواد دارنود:
اینها اغل ،اسم ابزار یا ش ص هستند و بدون اینکه از فعو گرفتوهشودهباشوند ،تقریرواً هموان
خ و یّّ فرایندیای 2را که اسمهای ساختهشده از فع دارند ،از خود نشوانمویدهنود .ایون
واقعیّّ به تنهایی نشانمی دهد که این وندها خارج از تأثیر ساخّ موضوعی پایوهشوان ،نقوش
معنایی مستقلی دارندس به عرارت دیگر ،این نشانمیدهد کوه آنهوا واقعواً معنوی خا ّوی دارنود.
پرسش این اسّ که این معنی چیسّ؟ (لیرر.)51 :4002 ،
همة این پرسشها در مورد وندهای -نده- ،ار و -ه در زبان فارسی نیز مطورح هسوتند 1.در
این پژوهش ،نقش معنایی پسوند -ه بررسی و به این پرسشها پاسو دادهخواهدشود :چگونوه
میتوان نقش معنایی یا وند را نشان داد؟ چه عامو /عواملی باعو شوده کوه معنوی ونودها را
نامش ص و گاهی اوقات بیمعنی بدانند؟ ت اوت معنوی ونودها بوا معنوی سوایر عنا ور واژی

 1کریمیدوستان و مرادی ( ،)5934پسوندهای -نده و -ار زبان فارسی را در این چارچو

1 Lieber
2 subject-like
3 theme
4 processual
نرری بررسیکردهاسّ.
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چیسّ؟ آیا م اهیمی مانند فاعلی و م عولی جزو معنی ونودها اسوّ؟ آیوا ونود فاعو سواز یوا
م عولساز وجود دارد؟ چرا گاهی اوقات وندهای معروف به فاع ساز ،نقش م عولی یوا حتوی
ابزاری دارند یا وندهای معروف به م عوولسواز ،نقوش فواعلی یوا حتوی ابوزاری دارنود؟ دلیو
چندمعنایی بودن وندها ناشی از چیسّ؟
 .2پیشینه

دستورنویسان و زبانشناسان- ،ه را با نام وندی میشناسند که اسم و و ّ م عوولی موی-
سازد .امّا نقشهای دیگری مانند اسم فاع  ،اسم م در ،اسم مکان ،اسم ابوزار ،ت وغیر ،تحقیور
هم به آن نسرّ میدهند (انوری و عالی5935 ،س کلراسی5910،س کشانی ،5935،ادقی.)5930 ،
چگونه ممکن اسّ یا وند این همه نقش معنایی داشتهباشد؟ دلی چندمعنایی بودن این ونود
چیسّ؟ آیا -ه یا وند اسّ با چند معنای گوناگون یا چند وند همآوا-همنویسه اسّ؟
بیشتر دستورنویسان سنتی با ارائة نمونههایی ،نقشهای معنوایی گونواگونی بورای ایون ونود
بیانکردهاندس بدون اینکه علّ آن را بهدسّبدهند .برای نمونه انووری و عوالی ( )510:5935در
مورد این وند چنین آوردهاند-«:ه (های بیان حرکّ/کسرة پایانی) ،اسم م درساز :نالوه ،خنوده،
گریهس

ّم عولیساز :سازه ،گ ته ،نوشته ،گذشته ،بستهس

ّساز نسرّ :یاساله ،دوماهوه،

سی ساله ،هزارهس اسم ابزار :گیره ،تابهس اسم ت غیرساز :دختره ،مرده ،فتحهس معرفهساز :خوشوگله
[اسّ]».
کلراسی( )501-6:5910دربارة این وند مینویسد-« :ه در معانی زیر ،با اسم (ریشه) ،و ّ
(س یده) ،عدد (دهه) ،ستاك حال (گریه) یا ستاك گذشتة فع (گ ته) ترکیو،مویشوود و اسوم
(خامه)،

ّ (کشته) یا قید (یا جانره) میسازد ».او سدا این معانی را برای این وند برمی-

شمارد :معنی فاعلی :کنه ،خزه ،رسانه و  ، ...معنی م عولی :تراشه ،افشره و  ، ...معنی م ودری:
گریه ،ناله و  ، ...معنی ابزار (آلّ) :ماله ،گیوره و  ، ...معنوی مکوان :پوایشوویه ،آبریوزه ،معنوی
شراهّ :ریشه ،زبانه و ،...معنی تحقیر :دختره ،پسره و  ، ...معنوی ت وغیر :میلوه ،دیوواره و ، ...
معنی نسرّ :ه ته ،بهاره ،زرده ،ترقه ،یکطرفه ،اینکاره ،چکاره ،چندجانره ،بیکواره ،ن و هکواره،
آ باریکه ،آبراهه ،شورابه ،چهنه ،پایانه .کلراسی( )501-6:5910همننین موینویسود کوه ایون
پسوند پا از -ی ( )-iزایاترین پسوند زبان فارسی اسّ.
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کشانی ( )45-4 :5935نیز معتقد اسّ کوه ایون پسووند پوا از پسووند -ی ( )-iزایواترین
ج

پسوند اسّ و در مورد آن بیان می کند« :ساختارهای پسوند -ه در دو گروه مجوزا دسوتهبنودی
میشوند :ساختارهای اسمی و ساختارهای

تی ».او ،در واقع ،شراهّ با کلموة ریشوه (تیغوه،

دوده) ،بیانکنندة مقطعی از زمان (دهه ،سده) ،اسم آلّ (ماله ،گیره) ،اسم شیء (شکوفه ،بسته)،
اسم معنی (خنده ،گریه) و گاهی اسم فاع (مانده ،فرسوتاده) ،اسوم تحقیور (مردکوه ،زنکوه) و
ساخّ

ّهای گوناگون (یاسره ،دوزبانه ،بدکاره و  )...را از نقشهوای معنوایی ایون ونود

میداند.
ادقی ( )5930نقشهای معنایی این وند را چنین برمیشمارد:
شراهّ اسم مشتق با پایه را نشانمیدهد (بدنه ،تیغه)س بوه اسوم اشویاء مویپیونودد و مقودار
چیزی را که در مقیاس پایه میگنجد نشانمیدهد (بغله ،چنگه ،مشته)س به و ّ مویپیونودد و
اسمهایی میسازد که دارای این

ّاند (س یده ،باریکه ،پهنه)س به عدد میپیوندد و اسمهوایی

میسازد که نشاندهنده یا دارندة شماره و رقمیاند که پایه بور آنهوا داللوّ دارد (پنجوه ،دهوه،
ه ته ،سده ،هزاره)س به بن مضارع ملحقمیشود و اسم آلّ و اسم میسازد .افعوالی کوه از آنهوا
اسم آلّ ساختهمیشود همه متعدی یا سرری هستند (ماله ،تابه ،پیرایه ،گیوره) .پسووند -ه را در
اینجا پسوند فاعلی نیز میتوان شمردس به بن مضارع ملحقمیشود و بر مح ول و نتیجوة عمو
فع (بن مضارع) داللّمیکند (افشره ،تراشه ،آویزه ،آمیزه)س به بن مضارع میپیونودد و کننودة
عم فع را نشانمیدهد (خوره یعنی خورنده ،موخوره ،برفخوره ،لولوخوره ،ش،پره ،پوشه،
گیره).
ادقی ( )5930در پایان به این نقش نیز اشارهمیکند:
در تعدادی از کلمات پسوند -ه نقش مش

ی ندارد و کلمة پایه به تنهایی و در ترکی ،بوا

پسوند تقریراً به یا معنی اسّ (کنار-کناره ،کران-کرانه ،آشیان-آشویانه ،چنرور-چنروره ،ثمور-
ثمره ،رخسار-رخساره) .به بن مضارع افعال میپیوندد و اسم عم میسازد .امّا این اسم عمو -
ها در مورد چیزهایی که حا

و نتیجة یا عم اسّ به کار مویرونود :خنوده ،گریوه ،نالوه،

مویه ،لرزه ،بوسه ،اندیشه ،ستیزه و غیره.
نات خانلری ( )593-20: 5939در مورد این وند مینویسد :پسوند َ = aکه در فارسوی دری
به ورت -ه نوشته و آن را «هاء بیان حرکّ» یا «هاء غیرمل وظ» خواندهاند بازماندة پسوند a
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در فارسی باستان نیسّ بلکه بازماندة «-اَك» ( )-akدر فارسی میانه اسّ کوه خوود از پسووند
« »-akaپارسی باستان مشتق شدهس تل ظ آخر کلماتی که به این طریق ساختهمویشوود در آغواز
«زبر/فتحه» بوده چنانکه هنوز در بعضی از نواحی فارسوی زبوان چنوین تل وظمویشوود .امّوا در
فارسی اموروز هموه جوا در آخور کلموه ایون م ووت ماننود «زیر/کسوره» ادا مویشوود .ناتو
خانلری( )520: 5939سدا در مورد آن مینویسد:
پسوند َك ) (-akدر فارسی میانه و فارسی دری معانی گوناگون به کلموه مویب شود .از ایون
پسوند در فارسی دری غالراً (ك/گ) افتاده امّا گاهی نیز هر دو ورت وجوود دارد کوه بور دو
معنی م تلف داللّمیکند.
الف :از با

تشریه به یکی از اندامهای تن انسان

 :در ات ال به مادة مضارع فع گاهی معنی اسم آلّ از آن برمیآید :ماله ،گیره
ج :گاهی به اسم عام م هوم ت

یص میافزاید و در این حال گاهی م هوم اسم محو دارد:

آبا ،ونا
د :گاهی افادة معنی ت غیر میکند و با آن حالّ عاط ی گوینده را مانند تحری ،یا تحقیر یوا
ت غیر یا نسرّ به کسی یا چیزی میرساند .تحری :،ماما ،بابا ،دختوركس تحقیور و ت وغیر:
مردك ،زنا ،پسرك
اسالمی(- )92 :5919ه را سه تکواژ جداگانه با ساخّ واجی واحد میدانود :ونود اشوتقاقی
(خط شکسته و زیرا) ،واژهبسّ (حالش خوبه) ،وند ت ری ی نمایندة نمود کامو (او شیشوه را
شکسته).
در دیدگاه لیرر (« )515:4002ت اوت بین نقش [معنایی] یا وند ت ری ی ماننود [ -sجموع]
و یا وند اشتقاقی مانند  -eryدر محتوای معنایی اسکلّ نیسوّ  -هور دو [بوه پایوه] مفل وة
کمیتی میافزایند -بلکه در این اسّ که وند ت ری ی در اسکلّ خود موضوع ندارد» .بنوابراین
وند ت ری ی نمیتواند در ساخّ موضوعی پایه نقش داشته باشد .این نکته ،پینیودگی تحلیو
این وند را دو چندان میکند .چگونه ممکن اسّ یا ونود ایون هموه نقوش معنوایی مت واوت
ای اکند .پژوهشگران ،در این پژوهشها هینگاه به دالی چندمعنایی بودن این وند ندرداختهانود.
این پژوهش به شماری از نقشهای معنایی این وند میپردازد.
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 .3چارچوب نظری

در نرریة معنایی لیرور ( ،)4002هور عن ور واژی از لحواظ معنوایی از دو ب وش اسكکل
دستوری/معنایی 5یا به اخت ار اسکلّ و بدنۀ کاربردی/معنایی 4یا بوه اخت وار بدنوه ،و هور
اسکلّ از یا یا چند مشخصه معنایی 9و یا یا چند موضوع 2درسّشدهاسّ .در اشتقاو و
ترکی ،،این موضوعها از رهگذر ا لی به نام ا

همنمایگی 1به هم پیوند میخورند.

 .1 .3مشخصههای معنایی

لیرر ( )4002شش مش

ة معنوایی ([موادّه][ ،6پویوا][ ،3وجورا]( 1وضوع/جایگاه رویودادی

استنراطی)[ ،مکان][ ،3مقیّد][ ،50ساختمند] )55ارائه و تأکید نمودهاسّ که برای تو یف عنا ور
واژی این شمار به هیچ وجه کافی نیسّ .او با به کارگیری این مفل هها ،عنا ر واژی را به سوه
گروه تقسیممیکند :مادّه/شئ/جوهر ،54موقعیّّ 59و روابط .52گروه ن سّ مربود به اسم ،گروه
دوّم مربوود بوه فعو و و ّ و گوروه سووّم بورای تو ویف حوروف اسوّ .لیرور ()4003
[درجهپذیر] 51را هم به مفل ههای معنایی افزودهاسّ .در ادامه ،پیش از تو یف این مفل ههوا -
برپایة لیرر ( 4002و  ،)4003دیدگاه وی در بارة ت اوت به کارگیری مفل ههای معنایی در ایون
نرریه با نرریههای دیگر بیانمیشود.
لیرر ( )49:4002به دو نکتة تازه دربارة به کارگیری مفل هها در ایون نرریوه اشوارهمویکنود:
ن سّ این که این مش

هها به گونهای کامالً فرامقولهای به کارمیروند .دوّم این کوه هوم بوه

شیوهای دوقطری و هم سلری بهکارمیروندس او در ادامه مینویسد:
1 semantic/grammatical skeleton
2 semantic/pragmatic body
3 semantic features
4 argument
5 co-indexation principle
]6 [material
]7 [dynamic
)8 [IEPS] (Inferable Eventual Position or State
9 [Loc]=Location
10 [B]=Bounded
11 [CI]=Composed of Individuals
12 substance/thing/essence
13 situation
14 relation
]15 [scalar
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اگرچه بهکارگیری همزمان مفل هها به ورت دوقطری و سلری در نرریههای واجشناسی و
نحوی منعمیشود ،چون باور بر این اسّ که باری ناخواسته و اضافه بر دستور اعمالمیکنود،
من استداللمیکنم که باید به گونهای دیگر با واژگان 5رفتار شود .مش
اضافی در رابطه با واژگان به همان شیوه مطرح نیسّ .اگرچه در ک

اً اینکه موضووع بوار
رفهجویی در چارچو

نرری باید یا دغدغه باشد ،با این وجود ،به روشی نیاز داریم که بگوییم فوالن جنروة معنوایی
خاص با فالن مجموعه عنا ر واژگانی خاص مرترط اسّ یوا نوه .بورای نمونوه در حوالی کوه
جانداربودن یکی از مفل ههایی اسّ که میتوان برای دستهبندی اسمها به کاربرد ،بوه تو ویف
فع مرترط نیسّس یعنی هیچ فع جاندار یا بی جانی وجود ندارد .بهجوای نسورّ دادن مفل وة
[جاندار] به فع ها ،من پیشنهاد میکنم که بهتور اسوّ گ توهشوود فعو هوا بوا بود/نروود مفل وة
[جاندار] در اسکلّ معنایی تو یفشوند.
اکنون تعریف مفل ههای معنایی برپایة لیرر( 4002و  )4003بیانمیشود.
[مادّه] :این مفل ه ،مقولة معنایی مادّه/شوئ/جوهر را کوه معوادل مقولوة نحووی اسوم اسوّ،
تو یفمی کند .ارزش مثرّ آن دلی بر مادّی بودن اسّ و اسمِ ذات یا عینی را تو یفمیکند
و ارزش من ی آن دلی بر غیرمادّی بودن اسّ و اسمِ معنی/انتزاعی را تو یفمیکندس مانند:
( )5ندلی [+مادّه])] [( ،
[پویا] :این مفل ه ،بیانگر یا معنای موقعیّتی 4یا رویدادی اسّ و به تنهایی ،مقولوة معنوایی
موقعیّّ را تو یفمیکند .ارزش مثرّ آن نشاندهندة یا رویوداد/یا فراینود و ارزش من وی
آن نشانهندة یا وضع 9اسّس مانند:
( )4نویسنده [+مادّه ،پویا ([ ]])] [،
[وجرا] (وضع/جایگاه رویدادی استنراطی) :فرضکنید  متغیّری باشد که دامنة آن وضعهوا
و جایگاهها باشد و  Xموضوع آن .همننین فرضکنید  iنشاندهندة جایگاه یا وضع اولیه باشد و
 fنشاندهندة آخرین جایگاه/وضع و  k,…..,jوضعها و جایگاه های موابین آنهوا .اضوافهکوردن
مش

ة [وجرا] به اسکلّ ،اضافهشدن جزء معنایی زیر اسّ:
])[i(x),j(x),….., k(x),f(x

()9

1 lexicon
2 situational
3 State
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به عرارت دیگر اضافهکردن مش
میشود .بهعالوه اگر ارزش این مش

ة [وجرا] ،منجر به اضافهشودن تووالی مکوانها/حواالت-
ه مثرّ باشد میتوان استنراد کرد که:
f  i…. <k<f

به زبان ساده اگر مش
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)2( [+IEPS], i≠f i,k

ة [وجرا] مثرّ باشد آنگواه یوا تووالی از وضوعهوا و جایگواههوا

موجود خواهدبود ،آنننان که در هر نقطهای بین ابتدا و انتهای توالی وضع/جایگاه ،پیشورفّ و
تداومی به سوی وضع/جایگاه پایانی رویمیدهد .اگر مش

ة [وجرا] من ی باشد ،نمویتووانیم

در مورد تداوم و پیشرفّ وضع/جایگاه نتیجهای بگیریم .افزودن مش

ة [وجورا] بوه اسوکلّ

عن ر واژی منجر به افزودهشدن جزء مسیر 5می شود .اگر در یا عن ر واژی مش

ة معنایی

[وجرا] وجودنداشتهباشود ،م هووم مسویر هوم در آن عن ور واژی موجودن واهودبوود .وجوود
مش

ة معنایی [وجرا] مثرّ نشاندهندة مسیر مستقیم و وجود مش

ة معنایی [وجرا] من وی

نشاندهندة مسیر ات اقی و غیرمستقیم خواهد بود.
ووه ،عنا ووری هسووتند کووه موقعیّ/مکووان در

[مکككان] :عنا وور واژگووانی دارای ایوون مش

ه را ندارند م هوم موقعیّ/مکوان بورای

زمان/فضا به آنها مربود اسّ .عنا ری که این مش

آنها بیارتراد اسّ .موقعیّ یا مکان ممکن اسّ عینی یا انتزاعی باشدس
مانند )1( :در (=در درون) [+مکان ])] [ ،] [( ،
[مقیّككد] :ایوون مش

ووه ارتروواد درونووی مرزهووای زمانی/مکووانی در یووا موقعیّووّ یووا
وه در یوا عن ور واژی موجوود نراشود ایون

مادّه/شیئ/جوهر را نشان میدهد .اگر این مش

عن ر از لحاظ هستیشناسی ممکن اسّ وابسته شود یا نهس اما مرزهایش از لحاظ زبانشناختی
و/یا م هومی بیارتراد هستند .اگر عن ر واژی دارای مش
زمانی و مکانی محدود میشود .اگر این مش

وة [مقیّود] مثروّ باشود از لحواظ

وه من وی باشود ،عن ور واژی محودودیّهوای

درونی مکان و زمان را ندارد .مانند:
(+[ -ery, -age )6مقید+ ،ساختمند ([ ])< ،پایه>)]
[ساختمند] :این مش

ه داللّ بر وجود واحدهای زمانی و مکانی در عن ر واژگانی دارد.

اگر عن ری دارای مش

ة [+ساختمند] باشد چنین استنرادمیشود که این عن ر از واحدهای

درونی مشابه مجزا درسّشده اسّ .اگر این مش

ه من ی باشد ،مش صمیشوود کوه عن ور
1 PATH
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حاوی آن از لحاظ مکانی و زمانی یکنواخّ اسّ و از لحاظ درونی مجزا و متمایز نشدهاسّس
مانند:
( )3باز (=دوباره) [+ساختمند ([ ])< ،پایه>)]
[درجهپذیر] :این مش
بیانمیکند .این مش

ه رابطة بوین مجموعوهای از ارزشهوا بوا یوا مقولوة م هوومی را

ه در رابطه با موقعیّّهای دارای ویژگی [-پویا] میزانِ درجوهپوذیری را

نشانمیدهد .موقعیّّهایی که نسرّدادن درجهپذیری بوه آنهوا مقودور اسوّ ،دارای مش
[+درجهپذیر] و موقعیّّهایی که امکان نسرّدادن این مش

وة

ه بوه آنهوا وجوود نودارد ،دارای

و پ) .در رابطووه بووا گووروهه مادّه/شوویء/جوهر،

مش

ووة [-درجووهپووذیر] هسووتند(مانند -55

مش

ة [درجهپذیر] نشانگرِ رابطة اندازه/ارزشگذاری اسّ (.به این معنوی کوه [درجوهپوذیر]

مش

های اسّ که ساختواژة افزایشی /5ت غیر 4را در زبانهایی که دارای چنین سواختواژهای

هستند ،تو یفمیکند).
 .2 .3اسکل

معنایی و بدنۀ معنایی

مفل ه های معنایی ،بیانگر نقش معنایی عنا ر واژی هستند .از طورف دیگور ،عنا ور واژی،
موضوع میگیرندس چون دسّکم به چیزی ارجاع میدهند .بنوابراین مجمووع یا/چنود مفل وة
معنایی و یا/چند موضوع ،اسکلّ معنایی عن ر واژی را تشکی مویدهود .هور عن ور واژی
حتی وند هم اسکلّ معنایی دارد .برای آشنایی با چگوونگی نشواندادن اسوکلّ نمونوههوایی
بیانمیشود:
( )1پایه [+مادّه])] [ ،] [( ،

(مانند پایة میز)

( )1نشانمیدهد که پایه متعلق به گروه مادّه/شوئ/جوهر و دارای دو موضووع اسوّ .یوا
موضوع آن که به موضوع ارجاعی شناخته شدهاسّ عرارت اسّ از شیئی که آن عن ور زبوانی

(پایه) بر آن داللّ میکند و موضوع دیگر آن موضوعی مانند میز اسّ که در عرارتی مانند پایة
میز ،نمایانمیشود([ ] نمایانگر موضوع اسّ) .بیشتر افعال دارای مفل ة [+پویا] هسوتند ،ماننود:
پایین آمدن.
( )3پایین آمدن [+پویا+ ،وجرا ([ ][ ،مسیر ])]
1 augmentative
2 diminutive
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این اسکلّ نشانمیدهود ایون عن ور واژی دو مفل وة معنوایی و دو موضووع دارد .مفل وة
ن سّ پویایی و وجود یا فرایند را در این عن ر نشانمیدهد و مفل ة دوّم سیر انجوام عمو
را .مثرّبودن این مفل ه نشانمیدهد که سیر انجام عم دارای یا ابتودا و انتهاسوّ و ابتودا و
انتهای آن بر همدیگر منطرق نیسّ .در موضوع دوّم واژة مسیر آموده ،چوون ایون موضووع بوه
هنگام انجامِ نقشِ خود ،مسیری را طی میکند .برخوی از افعوال دارای مفل وة [-پویوا] هسوتند،
مانند:
( )50دانستن [-پویا ([ ]])] [ ،
ات ،با است اده از [درجهپذیر] که نشانگر درجهپذیری آنها اسّ از فع هوای ایسوتا 5کوه
دارای مفل ة [-پویا] هستند متمایز میشود.
( )55الف -دوسّداشتن [-پویا ([ ]])] [،
 قرمز [-پویا+ ،درجهپذیر ([ ])]پ -حامله [-پویا- ،درجهپذیر ([ ])]

(نمونهها از :لیرر)15:4003 ،

لیرر ( )4002موضوع بدنة معنایی را گذرا بررسی و تأکیدهنمودهاسّ که بدنه هوم در نقوش
معنووایی عن وور واژی تووأثیر دارد و بوورخالف اسووکلّ ،کووه تجزیووهپووذیر اسووّ یعنووی از
مفل هها/ن ستیهای معنایی درسّ شده ،بدنه جوامع و کلوی اسوّ و از ن سوتیهوای معنوایی
ساختهنشدهاسّ .لیرر( )91:4002دقیقاً این جمله را برای توضی بدنه بهکارمیبرد« :بدنة معنایی
گوشّ را به است وان اسکلّ معنایی میافزاید» .لیرور( )14-9:4003موینویسود« :بدنوه ،ابعواد
ادراکی ،فرهنگی و دیگر ابعاد دانشنامهای معنی از جمله ،شک  ،اندازه یوا بعود ،رنو  ،جهوّ-
مندی ،منشأ ،کاربرد و غیره را نشانمیدهد و محتوای دقیق بدنة معنایی میتوانود از گویشووری
به گویشور دیگر مت اوت باشد .... .بدنوة معنوایی مجموعوهای کوامالً ت وادفی از ذرات دانوشِ
دانشنامهای نیسّس بلکه دسّ کم تا اندازهای نراممند و دارای ساختار اسّ».
لیرر ( )19:4003بدنه را دسّ کم شام دو الیه میداند :ن ستین الیه به تأکید او یوا الیوة
معنایی اسّ که نسرتاً نراممند و دارای آن مفل ههای معنایی جهانی اسّ که در نحو هور زبوان
مورد بح

فعال نیستند .این الیه از گویشوری به گویشور دیگر نسورتاً ثابوّ اسوّ .الیوة دوم

بدنه کامالً دانشنامهای و دارای ب شهای متناس ،اطالعات مانند :رن  ،مرزهای دقیوق شوک ،
1 stative verbs
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حاالت دقیق حرکّ ،منشأها و نقشهای معین و غیره اسّ .سورانجام اینکوه او الیوة ن سوّ
بدنه را به ماهینة بدن تشریهمیکند که نسرتاً ثابّ اسّ و الیة دیگر را بوه چربوی بودن تشوریه-
میکند که به سادگی کم و زیاد میشود و با گذر زمان دانش دانشنامهای گویشوور در موورد آن
تغییرمییابد .لیرر( )13:4003نمونههای «نویسونده» و «ت ت ووا » 5را بورای درك بیشوتر بدنوة
معنایی ارائهمیکند که نگارنودگان بورای روشون شودن بهتور موضووع ،آنهوا را در جودول ()5
گنجاندهاند.
جدول( )1اسکل

و بدنۀ معنایی «نویسنده» و «تختخواب» (لیبر)90:2778 ،

نویسنده

اسکلّ
بدنه

[+مادّه ،پویا ([ ]])] [ ،
الیة ن سّ
الیة دوم

اسکلّ

ت ت وا

بدنه

<+جاندار>+< ،انسان>< ،نقش>....... ،
{ برای انتشارات مینویسد}... ،
ت ت وا

الیة ن سّ
الیة دوم

[+مادّه ([ ])]

<-جاندار>+< ،م نوعی>< ،سه بعودی>< ،افقوی>،
<نقش>... ،
{برای خوابیدن اسّ ،سط راحتیدارد}... ،

همانطور که در جدول نمایان اسّ ،هر عن ر واژگانی افزونبر اسکلّ معنوایی یوا بدنوة
معنایی دارد که از دو ب ش/الیه درسّشدهاسّ :ب ش نراممنود و قابو

ووریسوازی آن در

الیة ن سّ و ب ش مربود بوه اطالعوات دانوشناموهای کوه بسویار سویال اسوّ در الیوة دوم
قرارگرفتهاسّ.
 .3 .3اصل همنمایگی

«همیشه الزمة ایجاد یا واژة پینیده ،خواه مشتق باشد خواه مرک ،،ترکی ،چنود جوزء در
یا عن ر ارجاعی واحد اسّ .این عن ر ارجاعی اسّ که تعیینمیکند عمالً چند موضوع در
نحو نمایانشود .همنمایگی وسیلهای اسّ که ما بورای بوه هوم گورهزدن موضووعهوای اجوزاء
تشکی دهندة واژة پینیده نیاز داریم تا اینکه فقط موضوع هایی که از لحاظ نحوی فعّال هسوتند
حا

شود» (لیرر .)21:4002 ،وی (همان )10:ورت اوّلیة این ا

را ارائه و وورت نهوایی

آن را در لیروور ( )33 :4003بیووانموویکنوود« :در سوواختاری کووه اسووکلّهووای معنووایی بووا هووم
ترکی،می شوند ،باالترین موضوع عضو غیرهسته با باالترین موضوع هسوته (ترجیحواً موضووع
1 author and bed
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بدون نمایه) همنمایهمیشود .همنمایهسازی با شرایط معنایی موضووع هسوته (در وورتی کوه
هسته شرایطی برای همنمایهشدن داشتهباشد) باید سوازگار باشود .در یوا سواختار بویهسوته،
موضوعهایی با یکدیگر همنمایه میشوند که از لحاظ معنایی با هم سازگار باشند».
برای تعریر ا

همنمایگی باید باالترین موضووع را مشو صکنویم و آن عروارت اسوّ از

موضوع بیرونیترین نقش واژی هسته( .5لیرور ،هموان) (برپایوة شویوة نگوارش فارسوی ،سومّ
راسّترین موضوع ،باالترین موضوع بهحسوا مویآیود) .لیرور( )14:4003چگوونگی سواخّ
نویسنده را به عنوان نمونه بیانمیکند که از قرارگرفتن اسکلّ معنایی نوشتن در درون اسکلّ

معنایی پسوند –نده بهدسّمیآید )59( ،)54( .و ( )52به ترتی ،اسکلّهای معنایی نوشتن- ،
نده و نویسنده را نشانمیدهد.
( ) 54نوشتن
( )52نویسنده

[+پویا ([ ]])] [ ،

( )59وَنده [ +مادّه ،پویا ([ ]< ،پایه>]

[+پویا ([  +[،] [ ،]iمادّه ،پویا ([ ])])]i
نویا

وَ نده

در عن ر اشتقاقی نویسنده ،موضوع وند هیچ شرطی برای همنمایهشدن نودارد .بنوابراین بوا
باالترین موضوع پایه همنمایه میشود و هر دو عن ر از رهگذر ا

همنمایگی در یا عن ر

واحد به همدیگر گرهمیخورند و بر یا موضوع واحد داللّمیکنند .بویگموان بدنوة معنوایی
پایه در خوانش نهایی عن ر نقش دارد ولی لیرر در اینجا از آن چشمپوشیمیکند.
رفیعی (5916و ،)5913ا الحاتی روی این نرریه انجوام داده و آن را بور پسووندهای زبوان
فارسی اعمال کردهاسّ .مرادی ( ،)5916کریمیدوستان و دیگران ( )5913و کریمیدوسوتان و
مرادی ( )5930نیز در این چارچو

نرری کار کردهاند.

 .4تحلیل

لیرر( )25:4002بر این باور اسّ که یا وند نمیتواند دو اسوکلّ معنوایی و در نتیجوه دو
نقش معنایی داشتهباشدس چون داشتن دو اسکلّ معنایی به این معنا اسّ که یا وند میتوانود
مفل ههای مت اوتی را به پایه بی زاید .در این ورت ،یا وند برای نمونه یا بار مفل ة [+پویوا]
را به پایه میافزاید و یا بار دیگر مفل های دیگر مانند [-پویا] را و این خالف واقعیوّ اسوّ
که یا وند بتواند دارای مفل ههای متضاد باشد .به بواور او چنودمعنایی بوودن ونودها ناشوی از
1 the outermost lexical function of the head
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عوام دیگری اسّ .او (همان )29:مینویسد دلی چندمعنایی ونودها ناشوی از ایون اسوّ کوه
محتوای معنایی آنها بسیار انتزاعی و نامش ص اسّ .پوستیوفسکی 5و بگورایوف( )5336( 4بوه
نق از لیرر )29:4002 ،این گونه چندمعنایی را چندمعنایی منطقی 9مینامند .به بواور او (هموان:
 )93م اهیمی مانند فاعلی ،م عولی ،ابزار و نرایر آن مربود به نقش معنوایی و اسوکلّ معنوایی
وندها نیسّ بلکه ناشی از عوام دیگری مانند چگونگی اعمال ا

همنمایگی اسّ.

شلوکر )4003( 2دیدگاه لیرر را در مورد چندمعنایی وندی چنین بیانمیکند:
دلی چندمعنایی بودن وندها این واقعیّّ اسّ که محتووای معنوایی آنهوا نواچیز ،انتزاعوی و
تقریراً نامش ص اسّ و ا الً بدنة معنایی ندارند .نقش معنایی وندها را بعد از پیوستن به یوا
پایة از لحاظ معنایی پرمحتوا ،میتوان به روشهای گوناگون ،به آسانی تش یص و بوه وورت
یا عن ر واژی ارائهداد .ایون نووع چنودمعنایی را چنودمعنایی سواختاری

1

مویگوینود ماننود

چندمعنایی  -erدر زبان انگلیسی .امّا چندمعنایی وندی ممکن اسّ بر اثر فشار کواربردی 6هوم
باشد .این زمانی ات او میافتد که نرود یا وند اشتقاقی خاص دارای معنی موورد نیواز در یوا
بافّ/موقعیّّ ،یا فرایند اشتقاقی زایا که از لحاظ معنایی به آن نزدیا اسّ را وادار مویکنود
که آن خأل معنایی را پر کند ،مانند پسوند  -eryکه معنی ا لی آن که جمع بوودن اسوّ ماننود
[ jewelryجواهرآالت] برای داللّ بر مکان گسترش یافتوهاسوّ (ماننود [ piggeryپرورشوگاه
خوك ،خوکدان ،گرازخانه]) .نوع دوّم چندمعنایی را گسترش م هومی 3مینامند (نگواهکنیود بوه:
کُپاستیا و بریسکو.)5336 ،1
با توجه به مشتقات وند –ه ،نقشهای معنایی آن را مویتووان بوه چنود دسوته تقسویمکورد:
ن سّ ،اسمعینیساز که نقشهای م عولی ،فاعلی ،ابزاری ،مکان و تشریه از این نقوش نشوأت-
گرفتهاند و دلی ت اوت آنها ناشی از عواملی مانند عملکرد ا

همنمایگی و گسوترش معنوایی

اسّ .دوم ،اسمانتزاعیساز که ناشی از افزودهشدن این وند با اسکلّ معنایی مت واوت بوا نووع
ن سّ ،به پایه اسّ و ما علّ این ت اوت را ناشی از منشأ مت واوت مویدانویم اگرچوه منرعوی
1 Pustejovsky
2 Boguraev
3 logical polysemy
4 Schlücker
5 constructional polysemy
6 pragmatic pressure
7 sense extension
8 Copestake & Briscoe
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ّهوا بور اثور

ّساز که خود دو نوع اسّ :دستهای از

تغییر مقوله از اسمها ،اسم عینی به دسّمیآیند دسوتهای دیگور بور اثور افوزودهشودن اسوکلتی
تغییر مقولة

ّساز به پایه .قیدهای ساختهشده از -ه حا

ّهوای دسوتة دوم هسوتند.

چهارم اسم ت غیرساز یا اسمتحقیرساز که به باور موا معوانی ناشوی از منشوأ مت واوتی اسوّ و
خانلری نیز ( )593-20: 5939به این تحول اشارهنمودهاسّ .بنابراین در این حالّ نیز این وند
با یا اسکلّ معنایی مت اوت در واژهسازی شرکّ میکند که در اینجا بوه آن پرداختوه نموی-
شود.
در زبان فارسی مانند بسیاری از زبانها با تغییر مقوله  ،اسوم بوه و ّ یوا و ّ بوه اسوم
تردی میشود .در رابطه با وند -ه پرسش این اسّ که آیا این وند در ا

ّسواز اسوّ و

ّهای به دسّ آمده به اسم تردی میشوند یا بر عکا اسمساز اسّ و اسمهای به دسوّ
آمده به

ّ تردی میشوند؟

لیرر( )30:4002تغییر مقوله را وندافزایی

ر نمیداند بلکه آن را بازفهرسّسازی 5عنا ور

در واژگان 4میداند و آن را در دو بند چنین بیانمیکند :الف) واژگان اجازه افزودهشدن مدخ -
های تازه را به درون خود میدهد.

) تغییر مقوله زمانی رویمیدهد که عن ری که پیشتر در

واژگان بودهاسّ به عنوان عن ری با مقولة مت اوت ،دوباره وارد واژگان میشود.
با آگاهی از این موضوع اگر پسوند -ه را یا پسوند اسمساز بدانیم اسمهوایی کوه حا و
افزودهشدن -ه به پایه هستند میتوانند با تغییر در مفل وههوای معنوایی بوه عنووان و ّ وارد
واژگان شوند یا بر عکا .بنابراین اینکه -ه هم اسمساز اسّ و هم

ّسواز ناشوی از تغییور

مقوله اسّ نه دارا بودن مفل ههای متضاد در یا اسکلّ معنوایی .بوا توجوه بوه اینکوه بیشوتر
مشتقات این وند ،اسم اسّ ،مهمترین نقش این وند را ساخّ اسم عینی میدانیم و به پیوروی
از لیرر اسکلّ معنایی  51را برای آن ارائهمیکنیم:
(- )51ه

[+مادّه ،پویا ([

بیاراده

]<پایه>)]

لیرر بر این باور اسّ که موضوع  -eeدو شرد برای همنمایه شدن دارد ،یعنی بوا موضووع-
هایی همنمایه میشود که احساسمند 9و بویاراده2باشود و ایون ،ت واوت اساسوی ایون ونود بوا
1 relisting
2 lexicon
3 sentient
4 non-volitional
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وندهای  -ist ،-erو  -ant/-entاسّ .امّا بررسی مشتقات -ه در زبان فارسی ما را به این نتیجه
رساند که موضوع این وند برای احساسمندی و ذیشعوربودن هیچ شرطی نداردس یعنی هم بوا
موضوعهای احساسمند و هم با موضوعهای بیاحساس همنمایه میشود .تنهوا شورد آن ایون
اسّ که با موضوعهای بدون اراده و اختیار همنمایه میشود .وجود عن ر بیاراده در اسوکلّ
معنایی برای اشاره به این نکته در اسکلّ معنایی گنجاندهشدهاسّ .کشیدن خط زیر ایون واژه
برای این اسّ که به پیروی از لیرر نشان دهیم که این شرد هم قاب نقو

و سورپینی اسوّ.

اکنون با ارائة نمونههایی چگونگی شرکّ این وند در واژهسازی بررسیمیشود.
- .1 .4ه اسمعینیساز

بررسی دادههای جدول ( )4نشانمیدهد که زایواترین مشوتقات ونود –ه ،اسومهوای عینوی
از پیوستن آن به پایة فع گذرا اسّ .در این حالّ وند هم بوه سوتاك حوال و هوم بوه

حا

ستاك گذشته میپیونددس پیوستن این وند به ستاك گذشته زایواتر اسوّ و دسوتاورد آن اسومی
اسّ که م هوم کنشپذیری از آن برداشّمیشود.
با ارائة نمونهای ،این نوع مشتقات بررسیمیشود .با توجه به نقش معنایی فرستادن اسوکلّ
معنایی زیر را میتوان برای آن ارائهنمود:
( )56فرستادن

[+پویا ([ ]])] [ ،

همانطور که این اسکلّ نشانمیدهد این فع دارای دو موضووع اسوّ .بوا افوزوده شودن
پسوند -ه به این پایه واژة اشتقاقی فرستاده به دسّ میآید که کوه اسوکلّ معنوایی آن چنوین
اسّ:
( )53فرستاده

[+مادّه ،پویا ([بیاراده +[ ،] i-پویا ([ ]])])]i [ ،
-ه

طرق ا

فرستادن

همنمایگی ،موضوع وند با باالترین موضوع پایه همنمایه میشود بوه شورطی کوه

شرد آن برای همنمایگی رعایّ شود .شرد موضوع وند این اسّ که با موضوعهای بیاختیار
و بیاراده همنمایه میشود .این فع دو موضووع دارد :یوا موضووع بیرونوی و یوا موضووع
درونی .موضوع بیرونی میتواند احساسمند باشد یا نراشد .چون موضوع -ه برای هومنموایگی
شرد دارد و تنها با موضوعهای بیاراده و بیاختیار همنمایه میشود با موضوع درونی فرستادن
همنمایه میشود چون اگرچه این موضوع میتواند احساسمند باشد امّا اراده و اختیاری نودارد.
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همنمایگی موضوع وند با موضوع درونی فرستادن همنمایوه مویشوود و در نتیجوه

خوانش م عولی این عن ر اشتقاقی ناشی از همنمایه شودن موضووع ونود بوا موضووع درونوی
فرستادن اسّ .الزم به ذکر اسّ که فرستادن خود دو وند ت ری ی گذشته و م درسواز یعنوی
ن دارد امّا این وندها موضوع ندارند و در ساخّ موضوعی عن ر اشتقاقی نقش ندارند.جدول( )2مشتقات حاصل از پیوستن وند –ه به ستاک گذشته و حال فعلهای گذرا
--

آموختن

آمیزه

آموزه

آفریدن

آش تن

آشامیدن

آسودن

آساییدن

آزمودن

آزردن

آرمیدن

آراستن
آرایه

آمی ته

آموخته

آفریده

آش ته

آشامیده

آسوده

آساییده

آزموده

آزرده

آرمیده

آراسته

بستن

اندیشیدن

اندوختن

انگی تن

باختن

باقتن

انداختن

افروختن

افشردن

انراردن

انراشتن

بنده

اندیشه

اندوزه

انگیزه

اندازه

افروزه

افشره

انراره

بسته

اندیشیده

اندوخته

انگی ته

باخته

بافته

انداخته

افروخته

افشرده

انرارده

انراشته

تنیدن

تکانیدن

تراشیدن

تابیدن

پیراستن

پوییدن

پوشیدن

پوزیدن

پنداشتن

پریدن

پرسیدن

تنه

تکانه

تراشه

تابه

پیرایه

پویه

پوشه

پوزه

پنداره

پره

پرسه

تنیده

تکانیدن

تراشیده

تابیده

پیراسته

پوییده

پوشیده

پوزیده

پنداشته

پریده

پرسیده

بوسیدن

راندن

دانستن

داشتن

دادن

خوردن

خندیدن

چکیدن

چیدن

خراشیدن

خزیدن

بوسه

رانه

خوره

خنده

چکه

چینه

خراشه

خزه

بوسیده

رانده

دانسته

داشته

داده

خورده

خندیده

چکیده

چیده

خراشیده

خزیده

آوی تن

رمیدن

آوردن

دیدن

گریستن

فرستادن

شناختن

س تن

رندیدن

رایاندن

رشتن

آویزه

رمه

شناسه

سنره

رنده

رایانه

ریسه

آوی ته

رمیده

آورده

دیده

گریسته

فرستاده

شناخته

س ته

رندیده

رایانده

رشته

رساندن

چرخیدن

نوشتن

پذیرفتن

چکاندن

گداختن

گزیدن

گرفتن

کندن

نامیدن

مالیدن

رسانه

چرخه

نویسه

پذیره

چکانه

گدازه

گزینه

گیره

کنه

نامه

ماله

رسانده

چرخیده

نوشته

پذیرفته

چکانیده

گداخته

گزیده

گرفته

کنده

نامیده

مالیده

گریه

(بیشتر این دادهها از طراطرایی ( )12-502:5936گرفته شده اسّ).

فعل
ستاک
حال
ستاک
گذشته
فعل
ستاک
حال
ستاک
گذشته
فعل
ستاک
حال
ستاک
گذشته
فعل
ستاک
حال
ستاک
گذشته
فعل
ستاک
حال
ستاک
گذشته
فعل
ستاک
حال
ستاک
گذشته
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وند –ه به ستاك حال هم میپیوندد که اسم مشتق دو نوع م هوم دارد :م هووم اسوم ابوزار و
م در .نمونههایی از اسم ابزار عرارتند از :گیره ،پوشه ،ماله ،نویسه ،تراشه ،رایانه ،تابوه ،آرایوه،
شناسه ،چکانه و مانند آن .با ارائة نمونهای ،م هوم ابزار این نوع مشتقات تحلی میشود .م هووم
اسم م در در ب ش بعدی بررسی میشود .فع گرفتن دو موضوع دارد که اسکلّ معنوایی آن
به این ورت اسّ:
( )51گرفتن [+پویا ([ ]])] [ ،
با قرار گرفتن این اسکلّ در درون اسکلّ وند ،اسکلّ گیره به دسّ میآید.
( )53گیره
طرق ا

[+مادّه ،پویا ([بیاراده +[ ،] i-پویا ([ ])])] [ ،]i
همنمایگی باالترین موضوعها با هم همنمایه میشوند بوه شورطی کوه شورد یوا

شرود موضوع وند در نرر گرفته شود .باالترین موضوع گرفتن با م هومی کوه در ایون عن ور

اشتقاقی دارد موضوعی اسّ که بر مدلولی بیاراده و بیاختیار داللّ میکند .ماننود آن وسویله
در جملة زیر که موضوع بیرونی و بیاراده اسّ و نقش کنشگر یا ابزار دارد:
( )40آن وسیله لراسها را میگیرد.
بنابراین شرد موضوع وند برای همنمایگی مراعوات مویشوود .در نتیجوه موضووع ونود بوا
موضوع بیرونی گرفتن همنمایه میشود و بر عن ری بیاراده داللّ میکنود .در نتیجوه داشوتن
م هوم فاعلی یا ابزار عن ر اشتقاقی (بسته به نقش موضوع بیرونی) ناشی از همنمایگی موضوع
وند با یا موضوع بیرونی اسّ نه نقش معنایی -ه.
همانطور که با کشیدن خط زیر موضوع وند نشان دادیم ،این شرد ،ضوعیف و قابو نقو
اسّ .یعنی گاه موضوع این وند با موضوعی بااراده همنمایه میشوود و م هووم فواعلی آن بور
مدلولی بااختیار و بااراده داللّ میکند .چون این شیوة واژهسازی از یا ا و سورپینی و آن
را نق

میکند ،انترار این اسّ که نازایا باشد و در عم نیز چنین اسّ .نمونههوای خووره و

کنه ستاك فعلی گذرا و م هوم فاعلی دارند .اسکلّ معنایی خوردن چنین اسّ:
( )45خوردن [+پویا ([ ]])] [ ،
با قرار گرفتن اسکلّ خوردن در درون اسکلّ وند که هسته اسّ اسکلّ خوره به دسّ
میآید:
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[+مادّه ،پویا ([+[ ،] iپویا ([])])] [ ،] i
خوردن

-ه

موضوع وند با باالترین موضوع پایه همنمایهمیشود حتی اگر این موضووع دارای اختیوار و
اراده باشد .بنابراین عن ر اشتقاقی م هوم فاعلی دارد و بر مدلولی داللّمویکنود کوه بوااراده و
اختیار عملی را انجام میدهد .در کَنهه هم دقیقاً وضع بر همین منووال اسوّ .در موواردی ماننود
بسته ،بنده ،رشته ،پره ،تنه ،اندازه ،رمه ،اندیشه ،پرسه ،نامه و دیده (در گذشته بوه معنوی چشوم
میشود) که پایة فعلی (ستاك حال یوا گذشوته) دارنود م هووم اسوم

بوده و اسم ابزار محسو

اشتقاقی واژگانی شده اسّس به این معنی که نقش وند تنها در اسمسازی اسّ و م هووم فعلوی
پایه یا م هوم فرایند و رویدادی که پایه بر آن داللّ میکند و م هوم فاعلی ،م عولی و مانند آن
با واژگانی شدن عن ر ،از بین رفته اسّ و گویشور آن را به عنوان یا عن ر اشتقاقی نمیبیند
و درك نمیکند .بنابراین این عن ر بر یا اسم به ورت یکدارچه داللّ میکند.این ونود بوه
ستاك گذشته و گاه حال (مانند خزه که م هوم فاعلی دارد) شماری از فع های ناگذر هم موی-
پیوندد و م هوم فاعلی دارد ( نمونههای جدول زیر).
جدول( )3مشتقات حاصل از پیوستن وند –ه به ستاک گذشته و حال فعلهای ناگذر
خزیدن

نشستن

لرزیدن

گری تن

مردن

رفتن

ایستادن

افتادن

آمدن

فع

خزه

*نشینه

لرزه

*گریزه

*میره

*روه

*ایسته

*افته

*آیه

مشتقات ستاك حال

خزیده

نشسته

لرزیده

گری ته

مرده

رفته

ایستاده

افتاده

آمده

مشتقات ستاك
گذشته

با بررسی نمونهای این نوع اشتقاو را تحلی میکنیم .چون مردن یا موضوع دارد اسوکلّ
معنایی آن چنین اسّ:
( )53مردن [+پویا ([ ])]
با قرار گرفتن این اسکلّ در درون اسکلّ وند -ه اسکلّ معنایی مرده به دسّ میآید:
( )49مرده

[+مادّه ،پویا ([بیاراده+[ ،] i-پویا ([ ])])]i
-ه

مردن

مرده کسی اسّ که عم مردن را انجام داده اسّ ،امّا این عم بااختیار و اراده نیسّ .ایون
م هوم را میتوان با تحلی چگونگی همنمایگی موضوع وند و تنها موضوع پایه درك کرد .پایوه
تنها یا موضوع بیرونی دارد که نقش کنشگر دارد .بنابراین موضوع وند تنها یا گزینوه بورای
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همنمایه شدن دارد و این موضوع هم شرد بیاراده بودن را که موضوع وند بورای هومنموایگی
میخواهد ،دارد .بنابراین همنمایگی ورت میگیرد و بر عن ری داللوّ مویکنود کوه م هووم
فاعلی دارد امّا به گونهای که این کنشوگری و فاعلیوّ از روی اختیوار و اراده نیسوّ .تحلیو
نمونههای نشسته ،آمده ،افتاده ،لرزیده ،گری ته ،رفته ،ایستاده هم چنین اسّ .با مقایسة نمونوه-
هایی مانند لرزیده با لرزان و گری ته با گریزان میتوان به خوبی م هوم باارادگی و اختیارمنودی
را در موارد دوم دركکرد که این ناشی از این اسّ که موضوع وند در این عنا ر شورد بوی-
ارادگی و بیاختیاری برای همنمایهشدن ندارد.
یکی دیگر از کاربردهای این وند این اسّ که به اسم میپیوندد و اسمهایی میسازد که بوه

پایه شریه اسّ .پایه در این نوع اسمها بیشتر عضوی از بدن اسّ ماننود دسوته ،پایوه ،چشومه،
گوشه .اکنون با ارائة یا نمونه خوانش برداشتی از این نوع عنا ر بررسیمیشود .با توجوه بوه
م هوم و نقش معنایی پا میتوان اسکلّ معنایی زیر را برای آن بیان کرد:
( )42پا [+مادّه ([ ]])] [ ،
پا دو موضوع دارد :یا موضوع ارجاعی و یا موضوع در ساختی مانند پایِ من .اگور ایون
اسکلّ را در درون اسکلّ -ه قرار دهیم اسکلّ پایه به دسّ میآید که چنین اسّ:
()41

[+مادّه ،پویا ([
-ه

بیارادهi-

]+[ ،مادّه ([])])] [ ،] i
پا

موضوع ن سّه پا  ،موضوعی ارجاعی اسّ برای اشاره به مدلولی به نام پا و موضوع دیگور
ش

ی اسّ که دارندة آن اسّ .بنابراین موضوع دوم موضوعی بوااراده و اختیوار و نامناسو،

برای همنمایگی با موضوع وند اسّ .بنابراین موضوع وند با موضوع ارجاعی پا همنمایه موی-
شود و عن ری اشتقاقی با مدلولی با مفل ههای معنایی [+مادّه] و [+پویا] به دسّ میدهود کوه
به پایة عن ر اشتقاقی شراهّ دارد .دلی م هوم این شراهّ چیسّ؟
وضعیتی را که در آن زبانی به یا عن ر ،نیازِ کاربردی داشتهباشد ،اما ابزار اشتقاقی خا ی
برای خلق آن نداشتهباشد یعنی در دنیای واقعی یا نوع نیاز به واژه باشد اما هیچ ونود زایوایی
در زبان بورای ایجواد چنوین واژهای وجوود نداشوتهباشود ،بووی 5و لیرور( )4002آن را «فشوار
جانشینی» 4نام مینهند .در چنین حالتی یکی از گزینههای زیر ات اومیافتد :یا یا نووع فراینود
1 Boij
2 paradigmatic pressure
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ّ م عولی) به کارگرفتهمیشوود یوا

نزدیکترین ونده زایا (بیشتر از لحاظ معنایی) بهکارگرفتهمیشودس حتی اگر در این فرایند نیواز بوه
نق

ا

همنمایگی باشد (لیرر .)39 -2 :4002 ،در نتیجه از آنجا که در زبان فارسوی ونودی
ج

برای ایجاد چنین م هومی وجود ندارد ،یکی از زایاترین وندها یعنی –ه به کارگرفتهمیشود .امّا
پرسش این اسّ که چرا مثالً –ی به کار نمیرود .به باور ما شورده موضووعِ ونود بورای هوم-
نمایگی ،یعنی بیارادگی ،منشأ این م هوم اسّس به این عرارت کوه م هووم تشوریه ،بوه گونوهای
چشمگیر با بیارادهبودن و در واقع به زبانی غیرت

ی با شدگی پیوند دارد .م هووم شودگی

م هومی اسّ که آشکارا از محتوای معنایی وند –ه برداشّمیشوود .بوه ایون معنوی کوه بورای
نمونه م هوم نهایی پایه چیزی مانند پاشدگی یا شریهشدن به پا اسّ .این تحلی  ،بور پایوة ایون
دیدگاه لیرر ( )4002:69اسّ که خوانش ناشی از پسوند  -eeدر عن ر اشتقاقی با پایة اسمی را
ناشی از محتوای معنایی وند همراه با شرود معنایی موضوع وند برای همنمایگی میداند.
در نمونهای مانند س یده که پایه در آن

ّ و عن ر اشتقاقی اسم اسوّ ،مویتووان چنوین

تحلیلی ارائه کرد .اسکلّ معنایی س ید در ( )46آوردهشدهاسّ:
( )46س ید [-پویا ([ ])]
اگر برای بهدسّدادن عن ر سو یده ،ایون اسوکلّ را در درون اسوکلّ معنوایی ونود –ه
قراردهیم ،اسکلّ آن چنین خواهدبود:
()43

[+مادّه ،پویا ([

بیارادهi-

-ه

از آنجا که س ید

]-[ ،پویا ([])])] i
س ید

ّ اسّ تنها یا موضوع دارد که در عروارتی ماننود ت وم مورس سو ید

نمایانمیگردد .در نتیجه ،این موضوع بیاراده و بیاختیار اسّ .بنابراین موضووع ونود بوا ایون
موضوع که شرد الزم برای همنمایگی را دارد همنمایهمیشوود و چوون ونود هسوته اسوّ در
نهایّ عن ری که بهدسّمیآید دارای مفل ههای [+مادّه] و [پویا] اسّ و شریه به پایوه اسوّ.
این شراهّ همانطور که پیشتر گ تهشد ناشی از شرطی اسّ که موضوع وند برای هومنموایگی
دارد و آن عرارت از بیاختیار و بیاراده بودن اسّ و در موضوع پایه یافّ میشود.

1 substantivization
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- .2 .4ه مصدرساز

وند -ه با پیوستن به ستاك حال افعال ناگذر اسمهایی میسازد که انتزاعی هسوتند و م هووم
ماهیّ فرایند پایة خود را دارند ،بدون این که م هومی مانند فاع  ،م عول یا ابزار داشوتهباشوند،
مانند نمونههای خنده ،لرزه ،گریه ،چرخه .به باور ما در ساخّ این عنا ر وند با یا اسوکلّ
معنایی مت اوت شرکّمیکند .اینکه این نرریه چگونه از عهدة بیان علوّ ایون موضووع یعنوی
یا وند با دو نقش معنایی بسیار مت اوت برمیآید پرسشی اسّ که پاس به آن سواده نیسوّ.
در هر ورت این مورد یا باید توجیه شود یا میتواند نمونهای نق

برای ایون نرریوه باشود.

بدون پرداختن به علّ این موضوع ،برای این نقشِ وند -ه و پایة فعلی بورای نمونوه خندیودن
میتوان اسکلّهای زیر را ارائه کرد:
(- )41ه

[ -مادّه ،پویا] ([ ]< ،پایه>)]

( )43خندیدن

[+پویا ([ ])]

با قرار گرفتن این فع در درون اسکلّ وند اسکلّ معنایی خنده بهدسّمیآید که چنوین
اسّ:
( )90خنده

[ -مادّه ،پویا] ([ +[ ،]iپویا ([ ])])]i

در این عن ر اشتقاقی ،هر کدام از اجزاء ،تنها یا موضوع دارند .بنابراین با همودیگر هوم-
نمایه میشوند و بر یا عن ر داللّمیکنند .اگرچه پایه در ایون عن ور خوود مفل وة [+پویوا]
دارد ،چون پسوند در این عنا ر هستة عن ر اشتقاقی اسّ ویژگیهای خوود را بوه درون کو
عن ر میتراود .در نتیجه خنده م هوم انتزاعی و فرایندی دارد.
لیرر( )16:4002در پاورقی در مورد وندهای سازندة اسم انتزاعی با م هوم فرایند مینویسد:
همنمایهسازی در فرایند اسمسازی با وندهای  -al ،-ment ،-ationو غیره بسیار پینیدهتور
از آن اسّ که در اینجا مطرحشدهاسّ .مسلماً این همنمایهسازی پیشنهادی برتری دارد :اگرچه
ممکن اسّ بتوان خوانشی در گروههایی مانند  the destruction of the city/the Hunsیوا
 the city’s/the Hun’s destructionبهدسّداد که در آنها موضوع همنمایوهنشودة ونود بوا
موضوع فاع /کنشگر اشراع شدهباشد ولی خوانش برتر و نمایوان آن اسوّ کوه در آن موضووع
همنمایهنشده ،موضوع م عول/کنشپذیر باشد .الرته از لحاظ نحوی امکان اشراع هر دو موضووع
هسوّ ماننود  . the Hun’s destruction of the cityراه حو کامو هومنمایوهسوازی در
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فرایندهای اسمسازی را به تحقیق بیشوتر در ایون زمینوه واگوذارمویکنویم .در اینجوا مون فقوط
ادعامیکنم که خوانشی که در ترکی،هوای فعلوی داریوم و خووانش نمایوان گوروههوای دارای
موضوعهای از لحاظ نحوی ظاهرشده ،از ا

همنمایهسازی آنننانکه بیان شده ،پیرویمیکند.

نمونههای زیر مشابه آن چیزی اسّ که لیرر ( )41:4002به آنها اشارهنمودهاسّ:
( )95خنده بر هر درد بیدرمان دواسّ.
( )94خندة شما نشانة شادی شماسّ.
در ( )95موضوع وند با موضوع بیرونی خندیدن همنمایه شدهاسّ امّا این موضوع میتواند
با موضوع دیگری هم همنمایهشود .به عرارت دیگر سه موضوع میتوانند با هم همنمایه شووند
که در ( )94چنین اسّ :موضوع وند با موضوع بیرونی خندیدن همنمایه شدهاسّ امّا همزموان
این موضوع در نحو هم با موضوعی دیگر که شمااسّ همنمایه میشود .در این سواختار نقوش
معنایی پسوند –ه مانند وند م درساز –ن در خندیدن اسّس چون ( )95از لحاظ معنایی بسویار
به ( )94نزدیا اسّ.
( )99خندیدن شما نشانة شادی شماسّ.
دبیرمقدم ( )516:5912در این باره اعتقاد دارد که در اسمم درسازی در زبان فارسوی فعو
زماندار جمله به م در تردی میشود و به عنوان هستة ساخّ اضافه عمو مویکنود .اگور فعو
جمله متعدی باشد م عول ری  ،و اگر الزم باشد فاع در جایگاه وابستة هسته قرار میگیرد:
( )92الف-علی رفّ.

 -رفتن علی

( )91الف -شکارچی آهو را کشّ.

 -کشتن آهو توسط شکارچی

بنابر آننه گ ته شد ،میتوان دریافّ که در خنده و خندیدن موضوع وند و موضوع بیرونی
آن که در اینجا شما اسّ با هم همنمایه میشوند.
- .3 .4ه صف ساز

پیشتر اشارهشد که شماری از اسمها از رهگذر تغییر مقوله به
نررمیرسد شماری دیگر در ا

ّ تردی میشوند ،اما بوه-

ّ هستند و میتوانند با تغییر مقوله به اسم ترودی شووند.

به باور ما اثرات اینکه ن سّ اسم بوده و به

ّ تردی شده یا برعکا مانع تحلی ما نموی-

شود .بنابراین یکی از نقشهای -ه را ساخّ

ّ میدانیم و اسکلّ معنایی زیر را بورای آن

پیشنهادمیکنیم:
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[-پویا- ،مادّه] ([ ]< ،پایه>)]

اگر اسکلّ بهار را که میتواند به عنوان پایه برای -ه عم کند به ورت زیر نشان دهیم:
[-مادّه ([ ])]

( )93بهار

و آن را در درون اسکلّ –ه قراردهیم اسکلّ معنوایی بهواره بوهدسوّمویآیود کوه در آن
موضوع وند با تنها موضوع پایه همنمایهمیشود و عن ر بهاره بهدسّمیآید کوه دارای مفل وه-
های [-پویا] و [-مادّه] اسّ:
( )91بهاره

[-پویا- ،مادّه ([-[ ،] iمادّه ([])])] i

نمونههای دیگری از

ّهای مشتق عرارت اسّ از یاجانره ،دوساله .این نوع

ّهوا

با تغییر مقوله به قید تردی میشوند .لیرر ( )4002در نرریة خود به ساخّ معنایی قید ندرداختوه
اسّ بنابراین از پرداختن به این مقوله خودداریمیشود.
-.4 .4ه سازندۀ اسم تحقیر ،تصغیر و معرفه

در میان دستورنویسان ،تنها انوری و عالی( )510:5935به نقش معرفهسازی این وند اشواره-
میکنند .به باور ما منشأ این نقش نیز مت اوت اسّ و آن عن ری اسّ که خانلری به آن اشاره
میکند .همانطور که پیشتر بیان کردیم او میگوید« :پسوند َ =[ aدر فارسی اموروزی] بازمانودة
پسوند  aدر فارسی باستان نیسّ بلکه بازماندة «-اَك» ( )-akدر فارسی میانه اسّ که خوود از
پسوند « »-akaپارسی باستان مشتق شده» (نات خانلری.)593-20: 5939 ،
این نکته بیانگر این واقعیّ اسّ که -ه در فارسی کنونی دسّکم دارای دو منشأ مت واوت
اسّ .خانلری ریشة پسوند -ه را پسوند  -akaدر فارسی میانه میداند ولوی بوه نقوش معرفوه-
سازی آن اشاره نمیکند .درخور بیان اسّ که در زبان کردی این پسوند اکنون به گونوهای زایوا
و به عنوان واژهبسّ معرفهساز به ورت به اسم میپیوندد و در شماری از گویشهای
زبان کردی به ورت  درآمدهاسّ .با توجه به همخانوادهبودن زبانهوای فارسوی و کوردی
میتوان ادّعا کرد که نقش ا لی این عن ر زبانی معرفهسازی اسّ و تحری ،،ت وغیر و تحقیور
گسترش یافته یا دگرگون شدة آن نقش اسّ .این نرریه به نقش معرفوهسوازی ندرداختوهاسوّ
بنابراین ما نیز به همین بسندهمیکنیم.
خانلری به نقشهای معنایی تشریه ،ابزار ،مکان ،تحری ،،ت غیر ،تحقیور و نسورّ ایون ونود
اشارهمیکند ،امّا به این موضوع که نقشهای این وند ممکن اسّ منشوأ مت واوت داشوتهباشوند
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اشارهنمیکند .این پرسش نیز مطرح اسّ که اگر معرفهسازی و نقشهای اسومفاعو سوازی یوا
اسم م عولسازی منشأ یکسان دارند چگونه باید این ت اوت و دگرگونی را توجیه کورد؟ پاسو
به این پرسشها بح

دیگر و پژوهش عمیقتری را میطلرد.

 .5نتیجه

آننه مسلم اسّ این اسّ که وند -ه دارای نقشهای معنایی مت اوتی اسوّ .لیرور بور ایون
باور اسّ که یا وند نمیتواند بیش از یا اسکلّ معنوایی داشوتهباشود .بنوابراین دارا بوودن
نقشهای معنایی مت اوت به معنی داشتن اسکلّهای گونواگون نیسوّ بلکوه ناشوی از عوامو
دیگری مانند گسترش معنایی بر اثر فشار کاربردی و همنشینی (با ح ظ اسکلّ معنایی) اسّ.
تالش برای تحلی و توجیه نقشهای معنایی این وند در قال ،یا اسکلّ معنایی به نتیجه
نرسید .بنابراین برای این وند دسّ کم سه اسکلّ معنایی ارائه شد :الف-یا اسکلّ سوازندة
اسم عینی که در مواردی بر اثر عملکرد مت اوت ا

همنمایگی و گسترش معنوایی منجور بوه

نقشهای معنایی اسم م عول ،اسم فاع  ،ابزار و تشریه میشود.
انتزاعی دارای م هوم فرایند پ -یا اسکلّ سازندة

-یا اسوکلّ سوازندة اسوم

ّ .بر پایة نوشتة خانلری ونود کنوونی

ه دارای دو منشأ مت اوت اسّ :یکی از آنها همین وند و دیگری وند معرفهسواز  -akaکوه بوادگرگونی سیما اکنون به

ورت –ه نمایانمیشود .این وند معرفهسواز اکنوون منشوأ م واهیمی

مانند ت غیر ،تحقیر و تحری ،اسّ .امّا دلیو ت واوتهوای دیگور در نقوش معنوایی ایون ونود
مش ص نشد .بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که این نرریه توا کنوون تووان تحلیو نقوش
معنایی این وند را ندارد چون بر خالف پیشبینوی آن ونود -ه دارای چنودین اسوکلّ معنوایی
اسّ.
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