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صرف کاربردشناختی پسوندهای نسبت در زبان فارسی
چکیده
پ سوندهای ن سبت ساز در زبان فار سی «ی ،ین ،ینه ،گان ،گانه ،انه ،ئیه/یه» ه ستند .شواهد
زبانی نشان میدهد که بااتصال این پسوندها به واژه ،غیر از مفاهیم هستهای «منسوب به» و
«مربوط به» در بع ضی از کلمات مفاهیم حا شیهای از قبیل دارندگی ،شباهت ،امکان ،الزام،
من شأ ،جهت ،غایت ،مرتبه ،شیوه ،محدوده ،کمیت ،وا سطه و  ...نیز بردا شت می شود که
درواقع این مفاهیم ثانویه به حوزه کاربرد شنا سی مرتبط می شود .چگونگی ارتباط میان این
مفاهیم هستتتهای و کاربردشتتناختی به حوزه علم صرررف کاربردشررناختی برمیگردد که
نقشهای کاربرد شناختی واژه را طی مراحل ساختواژه و در ارتباط با دیگر واژههای زبان
به تصتتویر میکشتتد .هدف پژوهش حاضتتر ،بررستتی تترفی-کاربردشتتناختی پستتوندهای
اشتقاقی نسبت در زبان فارسی از منظر مدل شعاعی ژورافسکی ( )3331است .نتایج نشان
میدهدکه برخی مفاهیم کاربرد شناختی این پ سوندها با حوزههای معنایی دیگر پ سوندهای
ا شتقاقی زبان نظیر ت صغیر ،شباهت و ات صاف و دارندگی همپو شانی دارد .این ا شتراکات
نشانگر وجود اتصاالت شبکهای بین مفاهیم مختلف زبانی هست که به ورت مستمر و در
طول تاریخ زبان باهم در تعاملاند .گرههای ارتباطی میان شتتبکة معنایی واژگان زبان آنقدر
درهمتنیده است که گاه برجسته شدن یکی از این رابطهها سبب برجسته شدن همزمان چند
شاخه ارتباطی دیگر میگردد و معانی متعددی را همزمان به ذهن متبادر مینماید.
کلیدواژه ها:

رف کاربرد شناختی ،پ سوند ا شتقاقی ن سبت ،رویکرد شناختی ،مدل شعاعی

ژورافسکی.
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 .1مقدمه

معناشناسان شناختی بر این باورند که تمایز قاطعی بین دانش کاربردشناختی و دانش معناشنا سی
وجود ندارد و دانش مربوط به معنای واژه و دانش کاربرد آن هر دو نوعی از دانش معناشتتتناستتتی
محسوب میشوند .به همین دلیل ،دامنة گستردهای از پدیدههای زبانی و غیرزبانی را مورد مطالعه قرار
میدهند و دانش معناشتتناختی و کاربردشتتناختی را بر روی یک پیوستتتار و در امتداد یکدیگر در نظر
میگیرند .آنان بر این باورند که در ذهن ما تنها طرحوارهای از معنای واژهها وجود دارد و معنای قطعی
یک واژه را بافت آن واژه تعیین میکند (روشن و اردبیلی .)17-13 :3133
در پرتو مبانی نظری معناشناسی شناختی زیر حوزههای متعدد علم زبانشناسی رنگی دیگر گرفتند
که از آن میان میتوان به حوزة صرف کاربردشناختی 3اشاره کرد .این حوزه از زبانشناسی ،نقشهای
کاربرد شناختی واژه را طی مراحل ساختواژی به ت صویر میک شد و شرایط کاربرد شنا سی حاکم بر
قواعد رفی را بررسی میکند.
یکی از مفاهیم پایه در حوزة معناشتتناستتی شتتناختی و بهتبع آن در حوزة تترفکاربردشتتناختی،
مقولهبندی 7است که همان توانایی بشر در تشخیص چیزها بهعنوان اعضای یک گروه است .در این
رویکرد مقولهبندی فرایندی همهیاهیچ نی ست ،بلکه اغلب ق ضاوتها در مورد مقولهبندی یک شئ با
تو جه به مفهوم «پیش نمو نه »3ان جام میشتتتود .لی کاف ( )3391در نظر یۀ الگو های شرر ناختی
آرمانی شده 4ادعا کردها ست که لغات ن شاندهنده مقوالت شعاعی 5ه ستند .مقولة شعاعی مقولهای
مفهومی است که دامنة مفاهیم وابسته با توجه به مفهوم پیشنمونه و مرکزی در آن سازمان یافتهاند.
ژورافستتتکی ( )3331با الگو قرار دادن مدل مقولة شتتتعاعی لیکاف و در دل شتتتاخة تتترف
کاربرد شناختی ،بامطالعه رده شناختی مفهوم «ت صغیر» در زبانهای مختلف ب سط و ارتباط معنایی را،
توجیه منا سبی برای تعدد م شخ صههای کاربرد شناختی دان ست و به این نتیجه ر سید که معانی متعدد

1 morphopragmatics
2 categorization
3 prototype
)4 idealized Cognitive Model(ICM
5 radial Categories
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وندهای کوچکستتتاز گستتتتر هایی از مفاهیم مرکزی کودک  /کوچک  /جنس مؤنثاند که با
سازوکارهای مختلف تغییر معنایی نظیر ا ستعاره ،3ا ستنتاج ،7تعمیم 1و انتزاع المدا 1به معانی ه ستهای
(کودک  /کوچک  /جنس مؤنث) مربوط میشوند.
مطالعات معناشناسی شناختی نشان میدهد که گرایشهایی جهانی در تغییر معنا از سمت عینیت
به سمت انتزاعی شدن وجود دارد .ژورافسکی معتقد است که مدل شعاعی معناشناسی تصغیر

با

گرایشهای «یک سویگی »5سازگاری دارد .براین ا ساس معانی ت صغیر در یکزبان خاص در طول
تاریخ زبان ،از مفاهیم مرکزی بهسوی مفاهیم حاشیهای مقوله گستر

مییابند (سویتسر.)3339 ،1

ازآنجاکه مبنای نظری موردنظر ژوراف سکی زبان شنا سی شناختی ا ست و در این چارچوب معنا و
کاربرد همانند دوروی سکه واحد زبانی (در اینجا واژه ) مح سوب می شوند و نمیتوان آنها را از هم
جدا کرد و ازآنجاکه برخی از مقوالت مفهومی-زبانی در زبانهای دنیا مشتتترکاند ،پژوهش حاضتتر با
تمرکز بر روی یکی از فرایندهای رفی مهم در زبان فارسی ،یعنی فرایند اشتقاق پسوندهای نسبت،
در بافتهای مختلف ،در پی آن است که به چگونگی تجلی کاربرد شنا سی در حوزه رف اشتقاقی
زبان فارستتتی و ارتباط تنگاتنگ و تفکیکناپذیر این دو بپردازد تا دریابد که چگونه میتوان بر مبنای
نظری مفروض ساختار رفی-کاربردشناختی این واحدهای زبانی را به تصویر کشید.
شتتایانذکر استتت که ما در این پژوهش با الهام از اشتتنایدر )7001( 7که چند فرض اولیه درباره
مقوله تصغیر داشت ،درباره مقوله نسبت نیز چند فرض اولیه در نظرخواهیم گرفت:
فرض اول  :ن سبت مقولهای

رفا زبانی -ساخت واژی و مخ صوص یکزبان نی ست بلکه یک

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

1 metaphor
2 inference
3 generalization
4 lambda- abstraction
5 unidirectionality
6 E.Sweetser
7 K.Schneide
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فرض دوم  :برای درک بهتر ماهیت نستتبت باید جنبههای تتوری و نقشتتی و تعامل بین عنا تتر
نسبت ساز را در زبان در نظر گرفت .
فرض سوم  :مفهوم نسبت را باید در بافت و به ورت تجربی بررسی کرد .بنابراین مقوله ن سبت
عالوه بر رف با کاربردشناسی نیز در ارتباط است .
ازآنجاکه برخی از مقوالت مفهومی-زبانی در زبانهای دنیا مشترکاند ،پژوهش حاضر با تمرکز بر
یکی از فرایندهای رفی مهم در زبان فارسی ،یعنی فرایند اشتقاق پسوندهای نسبت ،در پی آن است
که به چگونگی تجلی کاربردشتتناستتی در حوزة تترف اشتتتقاقی زبان فارستتی و ارتباط تنگاتنگ و
تفکیکناپذیر این دو بپردازد تا دریابد که چگونه میتوان بر مبنای نظری مفروض ستتاختار تترفی-
کاربردشناختی این واحدهای زبانی را به تصویر کشید.
 -2پیشینۀ پژوهش و مبانی نظری

پژوهشهای انجام شده در حوزة رف کاربرد شناختی در زبانهای دیگر ن سبتا قابلتوجه ا ست
که از آن میان میتوان به موارد زیر اشتتتاره کرد :درستتتلر و مرلین بارباریس ،)3331( 3کالئوس اللو

7

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

1

7037؛ اما در زبان فارسی این موضوع کمتر موردتوجه محققان و زبانشناسان ایرانی واقع شده است.
از معدود پژوهشهای مرتبط با پژوهش حاضتتر میتوان از تتلواتی و هدایتی ( )3133و مقدمکیا و
شفیعی ( )3137نام برد.
-1-2مبانی نظری :نمودار شعاعی پیشنهادی ژورافسکی
در ستتنت مطالعات معناشتتناستتتی چندمعنایی 1را مرکز تغییرات معنایی در نظر گرفتهاند .لیکاف
( )3391معتقد استتتت که کلمه ها معموال دارای بیش از یک معنا هستتتتند و وقتی این معانی باهم در
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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ارتباط قرار میگیرند ،به آن چندمعنایی گفته می شود .بر این ا ساس چندمعنایی به دلیل ات صال کلمات
به شتتتبکهای از مفاهیم واژگانی به وجود میآید که یک مفهوم پیش نمونه و مرکزی وجود دارد که
باعث ارتباط آنها به یکدیگر میشود.
ژورافستتکی یک طرح جهانی واحد را به نام «مقولة شتتعاعی» برای تصتتغیر ارائه داد .وی مفهوم
هستهای تصغیر را در واژگان ،مفهوم «کودک» و «کوچک» میداند .ویژگی «کودک» بهعنوان مشخ صة
مرکزی تصتتتغیر بیان میشتتتود که مفاهیم و معانی کاربردی ،استتتتعاری و ارجاعی دیگر از آن گرفته
می شوند .ژوراف سکی با ارائة مدل جهانی شعاعی خود ،معانی همزمانی و درزمانی ت صغیر را تو سط
نمودار شعاعی به تصویر کشیدهاست .وی نمودار شعاعی را در دو حوزة معناشناسی و کاربردشناسی
بهطور مجزا ن شان داد که هرکدام بیانگر کارکردهای مختلف ت صغیر ه ستند .از د ستاوردهای ا لی
مقوله شعاعی ،فراهم نمودن سازوکارهای متعدد برای ارتباط معانی مختلف یک تکواژ با چندین معنا
است (ژورافسکی .)511 :3331
به لحاظ همزمانی ،این مدل ،معانی مختلف و متناقض تصتتغیر را توضتتی میدهد .درحالیکه به
لحاظ درزمانی ،مقوله شتتعاعی به تتورت باستتتانشتتناستتی معنایی عمل میکند و بیانکننده ستتازو
کارهایهای تغییر معنا است که در سنت زبانشناسی (از ارسطو گرفته تا بلومفیلد  3315و معناشناسان
متأخری چون هین و همکاران  )3333از آنها با عنوان استتتعاره ،استتتلزام قراردادی شتتده 3و تعمیم
یادشتتده استتت و ژورافستتکی ستتاز و کار جدیدی را به نام ،انتزاع المدا به آنها میافزاید که برای
پیشبینی مفهوم تصتغیر به کار میرود (ژورافستکی .)511 :3331 ،ژورافستکی مدعی شتدهاستت که
معانی ت صغیر در یکزبان خاص به لحاظ درزمانی از مفاهیم مرکزی به سوی مفاهیم حا شیهای مقوله
گستر

مییابد (سویتسر.)3339 ،7

 -3روش پژوهش

رو

تحقیق حاضتتر تو تتیفی-تحلیلی و رو

گردآوری اطالعات بخشتتی کتابخانهای و بخشتتی

میدانی استتت .دادههای پژوهش حاضتتر از زبان فارستتی نوشتتتاری و گفتاری (گونه محاورهای) به طرق
1 Conventionalized implicature
2 E.Sweetser
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مختلف گردآوری شده ا ست .در ابتدا از چند فرهنگ لغت زبان فار سی همچون فرهنگ پ سوند در زبان
فارسی رواقی ( ،)3199فرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی فرشیدورد ( ،)3191فرهنگ فارسی
زان سو ک شانی ( )3117و ا شتقاق پ سوندی در زبان فار سی امروز ک شانی ( ،)3113برای فیشبرداری از
کلمات مشتق پسوندی (پسوندهای نسبت) استفادهشده است .جهت تهیه پسوندهایی که کاربردشان در
زبان روزمره و محاوره استتتت ،گفتار روزمره افراد در بافت و موقعیتهای متفاوت مدنظر قرار گرفت.
برای نامگذاری کاربردهای متفاوت پسوندها از کتاب الگوهای رف در زبان فارسی(سامعی و تفسیری
 )3131استفادهشده و درمواردی نیز با درنظرگرفتن پژوهشهای پیشین نوآوریهایی شدهاست.
 -4تجزیهوتحلیل دادهها

در بخش مبانی نظری از چندمعنایی و جایگاه آن در میان معنا شنا سان بهویژه معنا شنا سان شناختی
چون لیکاف سخن گفتیم .از سوی دیگر میدانیم که واحد موردمطالعه در زبان شناسی شناختی ساخت
استتت (از تکواژ گرفته تا واژه ،ا تتطالح و قالبهای گروهی) .در اکثر زبانها پستتوندها بهعنوان یک
ساخت زبانی در سط کاربرد شنا سی دارای چندین معنا ه ستند که به همین دلیل بر این نوع پ سوندها
برچ سب «چندکاربردی »1زده می شود (پریهتو .)11 :7005 ،بهعنوانمثال در فار سی برای پ سوند «ی»،
عموم تتاحبنظران ستتخن فارستتی مفاهیم کاربردی متفاوتی مانند ابتال (ایدزی) ،لیاقت (دیدنی) ،تعلق
(آریایی) ،جنس (چوبی) را برشمردهاند .در ادامة مقاله به مفاهیم ا لی و معانی کاربردشناختی پسوندهای
نسبت میپردازیم.
 -1-4پسوندهای اشتقاقی نسبت در فارسی امروز

"نستتبت" مفهومی جهانی استتت و در زبانهای مختلف به شرریوههای مختلف بازنمایی میگردد.
پژوهشهای انجام شده بیانگر آناند که پ سوندهای «ی ،ین ،ینه ،گان ،گانه ،انه ،ئیه/یه» در گونه نو شتاری
و گفتاری این زبان ن سبت ساز ه ستند .شایانذکر ا ست که در گونة گفتاری (محاورهای) زبان فار سی
پستتوندهای «-اکی» و «-و» نیز همین نقش را دارند (کلباستتی 333:3133؛ تتادقی .)711-751 :3151
مفهوم هستهای این پسوندها« ،نسبت ،دارندگی» است؛ معموال سازنده فت نسبی هستند و به پایههای
1 polypragmy
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مختلفی از قبیل ،استتم (مکان ،زمان ،چیز ،کمیت) ،تتفت ،عدد ،فعل گونه ،متصتتل میشتتوند ( تتادقی
:3117

.)30.
فاتی که با این پ سوندها ساخته می شوند نوعی ارتباط و واب ستگی را با مو وف خود ن شان

میدهند .نوع این ارتباط در بیشتر موارد از بافت کالم روشن میشود ،زیرا غالب این فات بالقوه دارای
چندین معنی هستند و تنها بافت است که یکی از آن معانی را بالفعل میسازد .بهعنوانمثال کلمه «خاکی»
دارای چندین معنی بدین شرح است.
آلوده به خاک ← لباست خاکیه.
فروتن و بیتکبر همانند خاک ← علی خیلی خاکیه.
از جنس خاک ← این جاده هنوزخاکیه (اسفالت نشده).
به رنگ خاک ← رنگ لباسش خاکیه.
ابزاری برای حمل خاک ← این کامیون خاکیه.
یکی از زایاترین پستتوندهای نستتبت ،پسرروند «(گــــ

» استتت که طیف گستتتردهای از معانی

کاربردشناختی را دربردارد :گرمی ،شیری ،هفتگی ،خستگی ،خانگی.
پسوند «ین» :برای بیان نسبت ،جنسیت ،اعداد ترتیبی و نام خانوادگی کاربرد دارد و بسیار زایاست.
پسوند «انه» :پسوندی است که نسبت را میرساند مانند "مردانه"" ،زنانه" و در ورت اضافه شدن به
ری شه فعل ،ا سم آلت می سازد مانند "تازیانه" .در «د ستور زبان فار سی پنج ا ستادی» ( :3111ص )317
پسوند «انه» را ازجمله پسوندهای لیاقت و شباهت برشمرده است.
پ سوند «چی» :این پسوند از ترکی گرفته شده و در فارسی بارورشده و در ورت الحاق به اسم،
ت صدی و ا شتغال و مبالغه در کاری را میر ساند ،منتهی معنای ن سبت در آن غلبه یافته ا ست :پ ستی –
پستچی ( ادقی  3117و .)3110
پسوند «ه» :این پسوند یکی از فعالترین پسوندهای زبان فارسی است که به پایههای مختلفی ملحق
می شود .کلبا سی ( )3133و انوری و احمدی گیوی ( )3110از این پ سوند با عنوان پ سوند ت صغیر و
تحقیر یاد میکنند .برخی از دستور نویسان ،آن را عالمت معرفه تلقی میکنند« :پسره» یعنی پسر معلوم و
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موردگفتگو .واض است در برخی از مشتقات «ه» عالمت نسبت است مانند بهاره ،پاییزه و در برخی از
مشتقات دیگر اسم آلتساز میسازد :تابه ،رنده ،ماله (شعار و حاکمی.)77 :3119 ،
پ سوند «اکی» :پ سوند «اکی» را کلبا سی ( ،)333 :3133در واژههای پولکی ،خرکی ،زورکی ،مفتکی،
سیخکی ،کجکی ،زرتکی ،پیشکی ،دروغکی ،راستکی ،دزدکی ،یواشکی دارای معنی نسبت میداند.
پ سوند «و»:

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

لعاب عاطفی و عامیانه دارد .وی بر این عقیده استتت که معنی اتصتتاف و دارندگی یکی از معانی متعدد
نسبت است که این معنا بر سایر معانی غلبه یافته و در بیشتر ترکیبات ظاهرشده است .البته این اتصاف
و دارندگی به همراه بار منفی ،مبالغه و کثرت را میرساند مانند سیبیلو ،شپ شو ،ریغو ،بوگندو ،فسف سو،

هافهافو ،جیغجیغو ،جیرجیرو ،نقنقو ،عرعرو ،غمپزو ،غرغرو ،قدقدو ،دماغو.
پ سوند «ئیه/یه» :این پستتوند که ا تتال از عربی گرفتهشتتده در فارستتی کاربرد خا تتی پیدا میکند.
نخستتت برای ستتاخت استتامی اماکن مانند  :روستتیه ،ترکیه ،زعفرانیه و دیگر آنکه به استتمهای خاص
میچستتبد و نستتبت را میرستتاند و درعینحال داللت بر جمع و گروه نیز دارد مانند:قاجاریه ،زندیه،
حروفیه و غیره .این وند به ا سم نیز میچ سبد و

فت یا ا سم من سوب می سازد :خیریه  ،نقلیه ،فعلیه،

نظمیه ،مالیه ،دفاعیه و غیره.
 -2-4بررسی تاریخی مفاهیم پسوندهای اشتقاقی نسبت

بر استتاس مبنای نظری پژوهش ،فرض ما بر این استتت که تاریخ زبان تعیینکننده مفاهیم هستتتهای
ساختهای زبانی است .بر این اساس الزم است به بررسی تاریخی پسوندهای نسبت نیز بپردازیم.
پسوند  ainaدر دوره باستان به اسمهایی که بر مواد داللت میکردند ملحق میشده و از آنها فت
نسبی میساخته است .این پسوند به ورت  ēnبه ایرانی میانه غربی رسیده که برای ساختن فت نسبی
از اسم ذات ،فت از اسم معنی و فت فاعلی از فت تفضیلی به کار میرفته است .پسوند  ēnمیانه
غربی به ورت «ین» به فار سی دری ر سیده ا ست که برای ساختن فت ن سبی از ا سم ذات (آهنین،
چوبین ،زرین) ،برای ساختن

فت از ا سم معنی (غمین ،خ شمین) و برای ساختن

فت تفضیلی (بهین) کاربرد دارد (ابوالقاسمی.)115 ،131 ،107 :3115،

فت فاعلی از
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پسوند  ēnagفارسی میانه ،ورت دیگر  ēnدر فارسی دری ،به ورت «ینه» درآمده است و برای
ساختن فت نسبی از اسم ذات (زرینه ،سفالینه ،پشمینه) و برای ساختن اسم نسبت از فت تفضیلی
سماعی (پیشینه ،بیشینه ،بهینه) کاربرد دارد (همان.)111 :
ابوالقاسمی (ص  )119میگوید که پسوند  iایرانی باستان که برای ساختن فت نسبی به کار میرفته
به ایرانی میانه غربی نر سیده ولی از ترکیب آن با پ سوند  kaپ سوند  ῑgدر دورة میانه بهوجود آمد که برای
ساختن فت ن سبی به کار میرفته است .سپس این پ سوند ( )ῑgبه ورت «ی» به فارسی دری رسیده
است که برای ساختن فت نسبی به کار میرود :آبی ،شیرازی .از پیوستن «ی» به مصدر فتی بهوجود
میآید که به آن فت لیاقت میگویند :گفتنی (الیق گفتن) ،دیدنی (الیق دیدن) (همان.)101،111 :
در فارستتی باستتتان از ترکیب دو پستتوند  ،ak + ānبه دورة ایرانی میانه غربی  gānو به فارستتی دری
به ورت «گان» رسیده است .این پسوند برای ساختن فت نسبی از اسم به کار میرود :بازرگان ،دهگان.
پسوند  ānagدورة میانه برای ساختن فت از اسم به کار میرفته است و این پسوند به ورت «انه»
به فار سی دری ر سیده ا ست که برای ساختن

فت از ا سم به کار میرود :دیوانه ،زنانه .پ سوند ānῑg

پهلوی اشکانی ترفانی به فارسی دری نرسیده است .این پسوند وارد زبان عربی شده و در آن زبان برای
ساخت ا سم من سوب به کار میرود ،ا سمهای من سوب عربی که با «انی» ساخته شدهاند به فار سی وارد
گردیدهاند :جسمانی ،روحانی (همان 173 ،و .)119
در فار سی با ستان پ سوندهای  k + āna + kaباهم ترکیب می شدهاند که به دورة ایرانی میانة غربی
به ورت پ سوند  gānagو به فار سی دری به ورت «گانه» ر سیده ا ست .این پ سوند برای ساختن
فت از عدد به کار میرود :یگانه ،دوگانه ،پنجگانه (ابوالقاسمی.)119 :3115 ،
«کی» برای ساختن فت و قید به کار میرود و پ سوند جدیدی ا ست که ظاهرا از ترکیب پ سوند
«ک» تصغیر و «ی» نسبت به وجود آمده است :فت (جگرکی) ،قید (زورکی ،خرکی) (همان )117 :که
کاربرد آن بیشتر در گونة محاورهای زبان است.
برر سی تاریخ وندهای ن سبت ن شان داد که مفهوم اولیه و ا لی این وندها «ن سبت» بوده و معانیای
چون «مربوط به» و «من سوب به» از آن م ستفاد می شود؛ اما در فار سی امروز ،وندها عالوه بر این مفهوم
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پایه ،مفاهیم کاربردشتتتناختی متنوع دیگری نیز دارند که در طول زمان و بر استتتاس ن یاز زبانوران ،با
سازوکارهای مختلفی ،از مفاهیم مشتق شدهاند .در ادامه به بیان هر یک از این کاربردها پرداخته میشود.
 -3-4کاربردهای پسوندهای اشتقاقی «نسبت» در فارسی

ستته مفهوم هستتتهای نستتبت عبارتاند از «شررباهت ،اتفرراف و دارند ی و نسرربت» که مفاهیم
کاربردشتتناختی مانند تعلق ،امکان ،الزام ،منشتتأ ،جهت ،غایت ،مرتبه ،شتتیوه ،کمیت ،واستتطه ،تحبیب،
پوشش ،وابستگی ،مفعول ،تعلق ،ابتال ،شغل ،آغشتگی و لیاقت از آنها منتزع میشود.
 -1-3-4کاربرد «شباهت» پسوندهای نسبت فارسی

ا ستنتاج فرایند تغییر معنی ا ست که در آن یک تکواژ معنی جدیدی ک سب میکند و این معنا وامدار
معنای قبلی خود ا ست (ژوراف سکی .)553 :3331،پ سوندهای ن سبت ساز با ا ستفاده از همین سازوکار،
مفهوم «شتتتباهت» را از مفهوم پایه و اولیة خود ،یعنی «مربوط به» بستتتط دادهاند و از همان طریق معانی
کاربردشناختی متعددی چون شباهت در شکل (مثلثی ،حلزونی) ،رنگ (عنابی ،نارنجی) ،جنس (آهنین،
زرین ،پشمین ،چرمی) یا شایستگی (شاهانه ،سلطنتی) را با ساخت فت بیان میکنند.
این پ سوندها به ا سم ملحق می شوند و ا سمهایی می سازند که بر ا شیایی داللت میکنند که به پایه
شباهت دارند :انباری ،عدسی ،مغزی  ،توری .پسوند «ی» در الحاق به بعضی مصدرهای فارسی و اسم
م صدرهای عربی ،مت ضمن معنی شای ستگی و لیاقت مو وف برای عمل پایه ا ست؛ مانند خوردنی،
دیدنی ،تماشایی.
 -2-3-4کاربرد «دارند ی» پسوندهای نسبت فارسی

در زبان فارسی ،مفهوم «اتصاف و دارندگی» بهطورمعمول با استفاده از پسوندهای «-ناک»(غمناک)،
«-گین»(اندوهگین)-« ،بار»( شرربار)-« ،ور»(هنرور)-« ،وار»(عیالوار)-« ،مند»(دردمند) و «-و»( سیبیلو ،در
گونه محاورهای) ،بیان میشتتود اما پستتوندهای نستتبت نیز در ادوار متأخر زبان فارستتی با یکی دیگر از
سازوکارهای تغییر معنا ،یعنی «تعمیم» مفهوم ات صاف و دارندگی مییابند .تعمیم یکی دیگر از فرایندهای
تغییر معنا ست که در آنیک ورت زبانی برخی ویژگیهای معنایی خود را از د ست میدهد و مفهوم
انتزاعی کسب میکند که از تأثیر مفهوم قبلی کاسته و در طیف گستردهای از بافتها به کار گرفته میشود
(ژورافسکی .)551 :3331

سال هفتم ،شمارة دوم

رف کاربردشناختی پسوندهای...

36

معانی کاربرد شناختی پ سوندهای ن سبت که با سازوکارهای مختلف از مفهوم درجة دوم «دارندگی»
منتزع شدهاند ،عبارتاند از:
«ابتال» :نسبت دادن بیماری و داشتن عارضهای برای شخصی از طریق فرایند استنتاج به هستة معنایی
«دارندگی» پیوند میخورد :حصبهای ،تراخمی ،وسواسی ،میگرنی.
«پو شش» :ن سبت دادن و یا دا شتن پو ش شی ،به شخص خا ی از طریق فرایند ا ستنتاج به ه ستة
معنایی «دارندگی» مربوط میشود :کالهی ،چادری ،کرواتی.
«آغ شتگی» :ن سبت دادن آلودگی یا آغ شته شدن به مادهای از طریق فرایند تعمیم به ه ستة معنایی
«دارندگی» مربوط می شود .دا شتن آلودگی سطحی با ا ضافه کردن پ سوند ن سبت «ی» به ا سم مایعات
گوناگون (بهاستتتتثنای آب) ،به استتتم پودر ،خمیر یا هر مادهای که بتواند لک یا اثر کثیف کنندهای روی
چیزی باقی بگذارد مت صل می شود و فتهایی می سازد که گویای کثیف شدن چیزی بهو سیلة مادة
مذکور در ریشتته میباشتتند (کشتتانی)35 :3113 ،؛ مانند خاکی ،خونی ،روغنی ،جوهری ،نفتی ،ماتیکی،
آردی ،زهرآگین ،چرکین ،رنگین.
«تعلق» :نستتبت دادن یا داشتتتن تعلق از طریق فرایند استتتنتاج به هستتتة معنایی «دارندگی» مربوط
میشتتتود .در مرتبة پایینتر نیز بازهم با ستتتازوکار استتتتنتاج ،کاربردهای متعددی به مفهوم «تعلق» پیوند
میخورند که عبارتاند از :زمان (هجری) ،مکان (ایرانی) ،زبان (انگلیستتی) ،مستتلک (استتالمی) ،ملیت /
قومیت (آلمانی/آریایی) ،تخصیص (ورزشی) ،مجموعه (قاجاریه).
"وابستگی "( :پسوند اعتیاد) :داشتن ویژگی که شخص به ورت نسبتا دائمی بدان وابسته است از
طریق فرایند استنتاج به هستة معنایی دارندگی مربوط میشود .پسوند وابستگی مو وف را به به ورت
اعتیاد و عالقه شدید ،عادت و غیره نشان میدهد :مانند تریاکی ،منقلی ،هروئینی ،گرتی ،سیگاری ،دودی،
الکلی ،ددری ،دعوایی.
«ا شتغال» :مفهوم شتتغل و پیشتتهای دائمی از طریق فرایند تعمیم به هستتتة معنایی «دارندگی» مربوط
میشود :نفتی ،یخی ،لبویی.
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«فاعلیت» :مفهوم فاعلیت از طریق فرایند تعمیم به ه ستة معنایی «دارندگی» مربوط می شود :انقالبی،
پروازی ،تهاجمی ،جنگی ،گ شتی ،مالقاتی .کاربرد «فاعل» نیز بهنوبه خود با سازوکار تعمیم به دو کاربرد
دیگر یعنی «الزام (رفتنی) و امکان (شتتکستتتنی)» پیوند میخورد .الزم به ذکر استتت به علت چندمعنایی
بودن بسیاری از این واژهها ،تنها بافت است که معنای این واژهها را از واژههای یکسان در بافت متفاوت
تمیز میدهد.

«مناسبت» :برای بیان مناسبتها از پسوند «گان» استفاده می شود مانند مهرگان ،مردادگان .گاهی نیز
پستتوند «ان» برای مناستتبات به کارمی رود که البته این مشتتتقات مفهوم مصتتدری دارند مانند حنابندان،
بلهبران ،شیرینیخوران ،عقدکنان ،برگریزان ،پاییزان ،گوسفندکشان ،کلوخاندازان ،آتشسوزان .این مفهوم
مستقیما از مفهوم مرکزی نسبت با سازوکار استنتاج مشتق میشود.
«محدوده» :قرار داشتتتن در محدوده مکانی و زمانی معینی از طریق فرایند استتتنتاج به هستتتة معنایی
«دارندگی» مربوط میشود :ابتدایی ،اجتماعی ،تشکیالتی ،آبرفتی.
«مفعول» :ن سبت دادن کاری انجامگرفته به ک سی یا چیزی از طریق فرایند ا ستنتاج به ه ستة معنایی
«دارندگی» مربوط میشود :اختراعی ،اخراجی ،ارسالی ،اشغالی ،تعویضی ،محضری.
«شریوه» :نستتبت دادن نحوة وقوع انجام کاری از طریق فرایند استتتنتاج به هستتتة معنایی «دارندگی»
مربوط میشتود :چپکی ،دروغکی ،کجکی ،کشتککی ،هولکی ،پیمانی ،شتیفتی .مفهوم کاربردی «شتیوه»
بهنو بة خود با فرای ند تعمیم با دو کاربرد زیر مقو لهای دیگر یعنی «ستتتر عت» (یواشتتتی ،زودی) و
«سبب»(اشتباهی ،تصادفی) پیوند میخورد.
«مرتبه " :داشتتتن مقام یا مرتبه از طریق فرایند استتتنتاج به هستتتة معنایی» دارندگی مربوط میشتتود:
دهگان ،دگان ،یگان ،آخری ،اولی ،دومی.
«غایت/هدف» :داشتتتن غایت یا هدف از طریق فرایند استتتنتاج به هستتتة معنایی «دارندگی» مربوط
میشود :ادراتی ،شکاری ،جنگی و ورزشی.
«منشأ» :نسبت دادن منشأ و داشتن سرچشمهای برای شخصی یا چیزی از طریق فرایند استنتاج به
هسته معنایی «دارندگی»  :آسمانی ،ارثی ،بومی ،خارجی ،گیاهی ،لبنی.
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«جهت " :نسبت دادن ویژگی به چیزی یا شخصی که جهت و سمت (زمانی/مکانی) معینی دارد ،از
طریق فرایند استنتاج به هستة معنایی» دارندگی :پسکی ،پیشکی ،عقبکی ،دمغروبی ،سرشبی ،سر بحی.
 -3-3-4کاربرد «کمیت»« ،تحبیب» و «واسطه»:

معنای کاربردشناختی «کمیت» با سازوکار استعاره مستقیما از هستة معنایی «نسبت» منتزع میشود؛ مانند
تمامی ،جملگی ،ساعتی ،سطلی ،فلهای ،دوتایی ،دونفری ،دویستلیتری ،دهتایی ،دهمتری ،پنجتومنی.

به تبعیت از ژورافستتکی ( ،)511:3331برای تو تتیف این مفهوم ،میتوان استتتعارة «اندازه ،مرکزیت
مقوله است» را مطرح کرد و آن را با مرکزیت و اهمیت مقوله «نسبت» مرتبط دانست .اعضای مرکزی یا
هستهای مقوله با اندازه بزرگ پیوند دارند و اعضای حاشیهای و کماهمیت با اندازه کوچک در ارتباطاند.
کاربرد «تحبیب» با ستتازوکار استتتعاره از مفهوم هستتتهای «نستتبت» منتزع شتتده استتت .به تبعیت از
ژورافسکی ( ،)511:3331برای تو یف این مفهوم ،میتوان استعارة «گروهها خانوادهاند و با یکدیگر نسبت
دارند» را طرح کرد و آن را بسط معنایی هستهای «نسبت» دانست که بر اساس آن عضویت در گروه ،شبیه
عضویت در خانواده است .عضو گروه بهمثابه یک کودک در خانواده محبوب است (همان.)519-511 :
این وندها با مخفف کردن استتامی و القاب افراد باعث کم شتتدن فا تتله اجتماعی میشتتود و حس
نزدیکی و

میمیت را القا میکند :فری ،شم سی ،ا سی ،ابی (در این واژهها ابتدا فرایند کوتاه سازی و

سپس فرایند وندافزایی «-ی»

ورت پذیرفته ا ست) .گاه برای اع ضای نزدیک خانواده به کار میرود

مامانی (مامان من) ،بابایی (بابای من) ،دادا شی (دادا

من) ،حیوانی ،خانمی ،دادا شی ،طفلی ،ابی ،ا سی،

افی( ،آغازه این ترکیبات اسم کوچک افراد است که کوتاه میشوند).
کاربرد «واسررطه» :کاربرد واستتطهگری ،ارتباطی یا ابزاری از طریق فرایند تعمیم با مفهوم هستتتهای
«نسبت» پیوند میخورد :زمینی ،تلفنی ،اینترنتی ،رادیویی ،هوایی ،ارزی ،بلیتی ،چکی ،حوالهای.
 -5نمودار مقولۀ شعاعی پسوندهای نسبت در زبان فارسی

مقولة شعاعی بازنمایی نموداری یک مقولة چندمعناست و متشکل از یک معنای مرکزی و ا لی از
«پیش نمونه» استتت که با گستتتر

مفهومش در شتتبکهای از گرهها و پیوندها بازنمایی میشتتود .گرهها،

نمایانگر معانی و پیوندها ،ن شانگر گ ستر های ا ستعاری ،انتقال در قالب طرحوارههای ذهنی ،انتقال به
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حوزههای مختلف یا ا ستنتاج ا ست .بدین ترتیب ،مقولة شعاعی هنگامیکه بهعنوان یک پدیده همزمانی
تعبیر و تفسیر گردد روابط انگیخته (فعال) بین مفاهیم یک مقوله چندمعنا را تو یف میکند و هنگامیکه
بهعنوان یک مو ضوع درزمانی موردتوجه قرار گیرد به تعمیمهایی دربارة سازوکارهای مختلف تغییر معنا
دستت مییابد (ژورافستکی .)517 :3331 ،با الهام از مدل ژورافستکی پژوهش حاضتر نمودار ( )3را از
شبکة شعاعی معنی-کاربردشناختی پسوندهای نسبت در زبان فارسی ،ارائه میکند .در این نمودار ،گرهها
معرف مفاهیم و پیوندها معرف سازوکارهای تغییر معنا است .سازوکار استنتاج با) (Iاستعاره با ) (Mو
تعمیم با ( )Gنشتتان دادهشتتده استتت که در دو حوزه معنا و کاربردشتتناستتی به تتورت مجزا معانی و
کاربردهای مختلف نسبت را به تصویر کشانده است.
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پیشتر گفتیم که در طول تاریخ فارسی باستان و میانه مفهوم هستهای پسوندهای نسبت «مربوط به» و
«منسوب به» بوده است ،در نمودار ( )3این مفاهیم را بهعنوان مفهوم هستهای نسبت در نظر گرفتهایم.
مابقی معانی و مفاهیم نسبت از این دو مفهوم ا لی نشأت میگیرند .در حقیقت در فارسی نو گ ستره
معنایی این پسوندها با سازوکارهایی چون استنتاج ،تعمیم و استعاره بسط یافته و مفاهیم کاربردشناختی
عمدهای چون «شتتتباهت و دارندگی» و کاربردهای فرعیتر دیگری چون «تحبیب ،ابتال ،آغشتتتتگی،
شیوه ،واسطه ،شایستگی و  »...پیداکردهاند.
آنچه درروند تغییر معنایی این پسوندها بهویژه برخی از آنها (-ی و – ین و –و) قابلتوجه است
این است که بسط مفهومی -معنایی این پسوندها به گونهایی بوده است که با مفاهیم دیگر پسوندهای
زبان فارسی نظیر پسوندهای شباهت ،اتصاف و دارندگی و تصغیر همپوشانی یافته است .بیش از همه
سازوکار استنتاج ،سپس تعمیم و درنهایت استعاره سبب فرایند بسط و تغییر معنای این پسوندها در
طول تاریخ زبان شده است.
 -6بحث و نتیجه یری

در معناشناسی شناختی ،یک واژه بهتنهایی نمایانگر مجموعهای از عنا ر معنایی نیست و ساختار
معنایی
ماهیتا دائرهالمعارفی ا ست و این دانش ا ست که امکان درک و تف سیر تکواژها ،واژهها و درنهایت
جملهها را برای ما فراهم میسازد .در حقیقت مفهومسازی فرایندی است که حا ل عملیات مفهومی
و دانش دائرهالمعارفی است .ذهن افراد با بهکارگیری دانش دائرهالمعارفی خود قادر است اعضای یک
گروه مرتبط را ت شخیص دهد و در یک مقوله جای دهد .این توانایی در سازماندهی زبانی ذهن افراد
نقش بسزایی دارد .کلمات به شبکهای از مفاهیم واژگانی متصل هستند که معموال یک معنای مرکزی
باعث ارتباط آنها با یکدیگر میشتتود و افراد با مقولهبندی به ستتازماندهی مفاهیم در شتتبکه دانش
دائرهالمعارفی خود میپردازند.
همانطور که قبال اشتتاره شتتد ،معناشتتناستتانشتتناختی بر این عقیدهاند که معناها عبارتهای ذهنی
هستند و دانش زبانی بخشی از شناخت کلی بشر است و در حقیقت زبان به جهان خارج اشاره ندارد،
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بلکه به مفاهیم موجود در ذهن ستتخنگو مربوط میشتتود؛ بنابراین به نظر میرستتد که مجموعهای از
مفاهیم واژگانی ذهن بشتتری ،زیرمجموعهای از مفاهیم کلیتری محستتوب میشتتوند .بهعبارتدیگر،
مفاهیم مختلف در ذهن انستتتان مقولهبندی میشتتتوند .هنگامیکه فرد در موقعیت خاص کالمی قرار
میگیرد ،به یکی از فایلهای ستتازمانیافته مربوط در ذهن مراجعه میکند و یکی از مفاهیم مقولهبندی
شده را گزینش و مفهوم را درک مینماید .اگر ادعا کنیم که قادر به تعریف کلیه مفاهیم مربوط به یک
پستتوند هستتتیم ،درواقع متوجه خواهیم شتتد که گاهی معنای پستتوندی ،کلیه تنوعات همراه مفهوم
واژگانی را در برنمیگیرد؛ بنابراین برای درک منظور ستتتخنگو ،به دانش دائرهالمعارفی و دانش لغوی
بافتمدار نیازمندیم .این بدان معنا است که معانی که با پ سوندها همراه ه ستند غالبا از پیکره پیچیده و
درهمتنیدهای از دانش ما استخراج میشوند.
یکی از دستتتتاوردهای مهم این پژوهش این استتتت که زبان در طول تاریخ خود ،به تتتورت
شبکهای عمل میکند .شبکهای درهمتنیده و پیچیده که باعث خلق معانی و کاربردهای متعددی در
زبان می شود .گاه معنای کاربرد شناختی یک پ سوند ن سبت ،با معانی و کاربردهای دیگر پ سوندهای
نسبت یا حتی دیگر پسوندهای زبان فارسی نظیر پسوندهای شباهت ،اتصاف و دارندگی و ت صغیر
همپوشتتتانی پیدا میکند .کلیه پستتتوندهای موردبحث این پژوهش (ی ،ین ،ینه ،انه ،چی ،اکی و)
همگی حول یک شتتبکه در حال چرخشاند و به نحوی با یکدیگر در ارتباطاند .این مشتتترکات و
ارتباطات نشانگر وجود اتصاالت شبکهای بین مفاهیم مختلف زبانی است که به ورت مستمر باهم
در تعاملاند .گرههای شتتبکه معنایی آنقدر درهمتنیدهاند و از زوایای مختلفی باهم در ارتباطاند که
گاه برج سته شدن یک واژه یا عبارت در ذهن میتواند همزمان باعث تداعی چندین معنا شود .در
مطالعات روانشتتتناستتتی زبان این مستتتبله به اثبات رستتتیده استتتت (برای مثال ر.ک به نجفیان
.)3199
نکته قابلتوجه دیگر این است که فرایند تغییر معنا در پسوندهای نسبت زبان فارسی نیز با ادعای
«یک سویگی» مدل شعاعی لیکاف ( )3391و ژوراف سکی ( )3331منطبق ا ست .به این معنا که معانی
پسوندهای نسبت در زبان فارسی به لحاظ درزمانی از مفاهیم مرکزی به سوی مفاهیم حاشیهای مقوله
گستر

مییابد.
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