
1

*ار در زبان فارسینده و ـبررسی نقش معنایی پسوندهاي ـَ 

دوستاندکترغالمحسین کریمی
دانشیار دانشگاه تهران

ابراهیم مرادي
کارشناس ارشد زبانشناسی

)128تا 101از ص (
)07/12/89: تاریخ پذیرش، 30/01/89: تاریخ دریافت(چکیده 

به بررسی  نقش معنایی ) 2004(واژگانی لیبر-اییاین مقاله در چهارچوب نظریۀ نمود معن
، 1مـاده : این نظریه با استفاده از شـش مشخّصـۀ معنـایی   .پردازدار میـو  پسوندهاي ـَ نده 

و یـک  6و سـاختمند 5، مقید4)وجرا(، وضع یا جایگاههاي رویدادي استنباطی 3، مکان2پویا
ي از جمله وندها و عملکـرد آنهـا را   نمایگی ، نقش معنایی عناصر واژاصل به نام اصل هم

عناصـر  در ایـن نظریـه همـۀ   . کنـد در فرایندهاي ترکیب، اشتقاق و تغییر مقوله بررسی می
نحـوي و موضـوع   معنایی، اسکلت معنایی، زیرمقوله بنديواژي از جمله وندها مشخّصۀ

. ضعیف استشان بسیارمعنایی ندارند و یا بدنۀ معناییدارند؛ اما وندها یا بدنۀ
سازي، چندمعنایی واژهار درَنده و ـ ـدر این مقاله، دلیل عملکرد متفاوت پسوندهاي  

با استفاده از این دیدگاه .شودها و تشابهات آنها بررسی میطور کلّی منشأ تفاوتبودن و به
نقشـهاي  پذیري یا شود که نقش این وندها نقشهاي معنایی کنشگري و کنشمینشان داده 

هـایی  نحوي فاعلی و مفعولی نیست بلکه این وندها هم مانند سایر عناصر واژي، مشخّصه
کنند و دلیل چندمعنایی بودن وندها ناشـی از عملکـرد متفـاوت    ها اضافه میمعنایی به پایه

. نه نقش معنایی آنها7نمایگی استاصل هم

gh5karimi@ut.ac.ir: مسئولنشانی پست الکترونیکی نویسنده
1/1/34241345از اعتبارات معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در قالب طرح پژوهشی شماره این پژوهش با استفاده *. 

.دانیم از معاونت محترم پژوهشی تشکر نمائیمدر اینجا الزم می. شده استانجام 
1. material 2. dynamic
3. location 4. Inferable Eventual Position or State (IEPS)
5. Bound (B) 6. composed of  individuals (CI)
7. co-indexing principle

1390، بهار و تابستان 1، شمارة 2ی، دورة پژوهشهاي زبان



1390، بهار و تابستان 1، شمارة 2ی، دورة پژوهشهاي زبان/ 2

.سازينمایهمعنایی، اصل همیی، مشخّصۀواژگانی، اسکلت معنا-نمود معنایی:هاي کلیديواژه

مقدمهـ1
اسـت؛ بـراي نمونـه    شناسـان و فیلسـوفان بـوده    زبانی از دیرباز مورد توجـه زبـان  معنی

پرداختنـد کـه بـه    مسائل مـی بارةهاي مختلف به بحث درشناسان هندي از دیدگاهزبان«
اینـان از جملـه   . شودط میطبیعت معناي کلمه و طبیعت معناي جمله و فهم آن دو مربو

تـوان معـانی را بـه مثابـۀ خـواص طبیعـی       کوشیدند معلوم بدارند که تا چه حدي میمی
را از هـم معنـی  شناسـان در گذشـته  زبـان ). 1370:295روبینـز،  (» کلمات در نظر آورد

معـانی کلمـات و تغییرپـذیري و    هندیان دربارة«کردند؛ مثالً زوایایی متفاوت بررسی می
هـاي عمـدة  کردند و معناي کلمه را یکی از ویژگـی بسیار میپذیري آنها اندیشۀمصداق
هاي نامحدودي را پاسخ گوید کـه  شود زبان بتواند خواستگرفتند که سبب میزبان می

شناسـان بـراي بررسـی    بعضی از زبان). همانجا(» گذارندبرآوردن آنها را به عهدة آن می
یلمزلف هر دو حوزة لفظ و معنـا را قابـل   . چکتر از واژه بودندمعنی قائل به اجزایی کو

توان در را میمادیاندانست؛ براي مثال، بر آن بود که کلمۀمیهاي نهاییتحلیل به سازه
ن تحلیـل  -ا-ي-د-ا-یا بـه حـروف م  /m/,/ā/,/d/,/i/,/y/,/ā/,/n/هايلفظ به واجحوزة

: همـان (تجزیـه نمـود  » مفـرد «و » مؤنث«و » باس«محتوا به مشخّصات کرد و در حوزة
شناسانی مانند یلمزلف به فکـر بررسـی معنـی از رهگـذر     ها پیش زباناگرچه مدت).  421

هـاي  هـا از مشخّصـه  شناسان براي بررسـی واج هاي معنایی بودند، بعد از آنکه واجمشخّصه
معنـایی را در بررسـی   هـاي  شناسان هم عمـالً مشخّصـه  استفاده کردند، معنیدهندهتمایز

منـد بـه بررسـی معنـی از رهگـذر      شناسـانِ عالقـه  گرفتند و اکنون نیز معنـی کارمعنی به
هـاي پیشـین بـه بررسـی عناصـر واژي      هاي معنایی، با تغییر و اصـالح نظریـه  مشخّصه
است که بحث حاضر نیـز بـر اسـاس    )2009؛ 2004(این افراد لیبر لۀاز جم. اندمشغول
.اوستنظریۀ 

لیبـر بهتـر اسـت در مـورد مزایـا و معایـب       پیش از وارد شدن به بحث و بیان نظریۀ
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278: 1383(صـفوي  . هاي معنایی در بررسی معنی، نکاتی را بیان کنـیم استفاده از مشخّصه
:کندباره چنین نقل میدر این) 248: 2004(از سعید ) 277-

طریق که معموالً و تحلیل معنی از این9ییهاي معنایا نخستی8هاي معناییطرح مؤلّفه
نخست : تواند از سه امتیاز موجه برخوردار باشدشود، میمینامیده10ايتحلیل مؤلّفه

اینکه در بررسی شرایط الزم و کافی براي تعیین روابط مفهومی در سطح واژه و روابط 
تواند اینکه میمعنایی در سطح جمله، روشی اقتصادي را پیش رویمان بگذارد؛ دوم 

معنی را به مطالعات صرفی و نحوي پیوند دهد و سوم اینکه اگر چنین مطالعۀ
تمامی این . توانند به درك ساختار ذهن آدمی کمک کنندهایی جهانی باشند، میمؤلفه

.هایی شداند که اساساً بتوان قائل به وجود چنین مؤلفهطرحامتیازها البته زمانی قابل
انتقادي یا ایراد را در مورد تحلیل شناسان دو نکتۀزبان) 283: 2004(اور سعید به ب

اي از این دسته. اندهاي معنایی در بررسی معنی ابراز کردهاي یا استفاده از مشخّصهمؤلفه
) هاي معنایی یا ذرات معنـایی یا مؤلفه(هاي معنایی شناسان در مورد ماهیت نخستیزبان

، )1975(براي نمونه فـودور . سفی و هم از لحاظ روانشناختی انتقاد دارندهم از لحاظ فل
هـاي معنـایی، صـورت دیگـر همـان      کنند که مؤلفـه ادعا می) 1981(و فودور و دیگران

کـاري کـه در ایـن زمینـه     . رویکرد شرایط الزم و کافی براي بررسـی معنـی واژه اسـت   
عنایی و مناسب بودن ذرات و تعداد هاي مرسد، تعیین دقیق نخستیغیرممکن به نظر می

هـاي  مؤلفـه : اسـت تـر بیـان کـرده   واضح) 309: 1383(همین موارد را صفوي . آنهاست
معنایی چیزي جز همان شرایط الزم و کافی نیسـت و بـا آوردن آنهـا در میـان قلّـاب و      

هـا  شود؛ زیرا اوالً هـیچ محـدودیتی بـراي آن   اي حل نمیمسأله–و + استفاده از عالمت 
ناچـار بـه   شـوند بـه  میها از زبان انتخاب توان قائل شد؛ ثانیاً از آنجا که همین مؤلفهنمی

اي دارد و اتفـاق  سـلیقه ها بیشتر جنبـۀ دور و تسلسل خواهیم افتاد و ثالثاً انتخاب مؤلفه
هاي شناسان از استفاده از ابزاردستۀ دوم زبان. ها وجود ندارداین گزینشنظري در مورد 

8. semantic component
9. semantic primitives
10. componential analysis
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اند و معتقدند که ایـن ابزارهـاي فرازبـانی    ها و نمودارها ایراد گرفتهفرازبانی مانند نشانه
مند نیستند و در واقع یک زبان قراردادي دیگر هستند که باز بایـد بـه زبـان طبیعـی     نظام

اي از گویـد نسـبت دادن مجموعـه   این یـک انتقـاد فلسـفی اسـت و مـی     . ترجمه شوند
.تواند یک تحلیل معنایی باشدا گروه نمیها به یک واژه ینخستی
:گویددر مورد ایراد اول می) 1383:309(صفوي

هاي معنـایی معمـوالً از   شناسان  براي معرّفی مؤلّفهاین ایرادها بحق واردند؛ زیرا معنی
هاي معنایی را اند که ساده و روشن باشند و بتوانند وجود مؤلفهکردههایی استفادهنمونه

هـاي معنـایی   به همین دلیل است که در اکثر این دسته از مطالعات، مؤلفه. کنندتوجیه 
انـد و کسـی بـه سـراغ تعیـین      و از این قبیل مطـرح شـده  » زن«، »مرد«هایی نظیر واژه

» بوزینـه «و » سوسـک «یا حتّـی  » شرف«، »شخصیت«هایی نظیر هاي معنایی واژهمؤلفه
با تردیـد  » شرف«اي نظیر معناییِ واژهولین مؤلفۀاست؛ زیرا ما حتّی در انتخاب انرفته 

هایی و سایر حشرات به مؤلفه» سوسک«شویم و براي قائل شدن تمایز میان مواجه می
کـه  آیـد، در حـالی  شناس برحشرهشان شاید فقط از عهدةنیاز خواهیم داشت که تعیین

ایـن واژه را از  دهـد و مفهـوم   را تشـخیص مـی  » سوسـک «زبانی به راحتی هر فارسی
هـايِ  تـرین از سوي دیگر ما همواره درگیر نخسـتی . داندمتمایز می» ملخ«اي مانند واژه

هاي معنایی در نظـر بگیـریم   را یکی از نخستی] مذکر[+معنایی هستیم زیرا اگر فرضاً 
اي هاي معنایی آن را تعیین کنیم، هر مؤلفـه مذکّر برسیم و بخواهیم مؤلفهوقتی به واژة

.تر خواهد بودنخستی] مذکر[+ا که برگزینیم طبعاً از مؤلّفۀ ر
مطالعـات  کـه در محـدودة  کنـد  ادعا می) 130:1383، نقل از صفوي، 1975(فودور

تـوان یافـت و در تمـامی    هایی نمـی ی هیچ شاهدي دال بر وجود چنین مؤلفهشناسروان
هاي معنـایی زبـان همـان    بان، ذرهنماید که براي اهل زشده، چنین میهاي انجامپژوهش

بـا ایـن ادعـاي فـودور     )  1975(شناسان همچـون گنتنـر   اما  برخی معنی. ها هستندواژه
کـوچکتر از واژه را  هـاي کند که به اعتقاد آنهـا وجـود ذره  او دالیلی را ذکر می. مخالفند

ستفادة اهل زبان از ترین دالیل گنتنر ایکی از عمده). 1383:310صفوي، (کنند تأیید می
هـاي مختلـف بـه    توضیحاتی است که اهل زبان براي قائل شدن تمایز میان مفاهیم واژه
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: گویدخیزد و میمیبه مخالفت بر) 310: 1383(در این مورد نیز صفوي . دهنددست می
هاي معنـایی را تأییـد کنـد بـر     تواند صحت وجود مؤلفهاین دلیل به همان اندازه که می

معنایی به هر حال واژة زبان بـه  د دانستن این فرضیه نیز تأکید دارد؛ زیرا هر مؤلفۀمردو
هـاي  هـا را بـه کمـک واژه   توان مدعی شد که اهل زبان، مفهـوم واژه می. آیدحساب می

و » میـز «اي نظیـر  هـاي سـاده  افزون بر این، گنتنر نیز به نمونـه . دهنددیگري توضیح می
رود که بـراي اهـل   نمی» مارماهی«هاي معنایی نظیر به سراغ مؤلفهکند و اشاره می» مرد«

سـت یـا   مارهـا از ردة» مارماهی«شناسی معلوم نیست که زبان بدون تخصص در زیست
.باید آن را ماهی در نظر گرفت

در هرصورت رویکرد تحلیل معنی، طرفـداران خـود را دارد و آنهـا هـم دالیـل و      
) 2004(از طرفداران ایـن رویکـرد، لیبـر    . ها دارندنتقادها و پرسشهایی براي این اپاسخ

بـا تغییـر و اصـالح    11شناسی واژگـانی ساختواژه و معنیاست که در اثري تحت عنوان 
اسـت کـه در ایـن مقالـه     اي ارائـه کـرده   شناسان پـیش از خـود نظریـه   نهاي زبادیدگاه

.اعمال کنیمهاي زبان فارسیکوشیم آن را ارائه و بر دادهمی

ـ نظریۀ لیبر2
معنـی  دار، یک جـزء بـی  در گذشته پسوند را به تنهایی و بدون الصاق به یک جزء معنی

دار معنی، هرگاه با یک جـزء معنـی  دانستند و معتقد بودند که همین جزء به ظاهر بیمی
؛ یعنـی یـا   گـذارد مـی تـأثیر  شود،میاي که به آن اضافهشود، بر روي پایهدیگري ظاهر 

در هـر  ). 1371:2کشانی، (کند میکلّی عوضآن را بهیا معنیِ چیزي به معنیِ پایه اضافه
سـؤال  . نمایـد قاموسی دیگر تبدیل مـی صورت، وند با الصاق به پایه، آن را به یک واژة 

معنی، توانایی تأثیر بر معنی و مقولۀ نحوي یـک جـزء   این است که چگونه یک جزء بی

11. morphology and lexical semantics
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توانـد در معنـی و نـوع    شود، میمیمعنی خوانده بیا دارد؟ یا چگونه جزئی که دیگر ر
شناسان بر این باورند که هـر  مقولۀ نحويِ جزئی دیگر تأثیرگذار باشد؟ امروزه ساختواژه

باشـد و گویشـوران   واژيِ خاص خـود مـی  قاموسی است و داراي مدخلوند، یک واژة 
این، وندها هسـتۀ بر عالوه ). 1983:62لیبر(ود دارند ا در واژگان خهاي وندها رویژگی

هـاي خـود را بـه واژة    بنابراین وندها تمام ویژگی. قاموسیِ اشتقاقی هم هستندهاي واژه
قاموسـیِ  بدین معنی که وند هر نوع خصوصـیتی داشـته باشـد واژة    . تراوندقاموسی می

. داشتاشتقاقی هم آن خصوصیت را خواهد 
او بـا  . استپرداخته ها، به بررسی آنها با نگاهی ویژه و متفاوت به وند) 2004(بر لی

عناصر واژي از جملـه ونـدها، تـالش    هاي معنایی، براي توصیف همۀصهتکیه بر مشخ
دلیـل  : کند که نقش معنایی وندها را بررسی و به سؤاالتی از این قبیـل پاسـخ گویـد   می

-ا چند وند براي ایفاي یک نقـش معنـایی خـاص بـه    بودن وندها چیست؟ چرچندمعنی

رود؟ او معتقد است که وندها درست ماننـد سـایر عناصـر واژي از همـان ذرات     میکار
بنـابراین ونـدها نیـز داراي    . انـد شـده درسـت ) هاي معنـایی مشخصه(سازندة معنی آنها 

. یـا اصـالً ندارنـد   معنایی، مقـدار کمـی دارنـد   اسکلت معنایی هستند؛ اما وندها از بدنۀ
هاي معنایی یکسان باشند، بسـیاري از  توانند داراي اسکلتهمانگونه که عناصر واژي می

معنـایی  هاي متفاوت ونـدها و گـاه چنـد   وي دلیل نقش. وندها نیز این مشابهت را دارند
.داندبودن آنها را ناشی از عوامل دیگري می

12گانیواژ-نمود معنایینظریۀ-2-1

هـر  : کنـد مـی چهارچوب نظري خود را با عنوان نمود معنایی واژگانی اینگونه بیـان  لیبر
: یـا بـه اختصـار   13معنـایی /عنصر واژي از لحاظ معنایی، از دو بخشِ اسکلت دسـتوري 

12. lexical semantic representation
13. semantic/grammatical skeleton
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بنـابراین نمـود   . اسـت شده یا به اختصار بدنه، ساخته 14معنایی/کاربردياسکلت و بدنۀ
پـذیر  بخـش اسـکلت، تجزیـه   . شودمیدو بخش بیان معنایی هر عنصر واژي توسط این 
اسـت، امـا   شـده  هاي معنایی یا ذرات معنایی تشـکیل  است؛ به عبارت دیگر از مشخصه

نشـده  هـا سـاخته   بدنه اینگونه نیست بلکه جامع و کلّی است و از ذرات معنایی یـا اتـم  
بدنـه  . اد درآورداست و شاید تا حدودي صوري باشد و بتوان آن را بـه صـورت قـرارد   

شامل دانش فرهنگی و ادراکی اسـت کـه نمـود واژي انـدازه و جسـم عنصـر واژي را       
ساختار مـادي، سـاختار نقـش، جهـت،     : هاي معنایی مانندبدنه بسیاري از جنبه. سازدمی

یـک عنصـر   ) 2004(لیبر. را دربردارد... شکل، اندازه، رنگ، بعد، منشأ، هدف، کارکرد و 
بندي یا اسکلت، پایـه و اسـاس   استخوان: گویدکند و میکالبد تشبیه میواژي را به یک

هر عنصر واژي است و  این، همان چیزي است که امکان گسترش واژگـان را از طریـق   
اما بدنـه در یـک عنصـر واژي بایـد موجـود      . دهدسازي متنوع به ما میفرایندهاي واژه

دسـت  از ممکـن اسـت وزن   . کنـد میتغییر بدنه در طول حیات یک عنصر واژي . باشد
. استشود، اما اسکلت بسیار کمتر در معرض تغییربدهد یا وزنش اضافه 

هاي معناییبندي عناصر واژي با توجه به مشخّصهدسته-2-1-1
بـا نـام   : گـروه اول : کنـد میلیبر در سطح اول، تمام عناصر واژي را، به سه دسته تقسیم 

گـروه اول  . 17روابـط : و گـروه سـوم  16موقعیـت : ؛ گروه دوم15جوهر/شئ/دهپوششی ما
ها، و گـروه سـوم بـراي توصـیف     ها و صفتها، گروه دوم مربوط به فعلمربوط به اسم
دلیل لیبر براي استفاده از سه واژه براي پوشش گروه اول، این است که او . حروف است

بنـابراین از ایـن   . اسـت و را بیـان کنـد، نیافتـه   اي مناسب که بتواند گروه موردنظر اواژه

14. semantic/pragmatic body
15. substance/thing/essence
16. situation
17. relations
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.استسه عضوي براي نامگذاري این گروه استفاده کرده مجموعۀ

هاي معناییمشخّصه-2-1-2
:پردازدلیبر با استفاده از شش مشخّصۀ معنایی زیر به توصیف عناصر واژي می

جـوهر را کـه معـادل مقولـۀ    /شـئ /معنایی مادهاین مشخّصه، مقولۀ :18]ـ ماده[+/
هـاي  ارزش مثبت آن دلیل بر مادي بودن است و اسم. کندنحويِ اسم است، توصیف می

کنـد و ارزش منفـی آن، دلیـل غیـر مـادي بـودن اسـت و        مـی ذات یا عینی را توصیف 
.کندمیهاي معنی یا انتزاعی را توصیف اسم

رسـاند و بـه   ک موقعیت یا یک رویداد را مـی ، معناي یاین مشخّصه: 19]پویا-[+/
یک رویداد دهندةارزش مثبت آن نشان. کندمیمعنایی موقعیت را توصیف تنهایی مقولۀ

.یک وضع استدهندةیا یک فرایند است و ارزش منفی آن، نشان
متغیري باشـد کـه   2فرض کنید : 20]وجرا-[+/وضع یا جایگاه رویدادي استنباطی 

دهنـدة نشـان iکنید همچنین فرض. موضوع آنXها باشد و ها و جایگاهآن وضعدامنۀ
ها و وضعk,…..,jدهندة آخرین جایگاه یا وضع و نشانfو جایگاه یا وضع اولیه باشد 

شـدن  به اسکلت، اضافه] وجرا[شدن مشخّصۀاضافه. هاي مابین آنها را نشان دهدجایگاه
:به اسکلت معنایی است)  1(جزء معنایی زیر

(1) [i(x),j(x),….., k(x),f(x)]
شـدن تـوالی   ، منجـر بـه اضـافه   ]وجـرا [کـردن مشخّصـۀ  به عبـارت دیگـر اضـافه   

توانیم اسـتنباط  عالوه اگر ارزش این مشخّصه، مثبت باشد میبه. شودحاالت می/هامکان
:کنیم که

(2) [+IEPS], i≠f i,k f  i…. <k<f

18. [+/-material]
19. [+/- dynamic]
20. [+/-ieps]
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هـا و  مثبت باشد آنگاه یـک تـوالی از وضـع   ] وجرا[به زبان ساده اگر مشخّصۀ 
اي بـین ابتـدا و انتهـاي تـوالی     بـود آنچنـان کـه در هـر نقطـه     ها موجود خواهد جایگاه
اگـر  . دهـد جایگـاه پایـانی روي مـی   /جایگاه، پیشرفت و تداومی به سـوي وضـع  /وضع

اي جایگاه نتیجـه /توانیم در مورد تداوم و پیشرفت وضعیمنفی باشد نم] وجرا[مشخّصۀ
شـدن جـزء   به اضافهبه اسکلت عنصر واژي، منجر] وجرا[شدن مشخّصۀاضافه. بگیریم
باشـد،  نداشـته  وجود ] وجرا[معنایی اگر در یک عنصر واژي، مشخّصۀ. شودمی21مسیر 

] وجـرا [معنایی جود مشخّصۀو. بودنخواهد هم در آن عنصر واژي موجود مفهوم مسیر
مسیر دهندةمنفی نشان] وجرا[معنایی مسیر مستقیم و وجود مشخّصۀدهندةمثبت، نشان

.اتّفاقی و غیرمستقیم خواهد بود
عناصر واژگانی داراي این مشخّصه، عناصري هستند که موقعیت یا مکان : ]مکان[

را ندارند مفهوم موقعیـت  ي که این مشخّصهعناصر. در زمان یا فضا به آنها مربوط است
عناصري که این مشخّصه را دارند مکان یا موقعیـت بـه   . ارتباط استیا مکان،  با آنها بی

.  آنها مرتبط است
این مشخّصه ارتباط درونی مرزهاي زمانی یا مکانی در یـک موقعیـت یـا    :]مقید[

ن مشخّصه در یک عنصـر واژي موجـود نباشـد    اگر ای. دهدجوهر را نشان می/شئ/ماده
شناسی ممکن است وابسته باشد یـا نباشـد؛ امـا مرزهـایش از     این عنصر از لحاظ هستی

] مقیـد [اگـر عنصـر واژي داراي مشخّصـۀ    . ارتباط استشناسی یا مفهومی بیلحاظ زبان
اشد عنصر اگر این مشخّصه، منفی ب. شودمثبت باشد از لحاظ زمانی و مکانی محدود می

. هاي درونی مکان و زمان را نداردواژي محدودیت
این مشخّصه داللت بر وجود واحـدهاي زمـانی و مکـانی در عنصـر     ] : ساختمند[

شود که میباشد، چنین استنباط ] ساختمند[+اگر عنصري داراي مشخّصۀ. واژگانی دارد
اگر این مشخّصـه، منفـی   . استشده این عنصر از واحدهاي درونی مشابه مجزا درست 

21. path
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شود که عنصر حاوي آن از لحاظ مکانی و زمانی یکنواخـت اسـت و   میباشد، مشخص 
. استاز لحاظ درونی، مجزا و متمایز نشده 

هـاي  هـاي آن را بـا اسـتفاده از مشخّصـه    اسکلت معنایی یک عنصر واژي، ویژگـی 
موضـوعات عنصـر واژي و بعضـی از    در اسـکلت معنـایی، تعـداد   . کندمیمعنایی بیان 

هاي موضوعات هم از جمله داشتن یـا نداشـتن ادراك یـا احسـاس، داشـتن یـا       ویژگی
بـراي درك بیشـتر ایـن    . شـود مـی ذکـر  ... نداشتن اراده و اختیار در انجام نقش خود و 

:کنیممیواژي را ذکر معناییِ عناصرهاي هایی از اسکلتموضوع، نمونه
)میزمانند پایۀ[  ])]     (، ([  ]ماده، [+پایه )  3(

جـوهر اسـت و داراي   /شئ/گروه مادهمتعلق به» پایه«دهد که میاین اسکلت نشان 
.باشددو موضوع می

[  ])]   ، ([  ]پویا،-[دانستن   )  4(
شـۀ آنچه الزم است یادآوري شود، این است که این اسکلت در اصل باید بـراي ری 

کـم بعـد از اعمـال دو    اسـت، دسـت  » دانستن«فعل به کار رود چون مصدر که در اینجا 
بـه بـاور   . اسـت فرایند که در اشتقاقی یا تصریفی بودن آن بحث است بـه دسـت آمـده    

ریشۀ فعل بعد از پیوستن تکواژ گذشته به آن، به ستاك گذشته، و ) 44: 1376(طباطبایی
حتّـی در  . شـود ي به ستاك گذشته به مصدر تبدیل مـی بعد از پیوستن وند نشانۀ مصدر

مورد ستاك حال هم معتقد است که این ستاك بعد از اعمـال یـک فراینـد اشـتقاقی یـا      
دسـت  به-که انتزاعی و از لحاظ صوري مانند ستاك حال است-تصریفی به ریشۀ فعل

گی اعمـال شـود   نمـای بدون شک در این فرایندها هم طبق نظر لیبر باید اصل هم. آیدمی
.کنیمشدن بحث از آوردن جزئیات خودداري میکه در اینجا براي جلوگیري از پیچیده
.و دو موضوع است] پویا-[این عنصر واژي داراي مشخّصۀ 

])] مسیر[+ ،([  ]، ]وجرا[+پویا، [+پایین آمدن  )  5(
عنـایی و دو موضـوع   دهد که این عنصر واژي دو مشخصـۀ م میاین اسکلت نشان 
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دهـد و  اول، پویایی و وجود فرایند یک عمل را در این عنصر نشـان مـی  مشخصۀ: دارد
دهد کـه سـیر انجـام    مثبت بودن این مشخصه نشان می. دوم سیر انجام عمل رامشخصۀ

در . عمل، داراي یک ابتدا و انتهاست و ابتـدا و انتهـاي آن بـر یکـدیگر منطبـق نیسـتند      
ذکر شده چون این موضوع  بـه هنگـام انجـام نقـش خـود،      »  مسیر»لمۀموضوع دوم ک

. کندمسیري را طی می
[  ])]         ، ([  ]، مکان)    [+در داخل(=در )  6(

دهد که این عنصر واژي مربوط بـه مکـان اسـت و دو    نشان می] مکان[+مشخّصۀ
. داردموضوع 

کـار  هاي معنایی کمیتـی بـه  اي معنایی که در آنها مشخّصههبراي آشنایی با اسکلت
: کنیمدر زیر نقل می) 2004(باشد، دو اسکلت معنایی از زبان انگلیسی و از لیبررفته
)7         (re- [ +CI([   ], < base>)]

)8        (-ery, -age     [+B,+CI([  ], <base>]

سازينمایهاصل هم-2-1-3
هاي معنایی با در ساختاري که اسکلت«: کندمیچنین معرفی این اصل را این) 2004(لیبر

اي را بـا بـاالترین موضـوع هسـته     شوند، باالترین موضوع عضو غیرهستهمیهم ترکیب 
نـایی موضـوع   سازي با شـرایط مع نمایههم. نمایه کنیدهم) ترجیحاً موضوع بدون نمایه(

باشـد،  بایـد سـازگاري    شـدن داشـته   نمایههسته در صورتی که هسته شرایطی براي هم
».باشدداشته 

قاموسـیِ پیچیـده نـه تنهـا     کنـد کـه در سـاخت یـک واژة    میاستدالل ) 2004(لیبر
هـاي  اسـکلت (شوند بلکه سـاختارهاي معنـایی   ي نحوي در کنار هم واقع میساختارها

بنابراین ساختار معنایی به دنبـال سـاختار نحـوي    . گیرندنیز در کنار هم قرار می) معنایی
نحـوي و هسـتۀ معنـایی نیـز بـه همـین صـورت عمـل         در مورد هستۀ. شودحاصل می
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الزمۀ ایجاد یـک واژة قاموسـی، خـواه ترکیبـی خـواه اشـتقاقی، در کنـار هـم         . شودمی
این . د ارجاعی یا یک مدلول اشاره داردقرارگرفتن اجزایی است که هر کدام به یک واح

اي است سازي، وسیلهنمایهاصل هم. نامندها را  موضوع میواحدهاي  ارجاعی یا مدلول
هایی که در تشکیل یک واژة قاموسیِ پیچیـده نقـش   زدن و تعیین موضوعگرههمبراي به

. دارند و در ساختار نحوي فعال هستند

ـ تحلیل3
معنـی  شد در گذشته بعضی از دستورنویسـان، ونـد را یـک جـزء بـی     همانطور که گفته

کردنـد و  بارة معناي وندها ابراز نظر نمیو در مواردي هم در) 1372شریعت(دانستندمی
قریب و دیگـران  . سازنداي تازه میپیوندند و واژهگفتند که این اجزاء به پایه میفقط می

مقصـود از پسـاوند، حـروف مفـرد یـا      «: یسـند نودر این مورد می) 250ـ251: 1373(
پسـاوند مفـرد   . مرکّب است که به آخر کلمات افزوده گردد و در معنی آنها تصرّف کنـد 

ناتـل  . »آن است که شامل یک حرف باشد و پساوند مرکّب شـامل دو حـرف یـا بیشـتر    
یستند داند که داراي معنی مستقل نپیشوند و پسوند را اجزایی می) 163: 1372(خانلري

.روندو جداگانه به کار نمی
دستورنویسان سنّتی بر این باورند که نقش پسوندهاي توان گفت که تقریباً همۀمی

سـازند و ایـن   پیوندند و صـفت فـاعلی مـی   ـَ نده و  ـار این است که به ستاك فعل می 
مفعـولی یـا   توانند جانشین اسم شوند و در بعضی موارد از آنها مفهومصفات فاعلی می

؛ 1375پـور  ؛ خیـام 1373قریب و دیگران (شود استنباط می) در مورد ـار (اسم مصدري 
و انـوري  ؛ احمـدي  1388؛ انوري و احمـدي گیـوي  1372خانلري ؛ ناتل1372شریعت 

اکنون پرسش این است که چرا باید براي ایفـاي  ). 1376؛ طباطبایی1371؛ کشانی 1371
هـاي ایـن ونـدها    هـا و شـباهت  جود داشته باشد؟ تفـاوت یک نقش معنایی، چند وند و

-چیست؟ چگونه ممکن است یک وند مانند ـَ نده یا ـار چندین نقش داشته باشـند؛ آن   
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در مـورد   ) 1380(مـثالً کلباسـی  . کنندشناسان ادعا میطور که دستورنویسان و حتّی زبان
شـود و اسـم   مـی ترکیـب  ) رگفتـا (فعل یا ستاك گذشتۀ) دستار(با اسم :  نویسدـار می

: سازدیا صفت می) گفتار(
گفتار، رفتار، دیدار، کردار، نوشتار، جستار، کشتار؛: معنی مصدري
خواسـتار، خریـدار، نمـودار، دادار، برخـوردار، نـامبردار، رنجبـردار،       : معنی فـاعلی 

فرمانبردار، باربردار؛
.گرفتار، مردار: معنی مفعولی

.. ..و 
آن در مورد صـفت فـاعلی و ونـدهاي سـازندة    )  47-1373:49(قریب و دیگران 

:نویسندچنین می
کار یا دارندة معنی داللت کند و عالمت آن صفت فاعلی، آن است که بر کنندة

: عبارت است از
نده، بافنـده،  پرسنده، خواهنده، شناس: نده که در پایان فعل درآید، مانند-) الف

. تابنده
خریـدار، خواسـتار، برخـوردار،    : ار، غالبـاً در آخـر فعـل ماضـی، ماننـد     ـ) ب

. بردار، گرفتار، فروختارنام
... و 

سـاز  اند اما در این مقاله، وندهاي اسـم ساز قلمداد شدههرچند که این وندها صفت
. انایی تبـدیل شـدن بـه اسـم را دارنـد     ها به راحتی تواند؛ چون این صفتمحسوب شده

-[اي از عناصـر واژي هسـتند کـه داراي مشخّصـۀ    ها در این نظریه، عضو دسـته صفت
شده به این وندها در این مقاله همگـی  دادههاي نسبتکه اسکلتباشند در حالیمی] پویا

عنوان اسم شده توسط این دو وند به پس عناصر ساخته. هستند] ماده[+داراي مشخّصۀ
.شوندتلقّی می

,ee ,-er,-ant/-ent-وندهاي بارةلیبر در -istگویددر زبان انگلیسی چنین می:
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اي از چنـدمعنایی نشـان  من، این است که اینکـه ایـن ونـدها از خـود دامنـه     فرضیۀ
گمـان  همپوشانی دارند، تصادفی نیست؛ بلکههمدهند و این دامنۀ چندمعنایی با می
گیرد و هر کدام از این میها از معانی اصلی این وندها نشأت کنم که این واقعیتمی

وندها یک معنی یکپارچه دارند و در واقع، معانی این وندها کـامالً بـه هـم مـرتبط     
کنم که چهارچوب نظريِ نمود معنـاییِ واژگـانی کـه داراي    میمن استدالل . هستند

اي واضح نه تنها امکـان  اي مناسب باشد، به شیوهذرهبا اندازة)هايِیا نخستی(ها اتم
بینـی  دهد که پـیش دهد بلکه این امکان را به ما میها را به ما میتوضیح این واقعیت

.کنیم آنها باید اینگونه که هستند، باشند
... ار و ها ساختن اسم فاعل یـا مفعـول یـا ابـز    وندوظیفۀ) 8-4: 2004(به باور لیبر

معنـایی و  نیست بلکه وندها هم مانند هر عنصر واژي دیگري از یک یا چنـد مشخّصـۀ  
هـا و موضـوع را اسـکلت معنـایی     مجمـوع ایـن مشخّصـه   . اندشدهیک موضوع ساخته 

ها در کنـار اسـکلت پایـه    این اسکلت) ترکیب و اشتقاق(سازي نامیم و به هنگام واژهمی
بودن چشمگیر ونـدها ایـن اسـت کـه محتـواي      یل چندمعنایییکی از دال. گیرندقرار می

» چندمعنایی منطقی«این نوع چندمعنایی را . معنایی آنها بسیار انتزاعی و نامشخّص است
.شودبودنِ معنی ایجاد مینامند که در اثر کمتر مشخّصمی

» شـکننده «و » راننـده «کنیم که تفاوت بین دو واژةبحث را با این پرسش شروع می
شود که نقش پسوند ـَ نـده، سـاختن صـفت فـاعلی اسـت، آیـا        چیست؟ مگر ادعا نمی

رانـد و  دانیم که راننده یعنی کسی که ماشـینی را مـی  صفت فاعلی است؟  می» شکننده«
شود ولی آیا مفهوم کنشگري از شکننده هـم اسـتنباط   مفهوم کنشگري از آن استنباط می

اند، تنوع معنایی ایـن عنصـر   شدهزبانی واقعی گرفته ز پیکرةهاي زیر که اشود؟ دادهمی
: دهداشتقاقی را نشان می

.هستندشکنندهناخنها کماکان نرم و /  ؟شکنندهموي شما محکم است یا ) 9(
)10(داروهاي ضدرکـورد رضـازاده   ةشـکنند / فیبرینةشکنندپالکت و انعقاد، ضد

.بردار المپیاد ایرانیان شدترین وزنهبه
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چیـزي کـه شکسـته    : شـود استنباط مـی شکنندهپذیري از در دستۀ اول مفهوم کنش
چیـزي یـا کسـی کـه چیـزي را      : که در دومـی مفهـوم کنشـگري دارد   شود؛ در حالیمی
. شکندمی

دیـده را  سـاخت موضـوعی، ایـن پ   است در نظریـۀ کوشیده ) 1379(دوستانکریمی
اشتقاق اسم فاعل و اسم مفعول در فارسی حـاکم اسـت، دو   آنچه بر نحوة«: توجیه کند

:باشدذیل میقانون بیان شدة
ساز فقط به مادة مضارع افعال داراي موضـوع برونـی افـزوده    ـَ نده اسم فاعل) الف

.            شودمی
ماضی افعال داراي موضـوع درونـی   ک مادةساز فقط به یمفعولاسم (e-)ـه ) ب 
».شودمیافزوده 

انـد، نـاتوانی نظریـۀ سـاخت     واقعی زبان گرفته شـده هاي زیر هم که از پیکرةداده
:دهدموضوعی را در توجیه کامل این نوع اشتقاقات نشان می

برگـزار  آیـین معارفـه  هـا آمـده مراسم تودیع و برايهارفتهرسم شده که براي )11(
... و کنندمی

د تـا مبـادا   نگشـای زبان بـه سـتایش خـود مـی    هارفتهتر اما این است که جالب) 12(
...مردم 
دریا همیشـه  ؛ -ـ در فکرشان باشیمهانیامده؛ آیندنمیهارفته؛ اندآمدههاآمده) 13(

)علی عبداللّهی. ( شور است
.هم نیستهاایستادهر جا براي دیگ. کنی که دیگر کسی سوار نشوددعا می) 14(
)15(در مقابـل  هاایستادهو هانشستهس مرز بین مجاهدین و خانه فرهنگ دفاع مقد

.ها را مشخص کرددشمن و نشسته در خانه
هافتادهاینک میان بستر غفلت ،هاایستادهها اي در حضور حادثه)16(
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،هـا خوابد و با شنیدن این صدا وننشاین ندا را همگان به زبان خویش می... )17(
...شوند میایستاده،هانشستهبیدار، 
.کاري ندارندهانشستههم با هاایستادهی، دیگر انداز شدن سرود ملّبا طنین) 18(
صـادر  ،را به دنیایی که رسـماً وحشـی نیسـت   هاگریختهدنیاي رسماً وحشی، )19(
.کندمی

...رسانید » اثیر«خود را به میدان ،برگشتهاگریختهسپس از دنبال )20(
بـه وضـوح   ... هـا و  هـا، گریختـه  ها، افتادهها، ایستادهها، آمدهاز مشتقّاتی مانند رفته

شـود پسـوند ـ ـه اسـم      شـود؛ در صـورتی کـه ادعـا مـی     مفهوم کنشگري اسـتنباط مـی  
لیبـر  را از دیـدگاه نظریـۀ  هاي به ظاهر غیر متعـارف  در ادامه، این داده. ساز استمفعول

. کنیمتوصیف می
ساخت تالشی بود براي بررسی معنایی مشتقّات بر اساس نظریۀ) 1983(لیبرنظریۀ 

مشتقّات و در نتیجه ایرادهاي وارد بر آن موضوعی، اما ناتوانی این نظریه در توجیه همۀ
بـا توجـه   .  ساس آن استدیگري ارائه کند که این مقاله بر اباعث شد تا خود او نظریۀ

هاي به کار رفته در این نظریه و اینکه ونـدهاي مـورد بحـث در ایـن مقالـه      به مشخّصه
نده و ـار در عمل دقیقـاً نقـش معنـایی     سازند، وندهاي ـَ هاي پویاي ذات میاغلب اسم

کننـد، یکسـان اسـت و نقـش اسـکلتی آنهـا چیـزي جـز         مـی اي که به پایه اضافه اصلی
نیست؛ بـه عبـارت دیگـر ایـن     ”R“و یک موضوع ارجاعی] ماده، پویا[+ ي هامشخّصه

معنایی مانند هم هستند و عملکرد متفاوت آنها ناشی از اعمال اصل وندها در یک هستۀ
:توان چنین اسکلتی را براي آنها پیشنهاد کردبنابراین می.  نمایگی استهم

]>پایه<، ([  ]ماده، پویا [+ ـَ نده، ـار   )  21(
کم داراي یک موضوع لیبر معتقد است که وندها هم مانند سایر عناصر واژي دست

در اسـکلت نشـان   >پایـه <شده و وجود نشان داده [ ] هستند که در اسکلت معنایی با 
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واضح است که این ونـدها از جهـاتی بـا    . دهد که این عنصر باید به یک پایه بپیونددمی
پیوندند؛ اما ایـن عامـل   اي که به آن میاي نمونه در گزینش نوع پایههم تفاوت دارند؛ بر

.ها هم بررسی شودبنابراین باید منشأ تفاوت. باعث تفاوت آنها نیست
ها، رویدادي و یک کنش ساده است؛ بنابراین عضوي از طبقۀ موقعیت» راندن«فعل 

ایـن فعـل داراي دو   . ود داردوجـ ] پویـا [+در اسکلت معنایی آن فقط مشخّصۀ معنـایی  
:  موضوع بیرونی و درونی است که باید در اسکلت معنایی ذکر شود

[  ])]، ([  ]پویا [+راندن      ) 22(
جدید خـواه مشـتق باشـد یـا مرکّـب      22لیبر معتقد است که ایجاد یک واژة ترکیبی

اعی اسـت  این واحد ارجـ . همیشه مستلزم ترکیب چند جزء در یک واحد ارجاعی است
ابـزاري  نمایگی، هم. کند که سرانجام چند موضوع باید در نحو نمایان شودکه تعیین می

هایی که از لحـاظ نحـوي فعـال هسـتند بـدان نیـاز       بستن موضوعهماست که ما براي به
را در کنار هـم قـرار   » راننده«هاي معنایی دو جزء سازندةبنا بر این گفته، اسکلت. داریم

:  کنیمنمایگی را اعمال میاصل همدهیم ومی
])])]i([ماده، پویا [+ ، [  ]، ]i([پویا : [+راننده) 23(

ران                       ـ نده              
شود تنها موضوع وند بـا بـاالترین موضـوع پایـه کـه موضـوع       چنانکه مالحظه می

و یـک واحـد   ) استنشان داده شده iنمایه شدن با هم(ه شده نمایبیرونی پایه است هم
هاي است و بر ماهیتی با مشخّصه» راننده«است که عنصري به نام آمده دستارجاعی به

آمـده  دسـت بهکند و اینکه این عنصر، و تنها بر یک موضوع داللت می]پویا[و ] ماده[+
شود، به این دلیل است که موضوع ستنباط میبیانگر اسمی است که مفهوم فاعلی از آن ا
از طرف دیگر به دلیل اینکـه  . استنمایه شده وند با موضوع بیرونی که کنشگر است هم

هاي خـود از جملـه مـادي    نحوي و معنایی عنصر اشتقاقی است تمام ویژگیوند هستۀ

22. complex word
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.تراودبودن و پویا بودن را به درون آن می
داراي چنـین اسـکلتی   » راندن«هم مانند » شکستن«. کنیمرسی میدیگر را براکنون نمونۀ

:است
[  ])]  ، ([  ]پویا [+شکستن       ) 24(

:آیدمیبا قرار دادن آن در کنار اسکلت پسوند ـَ نده، چنین اسکلتی به دست
])])]i([ماده، پویا [+ ، ])i[، ([  ]پویا [+شکننده      ) 25(

شکن                    ـَ نده
نمایـه  با باالترین موضوع پایه که موضوع بیرونی است هـم وندبینیم که موضوع می

نمایگی است نمایه شده  و این خود نقض اصل همنشده، بلکه با موضوع درونی آن، هم
اوت با آنچـه از ایـن   و گاهی اوقات ممکن است همین نکته باعث شود که مفهومی متف

از ایـن واژه اسـتنباط   پـذیري انتظار داریم استنباط شـود؛ پـس اینکـه مفهـوم کـنش     وند
اسـت  نمایـه شـده   شود به این دلیل است که موضوع وند با موضوع درونی پایه هـم می

شد مفهومی نمایه می؛ در صورتی که موضوع وند با موضوع بیرونی پایه هم)9هاي داده(
ها یک نمایگیدر هر حال در اثر هر کدام از این هم. دادمیبه دست ) 10(هاي دهمانند دا

در بعضـی مـوارد تشـخیص مفهـوم کنشـگري یـا       . آیـد واحد ارجـاعی بـه دسـت مـی    
؛ظاهري سـخت :هابیرون از متن دشوار است؛ مانند این نمونهشکننده، پذیري در کنش

.شکننده در ایرانXنگرشی بر سندرم /  ا شکنندهچتري گسترده ام/ باطنی شکننده
انسـان،  ( توانـد بـا هـر موضـوعی     به دلیل زایایی چشمگیر، موضوع این ونـد مـی  

ایـن دلیـل   به. نمایه شوددر جایگاه موضوع بیرونی یا درونی پایه هم) غیرانسان و اشیاء
ن اسـتنباط  پذیري حتّی مفهـوم ابـزار هـم از آ   بر مفهوم کنشگري و کنشاست که عالوه 

:هاي زیراست؛ مانند نمونهشود که در قدیم هم رایج بوده می
)فردوسی(به بینندگان آفریننده را            نبینی مرنجان دو بیننده را 
.بیننده به معنی چشم استعمال شده یعنی، عضوي که کار او دیدن است
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)فردوسی(را  که بگشاید از بند گوینده اگر شاه فرماید این بنده را 
.در این بیت به معنی زبان است و در این صورت از معنیِ فاعلی بیرون است» گوینده«

بـه  » شـوینده «امـروزه  . کنیمرا بررسی می» فرستنده«و » شوینده«هاي در ادامه نمونه
رود؛ در واقع، نوعی ابزار است، ولـی بـر   شود که براي شستن به کار میموادي گفته می

را » شـوینده «توان یک انسان باشد یا ابزار می» شستن«اینکه موضوع بیرونی فعل حسب 
نـده  موضوع وند ـَ » شوینده«در . شوید به کار بردبراي شخص یا دستگاهی که چیزي را می

به باور لیبـر  . نمایه گردیده استباشد همکه یک شیء میشستنبا موضوع بیرونی فعل 
شود کـه معنـاي   براي رفع نیاز گویشور زبان باعث میوندک نیاز دنیاي واقعی یا نبود ی

بسط پیدا کند و  با معانی دیگري به کار رود؛ یعنی اگر در زبان فارسی، ونـدي  وندیک 
کرد به احتمال زیاد چنین پیوست و اسم ابزار درست میزایا وجود داشت که به پایه می

هم این وضـعیت،  » فرستنده«در 23.شدمیاي با مفهومی متفاوت از وند ـَنده ایجاد ن واژه
مـثالً  (هـم ابـزار   ) نامـه مـثالً فرسـتندة  (تواند هم انسان باشد می» فرستنده«. حاکم است

). رادیوییفرستندة
شـدن شـرط دارنـد؛    نمایهموضوع بعضی از وندها در انتخاب موضوع پایه براي هم

د؛ براي نمونه موضوع بعضـی از ونـدها   شوننمایه نمیبدین معنی که با هر موضوعی هم
امـا  . باشـد ... شوند که داراي اراده و اختیار یا داراي احساس و نمایه میبا موضوعی هم

شدن نـدارد؛ بنـابراین موضـوع آن    نمایهنده بسیار زایاست و هیچ شرطی براي هموند ـَ 
شود که بـر  می» رستندهف«آن اسمی مانند نمایه شود و نتیجۀتواند با هر موضوعی هممی

تواند بر انسان داللت کنـد  حسب اینکه موضوع بیرونی انسان باشد یا غیر انسان، هم می

سازد زایا نیست وگرنه شاید عنصري پیوندد و اسم ابزار مانند غلطک میپسوند ـَ ك که به ستاك حال می. 23
کننده مانع به کارگیري شوینده براي مواد پاكوجود و شاید شد میی درستشویلباسجاي ماشینبهشویکمانند 

.استشویی شدهلباسآن به جاي ماشین
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.هم بر ابزار
ـه، پسوندي شناسان پسوند ـ نویسان و زبانهمانطور که اشاره شد به اعتقاد دستور

: ماننـد . شـود تواند به اسـم تبـدیل   صفت مفعولی است که میناست که نقش آن ساخت
شـود؛ دلیـل   گري اسـتنباط مـی  مفهوم کنش11-20هاي اما در نمونه... . مرده، نوشته و 

این دوگانگی چیست؟ به باور لیبر، سبب، مفهوم و نقـش ونـد نیسـت بلکـه چگـونگی      
و ] مـاده [+هـاي  نمایگی است؛ وگرنه این وند هم مانند ـ َنده مشخّصـه  اعمال اصل هم

معنی است، یعنی اسکلت معنـایی آن دقیقـاً   کند و دقیقاً با آن هماضافه میبه پایه ] پویا[
بررسـی  . ها در انتخاب پایـه اسـت  ار است و  تفاوت آنهمان اسکلت معنایی ـَ نده و ـ 

.کنیمبیشتر این تفاوت را به بعد از بررسی وند ـار موکول می
چـه عامـل یـا عـواملی باعـث      . کنیماکنون پرسش پیشین را در مورد ـار مطرح می 

شدن این وند به پایه، معانی متفاوتی استنباط شود؟ به عبارت دیگـر  شود که از اضافهمی
شده بـا ایـن ونـد، معنـی کنشـگري، از بعضـی معنـیِ        هاي ساختهچرا از بعضی از واژه

هـاي  شـود؟  بـا ارائـۀ اسـکلت    پذیري و از بعضی دیگر معنی مصدري استنباط میکنش
.کنیمها را بررسی میاین تفاوت» کشتار«و » گرفتار«، »خریدار«عناصري مانند معنایی 

:توان چنین اسکلتی را براي آن پیشنهاد کردمی» خریدن«با توجه به مفهوم فعل 
[  ])]  ، ([  ]پویا [+خریدن   ) 26(

: ژ اسـت دست کم داراي سـه تکـوا  » خریدار«یادآوري این نکته ضروري است که 
بنابراین  اسکلت معنایی بـاال در اصـل متعلّـق بـه     . فعل، وند گذشته و پسوند ـار ریشۀ

ناچار موضوع وند گذشته فعل افزوده شده بهستاك گذشته است که در آن وند به ریشۀ
کالم از این بحث براي جلوگیري از اطالۀ. نمایه شده استپایه همبا یکی از موضوعات

. نیمکصرف نظر می
:دهیموند ـار  را در کنار اسکلت معنایی این فعل قرار می

])])]i([ماده، پویا [+ ، [  ])، ]i([پویا :   [+خریدار) 27(
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خرید                ـ ار
به شود و نمایه میشود موضوع وند با موضوع بیرونی پایه همهمانطور که دیده می

توانـد کـنش خریـدن را    تنها انسان می(دلیل اینکه این موضوع تنها باید یک انسان باشد 
نهایی، عنصري خواهد بود که بر یـک انسـان و بـا مفهـوم کنشـگري      نتیجۀ) انجام دهد
نمایـه شـدن شـرط دارد و    توان نتیجه گرفت که وند ـار براي هم پس می. کندداللت می

هـا را  شود که ایـن ویژگـی  نمایه میاست؛ یعنی با موضوعی همآن داشتن اراده و اختیار 
.                         داشته باشد

کنیم که مفهوم مفعـولی از آن برداشـت   را بررسی می» گرفتار«اکنون واژة اشتقاقی 
:این عنصر پیشنهاد دادتوان براي پایۀاسکلت معنایی زیر را می. شودمی

[  ])]  ، ([  ]پویا [+گرفتن   ) 28(
نمایگی، اسکلت با قرار گرفتن اسکلت معنایی پسوند در کنار آن و اعمال اصل هم

:آیدبه دست می» گرفتار«زیر براي 
])])]i([  ماده، پویا [+ ، ])i[، ([  ]پویا :  [+گرفتار) 29(

ارگرفت                   ـ
نمایه شده و به دهد که موضوع وند با موضوع درونی پایه همنشان میاین اسکلت

اگـر موضـوع ونـد بـا     . شـود پذیري از آن استنباط مـی همین دلیل است که مفهوم کنش
به معنی کسی بود که کسـی یـا چیـزي را    » گرفتار«شد، نمایه میموضوع بیرونی پایه هم

.است» گیر افتاده«عامیانه گیرد نه کسی که خودش گرفته شده یا به زبانمی
آنچه مسلّم است این است که در زبان فارسی وندهایی وجود دارد که بـا پیوسـتن   

سازند ولی معنی مصـدري یـا فراینـد کـنش     هاي معنی یا انتزاعی میبه ستاك فعل، اسم
ار بـراي نمونـه، ونـد ـ     . کنند؛ به عبارت دیگر معنی مصدر دارنـد خود را حفظ میپایۀ

سـازد کـه   هایی هـم مـی  سازد اسمهایی با معنی فاعلی و مفعولی میبر اینکه اسمعالوه
پایـه را  این وند هم ماننـد ونـد ـَ نـده مقولـۀ     . کشتار: داراي مفهوم مصدري است؛ مانند
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[+آید مشخّصۀسازد؛ اما اسمی که به دست میفعلی اسم میدهد، یعنی از پایۀتغییر می
.است] ماده، پویا-[هاي داراي مشخّصهندارد؛ بلکه] ماده

سازي را توجیه کرد؟ لیبـر بـر ایـن بـاور     توان این نوع واژهاکنون ببینیم چگونه می
توانـد داراي  تواند داراي یک اسکلت معنایی باشد اما یک وند نمیاست که چند وند می

هـایی بـا   سـم توانـد همزمـان هـم مـثالً ا    چند اسکلت معنایی باشد؛ یعنی یک وند نمـی 
هـاي  این مورد با ویژگـی ].  پویا-[هایی با مشخّصۀبسازد و هم اسم] پویا[+مشخّصۀ 

وجود یک وند بـا دو  . سازد و هم اسم معنی، متناقض استوند ـار که هم اسم ذات می 
اسکلت معنایی یا با دو عملکرد متناقض در زبان فارسی، یک واقعیت است و باید دلیل 

. کردآن را بررسی 
ار را دو وند متفاوت با یک صـورت در نظـر   توان وند ـ یک پاسخ، این است که می

سـازد و  هـاي ذات مـی  وندي که اسـم . آوا هستندگرفت؛ به عبارت دیگر، دو وندي که هم
پاسخ دیگر اینکه نقش معنایی اصلی این وند یکی از این دو اسـت  . هاي معنیدیگري اسم

ن واقعی، نیاز گویشور و ضعف زبان در این بعد، در اثـر بسـط   و دیگري به دلیل جبر جها
.استمعنایی حاصل شده 

به ظاهر متناقض، چگونگی سـاخت اسـم مصـدر را از رهگـذر     با وجود این نکتۀ
را در نظـر  » کشـتار «بـراي ایـن مـورد اسـم     . کنـیم فرایند الصاق ـار به پایه بررسی مـی  

:کردتوان ارائه اقی چنین اسکلتی را میاشتقاین واژةبراي پایۀ. گیریممی
[  ])]  ، ([  ]پویا [+کشتن   ) 29(

آنچـه حاصـل   . دهـیم ار قـرار مـی  سپس اسکلت آن را در کنار اسـکلت پسـوند ـ   
:شود عبارت است ازمی

])])]i([  ماده، پویا [+ ، [  ])، ]i([ پویا :     [+کشتار)  30(
ارـکشت

پایـۀ ها معنی مصدري دارند و به خوبی نمایان است که فراینـد کـنش  این نوع اسم
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لیبر بر ایـن بـاور اسـت کـه موضـوع ونـدهاي       . انداست حفظ کرده» کشتن«خود را که 
هـا بـراي   شـود و ایـن اسـم   نمایه میسازندة اسامی انتزاعی معموالً با موضوع بیرونی هم

» کشتار حیوانات«ترکیب . ن موضوع درونی خود نیاز به موضوع دیگري دارنداشباع کرد
موضـوع بیرونـی پایـه را    » حیوانـات «دهد؛ در این عبـارت،  درستی این ادعا را نشان می

-نمـایگی در ایـن  رغم این ادعا او بر این باور است که فرایند همعلی. استاشباع کرده 

. ه بررسی بیشتر داردها پیچیده است و نیاز بگونه اسم
بـا پایـۀ   » رفتـار «: کنـیم اي دیگر را بررسی مـی تر شدن موضوع، نمونهبراي روشن

تـوان چنـین   موضوعی اسـت مـی  با توجه به اینکه این فعل، الزم و بنابراین یک. »رفتن«
:اسکلتی را براي آن پیشنهاد داد

([  ])]  پویا [+:   رفتن) 31(
:چنین خواهد بود» رفتار«پس اسکلت معنایی 

])])]i([  ماده، پویا [+ ،])i([پویا [+: رفتار)32(
اررفت                   ـ

تنها یک موضوع دارد و در نتیجه باالترین موضوع هم است، موضوع » رفتن«چون 
ضوع بیرونی است و در نتیجه از طرف دیگر این موضوع، مو. شودنمایه میوند با آن هم

نمایـه  هاي انتزاعی با موضوع بیرونی هماسمبینی لیبر مبنی بر اینکه وندهاي سازندةپیش
کند که ظـاهراً بـه پیچیـدگی    زیر پرسشی را مطرح میاما نمونۀ. شوند، درست استمی

:استکرده آن اشاره گردد که لیبر بهاین امر بازمی
واضح است که عمل رفتار توسط علی انجـام شـده؛   » رفتار علی«اي ماننددر نمونه

با این وصف، نقش موضـوع ونـد چیسـت؟ مگـر     . موضوع بیرونی است» علی«بنابراین 
موضوع وند این جایگاه را اشباع نکرده است؟ 

او نیاز بـه بررسـی و گسـترش بیشـتر دارد و     خود لیبر بر آن اذعان دارد که نظریۀ
.استاي است که هنوز به خوبی بررسی نشده جزو حوزهپاسخ این پرسش هم
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هر سه وند هم بـه  . پردازیمار میـه، ـ َنده و ـ  مختصر وندهاي ـ اکنون به مقایسۀ
گفتـیم کـه   : هاي داراي دو موضوعپیوندند و هم به فعلهاي داراي یک موضوع میفعل

مدخل واژگانی نه تنهـا  . تندوندها هم مانند سایر عناصر واژي داراي مدخل واژگانی هس
شـدن و همچنـین   نمایـه اسکلت معنایی بلکه شرایط الزم موضـوعات ونـدها بـراي هـم    

. دهـد را نشان می) تواند به آن بپیونددهایی را که وند میپایه( هاي نحوي وند زیرمقوله
:اند ازهاي واژگانی این وندها عبارتخلاین مدبنابر
ـَ نده             ) 33(

.پیونددبه ستاك حال می: 24نحويزیرمقولۀ
]>پایه<، ([  ]ماده، پویا [+ :اسکلت معنایی

ـار          )  34(
25.پیونددبه ستاك گذشته می: نحوي زیرمقولۀ

]>پایه<، ]احساس([ ماده، پویا : [+ اسکلت معنایی
ـ ـه ) 35(

.پیونددبه ستاك گذشته می: نحوي زیرمقولۀ
]>پایه<، ([  ]ماده، پویا : [+ لت معناییاسک

نمـایگی  دلیل استنباط مفاهیم متنوع از مشتقّات یک وند، اعمال متفاوت اصـل هـم  
امـا یکـی از دالیـل    . شـکننده پـذیري از  است، مانند استنباط مفاهیم کنشـگري و کـنش  

سازي دارند؛ براي نمونه ـ ـه به ستاك حال، اسم و عدد، ـَ نده گاهی تري براي واژههاي متنوعاین وندها پایه. 24
.استشود، ذکر شده ند؛ اما آنچه به بحث مربوط میپیونداوقات به اسم، صفت و قید و ـار به اسم می

و ) 1386(بعضی از پژوهشگران بر این باورند که پیوستن ـار به ستاك حال پرستیدن استثناست؛ اما مرادي. 25
داند بلکه منشأ این امر را استثنا نمی» بررسی ساختواژي چند واژه در زبان فارسی«با عنوان )  چاپ نشده(مرادي
.داندا دالیل تاریخی میآن ر
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، ناشـی از  نمـایگی همبر عملکرد متفاوت اصلمعنی عالوه عملکرد متفاوت وندهاي هم
. هاي آنهاستمقولهتفاوت در زیر

اسکلت معنایی این وندها یکسان است؛ یعنی نقش معنـایی آنهـا در سـاخت واژة   
کـه ـ ـه و ـار بـه سـتاك       پیوندد در حالیـَ نده به ستاك حال می.اشتقاقی یکسان است

مطـرح  کـم ایـن پرسـش در مـورد دو ونـد اخیـر      با این وضع، دست. پیونددمیگذشته
شود؛ پس دلیل تفاوت آنها در چیست؟ می

: پیوندند، مانندها نمیواقعیت این است که این وندها به همۀ ستاك
.   فرستار/ *شکستار/ *بریدار /  * رسنده  / *نشیننده/ *خرنده) *36(

نشدن این موارد، مربوط به ساخت موضوعی یـا اصـل   رسد که ساختهبه نظر نمی
مواردي از این قبیل باشـد، بلکـه احتمـال دارد گویشـوران بـه دلیـل نیـاز        نمایگی و هم

هـاي زبـان اسـتفاده    هاي دیگر از ایـن توانـایی  نداشتن و در واقع رفع نیاز خود به شیوه
پـردازیم کـه امـروزه کـاربرد دارد؛     در هرحـال بـه بررسـی مـواردي مـی     . نکرده باشـند 

کشـته  / کشـتار  / نوشته؛ کشـنده  / نوشتار/ یسندهرفته؛ نو/ رفتار/ هایی مانند رونده نمونه
... .و 

: 1373(ساز هستند و قریب و دیگـران  دانیم که این وندها در اصل وندهاي صفتمی
شود غالبـاً  منتهی می» ـَ نده« اي که به صفت فاعلی«: نویسندنده میدر مورد ـَ )  49-47

یعنی کسی که عمـل رفـتن را   » دهرون«شود، مثالً در عمل و صفت غیرثابت استعمال می
اما مفهومی کـه از  » .انجام دهد؛ خواننده، کسی است که به خواندن چیزي مشغول است

. کسی که اآلن اینجا نیست ولی قبالً اینجـا بـوده اسـت   : شود این استرفته برداشت می
یـن  اند و شـاید بـراي ا  هاست؛ وندها خود انتخاب کردههاي آناین تفاوت ناشی از پایه

.هاي ساخت ستاك حال و گذشته هم وجود داردها وندژهالبتّه در این وا. تمایز معنایی
اش سازيهاي واژهگفتیم که لیبر بر این باور است زمانی که زبانی در یکی از زمینه

اي دیگر ضعیف باشد، یعنی امکانات الزم براي آن را نداشته باشد این ضعف را به گونه
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خـاص را  یـک مقولـۀ  نبراي نمونه اگر یکی از وندهاي الزم براي ساختکند؛ جبران می
ناچار نقش معنایی یکـی  بهنداشته باشد یا زایایی خود را به هر دلیل از دست داده باشد،

. دهد که نیازش را برطرف کنـد اي گسترش میدیگر از وندهاي نزدیک به آن را به گونه
:پیشگفتار آورده استدر مورد زبان فارسی در) 1371(کشانی 

هایی نظیر انگلیسی و فرانسه و روسـی، متوجـه   زبان فارسی با زبانهنگام مقایسۀ«[
ساز قوي برخوردار است که به صفت شویم که زبان فارسی از یک دستگاه صفتمی

دهد کـه زبـان   میهمین بررسی قیاسی نشان . اي داده استدر زبان فارسی مقام ویژه
]».زبان فقیري است) هاي مذکوردر مقایسه با زبان(سازي اسمفارسی از نظر

دلیل بیان نکته این است که  به دلیل اینکه از یک طرف ونـد ـار هـم در سـاخت     
اسم معنی نقش دارد و هم در ساخت اسم ذات نقش دارد و از طرفـی زبـان فارسـی از    

که اسم معنـی  ... کشتار و هایی مانند رفتار،لحاظ ساخت اسم معنی فقیر است، در نمونه
.روداست، نقش معنایی وند گسترش پیدا کرده و براي ساخت اسامی انتزاعی به کار می

نتیجه-4
عناصر واژي از جمله وندها، داراي یک اسکلت ) واژگانی-نمود معنایی( در این نظریه 

تغییـر مقولـه   آنچه در فراینـدهاي اشـتقاق، ترکیـب و    . معنایی هستندمعنایی و یک بدنۀ
معنایی را به دلیـل یکسـان نبـودن در دانـش     بدنۀ. کند، اسکلت معنایی استشرکت می

توان بیان کرد اما لیبر بدنۀ معنایی را متشکّل از یک یا چند مشخّصـۀ زبانی گویشور نمی
هـاي معنـایی   وندها هم از همان ذرات یا نخسـتی .داندمعنایی و یک یا چند موضوع می

انـد و ماننـد سـایر عناصـر واژي داراي موضـوع      عناصر واژي دیگر تشکیل شدهسازندة 
ها بـه  نمایگی براي گره زدن موضوعهمچنین در این نظریۀ اصلی به نام اصل هم. هستند

هـا  شود با تعـداد موضـوع  که در نحو ظاهر میکار رفته تا تعداد عناصر واژيهمدیگر به
.   برابر باشد
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باال نشان داد که دلیل استنباط مفاهیمی ماننـد فـاعلی،   اده از نظریۀاین مقاله با استف
شده با وندهایی نظیـر ـَنده و ـار، محتـواي معنـایی      ي از عناصر ساختهمفعولی یا مصدر

هـاي معـین   هاي معنایی معـین بـا ویژگـی   این وندها نیست؛ چون وندها داراي اسکلت
نمایه کردن موضوع خود بـا  اوت وندها در همها ناشی از عملکرد متفاین تفاوت. هستند
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