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 چکیده
 به تا که پژوهشگرانی بیشتر که است فارسی زبان ساز صفت و ساز اسم پسوندهای از یکی «گار -» پسوند
 است آن رو پیش پژوهش از هدف. اند دانسته فاعلی معنای دارای را آن اند کرده مطالعه آن پیرامون امروز

و  داده قارار  بررسای  ماورد  شاناتتی  دساتور  و سااتتی  سااتتواۀ   نظریۀ دو دیدگاه از را پسوند این که
 ایان . دهد ارائه پسوند این با شده ساتته های واۀه گیری شکل چگونگی از شناتتی و بنیاد ساتت تبیینی
 و روش یعنای ) نظاری  ظلحاا  از و بنیااد  پیکاره ( هاا  داده گردآوری روش یعنی) تجربی لحاظ از پژوهش

 مشات   واۀ  29 پاژوهش  هاای  داده. اسات  بنیااد  ساتت و شناتتی رویکرد بر مبتنی( تحلیل چهارچوب
ده  از بایش  شامل) نگارندگان تود ساتتواۀی پیکر  از که گیرد دربرمی را «گار -» پسوند با شده ساتته

 پاژوهش  های یافته. اند شده خراجاست( 1372 کشانی،) زانسو فرهنگ و( فارسی مرکب و مشت  واۀ  هزار
 هاا  زیرطرحاواره  ایان  در و اسات  سااتتی  زیرطرحاوار   شاش  دارای «گاار  -» پساوند  که دهد می نشان

 دو که است آن بیانگر همچنین ها یافته این. کند می بیان را رابطه و جهت کنشگری، شناتتی قلمروهای
 هاای  زیرطرحاواره  گیاری  شاکل  در کنناده  نتعیی نقش دارای «بندی مقوله» و «بریافت» شناتتی فرایند
 .هستند پسوند این معنایی مقولۀ و «گار -» پسوند

 

رویکارد  دساتور شاناتتی،   ، صارف شاناتتی  ، صارف سااتتی،   «گاار  -»پساوند   :یکلیدهای  واژه

 پسوند اشتقاقی، وندافزاییبنیاد،  ساتت
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 مقدمه -1
ی است و زبانوران فارسی با سازی در زبان فارس های اصلی واۀه شیوه از وندافزایی یکی

پیشوندها و پسوندهای پرشماری که در اتتیار دارند تاکنون هزاران واۀ  اشتقاقی 
پیشینۀ کاربرد آن به یکی از پسوندهای زبان فارسی است که « گار -»اند. پسوند  ساتته
( در فارسی باستان 377: 1386گردد و به گفتۀ فرشیدورد ) باستان برمیایران دور  

رفته است. این پسوند بیشتر به  به کار می kārصورت  و در پهلوی به kāraورت بص
گرچه تا کنون در سازد.  شود و اسم یا صفت می ستاک حال یا گذشتۀ فعل افزوده می

سازی در زبان فارسی انجام گرفته به بررسی  چندین پژوهش که پیرامون اشتقاق و واۀه
بیشتر آنچه پژوهشگران دربار  معناها و  نیز پرداتته شده است،« گار -»پسوند 

پیش از تود است و از تکرار و بازگفت پژوهندگان اند  کاربردهای این پسوند گفته
 شناسی در بررسی این پسوند استفاده نشده است. های نوین زبان نظریه

 از و بنیاد پیکره( ها داده گردآوری روش یعنی) تجربی لحاظ از کهرو  در پژوهش پیش
 بنیاد ساتت و شناتتی رویکرد بر مبتنی( تحلیل چهارچوب و روش یعنی) نظری لحاظ
ساتتواۀ  را در چهارچوب دو نظریۀ « گار -»آن است که پسوند ، تواست ما است

بررسی کرده و به ( 2013 :2008 ،نگاکرال) 2( و دستور شناتتی2010)بوی،  1ساتتی
ترین بنیادها و  پسوند دست یابیم. مهمبنیاد و شناتتی از چندمعنایی این  تبیینی ساتت

 پژوهش های داده مفاهیم این دو نظریه در بخش سوم مقاله معرفی تواهد گردید.
 ساتتواۀی پیکر  از که است «گار -» پسوند با شده ساتته مشت  واۀ  29 دربرگیرند 

 زانسو فرهنگ و( فارسی مرکب و مشت  واۀ  ده هزار از بیش شامل) نگارندگان تود
های زیر  این پژوهش در پی پاسخ دادن به پرسش .است شده استخراج( 1372 کشانی،)

ای و پایگانی میان این  کدامند و پیوند شبکه« گار -»معناهای گوناگون پسوند  (1) است:
بردهای گوناگون تود کدام قلمروهای ردر کا« گار -»پسوند (  2) معناها چگونه است؟

فرایندهای شناتتی دتیل در پیدایش چندمعنایی  (3) کند؟ شناتتی را بازنمایی می
 کدامند؟« گار -»پسوند 

 -»شده پیرامون پسوند  های انجام پیشینۀ پژوهش مقاله مروری بر در بخش دوم
 بخشدر .پردازیم می پژوهش نظری پایگاه به معرفیدر بخش سوم  .تواهیم داشت« گار

 یم وزپردا تتواۀ  ساتتی شناتتی میدر چهارچوب سا« ارگ -»پسوند  واکاوی به چهارم
 .ارائه تواهیم نمود را پژوهش دستاوردهای پنجم سرانجام در بخش

                                                           
1
. Construction Morphology 

2
. Cognitive Grammar 
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 پیشینۀ پژوهش -2
« گار -»قرن پیش تا کنون پیرامون پسوند  گرچه دستورنویسان سنتی از بیش از نیم

ها پیرامون این پسوند را در  اند، فراگیرترین و چشمگیرترین پژوهش سخن گفته
سازی و اشتقاق در فارسی  بحث واۀه طور ویژه به توان یافت که در آنها به هایی می بکتا

اند و  شناسی انجام نشده های زبان ها برپایۀ نظریه البته این پژوهشپرداتته شده است. 
ها  رو همان رویکرد سنتی به ساتتواۀه هستند. در اینجا نگاهی گذرا بر این پژوهش دنباله

 افکنیم. ا میهای آنه و یافته
 پسوندی است که افاد  فاعلیت« گار -» (354-355: 1346صمصامی )از دید 

 ۀ( صیغ2) فاعلی: ترسگار، پذرفتگار؛ صفت (1) است: زیر معناهای دارای و کند می
 )به آفریدگار صفت مفعولی: (4آموزگار؛ ) شغل: ۀصیغ (3آفریدگار؛ ) سازگار، مبالغه:
روزگار  سببیت: (6رفتگار؛ ) ماندگار، ( صفت لیاقت:5)مخلوق(؛  شده، آفریده معنای

را « گار -( »46: 1371کشانی ) یادگار )سبب به یاد آوردن(. شب( و)سبب روز و 
ی فعلی و برتی ها تواند با ماده می که هدانست «گر -»و  «کار -»ای از پسوندهای  گونه
با « گار -»پسوند  (1372) صادقیبه گفتۀ ها ترکیب شود، مانند آموزگار، یادگار.  اسم

به سازد: سازگار، پروردگار، کردگار.  پیوستن به ستاک گذشته و حال، صفت فاعلی می
شوند که دو واۀ  نخست  بسیط شمرده می« آزگار روزگار، یادگار،»های  واۀهباور صادقی 

، کشیدن»به معنای  «آتتن»سوم به احتمال قوی از فعل   اند ولی واۀ دارای پایه اسمی
« گار -» بر آن است که (377-382: 1386فرشیدورد ) گار(. + است )آز «طول کشیدن

 kārو در پهلوی  kāraصورت  هدر فارسی باستان بساز که  ساز و صفت پسوندی است اسم
پیوندد و  ( به ماد  ماضی می1)داند:  وی این پسوند را دارای معناهای زیر میبوده است. 

ماندنی(، ا ) ار، کردگار، پروردگار یا )ب( صفت لیاقت: ماندگار)الف( صفت فاعلی: آموتتگ
پیوندد و صیغۀ مبالغه و شغلی  ( به ماد  مضارع می2) ؛سازد رفتنی( میـ رفتگار )

سازد:  چسبد و اسم مصدر می ( به ریشۀ فعل می3سازد: آمرزگار، آموزگار، سازگار؛ ) می
ای فاعلی و مبالغه و شغل دارد: کامگار، پیوندد و معن می( به اسم 4آزگار )از آتتن(؛ )

( به معنای 6پیوندد و معنای نسبت دارد: تداوندگار، یادگار؛ ) ( به اسم می5تدمتگار؛ )
را وندی نسبتا زایا « گار -»( پسوند 134: 1391کلباسی ) آید: روزگار. مجموعه می

یادگار(، ستاک  در سه معنی فاعلی، شغلی و نسبت با اسم )مانند: گوید داند و می می
شود و اسم  حال )مانند: سازگار( یا ستاک گذشتۀ فعل )مانند: تواستگار( ترکیب می

( 1سازد. معناهای این پسوند عبارتند از: ) )مانند: روزگار( یا صفت )مانند: پرهیزگار( می
، ( نسبت: تداوندگار3( شغلی: آموزگار؛ )2فاعلی: پرهیزگار، سازگار، آمرزگار، آفریدگار؛ )
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در نظر « گار -»( دو ساتتار برای پسوند 104: 1393) تفسیریسامعی و روزگار. 
صفت/اسم با معنای فاعلی و استمرار:  ( ]فعل مضارع )عمل( + گار[ 1) اند: گرفته

صفت/اسم با معنای  گار[  ( ]فعل ماضی )عمل( +2آموزگار، پرهیزگار، سازگار؛ )
 ، تواستگار، کردگار، ماندگار.فاعلی و استمرار: آفریدگار، پروردگار

را از نظر « ارگ -»شده پیرامون پسوند  های انجام ترین پژوهش اکنون که پیشینۀ مهم
گرفته در حوز   های انجام پژوهش ای بسیار کوتاه به اشارهگذراندیم، شایسته است 

ساتتواۀ  فارسی در چهارچوب دو نظریۀ ساتتواۀ  ساتتی و دستور شناتتی داشته 
م. نظریۀ ساتتواۀ  ساتتی تاکنون چندان مورد توجه پژوهشگران حوز  زبان باشی

 دکی در این چارچوب انجام شده است که عبارتند از:های ان فارسی قرار نگرفته و پژوهش
بحث وراثت و انگیختگی در رابطۀ صورت و معنا در پیرامون ( 1393رفیعی و ترابی )

ساتتارهای ساتتواۀی  پیرامون تبیین( 1394ن )بامشادی و انصاریا؛ واۀگان زبان فارسی
« گر -»پسوند پیرامون چندمعنایی ( 1395بامشادی و انصاریان )؛ ناپایگانی زبان فارسی

چندمعنایی پیرامون ( 1396بامشادی و قطره ) ؛شناتتی -ساتتیبا رویکردی  فارسی
تی به در چهارچوب رویکرد شنات بنیاد. با رویکردی ساتتفارسی « ی -»پسوند 

 های اتیر چند پژوهش روی زبان فارسی انجام شده که عبارتند از: ساتتواۀه، در سال
ساز فارسی؛  های مرکب و مشت  مکان ( در بررسی واۀه1395صادق و گلفام ) یکربالی

در ساتت « کار» ۀ( در بررسی چندمعنایی تکوا1394)حسینی  بختیاری و شاه محمودی
 مرکب های واۀه بررسی در( 2014) صادق کربالیی و لفامگهای مرکب زبان فارسی؛  واۀه

 پیوند ایجاد با اند کوشیدهنیز ( 1397)اردکانی  بامشادی و داوری فارسی. زبان در ابزاری
در « ار -»ساتتی، ضمن بررسی چندمعنایی پسوند  ساتتواۀ  و شناتتی دستور میان

 چندمعنایی این پسوند یریگ شکل در را 1«بریافت» فرایند شناتتی نقش ،زبان فارسی
 .نمایند بررسی

 

 پایگاه نظری -3

 ساختواژۀ ساختی -3-1
( آن را در کتابی با همین نام معرفی 2010ای است که بوی ) نظریه «ساتتی ساتتواۀ »

رویکرد بنیاد و شناتتی به حوز  ساتتواۀه دارد.  کرده است. این نظریه رویکردی ساتت
های زبان به 2«ساتت»انش زبانی سخنگویان را دانش بنیاد رویکردی است که دساتت

                                                           
1
. construal 

2
. construction 
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 الگوهای هم رویکرداین  درداند. آورد و واحد مطالعۀ زبان را ساتت میشمار می
هر ساتت دارای دو بخش  .آیند می شمار به «ساتت» نحوی الگوهای هم و سازی واۀه

 های  ویژگی آن دربرگیرند  صوری است: بخش صوری و بخش معنایی. بخش
 معنایی دربردارند  بخش که حالیدر است واجی های  ویژگی و نحوی-اتتواۀیس

 در های  ویژگی و اطالعات این همۀ. است گفتمانی و معنایی، کاربردشناتتی های  ویژگی
 :داد نشان زیر شکل به نموداری در توان  می را ساتت یک با پیوند

 
 
 
 

 (2015 بوی،) آن معناییصوری و  بخش دو و «ساتت». 1 شکل

هایی از صورت جفتهایی انتزاعی بهسازی را طرحوارهساتتواۀ  ساتتی، الگوهای واۀه
د. برای نمونه، نگیرهای منفرد زبان بر اساس آنها شکل میداند که واۀهمعنا و صورت می

ه، دونده، راننده، تواننده، گویند»هایی مانند  زبانور فارسی به تعداد کافی از واۀهاگر یک 
که دربردارند  معنای  N[V -ænde[x]]سازی آنگاه الگوی واۀه ،را فرابگیرد« شنونده

سازی درواقع  این الگوی واۀهگیرد. است را فرامی« xعمل دهنده/ابزار انجام  انجام»
های عینی زبان تود انتزاع کرده است.  ای انتزاعی است که زبانور آن را از واۀه طرحواره

که میان ساتتار صوری و ساتتار « نده -»های دارای پسوند  ی از واۀهیعنی برپایۀ شمار
گفته در ذهن او شکل  مند وجود دارد طرحوار  پیش سامان همبستگیمعنایی آنها 

و هم « نده -»های جدید دارای پسوند  گیرد و پس از آن هم برای درک معنای واۀه می
کند. همبستگی  حواره استفاده میی جدید با این پسوند از این طرها برای ساتت واۀه

 شود: های زیر دیده می ای که میان جفت واۀه مند میان صورت و معنا یعنی رابطه سامان
 ، رانل: دو، گیر، پر، بین، گوی، توانهای حال فع الف( ستاک

 ، رانندهپرنده، بیننده، گوینده، تواننده های مشت  پسوندی: دونده، گیرنده، ب( واۀه
 -»یک پسوند  افزودنهای دستۀ )ب( از  بینیم که واۀه می های باال واۀهنگاهی به با 

 کنشکنشگر یا ابزار انجام »دارای معنای اند و  های دستۀ )الف( ساتته شده به واۀه« نده
های دستۀ )ب( را دارای ساتتار  واۀههستند. در نتیجه، « مورد اشاره در ستاک فعل

و  توان یافت مندی میای آنها همبستگی ساماندانیم که میان صورت و معن درونی می
ه سخن دیگر، تفاوت میان . بدهیم نشان می [V-ænde]صورت  ساتتار درونی آن را به

معنایی  دیدو از « نده-»صوری در یک پسوند  دیدهای دستۀ )الف( و )ب( از  واۀه جفت

 اطالعات واجی
 اطالعات ساتتواۀی

 اطالعات نحوی
 

 اطالعات معنایی
 اطالعات کاربردشناتتی

 اطالعات گفتمانی
 معنا صورت 
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دستۀ های  واۀهمعنا در  -همبستگی صورت است.« کنشگر یا ابزار انجام کنش»در مفهوم 
به صورت زیر نشان داد. طرحوار   1توان در قالب یک طرحوار  ساتتیرا می )ب(

 ای است.های ساتتواۀی به صورت طرحوارهساتتی ابزاری برای بازنمایی ساتت
a. <[[x]Vi -ænde]Nj ↔ [Agent of SEMi]j> 

عناست. دهند  همبستگی دوسویۀ صورت و م، پیکان دوسر نشاندر این طرحواره
 SEMiرود؛ مند میان صورت و معنا به کار میسازی برای نمایش رابطۀ ساماننمایههم

ساتت  کلیتبیانگر آن است که معنای  jدارد و نمایۀ  Vi ستاک فعلیاشاره به معنای 
است که  2تهی جایگاهنیز نشانگر یک  xبا صورت کلی آن دارای پیوند است. متغیر 

، برای جایگاهپر شود. هنگامی که این  فعل )ستاک حال(مقولۀ تواند با عناصری از  می
گوییم این واۀه یک  آید و میبه دست می« فرستنده» پر شود، واۀ « فرست»نمونه، با 

های عینی و بالفعل را یافتگیاز طرحوار  موردنظر است. این نمون 3یافتگینمون
واۀ  ساتتی این است که ساتتیکی از اصول کلیدی در  نامند.نیز می 4«برساتت»

زبان بسیار ساتتارمندند و این ساتتارمندی ناشی از وجود  )غیربسیط( 5آمیختۀ گانواۀ
ها هستند که هایی از طرحوارهها نمونهاست. زیرطرحواره 6هاها و زیرطرحوارهطرحواره

ز هاست. برای نمونه، فرآیند ترکیب که یکی اتر از معنای طرحوارهمعنای آنها مشخص
کامال طرحوار  صورت  توان به میاست را  فارسیسازی در زبان زایاترین فرآیندهای واۀه

های گوناگونی تواند دارای زیرطرحوارهمی این طرحوارهنمایش داد.  Zk[ Xi Yj]انتزاعی 
 ها در زبان فارسی باشد، مانند:انواع ترکیببرای 

 چهره، زیبارو اسم: توش -ترکیب صفت دامپزشکافزار،  جنگاسم:  -ترکیب اسم
 فروش ، میوهچاقوسازفعل:  -ترکیب اسم  روسفیدصفت: قدبلند،  -ترکیب اسم

 فعل: بلندگو، توشنویس -ترکیب صفت
های  زیرطرحواره توانند دارای ها تود می ناگفته پیداست که هریک از این زیرطرحواره

ر زبان فارسی و ای و پایگانی طرحوار  ترکیب د شبکه ساتتار دیگری نیز باشند.
 توان به صورت زیر نشان داد: های گوناگون آن را می زیرطرحواره

 
 

                                                           
1. constructional schema 
2. slot 
3. instantiation 
4. construct 
5
. complex words 

6. subschema 
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 ای و پایگانی طرحوار  ترکیب در زبان فارسی . بخشی از ساتتار شبکه2شکل 

با هم ترکیب  Yو  Xاز مقولۀ  واۀه، دو ای از این شبکۀ طرحواره در باالترین سطح
تر چهار زیرطرحواره داریم که  آید. در سطح پایین ست میدبه Zای از مقولۀ  واۀه و شده

واۀ  حاصل از ترکیب مقولۀ  شونده و های هر دو واۀ  ترکیب در سه مورد از آنها مقوله
تواند دارای دو زیرطرحوار  دیگر  تود می Zk[Xi Vj]زیرطرحوار  شود.  می  مشخص

فت با فعل. زیرطرحوار  باشد، یکی برای ترکیب اسم با فعل و دیگری برای ترکیب ص
های دیگری داشته باشد که در   تواند زیرطرحواره فعل تود می-مربوط به ترکیب اسم

به این ترتیب، هر چه از شوند.  ترکیب می« فروش»ها با ستاک فعلی  یکی از آنها اسم
کاسته و بر میزان  1بودگی باالی نمودار به سمت پایین بیاییم، از میزان طرحواره

و « میوه»با قرار گرفتن دو واۀ  بینیم که  در نهایت میشود.  دگی افزوده میبو مشخص
بنیاد و در رویکرد ساتتآید.  به دست می« فروش میوه»، اسم در کنار یکدیگر« فروش»

از جمله در نظریۀ ساتتواۀ  ساتتی باور بر این است که هر ساتت زبانی دارای معنایی 
دهند  آن نیست بلکه مربوط به کلیت ساتت ای تشکیلها و اجزاست که برآمده از سازه

نامند. ( می3«های ساتتیویژگی»تر )یا به بیان کلی 2«معنای ساتتی»است که آن را 
معنای کنشگری را باید معنایی ساتتی به « فروش میوه»برای نمونه، در همین واۀ  

)یعنی میوه و فروش( شمار آورد زیرا برآمده از هیچ یک از اجزای سازند  این ترکیب 
 نیست.

 
 
 

                                                           
1
. schematicity 

2
. constructional meaning 

3
. constructional properties 

[Xi Yj ]Zk 

[Ni Nj ]Nk [Ni Aj ]Ak [Ai Nj ]Ak [Xi Vj ]Zk 

[Ai Vj ]Ak [Ni Vj ]Nk 

[Ni فروشj ]Nk 

 Nk[ jفروش iمیوه]
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 دستور شناختی -3-2
 ها نظریه تاثیرگذارترین و ترین برجسته از یکی( 2013 ،2008 نگاکر،ال) شناتتی دستور

 زبان بنیادین واحدهای شناتتی، دستور در. است شناتتی شناسی زبان قلمرو در
 یک شدگی جفت از است عبارت 1نمادین ساتتار و شوند می دانسته نمادین ساتتارهای

 است این شناتتی دستور بنیادهای از دیگر یکی 3.واجی ساتتار یک با 2معنایی ساتتار
 زبانی عبارت هر معنای که است آن بر و داند می آدمی سازی مفهوم فرآورد  را زبان که

 محتوای آن از که است تاصی 5بریافت و عبارت آن 4مفهومی محتوای دربردارند 
 های شیوه به موقعیت یک بازنمایی و درک در ما توانایی» یعنی افتبری. داریم مفهومی
 های شیوه به را رویدادها و ها موقعیت تواند می آدمی(. 43: 2008 نگاکر،ال) «گوناگون
 رو، این از. دهد دست به آنها از گوناگونی های دریافت و ها برداشت و کند تفسیر گوناگون

 نگاکرال. گذارد می آدمی اتتیار در معنارسانی و سازیمعنا برای گوناگونی های شیوه زبان
یکی از . نامد می «بریافت» را رویدادها و ها موقعیت تفسیر گوناگون های شیوه این
 نام دارد.« برجستگی»ترین نمودهای بریافت،  مهم

 به آن هایبخش دیگر به نسبت مفهومی قلمرو یک از بخشی که هنگامی. برجستگی
 برجستگی پدید  با گیرد، قرار توجه کانون در بیشتر و باشد ترستهبرج شناتتی لحاظ

 زبانی عبارت هر. نامند می 6برنماییترین نمود یا جنبۀ برجستگی را  مهم. داریم سروکار
 که دهدمی قرار توجه کانون در و کرده برجسته را تود پایۀ شناتتی قلمرو از بخشی

 توسط که پایه قلمرو از بخشی. هست نیز زبانی عبارت آن اصلی معنای دربردارند 
 برای. گویند برنمایی را فرآیند این و نامندمی 7برنما را شودمی برجسته زبانی عبارت
 رو، این از. کندمی برنمایی را «صورت» مفهومی ساتتار از بخشی «ابرو» واۀ  نمونه،

 یک تواندمی زبانی عبارت هر. آیدمی شمار به «ابرو» معنای برای پایه قلمرو «صورت»
 که است ای طرحواره و کلی بسیار مفهومی «چیز» .کند برنمایی را 9رابطه یک یا 8چیز
 بیضی یا دایره نماد با شناتتی دستور نمودارهای در و باشد انتزاعی یا عینی تواند می

                                                           
1
. symbolic structures 

2
. semantic structures 

3
. phonological structure 

4
. conceptual content 

5
. construal 

6
. profiling 

7
. profile 

8
. thing 

9
. relationship 
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 عبارتی فعل. است اسم مقولۀ از کند برنمایی را چیزی که عبارتی هر. شود می داده نشان
 دستوری های مقوله دیگر. است 1هستان چند یا دو میان فرآیندی رابطۀ بیانگر که ستا

 نوع از فعل، تالف بر که کنند می برنمایی را ای رابطه اضافه حروف و صفت همچون
از دیدگاه دستور شناتتی،  .غیرفرآیندی و غیرزمانی است ای رابطه بلکه نیست فرآیندی

شاده و ساتتارمندی از واحدهای زبانی جاافتاده دانست گ توان فهرست کران زبان را می
ای رابطۀ تنگاتنگی با  ای برقرار است. این ساتتار شبکه که میان آنها پیوندهای شبکه

پذیرد  دهد و از سوی دیگر از آن شکل می کاربرد زبان دارد، از یک سو آن را شکل می
 از ای گسترده های شبکه زا متشکل زبان نظام رو، این (. از222: 2013)النگاکر، 

 بر 2بندی مقوله رابطۀ. اند تورده پیوند هم به بندی مقوله رابطۀ با که است ساتتارهایی
 عبارت افزایی جزییات رابطۀ. 4دهی گسترش رابطۀ و 3افزایی جزییات رابطۀ: است گونه دو

 وارهطرح آن از برآمده که تری مشخص ساتتارهای با طرحواره یک میان رابطۀ از است
 را تر مشخص ساتتارهای این. دارند تود در را طرحواره آن های ویژگی و هستند
 پیکان عالمت با را آنها میان رابطۀ و نامند می طرحواره آن( یافتۀ نمون یا) افزوده جزییات

 ای طرحواره ساتتار یک میان رابطۀ دهی گسترش رابطۀ. دهند می نشان پیوسته تط با
 پیشین ساتتار با کمابیش هایش ویژگی لحاظ از که است یگرید ساتتار با مشخص یا

 ساتتار رابطه، نوع این در. نیست آن های ویژگی کمال و تمام بازتابند  و دارد تفاوت
 را آن و گویند می یافته گسترش را دومی ساتتار و نمونه پیش یا بند مقوله ساتتار را اولی

 .ندده می نشان گسسته تطوط با پیکان عالمت با
 
 
 

« قلمرو شناتتی»در دستور شناتتی برای اشاره به محتوای مفهومی از اصطالح 
ای از قلمروهای  شود و باور بر این است که هر عبارت زبانی مجموعه استفاده می

انگیزد، یعنی به عنوان محتوای  شناتتی را به عنوان پایه و بستر معنای تود برمی
قلمرو (. 44: 2013از آن ارائه دهد )النگاکر، مفهومی تود که باید بریافت تاصی 

توان بر حسب آنها  شناتتی ساتتاری دانشی است که معنای تکواۀهای اشتقاقی را می

                                                           
1
. entity 

2
. categorization 

3
. elaboration 

4
. extension 

A B 

افزایی رابطۀ جزییات  

A B 

دهی رابطۀ گسترش  
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ویه است. ر 1ویهرساتتار هر قلمرو شناتتی معموال دارای چند بیان و توصیف نمود. 
ویه به کمک ا مفهومی ویژه در پیوند است. هر ربخشی از یک قلمرو شناتتی است که ب

، -mono- ،bi- ،triبرای نمونه، پیشوندهای شود.  یک صورت زبانی تاص بیان می
quad- نمایی کمیت»تتی و مانند آن در زبان انگلیسی همگی بیانگر قلمرو شنا »

دهند  ویۀ تاصی از این قلمرو شناتتی را نشان میاز این پیشوندها ر هستند ولی هر یک
 (.21: 2011وند،  کنند )همه ان میو در نتیجه عدد تاصی را بی

 

 ها بررسی داده -4
را در « گار -»وابسته به پسوند  یها ها و زیرطرحواره در این بخش ابتدا طرحواره

فرایندهای  ترین مهمکنیم؛ سپس  چهارچوب ساتتواۀ  ساتتی شناسایی و واکاوی می
با قلمروهای  آنها ها و همچنین ارتباط گیری این )زیر(طرحواره در شکل دتیلشناتتی 

 -»نماییم؛ در پایان، مقایسۀ کوتاهی میان این پسوند با دو پسوند  شناتتی را بررسی می
 دهیم. انجام می« گر -»و « کار

 «گار -»های پسوند  ها و زیرطرحواره طرحواره -4-1
 یا دارای« گار -»های دارای پسوند  یابیم که واۀه های پیکر  پژوهش درمی با بررسی داده

تواند به  می« گار -»، پسوند های دارای پایۀ فعلی واۀهدر پایۀ فعلی هستند یا پایۀ اسمی. 
ستاک حال یا به ستاک گذشتۀ فعل افزوده شود. براین پایه، سه ساتتار صوری برای 

( ]ستاک گذشتۀ فعل + 2( ]ستاک حال فعل + گار[؛ )1توان قائل شد: ) ها می این واۀه
یک از این سه ساتتار را از لحاظ صوری و معنایی  ر[. در ادامه هر( ]اسم + گا3ر[؛ )گا

 کنیم. بررسی می

 ساختار ]ستاک حال + گار[ -4-1-1
از این توانند از مقولۀ اسم یا صفت باشند.  های دارای ساتتار ]ستاک حال + گار[ می واۀه

از یکی از آنها های حاصل  زیرطرحوار  ساتتی بدانیم که واۀه رو، باید آنها را حاصل دو
های حاصل از دیگری صفت است. بازنمایی این دو زیرطرحواره را به شکل زیر  اسم و واۀه
 دهیم: نمایش می

1) [[a](Vpres)i –gɑr]Nj    [SEMi فرایند  دهند  انجام ]j                                       مانند: آموزگار، آمرزگار 
2) [[a](Vpres)i –gɑr]Aj    [SEMi به انجام فرایند  قابلیت/تمایلدارای  ]j 

 آزگار، کامگار آمیزگار،، پرهیزگار، مانند: سازگار

بیانگر ستاک حال  ،دهد که مقولۀ واۀ  پایه را نشان می Vpresها نماد  در این بازنمایی
های برآمده از  واۀه ترتیب نشانگر صفت و اسم هستند. به Nو  Aفعل است و نمادهای 

                                                           
1
. facet 
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دهند  فرایندی داللت دارند که در  از مقولۀ اسم بوده و بر انجام 1ار  زیرطرحوار  شم
از  2های حاصل از زیرطرحوار  شمار   ستاک فعل مورد اشاره قرار گرفته است. واۀه

مقولۀ صفت بوده و توصیفگر کسی/چیزی هستند که دارای توانایی/تمایل به انجام 
معنای برتی از  بر این اساس،است.  فرایندی است که در ستاک فعل به آن اشاره شده

 توان به صورت زیر بیان کرد: از این دو زیرطرحواره را میهای حاصل  واۀه
 ()به معنای آموزاندن« آموتتن»فرایند  دهند  آموزگار: انجام( الف. 1

 «آمرزیدن»دهند  فرایند  آمرزگار: انجامب.     
 )به معنای مدارا کردن( است« ساتتن»یل به انجام فرایند همسر سازگار: همسری که دارای قابلیت/تماپ.     
 )پرهیز کردن( است« پرهیختن»انسان پرهیزگار: انسانی که دارای قابلیت/تمایل به انجام فرایند ت.     
 )به معنای طول کشیدن( هستند« آجیدن»هایی که دارای تمایل به انجام فرایند  های آزگار: سال سالث.     
 )به معنای به مراد رسیدن( است« کامستن»کامگار: شاهی که دارای قابلیت/تمایل به انجام فرایند شاه ج.     

معنایی با هم تفاوت  لحاظصوری و هم از  لحاظهم از  2و  1های شمار   زیرطرحواره
دانیم که  یک طرحوار  مرتبه باالتر می از ییها  ه دارند و در نتیجه آنها را زیرطرحوار

 دهیم: ن را به صورت زیر نشان میبازنمایی آ
[[a](Vpres)i –gɑr]Yj    [SEMi دهند  فرایند  گر به/ توصیفگر انجام اشاره ]j 

بیان شده است که  Yدر بخش صوری این طرحواره، مقولۀ واۀ  حاصل از آن با نماد 
. در بخش تواهد بوداسم یا صفت  تر آن به صورت های مرتبه پایین در زیرطرحواره

ای حاصل از طرحواره بیان شده ه طرحواره هر دو مفهوم اسمی و صفتی واۀهمعنایی 
 است.

 ساختار ]ستاک گذشته + گار[ -4-1-2
واۀه حاصل افزودن این پسوند به ستاک  یازده« گار -»واۀ  دارای پسوند  28از میان 

اسم توانند از مقولۀ  های دارای ساتتار ]ستاک گذشته + گار[ می واۀهگذشتۀ فعل است. 
یا صفت باشند و در نتیجه آنها را باید برآمده از دو زیرطرحوار  مجزا دانست که بازنمایی 

 آنها به صورت زیر است:
3) [[a](Vpast)i –gɑr]Nj    [SEMi فرایند دهند   انجام ]j 

 (1) ، پذیرفتگار، نمودگار، کردگارمانند: پروردگار، آفریدگار، تواستگار

4) [[a](Vpast)i –gɑr]Aj    [SEMi انجام فرایند  توانایی/قابلیتدارای  ]j 

 (4) رفتگار ، (3)، آموتتگار(2) ، فریفتگارمانند: ماندگار، رستگار

دهد بیانگر ستاک  که مقولۀ واۀ  پایه را نشان می Vpastها نماد  در این بازنمایی
از  واۀ  حاصل نشانگر صفت و اسم هستند.ترتیب  به Nو  Aگذشتۀ فعل است و نمادهای 

دهند  فرایندی است که  از مقولۀ اسم است و این اسم بیانگر انجام 3زیرطرحوار  شمار  
در ستاک فعل پایه بیان شده است، یعنی کسی )یا چیزی( که فرایند مورد اشاره در 
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از مقولۀ صفت و  4دهد. واۀ  حاصل از زیرطرحوار  شمار   ستاک فعل را انجام می
شده در ستاک فعل پایه را انجام  فرایند بیانکه  ی( استی )یا چیزتوصیفگر ویژگی کس

است. بر این پایه، معنای برتی از توانایی/قابلیت انجام این فرایند  داده و یا دارای
 شود: گفته به صورت زیر بیان می های برآمده از دو زیرطرحوار  پیش واۀه

 «پروردن»دهند  فرایند  انجامپروردگار: ( الف. 2
 «آفریدن»دهند  فرایند  انجام دگار:آفریب.     
 « تواستن»دهند  فرایند  انجام تواستگار:پ.     
 )به معنای نشان دادن(« نمودن»دهند  فرایند  انجام نمودگار:ت.     

 است« ماندن»فرایند دارای قابلیت/توانایی انجام شعری که  شعر ماندگار:. ث    
 است« ستنرَ»فرایند ابلیت/توانایی انجام دارای قانسانی که انسان رستگار: . ج    

معنایی با یکدیگر تفاوت دارند و از این رو آنها را این دو زیرطرحواره از دید صوری و 
 :استدانیم که بازنمایی آن به صورت زیر  وابسته به یک طرحوار  مرتبه باالتر می

[[a](Vpast)i –gɑr]Yj    [SEMi فرایند  دهند  گر به/ توصیفگر انجام اشاره ]j 

تر آن به  های مرتبه پایین در زیرطرحواره (Yمقولۀ واۀ  حاصل از طرحواره )یعنی 
هم مفهوم اسمی و  هم ،طرحوارهاین آید. در بخش معنایی  اسم یا صفت درمی صورت
 ای حاصل از طرحواره بیان شده است.ه صفتی واۀهمفهوم 

 ساختار ]اسم + گار[ -4-1-3
ای از مقولۀ اسم افزوده  به واۀه« گار -»واۀه پسوند  5بررسی، در های مورد  از میان واۀه

ها عبارتند از: روزگار، یادگار،  ؛ این واۀهسازد های دیگری از مقولۀ اسم می شود و واۀه می
توان برآمده از دو زیرطرحوار  مجزا  ها را می . این واۀهتداوندگار، تدمتگار و مددگار

 دهیم. صورت زیر نشان می هدانست که بازنمایی آنها را ب

5) [[a]Ni –gɑr]Nj    [ ماندگار، پایدار و دیرپا  SEMi]j 

 مانند: روزگار، یادگار، تداوندگار

6) [[a]Ni –gɑr]Nj    [SEMi دهند  فرایند  انجام ]j 

 (6)، مددگار(5)مانند: تدمتگار

لۀ اسم، واۀ  ای از مقو با پیوستن به واۀه« گار -»ها پسوند  در هردوی این زیرطرحواره
، پایداری و ماندگاری»معنای  5سازد. زیرطرحوار  شمار   دیگری از همان مقوله می

اسمی است که  6افزاید. اسم پایه در زیرطرحوار  شمار   را به اسم پایۀ تود می« مانایی
عمل یا اعمالی  های است که طی آنهایفرایند «مدد»و  «تدمت»داللت بر فرایند دارد؛ 

اسم حاصل از  گیرد. سی یا گروهی دیگر انجام میاز سوی کسی یا گروهی برای ک
را  اشتقاقفرایند مورد اشاره در پایۀ بیانگر کنشگری است که  6طرحوار  شمار  زیر
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توان  برپایۀ توصیفی که از بخش معنایی دو زیرطرحوار  باال ارائه شد، میدهد.  انجام می
 ها را به صورت زیر بیان کرد: ی برآمده از این زیرطرحوارهها معنای واۀه

 دار دیرپا، مستمر و ادامه)به معنای کلی زمان( روزگار: روز ( الف. 3
 تداوندگار: تداوند )به معنای صاحب، سرور و ارباب( همیشگی و جاودانب.     
 دمتدهند  ت دهد، انجام تدمتگار: کسی که فرایند تدمت را انجام میپ.     
 دهند  مدد دهد، انجام مددگار: کسی که فرایند مدد را انجام میت.     

زیرا هم  یکساننداین دو زیرطرحواره از لحاظ صوری شود،  گونه که دیده می همان
لحاظ معنایی با هم ولی از دوی آنها اسم است،  و هم واۀ  حاصل از هر مقولۀ واۀ  پایه

شود که آنها را دو زیرطرحوار  مجزا قلمداد  سبب میدارند و همین تفاوت معنایی   تفاوت
 به صورت زیر هستند:باالتر   کنیم که وابسته به یک طرحوار  مرتبه

7) [[a]Ni –gɑr]Nj    [SEMi دهندگی در ارتباط با  یا انجام ماندگاری/پایداریمفهوم  ]j 

 ح انتزاع دارایترین سط در پایین« گار -»بینیم که پسوند  های باال می بر پایۀ تحلیل
های آن  ، در دیگر زیرطرحواره5شش زیرطرحواره است که به جز زیرطرحوار  شمار  

نمونه و اصلی  شود. بنابراین معنای پیش دیده می« دهندگی/کنشگری انجام»معنای 
« گار -»طرحوار  حاکم بر پسوند و باالترین ترین  که انتزاعی Yj[Xi –gɑr[a]]طرحوار  

( که 5در نمودار شکل ) دانست.« دهندگی/کنشگری انجام»ای ن معناست را باید همی
دهد، رابطۀ پایگانی میان این  را نشان می« گار -»ساتتی پسوند -ای شبکۀ طرحواره

 های گوناگون آن به نمایش درآمده است. ها و زیرطرحواره طرحواره
شوند،  ه می( دید5) شکل که در نمودار Yj[Xi –gɑr[a]]معناهای گوناگون طرحوار  

بندی شکل  دهند که بر پایۀ رابطۀ مقوله در کنار هم تشکیل یک مقولۀ معنایی می
تر آن و همچنین رابطۀ  های مرتبه پایین اند. رابطۀ میان هر طرحواره و زیرطرحوار گرفته

 افزایی وع جزییاتشده از آنها از ن های عینی ساتته ها و واۀه ترین زیرطرحواره میان پایین
ه در نمودار با نماد پیکان با تط پیوسته نشان داده شده است. در این شبکه، است ک

نمونه در نظر گرفت زیرا در بیشتر  را باید به عنوان پیش Yj[Vi –gɑr[a]]زیرطرحوار  
واۀه  24این پسوند به ستاک فعل افزوده شده است )در « گار -»های دارای پسوند  واۀه
ای  در این شبکه، زیرطرحواره Yj[Ni –gɑr[a]]زیرطرحوار   واۀ  دارای این پسوند(. 29از 

نمونه  از زیرطرحوار  پیش دهی آید که به کمک رابطۀ گسترش یای به شمار م حاشیه
دهی در نمودار با نماد پیکان با تط گسسته به نمایش  مشت  شده است. رابطۀ گسترش

اند،  قرار گرفته Yj[Ni –gɑr[a]]تری که زیر  پایین درآمده است. از دو زیرطرحوار  مرتبه
نمونه و دیگری را پیرامونی در  را پیش« دهند  فرآیند انجام»زیرطرحوار  دارای معنای 
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 -»نمونۀ پسوند  که معنای پیش« دهندگی/کنشگری انجام»گیریم زیرا معنای  نظر می
 توان یافت. حواره میاست را در این زیرطر« گار

 
 در زبان فارسی« گار -»تتی پسوند سا -ای . شبکۀ طرحواره5شکل 

 

 فرآیندها و قلمروهای شناختی -4-2
[ و ]ستاک های ]ستاک حال فعل + گار گونه که در بخش پیشین دیدیم، ساتت همان

که در  هرچند چنان هایی از مقولۀ اسم یا صفت بسازند توانند واۀه گذشتۀ فعل + گار[ می
ای پسوندی  نمونه صورت پیش را باید به« گار -»شود، پسوند  نیز دیده می 5نمودار شکل 

هایی  نمونه در مقولۀ معنایی آن زیرطرحواره های پیش ساز دانست زیرا زیرطرحواره اسم
های واۀگانی دارد و  در دستور شناتتی که رویکردی مفهومی به مقولهساز هستند.  اسم

برنمای آنهاست. ناشی از  دهد، تفاوت میان اسم و صفت تعریفی معنابنیاد از آنها ارائه می
کنند، در  را برنمایی می« چیز»دستوری هستند که یک  های ها آن دسته از مقوله اسم

کنند. پس تفاوت  ها یک رابطۀ غیرزمانی )یعنی ایستا( را برنمایی می حالی که صفت
است. اگر ما یک   «بریافت»ناشی از  در اصل میان اسم و صفت در دستور شناتتی

واۀه یا عبارتی که برای  ،ه صورت یک چیز مستقل و تودایستا در نظر بگیریمهستان را ب
ای  صورت رابطه بریم از مقولۀ اسم تواهد بود و اگر هستان را به اشاره به آن به کار می

درک نماییم، واۀ  متناظر با آن از مقولۀ صفت تواهد بود. بر این پایه، ایستا و غیرزمانی 
که تنها تفاوت آنها در مقولۀ دستوری « گار -»های از پسوند  تفاوت میان زیرطرحواره

تفاوت در ( 4و  3یا  2و 1های شمار   واۀ  حاصل از آنهاست )همچون طرحواره
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است که تود یکی از انواع برجستگی و یکی از نمودهای بریافت به شمار « برنمایی»
را به « تواستگار، تدمتگار آموزگار،»ای همچون  تر، اینکه ما واۀه به سخن دقی  آید. می

ها دارد، یعنی  عنوان اسم به کار ببریم یا به عنوان صفت بستگی به بریافت ما از این واۀه
مستقل و تودایستا درک « چیز»بسته به این است که آیا این مفاهیم را به عنوان یک 

ی اسم نمودار زیر بازنمای. و ناتودایستا وابسته« رابطۀ»کنیم یا به عنوان یک  می
را در دستور شناتتی نشان « سازگار آموزگارِ»و گروه اسمی « سازگار»، صفت «آموزگار»

 دهد. می
 
 
 
 

 ]اسم + صفت[ در دستور شناتتی . بازنمایی اسم، صفت و گروه6شکل 

و  Nj[i –gɑr(Vpres)[a]]دو زیرطرحوار   درکه  اسم]ستاک فعل + گار[ساتتار 
[[a](Vpast)i –gɑr]Nj پروردگار، آفریدگار،»هایی مانند  اسم و به پیدایش شود آشکار می 

کند. این قلمرو  را بیان می 1«کنشگری»قلمرو شناتتی  ،انجامد می «و آموزگار تواستگار
دهد یا در موضوع  شناتتی به کسی یا چیزی اشاره دارد که کنش تاصی را انجام می

که نشانگر نقش یک قلمرو شناتتی چارچوب دانشی است این خصص دارد. تتاصی 
های  اراده )یعنی کس یا چیز( در ایجاد یک تاثیر است. یکی از تجلی عامل بااراده یا بی

دهندگی بیانگر انجام یک کنش یا  است. انجام 2«دهندگی انجام»این قلمرو شناتتی، 
« پروردگار و تواستگار»(. برای نمونه، 160: 2011وند،  بخشی از یک فعالیت است )همه

« ارگنمود»در حالی که ؛ هستند« پروردن و تواستن» های کنش دهند  بااراد  انجام
 است.« نمودن»کنش  اراد  بیدهند   انجام

و  Aj[i –gɑr(Vpres)[a]]دو زیرطرحوار   در قالبکه  صفتساتتار ]ستاک فعل + گار[
[[a](Vpast)i –gɑr]Aj ر و ماندگار، رستگار، سازگا»همچون ی یها صفتو یابد  تجلی می

این قلمرو است.  3«جهت»قلمرو شناتتی شود، بیانگر  از آن حاصل می «پرهیزگار
( 2؛ )4( کنا1ند دارای دو رویه باشد: )توا شود و می شناتتی به کمک صفت بازنمایی می

                                                           
1
. agenthood 

2
. performance 

3
. voice 

4
. active 

 سازگار آموزگار آموزگار

 اسم                صفت                              گروه اسمی       

 «آموزگار»  «سازگار»        «رآموزگار سازگا»  

 سازگار 
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دهنده یا دارای  انجام»شود که معنای  هایی بیان می . جهت کنا توسط صفت1پذیرا
هایی بیان  رسانند. جهت پذیرا به کمک صفت ا میر« قابلیت/ تمایل به انجام کنش

 رسانند را می« دارای توانایی/قابلیت پذیرش/تاثیرپذیری از کنش»گردد که معنای  می
 جهتبیانگر گفته  های پیش در صفت« گار -». از این رو، پسوند (163: 2011وند،  )همه

ه آن در ستاک فعل ب دهنده یا دارای تمایل به انجام کنشی انجام»کنا است و معنای 
  .رساند را می« اشاره شده است

دارای دو زیرطرحواره است که هر یک از آنها قلمرو شناتتی  اسمساتتار ]اسم + گار[
تدمتگار و » هایی همچون گیری واۀه که به شکلای  کنند. زیرطرحواره تاصی را بیان می

در « دهندگی انجام»ویۀ است و ر« کنشگری»گر قلمرو شناتتی انجامد بیان می« مددگار
 هایی همچون  کند. در حالی که، زیرطرحوار  حاکم بر واۀه این قلمرو را بازنمایی می

ای  حوزه کند. این قلمرو شناتتی را بیان می« رابطه»قلمرو شناتتی « روزگار و یادگار»
هم  دهد دو یا چند چیز یا جزء به یکدیگر وابستگی دارند، با می از دانش است که نشان 

 3یا پیرامونی 2تواند بنیادین کنند یا از یک گونه هستند. رابطۀ میان دو چیز می کار می
ای ضروری، حتمی و اصلی است در حالی که رابطۀ پیرامونی  باشد. رابطۀ بنیادین رابطه

در این « گار -»پسوند (. 169: 2011وند،  ای فرعی، ثانویه و سطحی است )همه رابطه
پایه و واۀ  حاصل از اشتقاق است و معنای د  رابطۀ پیرامونی میان واۀ  دهن ها نشان واۀه

 افزاید. را به معنای پایه می« وماستمرار و تدا»

 «کار -گر و  -»در مقایسه با « گار -»پسوند  -4-3
رفته که در  در ایرانی باستان به صورت اسم به کار می kāraواۀ   ابوالقاسمیبه گفتۀ 

درآمده و به عنوان پسوند برای ساتتن صفت از اسم  gārبه صورت  ایرانی میانۀ غربی
)به معنای  wināh-gār)به معنای گزندکار( و  wizind-gārکاربرد داشته است، مانند 

در  karaرود.  به کار می« گار -»به صورت  امروزکار(. همین پسوند در فارسی  گناه
 garکه در فارسی میانه به دو صورت « کننده»ایرانی باستان صفتی بوده است با معنای 

رفته است، مانند  به عنوان پسوندهایی برای ساتتن صفت از اسم به کار می īgarو 
nigār-gar  به معنای نگارگر( و(bōz-īgar دهنده(. این پسوندها در  )به معنای نجات

ربرد )مانند برزیگر( کا« یگر -»)مانند آهنگر( و « گر -»های  فارسی امروز به صورت
 -»شود که دو پسوند  بر این پایه، مشخص می .(329و  313: 1392)ابوالقاسمی،  دارند

                                                           
1
. passive 

2
. essential 

3
. peripheral 
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گرچه دارای ریشۀ کامالً یکسان نیستند ولی به یکدیگر بسیار نزدیکند و « گر -»و « گار
 -»( سه پسوند 350: 1346معنای آنها مرتبط با هم است. از سوی دیگر، صمصامی )

را از یک ریشۀ واحد دانسته ولی کاربرد آنها در فارسی امروز را  «گر -»و « گار -»، «کار
توان نتیجه گرفت که این سه  رفته می هم روی متفاوت از یکدیگر قلمداد کرده است.

پسوند یا از یک ریشۀ واحدند یا اگر هم چنین نباشد دارای شباهت صوری و معنایی 
که مقایسۀ کوتاهی میان آنها انجام نزدیکی به یکدیگر هستند. از این رو، شایسته است 

 دهیم.
؛ 1346صمصامی، اند )مانند  پرداتته« کار -»بیشتر کسانی که به بررسی پسوند 

غه/فاعلی )مانند ستمکار، مبالآن را دارای دو معنای  (1391، ؛ کلباسی1386فرشیدورد، 
ترین و  دقی  با این وجود،اند.  کار( دانسته ( و شغلی )مانند آهنکار، مقاطعهتدمتکار

( 1394) حسینی محمودی بختیاری و  شاهچشمگیرترین مطالعه پیرامون این پسوند را 
 پسوندرا دارای دو صورت تکواۀ آزاد و « کار»تکواۀ اند. این پژوهشگران  انجام داده

سازد  صفتی را می و شود میمعنا افزوده  اسم به« کار -» اند. به گفتۀ آنها پسوند دانسته
این بدان «. کار فریبکار، گناهکار،  فراموش»تکرارپذیری و مبالغه دارد، مانند  که معنای

( را به فریبها، عمل مورد اشاره )فراموشی، گناه،  معناست که فرد دارند  این صفت
شود که  به اسم یا صفتی افزوده می «کار -»ها، پسوند  کند. در این واۀه ای تکرار می گونه

فراموش کردن، گناه »به کار برد، مانند « زدن»یا « کردن»فعل بتوان آن را همراه با 
به کار « زننده»یا  «کننده»جای  به« کار -»ها پسوند  در این واۀه«. کردن، فریب زدن

را نه « کار کار، چرخ گچ»هایی همچون  در واۀه« کار»این پژوهشگران تکواۀ  رود. می
 اند.  پسوند بلکه تکواۀ آزاد در نظر گرفته

در زبان « کار -»و « گار -»توان دید که دو پسوند  توجه به آنچه گفته شد، می با
به « گار -»هایی با هم دارند. پسوند  فارسی امروز هم از لحاظ صورت و هم معنا تفاوت

دهند   انجام»نمونه به ستاک گذشته و حال فعل افزوده شده و معنای  صورت پیش
این پسوند در چند کند؛  را بیان می« انجام فرایند دارای قابلیت/تمایل به»یا « فرایند

دارای تناوب « کار -»تواند به اسم فرایند افزوده شود و در این حالت با پسوند  مورد می
 -»پسوند این در حالی است که «. تدمتگار/تدمتکار و مددگار/مددکار»است، مانند 

 رساند. معنای کنشگری را میشود و  تنها به اسم افزوده می« کار
سخن بسیار گفته شده ولی چشمگیرترین پژوهش را « گر -»با اینکه پیرامون پسوند 

دانست که با رویکردی شناتتی به ( 1395بامشادی و انصاریان ) به توان متعل  می
« گر -»دهد که پسوند  های پژوهش آنها نشان می یافتهاند.  پرداتتهپسوند  این بررسی
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)مانند  ءحال فعل )مانند رسانگر، رفتگر(، اسم فرایند و شیتواند به ستاک گذشته و  می
« کنشگری»آرایشگر و آهنگر( و صفت )مانند ویرانگر( افزوده شود و در همۀ آنها معنای 

از لحاظ صوری و معنایی « گار -»توان دریافت که پسوند  می ،رساند. بر این پایه را می
شود.  به صفت افزوده نمی« گار -»اوت که دارد با این تف« گر -»زیادی با پسوند شباهت 

 است.« گار -»بسیار بیشتر از « گر -»پسوند  و بسامد البته گفتنی است که زایایی
 

  نتیجه -5
در این راستا، پرداتتیم؛ « ارگ -»های مشت  دارای پسوند  در این پژوهش به بررسی واۀه

هاای   ، ویژگای هاا  ایان واۀه  های ساتتی حاکم بر هطرحواره و زیرطرحوارپس از شناسایی 
مراتبی میان آنها را نشان  و رابطۀ سلسله نمودهصوری و معنایی هر یک از آنها را واکاوی 

 یعنای جنبۀ آن،  ترین مهمویژه  و به)« بریافت»فرایند شناتتی دو دادیم. همچنین نقش 
ان هاای سااتتی نشا    گیری هر یاک از زیرطرحاواره   در شکلرا « بندی مقوله»و  (برنمایی

 دادیم و در پایان قلمروهاای شاناتتی مرباوط باه هار زیرطرحاواره را بررسای کاردیم.        
 رود: زیرطرحوار  متفاوت به کار می 6در « ارگ -»دریافتیم که پسوند 

1) [[a](Vpres)i –gɑr]Nj    [SEMi دهند  فرایند  انجام ]j 

 مانند: آموزگار، آمرزگار
2) [[a](Vpres)i – gɑr]Aj    [SEMi قابلیت/تمایل به انجام فرایند دارای  ]j 

 کامگار، آزگار آمیزگار،مانند: سازگار، پرهیزگار، 

3) [[a](Vpast)i – gɑr r]Nj    [SEMi فرایند دهند   انجام ]j 

 مانند: پروردگار، آفریدگار، تواستگار

4) [[a](Vpast)i – gɑr r]Aj    [SEMi دارای توانایی/قابلیت انجام فرایند]j 

 گار، رستگارمانند: ماند
5) [[a]Ni – gɑr r]Nj    [SEMi دهند  فرایند  انجام ]j 

 تدمتگار، مددگارمانند: 
6) [[a]Ni – gɑr r]Nj   j[SEMiماندگار، پایدار و دیرپا]  

 روزگار، یادگار، تداوندگارمانند: 

، دهندگی( ویۀ انجام)ر شناتتی کنشگریقلمرو  5و  3، 1ی ها زیرطرحواره
قلمرو  6ر  شمار  ویۀ کنا( و زیرطرحواقلمرو شناتتی جهت )ر 4و  2های  رهزیرطرحوا

ها از  ک از این زیرطرحوارهاینکه هر ی کنند. ویۀ پیرامونی( را بیان میشناتتی رابطه )ر
ویه را برنمایی کنند قلمرو شناتتی مربوط به تود کدام رهای گوناگون  ویهمیان ر

گردد و در نتیجه این فرایند  عیین میتوسط فرایند شناتتی بریافت ت موضوعی است که
است. در « گار -»ساتتی پسوند -ای گیری شبکۀ طرحواره داری نقش کلیدی در شکل

بندی نیز از اهمیت اساسی برتوردار است زیرا  کنار بریافت، نقش فرایند شناتتی مقوله
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ۀ حاصل دو رابط« گار -»های پسوند  ای و پایگانی میان زیرطرحواره ساتتار شبکه
 بندی هستند. هایی از رابطۀ مقوله گونهدهی است که هر دو  گسترش افزایی و جزییات
که ما آن را دارای « آفریدگار»ای که در اینجا شایان ذکر این است که واۀ   نکته

« آفریده، مخلوق»معنای کنشگری دانستیم، در چند مورد در متون تاریخی به معنای 
به « رستگار»از سوی دیگر، واۀ  «. ی در تانه نیستآفریدگار»نیز آمده است، مانند 

پذیری دانست. اگر  را شاید بتوان دارای مفهوم کنش« یافته شده، نجات رسته»معنای 
در نظر « گار -»ای را در تحلیل پسوند  بخواهیم این دو مورد بسیار نادر و حاشیه

این پسوند بیفزاییم ساتتی  -ای طرحوارهبگیریم، باید یک زیرطرحوار  دیگر به شبکۀ 
کند و در زیر  جهت )رویۀ پذیرا( را بیان می پذیری یا کنش که قلمرو شناتتی

گیرد. البته به دلیل ضعف شواهد، نیازی به  قرار می Yj[i – gɑr(Vpast)[a]]زیرطرحوار  
 بینیم. ای نمی قائل شدن به وجود چنین طرحواره

 از «گاار  -» پساوند  کاه  همچنان هدد می نشان پژوهش این در شده انجام های بررسی
 آن معناای  رود، کاار  به تواند نمی آزادانه و تنهایی به و است وابسته تکواۀی صوری لحاظ

 ایان  طریا   از تنهاا  و گیارد  مای  قارار  آنهاا  در که است هایی زیرطرحواره به  وابسته نیز
 کاه  تتیساا  هر در پسوند این که گفت توان می پس. است دسترسی قابل ها زیرطرحواره

 معناای  ساتت که گفت باید رو این از و پذیرد می ساتت آن از ای ویژه معنای گیرد قرار
 در کاه  گوناه  هماان  زیرا کند؛ می تحمیل( آزاد های تکواۀ بر گاه حتی و) پسوند بر را تود

 آن ساازند   اجازای  از جادا  و تاود  تاودی  باه  ساتت شود، می ادعا بنیاد ساتت رویکرد
 .نامند می «ساتتی معنای» را معنا ینا که است معنادار

ویاژه دساتور شاناتتی در     شناسی شناتتی و باه  زبان های یافتهاز آنجا که تا کنون از 
زبان فارسی چندان استفاده نشده و نقش فرایندها و قلمروهای شناتتی  سازی بحث واۀه
د اسات، ایان پاژوهش شاای    نشده بررسی  های مشت  و مرکب فارسی واۀهگیری  در شکل

دستور شناتتی به حوز  ساتتواۀ  زبان فارسای باشاد.   جدی بتواند سرآغازی برای ورود 
دهاد کاه    استفاده از دستور شناتتی در کنار ساتتواۀ  ساتتی به ما ایان امکاان را مای   

سازی انجام دهایم و بارای نموناه     تری پیرامون واۀه تر و عمی  های شناتتی دقی  تحلیل
ویاژه فرایناد شاناتتی     هشناتتی و فرایندهای شناتتی )بموضوعاتی همچون قلمروهای 

تنهایی وارد این موضوعات  ساتتواۀ  ساتتی بهکنیم چرا که  ها وارد بریافت( را در تحلیل
افزون ها تمرکز دارد.  ها و زیرطرحواره مراتبی طرحواره شود و تنها روی ساتتار سلسه نمی

کاه در ایان     ساتتی و دساتور شاناتتی   کارگیری همزمان دو نظریۀ ساتتواۀ به بر این،
رساد،   آن امیدبخش باه نظار مای    انداز چشمسابقه است که  مقاله انجام شد کاری نو و بی
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افزایای میاان ایان دو رویکارد و اظهاار نظار        های بالقو  هم گیری از ظرفیت هرچند بهره
 های بیشتر است. قطعی دربار  دستاوردهای آن نیازمند انجام پژوهش

 در زبان فارسی(« گار -»های دارای پسوند  اۀهوپیوست )
 پذیرفتگار، ماندگار، فریفتگار، آفریدگار، نمودگار، رستگار، تواستگار، آموتتگار، پروردگار،

آمرزگار، آمیزگار )معاشر(، پسندگار، آزگار،  کردگار، رفتگار )رفتنی(، سازگار، آموزگار، پرهیزگار،
فروشگار )فروشنده(، سپوزگار )کاهل(، ورزگار )برزگر(، کامگار، طلبگار، ترسگار )ترسنده(، 

 .یادگار روزگار، تدمتگار، مددگار، تداوندگار،

 نوشتپی
)به معنای پذیرنده( نیز آمده است. این واۀه در « پذرفتگار و پذیرفتار»های  . در فرهنگ دهخدا این واۀه به صورت1

 فارسی امروز مهجور مانده است.

 گر آمده است. این واۀه در فارسی امروز مهجور مانده است. نگ دهخدا به معنای فریبنده و حیله. این واۀه در فره2

. این واۀه در فرهنگ دهخدا و فرهنگ عمید در معنای معتاد و توگرفته آمده است. این واۀه در فارسی امروز 3

 مهجور مانده است.

نای رفتنی آمده است. این واۀه در فارسی امروز مهجور و به مع« ماندگار». این واۀه در فرهنگ دهخدا در مقابل 4

 مانده است.

 این واۀه در فرهنگ دهخدا به سه صورت آمده است: تدمتگار، تدمتکار و تدمتگر. .5

 نیز آمده است.« مددکار»این واۀه در فرهنگ دهخدا به صورت . 6
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