
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  فارسي زبان بندي وندهاي اشتقاقيِ طبقه

 

  گيتي تاكيگيتي تاكيگيتي تاكيگيتي تاكي

    و بلوچستان دانشگاه سيستان

  

 چكيده

 گرفتنِنظربا در )2001(برد  .بندي شوند هاي مختلفي طبقه توانند به راه وندهاي اشتقاقي مي
گران به دي بندي متفاوتي را نسبت طبقه ،هاي معنايي ذاتي، معنايي، دستوري و نقش تمايزات

فارسي به  وندهاي اشتقاقيِ، برد بنديِ براساس طبقه است اين مقاله سعي شده در .دهد ميارائه 
شوند بندي  قه، اشتقاق انتقالي و اشتقاق بياني طبشياي، اشتقاق نق هچهار گروه اشتقاق مشخص
 .طور اجمال بررسي گردد بندي در زبان فارسي به نوع طبقه هاي اين و مشكالت و محدوديت

. نيستفارسي جامع و مانع  بندي براي وندهاي اشتقاقيِ ين است كه اين طبقهنتايج حاكي از ا
در چندين ها  تعدادي از آن گيرند و از اين چهار گروه جاي نمي يك تعدادي از وندها در هيچ

دستوري  و برخي به چندين طبقة دارند هاي متعدد نقش برخي وندها .گيرند گروه جاي مي
نظر  بندي برد، معقول به ، به طبقهديگر حداقل سه طبقة افزودنِ بنابراين پيشنهاد .اند متعلق

براي (اشتقاق معنايي  ،)طبقه بندي در چند براي وندهاي قابل طبقه(اشتقاق شامل : رسد مي
 كه فقط دامنة ييها براي آن( و اشتقاق ارجاعي) دنكن د ميانقش ايجكه فقط تغيير وندهايي 

  ).دنده يير ميارجاعي را تغ

  .بيانياشتقاق  ،انتقالياشتقاق  ،نقشياشتقاق  ،اي هاشتقاق مشخص ،ياشتقاق وند: ها كليدواژه
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  مقدمه .1

گرچه .پردازد واژه مي كه به بررسي ساختمان دروني اي از دستور است شاخه واژه يا صرف ساخت
روني است چندان آشنا نيستد ساختمانكه داراي  اين واژه براي ما واحدي آشناست، اما خود 

 صرف. دارد بردو الية تصريفي و اشتقاقي را در بررسي ساخت دروني واژه،). 9 :1991 ،1زمتيو(
و معموالً  سازد جديد مي اشتقاقي واژة دهد ولي صرف تصريفي فقط صورت كلمه را تغيير مي

كه  كند يم انيرا ب اهدگيد نيابتدا ا) 44: 2001(برد  .دهد طبقة دستوري كلمه را تغيير مي
دستوري  ةكند و طبق برخالف صرف تصريفي، كه نقش دستوري كلمات را در عبارات معين مي

جديد منجر  ييجديد با معنا ي ا دهد، صرف اشتقاقي معموالً به اشتقاق واژه را تغيير نمي
نوع  دو نيا نيب يمطمئن زيتما انستهنتو يسنت فيتعر نيكه ا ديگو يسپس م يو. شود يم

قواعد  عمالِا كه تصريف، نتيجةمعتقد است  زين) 9: 1991(اسپنسر ). همان(كند  جاديصرف ا
اين   اما قضيه بهواژهاست،  تك نِشتاهم گذنتيجة كنار كه اشتقاق درحالي بر كلمات است،

را شامل ها  زبان اي كه همة گونه ، بهف و اشتقاقيصرتدقيق بين  يطخ سادگي نيست و كشيدنِ
  .»بسيار مشكل است ،شود

 ها و برخي دامنة برخي زيرمقوله ،دستوري كلمه ، طبقة2وندهاي اشتقاقيحال برخي  هر به
در برخي  ،البته تعداد بسيار محدودي از وندهاي اشتقاقي. دهند كلمات را تغيير مي ارجاعيِ

 ها و نه دامنة هدهند، نه زير مقول مي دستوري را تغيير و ازجمله زبان فارسي، نه طبقة ،ها زبان
  .ارجاعي كلمات را

كه مدخل واژگاني  اي واژه ،سازد جديد مي ي  ا وند اشتقاقي واژه ،)69 :1387( شقاقيگفتة  به
. دهد پايه را تغيير مي ه و معناي واژةمقول اين وند معموالً .دهد شكيل ميهاي لغت را ت فرهنگ

 براي نمونه پسوند .دهند را تغيير نمي  ة آناز اتصال به پايه، مقول اما تمام وندهاي اشتقاقي پس
لبه  پايه،{>ه+اسم}لب و دست پاي،{مانند ،سازد و اسم ديگري مي شود مي به اسم متصل "ه"

  .اسم}و دسته
 ،نظر گرفته شده استدر فيدر مطالعات صركه  ،به سه نوع اشتقاق )46 - 47 :2001(برد 

يك  آن انتخابِ واژگاني است و منظور انتخابِ واقع، كه درواژگاني يكي اشتقاقِ: كند اشاره مي
 اي از قوانين بر مجموعه كردنِ ه اعمالك ،صرفي ديگري اشتقاقِ است، كلمهآن به  وند و الحاقِ

چيزي  ديگر انتخابِ ،معنا ايندركه  )به تصريف نظر دارندبرخي كه  امعن همان به(كلمات است 
ابط رواي از  مجموعه اشتقاقسوم و  ،آوايي است يراتدخال يا تكرار وندها و يا تغيبلكه ا ،نيست

   .در محور جانشيني استثابت  واژگانيِ

                                                 
1. P. H. Matthews 
2. derivational affix 
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از . است  انجام شده هاي متعددي پژوهش سيپسوندهاي اشتقاقي در زبان فار زمينةدر 
 توضيح كاربرد و نيز را نام برد كه به) 1370 - 1372( صادقي توان مي ها اين پژوهش ترينِ مهم

 مانند(آورند  مي وجود كه به اي دستوري ، هم براساس طبقةپردازد مي اين پسوندها بندي دسته
 هاي مانند نقش(ها  آن نظر نقش معناييو هم از) ...ساز، قيدساز و  ساز، صفت پسوندهاي اسم

  .)غيره سبب و نسبت، وابستگي، طريقه، شايستگي، الزام و احتمال، فاعليت و مفعوليت،

پيشوند و  دو دستةوندهاي اشتقاقي فارسي را به  است كه) 1371( كلباسي ،ديگر پژوهش
 اسم،(فعلي غير كند و معتقد است كه پسوندهاي اشتقاقي تنها در كلمات پسوند تقسيم مي

را،  ياشتقاق سپس پيشوندهاي وي .پسوند اشتقاقي ندارد ،و فعل شوند يافت مي ....)قيد و صفت،
 :مثل( به پيشوندهاي فعلي ،كمتر است اريبس ياشتقاق يدر سنجش با پسوندها كه تعدادشان

صورت  و پسوندها را به ...)پادو  بال، بل، ،ابر :مانند( فعليو پيشوندهاي غير ...)و فرا در، بر، باز،
كه معاني مختلف فاعلي، مفعولي، نسبت،  ،...)آسا و آر، آد، آيي، آ، :مانند( فعليپسوندهاي غير

  .)همان( كند تقسيم مي ،ندداربيب، مكان، ابزار، و مصدري تح تحقير، تصغير، شباهت،
وي پسوندهاي اشتقاقي را به . انجام شده است )1371( توسط كشاني ،ديگر پژوهش
 ها و پسوندواره )ان، گاه، گر، ش ي، ك، :پسوند ازقبيل 56شامل (اصلي يا حقيقي پسوندهاي 

كار  واژة جديد به هم در ساخت كنند و طور مستقل عمل مي هايي كه هم بهيعني پسوند(
مثل هاي اسمي  و پسوندواره )و ساز  فروش، خيز( ثلهاي فعلي م را به پسوندواره )روند مي

ها و كيفيات  حسب ويژگيرا برتارهاي هر پسوند كند و ساخ تقسيم مي )خانه، درد و بازي(
  .كند متمايز مي را دارندهم هايي كه اين ساختارها با تفاوت مشتقات پسوندي برشمرده، گوناگونِ
 يار، سرا، درد، خانه،(هاي اسمي  ارهپسوندو )61 :همان( هاي اسمي، وي پسوندوارهبحث در 

سازي ميان اين عناصر و پسوندهاي حقيقي  و كيفيت مشابه واژهها  آن كرد جهت عملرا از) بازي
  . سان نيستها يك آن رسد كه زاياييِ كند و به اين نتيجه مي مي بررسي

نگرش متفاوتي در اين  ،شقاقيو  صادقيدر ديدگاه متأخريني چون  الزم به ذكر است كه
 صادقي ازنظرة فعلي درنظر گرفته، عنوان پسوندوار به )1371( چه كشانيآن. مورد وجود دارد

 نيز) 1387(شقاقي  .دشو ي ساخت كلمات مركب استفاده ميستاك فعل است كه برا، )1383(
كار  به يفعلهاي  پايههاي داراي  اصطالح مشتق را براي اشاره به كلمه برخالف نگرش سنتي،

 يبسيط نيز كلمات را هاي اسمي و پسوندواره ،دندا فعلي مي كلمات مركبِ ها را و آن برد نمي
 هاي واژه از نظر او اينبنابر .كار روند كبِ غيرفعلي بهمر كلمات توانند در ساخت كه مي  داند مي

  .شوند هايي مركب محسوب مي واژه )...و  خانه هيتصف ،خانه چاپ(
 بنديِ قهمورد طبدر . بندي استفاده شده است  در اين مقاله از اشتقاق واژگاني در طبقه  

هاي خاص  برخي ويژگي رفتنِگ، با توجه به درنظراين مقاله ديِبن طبقه، فارسي وندهاي اشتقاقيِ
  .ي پيشين استها يبند بندي، متفاوت از طبقه براي دسته
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  اشتقاق واژگاني .2

وند از  گاني را انتخابِواژ اشتقاقِ افرادي كه معتقد به نحو كلمه هستند،) 47: 2001( برداز نظر 
 چون ساخت هم ،كلمه در درونِمراتبي  سلسله بودن به ساخت لائق آن د كه الزمةندان واژگان مي

 چهار نوع اشتقاقِ )57 - 60 :همان( وي. است تيره ايكسِ اساس نحوِبند بر درونِ مراتبيِ سلسله
نشان كند و خاطر بيان مي ، راشدهنظر گرفته وندهاي اشتقاقي در باقاعده، كه تاكنون براي

هاي  ت و نقش، اما ماهياست مشخص نشده ها دقيقاً آن خواص و تعامالت كه جزئيات سازد مي
ها پرداخته  هاي آن ر گروه و زيرمجموعهدر ادامه به اين چها .است كلي توصيف شدهطور ها به آن

  .خواهد شد

  

  1اي مشخصه اشتقاق. 1. 2

كلمه  اي ذاتيِه ويژگي كند بلكه بر روي ساختي را عوض نميية زيرپا نوع اشتقاق، طبقة اين

 ارتباط با مفهومِدر اي است كه گونه همان به جنس، چنين اشتقاقي بارزِ مثالِ. ندك عمل مي
 ،نشان بي صورت ،هايي كه داراي جنس هستند در بسياري از زبان .دشو داري مطرح مي نشان

ر روسي د مثالً. دار مؤنث است نشان مذكر، و صورت“student” و يا خنثي است و  مذكر
student – k(a) يعني. نثمؤ student →φ  student– k(a) ، ِداري  اننش كه طبق اصل

 ).58: همان( ]مؤنث +مذكر،  -[ديل شده است به تب ]مؤنث +مذكر،  +[: شود چنين تعريف مي

 جنسِ« گويند مي )251: 2006( 3و استونهام 2طور كه كاتامبا همان كه الزم به ذكر است
جمله ها، از د اما در برخي زبان شو اي تصريفي محسوب مي و مقوله» دستوري است زباني اساساً

. شودتواند اشتقاقي محسوب  در موارد محدودي مي ،)1371( طبق نظر صادقيفارسي،  در زبان
كه از  ،منوره وغيره را -مطلقه، منور - عاليه، مطلق - معتقد است كلماتي مثل عالي) همان(وي 

ثبت  و در واژگان تلقي واژگاني در فارسي بايد كلمات داراي دو شكلِ ،اند عربي وارد فارسي شده
جنس در  مقولة. در عربي وجود دارد نيست كه معنا آن به ،نيثد، چون در فارسي مفهوم تأكر

هاي  اين صورت ،كه اين مقوله وجود ندارد ،فارسي نحوي است، اما در - اي صرفي عربي مقوله
ها  آن پسوند هاي باپسوند و بي كه شكل ،برابر صفات مذكوردر. هاي متحجر است صورت، گانهدو

هست كه براي » ه- «مختوم به  دي اسم و صفت، تعدادنكن تفاوت معنايي و نقشي ايجاد نمي
كه بعضي نقش (اي ملكه، معشوقه، راهبه، شاعره ه رود، مانند اسم كار مي زنان و دختران به

  .سليطه و غيره و نيز صفات حامله، يائسه، محجبه، فاسقه،) صفت هم دارند

                                                 
1. featural derivation 
2. F. Katamba 
3. J. Stonham 
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هاي  صورته ك ،»ه- « پسوندبا يعني كلمات ،گروه دوم ،)24 - 25 :همان(نظر صادقي از
يعني با  .ه شوندنث شمردمؤ ندتوان مي، هستند) مذكر اشكالِ يا( بدون پسوند لِاشكمتناظر ا
نيث پسوند تأ توان به وجود غيره ميمحترمه و  –معشوقه، محترم - كلماتي مانند معشوق مقايسة

پسوند  ستعمال اينجا كه ا آنو از   نث استهاي مؤ خاص انسانل شد كه معاصر قائ در فارسيِ
را از مقولة پسوندهاي تصريفي  توان آن ، نميعام ندارد و كاربرد آن محدود است در فارسي جنبة

نث از مؤ تها و صفا براي ساختن اسم وند اشتقاقيپس را نوعي بنابراين بايد آن. ار آوردشم به
  .ها و صفات مذكر محسوب داشت اسم

كه  معتقد است )78: 1355( عسكروا ،باستان زبان فارسي جنس در وجود مقولة در مورد 
 يشكل باستان كه ،»پان«كه  كند وي استدالل مي. س وجود داشته استجن باستان در فارسي

هاي  در زبان ،)چوپان باقي مانده است و تنها در كلمة( امروزي است در فارسي» بان«وند 
شده  ظاهر مي »پانو« شكل كه نشانة جنس مؤنث بوده به ،»و-« ايران با پذيرفتن پسوند باستانيِ

جنس  ماندة همان مقولة فارسي امروز باقيدر » و، كدبانو، شهربانو و مهربانوبان«هاي  واژه. است
  .ايران است هاي باستانيِ در زبان
نث مؤ »ه-«گونه كه بحث شد، پسوند  انهم ،چه در فارسي معاصر وجود داردحال، آنهر به
 در تعدادي از ثالًم .دانست دار نشان ،مقابل مذكر، دروديرا در موارد محد توان آن كه مي است

هاي  در بسياري از اسم .»...و  ، مغفوره، مكرمه، شهيدهوالده، مرحومه« مانند عربيقرضي  كلمات
 ،)پيمانه پيمان،( :مانند ،شود براي مؤنث متمايز مي» ه- « ص نيز، مذكر و مؤنث فقط با پسوندخا
 امين،( ،)مهديه مهدي،( ،)وحيده وحيد،( ،)ايمانهايمان، ( ،)حسانها احسان،( ،)مهرانه مهران،(

 .)هانيه هاني،( ،)حبيبه حبيب،( ،)نصورهم منصور،( ،)صالحه صالح،( ،)سعيده سعيد،( ،)امينه
 آن در برخي كلمات بودنِ را نشانة مؤنث» ه-«هاي متعدد پسوند  توان يكي از نقش بنابراين مي

 دانست و ،اند ساخته شده ،مقابل مذكردر ،در فارسي ها قياس با آن كه بهيا كلماتي  عربي قرضيِ
مسلم است كه اين پسوند در . كرد يبند طبقه ،يا شخصهم اشتقاقِ يدارا عنوان پسوند را به آن

مؤتلفه، مختلفه، مؤكده و«دار نيست مثل  فارسي نشان در ،عربي قرضيِ ديگرِ برخي كلمات....«.  
نتيجه و در ،اي عنوان اشتقاق مشخصه در فارسي به توان ري كه مياز پسوندهاي ديگ

معناي در(» پسركدخترك و «چنانچه . تصغير است» چه« و» ك- «نظر گرفت در ،دار نشان
 ،شلوار«مقابل در »و گروهك شهرك ،شلوارك« يا »دختر و پسر«مقابل در )دنكار رو تصغير به

ي ا، زيرا دار»دريا، قالي و باغ«مقابل در »ه و باغچهدرياچه و قاليچ«و  دارند نشان »و گروه شهر
براي  »چه«براي تحقير و تحبيب و » ك-«الزم به ذكر است كه . بودن هستند مشخصة كوچك

  .جا مورد نظر نيست روند كه در اين كار مي هم به) چه، بازيچه، ميخچهمثل ماهي(شباهت 
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  1اشتقاق نقشي .2. 2

  آن و افزايند، ساختي ميپاية زير به هايي را ويژگي قواعدي كه اين نوع اشتقاق براي تمايز بين
بر تغيير  وندها عالوه برخي. ته شده استنظر گرف، دركنند كه فقط طبقه را عوض مي يقواعد

» er«پسوند  recruiter در كلمة كنند، مثالً ايي متفاوتي را به پايه اضافه ميهاي معن طبقه، نقش
 دهد ش مفعولي به پايه مينق ،»ee«پسوند  recruitee و در كلمة دهد اعلي به پايه مينقش ف

  .)58: 2001برد،(
 ،اند هدقواعد اشتقاق واژگاني ناميده ش عنوان به اعداين قوابتدا كند كه  اشاره مي )نهما( برد

قرن نوزدهم، چندتن از  در ميانة بعداً. معنايي متفاوت از پايه است نظرشده از زيرا كلمة مشتق
مثالً . حالت تشابه وجود دارد ها و نظام ن نقشكنند كه بين اي اشاره مي اروپايي شناسانِ زبان

نظر در 3و نقش مفعولي را معادل پذيرا 2توان معادل نقش عاملي عنوان سنتي نقش فاعلي را مي
مثل  ،فعال نيستند دار و يا الزاماً جان  ي دارند الزاماًكه نقش عـامل هايي آن  همة چه گر. گرفت

marker , sparker , floater .نين است در مورد پذيرا كه مثالًچ هم painting  و  carving 
هاي  اساس نقشرسد اين نوع اشتقاق بر نظر مي به«: گويد مي) 59: نهما( وي. دار نيستند جان

ف و نشاء و هداصل و م اي، اي، ماده كاني، زماني، وسيلهنقش فاعلي، مفعولي، م مثالً ،حالت است
  .»دست اشتقاقات زياد دارند از اين ،قوي صرف باي ها زبانغيره كه 

ها  ها هستند و برخي از آن اين نقش كنندة بيان زيادي از پسوندها در فارسي تعداد نسبتاً
-«و پسوند  ،ها تمامي اين نقش قريباًتنهايي ت به) i(» ي«پسوند . را برعهده دارندين نقش چند

  .خواهد شد ا ارائههوندتعدادي از اين پس ،در ادامه براي نمونه. دده دارچهار نقش را برعه» ه
  

  )اسم يا صفت فاعلي(عاملي / اعلينقش ف .1. 2. 2

  .كلفتي جنگي، كاري، تازي، آهنگري،: ي
  .گويا، زايا، پذيرا، گيرا، فريبا دانا، بينا، شنوا،: ا
  .، خزهرسانه، خوره، كنه: ه

  .، سازنده، فريبنده، فرساينده4، آورنده، خورندههخواننده، گوينده، بينند: هند
  .تگار، پروردگار، كردگار، آموزگارپرهيزگار، سازگار، آفريدگار، خواس: گار

                                                 
1.functional derivation 
2. agentive 
3. patientive 

 در كـاربرد غيـر رسـمي و عاميانـه،    . رود يكار مـ  به دهاياس يبرخ يبرا ي،ميدر علم ش يبرد رسمدر كار خورنده  4.
گويند دست خَرَنده و پزنده و آورنـده درد   هاي خانوادگي، ميهمانان از باب مزاح و جهت تشكر مي گاهي در ميهماني

 .گويند قابل خورنده را نداشت نكند و ميزبانان هم مي
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گر،  گر، ستايش گر، عشوه گر، ستم گر، اشغال گر، اخالل گر، دادگر، آشوب حيله: گر
  .گر، رفوگر نوازش

  .سخنور، پايور، تاجور، هنرور، دانشور: ور
  .استار، خريدار، باربردار، پرستارخو: آر
  .پرسان، تابان، سوزان: ان
  .بان بان، آسيابان، ميزبان، سوزن نگهبان، ناوبان، پاسبان، ديده: نبا

  

  پذيرا/ نقش مفعولي. 2. 2. 2

  .، اضافي، ديدني، خوردني، پوشيدني، گرفتني، شكستني، مردنياشغالي: ي
  .پزا، شكوفا رها، خوانا،: ا
  .ته، نوشته، خاكروبه، تراشه، كشتهنگاره، گفايزه، گدازه، آم: ه

  .ور ور، ديده ور، بهره ور، بارور، پهناور، شعله كينه: ور
  .بردارگرفتار، مردار، برخوردار، : ار

  

 نقش مكاني .3. 2. 2

آبادي،  ،يمكانيكي، شهر كبابي، نانوايي، كالنتري، شهرباني، بهداري،عكاسي،: ي
  .دادستاني

  . پاشويه، آبريزه: ه
  .ه، گريزگاه، خاستگاه، بازداشتگاهايستگاه، باشگا: گاه
  

  نقش زماني .4. 2. 2

  .پاياني، آغازي، آخري، مياني: ي
  .پارينه، ديرينه، پيشينه: ينه

  

  اي وسيله/ نقش ابزاري. 5. 2. 2

  .خوري، جاسيگاري، جاكفشي خوري، ساالدخوري، آجيل ترشي): با كلمات مركب( ي
  .، دستهماله، گيره، تابه، رنده، كوبه: هِ -

  

  اي نقش ماده .6. 2. 2

  .اي اي، چوبي، پالستيكي، شيشه ي، پشمي، مسي، آهني، كتاني، پنبهآهكي، نمك: ي
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  .سيمين، آهنين، نمكين، بلورين چرمين، زرين،: ين
  .چرمينه، زرينه، پشمينه: ينه

  

  نقش اصل و منشاء .7. 2. 2

  .ي، كوفي، بلغاري، مكي، تاجيكيتهراني، كرماني، سور: ي
  .ي، اتوپيايي، رومانياييليبياي: ايي
  

  نقش هدف و مقصود. 8. 2. 2

  .روشني، اقتصادي، اداري ادي، نذري، مزروعي، امانتي، كادويي، چشمزراعي، م: ي
  

  1اشتقاق انتقالي .3. 2

نقشي،  د تغييراتكه بدون ايجا داند نوع ديگر اشتقاق را اشتقاق انتقالي مي) 59: همان(برد 
 - walkمثل . شود ديگر مي اي به طبقة جب تغيير يا انتقال كلمه از طبقهطور ساده مو به

walking  ياnew - newness وي .كند م و دومي صفت را به اسم تبديل ميل را به اسكه اولي فع 
اما ، عنوان اشتقاق نحوي ياد شده از اين اشتقاق بهقبالً  ند كهك اشاره مي )همان(

  .برد كار مي تر انتقالي را به ، اصطالح دقيق)1967( ٢مارچند
  :جملهگيرند، از ي زبان فارسي در اين طبقه جاي ميتعدادي از پسوندها

، هراسان، ترسان، ران، گذران، لرزان، آويزانبا :)فعل به اسم يا به صفت يا به قيد: (ان
  .افتان، خيزان

  .، موكداً، متناوباً، سريعاً، تلفناًاًاتفاق :)قيداسم يا صفت به ): (اَن( ا
  .روشنا، گرما، درازا، پهنا، خنكا، ژرفا :)صفت به اسم: (ا

آسا، آسا، رعد آسا، ببرآسا، معجزه آسا، شيرآسا، برق غول :)اسم به صفت يا قيد: (آسا
  .مردآسا

 .ريشو، شكمو، سبيلو، اخمو، قوزو :)اسم به صفت( ):او( و

  .ين، شرمگين، اندوهگين، آزرمگين، خشمگين، سهمگينغمگ :)اسم به صفت: (گين
  .آگين عطرآگين، زهرآگين، مشك :)اسم به صفت: (آگين
گون،  گون، نيل گون، الله گون، زرگون، شبگون، گندم گون، گل آب: )صفت اسم به: (گون

  .گون قيرگون، لعل
  .فام هفام، نقررفام، شي فام، مشك فام، آتش فام، گل فام، الله لعل :)اسم به صفت: (فام

                                                 
1.transpositional derivation  
2. H. Marchand 
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افتمند، دردمند، آرزومند، ارادتمند، خردمند، دانشمند، شر :)صفت اسم به ( :مند
  .غيرتمند، ارجمند، هنرمند

  .1زايمان،ريسمان، گفتمان، پرسمان :)فعل به اسم: (مان
نشستنكي، راستكي، كجكي، دزدكي، زوركي،  :)فعل، اسم يا صفت به قيد: (َكي-

  و. هولكي، دويدنكي
  .پولكي، آبكي): سم به صفتا( 
  .تنگنا، فراخنا، ژرفنا، درازنا: )صفت به اسم: (نا

پدروار،  وار، اميدوار، سوگوار، سزاوار، بنده: )اسم يا صفت به صفت يا قيد: (وار
  .وار، مردوار، شاهوار، راهوار وار، ديوانه مسيح

وش، وش، پري وش، ماه وش، الله شيروش، ديووش، لوطي: )اسم به صفت: (وش
  .حوروش

  .آميزش، دانش، آسايش، نرمش، آموزشسازش، كنش،  :)فعل به اسم: (ش
و  .ين، دروغين، ننگين، خونين، چركينزر: صفتاسم به  :)اسم يا قيد به صفت: (ين

  .ديرين، پسين، پيشين: )قيد به صفت(
بسيجي، ارتشي، انقالبي، سپاهي، خوني،  تشكيالتي، مقرراتي، :)اسم به صفت( :ي

  و. ، سيگاريارثي
پرداختي، سازماني،  :)فعل به صفت(  و    .گودي، شيريني، سرازيري :)صفت به اسم(

  .تابشي، لرزشي
، حاكميت، قابليت، محدوديت، حساسيت، فعاليت، مصونيت :)صفت به اسم: (يت

  .مالكيت، مأموريت
  .پارينه، ديرينه): قيد به صفت( :ينه
 غمناك، دردناك، بيمناك، اندوهناك، ترسناك، خشمناك، :)صفت  به  اسم( :ناك

  هراسناك هولناك،
  .پاييزه، بهاره، تابستانه، زمستانه): اسم به صفت: (ه

  

  2اشتقاق بياني .4. 2

حالت  و كند دستوري پايه را عوض نمي طبقة ،اين نوع اشتقاق )60: 2001( بر اساس نظر برد
اي  صورت چرخه هاشتقاق ممكن است ب نوع اين. دهد نمي را نيز تغيير ارجاعي آن امنةد نقشي و

                                                 
 .وپاسخ استفاده شده است معناي فضاي پرسش در تبليغات تلويزيوني به . ١

2. expressive derivation 
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رود، با اضافه  كار مي اي كه در روسي براي باران به مثالً واژه .كندخودش عمل  داد روي برون
اي  به واژه ديگر يشدن پسوند كند و با اضافه يكردن يك پسوند به نوع خاصي از باران اشاره م

ارجاع  مفهومي ةهمه به يك طبق دارد، كهمشتق شده، باز به نوع سومي از باران اشاره  كه تازه
 تصغير، براي تواند مي ،اين اشتقاق. نوع آن فرق دارد ،گوينده اساس دريافت، فقط بردهند مي

اي به تغيير  جا هيچ اشاره كه برد دراين الزم به ذكر است( .رود كار  تحقير و تحبيب نيز به
  ).اوستارجاعي مدنظرِ  ةزيرمقوله نكرده و فقط تغيير دامن

  :ن طبقه جاي گيرند از اين قرارندتوانند در اي پسوندهاي فارسي كه مي
 -نروزنه، كي - نشانه، روزن -شانآشيانه، ن -آستانه، آشيان -  آستان): اسم به اسم: (ه
  .ميله -رخساره، ميل -ينه، رخسارك
 -چرمينه، مسين -ينه، چرمينزر -ينپشمينه، زر -پشمين): صفت به صفت( -

  .مسينه
  .سار سايه -رخسار، سايه -رخ): اسم به اسم: (سار
 -آشغالداني، انبار -سگداني، آشغالدان -خوكداني، سگدان -خوكدان :)اسم به اسم: (ي

  .چراغاني -، چراغانانباري
– دم سحرگاهان، سپيده -سحرگاه): دقيد به قي(يا  .بهاران -بهار): اسم به اسم: (ان

   يا .دمان سپيده
  .جاويدان -جاويد): صفت به صفت(

  .زردفام - فام، زرد سيه -فام، سيه سرخ -فام، سرخ زرين - زرين: )صفت به صفت: (فام
  .ناوگان -ن، ناوگروگا -مهرگان، گرو - مهر: )اسم به اسم: (گان
  .زنك، مردك: )تحقير( ،)اسم  به  اسم( :ك
  .تپلو -الغرو، تپل -نيكو، الغر -نيك :)صفت به صفت): (او(و 

  .خاگينه –آردينه، خاگ - آرد  :)به اسماسم : (ينه
  

  بندي در فارسي مشكالت و نقايص اين نوع طبقه. 3

ها اشاره  رخي از آنروست كه به ب هاي روب بندي در فارسي با مشكالت عديده نوع طبقه اين
  .شود مي
  

  اين چهار گروه بندي در قابل طبقهوندهاي غير .1. 3

  .آورند ود ميوج د اما تفاوت نقشي بهدهن دهايي كه تغيير مقوله نميون .الف

كنند،  ايجاد مي هم تغيير نقشي دهند و كه هم تغيير مقوله مي ،دوم نه در طبقة وندها اين
تغيير  كنند و نه در طبقة چهارم كه ساده ايجاد مي جاي دارند نه در طبقة سوم كه تغيير مقولة
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دهند  هاي ذاتي را نيز نشان نمي مشخصهها  آن. كنند مينتغيير ارجاعي يا نقشي ايجاد  مقوله و
 كه عموماً» زار، گاه، ستان، كده«اين وندها عبارتند از پسوندهاي . اول جاي گيرند كه در طبقة

  :آورند مي وجود بدون تغيير مقوله، نقش مكاني به
  .زارزار، نمك زار، علفزار، چمنزار، لجنزار، شاليزار، شوره لهزار، گلزار، ال كشتزار، سبزه: زار
ه، كشتارگاه، شكارگاه، قدمگاه، اردوگاه، درمانگاه، خوابگاه، آرايشگا چراگاه، :گاه

  .زايشگاه، پااليشگاه
ن، هنرستان، فرهنگستان، دبيرستان، كردستان، گلستان، بيمارستان، كودكستا: ستان

  .نگارستان
كده،  دهكده، آتشكده، ميكده، دانشكده، هنركده، بتكده، آذركده، محنت: كده

  .ماتمكده
  :آورد وجود مي هنقش فاعلي ب ،در مواردي بدون تغيير مقوله» چي«يا پسوند 

  .چي، كودتاچي، سانسورچي، كنترلچي استفادهتماشاچي، هوچي، سوء: چي
  

وجود  دامنة ارجاعي بهبلكه تغيير  ،دهند نه تغيير نقشي كه نه تغيير مقوله ميوندهايي  .ب
  :از اين قرارند كه ،گيرند مذكور قرار نمي ةيك از چهار طبق در هيچ نيز وندها اين .رندآو مي

دسته ريشه، پايه،  دهانه، ،نامه ،)ذغال قند يا خاكه خاكه( پوسته، زمينه، خاكه: ه
  ).اي گروهمعن به(

  .كوهان -كوه: ان
  .سرانه -هوسانه، سر -ويارانه، هوس -ويار: انه
  .آذربد -فربد، آذر - فر: بد
  .بزرگوار -، بزرگخانوار -خانه: وار
وازدن،  -واماندن، زدن -واخوردن، ماندن -واداشتن، خوردن -داشتن وارفتن، -رفتن: وا

  .دنواگذار - وارستن، گذاردن -رستن
  .ورآمدن -وررفتن، آمدن -ورافتادن، رفتن -افتادن :)پيشوند( :ور
  .سرور -جانور، سر -جان :)پسوند( :ور

  .دودمان -دود: مان
  .گرگينه: ينه
 -فنريت، رهبر -شهريت، فنر -مركزيت، شهر -زنيت، مركز -آدميت، زن - آدم :يت

  .رهبريت
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  بندي در هر چهار گروه وندهاي قابل طبقه .2. 3
قرار كه به ،1شود به چند گروه و گاهي حتا به هر چهار گروه مربوط مي هادون برخي اشتقاقات 

  :زيرند

جاي گيرد، با تواند در گروه اول  مي ،است دار نشان چون در مورد تصغير» ك-«پسوند  .الف
در گروه دوم، ) مثل عينك، سمعك، غلتك، مترسك، قاصدك(ابزاري  تغيير مقوله و ايجاد نقشِ

مثل سرخك، لواشك، زردك، روشنك، گرمك، (درگروه سوم  طور ساده بهبا تغيير مقوله 
  .)دخترك، ناخنك پنيرك، سوتك، مثل(  و بدون تغيير مقوله در گروه چهارم ،)سفيدك

 هاي مربوط به آن، هنگام گيرد، مثال چهارم جاي مي در گروه دوم، سوم و» ي«پسوند  .ب
  .ارائه شد 1معرفي طبقات بخشِ 

ماله،  -)مال(ماليدن  مانند(ي ردر گروه دوم با تغيير مقوله و ايجاد نقش ابزا» ه« پسوند. پ
بسته،  مانند(يجاد نقش مفعولي يا پذيرا يا ا و ،گردانه -)گردان(گيره، گرداندن  -)گير( گرفتن

شوره، پوكه، : مثل صفت به اسم(ساده  ، و در گروه سوم با تغيير مقولة)، چكيدهنوشته، فرستاده
 -مانند طبق(و نيز دامنة ارجاعي  و در گروه چهارم با عدم تغيير مقوله) زرده، سبزه، جوانه

 - پوسته، ديوار -پيكره، پوست - ردوده، پيك - دتيغه، دو -نقشه، تيغ -ورقه، نقش - طبقه، ورق
  .گيرد جاي مي) ديواره
  .ارائه شد 1 بخشِ هاي بيشتر هنگام توصيف طبقات مثال

مثل ريشو، سبيلو، اخمو، ( رود مي كار به هم براي تغيير مقوله در گروه سوم» و«پسوند  .ت
نيكو، يارو،  مثل (ر گروه چهارم براي عدم تغيير مقوله د و هم  ،)شكمو، زائو، ترسو، قوزو، كرمو

  .)تپلو، الغرو

مانند پشمين، چوبين، مسين، (اي  مقوله و ايجاد نقش ماده راي تغييرهم ب »ين« پسوند .ث
مانند سنگين، زرين، نمكين، ديرين، (ساده  ر گروه دوم و هم براي تغيير مقولة، د)ابريشمين

  .گيرد در گروه سوم قرار مي) يشين، پسينپ

 مانند كوشا، جويا، پويا، فريبا، شنوا،(هم با تغيير مقوله و ايجاد نقش فاعلي » ا«د پسون .ج
با تغيير  ، ودر گروه دوم) مانند مانا، شكوفا، زيبا، دارا، رها( يا حالت پذيرا و نقش مفعولي) گويا

  .گيرد در گروه سوم جاي مي) راستا، خنكامانند پهنا، گرما، گذرا، ژرفا، درازا،  ( ساده مقولة

                                                 
روبرو هستيم در ) 1371طبق نظر كشاني (» همگون« آوا و يا  در اين مورد، اين مسئله كه ما با چند وند هم . 1

باشيم اول بايد طبقه و نقش  داشته» ي«فرض هم كه مثالً چندتا  د زيرا بهكن بندي وندها مشكلي را حل نمي طبقه
 .پايه را بدانيم
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 -مانند خشك( گيرد هم با تغيير مقولة ساده در گروه سوم جاي مي» سار«پسوند . چ
و هم با عدم تغيير  ،))اسم به صفت(كسار خا - كمسار و خاشر - مشر .)صفت به اسم(خشكسار 

  .در گروه چهارم) سار چشمه -رخسار، چشمه - رخ كوهسار،- كوهمانند (مقوله 

مانند هراسان، لرزان، ترسان، باران، (كند  ساده ايجاد مي هم تغيير مقولة» ان«پسوند . ح
مثل بامدادان، شامگاهان، ( ارجاعي  و هم با عدم تغيير مقوله و دامنة ،)گذران، سوزان، تابان

  .گيرد در گروه چهارم قرار مي) دمان يدهسحرگاهان، سپ

  

  وندهاي داراي چندين اشتقاق نقشي. 3. 3

مذكور، گوياي  هاي نقش »ي«وند نقشي دارد و گاهي مثل پسيك پسوند چندين اشتقاق  گاهي
 ،...)مثل ناپدري، نامادري و(بتي جمله نقش نسهاي آن نيست و چندين نقش ديگر از نقش همة

را نيز ) بي، شيري، سوپريمثل خياطي، كبا(نقش شغلي  و )مثل گرگي، سگي(نقش شباهتي 
سي ساختار مشخص  داراي» ي«پسوند  ،)1371( طبق تحقيق و بررسي كشاني. كند ايفا مي

روبرو هستيم كه البته اين مسئله» همگون« است و ما نه با يك پسوند بلكه با چند پسوند ،
ذكر شد،  گونه كه قبالً همان ،ها آن دانستنِ د پسوند يا يكيچن دانستنِ آوا و يا همگون يعني هم

  .بندي حل نخواهد كرد مشكلي را در طبقه
  

  دستوري اراي چندين طبقةوندهاي د. 4. 3
با توجه به (يكي تغيير مقوله زمان هستند كه در  هم دستوريِ برخي اشتقاقات داراي دو طبقة

اكثر مشاغل مثل آهنگر،  هاي نام مثالً ،ايجاد شده و در ديگري نشده) پايه دستوريِ طبقة
با توجه به  ،هم اسم و هم صفت هستند كه اگر اسم محسوب شوند ،كارمند، سفالگر، صنعتگر

، با چه صفت محسوب شوند تغيير مقوله ايجاد نشده و چنان ،ها نيز اسم است آن كه پاية اين
  .پايه، تغيير مقوله ايجاد شده است بودنِ توجه به اسم

  

  گيري جهنتي .4

يعني  ،)2001( برد شده توسط معرفي واژگانيِاشتقاق  چهار طبقةعمال چگونگي ا ،در اين مقاله
نوع  شد كه اينبررسي و معلوم  در مورد زبان فارسي ،اي، نقشي، انتقالي و بياني شخصهاشتقاق م

عداد زيادي از ت. انع نيستوجه جامع و م هيچ براي وندهاي اشتقاقي زبان فارسي به بندي طبقه
بندي  گروه طبقه ها در چندين ، تعدادي از آنگيرند طبقات جاي نمييك از  پسوندها در هيچ

نظر از موارد مورد بيش ها هاي آن گاهي نقش هاي متعددند كه حتا قشنعدادي داراي ت ،شوند مي
دستوري  زمان داراي چندين طبقة هم طور بهبرخي وندها  است ودر گروه اشتقاق نقشي 
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وندهاي شامل يا حداقل سه طبقة ديگر، يكي طبقة  كردنِ بنابراين پيشنهاد اضافه .هستند
اشتقاق معنايي يا  چندين طبقه هستند، ديگري طبقة كه شامل براي وندهايي اشتقاق شامل

يا آورند و سوم اشتقاق ارجاعي و  وجود مي د اما تفاوت نقش بهدهن وندهايي كه تغيير مقوله نمي
كلمه را تغيير ارجاعي  د نه تغيير نقشي، بلكه تنها دامنةدهن وندهايي كه نه تغيير مقوله مي

  .درس نظر مي دهند، معقول به مي
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