
 
 

 
 
 

 
 

 

 ۀ ساختیواژساختدر چارچوب « هین-»و « ین-»پسوندهای اشتقاقی 

 

 1پارسا بامشادی

 2شادی انصاریان

 3نگار داوری اردکانیدکتر 

 
 73/03/7311تاریخ پذیرش:     71/06/7311تاریخ دریافت:  

 
 

 چکیده
معناایی و   گوناگون هایویهس و بررسی فارسی زبان در را «هین-»و  «ین-» اشتقاقی دو پسوند حاضر پژوهش
 سااختی  ۀواژسااخت  نظریا   چارچوب در و بنیادساخت رویکرد کوشد باو می نمایدمی واکاوی را آنها صوری
نمایاد    هاا بییاین  و رابط  پایگانی این طرحواره «ساختی هایطرحواره» مفهوم پای  بر را سازیواژه الگوهای
ه اسات کاه رویکاردی شاناختی و     واژسااخت بنیااد در حاوزۀ   نشانهبنیاد و ای واژهۀ ساختی نظریهواژساخت

 00111 از بایش  با ،نگارندگان یواژساخت پیکرۀ از برگرفته پژوهش هایسازی دارد  دادهکاربردبنیاد به واژه
 باا  شاده سااخته  مشتق واژۀ 30 که است (0730 کشانی،) زانسو فارسی فرهنگ و ،فارسی مرکب و مشتق واژۀ

ایان   پاژوهش  یهاا یافتاه براساا     گیارد می بر در را« هین-»شده با پسوند واژۀ ساخته 95و  «ین-» پسوند
های ساختی انتزاعی قابل بییاین اسات ناه در    در سطح طرحواره کهچشمگیری دارند  معنایی پسوندها بنوع

 3بواناد در  مای « یان -»پساوند    نامندمی ساختی چندمعنایی را رو آنهمین های عینی زبان و ازطح واژهس
سااختی   زیرطرحاوارۀ  5دارای « هین-»اما بسازد،  صفت مقول  از هاییو واژه ودش نمایان ساختی زیرطرحوارۀ
   سازدهایی از مقول  اسم و صفت میاست و واژه

 

 بنیادسازی، رویکرد ساختصرف ساختی، پسوندافزایی، پسوند اشتقاقی، واژه واژگان کلیدی:

 ، دانشگاه شهید بهشتی بهرانهمگانی شناسیاندانشجوی دکتری زب  0و0
 

parsa.bamshadi@gmail.com 
 

 

   شهید بهشتی بهراندانشگاه  ،همگانیشناسی دانشیار زبان  7

 اهی اریانیزبان افرسی و گویش
 8، شماره ایپپی    9318ان پاییز و زمست ،دوم  ، دورهچهارمسال 
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 مقدمه -1

 باا  زباان  ایان  و اسات  فارسی زبان در سازیواژه پرکاربرد بسیار و اصلی فرایندهای از وندافزایی

 هاای واژه ساختن برای زیادی بوانمندی و قابلیت اشتقاقی سوندپ و پیشوند هاده از برخورداری

دو پساوند  « هینا -»و « ین-»پسوندهای   دارد وندها این کمک به گوناگون معانی بیان و مشتق

روناد  بیشاتر   نسیتاً زایا در زبان فارسی هستند کاه بیشاتر بارای سااخت صافت باه کاار مای        

دستور سنتی و چاه در قالاب رویکردهاای ناوین     پژوهشگرانی که با به امروز، چه در چارچوب 

و سازندۀ صافت  « نسیت»اند آنها را پسوندهای شناسی، پیرامون این دو پسوند سخن گفتهزبان

زیم پاردا مای « هین-»و « ین-»رو به بررسی دو پسوند اند  در پژوهش پیشنسیی به شمار آورده

هاای معناایی و   ساویه  (0102، 0101، 1)بوی ۀ ساختیواژساختکوشیم در چارچوب نظری  و می

باه   بنیااد های حاصل از این دو پسوند را واکاوی نماییم  این نظریه رویکردی ساختصوری واژه

 «سااختی  هاای طرحواره» مفهوم پای  بر را سازیواژه الگوهای کوشدسازی دارد و میحوزۀ واژه

، در ایان پاژوهش بارآنیم باا     روایان  ازنمایاد    هاا بییاین  و رابط  پایگانی میان ایان طرحاواره  

دو پسوند را شناسایی و بحلیال  این های ساختی مربوط به هر یک از ها و زیرطرحوارهطرحواره

و رابط  پایگانی آنها را بررسی و برسیم نماییم  پرسش اصلی پژوهش این اسات کاه معناهاای    

هاای  ا و زیرطرحوارههبوان به کمک طرحوارهرا چگونه می« ین-»و « ین-»گوناگون دو پسوند 

باوان  ی ایان دو پساوند را چگوناه مای    واژسااخت ساختی بحلیل نمود و چندمعنایی الگوهای 

و رغاام نظراباای کااه دربااارۀ معناهااای ایاان دو پسااوند در دستورنویساای     بوضاایح دادب بااه 

ارائاه نشاده و پاژوهش     یبحلیل هیچ، پیرامون چندمعنایی آنها ندادهداپژوهی سنتی هواژساخت

هاای    دادهبپاردازد شناسای شاناختی   کوشد به بحلیل این موضوع در چارچوب زبانمی حاضر

واژۀ مشاتق و   00111باا بایش از    (0)ی خاود نگارنادگان  واژسااخت پژوهش برگرفته از پیکرۀ 

واژۀ دارای  30گیرنادۀ   بار  بوده کاه در  (0730)کشانی،  (0)و فرهنگ فارسی زانسو ،مرکب فارسی

های دارای هر پسوند براساا   است  نخست واژه« ینه-»ۀ دارای پسوند واژ 95و « ین-»پسوند 

های صاوری و معناایی هار دساته از     بندی و پس از شناسایی ویژگیهای معنایی دستهشیاهت

هاا  شود  در گام بعدی، رابط  پایگانی زیرطرحاواره ای آنها ارائه میها، بازنمایی طرحوارهاین واژه

 ساختی هر پسوند برسیم شود  -ایشده با شیک  طرحوارهاز پایین به باال بررسی 

                                                           
1. G. Booij 
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پیرامون بییین چنادمعنایی در  معرفی پایگاه نظری پژوهش و بحث  با، های بعدیدر بخش

 پردازیم پسوندها میاین ۀ ساختی، به بررسی چندمعنایی واژساختچارچوب نظری  
 
 پیشینۀ پژوهش -2

اناد  اصاط     دانسته« نسیت»را دارای معنای  «ینه-»و « ین-»پسوندهای بیشتر پژوهشگران 

نگااه  رایج و خاساتگاه آن  معناشناسی ساختارهای اشتقاقی و برکییی زبان فارسی  در« نسیت»

و منظاور   استست  این اصط   کلی و عام اسنتی  یه و دستورنویسواژساختسنتی به حوزۀ 

 ،ژۀ حاصل از افزودن وناد باه پایاه   کاربرندگان آن در حوزۀ معناشناسی وندها این است که وابه

از نظر معنایی با واژۀ پایه دارای نسیت و رابطه است  این در حالی  ،واژۀ حاصل از اشتقاق یعنی

اما بایاد   دارندگمان با واژۀ پای  خود رابطه و نسیت های حاصل از اشتقاق بیاست که هم  واژه

یاد چیساتی و چگاونگی آن را    رابطه چاه ناوعی اسات، یعنای با     مشخص شود که این نسیت/

را مفهومی جهاانی  « نسیت» (0751)این، نجفیان و همکاران وجود شناسایی و بوصیف نمود  با 

ی، -» انگردد  از دید اینا های گوناگون بازنمایی میهای گوناگون به شیوهاند که در زباندانسته

زباان فارسای پساوندهای     در گونا  گفتااری و نوشاتاری   « ییاه -انه، -گانه، -گان، -ه، ین-، ین-

ای اربیاط و وابستگی با موصوف خود شده با این پسوندها گونههای ساختهصفتند و سازنسیت

 شود   دهند که نوع این اربیاط در بیشتر موارد از بافت سخن فهمیده مینشان می

(، جنسایت  دوشاین، دیارین  )را بیاانگر نسایت   « یان -»پسوند  (101-100: 0711)صمصامی     

بواناد  را پسوند نسیت نامیده که می« هین-»  وی استهدومین( دانست)آهنین( و اعداد بربییی )

  نیز داردمعنای جنسیت « هین-»( افزوده شود  دیرینه)نرینه( و قید )(، صفت آهنینه)به اسم 

(، بلاورین، الجاوردین، خاونین   )به اسام اا   « ین-»پسوند نویسد می (071: 0799)بهشتی 

و صافت بیاانی یاا     شاود مای زیارین، پساین( افازوده    )غمین، ننگین( یا قید مکاان  )اسم معنا 

کننادۀ جانس   این پسوند در برکیب باا اسام اا  بیاان    کند کهه میاشاراو سازد  بوصیفی می

نویساد کاه   ای کوبااه مای  در اشاره (29-21)هماان:    وی (ابریشمین، چوبین) موصوف خود است

گنجینه، نمکینه(، اسام عربای مشاترا باا صافت      )به اسم اا  با افزوده شدن  «ینه-»پسوند 

باا   بواند اسم اا  یا اسم معنا بسازد  این پساوند در برکیاب  روزینه( می)نقدینه( و اسم زمان )

« هینا -»سااز ولای   صافت « یان -  »اسات گنج( بیانگر معنای شایاهت  های اا  )برخی از اسم

  استساز اسم
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و ساامعی و   (0730)کشاانی   آنِاز« هین-»و « ین-»معنایی برین واکاوی فراگیربرین و دقیق

اند به کار نیرده« نسیت»در بوصیف معنایی این پسوندها اصط   ان   ایناست (0757)بفسیری 

 دقت بازنمایانند های حاصل از این پسوندها را بهاند معنا یا کاربرد واژهو کوشیده

 اسات ن و زایابرین پسوند ادبی زباان فارسای   بریفعال« ین-»( 71-73: 0730) از دید کشانی

بواند برای بیان جنسیت )پشمین(، رنگ )الجوردین(، حاال  روحی شاخص )شارمین(،   که می

(، اعداد بربییای )اولاین(   برینبزرگکیفیت عمل )ننگین(، صفت زمان )امروزین(، صفت عالی )

دی غیرفعاال در فارسای اماروز    را پسون« هین-» (17)همان: و لیا  )گرگین( به کار رود  کشانی 

دانسته و آن را سازندۀ صفت زمان )دیرینه، پارینه(، نام غذا )آردینه، خاگیناه( و اسام پوشااا    

  استه)پلنگینه و گرگینه( به شمار آورد

اناد:  در نظر گرفتاه « ین-»هشت ساختار متفاو  برای  (072-011: 0757)سامعی و بفسیری     

( اسم )چیز( + یان  0؛ (آبشین، آهنین، کاغذین) با معنای جنسصفت  ←( اسم )چیز( + ین 0

صفت با معناای   ←( اسم )چیز( + ین 7؛ (آبشین، شکرین، نگارین) صفت با معنای شیاهت ←

چارکین،  ) صفت با معناای آغشاتگی   ←( اسم )چیز( + ین 1؛ (زرین، الجوردین) شیاهت رنگ

( اسم )زماان(  1؛ (شرمین، ننگین) گیا معنای آمیختصفت ب ←( اسم )حالت( + ین 9؛ (خونین

صافت باا معناای     ←( اسم )مکان( + ین 3؛ )(آغازین، امروزین) صفت با معنای بعلق ←+ ین 

اولاین،  ) صافت باا معناای بخصایص     ←( صافت )مربیاه( + یان    2؛ (انجاامین، زیارین  ) بعلق

اناد:  یی کارده شناسا« هین-»دو ساختار نیز برای پسوند ( 010)همان:   این پژوهشگران (چندمین

( اسام )چیاز( +   0؛ (پلنگینه، دساتینه، گنجیناه  ) اسم با معنای نسیت ←( اسم )چیز( + ینه 0

    (زرینه، سفالینه، مویینه) اسم با معنای نسیت و جنس صفت/ ←ینه 
بواند اسام یاا   با افزوده شدن به اسم یا صفت می« ین-»نویسد که می (007: 0750)کلیاسی 
اسات و گااه   « نسایت »بیانگر معنای  (،نمکین، نخستین، بهین، بازپسینبلورین، ) صفت بسازد

« هینا -» (001)همان:   وی (چندین، کدامین) نیز برکیب شودبواند با ضمیر میهم یا پرسشی می
شاود و اسام یاا صافت      بواند با اسم یا صافت برکیاب  دانسته که می« نسیت»را دارای معنای 

معناایی جاز   « هین-»و « ین-»برای  (0750)   کلیاسی(دینهپشمینه، دوشینه، پیشینه، نق) بسازد
  استهاکر نکرد« نسیت»معنای بسیار کلی 

از اسام صافت نسایی    را از پسوندهای نسیت فارسای دانساته کاه    « ین-» (0751) شریعت
چهاارمین(، صافت عاالی    بارای سااختن عادد بربییای )    ( و سنگین، زریان، رنگاین  ) سازدمی
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و ماهیات   اسات « یان -»به « ه-»حاصل افزودن پسوند « هین-»رود  میبرین( نیز به کار )بزرگ
(، زریان، چاوبین  هاای بیاانگر جانس )   زندۀ صافت را سا« ین-» (0730)صادقی ندارد  مستقلی 
در « هینا -»  به بااور وی پساوند   استهزیرین، دروغین( دانست( و نسیت )رنگین، خونینکثر  )

 که بیانگر جنس و نوع موصوف اسات  استهساختچند مورد به اسم افزوده شده و صفت نسیی 
  استهافزوده شد« دیر»قید  این پسوند به صفت/« دیرینه»الیته در واژۀ  (،نرینه، مادینه)

ای پارینااه، دیرینااه، پیشااینه( و مااادههااای زمااانی )را دارای نقااش« هیناا-» (0750)باااکی 
 اسات های دانسات ای نقاش مااده  را نیاز دار « یان -»  وی استه)چرمینه، زرینه، پشمینه( دانست

را در زمارۀ پساوندهای   « هینا -»و « ین-» (0751) نجفیان و همکاران )چرمین، زرین، سیمین( 
گاان،  -ی، -ساز فارسی )ساز زبان فارسی دانسته و آنها را در کنار دیگر پسوندهای نسیتنسیت

ژوهشاگران پساوند   اناد  ایان پ  بررسی نماوده  1انه( در چارچوب صرف کاربردشناختی-گانه و -
 اند را بیانگر نسیت، جنسیت، اعداد بربییی و نام خانوادگی دانسته« ین»

هاای  در زباان  -aina-بازمانادۀ پساوند   « یان -» (779، 703، 710: 0739) به گفت  ابوالقاسمی
  در ایرانای میانا  غربای    اسات هرفتایرانی باستان است که برای ساختن صفت نسیی به کار می

درآمده و برای ساختن صفت نسیی از اسم اا ، صفت از اسم معنا و صفت عاالی   ēn-صور  به
درآماده و  « یان -»صور    سپس وارد فارسی دری شده، بهاستهاز صفت بفضیلی کاربرد داشت

برای ساختن صفت نسیی از اسم اا  )آهنین، زریان(، سااختن صافت از اسام معناا )غماین،       
را « یناه -»( 771)هماان:   رود  وی)بهین( باه کاار مای   خشمین( و صفت عالی از صفت بفضیلی 

در ایان زباان باوده و اماروزه      ēn-داند که صور  دیگری از در فارسی دری می ēnag-بازماندۀ 
برای ساختن صفت نسیی از اسم اا  )سفالینه، پشامینه( و  اسام نسایت از صافت بفضایلی      

 سماعی )بیشینه، بهینه( کاربرد دارد 
بدان چندان و  ستنوپاشناسی در قلمرو زبان( 0102، 0101)بوی،  0ساختیۀ واژساختنظری  

ۀ سااختی باا   واژسااخت باه معرفای نظریا      (0750)های اخیر رفیعی   در سالاستهنشدبوجه 
 در انگیختگای  و وراثات  بحاث  (0757) برابای  و ؛ رفیعای استههایی از زبان فارسی پرداختمثال
 باا  و کارده  مطار   سااختی  ۀواژسااخت  برپایا   را فارسای  نزبا واژگان در معنا و صور  رابط 

 واکااوی  در را نظریاه  ایان  کاارایی  فارسای  زباان  برکییای  و اشاتقاقی  هایساخت از شواهدی
بااه بییااین  (0751) انااد؛ بامشااادی و انصاااریانداده نشااان فارساای مرکااب و مشااتق هااایواژه

                                                           
1. morphopragmatics 

2. Construction Morphology (CM) 



 3189تان پاییز و زمس، دوم ةدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش پارسا بامشادی، شادی انصاریان و نگار داوری   001

 

اناد؛ بامشاادی و   ن نظریه پرداختهی ناپایگانی زبان فارسی در چارچوب ایواژساختساختارهای 
های مشاتق و  بنیاد به آموزش واژهبنیادها و سازوکارهای نظری رویکرد ساخت( 0759)انصاریان 

هاای ابخااا   مرکب زبان فارسی را معرفی و بررسی کرده و به واکاوی دساتاوردها و ساودمندی  
 (0759) دخت و رفیعای د؛ عظیمانآموزان پرداختهها برای فارسیاین رویکرد در آموزش این واژه

 و اناد؛ بامشاادی  ۀ ساختی بررسی کردهواژساختیاب[ در زبان فارسی را از دیدگاه  -xساخت ]
 بررسای  سااختی  ۀواژسااخت  چاارچوب  در را فارسای  «ی-» پساوند  چندمعنایی (0751) قطره
ارچوب ایان  فارسای را در چا  « اناه -»چندمعنایی پساوند   (0753) اند  بامشادی و همکارانکرده

 مربیاه  طرحاوارۀ » مفهوم از گیریبهره با( چاا   زیر) انصاریان و اند  بامشادیدهکرنظریه مطالعه 
 همتاای  نسایی  هایصفت گیریشکل چگونگی ساختی، ۀواژساخت نظری  چارچوب در 1«دوم
 را[ کااوی  - اسام ] و[ نگااری  - اسم] ،[شناسی - اسم] شامل فارسی زبان برکییی ساختار سه
    اندکرده ینیبی را هاصفت و هااسم از دسته این رابط  و سیبرر

 
 چارچوب نظری پژوهش -3

 ۀ ساختیواژساخت -3-1

بنیااد  در برابار قاعاده  ، بنیادو ساخت، در برابر بکواژبنیاد، بنیادای واژهۀ ساختی نظریهواژساخت

 (7: 0102)  بااوی سااازی دارد  بااه گفتاااساات کااه رویکااردی شااناختی و کاربردبنیاااد بااه واژه

بنیااد اسات ناه بکواژبنیااد؛     ه واژهواژساختۀ ساختی دارای سه ویژگی کلیدی است: واژساخت

شاوند؛  معناا در نظار گرفتاه مای    -یعنی جفت صور  ،0«ساخت»مثابه ی بهواژساختالگوهای 

اد باه  بنیا   این نظریه رویکردی واژه(7)بوان یافتمیان دستور و واژگان مرز روشن و دقیقی نمی

ای از بکواژهاا در نظار   صاور  زنجیاره  را باه  3هاای آمیختاه  ۀ دارد، یعنای واژه واژساختحوزۀ 

باوان  کناد کاه در درون آنهاا مای    گیرد بلکه آنها را واحدهای معنادار مستقلی قلمداد مای نمی

 بازشناسای نماود  از  هاا، اجازای ساازندۀ )بکواژهاا( خاصای      با دیگر واژه برپای  روابط جانشینی

هاای آمیختاه را   داناد؛ یعنای واژه  نمای « نحاو بکواژهاا  »ه را برابار  واژساخترو، این نظریه ینا

ها بحلیل کرد بلکه آنها را باید بر پایا  رواباط جانشاینی باا     بوان صرفاً براسا  الحاق بکواژنمی

 ( 1-9: 0102)بوی، ها بازشناسی و واکاوی نمود دیگر واژه

                                                           
1. second order schemas 

2. construction 

3. complex words 
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مطار    (0101)تین بار به صور  منسجم و فراگیار باوی   نخسرا ۀ ساختی واژساختنظری  

های موسوم باه دساتورهای   بر در نظریهکه پیشرا بنیاد به زبان اصول رویکرد ساختکرد  وی 

سازی نمود  در این رویکارد داناش زباانی    ه و واژهواژساختبجلی یافته بود وارد حوزۀ  0ساختی

« سااخت »آید و واحاد مطالعا  زباان    می های زبان به شمار«ساخت»سخنگویان همان دانش 

ها و بندها از ساوی  سو، و گروهها از یکشود  این رویکرد بفاوبی میان بکواژها و واژهدانسته می

آورد  سااخت عیاار    به شمار مای « ساخت»سازی و نحوی را دیگر قائل نیست و الگوهای واژه

در دیدگاه سوساوری  « نشانه»هوم کارکرد که یادآور همان مف است از یک جفت صور  و معنا/

برد ولی رویکارد  ها به کار میاست؛ الیته با این بفاو  که سوسور مفهوم نشانه را بنها برای واژه

بنیاد هم  واحدهای واژگانی و نحوی زباان باا درجاا  پیگیادگی گونااگون را سااخت       ساخت

ی و صوری  بخاش صاوری   ، هر ساخت دارای دو بخش یا دو قطب است: معنایروازاینداند  می

های واجای را   گیرد و هم ویژگیمی بر آنها را در 0نحوی-یواژساختهای ها هم ویژگیساخت

هاای معناایی، کاربردشاناختی و گفتماانی آن     ها نیز دربرگیرندۀ ویژگای بخش معنایی ساخت

سااخت و  نامند  شکل زیر بازنمایی می 7ساخت است  رابط  میان این دو بخش را پیوند نمادین

 دهد دو بخش صوری و معنایی آن را نشان می
 

 

 

          

 
 

 (103: 0101ساخت و دو بخش معنایی و صوری آن )بوی،  -0 شکل                              
 

ۀ ساختی برای بوصایف و بییاین رواباط ساامانمند صاور  و معناا در       واژساختدر انگارۀ 

شاود   اساتفاده مای   1هاای سااختی  زار بحلیلای طرحاواره  های آمیختاه )غیربسایط( از ابا   واژه

هاای کلای آنهاا    هاای آمیختاه و ویژگای   دهنادۀ گشاتالت واژه  ی نشانواژساختهای طرحواره

نامناد، وابساته باه کلیات     نیز مای  9های ساختیهای کلی که آنها را ویژگیهستند  این ویژگی
                                                           
1. Construction Grammars 

2. morphosyntactic 

3. Symbolic link 

4. constructional schema 

5. constructional properties 

 واجی هایویژگی

 یواژساخت هایویژگی

 نحوی هایویژگی

 

 معنایی هایویژگی

 کاربردشناختی هایویژگی

 گفتمانی هایویژگی

 معنا صور 
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بلندقاد،  هاای  برای نمونه، در واژه ( 0102)باوی،  ساخت هستند و نه برآمده از اجزای سازندۀ آن 

برخاوردار از قاد بلناد، روی زییاا، چشام سایه( مفهاوم         چشم )باه معناای دارای/  زییارو، سیه

 A[Aبرآمده از از اجزای برکیب نیست بلکه وابسته به کلیات سااخت   « دارندگی/ برخورداری»

N]  یافتاه از  ی انتازاع واژختساا هاای  طرحوارهآید  ، معنای ساختی به شمار میروازایناست و

هاای آمیختاه در اهان آنهاا شاکل      اند که در اثر رویارویی زبانوران باا واژه های عینی زبانواژه

شامعدان، نمکادان، قلمادان،     دان،هاای زبالاه  گیرد  برای نمونه، هنگامی که زباانور باا واژه  می

گیارد و ایان   شاکل مای  در اهان او   اسام ی ]اسام + دان[ واژساخترو شود، الگوی هروب کاهدان

هاای  بربیب باا اسام  ی هستند که بههایگفته همگی اسمهای پیشگیرد  واژهطرحواره را فرامی

هاا باا   رابط  سامانمند در صور  و معنا دارند  بازنمایی ایان صافت   زباله، شمع، نمک، قلم، کاه

 شود:طرحوارۀ ساختی زیر انجام می

b. <[[x]Ni –dɑn]Nj ↔ [SEMi محل یا ظرف نگهداری]j> 

دهنادۀ همیسااتگی دوساوی  صااور  و معناساات    ، پیکاان دوساار نشااان در ایان طرحااواره 

اشااره باه    iSEMرود؛ سازی برای نمایش رابط  سامانمند صاور  و معناا باه کاار مای     نمایههم

بواند با است که می xو همان متغیر  استهبه آن اختصاص یافت iمعنای عنصری دارد که نمای  

رابط  کلیت صور  و معنای ساخت را برقارار   j( جایگزین گردد  نمای  Nاز مقول  اسم )ای واژه

 کند و بیانگر آن است که معنای کل ساخت با صور  کلی آن دارای پیوند است  حاال اگار  می

و « کلیاددان »هاای  بنشایند اسام   xبه جای متغیر « قند»یا « کلید»های در این طرحواره اسم

ناد  در  از طرحوارۀ موردنظر 0هاییها برساختگوییم این واژهآید و میمی به دست« قند)د(ان»

ها بنیاد باور بر این است که دانش زبانی سخنگویان هم دربردارندۀ دانش ساخترویکرد ساخت

هاای  ها )موارد ویژه و عینی(  زبانوران نخسات واژه های ساختی( است و هم برساخت)طرحواره

گیرند و سپس برپایا  آنهاا   شوند را فرامیرو میهروزمرۀ زبان با آنها روب عینی که در کاربردهای

 ( 091: 0107)بوی،  ندادرواقع نیروی زایندۀ دستور زبان هاکنند؛ طرحوارهسازی میطرحواره

هاا  واژهگیری قامو ند؛ چگونگی شکلداری دو نقش کلیدی در زبان واژساختهای طرحواره

شاوند  انگیختگای   در واژگان زبان مای  0کنند، و سیب انگیختگیرا بعیین میهای نو واژهیا صور 

« نماک »   برای نموناه، در واژۀ (103: 0101)بوی، خواهی بودن صور  و معنا میزان دلیعنی کاهش 
                                                           
1. construct 

2. motivation 
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دارد از انگیختگای بسایاری   « نمکدان»خواه و ناانگیخته است اما واژۀ صور  و معنا کام ً دلپیوند 

و معنای طرحاوارۀ سااختی حااکم بار      «نمک»، یعنی وابسته به معنای پای  اسمیزیرا معنای آن 

ند  برای نمونه، طرحاوارۀ  ای از لحاظ میزان زایایی با هم متفاو واژساختهای آن است  طرحواره

Aænde]-V [[x] باه ساتاا   « ناده  -»ای زایا در زبان فارسی است زیرا با افازودن پساوند   طرحواره

ساازنده، شاتابنده، زییناده، رهانناده، پویناده،      ) های نو ساختبوان واژهسادگی میها بهحال فعل

هاای انادکی برپایا  آن    زایاایی کمتاری دارد و واژه   Nɑk]-V [[x]بالنده و مانند آن؛ ولی طرحوارۀ 

 خوراا، پوشاا، سوزاا ) استهشکل گرفت

ن بسایار سااختارمندند و   ۀ ساختی این است که واژگان زباواژساختیکی از اصول کلیدی در 

هایناد کاه   هایی از طرحوارهها نمونهست  زیرطرحواره0هاها و زیرطرحوارهوجود طرحواره آندلیل 

هاست  برای نمونه، فرایند برکیب کاه  بر از صور  و معنای طرحوارهیا معنای آنها مشخصصور  

نظر بگیرید  طرحاوارۀ کلای ایان    سازی در زبان فارسی است را در یکی از زایابرین فرایندهای واژه

 بوان به صور  زیر نشان داد:یند را میافر

[Xi Yj ]ZK ↔ [SEMi با R  دارای رابط SEMj]K 

 کاه  اسات  آن بیاانگر  اسات هشاد  داده نشان پیکان چپ سمت در که طرحواره صوری بخش

 خواهاد  Z مقول  از آن از حاصل مرکب واژۀ و شده برکیب Y مقول  از ایواژه با X مقول  از ایواژه

 معناایی  بخاش  در  اسات  jY معنای بیانگر  jSEM و دارد iX واژۀ معنای به اشاره iSEM نماد  بود

 باه  و انتزاعی بسیار صور به طرحواره کلیت معنای دارد، قرار پیکان راست سمت در که طرحواره

 دقیاق  طاور به  Rابط ر ماهیت اینجا در  استهشد بیان Y معنای و X معنای میان R رابط  عنوان

ای در اینجاا ناایاه   kشاود  نمااد   می مشخص برپایین مربی  هایزیرطرحواره در و نیست مشخص

بواناد دارای  این طرحاواره مای  کند. است که میان بخش صوری و معنایی کل طرحواره پیوند برقرار می

)بلنادگو(،   AVش(، فارو )گال  NVافزار(، )جنگ NNهای های گوناگونی برای برکیبزیرطرحواره

AN رو(، )خوشNA     قدبلند( و مانند آن باشد که برخی از آنها زایابر از بقیه هساتند  میاان هار(

ای و های آن رابط  پایگانی وجود دارد  بخاش کاوچکی از سااختار شایکه    طرحواره و زیرطرحواره

بوان به صور  زیار  های گوناگون آن را میپایگانی طرحوارۀ برکیب در زبان فارسی و زیرطرحواره

 نشان داد:

                                                           
1. subschema 
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 ای و پایگانی طرحوارۀ برکیب در زبان فارسیبخشی از ساختار شیکه -0شکل    
 

 باه  Z مقولا   از ایواژه و شاده  برکیاب  هام  با Y و X عنصر دو سطح این نمودار، باالبرین در

 کاه  شودمی مشخص Y و X دو عنصر در سه زیرطرحواره مقول  بر،پایین سطح در  آیدمی دست

شاود کاه   مشاخص مای   Yو در زیرطرحوارۀ دیگر بنها مقول  عنصار   ( استAیا صفت )( N) اسم

اسات کاه در آنهاا     بر دارای دو زیرطرحاواره خود این زیرطرحواره در سطح پایین ( است Vفعل )

عنصار  جاای  باه  بار، پایین سطح در را شاهد هستیم  باز صفتفعل[-و ]صفت اسمفعل[-برکیب ]اسم

بارین ساطح،   نشایند و سارانجام در پاایین   مای « فاروش »ستاا  Nk]jV i[Nفعل در زیرطرحوارۀ 

 به دسات آیاد  باه   « فروشمیوه»گیرد با اینکه واژۀ عینی قرار می« میوه»جای عنصر اسم، واژۀ به

 بار  و کاساته  باودگی طرحاواره  از بیااییم،  پاایین  سامت  باه  نماودار  بااالی  از هرچاه  بربیب، این

  شودمی افزوده بودگیمشخص
 

 ساختی ۀواژساختچندمعنایی در  -3-2

دارای سطو  گونااگونی از بعمایم را    0سازی که دیدگاه واژگان پایگانیبنیاد به واژهرویکرد ساخت

هاای آمیختاه   سازد که بتوانیم چنادمعنایی واژه دهد این امکان را فراهم میسرلوح  خود قرار می

باوانیم  اگر ما به وجود ساختار پایگانی برای واژگان اهنی قائل باشیم مای خوبی بییین کنیم  را به

هاای متفااو  در نظار بگیاریم  ایان      برای بفسیرها یا معناهای متفاو  یک ساخت، زیرطرحاواره 

                                                           
1. hierarchical lexicon 

[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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ناد و هام بییینگار    ای کناونی موجاود در زباان   واژساختدهندۀ الگوهای ها هم نشانزیرطرحواره

هار زیرطرحاواره    ( 0113)باوی،   یواژسااخت ید برپای  ایان الگوهاای   های جدچگونگی ایجاد واژه

بوانناد درجاا    هاا مای  ایان زیرطرحاواره    بردباالبر خود را به ارث میهای طرحوارۀ مربیهویژگی

 های نو قرار گیرند باشند و سرچشم  ساخت واژه داشتهگوناگونی از زایایی 

هاای  هاا و زیرطرحاواره  ن هلندی و طرحاواره در زبا er-چندمعنایی پسوند ( 21: 0101) بوی

  در این نماودار،  استههای مشتق دارای این پسوند را به شکل زیر نشان دادیافته از اسمبعمیم

QN اسم است و  -بیانگر برکیب کمیتNum  نشانگر عدد 

 

 

 

 
 (21: 0101در زبان هلندی )برگرفته از بوی،  er–چندمعنایی پسوند  -7شکل 

 

 های دادهبررس -4

 

 «ین-»پسوند  -1 -4

ای از مقولا  اسام   این پسوند به پایاه « ین-»شده برای پسوند های گردآوریمورد از واژه 10در 

های قابال شناساایی   ، یکی از زیرطرحوارهروازاینسازد  ای از مقول  صفت میافزوده شده و واژه

در ایان بازنماایی نشاانگر     aهیم  نمااد  دنمایش می Ain]- N[[a]صور  ها را بهدر میان این واژه

( Nشاده باا انادیس    ای از مقولا  اسام )نشاان داده   بواناد باا واژه  یک عنصر متغیر است که می

شاده باا انادیس    ای از مقول  صفت )نشان دادهواژه in-شود و پس از برکیب با پسوند  نشینجا

Aهاایی از  بواناد اسام  اشاتقاق مای   یاابیم کاه پایا    ها درمیبر این واژه( بسازد  با بررسی دقیق

هاای بیاانگر   ( اسام 0بوان از آنها ارائه داد: بری میبندی جزییهای مختلف باشد که دستهگونه

یک چیز مادی و فیزیکی )چوب، آهن، خون، آبش( که در دستورهای سنتی معموالً اسام اا   

هاای دال بار   ( اسام 0کنایم؛  اساتفاده مای   N-thingها از نماد نامند  برای اشاره به این اسممی

شوند های انتزاعی )غم، ننگ، شرم( که در دستورهای سنتی معموالً اسم معنا نامیده میمفهوم

های بیانگر مفهوم زمان که آنهاا  ( اسم7دهیم؛ نمایش می N-abstractو در اینجا آنها را با نماد 

[Xi –er]Nj [است R  دارای رابط SEMi هستانی که با]j 

X = V 

[SEMi دخالتکننده در]j 

X = N 

[SEMi شخص دارای اربیاط با]j 

X = QN 

[SEMiشیء دارای ویژگی]j 

X = Num 

[SEMiهستان دارای اربیاط با]j 

twintinger 

 ”شخص بیستساله“

tienponder 

 ”نوعی ماهی مدیترانهای“

apotheeker 

 ”داروساز“

bakker 

 ”نانوا“
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کان که برای نمایش آنها از نماد های دال بر مفهوم م( اسم1دهیم؛ نشان می N-timeرا با نماد 

loc-N باار از زیرطرحااوارۀ ، در مربیاا  پااایینروازایاانکناایم  اسااتفاده ماایAin]- N[[a]  چهااار

 پردازیم های صوری و معنایی آنها میبه بررسی سویهدیگر داریم که  زیرطرحوارۀ

اسام اا (  ) اسم دال بر مفهاوم عینای و ماادی    که پای  آنها« ین-»هایی دارای پسوند واژه

   :انداست دارای سه معنای متفاو 

-Nهاا باا نمااد    به اسم اا  که آن را در زیرطرحاواره « ین-»ها پسوند در یک دسته از واژه

thing سازد که بیانگر جانس یاا ماادۀ    ای از مقول  صفت میدهیم، افزوده شده و واژهنشان می

 دهیم:زیر نمایش می  بازنمایی این زیرطرحواره را به صور  است هسازند

1) [[a](N-thing)i -in]Aj  ↔ [SEMi ساختهشده از/بهیهشده از]j 

مانند: چوبین، سفالین، زریان، سایمین، گوشاتین، بارنجین، برنازین، پوساتین، سانگین،        

آهنین، پوالدین، زمردین، عنیارین، مششاکین، نمادین، کاغاذین، آاریان، مرمارین، گاوهرین،        

 ین، پشمین، جشوین، مِسین، مویینآبشین، نمکین، چرمین، گِل

جنس یاا ماادۀ ساازندۀ    »های حاصل از این زیرطرحواره از مقول  صفت و بیانگر مفهوم واژه    

 اسم موصوف خود هستند، برای نمونه:در « اصلی

 شده از چوب  کاس  چوبین: کاس  ساخته0

 چرم ابریشم/ و/م شده از پشم/چرمین: لیا  بهیه ابریشمین/ مویین/   لیا  پشمین/0

 شده از نمد  ک ه نمدین: ک ه ساخته7

 شده از جو  نان جوین: نان بهیه1

آغشاتگی  »در برکیب با اسم اا  صفتی با معنای « ین-»ها، پسوند در دست  دیگری از واژه    

 ساختی آن به صور  زیر است:-ایسازد که بازنمایی طرحوارهمی« و آمیختگی

2) [[a](N-thing)i -in]Aj  ↔ [SEMi آغشته به]j 

 مانند: رنگین، خونین، چرکین

 برای نمونه: دارد،های حاصل از این زیرطرحواره مفهوم آغشتگی به معنای واژۀ پایه صفت    

   دیوار رنگین: دیوار آغشته به رنگ9

   لیا  چرکین: لیا  آغشته به چرا1

   بدن خونین: بدن آغشته به خون3
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در برکیاب باا اسام اا  معناای     « یان -»شده با پسوند های ساختهدر سومین دسته از واژه    

 ای آن به صور  زیر خواهد بود:شود  بازنمایی طرحوارهدریافت می« شیاهت و همسانی»

3) [[a](N-thing)i -in]Aj  ↔ [SEMi شییه به]j 

 (1)مانند: نوشین، آبشین، نگارین، مویین، الجوردین

میاان  « شایاهت و همساانی  »آیاد کاه مفهاوم    هایی به دست میرطرحواره صفتاز این زی

 کند، برای نمونه:موصوف و واژۀ پای  اشتقاق را بیان می

 لب نوشین: خواب یا لب همگون نوش )به معنای شهد و انگیین(   خواب/2

   یار نگارین: یار همگون نگار  5

   زبان آبشین: زبان همگون آبش01

 نام سنگی به رنگ کیود(د )ردین: آسمان همگون الجور  آسمان الجو00

نتیجاه ساه   اناد و در ساخته شده« ین-»از برکیب اسم اا  با پسوند شده سیر  برسه دست

بر دانست که سااختار صاوری   زیرطرحوارۀ باال را باید بحت یک طرحوارۀ مربیه باالبر و انتزاعی

 است  Yjin]- thing)i-(N[[a]آن به شکل 

هاایی باا معناای    شود و صفتبا اسمی انتزاعی برکیب می« ین-» ها پسونداز واژهرخی در ب    

هاا را باه صاور  زیار نماایش      سازد  زیرطرحوارۀ مربوط به این واژهمی« همراهی یا دارندگی»

 :استهنشان داده شد N-abstractدهیم که در آن واژۀ پایه با نماد می

4) [[a](N-abstract)i -in]Aj  ↔ [SEMi همراه با/دارای]j 

 دروغین، شرمین مانند: آهنگین، غمین، ننگین، راستین،

مفهاومِ  « برخاوردار از  دارای/»یاا  « هماراه باا  »های حاصل از این زیرطرحواره معنای صفت

 دهند، مانند:انتزاعی پایه را به موصوف خود نسیت می

 همراه با آهنگ   شعر آهنگین: شعر دارای/00

 دارای غم   دل غمین: دل07

   اخیار دروغین: اخیار همراه با دروغ01

پساوند  « یان -»های دارای پساوند  شده در میان واژههای یافتیکی دیگر از زیرطرحوارهدر 

هاای  شود  گرچه در بیشتر کتااب زیر، رو، میان( افزوده میسم بیانگر مکان و موقعیت )به یک ا

هاا را  حروف اضافه در زبان فارسی این واژهشناختی پیرامون های زباندستوری و حتی پژوهش

هاا و شاواهد   باا اساتدالل  ( 0757)اند، بامشادی و انصاریان در زمرۀ حروف اضافه به شمار آورده
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 0نماا ها را باید از مقول  اسم دانست و آنها را اسم جایگاهاند که این گونه واژهگوناگون نشان داده

 دانایم مای ( را اسم 9گران واژۀ پایه در زیرطرحوارۀ شمارۀ )نامید  ما نیز به پیروی از این پژوهش

 دهیم نشان می N-locو با نماد 

5) [[a](N-loc)i –in]Aj  ↔ [SEMi قرار گرفته در مکان/ موقعیت]j 

، (9)مانند: زیرین، رویین، پسین، پیشین، پایین، سرین، واپسین، فرودین، فارازین، بارین، بکاین   

 میانین

نما و واژۀ حاصال از آن صافتی اسات کاه     ن زیرطرحواره یک اسم جایگاهپای  اشتقاق در ای

 بیانگر موقعیت و مکان اسم موصوف است، برای نمونه:

   سنگ زیرین: سنگ قرارگرفته در )موقعیت( زیر09

 فرود فرودین: طیق  قرارگرفته در )موقعیت( فراز/   طیق  فرازین/01

 پیش  بخش پیشین: بخش قرارگرفته در موقعیت 03

بوانند معنای زمانی نیز داشته باشاند  افزون بر معنای مکانی می« پیشین، پسین»های واژه     

که در این صور  وابسته به زیرطرحوارۀ زیر خواهند بود کاه در آن یاک اسام بیاانگر مفهاوم      

 شود برکیب می« ین-»زمان با پسوند 

6) [[a](N-time)i –in]Aj  ↔ [SEMi مربوط به زمان]j 

 ، دیرین، دوشین، پارین، پارسالین، امسالین، پیشین، پسین(1)نند: امروزین، دیروزینما

شود که داللت بار مفهاوم زماان دارد و حاصال     با اسمی برکیب می« ین-»در اینجا پسوند 

رسااند، مانناد   را مای « اشااره در اسام پایاه    مربوط به زماان ماورد  »آن صفت است که معنای 

 های زیر:نمونه

   امروزین: جامع  مربوط به امروز  جامع02

 گذشته(دیرین: یار مربوط به زمان دیر )  یار 05

   شراب پارین: شراب مربوط به زمان پار )پارسال(01

شناسایی و واکاوی نمودیم که واژۀ پایاه در هما    « ین-»زیرطرحواره برای پسوند  1باکنون     

بواند برکیب شود که در این صاور   عدد نیز میآنها از مقول  اسم بود  این پسوند به جز اسم با 

 بازنمایی زیرطرحوارۀ آن به شکل زیر خواهد بود 

                                                           
1. locative noun 
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7) [[a](Num)i -in]Aj ↔ [SEMi  قرارگرفته در جایگاه/ مربی]j 

 دهمین، صدمین، هزارمین، اولین، نخستین، آخرین، چندمین سومین، مانند: یکمین، دومین،

ساازد کاه   ه واژۀ بیانگر عدد افزوده شاده و صافتی مای   ب« ین-»در این زیرطرحواره پسوند 

ها بیشاتر پایش از   کند  این صفتمربیه و جایگاه موصوف را به صور  عدد بربییی بوصیف می

 آیند، برای نمونه:اسم موصوف می

 جایگاه سوم   سومین روز: روز واقع در مربیه/00

 جایگاه آخر   آخرین نفر: نفر قرارگرفته در مربیه/00

هاای دارای  کران و نامحدود بودن اعداد ریاضای، بعاداد واژه  گفته پیداست که به دلیل بینا

چهاارمین( ولای ماا    وپنجاهشمار است )برای نمونه، سیصدوساختار ]عدد + ین[ نیز در عمل بی

 ایم مورد از آن را نمونه آورده 01در اینجا بنها 

شاود  در  با معناهای متفاو  ظاهر می زیرطرحواره 3در « ین-»باکنون دریافتیم که پسوند 

( برکیاب  N-thingاین پسوند با اسم اا  )نشان داده شده باا نمااد    7و  0، 0های زیرطرحواره

بار  بر و کلای ، این سه زیرطرحواره را باید وابسته به یک زیرطرحوارۀ انتزاعیرواین ازشود و می

 1و  9، 1هاای  رحاواره در کناار زیرطرحاوره     خاود ایان زیرط  Ajin]– thing)i-(N[[a]بدانیم، یعنی 

دهایم  در  نشاان مای   Ajin]– Ni[[a]صور  که آن را به استبر ای انتزاعیوابسته به زیرطرحواره

بر، پای  اشتقاق از مقول  اسم است ولی زیرمقول  آن مشاخص نیسات و   این زیرطرحوارۀ انتزاعی

و صور  اسم اا ، اسم انتزاعی، اسام مکاان   هبر بهای مربیه پاییناین زیرمقوله در زیرطرحواره

دو  هار  3در کنار زیرطرحوارۀ شامارۀ   هگردد  در نهایت، این زیرطرحواراسم زمان مشخص می

هساتند  رابطا    « یان -»برین طرحاوارۀ مرباوط باه پساوند     برین و باالمربیهوابسته به انتزاعی

  استهرآمدهای در شکل زیر به نمایش دپایگانی میان این زیرطرحواره
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 «ین-»ساختی پسوند -ایشیک  طرحواره -1شکل 

 

 «هین-»پسوند  -4-2

 آنهاا بیشاترین  اند  اختار صوری یا معنایی متفاو دارای هفت س« هین-»های دارای پسوند واژه

)ابریشامینه، چوبیناه( و سااختار صاوری ]اسام +       اسات  هبیانگر معنای جنس یا ماادۀ ساازند  

ها را نشان دهیم بازنماایی  اگر بخواهیم زیرطرحوارۀ ساختی حاکم بر این واژهدارند   صفت/اسمینه[

 صور  زیرخواهد بود:آن به

1) [[a](N-thing)i -ine](A/N)j ↔ [SEMi ساخته/بهیه شده از جنس/مادۀ]j 

ابریشمینه، آردیناه، آهنیناه، پرندیناه، پشامینه، پلنگیناه، چرمیناه، چوبیناه، خاگیناه،         مانند: 

رویینه، زرینه، سفالینه، سایمینه، شاکرینه، کشاکینه، عنیریناه، گرگیناه، گلیمیناه،       روغنینه، 

 گِلینه، ماستینه، مِسینه، مویینه، نمکینه
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و  استهمشخص شد N-thingساختی باال واژۀ پای  اشتقاق با نماد -ایدر بازنمایی طرحواره

شایء )اسام اا (    ر چیاز/ هاای دال با  های پایه در این ساختار اسماین بدان معناست که واژه

بواند از مقول  صفت و گاه از مقول  اسام باشاد و باه    هستند  واژۀ حاصل از این زیرطرحواره می

هاای حاصال از ایان    هاایی از واژه ایم  معناای نموناه  نشان داده A/Nهمین دلیل آن را با نماد 

 زیرطرحواره به صور  زیر خواهد بود:  

 ده از جنس پشمش  پارچ  پشمینه: پارچ  بهیه07

 مرغ(بخمشده از مادۀ خاگ )ه: غذایی بهیه  خاگین01

 شده از عنیر  بند ساخته  عنیرینه: گردن09

 صفت/اسام که سااختار صاوری ]اسام + یناه[    « هین-»های دارای پسوند در بعداد اندکی از واژه

ارۀ شامارۀ  بوان یافت که متفاو  از معنای زیرطرحاو را می« شیاهت و همسانی»دارند، معنای 

 ها به شکل زیر خواهد بود:ساختی این گونه واژه-ایباالست  بازنمایی طرحواره 0

2) [[a](N-thing)i -ine](A/N)j ↔ [SEMi چیزی( شییه به/ همگون(]j 

 (3)مانند: قیرینه، نوشینه، چراغینه

نشاان   N-thingآن را با نماد  روازاینپای  اشتقاق در این زیرطرحواره نیز اسم اا  است و  

های برآمده از ایان زیرطرحاواره از مقولا  صافت یاا اسام هساتند  بار پایا  ایان           ایم  واژهداده

 شود:های زیر به صور  زیر بیان میزیرطرحواره معنای واژه

 شب سیاه(یرینه: شب شییه به/ همگون قیر )  شب ق01

 خواب شیرین(ینه: خواب شییه به/ همگون نوش )  خواب نوش03

این پسوند باا اسام بیاانگر رناگ     « هین-»شده با پسوند های ساختهدیگری از واژه در دست 

کند  بر ایان  سازد که معنای برخورداری از رنگ را بیان میگردد و اسم یا صفتی میبرکیب می

 دهیم   ها را به شکل زیر نشان میساختی این واژه-ایپایه، بازنمایی طرحواره

3) [[a](N-color)i -ine]A/Nj ↔ [SEMi دارای رنگ]j 

 مانند: سیزینه، الجوردینه

 N-colorازآنجاکه واژۀ پایه در این زیرطرحواره اسم بیانگر رناگ اسات کاه آن را باا نمااد      

 ایم و واژۀ حاصل از آن از مقول  اسم یا صفت است، مانند:نمایش داده

 دارای رنگ سیز   سیزینه: مادۀ سیزرنگ/02

 ی دارای رنگ الجورد  کاشی الجوردینه: کاش05
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4) [[a](N-thing)i -ine]Nj ↔ [باشد SEMi آنگه مربوط به]j 

 مانند: دستینه، نقدینه، فرشینه، گنجینه

در این زیرطرحواره، واژۀ پایه از مقول  اسم اا  اسات و واژۀ حاصال اسامی اسات کاه بار           

 کند، مانند:مفهومی در اربیاط با مفهوم پایه داللت می

 خط(دست دستیند/ : چیزی که مربوط به دست باشد )امضا/(2)  دستینه71

 پول( باشدنه: چیزی که مربوط به نقد )  نقدی70

« هینا -»ای از مقول  اسم زمان اسات باا پساوند    شده در پیکره واژههای یافتدر برخی واژه

 بوان به صور  زیر بازنمایی کرد سازد که آنها را میبرکیب شده و صفت می

5) [[a](N-time)i -ine]Aj ↔ [SEMi مربوط به زمان ]j 

 (5)مانند: امروزینه، پارینه، پسینه، پیشینه، دوشینه، دیرینه، روزینه

شود که بیانگر نوعی اربیااط زماانی باا معناای     هایی حاصل میاز این زیرطرحواره که صفت    

 :استههای این زیرطرحواره آمدهای از برساختاند  در زیر نمونهواژۀ پایه

 دیشب(دۀ دوشینه: بادۀ مربوط به دوش )  با70

 پارسال(سخن مربوط به پار )  سخن پارینه: 77

آنگه مرباوط  »های اخیر بیشتر کاربرد اسمی پیدا کرده و در معنای در سال« پیشینه»واژۀ 

 رود به کار می« به زمان پیش باشد

 ست:به صور  زیر ا« هین-»پسوند های یکی دیگر از زیرطرحواره

6) [[a](N-abstract)i -ine](A/N)j ↔ [SEMi دارای ماهیت]j 

 مانند: دروغینه، راستینه

با یک اسم انتزاعی است و بنهاا دو واژه از آن  « هین-»این زیرطرحواره بیانگر برکیب پسوند 

 که بیانگر اربیاط ماهیتی با معنای واژۀ پای  خود هستند: استهیافت شد

 ارای ماهیت دروغدروغینه: حرف د   حرف71

 حقیقی(: مرد دارای ماهیت راست )  مرد راستینه79

شود که داللت بار جنسایت و   با اسمی برکیب می« هین-»ها پسوند در دست  دیگری از واژه

سازد که این صافت معناای جنسایت    ویژه جنسیت انسان دارد )پسر، زن، ماده( و صفتی میبه

هاسات  نشانگر طرحوارۀ ساختی حاکم بر این گوناه واژه رساند  بازنمایی زیر موصوف خود را می

 :استه)اسم دال بر جنسیت( مشخص شد N-genderکه در آن واژۀ پایه با نماد 
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7) [[a](N-gender)i -ine]Aj ↔ [SEMi از جنس]j 

 (01)مانند: پسرینه، دخترینه، زنینه، مردینه، مادینه، نرینه

هاای بیاانگر جنسایت    زیرطرحوارۀ بااال صافت   های حاصل ازگونه که گفته شد، واژههمان

 کنند، مانند:هستند که الیته گاه کاربرد اسمی نیز پیدا می

   فرزند مادینه: فرزند از جنس ماده )= دختر(71

   کودا پسرینه: کودا از جنس پسر73

   زنینه: از جنس زن72

د، بنابراین همگای  هایی که باکنون بررسی کردیم همگی دارای پای  اسمی بودنزیرطرحواره

دانسات کاه خاود     Yjine]-Ni[[a]بوان وابسته به یک طرحوارۀ مربیه باالبر به صاور   آنها را می

باا  « هینا -»هاا پساوند   بر است  با این حال، در برخای از واژه زیرطرحوارۀ مربیه پایین 1دارای 

ند  صفت پایاه در  سازشود و واژۀ دیگری از مقول  صفت میهایی از مقول  صفت برکیب میواژه

به، بهترین، کم(  بازنمایی این زیرطرحواره باه  )ها بر کمیت یا کیفیت داللت دارد این گونه واژه

 صور  زیر خواهد بود:

8) [[a]Ai -ine]Aj ↔ [برین حد/اندازه/مقدار/مربیهSEMi دارای]j 

 (00)مانند: بهترینه، بهینه، بیشینه، کمترینه، کمینه، کِهینه، مهینه

 بوان به صور  زیر بیان کرد:گفته را میهای حاصل از زیرطرحوارۀ پیشبرخی از صفت معنای

 مقدار اندازه/   انحنای کمینه: انحنای دارای کمترین حد/75

 مقدار اندازه/   مصرف بهینه: مصرف دارای بهترین حد/11

 اندازه   استاد مهینه: استاد دارای مهترین مربیه/10

ایان پساوند باا ساتاا حاال فعال برکیاب        « هینا -»ای دارای پسوند هدر سه مورد از واژه

 ساختی آن به صور  زیر خواهد بود: -ایکه بازنمایی طرحواره استهشد

9) [[a](Vpres)i -ine]Nj ↔ [را انجام دهند SEMi ابزاری که با آن عمل]j 

 مانند: پوشینه، فروزینه، مکینه

نشاان   Vpresاا حال فعل است آن را باا نمااد   آنجاکه در واژۀ پایه در این طرحواره ست از

اناد و بیاانگر ابازاری کاه باا آن عمال       های حاصل از این زیرطرحواره از مقول  اسمایم  واژهداده

 دهند، مانند:شده در ستاا فعل را انجام میبیان

 لیا (آن عمل پوشیدن را انجام دهند ) : ابزاری که با(00)  پوشینه10
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زناه،  بزاری که با آن عمل افروختن )روشن کردن آبش( را انجام دهند )آباش : ا(07)  فروزینه17

 چخماق(

هایی از مقول  اسام، صافت و ساتاا    در برکیب با واژه« هین-»برپای  آنگه گفته شد پسوند 

ای ( شایک  طرحاواره  0هایی از مقول  اسم یا صفت بسازد  نمودار شکل )بواند واژهحال فعل می

اناد  الی  پایگانی قرار گرفتاه  1ها در دهد که در آن طرحوارهرا نشان می« هین-»ساختی پسوند 

پایین وجود دارد کاه نااظر بار    زیرطرحوارۀ مربیه 5برین سطح این شیکه و در نهایت در پایین

باوان  است  در باالبرین سطح نمودار طرحوارۀ کلای را مای  « هین-»های عینی دارای پسوند واژه

ه[ اسات   ین-ه[ و ]فعلین-ه[، ]صفتین-ه زیرطرحواره برای الگوهای ]اسمدید که خود دارای س

هاای اسام   بر است کاه در آنهاا زیرمقولاه   پایینه[ دارای پنج زیرطرحوارۀ مربیهین-الگوی ]اسم

ها شامل اسم اا ، اسم جنسیت، اسم رنگ، اسم انتزاعی و اسم شود؛ این زیرمقولهمشخص می

شود که گرچاه  ه[ سه زیرطرحوارۀ دیگر را شامل میین-سم اا زمان است  خود زیرطرحوارۀ ]ا

بارین ساطح   ند ولی از دید معنایی با هم بمایز دارند  سارانجام در پاایین  ااز دید صوری یکسان

 بوان یافت های عینی وابسته به هر زیرطرحواره را مینمودار واژه

 
 «هین-»ختی پسوند سا-ایشیک  طرحواره -9شکل                             
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 گیرینتیجه -5

و در ایرانای   رناد های ایرانی باساتان دا ریش  یکسانی در زبان« هین-»و « ین-»گرچه دو پسوند 
را بایاد  آنها در زبان فارسی امروز  (،0739)ابوالقاسمی،  متفاو  از یک وند واحدند میانه دو صور 

هاایی میاان آنهاا دیاده     ایی همساانی پسوندهایی مجزا دانست که الیته از لحاظ صوری و معنا 
پوشاانی معناایی و   بوان آن را به جای یکدیگر باه کاار بارد؛ یعنای هام     شود و حتی گاه میمی

هایی که پای  پذیرندۀ ایان پساوندها   های این دو پسوند هم در مقول  واژهکاربردی دارند  بفاو 
هاای حاصال از   م در معنای واژههای حاصل از آنها و هشود، هم در مقول  واژههستند دیده می

هاایی  به واژه« هین-» اماشود های از مقول  اسم و عدد افزوده میبنها به واژه« ین-»آنها  پسوند 
بنهاا  « یان -»گاردد؛ پساوند   از مقول  اسم، فعل )به صور  ستاا حاال( و صافت افازوده مای    

  ایان دو پساوند از لحااظ    از مقولا  اسام و صافت   « هین-» اماسازد هایی از مقول  صفت میواژه
  شدگستردگی بحث هایی دارند که در بخش چهارم مقاله بهمعنایی نیز بفاو 

هم به عنوان پسوند اشتقاقی کااربرد دارد و هام باه عناوان      ،در زبان فارسی« ین-»پسوند 
پسوند بصریفی )سازندۀ صفت عالی از صفت بفضایلی، مانناد زییاابرین، بهتارین(  ماا در ایان       

 کماک  باه  بنها به بررسی کاربرد اشتقاقی این پساوند پارداختیم و نشاان دادیام کاه      پژوهش
 بکاواژ  یاک  گونااگون  معناهاای  میاان  پیوناد  باوان مای  ساختی هایزیرطرحواره و هاطرحواره
 الگوهاای  اگر ،استهکرد استدالل( 0113) بوی که گونههمان پس  داد نشان خوبیبه را اشتقاقی

 هاای واژه از ایمجموعاه  مشاترا  هاای ویژگی که بینگاریم ساختی هایطرحواره را سازیواژه
زباان  یواژساخت الگوهای در که چندمعنایی پدیدۀ بییین بوانایی آنگاه دارند، خود در آمیخته
 و پایگاانی  واژگاان  ایدۀ ویژه،به ،آورد خواهیم دست به را شودمی یافت فراوانیبه گوناگون های

 است  کارساز و گشاراه بسیار زمینه این در هازیرطرحواره
 در ناه  کاه  هساتیم  روهروب چندمعنایی ایگونه با وندها در که دهدنتایج پژوهش نشان می

 را آن روایان  از و اسات  بییاین  قابال  ساختی هایطرحواره سطح در بلکه عینی هایواژه سطح
 از ایباازه  مفهاوم  سااختی  ۀواژسااخت  نظریا   پایاه،  ایان  بار   نامناد مای  ساختی چندمعنایی
 انتزاعای  هاای سااخت  ساطح  در پایگانی چندمعنایی همانا که سازدمی آشکار ما بر چندمعنایی

بر، یک الگاوی  است؛ بدین صور  که هر یک از معناهای متمایز یک وند )یا به بیان دقیق زبان
ای میااان شااود و رابطاا  شاایکهسااازی( در قالااب یااک زیرطرحااوارۀ مجاازا پدیاادار ماای  واژه

سازی موردنظر اسات   ها بازنمایندۀ رابط  میان معناهای چندگان  وند یا الگوی واژهزیرطرحواره
گاوییم  ای چندمعناسات مای  ، بارای نموناه، واژه  «مویین»جای آنکه بگوییم واژۀ بر این پایه، به
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[ الگااویی چندمعناساات و هاار یااک از معناهااای آن در قالااب  یاان-سااازی ]اساامالگااوی واژه
به دلیل وابساتگی آن باه دو یاا    « مویین»یابد  پس چندمعنایی ای خاص نمود میزیرطرحواره

سازی به ایان معناا نیسات کاه     چند زیرطرحوارۀ مختلف است  چندمعنا بودن یک الگوی واژه
های عینای برآماده   های برآمده از آن نیز چندمعنا باشند  ممکن است هیچ یک از واژههم  واژه

 صور  بالفعل چندمعنا نیاشند ولی خود الگو چندمعنا باشد هسازی باز یک الگوی واژه
ساازی مارط ب باا پساوندهای     دستاورد اصلی پژوهش حاضر این است که چندمعنایی الگوهاای واهه 

مناد ط یاین کارده و اهایات فرایناد شاناختی       صورت نظامرا با رویکردی شناختی و به «هین-»و « ین»
. ایان پاژوهش   اسات هسازی نشاان داد لگوهای و زیرالگوهای واههگیری ارا در شکل 1«سازیطرحواره»

 .استهبنیاد ارائه کردبنیاد و ساختهاچنین شواهدی در پشتی انی از رویکرد واهه
 

 نوشتپی
بادریج در چناد   به ،های مشتق و مرکب فارسی امروز است  این پیکره که دربرگیرندۀ واژه0

  استههای اینترنتی گردآوری شدها و پایگاهها، روزنامهسال از کتاب

باوان  های فرهنگ زانساو را مای  ، منیع اصلی واژهاسته( نوشت0730گونه که کشانی )آن  0
واژه از زبان عامیانه نیز به آن افزوده شده  1111فرهنگ فارسی معین دانست که نزدیک به 

 گیرد می بر واژه را در 31109و در مجموع 
بنیاد باور بر این است  چون در رویکرد ساخت grammarنجا همان   منظور از دستور در ای7

مانناد   - های دستوری کمابیش انتزاعای های ملمو  و عینی و هم ساختاست که هم واژه
هر دو در واژگان اهنی اهل زبان در  -های ساختی در همین مقالهها و طرحوارهزیرطرحواره
شاود کاه میاان دساتور     بناابراین گفتاه مای    شاوند، هایی ساختارمند اخیره میقالب شیکه
هاای سااختی(   های عینی وابساته باه ایان طرحاواره    های ساختی( و واژگان )واژه)طرحواره

شوند  به همین دلیل به جای بفاوبی وجود ندارد و هر دو به یک صور  اخیره و بازیابی می
کنناد  دو شایک    ه می( استفادconstructicon« )ساختگان»( از lexicon« )واژگان»اصط   
( بخش بسیار بسیار 9و  1های ایم )شکلساختی که در این مقاله برسیم کرده -ایطرحواره

ساازی(  کوچکی از ساختگان اهنی ما هستند که هم دربردارندۀ دستور )یعنی الگوهای واژه
 های عینی که این الگوها را در خود نهفته دارند است و هم واژه

                                                           
1. schematization 
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و « آبشاین » مانناد هاا  برخای از واژه یاک زیرطرحاواره بعلاق داشاتن      به بایش از   دلیل 1
گیاری  سازی در نتیجاه چندمعنایی آنهاست  پیرامون چندمعنایی در الگوهای واژه« مویین»

  گوییممیسخن 
 بکین: زیرین )بک = به(  9
 اند   این دو واژه برگرفته از فرهنگ زانسو هستند  الیته در فرهنگ دهخدا نیز آمده1
   چراغینه: کرم شیتاب3
 خط، حکم )فرهنگ فارسی عمید(  دستینه: دستیند، امضا، دسته، دست2
 روزینه: روزی، رزق  5
هاای نریناه،   مادینه، مردینه، زنینه، پسرینه برگرفتاه از فرهناگ زانساو و واژه   های   واژه01

 دخترینه برگرفته از فرهنگ دهخدا هستند 
ز فرهناگ فارسای زانساو هساتند و در فرهناگ دهخادا نیاز        ها برگرفته ااین واژه    هم00
 اند آمده
   پوشینه: جامه، سرپوش00
 زنه، چخماق )فرهنگ دهخدا(  فروزینه: آبش07
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