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مطالعه تطبيقی عملکرد معنايی وند ـگر در زبان فارسی و وزن فَعّال در زبان عربی
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چکيده
اساس واژهسازی اشتقاقی در زبانهای دارای دو ساختار صرفی اليهای و قالبی به ترتيب وندها و وزنها هستند .از سوی
ديگر مدل اسکلت  -بدنه معنايی انگارهای تقريباً نو در دانش ساختواژه است که پژوهشهای صورت گرفته در چارچوب آن
تنها به تحليل عملکرد معنايی وندها در زبانهايی که از ساختار صرفی اليهای و خطی برخوردارند ،پرداخته است .پژوهش
حاضر با مد نظر قرار دادن وزن اشتقاقی فَعَّال در زبان عربی با روش توصيفی -تحليلی به ارزيابی اين مدل در زبانی با
ساختار قالبی میپردازد و عمکرد معنايی اين وزن را در مقايسه با عملکرد معنايی وند «ـگر» در زبان فارسی که زبانی با
ساختار خطی است ،مورد بررسی قرار میدهد .لذا هدف از اين پژوهش محک نظام اسکلت  -بدنه در زبانی قالبی و نيز
مقايسه اصطالح اشتقاق در زبان عربی و اصطالح رايج در زبانشناسی است .اين تحقيق نشان میدهد ضمن سازگاری مدل
ياد شده با اشتقاق زبان عربی ،آنچه در اين زبان و زبان فارسی  -که اشتقاق آن همان اشتقاق رايج در زبانشناسی است -
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مقدمه
فرآيندهای واژهسازی از جمله مباحث مورد توجه در زبانشناسی است که ضرورتی برای پاسخ دادن به
نيازهای کالمی و بيان مفاهيم تازه در زبانهای مختلف است .طبيعتاً افراد عامی هيچگاه در قيد و بند کشف
و برجستهسازی مکانيسم اين فرآيندها نبوده و نيستند و اين مهم از تکاليف علم صرف يا ساختواژه بهشمار
میرود .امروزه در پژوهشهای زبانشناسی با انواعی از رويکردهای متمايز مواجهيم؛ از جمله آنها رويکردهای
واژهبنياد است که در مطالعات خود واژهها را بهعنوان واحدهای کمينه زبانی تلقی میکنند و ديگر رويکرد
عمده رويکردهای تکواژبنياد هستند که تکواژ را نقطه آغازين مطالعات صرفی معرفی میکند .همچنين اين
پژوهشها زبانها را شامل دو نوع ساختار صرفی اليهای و قالبی میدانند .در حالی که در زبانهای دارای
ساختار صرفی اليهای از جمله زبان فارسی ،توليد واژه بهصورت خطی و اليهای صورت میگيرد و سازهها
يکی پس از ديگری به پايه افزوده میشوند ،در زبانهايی که به رده زبانهای قالبی تعلق دارند و زبان عربی
از جمله آنهاست ،اين مهم غالباً از طريق اوزان مختلف انجام میشود و تکواژهای مختلف همزمان و يکباره
در هم قفل میشوند و در دل يکديگر جای میگيرند.
اشتقاق ( )Derivationاز جمله فرآيندهای واژهسازی است که در بسياری از زبانها به داليل گوناگون،
فعالترين روش توليد واژه بهشمار میرود و نقش گستردهای در غنای واژگان هر زبان ايفا میکند .نظام
مؤلفهای ليبر )2004( 1که انگارهای در ساختواژه نوين به شمار میرود ،دارای رويکردی تکواژبنياد است.
مسئله حائز اهميت در اين پژوهش آن است که پژوهشهايی که تا کنون بر اساس اين نظريه صورت گرفته-
اند ،همگی در زبانهايی با ساختار صرفی اليهای بودهاند و تا کنون اين مدل در زبانی قالبی محک نخورده
است .همچنين يکسان بودن اصطالح اشتقاق در زبانشناسی و زبان عربی محل سؤال و بررسی است .به
نظر میرسد تبيين اين شباهت در زبانشناسی نوين امری ضروری و اثرگذار است .اين پژوهش با هدف
ارزيابی توانمندی اين نظام در توصيف واژهسازی يک زبان غير هندو اروپايی و مشخصاً زبان عربی که از رده
زبانهای قالبی است ،با کاربرد روشی توصيفی -تحليلی به مقايسه عملکرد معنايی پسوند اشتقاقی «ـگر» در
زبان فارسی و وزن اشتقاقی فَعَّال در زبان عربی میپردازد .به اين منظور از نظام مؤلفهای بازنگری و اصالح
شده توسط رفيعی ( 1331و  )1331استفاده و وند و وزن مذکور در چارچوب اين نظام مقايسه میشوند تا در
پی آن ضمن سنجش انطباقپذيری مدل ياد شده با نظام واژهسازی اشتقاقی در زبان عربی ،وجوه اشتراک و
اختالف اين دو سازه ساختواژی تبيين گردد .يادآوری میشود مطالب ارائه شده درباره مدل اسکلت ـ بدنه
معنايی ( )Semantic - Skeleton Bodyو عملکرد معنايی پسوند ـگر برگرفته از رفيعی ( )1331است .در
ادامه پژوهش مدل مورد بحث معرفی میشود.

1. Lieber
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پيشينه
مدل اسکلت -بدنه معنايی بر پايه نظامی معنايی که توسط ليبر و باين ( 1999 – 1991م) طرحريزی شده
بود ،بنا نهاده شد .ايشان نظام معنايی خود را با الهام از معنیشناسی دستوری ()Grammatical semantics
و معنیشناسی مفهومی ( )Conceptual semanticsارائه نمودند .بر مبنای همين نظام معنايی ليبر و بوی
در سال  2004نخستين بار به طرح مدل معنايی اسکلت ـ بدنه در مقالهای پيرامون واژههای مشتق و وندها
( )On the paradigmatic nature of affixal semantics in English and Dutchپرداختند .سپس
ليبر ( )2004به بسط اين مدل در کتاب «ساختواژه و معنای واژگانی» ( Morphology and Lexical
 )Semanticپرداخت و در پی آن وی در سال  2009در مقالهای ديگر (A Lexical Semantic
 )Approach to Compoundingکلمات مرکب را از منظر مدل مورد نظر بررسی نمود .از سوی ديگر در
زبان فارسی رفيعی ( )1331در رساله دکتری خود با عنوان «نگاهی به عملکرد معنايی پسوندهای اشتقاقی
زبان فارسی» پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی را در چارچوب اين مدل ارائه و در عين حال اصالحاتی بر مدل
ليبر ( )2004اعمال نمود .وی سپس اصالحات مورد نظر را در سال  1331در مقالهای با عنوان «پسوندافزايی
اشتقاقی در زبان فارسی» منتشر کرد .همچنين افراد ديگری نيز اين مدل را در زبان فارسی بهکار گرفتند.
کريمی دوستان ،لنگرودی و مرادی ( )1331در مقالهای تحت عنوان «بررسی نقش معنايی برخی از وندها در
زبان کردی» به مطالعه اين مدل پرداختند و پس از آن کريمی دوستان و مرادی ( )1331در مقاله «بررسی
نقش معنايی پسوند ـی در زبان فارسی» بررسی اين مدل را پی گرفتند .همچنين ايشان در سال  1390نيز
مقالهای با عنوان «بررسی نقش معنايی پسوندهای ـنده و ـار در زبان فارسی» ارائه نمودند .پر واضح است
که همه پژوهشهای صورت گرفته در چارچوب مدل اسکلت -بدنه چه به زبان فارسی و چه به زبان
انگليسی درباره زبانهايی با ساختار صرفی اليهای صورت گرفته است که فرآيند اشتقاق در آنها بر اساس
وندها بسيار زاياست و تا کنون پژوهشی درباره واژهسازی بر اساس وزن و قالب  -و بهطور خاص در زبان
عربی  -صورت نگرفته است .بديهی است اين به معنی صورت نگرفتن پژوهشی تطبيقی در اين چارچوب نيز
هست.
مدل اسکلت  -بدنه

معرفی مدل مذکور برگرفته از پژوهشهای رفيعی ( 1331و  )1331است .وی به محک انگاره مورد نظر در
زبان فارسی پرداخت تا انطباقپذيری آن را با دادههای زبان فارسی بيازمايد .اين مدل واژهها را از لحاظ
معنايی شامل دو سطح اسکلت و بدنه میداند .نظام دستوری زبان بر خالف اسکلت معنايی ،نسبت به بدنه
معنايی حساس نيست .بدنه معنايی که در واقع معنای لغتنامهای واژههاست ،اصوالً سبب تمايز ميان کلماتی
با اسکلت معنايی يکسان میشود .در سطح اسکلت معنايی تعداد محدودی مؤلفههای معنايی با ارزشهای
مثبت ،منفی و يا فاقد ارزش وجود دارد که از کاربرد ميانمقولهای برخوردارند (رفيعی 17 :1331 ،و  .)11در
اين نظام معنايی مقوله نحوی اسم متناظر مقوله معنايی چيز /ماده /جوهر ،مقوله نحوی فعل متناظر مقوله
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معنايی وضعيت و مقوله نحوی صفت متناظر مقوله معنايی ويژگی است .مقوله معنايی وضعيت شامل دو
زيرمقوله رويداد و ايستاست .رفيعی ( )11 :1331مؤلفه [ ±ماده] را به نقل از ليبر ( )24 :2004نشانگر مقوله
معنايی چيز /ماده /جوهر و متناظر معنايی مقوله نحوی اسم معرفی میکند .ارزش مثبت مؤلفه حاکی از ماده
بودن و عينی بودن اسم و ارزش منفی نشانگر مجرد و انتزاعی بودن اسم است .همچنين وی در ادامه نقل از
ليبر ( )24 :2004به [ ±پويا] اشاره میکند که مقوله معنايی وضعيت را نشان میدهد .در حالیکه ارزش مثبت
معين زيرمقوله معنايی رويداد است ،ارزش منفی زيرمقوله معنايی ايستا را نشان میدهد .در نظام معنايی
اسکلت  -بدنه چنانچه اسامی مانند «مؤلف» و «آشپز» در زبان فارسی ،دارای مفهوم فرآيندی باشند ،با مؤلفه
[پويا] بدون ارزش مثبت يا منفی نشان داده میشوند تا از اسامی غير فرآيندی مانند «دست» و «پول»
تشخيص داده شوند (رفيعی  .)13 :1331ليبر ( )2004مقوله نحوی صفت را نيز از لحاظ معنايی مانند افعال
ايستا می داند ،اگرچه از لحاظ نحوی متفاوت از فعل است .بر اين اساس صفات را با مؤلفه معنايی [-پويا]
نشان میدهد (همان) .در مدل ليبر ( )2004مؤلفه ديگری وجود دارد که به اسامی مکان اشاره میکند و به
عالوه به کمک آن میتوان عملکرد وندهای فقدان را نيز نمايش داد .اين مؤلفه [ ±مکان] است .ارزش مثبت
در عناصر دارای اين مؤلفه نشانگر مکان و ارزش منفی نمايانگر نبود مکان است (همان.)19 :
رفيعی ( 1331و  )1331با برجسته سازی اشکاالت مدل مذکور به ارائه اصالحاتی نسبت به آن پرداخت و
اين نظام مؤلفهای را در واژههای مشتق پسوندی زبان فارسی اعمال نمود .مطابق استداللهای وی نظام
مؤلفهای اصالح شده ،در توصيف و تحليل معنايی واژهها با نارسايیهای نظام مؤلفهای ليبر ( )2004مواجه
نيست و در آن مسائل و ابهامات موجود در آن مدل برطرف شده است .در نظام مؤلفهای تکميل و اصالح
شده رفيعی ( 33 :1331و  ،)34مؤلفههايی که توسط ليبر ( )2004بدون ارزش مثبت و منفی بهکار گرفته
میشد ،مانند [پويا] الزاماً دارای يکی از دو ارزش مثبت يا منفی هستند .در نظام اصالح شده وی ،مقوله
نحوی صفت متناظر مقوله معنايی «ويژگی» است و علیرغم اينکه ليبر ( )2004آن را مانند افعال ايستا
میداند ،رفيعی ( ) 1331معتقد است اسکلت معنايی صفت از اسکلت معنايی فعل متمايز است .همچنين وی
( 37 :1331و  )31مؤلفه معنايی [ ±مکان] را به مؤلفه [ ±فضا] تعميم داده و آن را برای توصيف مقوله
معنايی «ويژگی» بهکار میگيرد .علت اين تعميم از نگاه وی اين است که از مؤلفه [ +مکان] مفهوم
«داشتن» در صورتی که عکس فقدان را برساند ،برداشت نمیشود .وی در توصيف مفهوم فضا آن را مانند
حجم میداند که البته قابليت ا نتزاعی شدن را نيز دارد .اين مؤلفه در اسامی مکان به مفهوم وجود داشتن فضا
يا حجمی برای چيزی است.
رفيعی ( )1331درباره قيدها مینويسد چنانچه صفت ويژگی اسم باشد ،قيد نيز ويژگی فعل است .بر اين
اساس و با توجه به ويژگی بودن قيد در نظام اصالح شده ،قيد نيز با مؤلفه [ ±فضا] توصيف میشود .تنها
تفاوت قيد و صفت در داشتن يا نداشتن ساخت موضوعی است .چرا که برعکس صفت ،قيد از ساخت
موضوعی برخوردار نيست .بنابراين صفت با مؤلفه [ ±فضا ()] و قيد با مؤلفه [ ±فضا] نشان داده میشود
(رفيعی  .)33- 31 :1331الزم به ذکر است که در زبان عربی قيد مقولهای صرفاً نحوی است و از لحاظ
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ساختواژی جزء اقسام واژه محسوب نمیشود ،لذا بحث درباره ساخت موضوعی برای قيد عربی ،بحثی بیمورد
است .جدول زير نشان دهنده زيرمقولههای معنايی اسم ،فعل ،صفت و قيد است که توسط رفيعی (:1331
 )33ارائه شده است:
جدول  :1زيرمقولههای معنايی اسم ،فعل ،صفت و قيد
چيز /ماده جوهر
(اسم)
[ +ماده]
[ -ماده]
[ +ماده + ،پويا]
[ +ماده - ،پويا]
[ -ماده + ،پويا]
[ -ماده - ،پويا]
[ +ماده + ،فضا]
[ -ماده + ،فضا]
[ +ماده - ،فضا]
[ -ماده - ،فضا]

وضعيت
(فعل)
[ +پويا]
[ -پويا]

ويژگی چيز /ماده /جوهر
(صفت)
[ +فضا ()]
[ -فضا ()]
[ +فضا + ،پويا ()]
[ +فضا - ،پويا ()]
[ -فضا + ،پويا()]
[ -فضا - ،پويا()]

ويژگی وضعيت
(قيد)
[ +فضا]
[ -فضا]
[ +فضا + ،پويا]
[ +فضا - ،پويا]
[ -فضا + ،پويا]
[ -فضا - ،پويا]

بهعنوان نمونه برای برخی از اسکلتهای معنايی جدول فوق میتوان در زبان فارسی به واژه صندلی با
اسکلت معنايی [+ماده] ،مدرسه با اسکلت معنايی [+ماده+ ،فضا] ،کارگر با اسکلت معنايی [+فضا+ ،پويا()]،
نادان با اسکلت معنايی [ -فضا- ،پويا()] و پدرانه با اسکلت معنايی [+فضا] اشاره کرد.
تحليل عملکرد وزن فَعّال به کمک نظام مؤلفهای اصالح شده در مقايسه با وند ـگر در
زبان فارسی
مبحث «اشتقاق» در هر دو زبان دقيقاً با همين اصطالح مطرح میشود .اما آنچه مسلم است آن است که دو
زبان عربی و فارسی از خانوادهها و ردههای زبانی متفاوتند و بهنظر میرسد منظور از اشتقاق و شيوه ساخت
کلمات مشتق در دو زبان هم کامالً متفاوت از يکديگر است .به اين صورت که در زبان فارسی اشتقاق به
معنای افزودن يک پيشوند يا پسوند به کلمه پايه و در پی آن ساخت واژهای نو است؛ اما در زبان عربی
وندافزايی ( )Affixationمطرح نيست و اوزان و قالبهای خاص و مشخص هستند که برای ساخت کلمات
جديد از نوع مشتق بهکار میروند .بهطور مثال در زبان فارسی که اشتقاق از طريق وندها صورت میگيرد
واژههای مسگر ،آهنگر ،زرگر ،جستجوگر ،غارتگر ،شيشهگر و بسياری واژههای ديگر از طريق افزوده شدن
وند ـگر به پايه توليد میشوند ،اما در زبان عربی که زبانی سامی و از رده زبانهای قالبی است و اشتقاق در
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آن بر اساس اوزان انجام میشود ،کلماتی نظير سَفَّاک ،حَدّاد ،رَدَّاد ،بَقَّال ،عَلَّام ،هَتَّاک ،وَهَّاب ،صَفَّار ،قَصَّاب،
طَمَّاع و  ...از طريق قالب ويژه و از قبل تعيين شدهای که وزن خوانده میشود ساخته میشوند .اين وزن وزن
فَعَّال 1ناميده میشود که به منظور ساخت چنين کلماتی در اختيار گويشور قرار گرفته است .بررسی اين واژهها
حاکی از آن است که وزن فعَّال به لحاظ عملکرد معنايی بسيار شبيه پسوند ـگر در زبان فارسی است .در
ادامه اين شباهت و نقاط اختالف مبسوطاً بيان میگردد.
قبل از هر چيز ذکر چند نکته ضروری مینمايد .اول اينکه واژههای متشکل از وند ـگر و وزن فَعّال دارای
کارکرد دوگانه صفتی و اسمی هستند و اين مسأله از طريق عملکرد فرآيند تبديل صفت به اسم صورت
می گيرد که در اين مورد در ادامه بحث توضيحاتی ارائه خواهد شد .دوم اينکه ،مقوله معنايی ويژگی /مقوله
نحوی صفت با استفاده از مؤلفه [ ±فضا] توصيف میشود و اين مسأله چنانکه در بحث مدل اسکلت -بدنه
بيان شد امری قراردادی است به اين ترتيب صفتی مانند دانا با اسکلت معنايی [+فضا] و صفتی منفی چون
نادان با اسکلت معنايی [-فضا] نشان داده میشود .نکته سوم نيز حاکی از اين مطلب است که نمونههای
ساخته شده بر اساس وند ـگر و وزن فعّال نشان میدهد در حالیکه نمونههای فارسی همواره دارای مفهوم
فرآيندی هستند ،در نمونههای عربی هر دو مفهوم پويا و غيرپويا به چشم میخورد .بر اساس نکات فوق
اسکلتهای معنايی زير برای وند ـگر و وزن فَعّال مطرح میشود:
فَعّال
ـگر
[+فضا ± ،پويا]
[+فضا + ،پويا]
به گفته رفيعی ( )1331در فرآيند توليد صفات دارای ـگر ،اين پسوند ضمن پذيرش يک پايه در درون
اسکلت معنايی خود ،به علت هسته بودنش ،اسکلت معنايی خود را بر واژه حاصل مسلط میسازد .بنابراين در
پی تالقی اسکلت و بدنه معنايی پايه با اسکلت معنايی وند ،واژه مشتقی توليد میشود که تابع اسکلت معنايی
وند به عنوان هسته است .اين واژه متعلق به مقوله معنايی ويژگی /مقوله نحوی صفت است و حاوی مفهوم
فرآيندی و پوياست ،مانند واژه نشانگر که صفتی است دال بر قابليت انجام عمل نشان دادن .بر اساس آنچه
ذکر شد صفت نشانگر دارای اسکلت معنايی [+فضا+ ،پويا] است (رفيعی  .)144 :1331در زبان عربی نيز در
پی تعامل اسکلت معنايی وزن فَعَّال با اسکلت و بدنه معنايی ريشه واژه مشتقی توليد میشود که از اسکلت
معنايی وزن بهعنوان هسته تبعيت میکند و به مقوله معنايی ويژگی /مقوله نحوی صفت متعلق است .اين
واژه میتواند دارای مفهوم فرآيندی يا فاقد آن باشد .به ديگر سخنگاه واژه حاصل ،صفتی با قابليت انجام
يک عمل است و به همين دليل پويا شمرده میشود ،مثل واژه کَذَّاب (بسيار دروغگو) که صفتی است که
قابليت انجام عمل دروغ گفتن را القا میکند و دارای اسکلت معنايی [+فضا+ ،پويا] است .لکن گاه اين صفت
در معنای واژگانی خود به نوعی دارندگی اشاره میکند و در نتيجه غيرپويا شمرده میشود؛ مانند صفت عَلّام
 .1کارکرد اسمی اين وزن در پی فرآيند تبديل است که طی آن انواعی از اسم نظير اسم آلت ،اسم شغل و امثال آن بر اين وزن در زبان
عربی رواج يافتهاند.
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(بسيار دانا) که از نظر واژگانی دارا بودن علم را بيان میکند و اسکلت معنايی [+فضا - ،پويا] برای آن در نظر
گرفته میشود.
چنانکه اشاره شد ،واژههای مشتق از وند ـگر و وزن فَعّال عالوه بر کارکرد وصفی ،دارای کاربرد اسمی
نيز هستند و اين کارکرد را در فرآيند تبديل صفت به اسم میيابند .به اين ترتيب در زبان فارسی وند ـگر
سازنده اسمهايی با مفاهيم عينيت و پويايی است و وزن فَعَّال در زبان عربی توليدکننده اسمهايی با مشخصه
مشترک عينيت است؛ نمونههای ويرايشگر ،آهنگر ،مسگر ،کارگر ،اشغالگر و جهادگر حاصل واژهسازی با
کمک وند ـگر هستند که در همگی آنها مفاهيم عينيت و پويايی وجود دارد .همچنين واژههای حَطَّاب
(هيزمکِش) ،زَحّاف (خزنده) ،زَرّاع (کشاورز) ،بقّال (سبزی فروش) ،لَبّان (شيرفروش) و قَمَّاش (پارچه فروش)
که بر وزن فَعّال ساخته شدهاند ،همگی دارای مفهوم مشترک عينيت هستند .از اين نمونههای عربی سه اسم
نخست دارای مفهوم فرآيندی و پويا هستند و سه واژه بعدی فاقد اين مفهوماند.
بر اساس آنچه ذکر شد طی فرآيند تبديل صفت به اسم در واژههای مشتق از ـگر ،اسکلت معنايی [+فضا،
+پويا] به اسکلت معنايی [+ماده+ ،پويا] ،و در واژههای حاصل از عملکرد وزن فعّال اسکلت معنايی [+فضا،
±پويا] به اسکلت معنايی [+ماده± ،پويا] تبديل میشود .بهطور مثال صفات اخاللگر و رزّاق که دارای
ويژگی پويا هستند ،به اسامی عينی و پويا تبديل شده و صفت غيرپويای عَلَّام به اسمی غيرپويا تبديل
میشود .به گفته رفيعی ( )1331مفاهيم مشترک در اسمهای مشتق ،مستقيماً از اسکلت معنايی نشأت
میگيرند .اما مفاهيم ديگر از قبيل کنندگی ،اسم ابزار ،اسم شغل ،اسم طبقه ،مبالغه و ...مفاهيمی ثانويه بوده و
به بدنه معنايی مربوط میشوند ،لذا در اسکلت معنايی مؤثر و مشهود نيستند .اين مفاهيم بر اساس
مشخصههای برونزبانی مشخص میشوند .گاه برخی از اين مفاهيم ثانويه در تمامی نمونهها مشترک
هستند ،اما به هر حال جايی در اسکلت معنايی نداشته و به بدنه معنايی مربوط میشوند.
برای مشخص شدن تمايز اسکلت معنايی با سطوح ديگر معنا يعنی بدنه معنايی و پوسته معنايی رفيعی
( )1331با ذکر چند واژه از زبان فارسی به شفافسازی پرداخته است .به گفته وی در زبان فارسی سه واژه
«مردن»« ،فوت کردن» و «هالک شدن» هر سه دارای يک اسکلت معنايی هستند .بدنه معنايی يا معنی
قاموسی هر سه نيز يکسان است ،زيرا هر سه به يک رويداد واحد داللت میکنند .تفاوت اين سه فعل در
پوسته معنايی يا معنای عاطفی آنهاست که مشخص میکند هر يک در چه جايگاه و موقعيتی بهکار رود
(رفيعی.)227 :1331 ،
رفيعی ( 221 :1331و  )223مینويسد پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی دارای اسکلت معنايی و فاقد بدنه
معنايی هستند ،اما اين احتمال وجود دارد که پسوندی خاص دارای پوسته معنايی باشد .شناخت پوسته معنايی
يک پسوند سبب می شود گويشور بتواند آن پسوند را از پسوندهايی که از لحاظ اسکلت معنايی مشابه آن
هستند ،متمايز ساخته و در بافتهای مناسب بهکار گيرد و در جهت توليد واژهای خاص از پسوند استفاده کند.
وقتی دو يا چند پسوند از اسکلت معنايی و پيش شرطهای زير مقولهای يکسانی برخوردار باشند ،چنانچه هر
دو به لحاظ همزمانی نيز فعال باشند ،پوستههای معنايی آنها متفاوت خواهد بود .بهطور مثال پسوندهای
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مکانساز شامل هفت پسوند ـدان ،ـدانی ،ـزار ،ـستان ،ـکده ،ـگاه و ـی همگی دارای اسکلت معنايی
[+ماده+ ،فضا] هستند .همچنين همه اين نوع پسوندها فاقد بدنه معنايی میباشند و تنها پسوند ـکده است
که به لحاظ درزمانی معنی «خانه» داشته است ،اما به لحاظ همزمانی اين مفهوم برای پسوند مذکور مطرح
نيست و ـکده نيز به لحاظ همزمانی فاقد بدنه معنايی قلمداد میشود .بنابراين تفاوت هفت پسوند مکانساز
در پوسته معنايی آنها نهفته است .اين پوسته معنايی همان اطالعاتی است که در ذهن گويشور وجود دارد و
وی بر اساس آن هر پسوند را در بافتی خاص و بهمنظور ساختن معنايی ويژه در واژهسازی بهکار میگيرد .اين
سطح از معنی در مقايسه با اسکلت و بدنه معنايی در معرض تحوالت بيشتری قرار دارد و بعضاً گويشوران
يک زبان در مورد آن اتفاق نظر قطعی ندارند .بهطور مثال رفيعی ( )223 :1331به نقل از صادقی ( 1311الف:
 )191ـدان را به معنی محفظهای معرفی میکند که مصداق پايه ،مظروف آن بهشمار میرود .اين محفظه
قابليت حمل و جابجايی دارد ،يا مثالً پسوند مکانسازـی سازنده اسمهايی است که محل انجام کار و عمدتاً
مغازه هستند ،مثل قصابی.
به مانند تبيينی که رفيعی ( )1331از زبان فارسی ارائه کرده است ،به بررسی سه واژه «أهَلَکَ»« ،أماتَ» و
«قَتَلَ» در زبان عربی میپردازيم تا سطوح معنايی واژهها در اين زبان نيز روشن گردد .واژههای «أهَلَکَ»،
«أماتَ» و «قَتَلَ» در سطح اسکلت معنايی هيچ تفاوتی با يکديگر ندارند و هر سه از اسکلت معنايی [+پويا]
برخوردارند .در سطح بدنه معنايی نيز هر سه به يک رويداد يکسان داللت دارند .بدنه معنايی اين واژهها،
قسمتی از معنی آنهاست که سبب تمايز آنها از رويدادهای دارای اسکلت معنايی مشابه میشود .بر اين اساس
رويداد «أَماتَ» متفاوت از رويدادهايی مانند «أضحَکَ»« ،ذَهَبَ» و «دافَعَ» است .سه واژه «أَهلَکَ»« ،أَماتَ»
و «قَتَلَ» به رويداد واحدی داللت دارند .به همين دليل اين سه واژه عالوه بر اسکلت معنايی مشترک از بدنه
معنايی مشترکی نيز برخوردارند .در عين حال مسلماً اين سه واژه دارای تفاوتهای عمدهای هستند و
کارکردهای آنها کامالً متفاوت است .به ديگر سخن هر يک از سه واژه مورد بحث در جايگاه متفاوتی نسبت
به دو واژه ديگر بهکار میرود .اين سطح از معنی که پوسته معنايی خوانده میشود ،اطالعاتی پيرامون
موقعيت و نحوه کاربرد يک صورت زبانی را شامل میشود و به آن عمدتاً معنی عاطفی گفته میشود .بر
اساس آنچه گفته شد ،بهطور مثال وزنهای «فَعَّال» و «فاعِل» هر دو دارای اسکلت معنايی [ +فضا ± ،پويا]
و فاقد بدنه معنايیاند .بنابراين پوسته معنايی متمايز کننده اين دو وزن از يکديگر است .مثالً تمايز ميان دو
واژه «ظالم» و «ظَلَّام» با اسکلت و بدنههای معنايی يکسان -چنانکه در ادامه اشاره خواهد شد ،-با دقت در
پوسته معنايی ميسر خواهد شد.
در خصوص وند ـگر بهطور مثال مفهوم فاعل محور در تمامی نمونههای حاصل از عملکرد وند ـگر به
چشم میخورد اين مفهوم میتواند حاصل دو مفهوم عينيت و پويايی باشد .به ديگر سخن اسکلت معنايی
[+ماده+ ،پويا] حاکی از اسمی است که دارای مفهوم فرآيندی است .چنين اسمی میتواند دارای مفهوم
کنندگی باشد يا به مفهوم شوندگی (پذيرا) اشاره کند .مفاهيمی که در اسکلت معنايی پديدار نمیشوند ،ارتباط
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خود را با واژهها در بدنه حفظ میکنند .گروهبندی زير (برگرفته از رفيعی  147 :1331و  .)141معانی مرتبط با
پسوند ــگر را در اسامی ساخته شده بر اساس اين وند نشان میدهد:

اسامی دارای ـگر

شيئ (ابزار) حسگر ،شمارشگر ،چاپگر ،شناساگر
شخص (صرفاً عامل) چپاولگر ،شورشگر
شخص (عامل؛ طبقه /گروه) ايثارگر ،جادوگر
شخص (عامل؛ شغل) کارگر ،روان درمانگر
شخص (مبالغه) چپاولگر ،شورشگر ،غوغاگر

اين گروهبندی مشخص میکند که وند ـگر سازنده دو نوع از اسامی است :اسم شيئ و اسم شخص.
تمامی اين اسامی دارای مفاهيم عينيت و پويايی و کنندگی هستند .در حالیکه وجود دو مفهوم نخست در
يک اسم سبب ايجاد معنای کنندگی میگردد ،مفهوم کنندگی در مورد يک شيئ ،به يک ابزار يا وسيله اشاره
خواهد کرد؛ مانند واژه حسگر .همچنين دو مفهوم فوق پس از ايجاد مفهوم کنندگی و اطالق بر يک شخص،
به شخصی عامل اشاره میکنند که عملی را انجام دهد ،مانند واژه چپاولگر .چنين اسمی ،اسم شخص صرفاً
عامل ناميده میشود (رفيعی.)141 :1331 ،
نگارندگان اين پژوهش بهمنظور تدقيق نتايج ،تمامی واژههای ساخته شده بر وزن فعّال را از يک مجموعه
مشخص يعنی «معجم زبان عربی معاصر» استخراج نموده و بر اساس آنها به تحليل اين وزن پرداختهاند.
بررسیها نشان داد تعداد  333واژه بر اين وزن در لغتنامه مذکور ثبت شده است که بسامد بسيار بااليی از آنها
در بدنه معنايی خود شامل مفهوم مبالغه هستند و اين مفهوم اساسیترين بخش بدنه معنايی آنهاست .از اين
تعداد بيش از  137واژه عالوه بر امکان دارا بودن مفاهيم ديگر بهعنوان اسم شغل در زبان عربی متداول
شدهاند .به نظر میرسد مفهوم اسم شغل در پی وجود مفهوم مبالغه و تکرار در اين واژهها پديدار گشته است.
همچنان که دور از ذهن نيست که وجود همين مفهوم اساسی در بدنه معنايی ،سبب پيدايش برخی مفاهيم
ديگر از جمله اسم ابزار و اسم بيماری شده است .بهطور مثال واژه بَخّاخ از ريشه «ب خ خ» مشتق شده است.
معنی اين واژه برآيند پيوند معنای ريشه و وزن فَعّال که مفهوم مبالغه مالزم آن است ،خواهد بود .بر اين
اساس واژه بَخّاخ به معنی زياد پاشيدن است .اين معنی سبب استعمال اين لفظ جهت القای مفهوم «سمپاش
و اسپری» شده است .بهطور کلی گروهبندی واژههای ساخته شده بر وزن فَعَّال در لغتنامه ياد شده به صورت
زير است:
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شخص (صرفاً عامل) غَطَّاس (غواص) ،سَتَّار
شخص (عامل ،مبالغه) هتّاک ،شَرّاب ،منّاع ،قَتَّال
شخص (غير عامل) عَلّام ،قَهّار ،حَنّان ،بَغَّال ،خَيَّال
شخص (غير عامل ،مبالغه) شَفَّاف ،حَنّان ،علّام
شخص (غير عامل ،مبالغه ،شغل) لَبّان ،بَقَّال ،تمّار
شخص (غير عامل ،مبالغه ،گروه /طبقه) جَمّال ،بَغّال ،خَيَّال
شخص (عامل ،مبالغه ،شغل) خَبّاز ،قصّاب ،زَرَّاع ،خَطَّاط
شخص (عامل ،مبالغه ،گروه /طبقه) زَحَّاف (خزنده) ،نَهَّاب (غارتگر)،
سَلَّاب (راهزن)
شئ (عامل ،مبالغه ،ابزار) بَخَّاخ (سمپاش) ،رَدَّاد (باند پخش صوت)،
بَرَّاد (يخچال)
حيوان (عامل ،مبالغه) عَبَّاس (نوعی شير) ،رَعَّاد (نوعی ماهی) ،صَدَّاح
(پرندهای شبيه قناری)
بيماری (عامل ،مبالغه) حَزَّاز (نوعی درد در قلب) ،حَکَّاک (بيماری
مزمن پوستی در حيوانات پستاندار)

با توجه به اينکه مفاهيم ياد شده در گروهبندی فوق در تمام نمونههای اين وزن مشترک نيستند ،وجود
آنها در اسکلت معنايی اين وزن نيز منتفی است و به اين ترتيب در بدنه معنايی وزن فَعَّال قرار میگيرند.
بهطور کلی نمونههای فوق شامل دو گروه پويا و غير پويا هستند .نمونههای هر يک از اين دو گروه به دو
قسم انسان و غيرانسان قابل تفکيک است .همچنين نمونههای غيرانسان اسم ابزار ،اسم شيئ ،اسم حيوان و
اسم بيماری را در بر میگيرند و واژههای ساخته شده جهت اطالق به انسان از مفاهيمی مانند اسم شغل،
مبالغه ،اسم گروه يا طبقه برخوردارند .تقسيمبندی ياد شده بهصورت زير قابل نمايش است:
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نمونههای ارائه شده در گروهبندی فوق میتوانند در گروههای ديگر نيز قرار گيرند و اين امر به موقعيت و
بافت زبانی وابسته است .بهطور مثال واژه «ظَلّام» در مورد خداوند و در قالب آيه ﴿وأنَّ اهللَ ليسَ بِظَلَّامٍ لِلعَبِيد﴾
(انفال  ،)71 :3به معنی «ذی ظلم» (صاحب ظلم) بوده (عينی ،2071 ،4 :2010 ،غاليينی )33 :1993 ،و
غيرعامل است؛ به طور کلی صفات ذم و نکوهش هرگاه بر وزن مبالغه باشند و نفی شوند ،اصل صفات منتفی
نخواهد شد (ابن هشام170 :1937 ،؛ حسن ،1991 ،ج 210 :4؛ حنفی ،بیتا .)741 :بنابراين واژه ظَلّام در آيه
مذکور به معنی شخص صاحب ظلم بهکار رفته و قطعاً فاقد مفهوم مبالغه است؛ زيرا از سوی خداوند اصالً
ظلمی صورت نمیگيرد تا در آن ظلم شدت يا کاستی وجود داشته باشد (حسن ،1911 ،ج .)210 :4در اين
صورت اين واژه عامل خواهد بود .لذا اگرچه وزن فعّال بهعنوان يکی از اوزان مبالغه مشهور است ،اما در
پارهای از کاربردهای خود سازنده صفاتی صرفاً عامل و بدون مفهوم مبالغه است .همين واژه «ظَلّام» میتواند
در مورد انسان با معنی مبالغه بهکار رود و بر کسی که ظلم را مکرراً و بسيار انجام میدهد ،داللت کند.
همچنين نمونههايی چون عَلَّام و حَنّان که به مفهوم دارندگی علم و مهربان بودن هستند ،بهعنوان واژههايی
غيرپويا شناخته میشوند .اينگونه کلمات نيز مانند واژه ظَلَّام و کلمات مشابه آن ،گاه به قصد مبالغه بهکار
میروند و گاهی فاقد اين مفهوماند و اين امر عوامل برونزبانی وابسته است .اين امر مبين تعلق داشتن
مفهوم مبالغه به بدنه معنايی وزن فَعَّال است.
بیشک طرح اين گونه مفاهيم در بدنه معنايی يک واژه مرهون شرايط و بافت برون زبانی است .در زبان
فارسی نيز وضعيت به همين صورت است و واژه های مشتق از ـگر که در نمودار مربوط به خود ارائه شدند ،با
توجه به اطالعات برون زبانی قابليت حمل برخی مفاهيم ديگر را دارا هستند .بهطور مثال به گفته رفيعی
( )1331واژه چپاولگر دال بر يک شخص و عمل مقطعی وی است .اما چنانچه مراد گويشور تکرار در انجام
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عمل باشد ،واژه چپاول گر عالوه بر مفاهيم شخص عامل ،حاوی مفهوم مبالغه و تکرار نيز خواهد بود و بر
کسی که عملی را بهطور مکرر انجام دهد داللت میکند .بنابراين مفهوم مبالغه و تکرار بخشی از بدنه معنايی
وند مذکور است و به نگرش گويشور وابسته است (رفيعی.)141 :1331 ،
نمونههای لَبّان (شير فروش ،شيری) ،بَقَّال (خواربار فروش) ،بَزَّاز (پارچه فروش) و بسياری از واژههای
مشابه در نگاه نخست پويا به نظر میرسند ،بهطور مثال واژه «بَقَّال» با معنی «کسی که سبزی میفروشد»
پويا به نظر میرسد .دقت در معنی واژهها و ايجاد تمايز ميان معنی واژگانی /دستوری و معنی کاربردی ،غير
پويايی واژه «بَقَّال» را روشن میسازد .چنانکه ذکر شد از ويژگیهای وزن فَعَّال قابليت کاربرد آن در معنای
نسبت و دارندگی است و «بَقَّال» از مصاديق اين قابليت است .اين واژه از منظر معنای دستوری و واژگانی به
معنی «سبزیدار» است و «خواربار فروش» معنی کاربردی واژه تلقی میشود که متأثر از عوامل مختلفی
چون کاربرد در بافت و اطالعات برونزبانی به معنی واژه پيوند خورده و در بدنه معنايی آن قرار میگيرد و در
عين حال بر اسکلت معنايی واژه تأثيری ندارد .شدت بسط اين معنای کاربردی تا حدی است که حتی ممکن
است در نگاه نخست معنای واژگانی «بَقَّال» روشن نبوده ،مستلزم بررسی کتب ساختواژی باشد .بر اين اساس
و بنابر تمايز مفروض در مدل اسکلت -بدنه ميان دو سطح مختلف معنايی ،بَقَّال در معنی کاربردی خود يک
اسم شغل بوده ،با دارا بودن مفهوم فروشندگی پويا بهشمار میرود؛ در حالیکه بر اساس معنی واژگانیاش ،در
اسکلت معنايی خود غير پويا محسوب میشود.
رضی ( 1991م) نيز در توضيحات خود درباره وزن فَعّال ،هم برخی مفاهيم مربوط به بدنه معنايی را در
اين وزن بيان میکند و هم به نحوی غيرمستقيم به مفاهيم سازنده اسکلت معنايی اشاره میکند .وی
مینويسد کاربرد اين وزن در ساخت اسم شغل بسيار شايع است .اما همانطور که وزن فاعل گاهی نه برای
بيان مفهوم فاعليت بلکه برای القای مفهوم دارندگی بهکار میرود ،اين امکان وجود دارد که وزن فَعّال -که
خود حاوی مفهوم فاعليت است -نيز ايجاد کننده چنين مفهومی باشد .به اعتقاد رضی ( 1991م) با وجود
مفهوم «دارندگی چيزی» ،ديگر وزن فَعَّال از دو مفهوم فاعليت و مبالغه برخوردار نخواهد بود .وی فقدان
مفهوم مبالغه را از آنجا ناشی میداند که وزن فَعّال غالباً به منظور ادای مفهوم مبالغه در فاعل بهکار میرود.
لذا چنانچه فاعليت از آن سلب شده و جای خود را به مفهوم دارندگی دهد ،بهطور خودکار مفهوم مبالغه نيز
منتفی خواهد شد .از نگاه وی وزن فَعّال در اين موارد به معنی صاحب و دارنده چيزی است که به نحوی با
آن چيز در ارتباط است .اين ارتباط ممکن است از جهات مختلفی از جمله فروش آن چيز ،استفاده کردن از
آن ،پرداختن به آن چيز و ...باشد .در تمامی اين موارد وزن فَعَّال بهعنوان يکی از اوزان بيانگر مفهوم نسبت
واژهسازی کرده است (رضی 1991 ،م .)34 :حميری يمنی ( 1420ق )392 :نيز به اين معنی واژگانی در وزن
فَعَّال اشاره کرده و واژه بَزَّاز (پارچه فروش) را به معنی صاحب و دارنده بزّ (پارچه) ،دو واژه بَقَّار و ثَوَّار (گاودار)
را به معنی صاحب گاو ،جَمّال (شتردار) را به معنی صاحب شتر ،حَمَّار (االغدار) را به معنی صاحب االغ ،خَمَّار
(شراب فروش) را به معنی صاحب خمر ،زَرَّاد (زره ساز) را به معنی صاحب زره ،صَفَّار (مسگر) را به معنی
صاحب مس ،عَطَّار (عطر فروش) را به معنی صاحب عطر ،کَلَّاب (دارنده سگ برای شکار) را به معنی صاحب
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سگ ،مَلَّاح (ملوان) را به معنی صاحب کشتی ،معرفی میکند .رضی ( 1991م) به منظور تبيين کالم خود،
واژههای بَقَّال ،جَمَّال ،بَغَّال و سَيَّاف را ذکر میکند و بهطور مثال سَيَّاف را به معنی شخص دارای شمشير يا
صاحب شمشير میداند که از آن استفاده میکند .پر واضح است که اين تحليل واژههای مذکور را  -با توجه
به قائل شدن به معنی دارندگی -در اسکلت معنايی آنها غير پويا محسوب کرده ،ساير مفاهيم را از جمله
فروش ،کاربرد ،پرداختن و  ...به بدنه معنايی متعلق میداند.
چنانکه ذکر شد در ميان واژههايی که بر وزن فَعّال ساخته شدهاند ،کلماتی که بهعنوان يک اسم شغل نيز
به کار رفتهاند ،از بسامد بااليی برخوردارند .شايد گسترش اين واژهها بهعنوان اسم شغل به علت مفهوم
مبالغهای است که همواره در بدنه معنايی اين وزن وجود داشته است .بهطور مثال واژه قَصَّاب در اصل و در
معنای واژگانی خود صفت است به معنی «کسی که چيزی را میبُرَد» و بر اين اساس اسکلت معنايی آن
[+فضا+ ،پويا] است .همچنين مفهوم مبالغهای که در وزن فَعَّال وجود دارد سبب شده واژه قَصَّاب عالوه بر
معنی فوق ،حاوی مفهوم مبالغه و کثرت و شدت نيز باشد .در اين صورت واژه مذکور صفتی دارای معنی
«کسی که بسيار میبُرَد» است .اين معنی برای واژه قَصَّاب موجب شده که واژه مذکور در پی فرآيند تبديل
صفت به اسم بهعنوان يک اسم شغل رواج يابد و از اسکلت معنايی [+ماده+ ،پويا] برخوردار باشد.
برخی از واژههای ساخته شده با وند ـگر و وزن فَعَّال جهت اطالق به گروهی خاص يا طبقهای از افراد
بهکار میروند .رفيعی ( )1331نيز معتقد است اين واژهها نه برای ناميدن يک شخص بلکه برای تسميه يک
گروه يا طبقه بهکار میروند .وی برای نمونه به واژه ايثارگر اشاره میکند و آن را عنوانی میداند برای ناميدن
افرادی که در دوران جنگ رشادت هايی انجام داده و نفع ديگران را بر نفع خود ارجحيت دادهاند .لذا وقتی
گفته شود فالنی ايثارگر است ،وی به گروه يا طبقه خاصی در اجتماع منسوب شده است .اين نوع واژهها را
میتوان اسم شخص عامل دارای طبقه /گروه ناميد عناوين مربوط به گروه /طبقه عناوينی هستند که در
جامعه به صورت اسم شغل در نيامدهاند ،هر چند ممکن است در يک محيط خاص در قالب اسم شغل اطالق
شوند (رفيعی .)141 :1331 ،در زبان عربی نيز شماری از واژههای ساخته شده بر وزن فَعَّال نه در قالب اسم
شغل بلکه بهصورت عناوينی مربوط به طبقه /گروه خاصی رواج يافتهاند .بهطور مثال واژه سَلَّاب برای ناميدن
کسانی که به راهزنی میپردازند ،بهکار میرود و بَحَّاث به معنی پژوهشگر يا سَيَّاح به معنی گردشگر به گروه
خاصی در جامعه اطالق میشود.
بررسی نمونههای مستخرج از فرهنگ لغت «معجم زبان عربی معاصر» نشان میدهد اسامی اشياء،
بيماریها و جانورانی که بر وزن فَعّال هستند ،برای شخص و انسان نيز کاربرد دارند .به عبارت ديگر
نمونههای مختلف حاکی از اين مطلب است که اين واژهها قبل از کاربرد بهعنوان اسم حيوان ،شيئ و بيماری
بر انسان اطالق میشدند و عمدتاً توأم با مفهوم مبالغه بودهاند .سپس گويشوران در جهت تأمين نيازهای
زبانی دايره کاربرد اين نوع واژهها را وسعت بخشيده و آنها را به منظور تسميه اشياء ،بيماریها و جانوران نيز
بهکار گرفتهاند و بهطور مثال کلمات َبخّاخ ،حَفَّار و بَرّاد عالوه بر کاربردشان بهعنوان اسم شخص به ترتيب به
منظور اشاره به سمپاش ،ابزار مکانيکی حفر چاه و يخچال بهکار رفتهاند و کلمات عَبَّاس ،رَعّاد و طَحَّان عالوه
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بر داللت بر اسم شخص بهعنوان اسامی جانورانی مانند شير و دو نوع ماهی استعمال يافتهاند .واژههای
حَکّاک ،حَزَّاز و وَثّاب نيز عالوه بر کاربرد اوليه ،جهت ناميدن به ترتيب بيماری مزمن پوستی در حيوانات
پستاندار ،نوعی درد در قلب که با گزگز همراه است و نوعی بيماری که از عالئم آن تورم کمر است ،بهکار
رفته اند .به اين ترتيب سه نوع تغيير در چنين کلمات حادث شده است .نخست کاربرد وصفی ،سپس تبديل
صفت به اسم و کاربرد اسمی بهعنوان اسم شخص و در نهايت کاربرد کاربرد اسمی بهعنوان اسم بيماری،
شيئ و حيوان .بديهی است که مفاهيم ياد شده مفاهيمی ثانويه بوده و به بدنه معنايی مربوط میشوند .قابل
توجه است که معنی ريشه حتی در کلماتی که بهعنوان اسم بيماری يا اسم شيئ يا اسم حيوان کاربرد
يافتهاند ،تأثير بسزايی در معنی واژه مشتق دارد .بهطور مثال واژه حَکّاک که بهعنوان اسم نوعی بيماری
پوستی در حيوانات پستاندار معرفی شد ،با توجه به معنی ريشه يعنی «حکک» (کَندَن) به بيماری مذکور
اطالق شده است .بنابراين ميان معنای ريشه و معنای واژه مشتق ارتباط مستقيم برقرار است و اين ارتباط
گسترش بکارگيری واژه را در مفاهيم مختلف خارج از زبان ممکن میسازد.
به اعتقاد رفيعی ( )1331قرارگيری اين مفاهيم در بدنه معنايی است که سبب میشود گاه گويشوران بر
سر وجود يا فقدان آنها در يک واژه ديدگاههای متفاوتی داشته ،دارای اختالف نظر باشند .وی به منظور
وضوح اين مطلب واژه پژوهشگر را که معادل واژه بَحَّاث بر وزن فَعَّال است ،مثال میزند و مینويسد اين
امکان وجود دارد که شخصی اين واژه را عنوان شغل بداند و ديگری آن را عنوان طبقه /گروه بهشمار آورد.
شغل دانستن يک اسم در جامعه با توجه به عواملی مانند دريافت حقوق ،دستمزد ،نحوه دريافت آن ،استخدام
بودن يا نبودن و ...صورت میگيرد .حتی گاهی يک اسم میتواند دارای دو کاربرد مختلف باشد و بهطور مثال
هم بهعنوان اسم شيئ بهکار رود و هم بهعنوان اسم شخص استفاده گردد ،مانند واژه نمايشگر که گويشور آن
را با عنوان يک شيئ به معنی مونيتور و با عنوان يک شخص به معنی بازيگر و هنرپيشه بهکار میبرد
(رفيعی.)143 :1331 ،
در زبان عربی نيز وضعيت مفاهيم جای گرفته در بدنه معنايی به همين منوال است و بهطور مثال واژه
بَحَّاث به معنی پژوهشگر ممکن است بهعنوان اسم شغل بهکار رود و يا بهعنوان اسم گروه /طبقه استفاده
شود .همچنين واژه غَرّاء میتواند بهعنوان اسم يک گياه خوشبو استعمال شود يا بهعنوان اسم يک پرنده آبزی
با سرِ سفيد رنگ بهکار رود .واژه بَوَّاب نيز در يکی از کاربردهايش به اسم شخص (نگهبان) اطالق میشود و
در کاربرد ديگر به عنوان اسم نوعی بيماری به نام زخم اثناعشر بهکار میرود .بر اساس آنچه ذکر شد به
هنگام ساخت اسامی مشتق از ـگر ابتدا دو مفهوم عينيت و پويايی در کنار بدنه معنايی پايه قرار میگيرند و
سپس گويشور با توجه به مالحظات و نيازهای برون زبانی ،اسم حاصل را به يک شخص يا شيئ اطالق
می کند .با اطالق واژه توليدشده بر يک شخص ،همان مالحظات و نيازهای محيطی ،مفاهيم مختلف شامل
صرفاً عامل ،گروه ،شغل و مبالغه را به معنی واژه میافزايند .همچنين با اطالق واژه حاصل بر يک شيئ ،واژه
مشتق بهعنوان اسم ابزار يعنی شيئی که عملی را انجام میدهد کاربرد میيابد (همان) .در زبان عربی نيز در
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ساخت اسم مشتق بر وزن فَعَّال مفهوم عينيت با بدنه معنايی ريشه پيوند میخورد و گويشور متناسب با
نيازهای محيطی ،واژه حاصل را برای اطالق بر انواع مختلفی از اسامی بهکار میبرد.
بر اساس آنچه تاکنون درباره وند ـگر در زبان فارسی و وزن فَعَّال در زبان عربی مطرح شد ،اگر چه
استنباطی که از مفهوم اشتقاق در زبانشناسی نوين وجود دارد ،از اشتقاق مصطلح در زبان عربی متمايز است،
اما به نظر میرسد تفاوت عمده و بنيادی ميان آنها وجود نداشته باشد .امروزه زبانشناسان اشتقاق را
بکارگيری وند در ساخت واژه میدانند (شقاقی  .)37 :1392اما در زبان عربی فرآيند اشتقاق به معنی استفاده
از وزنها در واژهسازی است و اين عمل ارزندهترين ابزار در جهت غنیسازی زبان عربی و رشد و پويايی آن
بهشمار میروند (خسارة .)100 :2003 ،فرآيند اشتقاق از هر دو منظر به قصد واژهسازی و توليد کلماتی جديد
برای القای مفاهيم نو استعمال میشود .تنها تفاوت مشهود در اين است که توليد واژه مشتق در رده
زبانهايی که مورد توجه زبانشناسان قرار گرفتهاند ،از جمله زبان فارسی به کمک وندافزايی صورت میپذيرد
و در ساختواژه زبان عربی فرآيند واژهسازی اشتقاقی با بکارگيری وزن ممکن میگردد .بنابراين فرآيند ،يکسان
و ابزار اعمال اين فرآيند مختلف است .بهعنوان مثال و با توجه به پژوهش حاضر ،در زبان فارسی وند ـگر و
در زبان عربی عربی وزن فَعَّال بهعنوان ابزار اعمال فرآيند اشتقاق توليدکننده برخی از واژههای مشتق هستند.
هر دو نوع به اصطالح ابزار اشتقاق دارای اسکلت معنايی و فاقد بدنه معنايی هستند و اسکلت معنايی آنها
مبين اسکلت معنايی کل واژه مشتق است.
نتيجهگيری
نخستين برآيند اين پژوهش تأييد توانمندی نظام مؤلفهای ليبر ( )2004در توجيه عملکرد فرآيند اشتقاق در
زبانی از رده زبانهای قالبی است .پس از آنکه اين مدل کارايی خود را در زبانهای هند و اروپايی و از جمله
زبان فارسی که از رده زبانهای اليهای و پيوندی هستند ،نشان داد ،انطباقپذيری و سازگاری آن با دادههای
يک زبان سامی يعنی زبان عربی به اثبات رسيد و اين امر در دانش ساختواژه حائز اهميت است.
شباهت های وند ـگر و وزن فَعَّال در دو زبان فارسی و عربی از منظر اين مدل نشان داد ،در هر دو زبان با
پديده و فرآيندی يکسان به نام اشتقاق رو به رو هستيم و تنها ميان جزئيات اين ساز و کار در دو زبان
تفاوتهايی به چشم میخورد و مسلماً اختالف در جزء نافی وحدت فرآيند نخواهد بود.
طی پژوهش حاضر سطوح مختلف معنايی در وند ـگر و وزن فَعَّال مورد مداقه قرار گرفت و روشن شد که
هر دو سازه دارای اسکلت معنايی و فاقد بدنه معنايی هستند .اسکلت معنايی وند ـگر [+فضا+ ،پويا] است و
وزن فَعَّال از اسکلت معنايی [+فضا± ،پويا] برخوردار است .تنها تفاوت اسکلتهای معنايی دو سازه آن است
که در حالیکه وند فارسی واژههايی با مفهوم فرآيندی توليد میکند ،وزن عربی سازنده واژههايی با هر دو
مفهوم فرآيندی و غير فرآيندی است .از سوی ديگر هر دو سازه يادشده طی فرآيند تبديل صفت به اسم،
کارکردی اسمی میيابند .واژههای مشتق توليد شده بر اساس آنها عالوه بر اسکلت معنايی دارای بدنه معنايی
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بوده و در بدنه معنايیشان مفاهيم نزديک و مشابهی به چشم میخورد .مبالغه و تکرار ،اسم شغل ،اسم طبقه/
گروه و  ...از جمله اين مفاهيم مشترک هستند.
در ميان مفاهيم موجود در بدنه معنايی وزن عربی آنچه شاخص و جالب توجه است ،مفاهيم مربوط به اسم
حيوانات و بيماریها است که پس از صورت گرفتن فرآيند تبديل در واژههای بر اين وزن به وجود آمده است.
چنين مفاهيمی در زبان فارسی ديده نمیشود .اما با توجه به نمونههای مشهود در زبان عربی شايد زبان
فارسی نيز قابليت استعمال چنين نامگذاریهايی را داشته و چندان دور از ذهن نباشند.
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