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 مقدمه -1

بار  دانساتند و  معني ماي دار، بيدر گذشته پسوند را به تنهایي و بدون الصاق به یک جزء معني

 شاود، نمایاان  دار دیگر، هرگاه با یک جزء معنيمعنيظاهر بي به بودند که همین جزءِ این باور

 یعني یا چیزي باه معناي پایاه اضاافه     ،گذاردميثیرأت، شده هزوداي که به آن افپایهمعناي روي 

وناد باا پیوساتن     ،هار صاورت   (4: 1911، )کشاني کندمي کلّي عوض بهآن را یا معني  کندمي

گاذارد. پرساش   ماي  یا روي آن تاأثیر کند مي قاموسي دیگر تبدیل ۀآن را به یک واژ یابه پایه، 

 ۀتواناد در معناي و ناوق مقولا    شاود، ماي  ماي  خواناده معني ونه جزئي که بيچگه این است ک

یاک   اشاتقاقي  وندهر بر این باورند که  صرفیونثیرگذار باشد؟ امروزه أنحوي عنصري دیگر ت

ها را در هااي وناد  ویژگاي ایان  گویشاوران   ژي خود را دارد ووا مدخلو  است قاموسي ۀواژ

و بار   اسات هساته   ،وند ،اقيقاموسي اشتقي واژهدر یک  (.24: 1299 )لیبر،واژگان خود دارند 

دستوري(، از عنصر هساته   ۀ)مثالً مقولمشتق  ۀکلم نحويِ-مختصات واژ»تراوش،  ۀپدید ۀپای

، باه نقال   411: 1291، 2)راپار  دشوي محوميکند و مختصات عنصر غیرهسته به کلّمي تراوش

 (.21: 1992از واحدي لنگرودي و قادري، 

هاا، باه   معنایي، باا نگااهي ویاژه و متفااوت باه وناد      هاي ( با تکیه بر مشخّصه4002لیبر ) 

نیاز از ررّات معناایي   است. او بر این بااور اسات کاه ونادها     آنها پرداختهنقش معنایي بررسي 

اناد.  شاده  درسات  مانناد فعال، اسام و ...    عناصر واژيهاي معنایي( سایر یا مؤلّفه ها)مشخّصه

ي معناایي،  از بدناه  اساکلت معناایي هساتند؛ امّا    ا محتواي معنایي و وندها نیز داراي ،بنابراین

 مقدار کمي دارند یا اصالً ندارند.

اشاتقاقي اسات یاا     «گار -»پرسش اساسي در این پژوهش این است که آیا ساختار پساوند   

ما عبارت از ایان اسات کاه     ۀکنندگي یا فاعلیت این پسوند چیست؟ فرضی ساده؟ منشأ مفهومِ

کو( و پساوند  -از گویش ساوراني زباان کاردي )    «کردن»فعل  این پسوند مشتق از ستاک حال

 از همان گویش و مفهوم کنندگي آن ناشي از تعامل معناي پسوند و معناي پایه است.   «َر–»
هااي  تحلیال  2 بخش چارچوب نظري، در 9 بخش ، درتحقیق ۀپیشین 4 بخشدر  ادامهدر  

 د.نشوميپژوهش بیان ايهدستاورد 5 بخش و در «گر-»ساختواژي و معنایي پسوند 

                                                                 
6. T. Roeper 
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 تحقیق ةپیشین -1

، فاعال  سااختن اسام  همچاون  کاربردهاایي   «گر-»که ند باوربر این دستورنویسان  ۀهم تقریباً

؛ ناتال خاانلري،   1990،کلباساي ؛ 1911،کشااني ) دارد مبالغاه صافت  و  اسم شغل ي،فاعلصفت 

دیادگاه شاماري   ار باه اختصا  . در ادامه (1910،صادقي؛ 1992 ،احمدي گیوي و انوري؛ 1952

 .کنیممي چند از آنها را بازگو

: مانناد ، کناد ماي  رکار  «برناده  کنناده و بکاار  » را «گار -»( معني 122: 1952ناتل خانلري ) 

دو گوناه اسات:    «گار -»( 199: 1992احمدي گیوي و انوري )به باور  کارگر، ستمگر، آهنگر.

وند صفت پیشاه: مساگر، کفشاگر،    گر، دادگر و پسپسوند صفت فاعلي، در معني مبالغه: حیله

 این پساوند باراي دو منظاور باه کاار     بر این باور است که ( 19: 1910) صادقي رویگر، رفتگر.

( معناي فااعلي بادون مبالغاه، مانناد      4گار، برزگار، نصایحتگر؛    ( مبالغه، مانند الباه 1»: رودمي

نماازگر   جاو(، چااره  گار )= خواهشامند(، چااره   خواهشگر )= خواهنده، شفیع(، تقاضااگر )= 

و  50، 29 قریااو و دیگااران، باادون تاااریخ:  و؛ 119-114: 1955 ،ررک. شااعا))=نمااازگزار(، 

داراي معناي فااعلي اسات باا هام       «گار -»محققان در اینکاه  »نویسد:چنین مي او در ادامه «.(51

قاق اشت ... .اختالفي ندارند. استعمال آن براي رساندن شغل و حرفه نیز ناشي از همین معني است

هااي قادیم ایاران    گرفته شده و در زبان کردناز فعل  «گر-»زیرا  ،کندمي آن نیز این معني را تأیید

 «.استبوده ][ (kar-) تلفظ آن

  او اسات.  هنماود بررساي   هماین چاارچوب نظاري   در  را معناي ایان وناد   (1992رفیعي ) 

 ۀ[ امکاان انتسااب هما   (1) شاماره  هاي فوق ]جدولوجود تعابیر مختلف در واژه»نویسد: مي

م شاغل، ببقاه،   هیکند. سؤال این است که آیاا مفاا  با مشکل روبرو مي «گر-»آنها را به پسوند 

 .(9 )همان: «؟ هستند «گر-»ابزار، عامل، غیرعامل، ویژگي و مبالغه همگي متعلق به 

 (3: 2383 گر )برگرفته از رفیعی،-های مشتق از بندی معنایی واژهدسته (2)شماره  جدول

 آرایشگر، تدوینگر آمارگر، اسم شغل

 ایثارگر اسم ببقه )غیرشغل(

 چاپگر، حسگر، تابشگر اسم ابزار

 توانگر اسم شخص غیرعامل

 تالشگر، آزارگر گر،حیله اسم شخص عامل با مفهوم ویژگي یا مبالغه

 تماشاگر اسم صرفاً عامل
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باه وجاود مفهاوم    را  پساوند تق از این هاي مشژهشده در معني وامهمترین مسائل برحاو  

 اساکلت معناایي   (،4002) دیادگاه لیبار   ۀو برپایاند دميمربوط فرایندي و فاعل محور در آنها 

 «گار -»ببق این اسکلت معنایي، پسوند  کند کهعنوان مي وند کميپیشنهاد «گر-»را براي ( 1)

باه   «گار -»هااي مشاتق از   واژهو آنچه در تماام   اسامي عیني با مفهومي فرایندي است ۀسازند

 .است کنندگيتر عبارت سادهخورد وجود مفهوم فاعل محور و به چشم مي

  (114: 1992رفیعي، )    1[([  ]+ماده، پویا )]  گر:-اسکلت معنایي پسوند ( 1

نقاش  انگلیساي را   -erهااي مشاتق از   منشأ مفهاوم فاعال در واژه   (2400لیبر ) ،به باور او 

بیروناي   بدین صورت که تنها موضوق پسوند باا موضاوق   ،داندیروني پایه ميموضوق ب 9تتاي

تتااي عامال موضاوق    محور خاود را از نقاش   مشتق مفهوم فاعل ۀشود و واژنمایه ميپایه هم

 چاون هاایي  تاوان مادعي شاد کاه در نموناه     ماي  ،کند. ببق ایان تحلیال  مي بیروني پایه اخذ

و  ،خاورد مي با موضوق بیروني پایه گره «گر-»موضوق گردشگر، استعمارگر و کارگر نیز تنها 

 .(112 همان:) گیردمي خود به همحور و کنندفاعلمشتق مفهوم  ۀلذا واژ
خااود از مشااتقات حاصاال از هاااي تحلیال ( در 12: 4002)لیباار ،رفیعااي ۀبارخال  نوشاات  

کاه   ،را پایاه  تتاي عامل موضوق بیروناي دیدگاه اخذ نقش  ،فعلي ۀبا پای er-پسوندهایي مانند 
تحلیال در  ایان  ا امّا  پاذیرفت ناد،  اکارده ( ارائاه 1224) 10و لِوین 2واوراپاپورت هُ کساني مانند

هاا داراي سااخت موضاوعي    چون این ناوق پایاه   ،ناتوان بوداسمي  ۀبا پایبرخورد با مشتقات 
 داد. لیبار امل یا عوامل دیگر نسابت  نقش تتا را به ع ويهاي فعلي نبودند. در نتیجه مانند پایه
 کند:چنین ابراز نظرمياسمي  ۀبا پایزیر  ۀنمون ۀبا ارائ

4 )biographee   [( اختیاربي، منداحساس]+ مادّه، پویا   i[ ،]- ّماد[ ،)]  [( ه، پویا  i])])] 
biography                                          -ee                                                                               

 داراي دو موضاوق اسات، سااخته    انتزاعايِ  فرایندِ یک اسمِ که biographyي از پایه ،این اسم

 تممو دوّمین آن موضوعي است که از لحاا  نحاوي باه عناوان ما      Rن آن، نخستیاست. شده

                                                                 
 شود.ميدادهدر بخش چارچوب نظري، اسکلت معنایي و موارد مربوط به این نظریه توضیح -1

8. thematic role  
9. M. Rappaport Hovav 
10. B. Levin 
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ماادلول  Rشااود. موضااوق مااينمایااان of (biography of John)اي اضااافهگااروه حاار 

biography نمایاه و بدیهي است که داراي احساس نیسات و جفات خاوبي باراي هام      است 

اي کاه در آن شارایط ساازگاري دارد،    ساازي شدن با شرایط موضوق هسته نیست. تنهاا نمایاه  

یک اسام پویااي رات    . نتیجهندگزیر ميبرا  biographyاي است که موضوق دوّم سازينمایه

باراي   biographeeاختیاار اسات.   ا باي امّا  مناد احساس ر که الزم بودمدلول آن آنطواست که 

محتاواي   ۀنادارد: ایان خاوانش نتیجا    نیاز  يفعل ۀپذیر باشد به پایکنش ي با خوانشماینکه اس

 .(29 :همان) کردن موضوق وند است نمایهمعنایي الزم براي هم شروط همراه بامعنایي وند 
سااز  هام صافت   «گار -»بر این باور است کاه پساوند    (122: 1992) سرانجام اینکه رفیعي 

این اسکلت معناایي را باراي آن    ،لیبر ۀبا ایجاد اصالحاتي در نظری ،ساز. بنابرایناست هم اسم
     کند:  ميپیشنهاد

 [ )( +فضا، +پویا  —] (9

هااي  ، قائل شدن به این اسکلت براي این وند، وجود مفهوم پویاایي در صافت  ويبه باور  
 کند.و یک پایه )مانند نشانگر( را توجیه مي «گر-»از  مشتق

خسات،  ن .چند نکتاه را یادآورشاد   توانمي هاي رفیعي در مورد این وندیدگاهدر رابطه با د 

پویاا[  -معناایي ]  ۀاش مشخصا بنابراین در اسکلت معناایي  ،صفت داراي مفهوم پویایي نیست

چنانکاه در   ،کاردن شه داشتن این وند در فعل ریو  «گر-»د. دوم، با توجه به مفهوم پسوند دار

سااز  تواناد هام اسام   نمي هرگزساز است. سوم، یک وند این وند اسمم داد، هیادامه نشان خوا

دو اسکلت معنایي داشاته باشاد   تواند نميچون یک عنصر واژي همزمان ؛ سازباشد هم صفت

نکاه دو وناد باا منشاأ     مگار ای  ،دپویا[ را باه پایاه بیفزایا   -]+پویا[ و هم ]که از رهگذر آن هم 

 «ي-»مانناد   ،باشاند  آورده دسات  باه مانناد  صاورتي ه زماان از لحاا  ظااهر    متفاوت با گذر 

یا در اثر گساترش معناایي کااربرد متفااوتي      (112: 1990ساز )کلباسي، اسم «ي-»ساز و صفت

ایان پساوند   شاده از  هاي سااخته بنابراین صفت .باشند با همان اسکلت معنایي به دست آورده

ساازي  فهرسات یاا  ساازي  فهرستبازتغییر مقوله از اسم به صفت است که لیبر آن را  ۀدر نتیج

همزمااني   ۀهمزمااني اسات و در مطالعا    (1992) رفیعاي  ۀمطالعا البتاه چاون   نامد. مي 11دوباره

                                                                 
11. relisting 
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ساازد و  هم اسام ماي   «گر-»وند توان به این نظر وي که نمي ،تطور اهمیت چشمگیري ندارد

 .درایراد وارد کهم صفت 

 چارچوب نظری -3

یاا باه    14اساکلت دساتوري/معنایي  در این نظریه هر عنصر واژي از لحا  معنایي از دو بخش 

اسات. هار   شاده تشاکیل   یاا باه اختصاار بدناه،     19ي کاربردي/معناایي بدنه واختصار اسکلت 

شاتقاق  اسات. در ا  15موضاوق و یک یا چند  12معنایي ۀمؤلّفاز یک یا چند نیز متشکل اسکلت 

 خورند.به هم پیوند مي 12نمایگيهمها از رهگذر اصلي به نام اصل این موضوق ،و ترکیو

 های معناییمؤلّفه -3-2

، 41، ]مقیّااد[40، ]مکااان[12وجاارا[]، 19، ]پویااا[11)]مااادّه[ معنااایي ۀشااش مؤلّفاا (4002) لیباار

چ های باه   است که براي توصایف عناصار واژي ایان شامار    و تأکید نموده ارائه (44ساختمند[]

 :کناد ماي  تقسایم عناصر واژي را به ساه گاروه    هااین مؤلفهوجه کافي نیست. او با استفاده از 

مربوط به اسم، گاروه دوّم مرباوط باه     . گروه نخست45روابط و 42موقعیّت ،49مادّه/شئ/جوهر

را هام باه    42[پاذیر درجه] (4002) و گروه سوّم براي توصیف حرو  است. لیبر و صفت فعل

وهش تنهاا باا   پاژ ت محدودیت فضا و از آنجا که در ایان  به علّاست. هاي معنایي افزودهفهمؤلّ

   .کنیممي تنها به بیان و توصیف این دو بسنده ،ه[ و ]پویا[ سروکارداریم]مادّمعنایي  ۀدو مؤلّف

                                                                 
12. semantic/grammatical skeleton 

13. semantic/pragmatic body 

14. semantic features 

15. argument 

16. co-indexation principle 

17. [material] 

18. [dynamic] 

19. [IEPS] (Inferable Eventual Position or State) ]وجرا[(  = )وضع یا جایگاه رویدادي استنبابي   

20. [Loc]=Location 

21. [B]=Bounded 

22. [CI]=Composed of Individuals  

23. substance/thing/essence 

24. situation 

25. relation 

26. [scalar] 
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نحاوي اسام    ۀمعناایي مادّه/شائ/جوهر را کاه معاادل مقولا      ۀفه، مقولا این مؤلّ :[مادّه -]+/ 

ِ رات یاا عیناي را   کند. ارزش مثبت آن دلیال بار ماادّي باودن اسات و اسام      ميت، توصیفاس

ِ معناي یاا انتزاعاي را    کند و ارزش منفي آن دلیل بر غیرمادّي باودن اسات و اسام   مي توصیف

 مانند:  ،کندمي توصیف

 )] [([ ،صندلي   ]+مادّه( 2

 ۀرسااند و باه تنهاایي مقولا    ویداد را مي، معناي یک موقعیّت یا یک رفه: این مؤلّ[پویا-]+/ 

یک رویداد یا یاک فرایناد و    ۀدهند کند. ارزش مثبت آن نشانمي معنایي موقعیّت را توصیف

 مانند:  ،یک وضع است ۀهندد ارزش منفي آن نشان

   ]+مادّه، پویا )] [،] [([   نویسنده( 5

 معنایی ةاسکلت معنایی و بدن -3-1

 موضاوق  نیاز معناایي عناصار واژي هساتند. عناصار واژي      نقاش هاي معناایي بیاانگر   مؤلفه

معنایي و یک یا چند موضوق، اسکلت معناایي   ۀیک یا چند مؤلف ۀمجموع ،گیرند. بنابراینمي

اساکلت معناایي دارد. باراي     نیاز دهد. هر عنصر واژي حتّاي وناد   مي عنصر واژي را تشکیل

 شود:ميیانهایي بآشنایي با چگونگي نشان دادن اسکلت نمونه

 ي میز(پایه ]+مادّه، )]  [، ]  [([       )مانند پایه( 2

گاروه   متعلاق باه   پایهدهد که مياین اسکلت نشان است. پایه( اسکلت معنایي عنصر زباني 2)

 .(] [ نمایانگر موضوق است) مادّه/شئ/جوهر و داراي دو موضوق است

 .پایین آمدن د:]+پویا[ هستند، مانن ۀبیشتر افعال داراي مؤلّف

 [([  مسیرپایین آمدن  ]+پویا، +وجرا )]  [، ]( 1

 ۀفا معناایي و دو موضاوق دارد. مؤلّ   ۀفا ایان عنصار واژي دو مؤلّ  که  دهدمياین اسکلت نشان

سایر  بیاانگر  دوّم  ۀدهاد و مؤلّفا  ماي پویایي و فرایند یک عمل را در این عنصار نشاان   نخست
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 انتهاا که سیر انجاام عمال داراي ابتادا و     دهدميفه نشانبودن این مؤلّ . مثبتاستانجام عمل 

، چاون  اسات آمدهمسیر ي . در موضوق دوّم واژهندست و ابتدا و انتهاي آن بر هم منطبق نیستا

 کند.به هنگام انجامِ نقشِ خود، مسیري را بي مياین موضوق 

 پویا[ هستند، مانند: -] ۀبرخي از افعال داراي مؤلّف

 پویا )]  [، ]  [([ -دانستن   ]( 9

هااي ایساتا   پذیري آنها اسات از فعال  [ که نشانگر درجهپذیردرجه] ۀفصفات، با استفاده از مؤلّ

 د.نشوپویا[ هستند متمایز مي-] ۀکه داراي مؤلف

         پویا )]  [،]  [([ -عشق ] -الف( 2

   )]  [([  پذیردرجهپویا، +-قرمز  ] -ب    

 نیاز  تأکیده نموده است کاه بدناه   وکرده  معنایي را گذرا بررسي ۀدنب( موضوق 4002) لیبر 

یعناي از   ،پاذیر اسات  و برخال  اسکلت، کاه تجزیاه  عنصر واژي تأثیر دارد در نقش معنایي 

هااي معناایي   جامع و کلّي است و از نخستي شده، بدنه درست هاي معنایيها یا نخستيفهمؤلّ

بادن   ۀچا هیداناد. یاک الیاه را باه ما    شامل دو الیه مي دنه راب( 4002) لیبر. استنشدهساخته 

ي کناد کاه باه ساادگ    مي دیگر را به چربي بدن تشبیه ۀکند که نسبتاً ثابت است و الیمي تشبیه

اي کاه نسابتاً   توان شامل دو الیه دانسات: الیاه  هر عنصر زباني را مي ۀبدن .شودکم و زیاد مي

باه  را  آن تاوان نماي  ي کهدیگر ۀالی ؛ وران تقریباً ثابت استمند و در دانش زباني گویشونظام

 است. داد و از گویشوري به گویشور دیگر متغیّر مند ارائه صورت نظام

        نویسنده   ]+مادّه، پویا )] [، ] [([   ( 10
 نویسد، ...{} براي انتشارات مي   ، <نقش>، <+انسان>، <+جاندار>                    

 ]+مادّه )] [([    تختخواب ( 11

 ،    <نقش>، <افقي>، <بعديسه>، <+مصنوعي>، <جاندار->                    

 دارد، ...{}براي خوابیدن است، سطح راحتي                                        
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 نمایگیاصل هم -3-3

رکّاو، ترکیاو چناد جازء در     پیچیده، خواه مشتق باشد خاواه م  ۀایجاد یک واژ ۀهمیشه الزم

د عماالً چناد   کنا ماي  یک عنصر ارجاعي واحد است. این عنصار ارجااعي اسات کاه تعیاین     

زدن  گاره  اي اسات کاه ماا باراي باه هام      لهنماایگي وسای  شاود. هام  موضوق در نحاو ظااهر   

هاایي کاه از   پیچیده نیاز داریم تا اینکه فقاط موضاوق   ۀي واژدهندههاي اجزاء تشکیلموضوق

( 50 هماان: ) خاود  4002در اثار   وي. (25: 4002 ،)لیبر دنشوي فعّال هستند حاصلنحولحا  

 کند:  مي بیانچنین  4002در  ا ارائه و صورت نهایي آن رااین اصل ر ۀصورت اوّلی

شاوند، بااالترین موضاوق عضاو     ماي هاي معنایي با هم ترکیاو در ساختاري که اسکلت

. شاود ماي نمایاه یحاً موضوق بادون نمایاه( هام   غیرهسته با باالترین موضوق هسته )ترج

سازي با شرایط معنایي موضوق هساته )در صاورتي کاه هساته شارایطي باراي       نمایههم

هایي با هم هسته، موضوقباشد. در یک ساختار بيباشد( باید سازگار شدن داشته نمایههم

 .شوند که از لحا  معنایي با هم سازگار باشندمينمایه هم

 (21: 4002، )لیبر

نمایگي باید باالترین موضوق را مشخّص کنایم و آن عباارت اسات از    براي تعبیر اصل هم 

سامت   ،فارساي  نگاارش  ۀشایو  ۀبرپای)( 4002 ،)لیبر. 41ترین نقش واژي هستهموضوق بیروني

   .(آیدحسابمي ترین موضوق، باالترین موضوق بهيراست

ندهاي پساو  رويانجاام داده و آن را   ریاه ایان نظ ، اصاالحاتي روي  (1991و1992رفیعي ) 

  و (1991) دوسااتان و دیگااران کریمااي، (1992)ماارادي اساات. زبااان فارسااي اعمااال کاارده  

 .  اندکرده چارچوب نظري کاراین در نیز ( 1920دوستان و مرادي )کریمي

 تحلیل -4

 در  تاوان ماي  رازباان فارساي    مرباوط باه   هااي ي از پرساش بسایار  پاساخ  به باور نگارنادگان 

 کمتار دساتخوش   ،هاا یان گوناه  هاي ایراني یافت؛ چرا کاه ا یا دیگر زبان آن زبانهاي گویش

ند. هسات  ادارهاي دیرین زبان باساتاني ایاران را   ویژگياند و هرکدام شماري از هدگرگوني شد

                                                                 
27. the outermost lexical function of the head. 
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هااي  از آنجا که زباان از لحا  معنایي بررسي نشده و  «گر-»ساخت پسوند تاکنون از آنجا که 

را  «گار -» وندپسا ساخت و دگرگوني  ۀبر آن شدیم تا سرچشم ،هستند همزادو کردي  فارسي

 در زبان کردي جستجو کنیم.  

 «گر-»بررسی ساختواژی  -4-2

 آن ۀسرچشام و  باوده  رکَا -در اصل  گر- گویندو بسیاري دیگر مي (1910) صادقيکه نطور آ

تاوان  یاا ماي  آفریاد کاه آ   گاننگارناد همین نکته این پرسش را در رهن  .است کردن ۀفعل ساد

اسات از یاک ساو و از     کَار -کردي کاه باه صاورت     بین این پسوند در فارسي و برابر آن در

-»انگلیساي( در زباان کاردي،     er-)تقریباً برابار   () «َر–»و پسوند  «گر-»سوي دیگر بین 

     یافت. پیوندي (وراميدر هو کردنستاک حال ) «کَر-»و  (در سوراني کردنستاک حال ) «کو

این پسوند مطرح است. دیدگاه نخست اینکه این پساوند   ۀدو دیدگاه درباردر این نوشتار  

. دیادگاه  «َر–»+ پساوند   در ساوراني(  کردن)ستاک حال  «کو-»خود مشتق از دو عنصر است: 

ورامي زباان کاردي باه    هوا که در گویش  است کردندوم اینکه خود به تنهایي ستاک حال فعل 

دیادگاه  در سرتاسر این نوشته دیدگاه نخست را دیدگاه اشتقاقي و دیادگاه دوم را   .رودکارمي

 نامیم.ستاک حال مي

 اشتقاقیدیدگاه  -4-2-2

 باه ساتاک حاال فعال     . دانسات  انگلیسي توان برابر پسوند را ميکردي  پسوند 

 (.4) شماره ي جدولهامانند نمونه، سازدیا ابزار مي پذیرکنشگر، کنشپیوندد و اسم مي

 - پسوند از ستاك حال و مشتقهای اسم (1) جدول شماره
 ردیف فارسی فعل ستاك حال پسوند اسم فارسی

  خواننده

 
  

 

 1 خواندن 

 4 نوشتن   نویسنده

 9 نمایاندن   نماینده

 2 دیدن   بیننده

 2 دادنتشکیلd  دهندهتشکیل

 1  پیمودن   پیمانه

 9سازيغني  سازغنيدستگاه
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 هجادر کردي، تنها از یک  بردنو  انداختن، نهادن، دادن، کردن هايستاک حال فعل 
(CV) صر  ( 9شماره ) را در جدول آنهابردن به این نکته . براي پيستاشده ستدر 
 کنیم.مي

 صرف افعال کردن، دادن، نهادن، انداختن و بردن در گویش سورانی در زمان حال ساده (3) جدول شماره
  )کردن(  )دادن(  )نهادن(  داختن(ن)ا   )بردن( 

 ميکنم  ميدهم  مينهم مياندازم    ميبورم  

ميکني ميدهي   مينهي   مياندازي  ميبوري  

ميکند  ميدهد  مينهد  مياندازد ميبورد 

 ميکنیم  ميدهیم  مينهیم مياندازیم ميبوریم

 ميکنید  ميدهید  مينهید  مياندازید   ميبورید  

ميکنند   ميدهند مينهند مياندازند  ميبورند 

 (.و جزء پایاني شناسه است( )براي نمونهء دوم ستاک فعل، جز(پیشوند-)در این جدول جزء نخست )

( 9) شاماره  جادول  لافعا ابه ساتاک حاال    «َر–»پسوند  (151: 4000) به باور حاجي مار  
ایان عناصار    .، ،،،:دنشاو مي ساختهزیر و عناصر  شده افزوده
باه   قاموساي ناو   ۀواژپیوندناد و  مانند وند تنها به پایان عناصري دیگار ماي  مقیدند و  ومشتق 
 .دهدميهایي از مشتقات این عناصر را نشاننمونه (2شماره ). جدول دهندمي دست

 (3)شماره  مشتقات تکواژهای اشتقاقی مقید جدول (4) شماره جدول
     وند 

)کولبر( 

 )مدیر(
)رهبر( 

 
دهنده()سازمان  


ننده(کپیشدستي)  

)بنیانگذار( 
 )کنارگذار(   

 دهنده()نان  
 دهنده()نشان 

) منحر(
 )مخل(   

    )نانوا(
  ) قالیبا(
 
 )تخمگذار(

ت
تقا

مش
 

، گذاشاتن( )تخام  بیشتر این مشاتقات صاورت فعال مرکاو دارناد، مانناد      
 باه بااور ماا     ،اسات امّاا  کردي زایا باوده  در «کر-»پسوند ... .  و ،بافتن()فرش

 زایاایي آن بسایار کااهش    ،49خَار(  =) کَر ۀنویسگي با واژهم-آوابه دلیل همنماید که چنین مي

                                                                 
دهناد. در چناین   شاید این دلیل منطقي به نظر نرسد، امّا واقعیت امار را گویشاوران باومي باه خاوبي تشاخیص ماي        -49

در اینجاا باه عناوان    « کَار -»کند به این معني کاه  )فرشبا ( را اسم مرکو تلقي مي فرشکَراي مانند نمونه مواردي گویشور،
شود. در اینجا مفهوم ترکیو مهم نیست، بلکه پیوناد دادن آن باه خَار باه منظاور      اسم و نه وند در رهن گویشور تداعي مي
 بیشاتر و درسات مانناد کَار )خار(       ۀ باا تکیا  « کَار -»عناي،  ساازي و تأکیاد بار ایان م    تحقیر مهم است. گاهي براي برجسته

 شود.ادامي
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  سااخته  «َر–»و پساوند   کاردن از ساتاک حاال    ،کَار -شاد پساوند   گفتاه بنابر آنچه است.  یافته
 است. شده

 دیدگاه ستاك حال -4-2-1

 بااازیکن،  مانناد ، دسااز فااعلي ماي  مرکاو  اسام یاا صافت     ،ارساي و کاردي ساتاک حاال    ف در

 و ... )آزادیخاواه(،  )نجاار(،    ودر فارساي   و ... شاکن نگار، یخروزنامه

  کاار  هام باه   «َناده -»هماراه پساوند   اینگوناه ترکیباات   فارساي شاماري از    در البته. در کردي

 )باازیکن، رادیوسااز و ... (   کنناده، برگزارکنناده و ... . در دیگار ترکیباات    روند: تظااهرات مي

شاود.  ماي  از این نوق عناصار برداشات   مفهوم کنشگريآشکارا  دارد. هيتنمود  «َنده-»پسوند 

. یعناي  روناد ماي  مشتق بکاار  ۀاینگونه کلمات مرکو در فارسي بیشتر با حذ  جزء آخر کلم»

 «انگیزنااده و ...انگیاز باه جااي دل   شاود: دل ماي  حاذ   «َناده -»از آخار صافت فااعلي جازء     

 .(119: 1952)خانلري، 

یار شبیه ساتاک حاال اسات،    بسسازي هدر واژ «گر-»با توجه به اینکه نقش معنایي پسوند  

دارد، این پرسش مطرح شاد کاه آیاا     کردنگر ریشه در معناي -دیگر چون معناي  و از بر 

 باشد؟ با بررسي این موضوق در فارساي و گاویش ساوراني   تواند ستاک حال خود نمي «گر-»

ورامي کاه در جادول زیار    هو در کردنصر  فعل  ۀاز شیو هياما با آگا ؛ي نرسیدیمدستاوردبه 

 این فرضیه قوت گرفت.درستي  ،آورده شده است

 .ورامیهَ در حال ساده )کردن( در زمان صرف فعل  (5) شماره جدول

 شخص/شمار  اول دوم سوم
     ميکند    ميکني   ميکنممفرد 

  ميکنند ميکنید   جمع ميکنیم 

( ).ستاک حال فعل کردن و جزء پس از آن شناسه است 

تاوان باه   اسات. بناابراین ماي    «کَار -»در هورامي  کردنستاک حال  ،(5شماره ) براساس جدول

 «کاردن »ستاک حاال فعال   در زبان ایراني باستان در اصل  «گر-»رسید که پسوند  دستاورداین 

چاارچوب   ۀرا برپایا  فرضایه اکنون ایان دو   ورامي باقي مانده است.هو اثر آن در بوده است که

 آزماییم، تا ببینیم کدامیک پذیرفتني است.دیدگاه لیبر مي
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 «گر-»معنایی  بررسی -4-1

نظریه کادامیک   که اینم بدانیم هیخواي این پسوند در این چارچوب نظري ميبا بررسي معنا

 .کندرا تأیید مي بیان شده هايدیدگاهاز 

   معنایی دیدگاه اشتقاقیبرررسی  -4-1-2

 «کو-»: اسات  شاده  تشاکیل از دو تکواژ  «کَر-»که پسوند این از است عبارت دیدگاه اشتقاقي 

 جادول آنچاه در  مانناد  یي هاا دادهباا بررساي    .«َر–»(+ پساوند  ساوراني  در کردنستاک حال )

شادن باه   این وند با اضاافه  بیم کهیادرمي «َر–»از نقش معنایي پسوند  هيو آگاآمد  (2) شماره

 ایان  تاوان د؛ بنابراین ماي کنمي درست[ پویا]و  ]+ماده[ هاي معنایيهایي با مشخصهپایه، اسم

     کرد:پیشنهاد آن معنایي را براي کلتاس

 [(>پایه< ، [ ]) پویا ماده،+]      َر-( 14

 و هاا  گیري ایان موضاوق  لیبر بر این باور است که وندها هم موضوق دارناد و باا باه کاار     

 در فراینادهاي   نماایگي از رهگاذر اصال هام    هااي دیگار عناصار   موضاوق  اب خوردن آنهاگره

بسیار متغیر و سیّال عناصر زبااني نیاز در فراینادهاي اشاتقاقي      ۀبدن کنند.ميشرکت سازيواژه

آنهاا باراي   دارند، امّا به دلیل نقش کمتر و اینکه خود لیبر نیاز از بحاد در ماورد نقاش      نقش

باه پیاروي از او چناین     نیاز  نگارنادگان است، پوشي نمودهسادگي و دوري از پیچیدگي چشم

 .گیرندمي پي روندي را

براي آن  اسکلت معنایي زیر را کردنبا توجه به دو موضوعي بودن و پویا بودن فعل  

      کرد:توان ارائهمي

 [(] [ ،[] +پویا )]    کو-/ کردن( 19

 يچاون فراینادها  یکساان اسات    کاردن و مصادر   (کاردن ستاک حاال  ) «کو-» یيمعنا اسکلت

 وندر پایااه دراساکلت   ،د. در فرایناد اشاتقاق  نااارریفي روي سااخت موضاوعي تاأثیر ند   تصا 

 نمایاه  هاا باا هام هام    بااالترین موضاوق   نمایگي،بر ببق اصل هم د وگیرمي اسکلت وند قرار
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چناین  اشاتقاقي   کَر-اسکلت معنایي بنابراین  ؛دکننمي و بر یک واحد ارجاعي داللت شوندمي

   :است

 [<پایه>( ]  [ ،[i]  +پویا )[، i]   پویا ماده،]+        کَر  -( 12
 کو-                        َر-                                      

و بایاد باه   نشانگر این است که این عنصر زباني مقید است  ،در درون اسکلت معنایي <پایه>

را  <پایاه >بایاد  اسات،   یک عنصر مقیاد هنوز  «کَر-»دیگر بپیوندد. چون به پندار ما  يعنصر

در جااي پایاه در درون اساکلت     «کو-»دهد اسکلت مي چنان که اسکلت باال نشانباشد. داشته

کاه  موضاوق  ( تارین يراسات  در فارسي سمت) قرار گرفته و موضوق وند با باالترین «َر-» وند

چاون در ایان عنصار    کند. و آن را اشباق مي دوشمينمایه هم کردن استق بیروني فعل موضو

تاراود.  ماي اشاتقاقي  هااي خاود را باه درون عنصار     هسته است ویژگاي  «َر-»اشتقاقي پسوند 

 و دارد هاي معنایي ]+ماده[ و ]پویاا[ خصهمشاسکلت خود،  ۀکه در آخرین الی «کَر-»بنابراین 

 خواهادبود.  سااز یا عنصاري اسام   آمده اسم دست ساز است عنصر بهسمیک وند ا «رَ-»چون 

اي بپیونادد، عنصاري باا    هااي معناایي باه پایاه    اگر این عنصر اشتقاقي با این مؤلّفه در نتیجه،

 کاردن باید یادآور شد که موضوق بیروني  .دهد که اسم خواهد بودمي به دست هاهمین مؤلّفه

کاه باه بااور    اسات  روناي آن اشاباق نشاده   و تنها موضاوق د  شدهقي اشباق در این عنصر اشتقا

 ناان )ناانوا(   باراي نموناه در    .شاود مي اشباق ، با شرکت در فرایند اشتقاقينگارندگان

 کند.است اشباق مي «کو-»صورت به را که  کردنموضوق دروني ستاک حال 

  پاي  باا چناد نموناه   سااز را  قاموساي  ۀواژاکنون چگونگي شرکت این وند در فراینادهاي   

اسامي مانناد    ۀبرانگیزترین مشتقات این وند یعناي مشاتقات باا پایا    . نخست با بحدگیریممي

 .کنیممي شروقمسگر، آهنگر و ... 

زباان و دگرگاوني آن را    ۀچگااه نبایاد گذشات   هیهاي زبااني  در بررسي ،به باور نگارندگان 

بار   عاالوه در گذشاته  ایان فعال   شات کاه   دا اده ینیز باید ب کردنگرفت. در مورد فعل نادیده

گرفتاه   کاردن از  «کَار -»/«گَار -»که وناد  از آنجا  و ،است بودهنیز  ساختنبه معني  دادن انجام

« کَار -»/«گَار -»در شاماري از مشاتقات    ،شودمي برداشتآن  از کردنشده یا دست کم مفهوم 
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تاوان باراي آنهاا    مس ماي مانند مسگر و آهنگر. با توجه به مفهوم آهن و  ،مفهوم ساختن دارد

      :کردرا ارائه این اسکلت معنایي

         [(] [) ماده+]     آهن/مس( 15

اساکلت   درونعناصر آهنگر/مسگر اسکلت معناایي آهن/ماس را در   آوردن  دستبراي به 

 :   آوریممي دست بهرا  رگ/مسرگم و اسکلت معنایي آهنهیدقرارمي «کَر-»معنایي 

 [([j] ) ،ماده+ ،([j]   ،[i]  +پویا )، [i]   پویا ماده،+]        ر  آهنکَر/مسکَ( 12

 آهن/مس      ،                                کَر-                                               

 و تنهاا  نمایاان اسات تنهاا موضاوق آهن/ماس باا بااالترین       ( 12)همانطور که در اساکلت      

و یاک  شود مي نمایههماست  «کو-»/«کردن»که موضوق دروني  «کَر-» ۀنشد نمایههمموضوق 

باه  آهن/ماس،  موضوق در اینجا . کندمي داللت و بر یک مدلولدهد مي دست بهواحد معنایي 

مفهاوم   ،. بناابراین کناد ماي  اشاباق آن را  و کارده  عمال «کو-«/»کاردن » موضوق دروناي  عنوان

هاوم فاعال بنیااد باودن یاا فاعلیات       و مف دارد کردنشه در ری «کَر-»/«گَر-» کنندگي یا ساختنِ

آن باا موضاوق بیروناي    شادن   نمایههمو  «َر-»عنصر اشتقاقي ناشي از محتواي معنایي پسوند 

و اینکاه ایان عنصار داراي     «کَر-»شویم که به دلیل هسته بودن باز یادآورمي است. کردنفعل 

، بروناداد  تاراود آن را به درون عنصر اشاتقاقي ماي  هاي معنایي ]+مادّه[ و ]پویا[ است و مؤلّفه

هااي ]+ماادّه[ و ]پویاا[    صاه فرایند ناشي از پیوستن این وند به پایه، عنصاري باا هماان مشخّ   

سااز و بروناداد فرایناد    ر ونادي اسام  کَ-پس وند  ،اسم است ها نیز از آنِبود؛ این مؤلّفهخواهد

 اسم است.   ،مورد بحد

 باه براي اشاره به کسااني   ، بلکهساخته استنمي، مس/آهن هنگردانیم که مسگر/آنیک مي 

اناد. ساایر   سااخته اناد یاا از مس/آهان چیزهاایي ماي     کارده مي که با آهن/مس کار رفتهمي کار

با این تفاوت کاه در آنهاا    .آیندمي دست بهمشتقات این پسوند نیز درست مانند آهنگر/مسگر 

دیگار   ۀبا چند نمونا  ادن دارد نه سازندگي و ساختن.فعلي وند مفهوم کنندگي و انجام د ۀریش
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 آناساکلت معناایي    اساتعمار قاموساي   ۀبا توجاه باه نقاش معناایي واژ     .گیریممي پيبحد را 

   است:چنین 

 [(]  [ ،]  [+پویا )استعمار     ]( 11

در نتیجه اسکلت شود؛ کَر واقع-در درون اسکلت معنایي  استعمارلت معنایي اسک اگر

  چنین خواهدبود: استعمارگرمعنایي 

 [(]  [ ،[j]  +پویا ) ،[(j]   ،[i، ]  +پویا[، i)]   پویا ماده،]+استعمارگر     ( 19

 استعمار          ،                      کَر      -                                             

آن دروناي   موضوق دیگري و (R)موضوق ارجاعي  يداراي دو موضوق است یک ،استعمار 

 اساتعمار موضاوق دروناي    آفریقاا آفریقاا، کاه در آن    شود، مانند: استعمارنمایان مي که در نحو

وند یاا تکاواژ مقیاد باا بااالترین       ۀنشد نمایههمنمایگي باالترین موضوق ببق اصل هم است.

گار باا موضاوق    -کر/- يرونموضوق دشود. بنابراین، نمایه ميپایه همۀ نشد نمایههمموضوق 

سازد کاه داراي یاک مادلول اسات و     شود و یک عنصر زباني مينمایه ميارجاعي استعمار هم

کاه در اساکلت معناایي    اساتعمار  موضاوق دروناي   . شاود ميدر نحو تنها یک موضوق نمایان 

در نحاو و در عباارتي مانناد اساتعمارگر آفریقاا       اسات، اشباق نشده استعمارگرعنصر اشتقاقي 

 شود.اشباق مي

ن باه صافت و   برانگیاز اسات، پیوساتن آ   بحاد  «گار -»ي که در ماورد پساوند   دیگرۀ نکت 

 .کنایم ماي  بررساي را  روشنگر ۀاست. براي بحد در این مورد نمون ساخت عنصر زباني دیگر

پویاا[ هسات و چاون    -] ۀصفت است، در اساکلت معناایي آن مؤلّفا    روشنبا توجه به اینکه 

 روشان ، اساکلت معناایي   یاک موضاوق دارد  کام   دسات باني صفت نیز مانند دیگر مقوالت ز

        چنین است:

 [(]  [پویا )-روشن  ]( 12

 م:هیدکر قرارمي-اسکلت باال را در درون اسکلت روشنگر آوردن  دست بهبراي 



 11/در زبان فارسي « گر-»نایي پسوند بررسي ساختواژي و مع

 

 [([j]  پویا )- [(،j]   ،[i، ]  +پویا[، i)]   پویا ماده،]+روشنگر        ( 40

 روشن                                   کَر       -                                     

کاه   «گار -» ۀنشاد  اشاباق با تنها موضاوق   روشنیعني  نمایگي تنها موضوق پایهببق اصل هم

تواناد  کند. صفت مانند اسام نماي  شود و آن را اشباق مينمایه مي، هماست ي آنموضوق درون

موضاوق آن باشاد، باراي     تواناد اسم یا گروه اسمي ماي  موضوق ارجاعي داشته باشد، امّا یک

اسات و   روشان و ... موضاوق   مسأله، مطلوو ... که در آن  روشن ۀمسأل ،روشن مطلونمونه 

 ،شاود  نمایاان شود که اسم یا گروه اسمي موضاوق آن  اشباق مي (و آن هم در نحو)تنها زماني 

است و در نهایات موضاوق    روشنوق (، مطلو/مسأله موض41) ۀبنابراین براي نمونه، در جمل

         .کنداشباق مياست  شده گرفته کردنرا که از  «کر-»/«گر-»دروني 

  این بحد روشنگر مطلو/مسأله است.( 41

یا عنصاري زبااني    وند این است که در فارسي «گر-»از پسوند  مفهوم مبالغهدلیل برداشت  
 نویسد:د چنین ميلیبر در این مور براي رمزگذاري این مفهوم نیست.

باشد امّا ابزار اشتقاقي الزم براي خلق آن را گاه زباني نیاز کاربردي به یک عنصر داشتههر

کنناد  مي ( ارائه4002) و لیبر 42اي که بويافتد؟ دیدگاه اساسيباشد، چه اتّفاقي مي نداشته

فشار جایگزیني از  برند. منظورمينام 90فشار جایگزینياست که از آن با عنوان  هيدیدگا

چ وند زایایي در زبان هیاي هست، امّا حالتي است که در دنیاي واقعي، نوعي نیاز به واژه

دیگر، بافات، گویشاوران را اغلاو بادون     بیان  ندارد. به اي وجودنین واژهبراي ایجاد چ

راي چنین کند، امّا آن زبان ابزار اشتقاقي خاصّي بمي ریزي وادار به ساخت یک واژهبرنامه

باشد، یکي از گاه چنین فشاري وجود داشته( معتقدند که هر4002) کاري ندارد. بوي و لیبر

 91سازيمستقیم )براي مثال تغییر مقوله یا اسمافتد: یک نوق فرایند غیرمي حاالت زیر اتّفاق

 مفهومبه آن وند زایا که از لحا  معنایي شود یا یک گرفته مياز یک صفت مفعولي( به کار

شود. حتّي اگار در ایان فرایناد نیااز باه نقا  اصال        مي گرفتهکارنزدیک است به بسیار

 .نمایگي باشدهم

 (12-19: 4002 )لیبر،

                                                                 
29. G. Booij 
30. paradigmatic pressure 
31. substantivization 
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کو( و -در ساوراني )  کاردن دو تکاواژ مقیّاد )ساتاک حاال     از  «گَار -»بنابر آنچه بیان شاد   

آن برداشات   زتقات ااي کاه در شاماري از مشا   درست شده است و مفهوم مبالغاه  «َر–»پسوند 

 شود ناشي از گسترش معنایي معناي کنندگي آن است.مي

 برررسی معنایی دیدگاه ستاك حال -1 -1 -4

اثار  دانایم کاه   در زبان ایران باساتان ماي   کردنرا ستاک حال فعل  «گر-»در این دیدگاه پسوند 

فارساي   در کاردن ورامي باقي مانده اسات؛ بناابراین دقیقااً مانناد ساتاک حاال       آن در گویش هو

گیارد. بناابراین   مي «نده-»اوقات پسوند  هيگا «کن»با این تفاوت که کند مي عمل «کن»یعني 

   کرد:توان اسکلت معنایي زیر را براي آن ارائهمي

 [<پایه>([ ] ،[ ]+پویا )] ورامي( هودر )ستاک حال کردن کَر   -( 44

سکلت معناایي پایاه در درون اساکلت    ا «کَر-» قاموسي از رهگذر عنصر ۀبراي اشتقاق واژ

( و اسااکلت 49بااه صااورت ) گیاارد. اسااکلت معنااایي اساتعمار ماي  قاارار «کاار-»معناایي  

   است: (42) به صورت استعمارگر

 [(]  [ ،]  [+پویا )استعمار     ]( 49

   [ (]  [ ،[i]  +پویا )]  [(،  ،[i]  +پویا )] استعمارگر ( 42
 استعمار                 کَر       -                 

از ساتاک   ،(12بارخال  )  «کَار -»در اینجا ( متفاوت است چون 19با ) استعمارگر این اسکلتِ

 ،اسات. بناابراین   روني اشباق نشاده موضوق د ]+مادّه[، بر نبودافزون  و در آن شده گرفتهفعل 

ق ارجااعي  موضاو  یعناي  ،هاا اسکلت ۀنشدهاي اشباقباالترین موضوقنمایگي اصل هم ۀبر پای

ایاراد ایان تحلیال بارخال      یاک  ند. وشمي نمایهبا هم هم ،«کر-»استعمار و موضوق بیروني 

اساتعمار  شادن موضاوق ارجااعي     نمایهدلیل هم تحلیل پیشین، این است که از این اسکلت به

شاود در  ، مفهوم کنشگري برداشات ماي  «کر-» و ستاک حال دانستنِ «کر-»با موضوق بیروني 

 و مفهاوم   «کار -»که به وضوح نمایان اسات کاه اساتعمار بایاد نقاش موضاوق دروناي         حالي

آمریکااي  در نحاو و در عباارتي مانناد     «کار -»و موضاوق بیروناي   باشاد   داشاته پذیري کنش
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هساته اسات و در    «کار -»ایراد دیگر این است که در این اسکلت کاه   .اشباق شود استعمارگر

یا[ دارد، عنصر اشاتقاقي یعناي اساتعمارگر نیاز یاک عنصار       ]+پو ۀمؤلّفتنها بیروني خود  ۀالی

]+ماادّه[ هام    ۀ]+پویا[ است؛ حال آنکه با توجه باه کاارکرد و مفهاوم اساتعمارگر بایاد مؤلّفا      

 .باشد داشته

 ،کاردن باه عناوان ساتاک حاال فعال       «کار -» مطرح شود کاه باا فارض    دیدگاهاین  شاید 

کاه از ساتاک حاال     دارد کن و ...پاک، تختهبازیکنچون  عناصريهمانند  يساختار استعمارگر

هام ناشاي از ساتاک حاال      «کار -»پس مفهوم کنشاگري مشاتقات    .ندادرست شده کردنفعل 

در  نیاز نقال شاد،   همانطور که گفته شد و از خاانلري   به باور نگارندگان است. «کر-»دانستن 

ازي و تختاه  و با  اسات  کاردن فعال   موضاوق بیروناي   ،«َناده -» از هاي ین مشتقات صورتي تا

بنابراین داشتن مفهوم کنشگري ناشي از وجاود صاورت    .ندارا اشباق نموده موضوق دروني آن

تاوان  حالي که براي عناصري مانناد اساتعمارگر نماي    در نه ستاک حال. است «نده-»وند  هيت

 را متصور شد. «َنده–» هيصورت ت

از پیوستن صفت آمده  ستد بهستاک حال است، مشتقات  «کر-»اکنون با این پندار که  

از نظر  دوبارهرا  روشنگر ۀ. براي آساني مقایسه همان نمونکنیممي بررسيبه آن را 

ستاک حال  «کَر-»با این فرض که  روشنگرو در نتیجه  روشناسکلت  که دیدیم. گذرانیممي

   ود:شمياست چنین 

         [(]  [پویا )-]      روشن ( 45
 [([i]  پویا )-، ]  [ ،[i]  ا )+پوی]     روشنگر( 42

 روشن               گَر       -                               

 کاه موضاوق بیروناي آن اسات      «کار -»باا بااالترین موضاوق     روشان باالترین و تنها موضوق 

ش کنشگر داشته باشاد؛ حاال آنکاه    نقدر این عنصر اشتقاقي  روشن. پس باید شودمي نمایههم

نقاش موضاوق    روشان  ،«کار -»مفهاوم کننادگي    ( و40به بحد مربوط به اساکلت )  با توجه

  حاال دانساتنِ   ساتاکِ  نادرساتِ  تحلیالِ  در خاوانش، نشاانگرِ  بنابراین، این تضاد ؛ دروني دارد

 است.   «کر-»
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 نتیجه -5

مشاتقات آن   باوده و از  «کَار -»در اصال   «گَار -»پسوند  که نمایدچنین مي شواهد،با توجه به 

این اسااس و باا توجاه باه شاناختي کاه از زباان کاردي          . برشودمي برداشت کنندگيمفهوم 

از لحاا   فارساي را دارد،   «گَار -»هماان نقاش    «کَار -»که در آن این پسوند به صورت  ،داریم

کاه در   کاردن ساتاک حاال فعال    نخسات،  دو دیدگاه را در مورد آن مطرح کردیم: ساختواژي 

 در هواورامي کاه باه صاورت      کاردن م، ستاک حاال فعال   دو .«َر–»است+ پسوند  «کو-»کردي 

 است. «کَر-»

از چناین اسات:   چارچوب نظري لیبار آزماودیم کاه دساتاورد آن      ۀاین دو دیدگاه را برپای 

عنصار واژي هساتند و    ۀهسات  «گَار -»/«کَار -»وندها از جمله  ،آنجا که در فرایندهاي اشتقاقي

 /«کَار -»مشاتقات پساوند    ۀساوي دیگار هما   تراوناد و از  هاي خود را به درون آن ميویژگي

نتیجاه   ،]پویاا[ هساتند  هااي معناایي ]ماادّه[ و    لّفهگر و ... داراي مؤفتنه ،مانند ویرانگر «گَر-»

هااي  اسکلت. با بررسي ي معنایي را داردهااین مؤلّفه ،هم« گَر-»/«کَر-»که وند  شودمي هگرفت

که تنها با مشتق دانستن این پسوند این نتاای    یابیمدرمي« گَر-»/«کَر-»معنایي پیشنهادي براي 

  ،در اساکلت خاود   ،را اشاتقاقي بادانیم   «گَار -»/«کَار -»؛ چرا کاه اگار پساوند    آیدمي دست به

کاه داراي هماان    «َر-» درا باه دلیال مشاتق شادن از پساون     هاي معنایي ]مادّه[ و ]پویاا[  مؤلّفه

در صاورتي  تاراود.  آن است مي ۀود هستبه درون عنصري که خ را آنهاها است دارد که مؤلّفه

معناایي ]پویاا[ دارد و باا     ۀدر اساکلت معناایي خاود تنهاا مؤلّفا      .که آن را ستاک حال بادانیم 

هااي ]ماادّه[ و   تواناد عنصاري باا مؤلّفاه    آن است نمي ۀتراویدن آن به درون عنصري که هست

)ساتاک   «کو-»تق شادن از  از بر  دیگر، مفهوم کنندگي این پسوند به دلیل مش]پویا[ بسازد. 

باا توجاه باه اساکلت      «گار -»ن است کاه  ایستاورد دیگر این نوشته د ( است.کردنحال فعل 

)ساتاک حاال    «کو-»: اسات  شده ساختهو از دو جزء بوده ساز معنایي و نقش آن عنصري اسم

و مفهاوم فاعلیات آن   از جازء نخسات    . مفهاوم کننادگي آن ناشاي   «رَ–»پسوند  + (کردنفعل 

 «کار -»است، هاي ]+مادّه[ و ]پویا[ مؤلّفههسته و داراي  «َر-»از جزء پسین است. چون  ناشي

مانناد   ایان وناد   مهیدیگار مفاا   ]+مادّه[ و ]پویا[. هايبا همان مؤلّفه دهدميبه دستهایي اسم

 هاا در براي ساخت این ناوق صافت  مبالغه و ... ناشي از بسط معنایي آن به دلیل نبود وندهایي 
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د از رهگاذر  ناشاي از مشاتقات ایان ونا     و صافت  اسات  یا به اصطالح فشار کاربردي يفارس

چ های ساازي ایان وناد    نقش اسام بنابراین،  .آیدمي دستساخته شده از آن به  اسم ۀتغییر مقول

را هااي خاصاي   پایاه  يپیوندي با نقش آن در ساخت فعل مرکو ندارد و مانند هر وند دیگار 

 گزیند.سازي برميبراي واژه
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