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مصدر ،اسم مصدر و حاصل مصدر از دیدگاه سرنمون ردهشناختي
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چکیده
در دستورهای سنتی زبان فارسی در کنار مصدر ،دو مقولة اسم مصدر و حاصل مصدر نيز مطرح شدهاندد .اخدتال

نررهدای زيدادی در

مورد تعلق مصدر به فعل يا اسم در ميان دستورنويسان و زبانشناسان وجود دارد .در مورد اسم مصدر و حاصل مصدر نيدز ديددهاههدای
متفاوتی به چشم میخورد .در اين مقاله اين مقولهها بر اساس سرنمون ردهشناختی مورد مطالعه قرار خواهد هرفت .بدر اسداس رويددرد
کرافت ( )5009طبقة معنايی واژهان به تنهايی قادر به تعيين مقولة واژهانی کلمات به صدورت بدينزبدانی نيسدت و ودالوه بدر قن نقدش
کنش هزارهای نيز بايد در نرر هرفته شود .در اين تحقيق نشان داده میشود که مصدر از نرر داشتن کنش هزارهای ارجاع مانندد اسدم
است ،اما از نرر طبقة معنايی به فعل شباهت دارد .اسم مصدر نيز از اين نرر مانند مصدر است ،اما ويژهیهای اسمی بيشتری دارد .قنچه
به ونوان حاصل مصدر در دستور سنتی مطرح است هيچ ارتباطی با طبقة معنايی مصددر و اسدم مصددر يعندی کدنش نددارد .نتيجدة ايدن
پژوهش اين است که در کنار سه مقولة واژهانی اسم ،فعل و صفت مقوله های ديگدری وجدود دارد کده از نردر طبقدة معندايی و کدنش
هزارهای ترکيبی از ويژهیهای مربوط به اين سه مقوله تلقی میشوند .اين مقاله نشان میدهد که رويدرد سرنمون ردهشناختی کرافدت
يک فضای مفهومی جهانی را به دست میدهد که بر همة زبانها قابل اومال است .با اين وجود ترکيبهای غير سرنمون طبقة معندايی و
کنش هزارهای هاهی بيش از يک مقوله را در زبانهای خاص در خود جای میدهند .نقشة معندايی مدورد نردر کرافدت قدادر بده تمدايز
مصدر و اسم مصدر در زبان فارسی نيسدت ،زيدرا ايدن دو مقولده دارای م لفدههدای مشدترکی هسدتند .در چندين مدواردی بدا اسدتفاده از
معيارهای صوری و نقشی میتوان اين مقولهها را متمايز نمود .اين تحقيدق نشدان مدیدهدد کده بزرهتدرين ضدعن سدرنمون ردهشدناختی
کرافت اين است که فضای مفهومی مقولههای واژهانی را به دو بخش يعنی نقاط بینشان و نقاط حاشيهای تقسيم میکند و قادر نيست
معياری را برای درجه بندی ميزان بینشان بودن يا حاشيهای بودن به دست دهد.
کلید واژهها :سرنمون ردهشناختی ،مصدر ،اسم مصدر ،حاصل مصدر ،کنش هزارهای
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 .1مقدمه
توجه به مقولههای واژهانی و يا اجزاء کالم به قرن چهارم پيش از مديالد بداز مدیهدردد .افالطدون در کتداس سوفيسدت دو
مقولة اسم و فعل را باز شناخته بود .ارسطو مقولة سومی را به ندام حدر

بده ايدن تقسديمبنددی افدزود (روبيندز.)13: 4930،

تراکس 4در حدود صد سال پيش از ميالد نخستين دستور زبان يونانی را تدوين نمدود .او در کتداس فدن صد ير مقولدههدای
واژهانی را به هشت دسته طبقهبندی کرده بود (باطنی .)41 :4934 ،اين هشت دسته شامل اسم ،صفت ،فعل ،ضمير ،حر
تعرين ،حر

اضافه ،قيد و حر

ربط است .در دورههای بعدی دستورنويسان رومدی ايدن طبقدهبنددی را بدر زبدان نتدين

اومال کردند و در ادامه دستورنويسان ساير زبانهای اروپايی اين تقسيمبندی را با ت ييراتی جزئی در مورد زبانهايی مانندد
فرانسه و انگليسی به کار هرفتند؛ زيرا قنها مقولههای زبان نتين را جهانی و کامل میدانستند.
در دستورهای زبانشناختی نيز اين مقولهها مورد استفاده قرار میهيرد .دو مقولة واژهانی اسم و فعل در همدة زبدانهدای
جهان به کار می رود ،اما برخی ديگر از طبقات واژهانی مانند صفت و قيد جهدانی نيسدتند و بسدياری از زبدانهدا فاقدد ايدن
مقولهها هستند (تالرمن .)99 :5041 ،تعرين دستور سنتی و حتی زبانشناختی از مقولههدای واژهدانی همدواره تعيدينکنندده
نيست .از دير باز اختال

نررهای شديدی در مورد تعيين مقولة واژهانی وجود داشته است .به وندوان نمونده در مطالعدات

سنتی تعيين مقولة مصدر همواره محل اختال

بوده است .در اين مقاله از ديدهاه سرنمون ردهشناختی به بررسی سه مقولة

واژهانی که به صورت سنتی تحت ونوان مصدر ،اسم مصدر و حاصدل مصددر شدهرت يافتدهاندد ،خدواهيم پرداخدت .ايدن
مقولهها همواره محل اختال

نرر در بين دستورنويسان و زبانشناسان بودهاند .برخی اظهار نمدودهاندد کده اساسداق مقولدهای

تحت ونوان حاصل مصدر غير ضروری است و اسم مصدر و حاصل مصدر يک مقولدة واحدد هسدتند .همچندين در مدورد
تعلق مقولة مصدر به اسم و يا فعل نيز اختال

نررهای شديدی وجود دارد .اين پژوهش تدالش دارد بده پرسدشهدای زيدر

پاسخ دهد.
-4قيا نررية سرنمون ردهشناختی قادر به تبيين مقولههای واژهانی در زبان فارسی میباشد؟
 -5مصدر ،اسم مصدر و حاصل مصدر چه ارتباطی با ساير مقولههای واژهانی مانند اسم و فعل دارند؟
 -9قيا حاصل مصدر زير مجمووهای از مقولة مصدر است؟
 .2پیشینه
در مورد مقولة مصدر اختال نررهای زيادی در بدين دسدتورنويسدان سدنتی و همچندين زبانشناسدان وجدود دارد .اندوری و
احمدی هيوی ( )401:4931مصدر را اسم دانستهاند؛ زيرا به نرر ايشان هر چند مصدر از نرر مفهومی فعل است ،اما چدون
زمان و شخص ندارد ،بايد قن را اسم تلقی نمود .شريعت ( )4911و نوبهار ( )4935نيز مصدر را جزء طبقة فعل مدی دانندد.
درزی ( )4911تالش نموده است با ارائة شواهدی نشان دهد که مصدر به طبقدة اسدم تعلدق دارد .از نردر ايشدان مصددر در
زبان فارسی جمع بسته میشود ،صورتهای مصدری میتوانند با "را" به کار روندد .همچندين مصددر مدیتواندد بدا هدروه
اسمی همپايه شود .همة اين ويژهیها مربوط به اسم است ،بنابراين مصدر از نرر وی اسم تلقی میشود.
از طر

ديگر مصفا جهرمی ( )4935شواهدی را در اثبات فعل بودن مصدر بيان نموده اسدت .از نردر ايشدان مصددر
Thrax

1

9

مصدر ،اسم مصدر و حاصل مصدر از ديدهاه سرنمون ردهشناختی

میتواند مجهول شود ،صورت سببی داشته باشد و مهمتر از همه میتواند به صورت منفی بدهکدار رود  .شدفايی ( )4919بدا
اتخاذ موضعی بينابين مصدر را فعلی اسم هونه تلقی نموده است .از نرر ايشان مصدر از نرر معنی نشدانگر ومدل ،حرکدت،
حالت و فرايند است و از اين نرر به فعل نزديک است ،اما ارتباط بسيار نزديدی با اسامی نيز دارد.
از ديرباز در کتاسهای دستور سنتی در کنار مصدر دو اصطالح ديگر يعنی اسم مصدر و حاصل مصدر نيز به کار رفتده
است .معين ( )44 :4913مینويسد بهتر است اسم مصدر را به کلمات مختوم بده پسدوندهای -ش- ،ار و -ه اطدال کنديم،
زيرا به ريشة فعل میپيوندند .اما کلمات مختوم به –ی را حاصل مصدر بناميم؛ زيدرا ايدن وناصدر بده اسدم و صدفت ملحدق
میشوند .شايان ذکر است که در قثار سدههای هذشته نويسندهان و دستورنويسان تمايز دقيقی ميان اسم مصدر و حاصدل
مصدر لحاظ ندردهاند و هاهی اين دو اصطالح به جای هم و يا به ونوان متراد

به کار میرفتهاند.با اين حال امدروز اسدم

مصدر و حاصل مصدر به ونوان دو مقولة مجزا مطرح هسدتند .در اکثدر مندابع دسدتور سدنتی اسدم مصددر را از بدن فعلدی و
حاصل مصدر را نتيجة اضافه شدن پسوند-ی به اسم و صفت میدانند.
وزينپور ( )13 :4930بر اين باور است که ميان مصدر و حاصل مصدر هيچ تفاوتی نيست و بهتر است تحت يک نام و
ونوان مطرح شوند .اما به سبب قن که اسم مصدر از بن ماضدی يدا مضدارع سداخته مدی شدود و ريشدة فعلدی دارد و حاصدل
مصدر از کلمههای ديگر مانند اسم ،صفت و غيره ساخته میشود اين دو اصطالح برای اشاره به قنها بده کدار مدی رود .در
بخش( )1نشان خواهيم داد که اين هونه نيست و حاصل مصدر مقولهای کامالق متفاوت از اسم مصدر است.
ساسانی ( )4910با رويدردی پيوستاری به بررسی مقولههای واژهانی در زبان فارسی پرداختده اسدت .ايشدان در مطالعدة
خود تالش کرده اند نشان دهند که مقونت زبانی نريدر اسدم ،فعدل و غيدره برچسدبهدای ثدابتی ندارندد و دارای مرزهدای
مبهمی هستند .او با ارائة نمونههايی نشان داده است که مرز قاطعی ميان مقولههای اسم و صفت و قيدد وجدود نددارد .او بده
بررسی رفتار صوری و معنايی مقولههای مختلن پرداخته و بيش از هر چيز بر اسم و صفت تمرکز داشته است .در بررسدی
صفت به برخی فرقيندهای کامالق صوری پرداخته که به نرر نمیرسد چندان مرتبط بدا بحدپ پيوسدتاری باشدند .بده وندوان
نمونه اين که برخی از صفتها به صورت وابستة پيشين به کار می روند و يا اينکه در برخی ساختها صفت پدس از فعدل
اسنادی قرار میهيرد مدورد توجده ايشدان بدوده اسدت .در نهايدت ،ساسدانی بدا اسدتفاده از دو م لفدة طبقدة معندايی و نقدش
دستوری-هفتمانی ويژهیهای اسمها ،صفتها و فعلهای بینشان را نشان داده است .او درپايان به اين نتيجه میرسد کده
در نگاه پيوستاری به مقولههای واژهانی به يک تناقض واقعی میرسيم زيرا کده در ودين وجدود کدانونهدای مطلدق دامندة
پيرامونی نسبی و نامعين را داريم.
به نرر نگارنده سخن هفتن از تناقض در اين خصوص مطلب دقيقی نيست چرا که اهر ما اسمهای سرنمون را کده از دو
م لفة ارجاع و چيز ترکيب يافتهاند در نرر بگيريم هزاران اسم را در بر میهيرد که اين اسمهای مختلدن در درون کدانون
بینشان خود تشديل يک پيوستار را میدهند .به وبارت ديگر ،همة اسمهايی که در کانون بینشان جای میهيرند به يدک
اندازه بینشان نيستند .همچنين همة مقولههايی که در حاشيه قرار میهيرند نيز بده يدک انددازه حاشديهای نيسدتند.در واقدع،
پيوستاری بودن چه در منطقة کانونی و چه در منطقة پيرامونی همواره برقرار است.
کريمی دوستان ( )4911مینويسد هرچند بيشتر واژههای زبان فارسی را میتوان زير مقولدة يددی از مقولدههدای اسدم،
فعل ،صفت ،قيد و حر

قرار داد تعداد قابل توجهی واژه وجود دارد که به قسدانی زيدر مقولده هديچ کددام از مقولدههدای
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واژهانی قرار نمیهيرند .ايشان کلماتی مانند حفظ ،اخراج ،انجام ،ادامه ،تهيه ،پايان و غيره را کده دارای تفداوت رفتدار بدا
اسامی هستند و همچنين میتوانند به ونوان ونصر غير فعلی فعلهای مرکب بده کدار روندد اسدامی هدزارهای ناميدده اسدت.
همچنين کلماتی مانند فراموش ،محسوس ،مدرخص ،هدم ،واژهدون را کده بدا صدفت سدرنمون تفداوت دارندد صدفتهدای
هزارهای ناميده است .در اين مقاله نشان خواهيم داد که اين کلمات هيچ تفاوتی با اسم مصددر در دسدتور سدنتی ندارندد و
نيازی به اصطالحات متعدد برای اشاره به اين نوع کلمات وجود ندارد.
خويينی ( )4935از نووی اسم مصدر بینشانه سخن هفته است که در مطالعات دستور سنتی م فول مانده است .تفداوت

اين نوع اسم مصدرها در اين است که مشتق از فعل نيستند .ايشان کلماتی مانند پرواز ،فرياد ،نگاه ،پرتاس ،مرگ ،سوهند
و سپاس را اسم مصدر بینشدانه ناميدده اسدت .در بخدش ( )1نشدان داده خواهدد شدد کده ايدن ندوع اسدم مصددر دارای دو
مشخصه ارجاع و کنش هستند و از اين نرر ديدهاه خويينی در اسم مصدر دانستن قنها درست است .در واقع ايدن کلمدات
اسم سرنمون نيستند؛ زيرا از نرر معنايی بر کنش دنلت دارند .نزم به يادقوری است که سيد ولدی حسدن خدان در کتداس
موارد المصادر اشاره نموده است که پرواز اسم مصدر است (معين.)1 :4913 ،
راسخمهند ( )4931در چارچوس نررية سرنمون هاپر و تامپسون ويژهیهای سرنمونی دو طبقدة اسدم و فعدل را بررسدی
نموده و در ادامه به بررسی دوری يا نزديدی مقولة مصدر به اين دو طبقه پرداخته است .ايشان نتيجه هرفتدهاندد کده تدالش
در قرار دادن مصدر در يدی از دو مقولة اسم يا فعل تالشی بینتيجه خواهد بود ،زيرا خود مقولههای اسم و فعل نيز مطلدق
نيستند .ايشان به تبعيت از هاپر و تامپسون ( )4310اظهار نمودهاند که در نهايت اين هفتمان است که تعيدين مدیکندد يدک
مقوله چه اندازه به سرنمون نزديک يا دور است.
تحقيق حاضر در چارچوس سرنمون ردهشناختی کرافت ( 5004و )5009والوه بر مصدر به بررسی دو مقولة ديگر کده
در دستورهای سنتی در کنار مصدر مطرح میشوند يعنی اسم مصدر و حاصل مصدر نيز میپردازد.
 .3چارچوب نظری
نررية سرنمون ابزار تبيينی مهمّی در زبانشناسی شناختی است کده توسدط راش ( ،)4331ليددا
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( )4313و تيلدر ()4331

معرفی شده است .نقشهرايان بسياری در حوزة زبانشناسی نررية سرنمون را به ونوان الگدويی بدرای طبقدهبنددی در نردر
میهيرند که با ماهيت زبان بشری و قواود دستوری نزم در مطالعة قنها همخوانی بيشتری دارد .در الگوی طبقهبندی کده
قبل از نررية سرنمون رواج داشت ،يع نی ديددهاه ارسدطويی ،حضدور و يدا وددم حضدور مشخصدههدا نقدش اصدلی را ايفدا
میکرد .براين اساس چنين تصور میشود که بين طبقههای زبانی مرزهای روشنی وجود دارد؛ تمامی اوضاء به يک انددازه
نمونههای مطلوبی هستند و انترار میرود قواود دستوری نيز استثناناپذير باشند .به ونوان نمونده ،در مدورد مقولدة پرندده در
ديدهاه سنتی توانايی پرواز نه شرط نزم و نه شرط کافی برای پرنده بودن است .برخی پرندهان نمیتوانند پدرواز کنندد و
برخی چيزها که پرواز میکنند پرنده نيستند .اما از ديدهاه سرنمون داشدتن پدر ،بدال ،دو پدا و تواندايی پدرواز ويژهدیهدای
سرنمونی پرنده می باشد (اورا و هست .)5044 ،5بر اساس نررية سدرنمون هدر مقولده دارای اوضدايی مرکدزی اسدت کده
حداکثر مشخصههای سرنمون را دارند .همچنين هر مقوله در بر دارندة تعداد زيادی اوضای حاشيهای و غير مرکزی اسدت
J. Taylor
V. Auwera and V.Gast
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که تعلق به مقوله را مديون برخی ويژهیهای مشترک هستند نه تمام ويژهدیهدا .کبدوتر دارای تمدام ويژهدیهدای مقولده
پرنده است ،اما شتر مرغ و پنگوئن نمیتوانند پرواز کنند .بال پنگوئن هم چندان شباهتی با ساير پرنددهان نددارد .بندابراين،
شتر مرغ و پنگوئن اوضای حاشيهای مقولة پرنده محسوس میشوند.
براساس ديدهاه سنتی مقولهبندی ،اهر يک وضو يدی از شرايط نزم يا کافی را نداشته باشد از قن طبقه خارج خواهدد
شد و اهر دارای تمام شرايط باشد در قن طبقه قرار خواهد هرفت .به نرر اورا و هست ( )5044ديدهاه سنتی مقولدهبنددی
در واقع نووی قرمانسازی است .با هسترش مطالعات شناختی در نيمة دوم قرن بيستم ايدن ديددهاه بدا چدالشهدای مهمدی
روبرو هرديد.
به باور ليدا

( )4313شالودة فلسفی نررية سرنمون را مدیتدوان در مقولدههدای بدیمدرز 4و شدباهتهدای خدانوادهی

5

ويتگنشتاين جستجو کرد .او با مطرح کردن انواع بازیها مانند شطرنج ،بازی با توپ ،و ديگر بازیها اين پرسش را مطرح
نمود که شرايط نزم و کافی مقولة بازی چيست؟ قيا برد و باخت برای بازی شرط نزم است؟ قيا اهدر کدودکی تدوپی را
به ديوار بزند و بگيرد میتوان هفت که او بازی میکند؟قيا داشتن مهارت شرط نزم است؟ مهارت را در بازی شدطرنج و
تنيس چگونه میتوان مقايسه نمود (اورا و هست)5044،؟ با توجه به اين پرسشها ويتگنشتاين به ايدن نتيجده مدیرسدد کده
نمیتوان يک يا چند شرط معين را به منرور تعرين بازی به ونوان شدرايط نزم و کدافی در نردر هرفدت .از نردر او اندواع
بازیها به هم مربوطاند و اين ارتباط را شباهتهای خانوادهی ناميد .بر اساس اين مدل ،اکثر اوضاء يک مقولده از اوضداء
مقولة متقابل به روشنی قابل تشخيصاند؛ هر چند به جدای مرزهدای مشدخص مدیتدوان درجدات وضدويت را در مقولدههدا
مشاهده نمود .اصل ديگر اين نرريه بيانگر اين است که مقوله ها بده جدای يدک معيدار از چنددين ويژهدی و معيدار تشدديل
شده اند که ممدن است تعدادی از قنها در برخی اوضاء از درجات بيشتری برخوردار باشند .اين معيارها ارتباط محدمی با
يدديگر داشته و اغلب داشتن يک مشخصه متضمن حضور مشخصههای ديگر است .اين شرايط منجر بده وجدود اوضدايی
میشود که نمونههای بهتری از قن مقوله يا سرنمون قن هستند .با توجه به اين مشخصهها ،انترار نمدیرود قواودد دسدتوری
در مطالعاتی که برپاية سرنمون انجام هرفتده اسدتثناناپذير باشدند .ليددا

( )41 :4313معتقدد اسدت کده مقولدهبنددی را در

انسانها نبايد به ونوان يک فرايند ذهنی و منطقی بازبينی مشخصهها در نرر هرفت ،بلده مقولهبندی نووی فعاليت ادراکدی
و فيزيدی برای انسان محسوس میشود .به نرر او زمانی که ما به چيزی مانند مبل فدر میکنيم در وهلة نخست به جزئيدات
و يا ويژهیهای مبل نمی انديشيم ،بلده تجربيات ادراکی خاصی مانند نشستن و استراحت را با قن مرتبط میسازيم .اورا و
هست ( )5044مهمترين فرضيات نررية سرنمون را به صورت زير خالصه نمودهاند:
الن) برخال

مدل سنتی مقوله بنددی در نرريده سدرنمون فقدط شدرايط نزم و کدافی مدد نردر قدرار نمدیهيدرد ،بلدده

ويژهیهايی که نزم نيستند ،اما معمول هستند مانند توانايی پرواز در مقولة پرنده ،نيز در نرر هرفته میشوند.
س)مقولهها دارای ساختار درونی هستند و ممدن است هر مقوله نماينده مرکزی و يا حاشيهای داشته باشد.
ج) مقولهها ممدن است دارای مرزهای مبهم باشند.
د) برخی از مقولهها شبده ای از وناصر را تشديل مدی دهندد بده صدورتی کده هدر ونصدر دارای شدباهتهدايی بدا ونصدر
همجوار خود است .اين رابطه شباهت خانوادهی است.

fuzzy
family resemblances

1
2
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 .1-3سرنمون ردهشناختي
کرافت ( )5009نررية سرنمون را در ردهشناسی به ونوان يک پديدة بينزبانی مورد استفاده قرار میدهد .به نرر او شدواهد
ردهشناختی متعددی وجود دارد که يک وضدو مقولدة مرکدزی را از وضدو حاشديهای متمدايز مدیهرداندد .نخسدت قنکده
صورتهای پربسامد معمونق اوضای مرکزی يک مقوله را تشديل میدهند .اوضای مرکزی که دارای تمدام ويژهدیهدای
سرنمونی هستند اوضای متعار

محسوس میشوند .متعار

بودن به اين معناست که اين اوضا بيشتر در ذهدن سدخنگويان

درک میشوند .به ونوان نمونه ،هرينبرگ ( )4311در مطالعه فعلهای ريگ ودا 4نشان داده اسدت کده فعدل سدرنمون کده
دارای ارزشهای سوم شخص ،شمار مفرد ،زمان حال ،جهت معلوم و وجه اخباری است  4101بار به کدار رفتده اسدت ،در
حالی که فعل نشاندار دارای ارزشهای دوم شخص ،شمار دوهانه ،جهت ميانه ،و وجه تمنايی اصالق در متن ظاهر نشدهاندد
(کرافت.)419 :5009،
شاهد دوم در تأييد وجود سرنمون در مقولههای دستوری نشانههذاری صفر و يا حداقلی اوضدای مرکدزی يدک مقولده
است .اين امر مربوط به معيار نشانههذاری ساختاری است .به ونوان يک مثال در مدورد مقولدههدای واژهدانی مدیتدوان بده
صفت اشاره نمود .صفتهای سرنمون مانند خوس و زيبا کلماتی بسديط هسدتند و هديچ نشدانة صدوری ويدژهای ندارندد .بدا
اينحال صفت مفعولی و صفت نسبی مانند سوخته و تهرانی به ونوان صدفتهدای غيدر سدرنمون يدا حاشديهای دارای نشدانة
صوری هستند .شاهد ديگر در حمايت از وجود سرنمون ردهشناختی فقدان معيار رفتاری است .انتردار نمدیرود کده يدک
وضو حاشيهای يک مقوله تمام ويژهیهای رفتاری وضو مرکدزی را داشدته باشدد .ايدن البتده يددی ديگدر از ويژهدیهدای
نشانداری ردهشناختی است .به ونوان نمونه ،ضمير سوم شخص مفرد در زبان انگليسی بيشترين تمايزهای جنسديتی را نشدان
میدهد .بنابراين ،مجمووه ويژهیهای مفرد و سوم شخص حداقل در ارتباط با مقولة جنسيت بی نشان است.
يدی از مهمترين معيارهای تمايزدهنده در سرنمون ردهشناختی مستثنی شدن قشدار اوضای غير سرنمون از مقولة مورد
بحپ است .به ونوان نمونه ،ساخت هايی که فاقد يک يا بديش از يدک ويژهدی هدذرايی سدرنمونی هسدتند در بسدياری از
زبانها به ونوان نزم ظاهر میشوند .به بيان ديگر ساختهايی که فاقد برخی ويژهیهای سرنمونی هسدتند رفتدار هدذرا از
خود نشان نمیدهند و به ونوان نزم طبقهبنددی مدی شدوند .رضدايی ( )4934نشدان داده اسدت کده برخدی از فعدلهدای دو
ظرفيتی ايستا مانند داشتن و دانستن صورت مجهول ندارند ،زيرا دارای همة ويژهیهای سرنمونی فعلهای متعددی نيسدتند.
کرافت ( )11 :5004اشاره نموده است که با استفاده از سرنمون ردهشناختی میتوان معيداری را بده دسدت داد کده تواندايی
تعيين مقولة واژهانی زبانها را به صورت بينزبانی داشته باشد.
 .2-3سرنمون و مقولههای واژگاني
زبانشناسان معيارهای متفاوتی نرير واجی ،ساختواژی ،واژهانی ،معنايی و نحوی را به منرور تعرين اين مقولدههدا بده کدار
بردهاند (ديدسون .)5040،مشدلی که در استفاده از اين معيارها وجود دارد اين است کده اسدتفاده از ايدن معيارهدا همدواره
نتيجه يدسانی را در بر ندارد .به ونوان نمونه ،کريستال ( )4313معيارهای زير را برای تعيين اسم در زبدان انگليسدی در نردر
هرفته است (به نقل از اورا و هست.)5044،
-4

کاربرد به ونوان نهاد
Rigvedic
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تصرين شمار

-9

همايی با حر

-1

نشانة تصريفی ويژه اسم

3

تعرين

معيارهای فو اسمها را به چند طبقه تقسيم میکنند .يک طبقه مرکزی از اسدمهدا کده دارای هدر چهدار ويژهدی فدو
میباشند مانند  hardshipدو طبقة کمتر مرکزی که دارای سه معيار مذکور هستند  boyو  girlکه نشدانه تصدريفی دال
بر اسم بودن ندارند و  informationکه دارای تصرين شمار نيست .دستة سوم از اسمها فقط دارای دو معيار هسدتند بده
ونوان نمونه  newsمیتواند به ونوان نهاد به کار رود و دارای تصرين شدمار نيدز هسدت .قخدرين طبقدة اسدم يدک طبقدة
حاشيهای است که فقط دارای يک ويژهی يعنی کاربرد به ونوان نهاد است مانند . phonetics
اورا و هست ( )5044نشان دادهاند که اين رويدرد با مشدالتی جدی روبرو است .نخسدت قنکده تعيدين ويژهدیهدای
تعيينکننده وضويت در طبقه اختياری است .بر اساس معيارهای کريستال واژههای  boyو  girlدر مقايسده بدا واژههدايی
مانند  hardshipحاشيهای محسوس میشوند زيرا نشانة تصريفی مخصوص اسم را ندارند .با ايدن حدال  hardshipيدک
اسم مشتق است و اصلی دانستن اسم مشتق در برابر اسم بسيط معقول به نرر نمیرسد .ايراد دوم اين رويدرد اين است کده
اهر حتی قادر باشيم مجمووهای از مشخصههای معتبر در تعيين مقولة واژهانی تعيين نماييم تعداد مشخصهها در تعيين اسدم
يا فعل سرنمون تعيين کننده نخواهد بود؛ زيرا برخی از مشخصهها مهمتر هستند.
کرافت ( )419: 5009مینويسد که يدی از بارزترين جهانیهای نامحدود در زبانهای جهان وجود برخی از مقولههدای
واژهانی مانند اسم و فعل است .با اين حال او معتقد است که تعرين اين مقولههدای جهدانی در چدارچوس يدک رويددرد
بينزبانی چندان قسان نيست.کرافت ( )413: 5009اشاره نموده است که اهر بر قن باشديم کده مقولدههدای واژهدانی را بده
ونوان يک کل بررسی نماييم نيازمند يک م لفة ديگر در طبقهبندی خواهيم بود .اين معيار کنشهای هزارهای 4مدیباشدد
که شامل ارجاع ،5توصين 9و اسناد 1است .کرافت ( )11: 5004اين سه اصطالح را تعرين نموده است.کنش ارجاع يدک
مرجع خاص را مشخص نموده و يک پوشة شناختی 1برای قن ايجاد مینمايد که بده وسديلة قن ارجداعهدای هدممرجدع بدا
نخستين تراهر قن در متن مشخص شود.کنش اسناد چيزی را به مرجع اسناد میدهد .به ونوان مثدال محمدول جملدة علیي
آمد برای فاول قن اسناد محسوس میشود .برخال

ارجاع کنش اسنادی پوشة شناختی برای وضعيت امر بيان شده ايجاد

نمیکند .کنش هزارهای توصين موجب شناسايی بيشتر مرجع می شود .توصينهر ويژهیهای بيشتری از مرجدع را بيدان
مینمايد .به ونوان نمونه در هروه اسمی کتاب خیوب صدفت خدوس دارای کدنش هدزارهای توصدين اسدت و موجدب
شناسايی بيشتر مرجع اسم يعنی کتاس میشود.
1

3

1

کرافت ( )411 :5009با ترکيب طبقة معنايی واژهها شامل چيز  ،ويژهدی و کدنش بدا کدنشهدای هدزارهای ارجداع،
توصين و اسناد شبدهای را با نه خانه به شدل زير معرفی مینمايد.
1

propositional act
reference
3
modification
4
predication
5
cognitive file
6
object
7
property
8
action
2
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جدول  :1مقولههای واژگاني بر اساس سرنمون ردهشناختي
توصیف

اسناد

ارجاع

صفتهای مشتق از اسم 2

اسمهای اسنادی3

ويژهی

اسمهای مشتق از صفت 4

صفت 5

صفتهای اسنادی 6

کنش

مصدر ،اسم مصدر7

صفت مفعولی ،بند موصولی 8

فعل 9

اسم 1

چيز

در اين شبده اسمها ،صفتها و فعلهای سرنمون به صورت مورس از سمت بانی راسدت بده سدمت پدايين چدر قدرار
میهيرند .در خانههای ديگر اين جدول اسامی سنتی ساختهای دستوری غير سرنمون مانند صدفت مشدتق ،اسدم مشدتق از
صفت ،مصدر ،اسم مصدر ،اسم مفعول و غيره که هر کدام ترکيبی از طبقدة معندايی و کدنش هدزارهای هسدتند نشدان داده
شده است .تفاوت ومدة اين ساخت ها در اين است که اينهدا ومومد قا از طريدق اشدتقا بده وجدود مدیقيندد .سدرنمونهدای
ردهشناختی مقولههای واژهانی در زير نشان داده شده است.
( )4اسم= <چيز ،ارجاع > مانند کتاس ،درخت ،خانه،
( )5فعل= <کنش ،اسناد > مانند رفت ،میدود ،نوشتند
( )9صفت=< ويژهی ،توصين > مانند زيبا ،بزرگ ،وسيع
ترکيب ويژهی و ارجاع نيازمند يک پسوند اسم ساز بر ويژهی است مانند اسمهای  leng-thو  red-nessدر زبان
انگليسی و کلمات زيبايی و خوبی در زبان فارسی .ترکيب ويژهی و اسناد و چيز و اسناد نيازمندد يدک فعدل ربطدی اسدت
مانندد  Emma is tallو Emma is a studentدر زبدان انگليسدی و معدادل فارسدی قنهدا .ترکيدب ارجداع و کدنش
صورتهای مصدر و اسم مصدر را در زبانهای فارسی و انگليسی پديد میقورد .ترکيب کنش و توصين اسدم مفعدول و
بند موصولی به وجود میقورد .ترکيب دو م لفة کنش هزارهای و طبقة معنايی فضای مفهدومی 4مقولدههدای واژهدانی در
زبانهای جهان را به صورت زير تشديل میدهد (جدول .)5
جدول  :2فضای مفهومي مقولههای واژگاني
ارجاع

توصیف

اسناد

چيز

چيز ،ارجاع دددددد

چيز ،توصينهردددد

چيز ،اسناد

ويژهی

ويژهی ،ارجاع ددد

ويژهی ،توصينهرددد

ويژهی  ،اسناد

کنش

کنش ،ارجاع دددد

کنش ،توصينهردددد

کنش ،اسناد

نزم به يادقوری است که از ترکيب طبقههای معنايی و کنشهای هزارهای  3خانه به دست میقيد .غير از خانههای ،4
 1و  3که به ترتيب اسم ،صفت و فعل سرنمون قرار میهيرد ،در ساير خانهها وموماق بيش از يک مقوله دستور سدنتی جدای
میهيرد .به ونوان نمونه در خانه  3مصدر و اسم مصدر قرار میهيرد.

conceptual space
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 . 4مصدر ،اسم مصدر و حاصل مصدر
بررسی انطبا جدول ( )4بر مقوله های واژهانی مختلن زبان فارسی از حوصلة يک مقاله خدارج اسدت .بندابراين ،در ايدن
بخش بررسی خود را محدود به مقولههای واژهانی مصدر ،اسم مصدر و حاصل مصدر میکنيم و تالش خواهيم نمود کده
ببينيم قيا م لفههای مد نرر کرافت میتواند تمايز ميان مصدر ،اسم مصدر و حاصل مصدر در زبان فارسی را تبيدين نمايدد.
در دستورهای سنتی زبان فارسی در کنار اسم ،فعل و صفت به ونوان سده مقولدة واژهدانی اصدلی مقولدههدای ديگدری نيدز
معرفی شده است .مقولههای فروی وموماق به ونوان زير بخشی از مقولههای اصلی در نرر هرفته شدهاند .در ادامه به معرفدی
سه اصطالح مصدر ،اسم مصدر و حاصل مصدر میپردازيم.
 .1-4مصدر
دستورنويسان سنتی مصدر را کلمهای می دانند که پديد قمدن وملی يا حالتی را نشان دهد ،بددون قنکده بده زمدان اشداره
نمايد.قنها معتقدند که مصدر از نرر نوع کلمه اسم است زيرا با قنکه مفهدوم فعدل را بيدان مدیکندد چدون بيدانگر زمدان و
شخص نيست فعل محسوس نمیشود (ومادی حائری .)15: 4934،نشانة مصدر تدواژ  -anاست که به بن هذشدتة فعدلهدا
افزوده میشود .البته هنوز در دستورهای سنتی نشانة مصدر را -تن و -دن در نرر میهيرند (رضدايی )11 :4935 ،مصددر از
نرر مشخصههای سرنمونی به صورت زير خواهد بود.
( )1مصدر=< کنش ،ارجاع >
به بيان ديگر مصدر از نرر طبقة معنايی همانند فعل کنش محسوس میشود ،اما از نرر کنش هزارهای مانند اسم معدر
ارجاع است.
 .2-4اسم مصدر
معين ( )44: 4913می نويسد اسم مصدر اسمی است مشتق از فعدل و دال بدر معندی مصددر مانندد داندش ،خندده ،کدردار و
کشتار .از قنجا که اسم مصدر از بن حال و هذشته افعال و وند ساخته میشود ،میتوان اين مقوله را از نرر طبقدة معندايی و
کنش هزارهای به صورت زير نشان داد.
( )1اسم مصدر =< کنش ،ارجاع >
چنان که مشاهده می شود اسم مصدر هم مانند مصدر از دو م لفة کنش و ارجاع پديد میقيد .همان هونه که در پيشينه
اشاره هرديد در بسياری از دستورهای قديمیتر تمايز روشنی ميان اسم مصدر و حاصل مصدرتعيين نشده اسدت .هندوز در
دستورهای سنتی برخی اسم مصدر و حاصل مصدر را تحت يک ونوان واحد مطرح مینمايند .بده وندوان نمونده ،رضدايی
( )11:4935و خويينی ( )4935کلماتی مانند شادی و قدميت را اسم مصدر ناميدهاند .با اين وجود به نردر مدیرسدد اغلدب
کتاسهای دستور نرر معين ( )4913را در مورد تمايز اسم مصدر و حاصدل مصددر پذيرفتدهاندد و ومومداق کلمداتی را اسدم
مصدر میدانند که از بن فعل هرفته شده باشد.
 .3-4حاصل مصدر
معين ( )45: 4913حاصل مصدر را اسمی می داند که از اسم يا صفت مشتق شدده و بده معندای مصددر اسدت مانندد قهندی،
نيدی ،زندهی .شايان ذکر است که قريب و همداران ( )411: 4910حاصل مصدر را فقط برای کلمداتی بده کدار بدردهاندد
که از افزودن -ار به بن ماضی افعال ساخته میشود مانند رفتار و ديدار .به وبدارت ديگدر ،قنچده را کده معدين اسدم مصددر
معرفی نموده است قريب و همداران به دو دسته تقسيم نمودهاند.قنها اسم مصدر را فقدط کلمداتی دانسدتهاندد کده از ريشدة
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فعلی بوده و پسوند اشتقاقی -ش به قنها اضافه شده باشد .قنچه که در دستور سنتی تحت ونوان حاصل مصدر معرفی شدده
است از نرر مشخصههای طبقة معنايی و کنش هزارهای به دو مقولة مختلن تعلق دارد .اهر حاصل مصدر از صفت مشدتق
شده باشد به صورت < ويژهی ،ارجاع > خواهد بود و اهر از اسم مشتق شده باشد به صورت< چيز ،توصين >است.
( )1حاصل مصدر مشتق از صفت =< ويژهی ،ارجاع> مانند خوبی ،بزرهی
( )3حاصل مصدر مشتق ازاسم =< چيز ،توصين> مانند برادری ،فرزندی
چنانکه مشاهده میشود قنچه حاصل مصدر ناميده شده است از نرر مشخصدههدای سدرنمونی هديچ ارتبداطی بده طبقدة
معنايی کنش ندارد .بنابراين ،قرار دادن قن در کنار مصدر و اسم مصدر هيچ توجيهی ندارد .حال بايد به اين پرسش پاسدخ
داد که چرا در دستورهای سنتی مقولهای به نام حاصل مصدر مطرح شده است .نگارنده با مراجعه به بسياری از کتاسهدای
دستور سنتی نتوانست به وجه تسمية حاصل مصدر دست پيدا کند .به نرر میرسد از قنجا که پسوند –ی در کلماتی مانندد
خوبی ،زيبايی و برادری بيانگر يک حالت ايستا و از نرر معنی به مفهوم خوس بودن ،زيبا بودن و برادر بودن است .دسدتور
نويسان به خاطر اين مفهوم بودن اين پسوند را حاصل مصدر ناميدهاند.به وبارتی مشابهتی ميان بودن و ساير مصددرها قائدل
شدهاند .با اين حال امروز در اغلب نرريههای زبانشناسی بودن به ونوان يک محمول ايستا فعدل محسدوس نمدیشدود؛ زيدرا
بيانگر کنش و ت يير نيست .شايان ذکر است که در قثاری مانند فرهنگ رشيدی و نهجاندس اصدطالح حاصدل مصددر بدا
ترديد نگريسته شده و مولفان اين قثار  -ی حاصل مصدر را  -ی نسبت دانستهاند (معين .)13 :4913 ،ندتة بسيار مهمدی را
که صادقی ( )4910به قن اشاره نموده اين است که پسوندی که در کلمات پشيمانی ،زندهی ،سستی و غيره ديده میشود
در تداول دستورنويسان ايرانی پسوند حاصل مصدر ناميده میشدود ،امدا در زبدانهدای اروپدايی قن را پسدوند اسدم معندی

4

مینامند که از نرر انطبا با معنی قن درستتر از نام فارسی قن است.
برخی از دستورنويسان تمايز ميان اسم مصدر و حاصل مصدر را غير ضروری دانستهاند .ومادی حائری معتقد است کده
فرقی ميان مفهوم اين دو نيست زيرا هر دو معنی مصدر را بيان می کنند .از نردر معدين ( )49 :4913تفداوت مصددر و اسدم
مصدر در اين است که اسم مصدر بر خال

مصدر از تجدد و حدوث بر کنار است .وی مدیافزايدد هدر هداه بخواهندد از

اسم مصدر حاصل معنی حدوث و تجدد مفهوم شود قن را بدا فعدل معدين (همددرد) مدیقورندد .در جددول ( )9مهمتدرين
مقولههای مورد بحپ در دستور سنتی با توجه به مشخصههای طبقة معنايی و کنش هزارهای قرار داده شدهاند.
جدول :3مقولههای واژگاني زبان فارسي بر اساس سرنمون ردهشناختي
ارجاع

توصیف

چيز

اسم :کتاس ،درخت

صدددفت نسدددبی (تهراندددی) و اسمهای اسنادی

ويژهی

اسم مشتق از صفت حاصل مصدر

حاصل مصدر (پالتويی)

(مسند)

صفت خوس ،زيبا

صفتهای اسنادی

خوبی ،زيبايی
کنش

اسناد

(مسند)

مصدر ،اسم مصدر ،مصدر کوتاه

صدددفت مفعدددولی (شدسدددته) فعل

)رفتن ،رفتار ،برهشت (

صفت لياقت(خدوردنی) ،بندد
موصولی
abstract suffix
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 .4-4مصدر کوتاه یا اسم مصدر
معين ( )15:4913صورتهايی نرير هذشت ،خريد ،نشست ،کاشت ،داشت ،و برداشت را مصدر کوتاه ناميده است .ديگر
دستورنويسان اين صورتها را اسم مصدر دانسته اند .تفاوت بارز اين کلمات با مصدر اين است که مدیتوانندد بدا همددرد
در ساخت فعل مرکب شرکت کنند در حالی که نمونههای ( )3نشان میدهند که مصدر کامل در چندين ترکيدبهدايی بده
کار نمیرود.
( )1خريد کردن ،هذشت کردن،برداشت کردن
(* )3خريدن کردن ،برداشتن کردن ،هذشتن کردن
به نرر میرسد حذ

نشانة مصدر باوپ ت يير مصدر به اسم مصدر میشود و نرر معين در مصددر کوتداه دانسدتن اينهدا

صحيح نيست .خود اين کلمات معنای اسم مصدر دارند و به همين دليدل از قنهدا اسدم مصددر اشدتقاقی سداخته نمدیشدود.
طباطبايی ( )441 :4931بر اين باور است که صورتهايی نرير ساخت ،دوخدت ،دريافدت حاصدل اشدتقا صدفر هسدتند و
مصدر کوتاه دانستن قنها درست نيست.
ساختن اسم از ريشة فعلی اختصاص به بن هذشته ندارد .قريب و همداران ( )495:4939اظهار نمودهاند کده از کلمداتی
مانند جنگ ،شتاس ،ترس ،خواس ،فهم اسم مصدر شينی ساخته نمیشود و همان ريشة فعلی به جدای اسدم مصددر بده کدار
میرود .اسم مصدر در ساخت هيچ صورت فعلی به کار نمیرود ،اما مصدر و مصدر کوتاه در ساختهدای فعلدی بده کدار
میروند .به ونوان نمونه مصدر کوتاه در فارسی معاصر در ساخت زمان قينده به کار میرود .برخی بر اين باوراندد کده در
فارسی معاصر مصدر در ساخت فعل به کار نمیرود و به جای قن بن هذشته ايفای نقش میکند (فاضل .)515:4935 ،امدا
اين سخن درست نيست؛ زيرا در ساخت زمان قينده ما مصدر کوتاه داريم نه بدن هذشدته بده وندوان نمونده در جملدة "مدن
خواهم رفت" رفت مصدر کوتاه است.اما همين کلمه در ترکيب رفت و برهشت اسم مصدر است.
وزين پور ( )11 :4930بر اين باور است که بن مضارع و بن ماضی خود اسم مصدر هستند .بنابراين نتيجه میهيريم کده
در صورت هايی که با بن ماضی برابر است به معنی مصدر کوتاه بودن نيسدت .از نردر ايشدان اسدم مصددر از همدة فعدلهدا
ساخته نمیشود و صورتهايی مانند شنوش ،ايستش ،قغازش نداريم.
به نرر نگارنده ولت اين که از همة فعل ها صورت اسم مصدر ساخته نشده است ايدن اسدت کده بدن ماضدی يدا مضدارع
بسياری از فعلها خود اسم مصدر هستند و در اين حالت ديگر زبان نيازی به ساختن اسم مصدر نددارد .در واقدع ،بدنهدای
ماضی و مضارع بر اثر فرايند اشتقا صفر به اسم تبديل می شوند ،اما چون از بدن فعلدی هرفتده شددهاندد بدا اسدم سدرنمون
فاصله دارند.
 .5-4اسم گزارهای یا اسم مصدر
چنانکه در بخش پيشينه ذکر هرديد کريمی دوستان ( )4911برخی از کلمات مانند حفظ ،اخراج ،انجدام ،تهيده را اسدامی
هزاره ای و برخی کلمات ديگر مانند فراموش ،مرخص ،واژهون ،محصور را صفت هزارهای ناميدده اسدت .ايشدان اظهدار
نموده اند که کلمات دستة نخست از برخی جهات مانند اسم هستند و از برخی جهات مانند فعل ومدل مدیکنندد .همچندين
کلمات دستة دوم برخی ويژهیهای صفت و برخی ويژهیهای فعل را دارندد .بدا توجده بده قنچده در ايدن جسدتار مطدرح
هرديد اسمهای هزارهای مد نرر کريمی دوستان را میتوان از نرر مولفههای سرنمونی مشابه اسم مصددر دانسدت زيدرا از
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دو مولفة ارجاع و کنش برخوردارند.
ندتة جالب در اين زمينه اين است کده اغلدب صدفتهدای هدزارهای مانندد محسدوس ،مدرخص ،محصدور ،مسدلوس در
فرهنگ معين به ونوان صفت مفعولی در نرر هرفته شدهاند .اين کلمات از زبان وربی وارد فارسدی شدده و از نردر معندايی
اسم مفعول هستند .بنابراين میتوان قنچه را کريمی دوستان صفت هزارهای ناميده است ترکيبی از مولفدههدای توصدين و
کنش در نرر هرفت .در واقع ،اسامی هزارهای از نرر کنش هزاره ای بر ارجداع و از نردر طبقدة معندايی بدر کدنش دنلدت
دارند .صفتهای هزاره ای مد نرر کريمی دوستان ترکيبی از دو مولفة توصين و کنش هستند .چنانکه کرباليدی صداد
و هلفام ( )4931نشان دادهاند وام واژههای بسياری از زبان وربی در باسهای مختلن مصدری در زبان فارسدی رواج يافتده
و در نقش اسم مصدر به کار میروند .در اينجا به برخی از اين صورتها در باسهای مختلن اشاره میشود.
( )40الن .افعال :اصالح ،ارشاد ،اخراج،
س .تفعيل :تسبيح ،تخصيص ،تألين ،تصميم
ج .تفاول :تواضع ،تمارض،تصاد ،
د .استفعال :استخراج ،استمداد ،استقرار،
ه .تفعل :تمدن ،تفو  ،تمرد ،تخلن
وجه مشترک تمام صورتهای فو اين است که میتوانند به ونوان ونصر غير فعلی در ساختمان فعدل مرکدب بده کدار
روند .در واقع اين کلمات که منشاء وربی دارند در زبان فارسی در نقش اسم مصدر به کار میروند .همچنين در پيشينه بده
نرر خويينی ( )4935اشاره هرديد که کلماتی مانند پرواز ،فرياد ،نگداه ،پرتداس ،مدرگ ،سدوهند و سدپاس را اسدم مصددر
بینشانه ناميده است .از نرر کاربرد اين کلمات هيچ تفاوتی با اسم مصدر ندارند .به وندوان نمونده کلمدهای مانندد پدرواز از
نرر کنش هزارهای بر ارجاع دنلت دارد ،اما از نرر طبقة معنايی بر چيز دنلت ندارد بلده بدر کدنش دنلدت دارد .بده نردر
میرسد اغلب اسمها و صفتهايی که به ونوان ونصر غير فعلی در ساخت فعل مرکب به کدار روندد از نردر رفتداری اسدم
مصدر محسوس میشوند .با توجه به قنچه در اين بخش بيان هرديد مشخص هرديد که اسم مصدر از نردر صدوری دارای
تنوع است و به اسم های مشتق از فعل منحصر نيست.
 .6-4معیار رفتاری
از نرر نشانداری رده شناختی معيار رفتاری بيانگر هر نوع شاهد از رفتار زبانی اسدت کده نشدان دهنددة ايدن اسدت کده يدک
ارزش از يک مقولة مفهومی از نرر دستوری پرکاربردتر از ديگری بوده و از نرر ردهشناختی بدینشدان اسدت .مقولدههدای
واژهانی غير سرنمون به اندازة مقولههای سرنمون يعنی اسم ،صفت و فعل دارای بالقوهی رفتاری نيستند.
در زبان فارسی همة اسمها را میتوان جمع بست ،اما بسياری از مصدرها را نمیتدوان بدا نشدانههدای جمدع بده کدار بدرد.
درزی ( )454: 4911ضمن ارائة استدنلهايی در اثبات اسم بودن مصدر به ايدن ندتده اذودان دارد کده همدة صدورتهدای
مصدری زبان فارسی را نمیتوان جمع بست .ايشان جملههای زير را به ونوان نمونه مطرح نموده است.
( )44دولت پرداختن (*های) حقو کارمندان را به تعويق انداخت.
( )45امريدا فروختن (*های) تسليحات به ايران را ممنوع کرده است.
واقعيت قن است که بر خال

نرر درزی که ودم صورت جمدع در مصددر را يدک امدر اسدتثنايی دانسدته اسدت تعدداد
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مصدرهايی که صورت جمع ندارند بسيار زياد است و نمیتوان قن را يک استثنا دانست .چنان کده نموندههدای زيدر نشدان
میدهد والوه بر مصدرها بسياری از اسم مصدرها از جمله قنهايی که از بن حال يا هذشته فعل هرفته شدهاند نيدز صدورت
جمع ندارند.
( )49برهشت (*های) مسافران به دليل ترافيک جادهها به درازا میکشد.
( )41او هذشت (*ها) را از پدرش ياد هرفته است.
( )41خواس (*خواسهای) زياد باوپ افسردهی میشود.
( )41فروش (*فروشهای) اس  900به ايران ممنوع شد.
( )41پخت (*پختهای) نان از ساوت  1صبح شروع میشود.
()43در ورزش برد و باخت (*بردها و باختها) مهم نيست.
با توجه به نمونههای فو مشخص میهردد که بالقوهی رفتاری مصدر و اسم مصدر نسبت به اسم پدايينتر اسدت و ايدن
نشان میدهد که هر چند اين دو مقوله دارای ويژهی اسمی هستند ،اما با اسم سر نمون رفتار متفاوتی دارندد .ظهدور تددواژ
جمع از ويژهی های بارز اسم است اما مصدر و اسم مصدر از قنجا که اسم سدرنمون نيسدتند کمتدر جمدع بسدته مدیشدوند.
راسخمهند ( )4931با بررسی يک پيدرة محدود شامل  39مصدر ادوا نموده است که هيچکددام از مصددرهای مدذکور بدا
نشانة جمع به کار نرفتهاند .ايشان اظهار میدارند که درست است که مصدر میتواندد نشدانة جمدع بپدذيرد ،امدا در کداربرد
واقعی زبان اين امر چندان متداول نيست.
 .7-4تفاوت رفتاری مصدر و اسم مصدر
در بخش قبلی نشان داده شد که مصدر و اسم مصدر به دليل اين که از نرر طبقة معنايی و کنش هدزارهای يدسدان هسدتند
در برابر اسم سرنمون تفاوت رفتاری مشابهی از خود بروز میدهند .با اين حال اهر مصدر و اسم مصددر را بدا هدم مقايسده
نماييم خواهيم ديد که اين دو تفاوتهای مهمدی نيدز بدا هدم دارندد .اسدم مصددر و مصددر در يدک خانده از جددول قدرار
میهيرند .مصدر بر خال

اسم مصدر میتواند همچون فعل به صورت منفی و مجهول به کدار رود ،امدا اسدم مصددر ايدن

هونه نيست .بدينترتيب معلوم میشود که اوضای درون يک خانه غير سرنمون نيز تشديل يدک پيوسدتار را مدیدهندد .در
اينجا بايد هفت که هر چند اسم مصدر و مصدر به وندوان مقولدههدای غيدر سدرنمون دارای دو م لفدة < ارجداع ،کدنش >
هستند ،اما مصدر بيشتر به سمت کنش متمايل است و اسم مصدر ويژهی ارجداوی بيشدتری دارد .جددول مطدرح شدده بده
وسيلة کرافت فضای مفهومی مقولههای واژهانی را به صورت جهانی بيان میکند .با اين حال در مدورد زبدانهدای خداص
ممدن است هاهی بيش از يک وضو در يک خانه قرار هيرند .به ونوان نمونه ،خاندة مرکدب از < کدنش ،توصدين > در
جدول ( )9صفت مفعولی ،صفت لياقت و بند موصولی را در خود جای میدهد .به نرر میرسدد بدا اسدتفاده از م لفدههدای
کرافت نتوان بين اوضای يک خانه تمايز ايجاد نمود .برای متمايز نمودن اين موارد از معيارهای صوری و نقشدی ويدژة هدر
زبان میتوان استفاده نمود.
 . 5نتیجهگیری
در اين جستار نشان داده شد که در رويدرد سرنمون ردهشناختی مقولههای واژهانی بر اساس دو مولفة کدنش هدزارهای و
طبقة معنايی متمايز میشوند .بر اين اساس مصدر نه فعل سرنمونی است و نه اسم سر نمون ،در حدالی کده ويژهدیهدايی از
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هر دو مقوله را دارد .همچنين ،اسم مصدر از نرر معنايی و کنش هزارهای هيچ تفاوتی با مصددر نددارد غيدر از ايدن کده از
ريشه فعلی مشتق شده و از نرر صوری فاقد پسوند مصدر ساز است .تفاوت مهم مصددر و اسدم مصددر در ايدن اسدت کده
مصدر به فعل نزديکتر است و اسم مصدر به اسم .مصدر را میتوان به صورت منفی به کدار بدرد ،امدا اسدم مصددر چندين
قابليتی ندارد .برخال

بعضی از دستور نويسان که حاصل مصدر و اسم مصدر را يدی دانستهاند مشخص هرديد کده ايدن

دو مفهوم کامالق متفاوت هستند .حاصل مصدر بر خال

اسم مصدر هيچگونه دنلتدی بدر کدنش نمدیکندد و بيشدتر بيدانگر

حالت است .قنچه حاصل مصدر ناميده شده است از نرر مشخصههای سرنمونی هيچ ارتباطی به طبقة معنايی کنش ندارد.
بنابراين ،قرار دادن قن در کنار مصدر و اسم مصدر هيچ توجيهی ندارد .با اين حال اسدم مصددر همدواره بدا وندد اشدتقاقی
قشدار ساخته نمیشود و برخی کلمات بدون هيچ نشانهای از نرر کنش هزارهای دنلت بر اسم مصددر مدینمايندد ،مانندد
پرواز و يا سوهند و بسياری از کلمات دخيل وربی همچون تحصيل ،تقسيم و غيره.
قنچه در اين جستار بيان هرديد نشان میدهد که در دستور سنتی استفاده از اصطالحاتی همچون اسم مصددر و حاصدل
مصدر ،در ارتباط با مقولههای واژهانی ناشی از اين درک بوده است که اينها دارای تفاوتهای رفتاری با مصددر هسدتند
و تالش شده است که اين تفاوتها تبيين هردد .با اين حال از قنجا که دسدتور سدنتی تحدت تدأثير منطدق ارسدطويی اسدت
مقولهها را به شدل مطلق در نرر هرفتهاند و در راستای اين مطلقانگاری تالش کردهاند اينها را تعرين نمايند .در واقدع،
دستورنويسان سنتی بر اساس تفاوت رفتاری اين مقولهها قنها را از هم متمايز نموده و برای هر کدام ندامی برهزيددهاندد .بدا
اين حال قشفتگی زيادی در کتاس های دستور سنتی وجود دارد و در بعضی از ايدن قثدار مدرز دقيقدی ميدان اسدم مصددر و
حاصل مصدر مشخص نشده است.
کنشهزارهای و طبقة معنايی در بسياری از موارد بيش از يک مقولة دستور سنتی را نمايندهی میکنند .به ونوان نمونده
ترکيب کنش و ارجاع مصدر ،اسم مصدر و مصدر کوتاه را نمايندهی میکند .بنابراين م لفههای کنش هدزارهای و طبقدة
معنايی معياری جهت تمايز مصدر از اسم مصدر و مصدر کوتاه به ما ارائه نمیدهد .اين امر نشان میدهدد کده م لفدههدای
سرنمونی کرافت يک نارسايی ومده دارد و قن اين است که مقولهها را به دو دستة بینشان و حاشيهای تقسيم مدیکندد در
حالی که قادر نيست مقولههای بینشان را از بینشانتر و حاشيهایها را از حاشيهایترها متمايز نمايد .با اين حدال در درون
هر خانه میتوان با استفاده از معيارهای صوری و رفتاری ميان اوضای قن تمايز به وجود قورد .بده وندوان نمونده مصددر از
نرر ساختواژی نشانه دارد .اسم مصدر نشانة صوری مصدر را ندارد و برخال

مصدر صورت منفدی نددارد .ندتدة ديگدری

که اشاره به قن نزم است اين است که برخی از زبانشناسان در ارتباط با پيوستاری بودن مقولههای واژهانی قائل به وجدود
يک تناقض شدهاند زيرا به زوم قنان با وجود کانونهای بینشان و مطلق شاهد نقاط پيرامونی و نسبی نيز هستيم .ما در اين
مقاله نشان دادهايم که اين هونه نيست و در نرام پيوستاری هيچ چيز مطلقی وجود ندارد.اهر صدها اسم در زبان فارسی بدر
اساس م لفههای سرنمونی در يک محدودة بینشان در نقشة معنايی قرار میهيرند به اين معنا نيست که همة قنها به يدک
اندازه بینشان هستند.
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