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The study of polysemy of derivative suffix "ین-" based on literal texts
Aliakbar Bagheri Khalili
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Abstract
Derivational word, based on the structural theory, is made up of a free morpheme
and at least an affix. Based on this theory, the root of the derived word is not
necessarily verbal; it can be a nominal or adjectival, etc. Furthermore, an affix can
change the category and the meaning of the word and create polysemy. A polysemy
is a linguistic unit having multiple meanings (Safavid, 1390: 111). Polysemy is
studied in different levels such as morpheme, word, phrase and sentence; and
conveying meaning, special usage and aesthetic aspect are some of the reasons of
polysemy (Ibid: 111, 113). Polysemy in syntactic level means that “morphemes
induce different functions or meanings with different units while they are placed in
syntagmatic axis” (Ibid). Polysemy in this study is mainly of the tense type and the
unit to be studied is the morpheme (ین-) in Farsi which will be considered in
syntagmatic axis.
1. Lexical Meaning
The morpheme (ین-) in Persian language is one of the suffixes which is annexed to
parts of speech such noun, adverb, adjective, pronoun and even verb. In some of
these cases, the category of word changes and in some it remains unchanged. One of
the discussions about the derivational suffix (ین-) is word-formation and
semanticization to lexemes. Suffix (ین-) is substituted in the adjective position
functions as semanticization not conveying meaning. Some of the most important
sorts of semanticization can be cited as follows:
1) Material: Suffix (ین-) is mostly used to indicate the material of the substantive or
the noun substituted by it, such as ‘ahanin’ and ‘charmin’.
2) Tense: Suffix (ین-) sometimes is used to indicate time proportion such as
‘emroozin’, ‘dooshin’, and ‘emsalin’.
3. Ordinal: Suffix (ین-) in some case is the sign of ordinal adjective such as ‘avvalin’,
‘dovvomin’, ‘nakhostin’, and ‘akharin’.
4. Similarity: One of the semantic functions of suffix (ین-) is similarity. It can be
considered in different aspects: 1) Similarity in Color: the words derived from suffix
(ین-) indicate different colors considering contextual conditions such as ‘bossadin’,
‘aghighin’, ‘meshkin’, and ‘anbarin’ 1) Similarity in Nature: sometimes the purpose
of using derivational adjectives from suffix (ین-) is to create natural similarity
between adjective and substantive such as ‘ahanin’ and ‘rooin’ sometimes indicate


Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
aabagheri@umz.ac.ir

Ph. D. Student of Persian Language and Literature in University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
rojaadineh@yahoo.com
Received: 16.06.2014
Accepted: 17.10.2015
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

16

Literary Arts, 9th Year, No. 19, Summer 2017

hardness and impenetrability rather than material 3) Similarity in Smell and Scent
like ‘anbarin’ or similarity in taste and flavor like ‘shakarin’ and ‘shirin’.
5. Weakness and Debility: one of the points which must be considered in studying
the semantics of derived words from suffix (ین-) is the significativeness based on the
sentence context. For example, the adjective ‘barfin’ in the compound ‘shire barfin’ ,
although it means ‘made of’ snow, it here does not refer to the material but it
functions as an adjective. It is attributed to the weakness and debility of ‘snow’
which gives the concept of weakness and debility to its substantive ‘shir’. It is the
same as in the compounds of ‘tanesofalin’ and ‘kaghazindivar’
6. Implication and Mixture / participle: the derived suffix of (ین-) sometimes
signifies the concept of implication and mixture and grammatically it is considered
as participle such as ‘khoonin’ in ‘tire khoonin’ or ‘meshkin’ in ‘meshkinghobar’.
7. Possession: Some of the relative adjectives with the suffix (ین-) indicate the
concept of ‘subject’ and in such cases the possessor of the adjective is a state or
phenomenon such as ‘ghamin’, ‘khashmginand, and ‘rashkin’.
8. Noun Thing: Suffix (ین-) hardly makes a noun thing added to an imperative verb.
For example, ‘koobin’ means made of wood by which in the past the launderers beat
the dirty clothes to be washed.
2. Transmission of Meaning
Transmission of meaning as one of reasons of existence of polysemy “actually is a
kind of semantic extension and Olman believes that they are usually manifested in
adjectives. For a linguistic form, they find different meanings because of syntagmatic
structures with other forms which at first they are fully dependent on syntagmatic
forms and then they find different meanings for speakers” (Safavi, 1390: 114, 247).
Therefore, meaning transmission and semantic extension in derived words with
suffix (ین-) occur when the derived word loses its position and participial function in
the syntagmatic axis, replaced the noun and accepts its functions and roles. For
example, in Persian language the word ‘negarin’ is a relative adjective in
paradigmatic axis and in some cases it rests in the position of adjective in
syntagmatic axis and its meaning is dependent on noun such as ‘negaringolshan’. But
it sometimes substitutes the noun under the influence of semantic association, and
transfers the meaning of substantive to it. In this way, one of the meanings of
‘negarin’ in pure Persian is ‘sweetheart’ and it has been so established in semantic
extension that ‘mashoogh’ has turned into one of the real meanings of it and its usage
with substantive is not common.
3. Rhetorical Figures
Applying rhetorical figures is one of the functions of derived words with suffix (ین-)
to convey meaning and another reason for existing of polysemy and in addition to
using words, it is appeared in metaphoric and figurative forms, syllepsis, equivoque,
oxymoron and zeugma.
Keyword: Suffix “ین-”, polysemy, meaning transfer, figurative use
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بررسی چندمعنایی در پسوند اشتقاقی «ین» با تکیه بر متون ادبی


علیاکبر باقری خلیلی  ،روجا آدینه پورباقری
چکیده

واژة مشتق در دستورهای مبتنی بر نظریة ساختاری آن است که از یک تکواژ آزاد و دست کم یک وند ساخته شده باشد .بر اساس
این نظریه ،پایهواژة کلمات مشتق الزاماً فعلی نیست و میتواند اسمی و وصفی و ...نیز باشد .همچنین ،وند میتواندد موولدهونوو و
معنای واژه را تغییر دهد و چندمعنایی پدید آورد .چندمعنایی یعنی یک واژه از چند معنی برخدوردار باشدد و مدیتواندد در سد
تکواژ ،واژه ،گروه و جمله بررسی شود .انتوال معنا ،هنرآفرینی و کاربرد ویژه از مهمترین علل پیدایش چندمعناییاند .پسوند «یدن»
از پسوندهای زایا و فعال زبان فارسی است که با ساختن واژگان اشتواقی ،چندمعنایی پدید میآورد .نوو واژگان مشدتق از پسدوند
«ین» غالباً صفت نسبی است و بنابراین ،در جایگاه صفت مینشینند و معانیشان وابسدته بده همنشدین ،یعندی موصدوا آنهاسدت.
واژگان مذکور گاهی تحت تأثیر همنشینی معنایی ،جانشین موصوا میشوند و تغییدر موولده ،انتودال و افدزایش معندایی را سدب
میگردند .هنرآفرینی از دیگر کارکردهای واژگان اشتواقی با پسوند «ین» برای انتوال معنا و عامل دیگر پیدایش چنددمعنایی اسدت
که افزون بر کاربرد واژگان بهشکل استعاری و مجازی ،بهصورت آرایههای استخدام ،ایهام ،تضاد و جناس نیز نمود پیدا میکند.
کلیدواژهها :پسوند «ین» ،چندمعنایی ،انتوال معنا ،هنرآفرینی
 -1درآمد
یکی از ویژگیهای کلمه بهخصوص اسم و صفت ،ساختمان آنهاست .خانلری ساختمان اسم و صفت را به سه ندوو توسدیم کدرده
است )1 :ساده  )2مرکّ

 )3مشتق ،و یکی از گونههای اسم و صفتِ مرکّ

را ترکی

یک کلمة مستول با «جزء پیوند» (پیشوند یدا

پسوند) دانسته .او مشتق را اسم یا صفتی میداند که از مادة ماضی یا مضارو سداخته شددهباشدد ( .)171-159 :1363دسدتور پدن
استاد ساختمان اسم را به چهار نوو توسیم کرده است )1 :سادهومفرد  )2مرکّ
جزء پیوند را مرکّ

میشناسد (قری

 )3جامد  )4مشتق ،و مانند خدانلری کلمدات دارای

و دیگران .)33-31 :1368 ،توسیمبندی خیامپور دقیواً همچون توسیم بندی دستور پن استاد

است ،جز اینکه بهجای اسم سادهومفرد ،اسم بسیط بهکار میبرد ( .)34-33 :1341انوری و احمدی گیدوی نیدز توسدیمبنددی پدن
استاد و خیامپور را ذکر میکنند (2 :1368و 81و  .)100-96فرشیدورد میآورد کلمه از نظر ساختمان بر دو قسم است )1 :بسیط یا
سازهای یا نخستین  )2غیربسیط یا ثانوی یا دومین؛ و کلمة غیربسیط را به چهار نوو توسیم نمدوده اسدت :الدم) مشدتق ،ب) شدبه
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران (مسؤول مکاتبات)
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مشتق ،ج) مرکّ  ،د) پیچیده ( .)167-166 :1384توسیمبندیهای ارائهشده را میتوان از گروه دستورهای سنّتی بهشدمارآورد ،امدا
دستورهایی که بر مبنای نظریة ساختاری نوشته شده است ،توسیمبندی نسبتاً دقیقتری ارائه کردهاند که براساس آن ،سداختار کلمده
را چهار گونه برشمردهاند )1 :ساده  )2مرکّ

 )3مشتق  )4مشتق -مرکّ  .از دیدگاه این گدروه ،مشدتق آن اسدت کده در سداختمان آن

یک تکواژ آزاد و دست کم یک «وند» وجود داشتهباشدد (وحیددیان و عمراندی 94-92 :1379 ،و  .)107در توسدیمبنددی مدذکور ،دو
نکتة مهم را در بارة کلمات مشتق باید در نظر داشت ،یکی اینکه تکواژ آزاد در کلمات مشتق الزاماً فعلی نیست بلکه میتواندد فعلدی،
اسمی ،صفتی و ...نیز باشد؛ دیگر اینکه «وند» یا تکواژِ وابسته میتواند موولهو ندوو و معندای واژه را  -دسدت کدم از لحداب قدب

و

بسط -تغییر دهد؛ مثل شیر +ین= شیرین ،که از یک طرا از لحاب نوو از اسم به صفت تغییر کرد و تغییر معنایی را هم پذیرفتده ،و از
طرا دیگر ،میتواند در بافتهای خاص خود ،کارکرد اسمی هم داشتهباشد .بنا بر این ،تعریم و مصادیق واژة مشتق در این پژوهش
مبتنی بر دستور ساختاری است و پسوند «ین» یکی از پسوندهای زنده و پویا و پر بسامد زبان فارسی است که کمتر بهصورت مسدتول
بررسی شده و با توجه به اهمیّت ،این پسوند در این پژوهش در متون ادبی مورد کنکاش قرار گرفته است.
 -2سؤال و فرضیۀ پژوهش
سؤال پژوهش این است که کارکردهای پسوند اشتواقی «ین» چیست؟
فرضیة پژوهش حاضر مبتنی است بر اینکه پسوند «ین» سه کارکرد دارد )1 :کارکرد ساختاری که میتواند موج
نووو کلمات شود )2 .کارکرد معنایی که سب

تغییر مووله یا

شکلگیری چندمعنایی میگردد )3 .کارکرد هنری که در متون ادبدی اسدباب زیبدایی

سخن را فراهممیسازد.
 -3روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی و واحد تحلیل بیتهایی از متون ادبی است که پسوند اشتواقی «ین» در آنها بهکار رفتهاست.
 -4پیشینۀ پژوهش
چندمعنایی در س

تکواژ بهصورت محدود توسط برخی از پژوهشگران بررسی شدهاسدت .کشدانی ( )1371از جملده محوودانی

است که در کتاب «اشتواق پسوندی در زبان فارسی امروز» تکواژهای زبان فارسی را مورد تحلیل قرارداده ،اما تحلیلهدای وی بدر
پایة «چندمعنایی» نیست .کلباسی ( )1371نیز در فصل چهارم کتابِ ساخت اشتواقی واژه در فارسی امروز ،به بررسی معانی برخدی
پسوندها روی آوردهاست .جز کشانی ،دیگران کمتر به بررسی معنا یا چندمعنایی پسوندها بهویژه پسوند اشتواقی «ین» پرداختهاندد
و آنچه در کتابهای دستوری آمده نیز بسیار مختصر است (خدانلری166-165 :1363 ،؛ قرید

و دیگدران60 :1368 ،؛ خیدامپور،

48 :1341؛ انوری و احمدی2 :1368 ،و.)147-145
 -5چارچوب مفهومی پژوهش
 -1-5واژه
چون «وند» در واحد بزرگتر ،یعنی واژه بهکار میرود ،شایستهاست ابتدا تعریفی از واژه به دست داده شود .واژه «از نظدر سداخت
صرفی از یک یا چند واژک تشکیل شده و در سلسله مرات

واحدهای دستوری زبان در ساختمان گروه بهکدار مدیرود» (کلباسدی،

 )21 :1371و واژک یا تکواژ «کوچکترین واحد معنیدار یا نوشدار زبان است که در سلسلهمرات

واحدهای دسدتوری زبدان در

ساختمان واژه بهکار میرود» (همان) .واژک یا تکواژ به دو دسته توسیم میشود :الم) تکواژ قاموسی یا آزاد کده کداربرد و معندای
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مستول دارد و قابل توسیم به اجزای کوچکتر نیست؛ مانند کتاب ،هوا ،خوب؛ ب) تکواژ مویّد یا وابسته که معنا و کاربردی مستول
ندارد و در کنار واژک آزاد معنا پیدا میکند؛ مثل «گر» در کارگر یا «زار» در گلزار.
 -2-5وند/تکواژ
گفتهاند« :وند از انواو واژکِ مویّد است که بهتنهایی و بهطور مستول بهکار نمیرود» (همان .)22 :مشکوه الدینی نیز وند را یکدی
از زیرگروههای تکواژ میشناسد ( .)14 :1390وحیدیان نیز از وند با عندوان تکدواژ دسدتوری یداد مدیکندد و همچدون کلباسدی و
مشکوهالدینی آن را به دو دستة تصریفی و اشتواقی توسیم میکند ( .)7 :1379وند تصریفی ،تکدواژی اسدت کده کداربرد و معندای
مستول ندارد و با اضافهشدن به پایهواژه ،موولة آن را تغییر نمیدهد و معنای جدیدی نیز به آن اضافه نمیکند .این تکواژها «روابط
دستوری خاصی را در جمله نشان میدهند» (مشکوه الدینی ،)17 :1390 ،مثل نشانههای جمد یدا «ی» نکدره .وندد اشدتقاقی :بده
تکواژهایی گفته میشود که «تنها بهطور محدود بهعنوان پیشوند یا پسوند همراه پایهواژههای خاصی بهکار میروندد» (همدان.)16 :
این وندها چند ویژگی دارند )1 :غالباً موولة پایهواژه را تغییر میدهند و واژة متفاوت میسازند )2 .با همة پایهواژههای یدک دسدته
یا مووله بهکار نمیروند (همان ،)17-16:بهعنوان نمونه میتوان تکواژ «مند» را ذکر کرد که به اسمهایی چون کار ،داندش و هدوش
اضافه میشود و با ساخت کلماتِ جدیدِ کارمند ،دانشمند و هوشمند ،نوو آنها را از اسم به صفت تغییر میدهد اما نمدیتواندد بده
اسمهایی چون ترس و غم و خشم اضافه شود و واژههای ترسمند و غممند و خشممند بسازد .بندابراین ،مدیتدوان گفدت کداربرد
اینگونه وندها سماعی است ،نه قیاسی .وندهای اشتواقی خود به سه گونة پیشوند ،میانوند و پسوند نوسیم میشوند .پیشدوند قبدل
از پایهواژه ،پسوند بعد از آن و میاوند در درون پایهواژه جای دارد .با توجه به اینکه موضوو این مواله پسوند اشتواقی «ین» اسدت،
از بین وندها مختصری در بارة پسوند توضی داده خواهد شد.
 -3-5پسوند
مشکوهالدینی پسوند را تکواژ مشتقسازی میداند که همیشه بههمراه پایهواژه در ساخت واژة مشتق بهکار مدیرود .او واژههدای
مشتقِ پسوندی را به دو دستة فعلی و غیرِفعلی توسیم میکند ( ،)36-31 :1390اما کشانی تعریم جدیددی از پسدوند ارائده کدرده
مینویسد« :پسوند عنصر زبانی غیرِمستول(غیرقاموسی) و گاهی نیز مستول (قاموسی) است که به آخر یک کلمه کده ریشده نامیدده
میشود ،متصل میشود و غالباً در معنی و حالت دستوری آن تصرّا میکند (و گاهی هیچ تغییری در آنها بدهوجدود نمدیآورد) و
مشتواتی میسازد که معموالً در گروههای دستوری و لغوی خاص دستهبندی می شوند» ( .)5 :1371همچنین ،او پسوندها را به سه
گروه توسیم میکند :پسوندهای حویوی ،پسوندوارههای فعلی و پسوندوارههای اسمی (همان).
 -4-5چندمعنایی
چندمعنایی یعنی یک واحد زبانی از چند معنی برخوردار شود (صفوی .)111 :1390 ،الینز نیز میآورد« :در چنددمعنایی مدا بدا
یک واژه سر و کار داریم که چند معنی دارد  ...و یکی از عوامل اصلی و دخیل در تغییر معنی ،بسط استعاری است» (الینز:1391 ،
« .)91-89چندمعنایی را میتوان در س وح مختلفی چون تکواژ ،واژه ،گروه و جمله مدورد بررسدی قدرار داد ،هرچندد در سدنّت،
چندمعنایی تنها در س

واژه اهمیّت یافته و تحلیل آن نیز به همین س

محددود گشدتهاسدت ...اولمدان بده دو ندوو چنددمعنایی

همزمانی و در زمانی اشاره میکند  ...و به علل پیدایش چندمعنایی و طبوهبندی این علل میپردازد و در این بداره بده انتودال معندا،
کاربرد ویژه ،هنرآفرینی و تأثیرپذیری بیگانه اشاره میکند» (صفوی111 :1390 ،و .)113چندمعنایی در س

تکواژهدای دسدتوری

یعنی اینکه «تکواژها به هنگام همنشینی با واحدهای مختلم ،نوشهای متفاوت یا بهعبارت دقیقتر ،معانی متفاوتی را الوا میکنند»
(همان) .چندمعنایی در این مواله غالباً از نوو درزمانی و واحد بررسی ،تکواژ «ین» است که در همنشینی با پایهواژهها مورد توجده
قرار خواهد گرفت.
 -6واژگان اشتقاقی با پسوند «ین»
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پسوند «ین» از پسوندهای زایا و فعال زبان فارسی و توریباً پرکاربردترین پسوند پس از «ی» نسبت است .مهدمتدرین کدارکرد ایدن
پسوند در مباحث دستوری ،ساخت صفت نسبی است و پایهواژة آن میتواند اسم ،ضمیر ،صفت و ...باشد ،اما تغییر ساختاریی کده
با افزودن «ین» بر اساس کارکرد واژهها در بافت جملهها پدید میآید ،بدین شکل است که اسدمهدا گداه بده صدفت تغییدر موولده
میدهند و نوو یا طبوة دستوریشان عوض میشود و گاه بر اساس جایگاه و کارکرد ،تغییر موولهونوو نمدیدهندد و ندووِ پایدهواژه
ثابت میماند .بنابراین ،برای تبیین ساختار واژگانِ اشتواقی با پسوند «ین» ،ضرورت دارد تا سداختار ایدن قبیدل واژههدا بدهصدورت
همزمانی یا در زمانی و بر اساس پایهواژه و تأثیرگذاری معنایی «ین» بر آنها بررسی شود .در همین باره ،مثالً ضمیر هم بده صدفت
تغییر مووله میدهد و هم ضمیر باقی میماند ولی صفتها غالباً بدون تغییر نوو ،در درون طبوة خود دسدتخوش تغییدر بده صدفت
نسبی ،شمارشی ،پرسشی و ...میشوند .جدول زیر نمودار این امر است:
پایهواژه

تغییر ساختار /مقوله

آهن ،بسّد :اسم ذات

آهنین ،بسّدین :صفت نسبی

نگار ،پوست :اسم ذات

نگارین ،پوستین :اسم ذات

خشم ،غم :اسم معنی

خشمین ،غمین :صفت نسبی

دوم ،چندم :صفت شمارشی ترتیبی

دومین ،چندمین :صفت شمارشی ترتیبی

بزرگتر ،بهتر و مِه :صفت تفضیلی

بزرگترین ،بهترین و مهین :صفت عالی

کدام :صفتوضمیرپرسشی

کدامین :صفتوضمیرپرسشی

پس ،پیش :قید

پسین ،پیشین :صفت نسبی

خوش ،تار ،نو  :صفت م لق

خوشین ،تارین ،نوین :صفت نسبی

کوب ،بَز : ،بن مضارو

کوبین ،بَزین :صفت فاعلی

بُر ،مال  :بن مضارو

بُرین ،مالین :صفت نسبی در معنی صفت مفعولی

چنانکه در جدول فوق مشاهده میشود ،پسوند «ین» همیشه موولة پایهواژه را تغییر نمیدهد ،بلکه این کلمات بر اساس جایگاه
و کارکردشان در جمله ،گاه نوو یا موولة اولیّة خود را حفظ میکنند؛ یعنی اگرچه ساختارشان مثالً از «ساده» به «مشتق» تغییدر پیددا
کرده است ،موولةشان تغییر نمییابد؛ مثالً در این بیت:
جانددا کدددا سددنگدل بددیکفایددت اسددت

کو پیش زخم تیغ تدو جدان را سدپر نکدرد؟
(حافظ)168 :1377 ،

«کدام» صفت پرسشی و ساختارش ساده است و با تبدیل کردنش به «کددامین» ،اگرچده سداختارش از سداده بده مشدتق تغییدر
کردهاست ،موولهو نوو آن در بیت زیر همچنان بهعنوان صفت پرسشی ثابت مانده است:
کدامین بار کداال سدوی منزلگده رسدد آخدر

کدده هشددیار اسددت ،کددی بیدددار ،کددی بیمددار؟
(یوشی )593 :1389 ،

کدامین باد بیپروا و دانة این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد؟ (سپهری)120 :1363 ،
نمونههایی را از آنچه در جدول باال ذکر شد ،میتوان در محور همنشینی بیتهای زیر مشاهده کرد:



اسم ذات « +ین» = صفت
بلددی نخددل خرمددای مددریم بخندددد بددر آن

نخدد دلِ مددددومینکدددده غددددیالن نمایددددد
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(خاقانی ،1375 ،ج)222 :1



اسم ذات « +ین» = اسم ذات
همدددی پوسدددتین بدددود پوشددیدنددددش

ز ارزن بدددددددی نیددددددز جوشددددددیدنش
(فردوسی ،1389 ،ج)195 : 8



اسم معنا « +ین» = اسم معنا
خشمین بر آن کسی شو کز وی گزیر باشدد

یددا غیددر خدداک پددایش کددس دسددتگیر باشددد
(بلخی ،1387 ،ج)341 :1



صفت شمارشی « +ین» = صفت شمارشی
پنجمدددین کشدددددور از تدددددو آبددددادان

وز تدددو شدددش کشددددور دگدددر شددددادان
(نظامی ،پ)31 :1386

صفت تفضیلی( برتر) « +ین»= صفت عالی(برترین)
رفت ،خفت ،حیم و او بهترین ،عزیزترین دوستان منو جان من و عزیزتر از جان من (اخوان)92 :1389 ،



قید« +ین» = صفت
نددور نخسددتین شددناس و صددورِ پسددین دان

روح و جسددد را بدده هددم هددوای صددفاهان
(خاقانی ،1375 ،ج)425 :1

هابیل را نام نخستین بود...و یوسم ،برادرم نیز و تنها به جرم نام تو و چندین هزار سال و زندانی عزیدز زلیخدا بدود (امدینپدور،
)264 :1389
 -7معانی واژگانی در پسوند اشتقاقی «ین»
یکی از موضوعات قابلبحث در بارة پسوند اشتواقی «ین» ،واژهسازی و معنابخشی به واژهپایههاست .پسوند «ین» در ایدن کدارکرد
در جایگاه صفت واق شده است ،وظیفة معنابخشی را بر عهده دارد ،نه انتوال معنا را .گونههای معناسازی آن را میتدوان بده قدرار
ذیل ذکر کرد:
 )1جنس :پسوند «ین» غالباً برای بیان جنس موصوا یا اسمی که جانشین آن شده بهکار میرود ،مثل :آهنین ،آتشدین ،بدرفین،
حریرین جامه را بر تن زدش چاکو بلورینْ سینه را میکوفت بیبداک (گرگدانی.)70:1381 ،
ْ
حریرین ،چرمین ،فوالدین ،گندمین« :
بدیهی است که «حریرین» در بیت مذکور میتواند دال بر ل افت جامه ،ثروت و اشرافیّت صاح

آن نیز باشدد ،امدا اینجدا معندای

اصلی واژهپایهها در هریک از مدخلها مورد توجه قرارگرفته است ،نه معانی ضمنیشان )2 .زمان :پسوند «ین» گاه بیدانگر نسدبت
زمانی است؛ نظیر امروزین ،دوشین ،پرندوشین ،امسالین ،پارین« :در خزان و باد خوا حق گریزوآن شدوایقهدای پدارین را بریدز»
(بلخی :1379 ،د6و« .)200پادشاه فت بر تختش لمیده است ،و بس ش

دوشین بر او سدنگین و بدزم آشدوب بگذشدته» (یوشدی ،

« .)631 :1389چگونه میشد در رگهای بیفضای این تصویر و همة گرمی خواب دوشین را ریخت؟» (سپهری.)86 :1363 ،
 )3جهت و مکان :پایین ،زیرین ،فرودین ،زبرین ،باالیین« :جانست ز آسیاش سنگ زیرین /این صورت بیودرار باالیین اسدت»
(بلخی :1387:د2و« .)1301زی جوهران علوی رهبرگشتو این جوهرکثیم فرودینم» (ناصرخسرو.)136 :1368 ،
 )4ترتیب :پسوند «ین» در پارهای از موارد نشانة صفت ترتیبی است؛ مانند اوّلین ،دومین ،نخسدتین ،آخدرین ،واپسدین ،و ایدن در
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حالتی است که وابستة اسم قرارگیرد؛ مثل دومین و واپسین در« :چندانکه نگه میکنم ای رشک پریو بارِ دومدین از اوّلدین خدوبتری»
(سعدی« .)698 :1387 ،بهر دو باره زادن جانت ز امهاتو زین واپسین مشیمة دیگدر گذشدتنی اسدت» (خاقدانی1 :1375 ،و ،)698امدا
واژگان اشتواقی از پسوند «ین» میتوانند در جایگاه اسم قرار گرفته نوشهای اسم را بپذیرند؛ مثالً در بیت مذکور از سدعدی« ،اوّلدین»
در جایگاه اسم نشسته و نوش متمّمی پذیرفته یا «پایین و هشتمین» در بیتهای زیر نوش نهادو مسندالیه را پذیرفته است:
از بن هربرگی وهمی آویزان و و کالمی نی ،و نامی نی .و پایین ،جادة بدیرنگدی .و بداال ،خورشدید همدیهنگی (سدپهری:1363 ،
.)255
هشددددتمین هسددددت خانددددة نکبددددات

کددددده از آن مدددددرد را رسدددددد آفدددددات
(سنایی)701 :1387 ،

 )5شباهت :از دیگر کارکردهای معنایی پسوند «ین» شباهت و همانندی است .این شباهت میتواند از جهدات مختلفدی مدورد
توجه قرارگیرد؛ به قرار زیر:
 )1-5شباهت در رنگ :کلمات مشتق از پسوند «ین» با توجّه به موقعیّتهای بافتی بر رنگهای متفاوتی مانند سرخ ،سبز ،زرد،
سیاه ،سفید و ...داللت میکنند؛ مثالً کلماتی چون «بسدّین ،عویوین ،آتشین و خونین» بیانگر رنگِ «سرخ»اند:
شدده اسدت لد

معجدزآورت

خددونریز ماسددت غمددزة جددادوت پددس چددرا

خونینْ سل

حددال دل دور از ع ددویقِ آتشددین او مپ ددرس

این کبابِ تر به خون دل شد از اخگدر جددا

(خاقانی2 :1375 ،و)786
(صائ 1 :1371 ،و)6
و کلماتی مثل «مشکین و عنبرین» در بیتهای زیر ،رنگِ «سیاه» را بازگو میکنند:
در شددددبی عنبددددرین بدددددین خددددامی

کددددددرد بهددددددرام جنددددددگ بهرامددددددی
(نظامی ،پ)124 :1386

مدددداه آمددددد بدددرون از ابددددرِ مشدددکین

بددده شاهنشددده درآمدددد چشدددم شدددیرین
(همان)82 :

همچنین واژگانی چون «بلورین ،سیمین و مرمرین» حکایت از رنگِ «سفید» دارند:
جزیرههای بلورین به قیرگون دریا و به یک نظاره شدند ،و چو رقعههای سیه بر سپید پیراهن (اخوان)52 :1389 ،
ببددرد از مدددن قددرار و طاقددت و هددددوش

بدددت سندگددددیندلِ سدددیمین بنددداگوش
(حافظ)243 :1377 ،

صفت نسبی «زرین» گاه بر رنگ «زرد» داللت می کند:
گفتم کز بهدر خدرج هدیده پدذیرد ز مدن

عدارض سدیمین تدو ایدن رخ زریدن سددل
(خاقانی2 :1375 ،و)780

«زمرّدین» گاه رنگ «سبز» را با خود دارد:
کنددنددددد ز بدددداخ ،خدددددار و خدددددس را

گردیدددد چمدددددن ،زمدددرندین رندددددگ
(اعتصامی)245 :1374 ،

 )2-5شباهت در ماهیّت :گاهی هدا از کاربرد صفتهای مشتق از پسوند «ین» ایجاد ارتباط شدباهتِ مداهیّتی بدین صدفت و
موصوا است؛ مثالً در ابیات زیر ،شاعر با کاربرد «آهنین و رویین» بین سختی و محکمی آهن و روی با «دیوار و تن» راب ه ایجاد
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کرده و بدین شیوه ،استواری و آسی ناپذیری موصواها را اراده کرده است:
وگدددر راهددددم سراسدددر مدددددار بداشددددد

بدددرو صدددددد آهندددین دیدددددوار باشدددد
(گرگانی)182 :1381 ،

اگددر رویددین تنددی جدددسم آفددددت توسددت

همددان جدددان فریدددون شدددو کدده بدددودی
(بلخی :1387 ،د2و)988

البته تعیین اینکه معنای ماهیّتی یک واژه چیست ،بسیار سخت است؛ زیرا مؤلّفههای مختلفی میتوانند تعیینکننددة آن باشدند و
بررسی این معانی بهویژه در حوزة ادبیات که خیالپردازی و باریکاندیشی در آن ،نوش برجستهتری دارد ،دشوارتر مینمایدد؛ مدثالً
«سنگین» در بیتِ «ای که صبر از من طم داری و هوشو بارِ سنگین مینهی بر الغری» (سعدی ،)624 :1387 ،معنای «وزن زیداد»
دارد ،ولی در بیتِ «ببرد از مدن قرار و طاقددت و هددوشو بدتِ سندگددین دلِ سیددمین بندداگوش (حدافظ ،)243:1377 ،معندای
بیرحمی و قساوت قل

را با خود دارد.

 )3-5شباهت در بو و رایحه ،مثل «عنبرین» در« :آن گوی معنبر است در جی ویا بوی دهان عنبدرین بوسدت؟» (سدعدی:1387 ،
 .)667شباهت در طعم و مزه ،مانند «شکرین و شیرین» در« :ساقی آرد گه خمارشدکنو فود شدکرین ز داندة ندار» (خاقدانی:1375 ،
1و )258و «سرو زیبا و به زیبایی باالی تو نهو شهد شیرین و به شیرینی گفتار تو نیست» (سعدی)435 :1387 ،؛ و شباهت در شدک ،
مانند «نرگسین» در« :پیش در تو ،هر ش

خاقانی از هوایتو دو چشم نرگسین را خونابه بار کرده» (خاقانی2 :1375 ،و.)1013

 )6نهایت :در بیشتر کتابهای دستوری یکی از کارکردهای پسوند «ین» را ساخت «صفت عالی یا برترین» دانسته و در تعریم
آن آوردهاند« :موصوفی را در صفتی مشترک با همة موصواهای همجنس میسنجد و آن را بدر همگدان برتدری مدیدهدد .نشدانة
صفت برترین ،پسوند «ترین» است که به آخر صفت م لق افزوده مدیشدود :باهوشدترین ،بزرگتدرین» (اندوری و احمددی:1368 ،
2و .)59وحیدیان نیز صرا نظر از توضیحاتی که ذکر کرده ،ساخت صفت عالی یا برترین را چنین آورده اسدت« :صدفت بیدانی +
ترین= صفت عالی»( .)72 :1379چند نکته در بارة صفت عالی قابل تأمل است:
نخست چنانکه اکثر دستورها آوردهاند ،این صفت ،سنجشی است و لذا ،ساختار آن باید دارای اصول و من دق علمدی باشدد و
به صورت پلکانی حاصل شود ،نه جهشی .بر این اساس ،صفت تفضدیلی و دارنددگان آن از صدفت م لدق و صداحبان آن حاصدل
میشود؛ مثالً «باهوشتر» از میان «باهوشها» برگزیده میشود ،پس ساخت آن« :صفت م لق+تر» است؛ اما «باهوشتدرین» در یدک
فرایند من وی ،پس از سنجش «باهوشترها» با یکدیگر ،از میان آنها انتخاب میگردد .پس ،ساختار آن هم بهصدورت پلکدانی بایدد
«صفت تفضیلی+ین» باشد ،نه بهصورت جهشیِ «صفت م لدق+ترین» .بندابراین ،کشدانی بده درسدتی اشداره مدیکندد کده «یدن از
صفتهای تفضیلی ،صفتهای عالی میسازد» ( .)37 :1371دو اینکه صفتهایی مثل مهدین ،بهدین ،بیشدین ،پیشدین و نظدایر آن
داللت بر این دارند که نشانة صفت عالی «ین» است ،نه «ترین»؛ زیرا کلمات مذکور که معنای عالی را با خود دارند ،فوط بدا «یدن»
ساخته شدهاند .سو اینکه میتوان گفت انتخاب نام «صفت عالی» از باب مجاز است وگرنه این صفت نه فودط بدر عدالی کده بدر
«دانی» هم داللت میکند؛ مثل دونترین ،پستترین ،رذلترین و کوچکترین .از این رو ،میتوان گفت یکی از کارکردهای پسدوند
اشتواقی «ین» بیان نهایت چیزی فارخ از ارزشگذاری آن است و معانی مثبت یا منفی ،پسندیده یا ناپسدند در موقعیّدتهدای بدافتی
مشخص میشوند و در غال

مدخلهایی که در ادامه بررسی میشوند ،معنای نهایت نهفته است.

 )7ضعف و ناتوانی :یکی از نکاتی که در بررسی معنیشناختی واژگان مشدتق بدا پسدوند «یدن» بایدد مدورد توجده قرارگیدرد،
معناپذیری آنها بر اساس بافت جمله است .اگرچه تصور میشود این دسته از واژگان با توجه به ساختار اشتواقیشان غالبداً جدنس
را بیان میکنند ،واقعاً اینکه واژهپایه چه معنایی دارد تا بهعنوان معنای جنس مورد توجه قرارگیرد ،بسیار دشدوار اسدت؛ زیدرا اکثدر
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واژهپایهها ،چندمعنا هستند و چون واژهپایه میتواند معانی مختلفی داشتهباشد ،واژگان مشتق از پسوند «ین» نیز با توجه بده بافدت
میتوانند چندمعنایی را به ذهن منتول کنند؛ مثالً در بیت زیر:
ابددر اگددر بددردارد از دریددای اسددتیالش آب

شیرِ برفین بر کند گوش از سدر شدیر عدرین
(محتشم)162 :1373 ،

صفت نسبی «برفین» اگرچه بهمعنای ساخته از برا است ،ولی نه جنس ،بلکه صفت آن ،یعنی ضعم و سسدتی «بدرا» مدورد
نظر بوده ،به موصوفش «شیر» مفهوم ضعم و ناتوانی میبخشد و ضمن ایجاد توابل با «شیر عرین» ،بهصورت اغراقآمیز به تحویدر
شیر عرین و تعظیم ممدوحش میپردازد یا در بیتِ« :دارم تنی سفالین ،دلْ سختی تو بر سرو کس سنگ را چه گویدد ،گدر بشدکند
ْ
کاغدیین
سبویی» (دهلوی« ،)565 :1361 ،تنِ سفالین» به معنی «تن ضعیم و ناتوان» است یا در بیتِ« :چه سدّ آهنین پیشش ،چه
دیوارو چه کوه زرین پیشش ،چه دانة ارزن» (بخاری« ،)187 :1339 ،کاغذین دیدوار» بده معندی «دیدوارِ سسدت و ضدعیم» اسدت.
همچنین مولوی در مصراو دوم بیت «پای استداللیان چوبین بودو پای چوبین سخت بیتمکین بود» ( :1379د1و ،)191از «چدوبین»
ضعم و سستی چوب و طبیعتاً ناتوانی فکری استداللیان را مدّ نظر دارد.
 )8بیارزشی و ارزشمندی :واژگان اشتواقی با پسوند «ین» گاه تضاد میان دو یدا چندد پدیدده را توصدیم کدرده ،از آن بدرای
فضاسازی بیان مواصد ثانویه بهره میبرند؛ چنانکه در بیت زیر:
عددنانِ چرمین گر سایدی ز فدی

سدخاش

ب ده دسددتش اندددر زریددن شدددی دوال عنددان
(فرخی)253 :1371 ،

«چرمین» در جایگاه صفت نشسته و «زرین» در جایگاه اسم و دارای نودش مسدندی اسدت .عدالوه بدر تفداوت در جایگداه کده
«چرمین» به دلیل وابستگی ،بر موصوا (عنان) تأکید دارد و زرین بهدلیل استوالل بر خود (زرین)« ،چرمین و زرین» در توابدل بدا
یکدیگر نیز هستند .چرمین مفهوم بیارزشی و زرین ارزشمندی عنان را بیان میکند و شداعر از ایدن هدردو بدرای برجسدتهسدازی
«سخاوتِ ممدوح» سود جسته است در بیتِ:
چه سدّ آهنین پیشش ،چه کاغذین دیوار چه کوه زرین پیشش ،چه دانة ارزن (بخاری)187 :1339 ،
«زرین» اگرچه بر ارزشمندی داللت دارد )1 :با ایجاد توابل بین «کوه زرین» و «دانة ارزن»  )2با آوردن حرا تسویة «چه» برای
آن دو ،و برابر نهادن آنها در نزد ممدوح ،هدر دو را تحویدر و بدی ارزش کدرده و بددین وسدیله بدا اغراقدی شداعرانه ،بده تعظدیم و
بزرگداشت ممدوح پرداخته ،سخاوت او را برجسته کردهاست.
 )9آلودگی و آغشتگی  /صفت مفعولی :پسوند اشتواقی «ین» گاه معنای آلودگی و آغشتگی را با خدود داشدته ،از لحداب ندوو
دستوری صفت مفعولی بهشمارمیآید؛ مثالً در بیتِ «گویی که دوباره تیرِ خونینو نمرود بده آسدمان براندداخت» (خاقدانی:1375 ،
مشدکین غبدارو پیکدر آن
ْ
2و ،)951خونین در جایگاه صفت مفعولی و بهمعنی خونآلودوخونآلوده است یا در بیت «از اثر خاک تو
بوم شده مشکبار» (نظامی ،ب ،)23 :1386مشکین ،صفت مفعولی پیشین و بهمعنی مشکآمیز و خوشبوست.
شایان توضی است که پسوند اشتواقی «ین» گاه به صورت م لق ،صفت مفعولی میسازد ،مثالً واژة « آجدین» (از آجددن) ،بده
معنی «با سوزن سوراخ کرده» بهکاررفته« :ز شاخ گوزنان رمه در رمه و زمدین بیشدهای گشدت آجدین همده» (دهخددا :1373 ،ذیدل
آجین) یا «نگارین» هرگاه به معنی «نگاشته» باشد ،صفت مفعولی است.
 )10دارندگی :پارهای از صفتهای نسبی با پسوند «ین» بر معنای فاعلی داللت میکنند و در اینگونه موارد ،موصدوا مالدک،
صاح

یا دارندة صفت ،حالت یا پدیدهای است مثل شرمین ،غمین ،خشمین ،رشکین« :هزارساله ادب را به یک قدح ببریوخمدار

عشق تو نگذاشت دیدة شرمین» (بلخی :1387 ،د2و .)780در اینگونه موارد ،گاه واژهپایه «بن فعل» است ،مثالً در نمونة زیدر ،واژة

بررسی چندمعنایی در پسوند اشتواقی «ین» با تکیه بر متون ادبی 75 /

بزین (از بزیدن= وزیدن) به معنای وزان ،وزنده به کار رفته است (موربی)70 :1372 ،
از غالمددددان سددددبک یکددددی بگددددزین

کددده رود زی نسدددا چدددو بدددادِ بدددزین
(سنایی.)547 :1387 ،

 )11نا افزار :پسوند «ین» بهندرت با اضافه شدن به بن مضارو« ،اسم آلتونام افزار» میسازد؛ مثالً «کدوبین» در بیدت زیدر بده
معنای چوبی است که گازران هنگام شست و شو جامههای چرکین را با آن میکوبیدند:
وانگهی فرزند گازر گازری سازد ز تو شوید و کوبد ترا در زیر کوبین زرنگ (دهخدا :1373 ،ذیل کوبین)
 -8انتقال معنا
چنانکه قبالً اشاره شد ،انتوال معنا یکی از عوامل پیدایش چندمعنایی و «در اصل نوعی گسترش معنایی است که به اعتوداد اولمدان
معموالً در صفات تظاهر مییابد .یک صورت زبانی بهدلیل همنشینی با صورتهای دیگر ،معانی متفاوتی مییابد که در آغاز کدامالً
وابسته به صورتهای همنشین شدهاند و سپس برای اهل زبان معانی مختلم آن واژه به حساب مدیآیندد( ...از ایدن رو) بدهدلیدل
همنشینی معنایی واحدهای زبان ،امکان انتوال مفاهیم همنشینشده به یکدیگر پدید میآید .این انتوال میتواند به حدی برسدد کده
مفهوم یک واحد زبان بهطور کامل به واحد دیگر منتول شود و این واحد در معندی تدازهای بدهکدار رود» (صدفوی 114 :1390 ،و
 .)247بنابراین ،انتوال معنا در واژگان اشتواقی با پسوند «ین» زمانی اتفاق میافتد و موج

چندمعنایی میشدود کده واژة مشدتق از

«ین» جایگاه و کارکرد وصفی خود را در محور همنشینیو افوی از دست دهد و جانشین اسموموصوا شده ،کارکرد یا نودشهدای
آن را بپذیرد؛ مثالً ،در زبان فارسی «نگارین» در محور عمودی از لحاب نوو ،صفت نسبی است و در پارهای از کاربردها در محدور
افوی هم در جایگاه صفت مینشیند و معانیاش وابسته به موصواو اسم است؛ همچون:
غالم چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی

نگارینْ گلشنش رویست و مشکین سایبان ابدرو
(حافظ)319 :1377 ،

اما گاه تحت تأثیر همنشینی معنایی ،جانشین موصواواسم میشود و معنای موصوا به آن منتول میگدردد .از همدین رهگدذر،
یکی از معانی «نگارین» در متون فارسی م لق معشوق است و در این افزایش معنی چنان استوار میشود که «معشوق» بده یکدی از
معانی حویوی آن تبدیل میشود و کاربردش با موصوا مرسوم نیست؛ مثل:
نگارینا شنیدستم کده گداه محندت و راحدت

سه پیراهن سل بودهست یوسم را به عمر اندر
(رودکی)121 :1373 ،

یا «پوستین» که جانشین «لباس» شده ،کاربردش بهمعنی لباس بهقدری قوی است که کاربران زبان در فهدم معندا دچدار مشدکل
نمیشوند؛ چنانکه فردوسی گوید:
همددددی پوسددددتین بددددددود پوشددددیدنش

ز ارزن بُدددددددی نیددددددز جوشددددددیدنش
(8 :1389و)195

و بر اساس همین انتوال معنا و تغییر مووله به اسم است که فردوسی صفت سیاه را برای آن بهکار میبرد:
بددپددوشددی هدمدددان پوسددتین سددیددداه

یکدددددی کدددددارد بسدددددتان و بندددددورد راه
(همان)198 :

در بیت زیر:
آب گردد پیش او گدر آتشدین باشدد سدلی

موم گردد پیش او گدر آهندین باشدد سدوار
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(امیرمعزّی)217 :1362 ،
«آتشین» و «آهنین» ،هردو جانشین اسم شده نوش مسندی پذیرفتهاند .میتوان گفت «آتشین» عدالوه بدر معندای ایهدامآمیدز ،در
بافت مورد نظر ،معنای نافذ و کارآمدبودن و آهنین ،معنای پر قوّت و قدرتبودن را دارند و در توابل با آب و موم قرارمدیگیرندد.
شاعر با این توصیم کارآمدی سالح و قدرت سوار را خوار داشته ،به بزرگداشت ممدوح پرداختهاسدت« .نمکدین» در بیدت زیدر،
جانشین اسم شده ،نوش مسند یا تمییز در دستور سنّتی را ایفا کردهاست:
لدد

سدداغر بدده مددذاقم نمکددین مددیآیددد

چشم شور که خم اندر خم این مینا داشت؟
(صائ 2 :1371 ،و)581

برای تبیین انتوال معنا میتوان نمونههای فراوانی از میان واژگان مشتق با پسوند «ین» ذکر کرد که برای رعایت اختصار بده ذکدر
بعضی از انتوال معنا در واژة «شیرین» بسنده میگردد:
 )1موابل تلخ ،آنچه شکر دارد:
بددده خدددار تلدددخ شدددیرین بدددود گسدددتاخ

چو شیرین شد رط  ،خار اسدت بدر شداخ
(نظامی ،الم)211 :1386

 )2معشوق فرهاد:
مددن همددان روز ز فرهدداد طمدد ببریددد

که عندان دل شدیدا بده کدف شدیرین داد
(حافظ)152 :1377 ،

 )3دلپسند و خوشایند:
گهی اشعار من خواند ،گهی ابیدات مدن خواندد

وگر شیرین ،سخن گویم مرا شیرینسخن خواند
(فرخی)407 :1371 ،

 )4دلربا:
شیوه و ناز تو شیرین ،خط و خال تدو ملدی

چشم و ابروی تو زیبا ،قد و باالی تو خوش
(حافظ)246 :1377 ،

 )5لذّتبخش:
ای چددددو روی زنگیددددان رویددددت سددددیا

تلدددخ آیدددد طاعدددت و شدددیرین گنددداه
(قاسم انوار)167 :1337 ،

 -9هنرآفرینی
یکی دیگر از عوامل پیدایش چندمعنایی ،هنرآفرینی است« .منظور از هنرآفرینی همانا کاربرد استعاری و مجدازی واژه هاسدت کده
بهتدری میتواند به چندمعنایی واژه منجر شود» (صفوی .)114 :1390 ،در اینجا استعاره نه در اصد الح و معندی سدنّتی بلکده در
معنیشناسی شناختیاش -کاربرد واژه در معنی مجازی یا ثانوی -مدّ نظر است که «پدیدهای الینفک از زبدان روزمدرّه اسدت( ...از
این منظر) انتخاب بسیاری از واژههایی که (مثالً) به بدن ما مربوطند ،بهجای واژههایی که ذهنیتر مینمایندد ،سدب

مدیگدردد تدا

کاربرد استعاری به چندمعنایی واژههای مرتبط به بدن ما منجر شود» (همان ،)372 :مثل ایستادن بهجای صبرکردن یا دیدن بهجدای
فهمیدن که نشاندهندة این واقعیتاند که جانشینی معنایی میتواند به چندمعنایی منجر شود (همان .)373-372 :بنابراین ،بعضی از
موضوعات مدخلهای مختلم این مواله و بسیاری از آنچه را که در مدخل «موایسة پسوند «ین» با چند پسوند مشابه» خواهد آمد،
میتوان کاربرد استعاری خواند؛ مثالً معانی متعدّد سنگی و سنگین اینگونهاند؛ مانند  )1سنگینشدن آبستن  )2سنگینشددن زن )3
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سنگینشدن چشم  )4سنگینشدن بیماری  )5سنگینشدن فضا و ....افزون بر اینها ،یکدی دیگدر از نمودهدای هنرآفریندی واژگدان
اشتواقی با پسوند «ین» ،آرایهسازی یا صنعتپردازی در بافتها و موقعیتهای مناس

است .بههمین سب  ،واژگان اشتواقی زمانی

که چنین کارکردی مییابند ،عالوه بر ایجاد چندمعنایی ،ارزش زبانی و ادبیشان اهمیّت بیشتری پیدا میکند و مرکدز ثودل معندی و
زیبایی میگردند .مهمترین آرایهها با واژگان اشتواقی از پسوند «ین» را میتوان به قرار زیر برشمرد:
 -1-9استخدا
در این آرایه ،واژة مشتق با پسوند «ین» در ارتباط با مشبّه دارای یک معنا و در ارتباط با مشبّهبه دارای معنای دیگری است؛ مثالً
در بیت زیر ،از واژة «بسدّین» هم معنای جنس مدّ نظر است و هم معنای رنگ .معنای جنس با «هاون» و معنای رندگ (سدرخ) بدا
«الله» در ارتباط است:
بدده سددددرخ اللدددده سیدددده داخهددا مددان ددد

کدده رنددگ سددوده عنبددر بدده بس ددّین هدداون
(قاآنی)518 :1363 ،

یا در بیت زیر:
هسددت زنددخ بلددورین گددوی و در آن بلددور

پیدددددا خیددددال حسددددن ل یفدد دی و دلبددددری
(سعدسلمان)652 :1362 ،

واژة «بلورین» برای زنخ ،شباهت در رنگ (شفاا و روشن) و برای گوی ،شباهت در شکل را بازگو مدیکندد .حدافظ در بیدت
زیر ،شکرین را برای میوه بهمعنای شیرین و برای کلک به معنای دلنشین بهکار بردهاست:
کلک حافظ شکرین میوه نباتی اسدت بچدین

کدده در ایددن بدداخ نبینددی ثمددری بهتددر از ایددن
(حافظ)315 :1377 ،

 -2-9ایها
با توجه به ماهیّت چندمعنایی پسوند «ین» ،یکی از کارکردهای واژگان مشتق از آن ،ایجاد آرایة ایهام است؛ برای نمونه
در بیتِ« :این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختنو یا نگار مدن پریشدان کدرده زلدم عنبدرین؟» (سدعدی ،)592 :1387 ،واژة
«عنبرین» با عنایت به دو ویژگی رنگ و بو ،میتواند به معنای الم) زلم سیاه ،ب) زلم خوشبو باشد .همچنین اسدت «مشدکین»
در «ز رخسارش ز حسن جعد مشکینوکجا از تیره ش

ماهی برآید؟» (دهلوی« .)178 :1361 ،سیمین» در بیت زیر بدر اسداس دو

ویژگی جنس و رنگ میتواند به معنای الم) از جنس نوره (سخت و مواوم) ،ب) سفید باشد:
سعدیا با سداعد سدیمین نشداید پنجده کدرد

گرچه بازو سخت داری زور بدا آهدن مکدن
(سعدی)589 :1387 ،

 -3-9تضاد
یکی دیگر از کارکردهای هنری واژگان مشتق با پسوند «ین» ،آرایة تضاد است؛ چنانکه «آتشین و آهنین» و «چدرمین و زریدن»
در بیتهای زیر تضاد ایجاد کردهاند:
آب گردد پیش او گدر آتشدین باشدد سدلی

موم گردد پیش او گدر آهندین باشدد سدوار
(امیر معزّی)217 :1362 ،

عنان چرمین گدر سدایدی ز فدی

سدخاش

به دستدش اندر زرین شدددی دوال عددندان
(فرخی)253 :1371 ،

 -4-9جناس تا
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از دیگر آرایههایی که با کلمات مشتق از پسوند «ین» در آثار ادبی دیده میشود ،جناس تام است؛ چنانکه در بیت:
بندة خاکین به خدمت نیم رو خاکین رسید

سهم خسران پس نهاد و سهم خسرو پیشدوا
(خاقانی)22 :1378 ،

واژة خاکین در «بندة خاکین» به معنای کوچک و کممودار بوده ،و در محل صفت نشسته اسدت ولدی در «ندیم رو خداکین» بده
معنای خاکآلود و در جایگاه قید حالت قرارگرفتهاست یا در بیت زیر« ،سیمین» در «ساعد سیمین» سدفیدی و ل افدت و در «جدام
سیمین» جنس و ارزشمندی را بازگو میکند:
چون بود گلچهره ساقی باده رنگدین گدو مبداش

ساعد سیمین چو باشد جدام سیمین گدو مبداش
(صائ 5 :1371 ،و)2360

 -10مقایسۀ پسوند «ین» با چند پسوند مشابه
یکی از موضوعات قابلتوجه دربارة چندمعنایی واژگان مشتق از پسوند «ین» موایسة آنها با پارهای از پسوندهای هماننددش اسدت
که می توان آنها را به دو دستة هممعنا و متفاوت در معنا توسیم کرد.
 -1-10هم معنا با «ین» :در این دسته ،واژگان اشتواقی جای دارند که چه با پسوند «ین» بهکار روند و چه با پسوندهای دیگر،
مثالً «ی» که یکی از پرکاربردترین آنهاست ،چندان تفاوت معنایی ایجاد نمیکنند و تفاوتشان بیشتر از نظر آهنگ ،ادبی یا غیرادبدی
بودن و س

کاربران است و در بررسی موایسهای آنها ،با تکیه بر پسوند «ی» و چند پسوند دیگر میتوان موارد زیر را ذکر کرد:

 )1میتوان گفت واژگان اشتواقی با پسوند «ی» نسبت به واژگان اشتواقی با پسوند «ین» ،کاربرد عامتر و گسدتردهتدری دارندد؛
چنانکه هم در زبان معیار(محاوره) بهکار میروند و هم در زبان ادبی ،مثل برفی ،مسی ،نیلی؛ اما واژگان اشتواقی بدا پسدوند «یدن»
ادبیتر بوده ،بهویژه در شعر ،کاربرد بیشتری دارند .دربارة برتری صبغة ادبی آنها میتوان گفت چون در تو ی واژگدان مختدوم بده
«ین» ،حرا «ن» حذا میشود و رکن عروضی هجای آخر این کلمات با کلمات مختوم به «ی» یکی میشود ،مثل هماننددی وزن
«برفین و نیلین» با «برفی و نیلی» ،نتیجه گرفته میشود که گزینش واژگان مختوم به «ین» به سب
در عالم پدرآتش در محدو سدر انددرکش

جنبة ادبی آنهاست:

در عالم هستی بین نیلین سدر چدون قداقم
(بلخی)564/1 :1387 ،

گلین خانهای کو سددرای من است نه من

هیکلددی دان کددده جدددای مدددن اسدددت
(نظامی)275 :1385 ،

 )2عالوه بر تمایز کاربرد میان پسوند «ین» و «ی» ،نکتة مهم دیگر این است که بعضی از کلمات ،پسوند «ی» را نپذیرفته ،فودط
با «ین» بهکار میروند ،مثل پایین ،بالین ،برین ،دوشین ،پارین ،پرندوشین و....
 )3بعضی از واژگان مشتق از پسوند «ین» با واژههای مشتق با پسوند «گین » یا «ناک» کاربرد همسان دارند و مدیتدوان گفدت
هممعنا هستند؛ مانند غمین با غمگین و غمناک .خشمین با خشمگین و خشمناک .شرمین با شرمنده .زوریدن بدا زورمندد« :چدرب
نرمی سدّ راه سیل آفت میشودو بادة زورین نمیسازد کدو را سینه چاک» (صائ 5 :1371 ،و.)205
 -2-10متفاوت در معنا با «ین» :در این گروه ،واژگان اشتواقی جای میگیرند که اگرچه کاربردشان با پسوندهای «ین» یا «ی»
در پارهای از موارد هممعنایی دارد ،تفاوت معناییشان کاربرد متمایز از یکدیگر را رقم زده موج

خلق چندمعنایی میگردد؛ مثدل

دو واژة «کاغذی» و «کاغذین» .معانی«کاغذی» عبارت است از )1 :آنچه از کاغذ ساخته شده باشدد .کاغدذین :لیدرة کاغدذی ،کداله
کاغذی  )2خردهفروش  )3جعبهای که در آن کاغذ میگذارند  )4کاغذگر ،کاغذساز  )5کاغذفروش  )6درختچدهای زینتدی  )7هدر
چیزی که پوست آن بهغایت نازک باشد؛ مانند بادام کاغذی و لیموی کاغذی:
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تا کدی شدوی تدرشرو شدیرینشدمایل مدن

مکتوب عاشق است این لیموی کاغیی نیسدت
(سراجالمحووین ،به نول از فرهنگ آنندراج)

معانی کاغذین عبارت است از )1 :هر چیز ساخته شده از کاغذ .کاغذی  )2هرچیز نااستوار و سست ،مثل کاغذین سددّ و دیدوار
یا کاغذین طناب:
چه سدّ آهنین پیشش ،چده کاغدیین دیدوار

چدده کددوه زریددن پیشددش ،چدده دانددة ارزن
(بخاری)187 :1339 ،

اما کاغذین جامه یا پیراهن ،کارکرد ویژهای دارد .در متون حووقی و تاریخی بیشتر بهمعنای واقعی و پیشینة آن اشاره شدده و در
متون ادبی دستمایة مفهومسازی و مضمونپروری قرارگرفته و کنایه از عجز و بیچارگی است .کاغذین جامه ،جامهای بوده از کاغذ
که متظلم میپوشید و نزد حاکم میرفت و او در مییافت که وی دادخواه است و به دادش میرسید (دهخدا :1373 ،ذیل کاغدذی
و کاغذین با دخل و تصرّا)
کاغیینْ جامه به خوناب بشدویم کده فلدک

رهنمدددونیم بددده پدددای علدددم داد نکدددرد
(حافظ)167 :1377 ،

دو واژة «سنگی» و «سنگین» نمونة دیگری از واژگان مشتق از پسوند «ین» و «ی» هسدتند کده کداربرد هدر یدک از شدکلهدای
«سنگی» و «سنگین» در پارهای از موارد تفاوت معنایی پدیدمیآورد .معانی «سنگی» عبارت است از )1 :منسوب به سنگ ،از سدنگ
 )2عاقل ،وزین ،جسور ،دلیر« :بدو گفت رهام جنگی منم و هنرمند و بیددار و سدنگی مدنم» (فردوسدی3 :1389 ،و )3 )81مخفدم
سنگین بهمعنی ثویل ،گران .معانی «سنگین» عبارت است از )1 :صفت نسبی ،آنچه از سنگ سداخته باشدند  )2وزیدن ،ثویدل ،ضدد
سبک  )3باوقار  )4گرانبها ،قیمتی؛ و معانی کنایی آن عبارت است از )1 :رنگین  )2اصیل و نجی

 )3متمرّد و سرکش  )4نحس و

شوم  )5استوار و محکم  )6ناگوار ،بدگوار؛ و پارهای از ترکیبات دارای معانی کنایی )1 :سنگینشدن آبستن  )2سنگینشددن زن )3
سنگینشدن چشم  )4سنگینشدن بیماری  )5توبة سنگین  )6حرا سنگین  )8خواب سنگین  )9دسدت سدنگین  )10دل سدنگینو
سنگیندل  )11غم سنگین  )12گوش سنگین (دهخدا :1373 ،ذیل سنگی و سنگین با دخل و تصرّا) ؛ چنانکه مشاهده مدیشدود
تفاوت معنایی بین سنگی و سنگین و ترکیبات آنها ،بهویژه ترکی های ساخته از «سنگین» در حدی است که واژة «سنگی» به هدیچ
وجه در جایگاه آنها کاربرد ندارد و در همة این موارد معنا برآمده از بافت و محور همنشینی و نتیجة آن ایجاد چندمعنایی است.
نتیجه
 )1نوو واژگان مشتق از پسوند «ین» غالب ًا صفت نسبی است امدا ایدن واژگدان اشدتواقی تحدت تدأثیر همنشدینی معندایی ،جانشدین
موصواو اسم شده ،انتوال معنا را سب

میگردند و در نتیجه ،نوشهای اسم را میپذیرند.

 )2اگرچه پسوند «ین» با ایجاد تغییر معنا موج

چندمعنایی میگردد ،همیشه موولة پایهواژه را تغییر نداده بلکده گداهی موولدة

پایهواژه ثابت میماند.
 )3یکی از کارکردهای مهم پسوند «ین» واژهسازی و معنابخشی به پایهواژههاست .واژگان اشتواقی با پسوند «ین» در این حالت
در جایگاه صفت مینشینند و معانیشان وابسته به همنشین ،یعنی موصواو اسم آنهاست ،مثل گلشنِ نگارین و یارِ شیرین.
 )4یکی دیگر از کارکردهای واژگان اشتواقی با پسوند «ین» انتوال معناست .انتوال معندا از عوامدل پیددایش چنددمعنایی اسدت.
واژگان اشتواقی با پسوند «ین» در این حالت جانشین موصواواسم شده ،افزایش معنایی پیدا میکنند؛ مثل نگارین و شیرین.
 )5هنرآفرینی از دیگر کارکردهای واژگان اشتواقی با پسوند «ین» برای انتوال معنا و عامل دیگر پیدایش چنددمعنایی اسدت کده
عالوه بر کاربرد واژگان بهشکل استعاری و مجازی ،بهصورت آرایههای استخدام ،ایهام ،تضاد و جناس نیز نمود پیدا میکند.
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.5

انوری ،حسن و احمدی گیوی ،حسن ( .)1368دستور زبان فارسی 2 ،ج ،چ  ،3تهران :فاطمی.

.6

بخاری ،عمعق ( .)1339دیوان ،تصحی سعید نفیسی ،تهران :فروغی.

 .7بلخی ،موالنا جاللالدین محمّد ( .)1379مثنوی ،تصحی محمّد استعالمی ،چ  ،6دفتر 1و  ،6تهران :سخن.
.8

دددددددددددددددددددددد ( .)1387دیوان شمس ،تصحی بدی الزمان فروزانفر ،چ  2 ،4ج ،تهران :نگاه.

.9

پادشاه ،محمد ( )1363فرهنگ آنندراج ،به تصحی محمد دبیرسیاقی ،چ  ،2تهران :کتابفروشی خیام.

 .10حافظ شیرازی ،شمسالدّین محمّد ( .)1377دیوان ،تصحی قزوینی و غنی ،به کوشش و .جربزهدار ،چ  ،6تهران :اساطیر.
 .11خاقانی ،افضلالدّین بدیل ( .)1375دیوان ،تصحی میرجاللالدّین کزّازی 2 ،ج ،تهران :مرکز.
 .12ددددددددددددددددددددددد ( .)1378دیوان ،تصحی ضیاءالدّین سجادی ،چ  ،6تهران :زوّار.
 .13خیامپور ،عبدالرسول ( .)1388دستور زبان فارسی ،چ  ،13تهران :ستوده.
 .14دهخدا ،علیاکبر ( .)1373لغتنامه 14 ،ج ،تهران :دانشگاه تهران.
 .15دهلوی ،امیرخسرو ( .)1361دیوان کامل ،تصحی سعید نفیسی ،چ  ،2تهران :جاوید.
 .16رودکی سمرقندی ( .)1373دیوان ،تصحی جهانگیر منصور ،تهران :زمستان.
 .17سپهری ،سهراب ( .)1363هشت کتاب ،چ  ،5تهران :طهوری.
 .18سعد سلمان ،مسعود ( .)1362دیوان ،تصحی رشید یاسمی ،چ  ،2تهران :امیرکبیر.
 .19سعدی شیرازی ،مصل الدّین ( .)1387غزلیّات ،تصحی محمّدعلی فروغی ،چ  ،8تهران :قونوس.
 .20سنایی غزنوی ،مجدالدّین آدم ( .)1387حدیوهالحویوه و شریعهال ریوه ،تصحی مدرس رضوی ،چ  ،7تهران :دانشگاه تهران.
 .21صائ

تبریزی ،میرزا محمّد علی ( .)1371دیوان ،به کوشش محمّد قهرمان ،چ  ،2تهران :علمی و فرهنگی.

 .22صفوی ،کوروش ( .)1390درآمدی بر معناشناسی ،تهران :پژوهشکدة فرهنگ و هنر اسالمی.
 .23فرخی سیستانی ،علیبن جولوخ ( .)1371دیوان ،تصحی محمّد دبیرسیاقی ،چ  ،7تهران :اساطیر.
 .24فردوسی ،ابوالواسم ( .)1389شاهنامه ،تصحی جالل خالوی م لق 8 ،ج ،تهران :دایرهالمعارا بزرگ اسالمی.
 .25فرشیدورد ،خسرو ( .)1384دستور مفصل امروز ،چ  ،2تهران :سخن.
 .26قاآنی شیرازی ،حبی اهلل ( .)1363دیوان کامل ،تصحی ناصر هیّری ،تهران :گلشایی.
 .27قاسم انوار ،علیبن نصیر ( .)1337کلیات ،تصحی سعید نفیسی ،تهران :سنایی.
 .28قری  ،عبدالعظیم و دیگران ( .)1368دستور زبان فارسی ،چ  ،8تهران :اشراقی.
 .29کشانی ،خسرو ( .)1371اشتواق پسوندی در زبان فارسی امروز ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .30کلباسی ،ایران ( .)1371ساخت اشتواقی واژه در فارسی امروز ،تهران :م العات و تحویوات فرهنگی.
 .31گرگانی ،فخرالدّین اسعد ( .)1381ویس و رامین ،تصحی محمّد روشن ،چ  ،2تهران :صدای معاصر.
 .32الینز ،جان ( .)1391درآمدی بر معنیشناسی زبان ،ترجمة کورش صفوی ،تهران :علمی.

بررسی چندمعنایی در پسوند اشتواقی «ین» با تکیه بر متون ادبی 81 /

 .33محتشم کاشانی ،علیبن احمد ( .) 1373دیوان ،به کوشش محمّدعلی گرگانی ،چ  ،3تهران :سنایی.
 .34مشکوهالدّینی ،مهدی ( .)1390دستور زبان فارسی ،واژگان و پیوندهای ساختی ،چ  ،5تهران :سمت.
 .35مشکور ،محمّدجواد ( .) 1350دستورنامه ،ج  ،5تهران :م بوعاتی شرق.

 .36موربی ،مص فی ( .)1372ترکی

در زبان فارسی ،تهران :توس.

 .37ناتل خانلری ،پرویز ( .)1363دستور زبان فارسی ،چ  ،5تهران :توس.
 .38ناصرخسرو قبادیانی ،ابومعین ( .)1368دیوان قصاید ،مینوی و محوّق ،چ  ،3تهران :دانشگاه تهران.
 .39نظامی گنجهای ،الیاس ( .)1385اقبالنامه ،تصحی سعید حمیدیان ،تهران :ق ره.
 .40دددددددددددددددددددددد (الم .)1386خسرو و شیرین ،تصحی سعید حمیدیان ،چ  ،8تهران :ق ره.
 .41دددددددددددددددددددددد (ب .)1386مخزن االسرار ،تصحی سعید حمیدیان ،چ  ،10تهران :ق ره.
 .42دددددددددددددددددددددد (پ .)1386هفت پیکر ،تصحی سعید حمیدیان ،چ  ،6تهران :ق ره.
 .43وحیدیان کامیار ،توی و عمرانی ،غالمرضا ( .)1379دستور زبان فارسی( ،)1تهران :سمت.
 .44یوشی  ،نیما ( .)1389دیوان کامل اشعار ،تهران :نگاه.
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