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  يساز واژه يمعنا يالگوها يبررس
  »يدر زبان آلمان -ei(er) مختوم به پسوند يها ه اسميبرپا«

 *يز البرزيپرو
 دانشگاه تهران يات خارجيها و ادب ده زبانك، دانشي، گروه زبان آلمانيار زبانشناسيدانش

 ايران تهران،

 )1396 ، تاريخ چاپ: مهر07/08/96، تاريخ تصويب: 03/04/96(تاريخ دريافت: 

  چكيده
در  – ei(er)مختـوم بـه   يهـا  در واژه يساز واژه يمختلف معنا يافتن الگوهايهدف از مقاله حاضر 

آن با توجه  يمعان كست، اما دريا نينون چندان زاكا يساز واژه ين الگويباشد. گرچه چن يم يزبان آلمان
ـ اول يها افتهيها و  برخوردار است. داده يصت خايآموز از اهم زبان يمشتق برا يها به تنوع واژه ه مقالـه  ي

ه كـ رود و آنچـه   يفراتـر نمـ   يزبـان آلمـان   يساز نه واژهيمنابع شاخص در زم يحاضر از محدوده بررس
ـ اول يها افتهيها و  ن دادهينگارنده اقتباس نموده است، هم ـ ثانو يهـا  افتـه يه اسـت.  ي ـ ه ماحصـل تحق ي ق ي

ـ فعـل   كن واج سـتا يتـابع آخـر   – ereiو – eiيها ونهاز گ يكع هر ينگارنده است. توز ا اسـم اسـت.   ي
اسم  ي، فقط از چهار الگويساز واژه يگوناگون معنا يان الگوهاياز م – ei(er)مختوم به پسوند  يها اسم

 – ei(er)مختـوم بـه پسـوند     اسـم  يرند. گـاه يگ يان و اسم جمع بهره مكمصدر، حاصل مصدر، اسم م

صـورت   به ي، گاهياصل ين اسم مصدر عالوه بر معناياست. همچن يساز واژه يا چند معناي يك يحاو
  رود يار مك ز بهيناپسند ن يضمن يمعنا

  .ان، اسم جمعك، اسم مصدر، حاصل مصدر، اسم ميساز واژه يمعنا هاي كليدي: واژه

  __________________________________________________________________   

* E-mail: palborzi@ut.ac.ir :نويسنده مسئول 
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  مقدمه -1
شـود. در   يحسـوب مـ  م ين روش گسترش واژگان در زبان آلمانيتر از مهم يكي يساز واژه

ـ . در ااسـت برخوردار  يگاه خاصيز از جايب، اشتقاق واژه نكي، عالوه بر روش ترزمينهن يا ن ي
باستان  ةه از زبان فرانسكرد يگ يل مكش ei(er)–پسوند  كمكاشتقاق به  ياز الگوها يكي ،زبان

شـود.   يمـ  هافتـ ي ei(er)–مختوم به پسـوند    صدها اسم ،يشده است. در زبان آلمان يوارد آلمان
 يگر از زبان فرانسه وارد زبان آلمانيد ين و برخياز زبان الت ، بعضاīeً(er)–مختوم به  يها واژه

چـون   ييهـا  انـد. واژه  بـدل گشـته   ei(er)–د بـه  يجد يها در زبان آلمان ن گونهياند. ا انه شدهيم
Polizei ـ انـد. ا  ت گرفته شدهيار گذشته به عارياز دوران بس باعـث   ،يقرضـ  يهـا  گونـه واژه  ني

 ei(er)–ه به پسوند ك يمشتق يها واژه همةاند.  ن پسوند شدهيبا ا يديجد يها گسترش اشتقاق
 يه روكين پسوند، تيمختوم به ا يها ف مؤنّث هستند. در واژهيحرف تعر يند، داراشو يختم م
ـ زا ،حـال  نيست. باايا نيچندان زا ،حاضر درحال ei(er)–رد. پسوند يگ ين هجا قرار ميآخر  يياي

  گوناگون است.  ييمعنا ين پسوند متفاوت و تابع الگوهايا
ـ ت ويـ گونـاگون از اهم  علـل بـه   ei(er)–متنوع پسـوند   ياربردهاك، يدر زبان آلمان  يا ژهي
ـ ند اك يآموز خطور م ه در ذهن زبانك يتن سؤااليتر از ساده يكيبرخوردار است.  ه كـ ن اسـت  ي

چـرا   آواست: مـثالً  هم ياسم عام در زبان آلمان يكدها، با ر پسونين پسوند، برخالف سايچرا ا
شباهت  das Bäckereiب كدر واژه مر Eiبا اسم عام  die Bäckereiدر واژه مشتق  ei–پسوند 
ز يـ متفـاوت و ن  ييساختار هجا يب داراكمشتق و مر ةن دو واژيه اكالبته مسلم است  -دارد؟ 
ق يـ تحق ينگارنده بـرا  يها زهين انگيتر از مهم يكي هستند. يگذار هكيمتفاوت ت يالگوها يدارا

ـ ز ؛رسـد  ينظـر مـ   ار نامتعـارف بـه  يه بسـ كاست  Eiو  ei–ن يب ين تشابه صوريحاضر، هم را ي
  شود. يافت ميها  ندرت در زبان هب پسوند و اسمن يمشابهت ب

ـ ا يگوناگون به بررسـ  ياياز زوا كييقادر است حداقل از  يهر محقق ن پسـوند بپـردازد.   ي
 ei(er)–ا پسوند يواژ كه تكببرد  ين است تا پيسنده از نگارش مقاله حاضر اياز اهداف نو يكي

 يهـا  ن بافـت يدامكـ ، در elei–و  ei ،–erei– يعنـ يمختلف آن،  ةتر سه گون قيو به صورت دق
سـنده  ينو ياصـل  ين پسوند، سعيا يها واژگونهكع تيابند. عالوه بر توزي ينمود م يا اسمي يفعل
ـ مختوم به ا يها ن است تا اسميبر ا مـورد   يسـاز  واژه يمعنـا  ين پسـوند را از منظـر الگوهـا   ي
  دهند. يل مكيق را تشيتحق ين الگوها در واقع چارچوب نظريه اكاش قرار دهد كنك

ق يـ از آن مـورد توجـه دق   يناش يها و اشتقاق ei(er)–ه جوانب پسوند يلكحاضر  ةدر مقال
ان در هـر مرحلـه از   كـ ماكشود و  يآشنا م يا با شواهد تازه ،وردرد. خواننده در هر ميگ يقرار م
  د.شو يه معرض يا شناسانه ل زبانيق، تحليتحق
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  يبحث و بررس -2
ه خـود را صـرفاً در آثـار    يـ اول يها افتهيها و  ق، نگارنده دادهين تحقيدر خصوص موضوع ا

ـ از ا ييهـا  ه در بخـش ك ينحو به ؛ده استكراقتباس  يزبان آلمان يساز واژه ش و يمـاب كن آثـار  ي
ـ شـده اسـت. در ا  زده   ei(er)–به موضوع پسوند  يزينده گركصورت پرا به ش يمـاب ك ،ن آثـار ي

 يده گرفته شده است. تنها اثريناد اين پسوند فيل و توصير شده، اما هرگونه تحلكذ يشواهد
منظم و  ليتحل يه حاوك) است 2015فلت ( تاب هانكن پسوند پرداخته است، يه به موضوع اك
 ياز جمله برا يرا ويز ؛شناسانه است رد زبانيكفلت فاقد رو . اما اثر هاناست ياديز شواهد زين

ـ ه اك يدرحال ؛شود يا شش گونه قائل ميحدود پنج  ei(er)–پسوند  سـه   ين پسـوند تنهـا دارا  ي
ـ  يدرزمـان  ةشـتر بـه جنبـ   يب ،فلـت  ه هـان كن است يا يتفاوت اصل يواژگونه است. وانگهكت ا ي
مختـوم   يها واژه يزمان رد هميكه در مقاله حاضر روك يدرحال ؛ده پرداخته استين پديا يخيارت

ه منحصـر بـه   كـ  يگـر يد يقـات ين پسوند مورد توجه است. در ضمن نگارنده به منبع تحقيبه ا
شناسـانه   ل زبـان يه و تحليگر، تجزيد يافته است. به عبارتين باشد، دست  ei(er)–ل پسوند يتحل

  قرار گرفته شده است.   يمهر يمورد ب يلكطور زبان، به يدر منابع آلمان ي، حتei(er)– از پسوند
زبـان انگليسـي دارد.    y(er)–شـباهت زيـادي بـا پسـوند      ،در زبان آلمـاني  ei(er)–پسوند 

زبان  ie(er)–زبان التين است كه از رهگذر پسوند  ia(or)–منشأ اصلي هر دو، پسوند  احتماالً
) اين پسوند از زبـان فرانسـه   92: 2006آلماني يا انگليسي شده است. برپايه لوده (فرانسه وارد 

درآمـده اسـت.    erīe–يـا   īe–باستان به عاريت گرفته شده و در زبان آلماني ميانـه بـه شـكل    
از زبان التين و برخي ديگر از زبان فرانسـه وارد زبـان    ، بعضاerīeً–ا ي īe–هاي مختوم به  واژه

انـد. امـا    بـدل گشـته   erei–يـا   ei–ها در زبان آلماني جديد بـه   اند. اين گونه ه شدهآلماني ميان
بـه عاريـت گرفتـه     ،از دوران بسـيار گذشـته   Polizeiو   Arznei ،Kanzleiهماننـد   يهاي واژه
نـد  ا فاقد سـاختار اسـم مشـتق    ،زماني زيرا به اعتبار هم ؛شوند اند و اسم ساده محسوب مي شده
هـاي جديـدي بـا     هاي قرضي باعـث گسـترش اشـتقاق    واژه ،). درهرحال60 :2015فلت  (هان

  اند.   شده ei(er)–پسوند 
ف مؤنّث هسـتند و  يحرف تعر يند، داراشو يختم م ei(er)–ه به پسوند ك يمشتق يها واژه

ن هجـا قـرار   يآخـر  يه روكيـ ، تei(er)–مختـوم بـه    يها رند. در واژهيپذ يم en–پسوند جمع 
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نمونـه،   يبـرا  1ه هسـتند. كيـ فاقـد ت  يدر زبان آلمـان  يبوم ير پسوندهايه ساك يرد، درحاليگ يم
 ي، هجـا Lektorenل جمـع  كه است، اما در شـ كيبدون ت Lektorمانند  يا در واژه or–پسوند 
ر ييـ ه تغكيـ از رهگـذر ت  ،فيپـس از مرحلـه تصـر    ،آن يساختار واج يعني ؛رديپذ يه مكيدوم ت

  ند.   ك يم
ـ چنـدان زا  ،در زمان حاضر erei–ونه همراه با گ ei–پسوند   ،شينـر يسـت (هارالـت وا  يا ني

 يهـا  گوناگون است: اسم ييمعنا ين پسوند متفاوت و تابع الگوهايا ييايحال زا نيا با 2).2003
فلـت   شـوند (هـان   يمـ  يبند دسته يساز واژه يبه چهار الگو يياز منظر معنا ei(er)–مختوم به 

2015 :21-37.(  
 )؛ Vorgangs-/Prozessbezeichnung( يندياسم فرا اياسم مصدر  -1

 )؛Resultats-/Sachbezeichnung( ينديا اسم برآيحاصل مصدر  -2

 )؛Ortsbezeichnungان (كاسم م -3

 ). Kollektivbezeichnungاسم جمع ( -4
ن يهمچنـ  3باشـد.  يسـاز  واژه يا چند معناي يك يحاو ei(er)–مختوم به   ن است اسمكمم

ار كـ  ز بـه يـ سـت ن يناشا يضمن يصورت معنا به ،ياصل يم مصدر عالوه بر معنان است اسكمم
ـ رونـد. از ا  يار مـ ك ناپسند به يصورت معنا ه بهكستند يرود. البته تنها اسم مصدرها ن ن جهـت  ي

مختـوم بـه    يهـا  سـاخت  يبا همراه يساز واژه يمعنا ير الگوهايه سايلكه كر است كالزم به ذ
  ، مانند: ن استكنامم ei(er)–پسوند 
 ؛ erWeckنمونه  ي): براGerätebezeichnungاسم آلت ( -1

 ؛eFrischنمونه  ي): براEigenschaftsbezeichnungت (يفكياسم  -2

  __________________________________________________________________   

 and )Doktorand ،(–ent–مختـوم بـه    يهـا  ، ماننـد واژه يربوميغ يمختوم به پسوندها يها البته در اغلب واژه. 1
)Student ،(–at )Kandidat ،(–ur )Frisur ،(–ar )Vokabular و (–iv )alternativدار اسـت   هكين هجا تي)، آخر

 ).106-105: 2012شر/بارتس ي(فال

فعـل +   كبرخوردار باشـد (ماننـد سـتا    ييه از بسامد باالك) است produktivا (يزا يزمان يساز واژه يهر الگو. 2
) اسـت  aktivفعـال (  يدر صـورت  يسـاز  در واژه ،عنوان مبنا به يا ، هر واژهسك). بر عer :Fahrer-ساز  پسوند اسم

وند بر قـرار  يپ يشتريب يها ا با واژهيه با وندها ك) abfahren, verfahren; Fahrkarte, Fahrplanدر:  fahr- (مانند 
 .اشتقاق است يه عنصر فعال شامل مبناك يا شامل الگوهاست، درحاليزا ةدين پديبنابرا ؛ندك

اسم مشـتق   يها ن سازهيب ييمعنا ة) رابطWortbildungsbedeutung( يساز واژه ين نوشته منظور از معنايدر ا. 3
) همان Wortbedeutung/Wortschatzbedeutungواژه ( يه منظور از معناك ي، درحالاستو پسوند)  كستا يعني(

   آن است. يواژگان يمعنا
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 ؛lingPrüfنمونه  ي): براNomen Patientisاسم مفعول ( -3

  erRentn.1 و andDoktorنمونه  ي): براTäterbezeichnungاسم فاعل ( -4
ن اسـت هماننـد   كـ ز مميـ شـوند، ن  يختم م ei(er)–ر از يغ ييه به پسوندهاك ييها البته اسم

  ر باشند:يز يساز واژه يمعنا يالگوها يدارا ei(er)–پسوند  يالگوها
 )؛→ adePromen )promenierenنمونه  يان: براكاسم م -1

 )؛→ arFormul )formulierenنمونه  يحاصل مصدر: برا -2

 )؛→ nisbErle )erlebenنمونه  ياسم مصدر: برا -3

  ).→ arVokabul )Vokabelنمونه  ياسم جمع: برا -4
شوند. اما در زبان  يفعل و اسم مشتق م يها انواع واژه كتنها از ستا erei–و  ei– يها گونه

هـا، عـالوه    اشتقاق آن يه مبناكشوند  يز ختم مين يگريد يمشتق به پسوندها يها واژه ،يآلمان
  ):137-133: 2007س ير هستند (دوناليز يها بر فعل و اسم، مقوله

 ؛ igvöll ،eSüß ،ineBlond ،ungFestنمونه  يصفت: برا -1

 ؛ alglob ،arKomment ،alSign ،ieIronنمونه  ي): براKonfixوند ( هم -2

 ؛ igsofortد: مانند يق -3

  .lichwiderحرف اضافه: مانند  -4
ا يفعل  كا دو حرف آخر) ستاين واج (يرتابع آخ erei–و  ei–از دو گونه  يكانتخاب هر 

ار كـ  بـه  ei–ختم شود، همواره پسـوند   r(e)–ا ي l(e)–ا اسم به يفعل  ك: چنانچه ستااستاسم 
رود.  يار مك به erei–شه پسوند ياشتقاق باشد، هم يفعل، مبنا كر موارد، اگر ستايرود؛ در سا يم

ـ و  eiKartو  eiBücherنمونه در  يا، بر–eiن است كاشتقاق باشد، مم ياما اگر اسم، مبنا –ا ي

ereiنمونه در  ي، براereiKäs  وereiSchwein ار رود.ك به  
 يمبنـا  ،مـوارد  همةه در كابد ي ينمود م يمتفاوت يها به گونه يبافت واج ةيبرپا ei–پسوند 

–و  ei ،–erei– يعنـ ي، ei–واژگونـه  كا تنها اسم است: در مجموع سه تياشتقاق فعل و اسم و 

elei ه گونه كزند ياز هم متما–erei ن و گونه يپربسامدتر–elei ن اسـت. گونـه   يبسـامدتر  مك–

elei 24 يها . به مثالكرود (ر.  يار مك خاص به يو تنها در دو بافت واج ياسم يتنها با مبنا-
  ه).-24د و 

  __________________________________________________________________   

ه امـروزه در زبـان   كـ  يرود. پسـوند  يار مـ كـ  ساخت اسم فاعل به يقط براف ner–ه پسوند كر است كالزم به ذ. 1
)، → tFahr )fahren → ،(tFluch )fliehen يهـا  و در واژه اسـت  –tبرخـوردار اسـت،    يياين زايمتركاز  يآلمان

tSchrif ،tSich ،tAnkunf شود ( يافت ميkunft  آزاد وجـود نـدارد)؛    ةصـورت واژ  بـه/schrif/ ،/sich/ و f//kun 
 ).143و  117، 114، 144-89: 2006شوند (لوده  يم يتلق /komm/و  /schreib/ ،/seh/ يفعل يها واژگونهكت
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 يلماندر زبان آ ييل وزن هجايبر دال يمبتن ei– يدر مقابل پسوند اصل erei–ت گونه ياولو
 ،واژه ةكيـ ت ،ن خصوصيرا در ايز ؛برخوردار است يگاه خاصياز جا ei–دار  هكياست. پسوند ت

شـود   يوصل م ييها تنها به واژه ei–رد. پسوند يگ يم يدار جا هكيب تكن مصوت مريآخر يرو
سـاده، ماننـد    يهـا  دار در فعـل  هكيشوآ باشد. واحد ت يدارا يعنيه، كيت يآن ب ين هجايه آخرك

stören  وreiben مختوم به  يب ماقبل هجاكا مصوت مري، مصوت–en   است. مصـوت–e  در
–enل پسـوند  كـ ند اشـتقاق،  يادار است و در هنگام فر هكيرتيغ ي، شوآ–en   شـود.   يحـذف مـ

واژه پـس   يك يساختار واج ،ن جهتيه هستند، از اكيمعموالً فاقد ت ،يپسوندها در زبان آلمان
ـ شـوند   يض نمـ يه تعـو كيـ ت يدار و ب هكيت يهجاها يعني ؛شود يم ز حفظياشتقاق ن ةاز مرحل ا ي
دار در  هكيـ ت يست، دو هجـا ين يه خنثكينسبت به ت ei–ه ك يينند. اما از آنجاك ير نمييتغ اصوالً

ـ ه مصـوت  كامد ين پيرند، با ايگ يم ين پسوند پشت سرهم جاياشتقاق با ا ب كـ ا مصـوت مر ي
جه ساخت حاصل قابل يه در نتكالف) -1دهد ( يز دست مخود را ا ةكي، تيدار اصل هكيت يهجا

ـ  يه ذاتك –er–، عضو erei– ييواژگونه دو هجاكس، در تك. برعيستقبول ن  يعنـ يه، كيـ ت يو ب
نـد  ك يمـ  يريدار جلوگ هكيت يمصوت آن همواره شوآست، از پشت سرهم قرار گرفتن دو هجا

مانـد، بـدون    يم يباق erei–قاق با در اشت يب) ساختار واج-1). در (19-18: 2015 ،فلت (هان
 يا ه واژهكاست  يادآوري شايانخود را از دست دهد.  ةكي، تيدار اصل هكيت يه مصوت هجاكآن

  :شود يل مكيتش rei-be-rei ياز سه هجا Reibereiمانند 
 Reibei ↓ *Leckei* ↓  الف)-1(
 Leckerei   يزن سيل Reiberei  جروبحث  ب)-1(

فعل و اسـم   يها انواع واژه كتنها از ستا erei–و  ei– يها ه شد، گونهه اشارك يطور همان
  ند:ك يم يبند ر دستهيها را به دو گروه ز ) آن93-92: 2006ه لوده (كشود  يمشتق م

  اشتقاق است: يفعل، مبنا -2-1
ـ اشتقاق فعل اسـت. از ا  يمبنا ،ن گروهيدر ا ـ ن جهـت بـه اعتبـار توز   ي ـ ع پسـوند، در ا ي ن ي
  م:يمواجه erei–و  ei–ا دو گونه ب يبند دسته
و  eiKletterماننـد   ؛رود يار مـ ك به –el(n)و  –er(n)مختوم به  يفعل يبا مبنا –eiگونه  -1

eiBlödel؛ 

و  g(en)–مختوم بـه   يفعل يمانند مبنا ؛رود يار مك به يفعل ير مبناهايبا سا erei–گونه  -2
l(en)–  درereiSing  وereiHeul. 
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ـ اشتقاق فعل (ساده، مشتق و  يمبنا ن گروهين است در اكفعل، مم كستا عيبه اعتبار توز ا ي
  باشد: يا گروه فعليب) و كمر

  اشتقاق است: يب، مبناكا مريفعل ساده، مشتق و  -2-1-1
 يجداشـدن  يهـا  ساده، فعـل  يها اغلب در خدمت ساخت اسم از فعل erei–ا ي ei–پسوند 

)Partikelverben ا يفعل ساده، مشتق و  كگر، ستايد عبارت به ؛ر داردب قراكمر يها ا فعلي) و
  اشتقاق است: يب مبناكمر

  ب).-2الف و -2اشتقاق است ( يساده، مبنا  فعل -الف
 flirten  دنيالس → Flirterei يزنالس  الف)-2(

 rennen  دنيدو →Rennerei عجله مدام  ب)-2(

  ب).-3الف و -3اشتقاق است ( ي، مبنايجداشدن  فعل -ب
 einseifen دنيصابون زدن/مال →Einseiferei يباز؛ حقهيمالصابون  الف)-3(
 absuchern  ا شدنيجو Absucherei ش/تفحصيتفت  ب)-3(

  ب).  -4الف و -4اشتقاق است ( يب، مبناكمر  فعل -ج
 Schwarzseherei → schwarzsehen ينيون؛ بدبيزيتلويقاچاقيتماشا الف)-4(

 Wahrsagerei→ wahrsagen انهيگوشي؛ گفتار پ1يري/فالگييگوشيپ  ب)-4(
 يهـا  )، فعـل 22: 2015فلـت (  مثال در هان ياز منابع، برا يس موارد فوق و طبق برخكبرع

ماننـد   ييهـا  ه واژهكـ  يدرحال ؛روند يار مك ن پسوند بهيندرت با ا ه، بbesuchen، مانند يشونديپ
Betrügerei »و  »ياديشVerräterei »امالًكـ انـد،   مشتق شده يشونديپ يها فعل ه ازك »انتيخ 

ـ ناپسـند   يضـمن  يمعنـا  يه حـاو كن اسم مصدر مشتق از فعل يهمچن ؛ندا جيرا ز يـ آم نيا تـوه ي
)abwertend2012شـر/بارتس  يرود (فال يشـمار مـ   اربرد بهكن يتر جيا راين يتر ) باشد، متداول :

 n(e)–) و اگر به Basteleiو  Heuchelei(مانند  ei–ختم شود، گونه  el(n)–): اگر فعل به 199
لمات، كن يا ينده با ادايرود. گو يار مك ) بهEssereiو  Heulerei(مانند  erei–ختم شود، گونه 

  __________________________________________________________________   

 ل جمع ندارد.كاربرد اسم مصدر شكب) در -4در ( Wahrsagereiواژه . 1
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ـ ه به نظرش ناخواسته، نـاگوار  كشمارد  يرا مردود م يو دائم يراركعمل ت ـ ا زي   د اسـت. بـه  اي
صورت اسـم   ه بهكشود  يرار مكت نشك ينوع erei–ا ي ei–ساز  ان پسوند اسميگر، با بيعبارت د

 يـك جـه  ينـد. در نت ك ياغلب از محدوده هنجار تجـاوز مـ   ،راركزان تيه مك ينحو به؛ گردد يادا م
-5شـود (  يحاصل مـ  erei–ا ي ei–ه اغلب ناپسند است، از مشتقات مختوم به ك يضمن يمعنا

سرعت «ناپسند  يضمن ي) به معناي-5در مثال ( ereiRas). در زبان محاوره، واژه ي-5الف تا 
ار كـ  ز بهين »ردنك يوار رانندگ وانهيد« يبه معنا rasenاشتقاق آن  ين طور مبنايو هم »وار وانهيد
   رود. يم
مبناي اشتقاق:  اسم مشتق:    
 klingeln زنگ زدن →Klingelei زنگ ممتد الف)-5(

 betteln ردنك ييگدا → Bettelei ييگدا  ب)-5(

 drängeln تحت فشار گذاشتن → Drängelei تيمعتجمع/ازدحام ج  ج)-5(

 basteln ردنكدرست  ياردستك → Bastelei ياردستك؛يسرگرم  د)-5(

 klettern  دنيباال خز → Kletterei يزن؛ پرسهيوهنوردك  ه)-5(

 absuchern  ا شدنيجو →Absucherei شيتفحص/تفت  و)-5(
 rennen  دنيدو →Rennerei عجله مدام  ز)-5(

 schießen  ردنك يراندازيت → Schießerei هودهيبيراندازيت  )ح-5(

 drängen  فشار آوردن/فشردن → Drängerei ي/فشردگيشلوغ  ط)-5(

 rasen  جنون داشتن → Raserei يوانگيجنون/د  )ي-5(

  ر هستند:يز يساز واژه يمعنا يالگوها يدارا ei(er)–اشتقاق با پسوند 

  اسم مصدر و حاصل مصدر -الف
ـ ار فعال اسـت. ا يساخت اسم مصدر بس يبرا ei(er)–اق با پسوند اشتق  يهـا  ن گونـه واژه ي

نـوع   يـك از حـوادث   يـك از هـر   يتيلك ،ه منظور آنكند كن يان ميرا ب يرركمشتق، حوادث م
اغلـب   ،ن اسم مصدريهمچن ؛شوند يم يابينامطلوب و ناخواسته ارز ،مشتق يها ن واژهياست. ا
 يو). اگر مبنا-6الف تا -6است (  موجودات زنده يها تيفعال يايگوه كشود  يمشتق م ياز فعل

ـ الـف  -6ز (يـ آم نيتـوه  يضمن يباشد، اسم مصدر با معنا el(n)–اشتقاق، فعل مختوم به  -6ا ي
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ـ ج -6سـازد (  يه حاصل مصدر مـ ياربرد ثانوكز با يموارد ن ي، و در برخ1ب) ه) در -6د). (-6ا ي
  د.رو يار مك ناپسند به يضمن يو) اغلب به معنا-6محاوره و (

مبناي اشتقاق: اسم مشتق:   
 blödeln رفتار احمقانه داشتن → Blödelei حماقت  الف)-6(

 heucheln  ردنكا ير → Heuchelei تظاهر/وانمود  ب)-6(
 blödeln رفتار احمقانه داشتن → Blödelei گفتار/رفتار احمقانه  ج)-6(
 heucheln  ردنكا ير →Heuchelei ياركاي/ريظاهرساز  د)-6(
 mogeln  ردنك يالهبردارك → Mogelei /تقلبياركبيفر  ه)-6(
 tuscheln ردنك/نجوا يدرِ گوش → Tuschelei يپچ/وراجپچ  و)-6(
 يوجود خارج ه اصوالًكقابل تصور باشد  el(n)–مختوم به  يفرض يها اشتقاق، فعل يمبنا ين است براكمم

  ب). -7الف و - 7ندارند (

  →Handwerkelei انهيناشيار دستك  الف)-7(
→  

handwerkeln

 Heimattümeleiheimattümeln يپرستتعصب در وطن  ب)-7(
ز يـ حاصل مصـدر ن  يساز واژه يمعنا ياين گونه مشتقات گويا يان شد، گاهيه بك يطور به

ـ اربرد ثانوكـ  يصـورت مـنظم دارا   از اسم مصدرها به ياريبس هستند. اصوالً د شـون  يز مـ يـ ه ني
 Leitung يهـا  مثال، اسـم مصـدر در واژه   ي). برا123-122و  49-48: 2012 ،شر/بارتسي(فال

ه اسـم  يثانو ياربردهاك يب دارايترت به »نوشتن« Schreibenو  »يورود« Eingang، »تيريمد«
  ز هستند.ين »نامه«و حاصل مصدر  »يدر ورود«ان ك، اسم م»رانيمد«جمع 

) Zirkumfixونـد ( هيحاشـ  يساز واژه يبا الگو ei(er)–مشتقات مختوم به  ين گاهيهمچن
Ge-…-e مختوم به  يها گر، اسميد عبارت به ؛مشابهت دارند–(er)ei شوند يه از فعل مشتق مك، 

مثـال   يبـرا  ؛نـد يمعنا هسـتند، هـم   Ge-…-eونـد  هيحاشـ  يه حـاو كـ مشتق از فعل  يها با اسم
Schmiererei(en)  باGeschmiere ونـد بـا   هين حاشـ ي. ا»ه ناخوانا و بدخطنوشت«معناست:  هم

ار كـ  بـه  Hinausgelaufeو  Abgeleseمانند  يجداشدن يها ز با فعليو ن يالزم، متعد يها فعل
 ier(en)–مختوم به پسـوند   يها ز با فعليو ن يشوندي، پياسكانع يها س، با فعلكرود. بر ع يم
حـال و در   كبـه سـتا   Ge-…-eوند هي). حاش267-266: 2012 ،شر/بارتسيرود (فال يار نمك به

  __________________________________________________________________   

  ل جمع ندارند.كاربرد اسم مصدر شكمشتق در  يها ن واژهيا. 1
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ن نوع ساخت يا يساز واژه يمعنا يچسبد. الگوها يگذشته م كاغلب به ستا ،قاعده يب يها فعل
) و اسـم آلـت   Gefüge)، حاصـل مصـدر (ماننـد    Gelaufeند از: اسـم مصـدر (ماننـد    ا عبارت

)Getriebeاسم مصدر، اسم مشتق  يساز واژه ي). در معناGe-…-e ر يشود. سـا  يجمع بسته نم
 يالگو يه)، در زمان حاضر دارا-8الف تا -8ست (ين e-ها  دوم آن ةه مؤلفك Ge-…-eمشتقات 

  1ستند.يا نيزا
مبناي اشتقاق:  اسم مشتق:   
 wiegen/wägen  ردنكوزن  →Gewicht ينيوزن، سنگ  الف)-8(
 bauen  ساختن → Gebäude ساختمان  ب)-8(

 malen  ردنك يقاشن → Gemälde ي(تابلو) نقاش  ج)-8(

 lachen  دنيخند → Gelächter هكقهقهه؛ مضح  د)-8(

 spinnen دنيسيدن/ريتاب → Gespinst بوت؛ وبكتافته؛ تار عن  ه)-8(

ـ عمـل   يـك جـه  ينت كننـدة  انيـ هـا ب  ن ساختياز ا يه اشاره شد، گروهكگونه  همان ـ ا ي  كي
بـه   ،ناپسند يضمن يبدون معناه) -9الف تا -9( يها ه مثاليلكحاصل مصدرند.  يعني ؛ندنديافر

ه كـ  Suffixoid (-werkدسته از پسوندواره ( آن يروند و با الگو يار مك حاصل مصدر به يمعنا
به معنـاي اسـم مصـدر نيـز      )ب-9(و  الف)-9(البته  2ند.يمعنا مشتق شوند، هم يفعل  ياز مبنا

-9ج و -9( يتزاعـ ا انيب) و -9الف و -9ن است حاصل مصدر ملموس (كمم .روند يار مك به

  __________________________________________________________________   

اشتقاق اسـم   يمبنا ،شوندين پيا يابد. در الگوي ينمود م -Geشوند يپ صورت به Ge-…-eوند هياز حاش يا گونه. 1
 ي. الگـو Gesteinماننـد   ؛سـازد  ين الگو، اسم جمـع مـ  ياست. ا ييايت زايفاقد هرگونه قابل ين ساختياست و چن

ار كـ  معنـا بـه   يـك بـه   werkBalkenو  bälkGeمثـال   يبرا ؛ه استيشب -werkپسوندواره  يبه الگو Ge-شوند يپ
 روند. يم

و  230: 2012 ،شـر/بارتس يمتصور اسـت (فال  werk-پسوندواره  يه دو نوع ساخت با الگوكر است كذ شايان. 2
ـ ه دراكـ اشتقاق اسم است  يمبنا -1): 113-112: 2006لوده  ، اسـم جمـع ماننـد    يسـاز  واژه يمعنـا  ،صـورت  ني
werkBusch  وwerkLeder ـ چ يـك ت يلك كنندة انيبها،  ن نوع از ساختيا ،گريد  عبارت  به ؛است ز اسـت و بـا   ي
 يكبه  büschGeو  werkBuschمثال  يبرا ؛مشابهت دارند Ge-شوند يا پي e-…-Geوند هيحاش يساز واژه يالگو

ـ ه در اكـ اشتقاق فعل است  يمبنا -2روند.  يار مك معنا به ، حاصـل مصـدر ماننـد    يسـاز  واژه ين صـورت معنـا  ي
werkBau  وwerkStrick ها، مشتقات مختوم به پسوند  ن نوع از ساختياست. مترادف ا(er)ei– مثال  يبرا ؛است
werkSchnitz  وereiSchnitz  مختـوم بـه پسـوند     يهـا  روند، البتـه در اسـم   يار مك معنا به يكبه(er)ei–  يمعنـا 
  اسم مصدر غالب است. يساز واژه
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 يضـمن  يمعنـا  يز) فقـط دارا -9حاصل مصدر ملموس اسـت. (  يمعنا يو) دارا-9د) باشد. (
  ناپسند است.

مبناي اشتقاق:   اسم مشتق:    
 sticken  ردنك يگلدوز→ Stickerei ار)ك#(قطعهيگلدوز الف)-9(

 schnitzen دن چوبيتراش→ Schnitzerei ار)ك#(قطعهياركندهك  ب)-9(

 schmeicheln  ردنكرا  يسكتملق → Schmeichelei يخوار/پاچهيچاپلوس  ج)-9(

 plaudern ردنكگپ زدن/چت →Plauderei يزن/چانهيوراج  د)-9(
 meutern  ردنكشورش →Meuterei يشكتمرد/سر  ه)-9(

 bauen  ساختن→ Bauwerk عمارت/ساختمان  و)-9(
 flicken  ردنكوصله/رفو →Flickwerk هيكت/چهليبندسرهم  ز)-9(

  انكاسم م -ب
ها (اسـم   نشك يرود تا عالوه بر نامگذار يار مك فعل به كهمراه با ستا erei–ا ي ei–پسوند 
 يه محـل نـوع  كـ نـد  ك يان را نامگـذار كـ م يها ها (حاصل مصدر)، اسم نشكجه يمصدر) و نت

صورت  يت صنفيفعال ،در آنه ك ييا جايمحل اشتغال  ينامگذار يعني ؛نندك يان ميت را بيفعال
 ب).-10الف و-10رد (يگ يم

 rösten  ردنكتُست/برشته  → Rösterei ارگاه تُستك  الف)-10(
 ausbessern ردنكمرمت/رفو  → Ausbesserei رگاهيتعم  ب)-10(

  .اشتقاق است ي، مبنايگروه فعل -2-2
). اسـم  199: 2012 ،شـر/بارتس ياشـتقاق اسـت (فال   يمبنـا  ي، گروه فعليبند ن دستهيدر ا
ناپسـند   يضـمن  يدر معنـا  ت است و عمدتاًيا واقعيعمل  يكارزش نامطلوب  ةنندك انيمشتق ب

 1ه).-11الف تا -11رود ( يار مك به erei–ن گروه فقط گونه يرود. در ا يار مك به

  __________________________________________________________________   

 انـه يم يزبان آلمـان  Schuhmacherز واژه ا ه ظاهراًك است ʻيفاشكSchuhmacherei ʼن موارد، واژه يبرخالف ا. 1
 مشتق شده است.
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مبناي اشتقاق:   اسم مشتق:   
Rechthaberei→   Recht haben يدندگكي  الف)-11(

 Schaumschlägerei →   Schaum schlagen يياخودست  ب)-11(

 Vielweiberei →   viele Weiber haben يچندهمسر  ج)-11(
 Augenauswischerei →   Augen auswischen اغفال  د)-11(
 Vielschreiberei →   viel schreiben يسينوگزافه  ه)-11(

  .اشتقاق است ياسم، مبنا -2-3
ـ ع پسوند، در اياست. به اعتبار توز اشتقاق اسم ين گروه، مبنايدر ا بـا سـه    يبنـد  ن دسـته ي

  م:يمواجه elei–و  ei ،–erei– ةگون
در اشتقاق  ،ن مصوتيه اكرود  يار مك مختوم به مصوت به ياسم يبا مبنا ei–گونه  -1

ـ . ا»هكيـ تر« eiTürkو  »اتـالوگ ك« eiKartماننـد   ؛شـود  يهمواره حذف م ن گونـه  ي
)، »ييخـو  درنده« eiTeufel(مانند  –l يها م به صامتمختو ياسم ين به مبنايهمچن

r–  ماننــد)eiGärtner »و  »قلمســتانeiBarbar »تيــبربر« ،(n–  ماننــد)eiTyrann 
ـ خره اچسبد. بـاأل  ي) م»يرسان بنگاه اطالع« eiAuskunft(مانند  –tو  1)»استبداد« ن ي

 ؛»سايلكمقام « eiPfarrمانند  ؛رود يار مك ز بهين ياسم اختصار يگونه با مبنا

ـ ه اكـ رود  يار مـ كـ  مختوم به مصوت بـه  ياسم يبا مبنا erei–گونه  -2 ن مصـوت در  ي
 2.»جالفت« ereiAffو  »يدار برده« ereiSklavمانند  ؛شود ياشتقاق همواره حذف م

چسـبد، ماننـد    يز ميب نكمختوم به مصوت مر ياسم يبه مبنا erei–ن گونه يهمچن
ereiSau »ز يـ مختـوم بـه صـامت ن    ياسـم  ين گونه با مبنايه اخر. باأل»يارك ثافتك
؛ يبـاز  طنتيشـ « ereiSchelm، »ياركـ  گنـد « ereiSchweinماننـد   ؛رود يار مـ كـ  به

 ؛»رفتار متقلبانه« ereiLumpو  »اجناس مندرس« ereiLapp، »يرند

  __________________________________________________________________   

ننـد  ك يقلمـداد مـ   nei-) را به نادرست مختوم به گونه Wüstenei )→ Wüsteچون  يا از منابع واژه يدر برخ. 1
 -n-، عنصـر  Wüste-n-eiان كـ ) در اسـم م 198: 2012شـر/بارتس ( يه طبـق فال كـ  ي)، در حال18: 2015فلت  (هان

 د.كن يم يريها جلوگ مصوت ي) از التقاFugeناوند (ين بياست و ا يناوند اشتقاقيب

 Kafkaه از اسم خـاص  كاست  »يانگار پوچ« Kafkareiشود، واژه  يختم م rei–ه به گونه ك يظاهرا تنها مورد. 2
 مشتق شده است.
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رود و آن  يار مـ كـ  ) بـه ي(و نه فعل ياسم يه تنها و تنها با مبناك elei–اما گونه نادر  -3
ــه  مب ــوم ب ــا مخت ــو  –tumن ــد  ؛اســت –tا ي ــوام« eleiVolkstümمانن ــيفر ع و  »يب

eleiFremdwört »يهودگيب«.  
ـ و  ei ،–erei–مختوم بـه   يها ر از واژهيز ي، معانيساز واژه يبه اعتبار معنا ه از كـ  elei–ا ي
  اند، متصور است:  اسم مشتق شده

  ان  كاسم م -الف
فـرد بـه    ،ه در آنكند ك يرا نامگذار ييها انكو م شود تا جاها يبه اسم ملحق م ei–پسوند 

ـ ا ي). در اغلب موارد، مبناك-12الف تا -12ند (ك يد ميتول يزيا چياشتغال دارد و  يا شهيپ ن ي
 ين موارد، مبنـا يا همةشود. در  يختم م or–ا يو  er–ه به پسوند كنوع اشتقاق اسم فاعل است 

ندارند. در زبان  ياشتقاق فعل ينه مشتقات، مبنان گوي. ااستر كف مذيحرف تعر ياشتقاق دارا
ن طـور  يو همـ  »يالبـاف يخ«ناپسند  يضمن ي) به معناك-12در مثال ( eiSpinnerمحاوره، واژه 

   رود. يار مك ز بهين »البافيخ« يبه معنا Spinnerاشتقاق آن  يمبنا
مبناي اشتقاق:   اسم مشتق:   
 Brauer  آبجوساز → Brauerei يآبجوساز  الف)-12(
 Gärtner  باغبان →Gärtnerei قلمستان/نهالستان  ب)-12(
 Förster  بان جنگل → Försterei يبانجنگل  ج)-12(

 Reeder  يشتك كمال → Reederei يرانيشتكتكشر  د)-12(
 Färber  رنگرز → Färberei يارگاه) رنگرزك(  ه)-12(

 Konditor  قناد → Konditorei يفروشينيريش  و)-12(

 Lektor  مدرسِ زبان → Lektorei يراستاريمؤسسه و  ز)-12(

 Gießer زير گر/قالب ختهير → Gießerei ارگاه) ذوب فلزك(  ح)-12(

 Metzger  قصاب → Metzgerei يقصاب  ط)-12(
 Buchbinder  صحاف → Buchbinderei يصحاف  )ي-12(

 Spinner  سندهير → Spinnerei يسندگيارگاه) رك(  )ك-12(
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نـد و  كن يرا نامگـذار  ييهـا  انكاما جاها و م 1به اسم ملحق شود، or–سوند ن است پكمم
  الف).-13رد (يرا هدف قرار گ يتنها گروه

 Kantor  سايلكان يسرپرست همسرا → Kantorei سايلكركجامعه  الف)-13(
ـ الـف) و  -el )14–ه بـه  كن نوع اشتقاق اسم شئ است يا يمبنا ،موارد ياما در برخ  er–ا ي

  ر است.كف مذيحرف تعر ين نوع اشتقاق دارايا يشود. مبنا يج) ختم م-14و ب -14(
مبناي اشتقاق:   اسم مشتق:   
 Ziegel  آجر، سفال →Ziegelei يارگاه آجرپزك  الف)-14(
 Drucker  گر چاپ → Druckerei خانهچاپ  ب)-14(
 Kopierer  يپكدستگاه  →Kopiererei ريثكاق تتا  ج)-14(

-15( Wäschereiالف) و -Bäckerei )15 يها ن نوع، واژهياز ا يگريواهد دارائه ش يبرا
س، كـ شـوند. بـر ع   يند و از اسم فاعل مشـتق مـ  ا انكه هر دو اسم مكم، يريگ يج) را در نظر م

ه هر دو اسم مصدرند و از فعل مشـتق  كد) -15( Waschereiب) و -Backerei )15 يها واژه
ـ   ،ن خصوصيروند. در ا يار مك ناپسند به يشوند، در زبان محاوره به معنا يم ن اسـم  يتفـاوت ب
ه بـا  كـ شـود   يمشـخص مـ   Umlaut)( يياز رهگذر تجانس آوا يان و اسم مصدر تا حدودكم

 ،شـر/بارتس يج) مـورد نظـر اسـت (فال   -15الـف و  -15ان (كـ اسم م حتماً ،ن تجانسيوجود ا
2012 :199.(  

مبناي اشتقاق:    اسم مشتق:   
 Bäcker  نانوا  →Bäckerei يينانوا  الف)-15(
 backen  پختن  →Backerei مداميپزنان  ب)-15(

 Wäscher  شو لباس  →Wäscherei ييشوكخش  ج)-15(

 waschen  شستن  → Wascherei مداومييشولباس  د)-15(

  __________________________________________________________________   

اشتقاق  يمبنا -1): 142-141: 2006وندد (لوده يپ ين اخذ شده است و به فعل و اسم مياز زبان الت or-پسوند . 1
نمـود   -at– يناوند اشـتقاق يب or-اغلب قبل از پسوند  ،صورت نياست. درا ier- يربوميمختوم به پسوند غ يها فعل

ا اسم ي) → orKommentat )kommentierenن نوع اشتقاق، اسم فاعل مانند ين است اسم مشتق از اكابد. ممي يم
افـت  ينـدرت   ن نـوع سـاخت بـه   ياشتقاق اسم است و ا يمبنا -2اشد. ) ب→ orVentilat )ventilierenآلت مانند 

ـ ن است اسـم مشـتق از ا  كن مميهمچن ؛رديگ يرا در برم ion-مختوم به پسوند  يها اسم شود و معموالً يم ن نـوع  ي
 ) باشد.→ Kompression( orKompressا اسم آلت مانند ي) → orLekt )Lektionاشتقاق، اسم فاعل مانند 
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د. شـو ان محسـوب  كاسم م ةه در زمركشود  يافت مي erei–ندرت واژه مشتق مختوم به  هب
نـد  ا انكـ اسـم م  يشـوند و حـاو   ين نوع مشتقات قلمداد ميب) از ا-16لف و ا-16حال ( نيباا

  ). 93: 2006(لوده 
 Most  وهيشراب خام م → Mosterei يسازشراب  الف)-16(

 Käse ريپن → Käserei 1ريد پني؛ توليرسازيت پنكشر  ب)-16(

 يزنـدگ  يمشخصـ  يه در جـا كـ چسـبد   يعام شـخص مـ   يها به اسم ei–ن پسوند يهمچن
ـ سـازد. در ا  يخاص م ييايجغراف يها نند و نامك يم  يمبنـا  كن مصـوت سـتا  ين مـوارد، آخـر  ي

  2د).-17الف تا -17شود ( ياشتقاق حذف م
مبناي اشتقاق:اسم مشتق:   
 Türke  هكي، اهل تركتُر → Türkei هكيتُر  الف)-17(
  Slowake  كي، اهل اسلواكاسلوا →Slowakei كياسلوا  ب)-17(
 Mongole  مغول، اهل مغولستان →Mongolei نمغولستا  ج)-17(
 Lombarde  ين لومباردكاهل/سا →Lombardei يلومبارد  د)-17(

  اسم جمع  -ب
ن گـروه  يدر ا Büchereiو  Kartei ،Ländereiمانند  Kollektivum(3جمع (  ن اسميهمچن

 e–واژه مبنا  ن واجيحذف آخر يگاه ،ن نوع از اشتقاقيه در اكر است كذ شايانرد. يگ يم يجا
رسـد (لـوده    يبه نظر م يج) ضرور-18ب و -18( -er– يناوند اشتقاقيا الحاق بيالف) و -18(

  __________________________________________________________________   

 ل جمع ندارد.كاربرد اسم مصدر شكدر  Käsereiواژه . 1

ــ يير پســوندهايســا. 2 ــامك ــ ييايــجغراف يهــا ه ن  ien–و  )en )Norwegen–نــد از ا ســازند، عبــارت يخــاص م
)Argentinienن اسم ي). همچنLand ـ  ين نقشـ ينـد، چنـ  ك يرا اشغال م ياز اسام يبرخ يانيه جزء پاك عهـده   ررا ب
 Landهـا   ه جـزء دوم آن كـ  ينحـو  به ؛شوند يب ساخته مكيورها از رهگذر ترشك ياز اسام يميرد. بخش عظيگ يم
)Finnland ،(Mark )Dänemark و (ا يReich )Frankreich (فالهست) ي). اسـام 253-252: 2012 ،شر/بارتسيند 

ه كـ فـوق   يشـورها ك ين جهت اساميرند. از ايپذ يف نميغالبا حرف تعر يفردند و در زبان آلمان خاص منحصربه
نقـش اسـم    يبـات بـه نحـو   كين تريدهند، در ا يل مكيتش Reichو  Land ،Markعام  يها ها را اسم زء دوم آنج

   روند. يار مك ف بهياند و بدون حرف تعر رفتهيخاص را پذ

دهـد ماننـد   شـود و كثـرت را نشـان مـي    اي اطالق مياسم جمع در ظاهر مفرد است؛ ولي در معنا بر مجموعه. 3
Gebirge جمع  كه اسمBerg كند.صورت واحد ظهور ميكند؛ اما بهاست و كثرت كوه را تداعي مي 
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ن واژه در ياسم جمع است، اما ا »نظام سواره«خود  يميقد يبه معنا Reiterei). واژه 93: 2006
ــا ــه معن ــه »ياركســوار« يمحــاوره ب ــ ب ــك ــرود  يار م ــو  »اركســوار« Reiterه از ك  Reitenا ي

 1مشتق شده است. »يسوار اسب«

مبناي اشتقاق:  اسم مشتق:   
 Kartei →   Karte لياتالوگ/فاك  الف)-18(

 Länderei(en)→  Land /مستغالتكامال  ب)-18(

 Bücherei→   Buch كوچكيتابخانه عمومك  ج)-18(

در  مـا ا رسـد،  يبه نظر مـ  يالف) ضرور-19در مثال ( -er– يناوند اشتقاقين الحاق بيهمچن
ـ ز يـ رآميتحق يج)، معنـا -18ب و -18( يها ن نوع از اشتقاق، بر خالف مثاليا ز يـ آم نيا تـوه ي

  شود. ياستنباط م
 Kind  بچه  →Kinderei يباز، بچهيبازلوس  الف)-19(

 ةواژ ،صورت نيه دراكوندد يپ يم er–ا ي el–مختوم به پسوند  يها به اسم ei–پسوند  يگاه
اشـتقاق اسـم شـئ     ين است مبنـا كمم ،ن خصوصيجمع است. در ا از اسم ينادر ةگون مشتق

  ). 198: 2012 ،شر/بارتسيج) باشد (فال-20ا اسم فاعل (يب) و -20الف و -20(
اشتقاق: يمبنا اسم مشتق:   
 Staffel  پله/پاشنه  → Staffelei هيسه پا  الف)-20(
 Titel  عنوان  →Titelei تابكيصفحات مقدمات  ب)-20(

 Gangster  اركتبه  → Gangstereiشدهيدهسازمانياركتياجن  ج)-20(

  اسم مصدر -ج
اشتقاق، اسم فاعـل   ين است مبناك)، ممك-12الف تا -12( يها ن برخالف ساختيهمچن

ان كـ جـا و م  ير باشد، اما اسم مشتق فاقد معناكف مذيحرف تعر يز دارايو ن er–و مختوم به 
  __________________________________________________________________   

ه همراه با اسـم مبنـا، اسـم جمـع     ك يياز پسوندها يكيشود.  يز حاصل مير پسوندها نياسم جمع از رهگذر سا. 1
 arVokabul اشتقاق اسم باشد، مشتق آن اسم جمع اسـت ماننـد   ي): اگر مبنا132: 2006است (لوده  -arسازد،  يم
)Vokabel →ماننـد    ؛اشـتقاق فعـل باشـد، اسـم مشـتق از آن حاصـل مصـدر اسـت         ي)؛ اما اگر مبناarFormul 
)formulieren → و (arKomment )kommentieren → .(ــي ــوندها يد يك ــر از پس ــت -alienگ ــثالً ؛اس در  م

alienPerson )Person → (ه از پسوند كālia– همايزبان الت) 130جا:  نن اخذ شده است.( 



 21 »در زبان آلماني ei(er)- هاي مختوم به پسوند برپايه اسم« سازي بررسي الگوهاي معناي واژه

ـ حـرف تعر  يح) اسـم فاعـل و دارا  -21الـف تـا   -21( يها ه مثاليلكاشتقاق  يباشد. مبنا ف ي
مشـتق   يهـا  ه اسميلك ،ن جهتيغالب است و از ا يفعل يژگيو ،ها ن ساختيرند. البته در اكمذ
 يضـمن  يب) بـه معنـا  -21الـف) و ( -21اسـم مصـدرند. (   يمعنا يحاو نخست ةدر وهلر يز

ه) -21ناپسـند و (  يضـمن  يد) در زبان محاوره به معنا-21ج) و (-21روند. ( يار مك ناپسند به
روند. مثال  يار مك ار بهيح) در زبان مع-21ز) و (-21و)، (-21روند. ( يار مك در زبان محاوره به

eiSpötter ) با پسوند -21در (زei– مثال دونال يدر بعض) ل ك) بـه شـ  134: 2007 ،سياز منابع
ereiSpott »با پسوند  »يطبع شوخerei– ه از فعل كده يثبت گردttenspo  .مشتق شده است  

مبناي اشتقاق:   اسم مشتق:   
 Stümper  يآدم ناش →Stümperei يمهارتيب  الف)-21(
 Rüpel  آدم الت → Rüpelei يولگرد  ب)-21(
 Schlamper  آدم شلخته →Schlamperei يگريالابال  ج)-21(

Aufschneider  آدم چاخان →Aufschneiderei يزنالف  د)-21(

 Angeber  آدم فخرفروش →Angeberei ييدستاخو  ه)-21(

 Träumer  باف اليآدم خ → Träumerei يپردازاليخ  و)-21(

 Spötter  گو آدم بذله → Spötterei يبازمسخره  ز)-21(

 Gauner  گر لهيمتقلب، ح →Gaunerei يالهبردارك  ح)-21(
ـ د. از اشـو ان يـ رفتار ناپسـند ب  يه نوعكرود  يار مك به ين وقتيهمچن ei–پسوند   ،جهـت  ني

ـ figurativ( يطـور مجـاز   ه بهكوانات هستند يح ياشخاص و اسام يها اشتقاق اسم يمبنا  ر) ب
ز را در خــود دارنــد. در يــآم نيا تــوهيــز يــرآميتحق يضــمن يننــد و معنــاك يانســان داللــت مــ

ـ ز يـ رآميتحق يضـمن  يز در معنـا يـ مشـتق ن  يهـا  اشتقاق، اسـم  يخصوص، عالوه بر مبنا نيا ا ي
جـه رفتـار اسـت    ي، نـوع و نت يسـاز  واژه يمعنـا  ج).-22الف تا -22روند ( يار مك ز بهيآم نيهتو

  ب است. كه) اسم مر-22اشتقاق در ( ي). مبنا198: 2012 ،شر/بارتسي(فال
مبناي اشتقاق: اسم مشتق:   
 Esel  االغ/خر → Eselei حماقتالف)-22(

 Teufel سيلطان/ابيش →Teufelei ييخوقساوت، درنده  ب)-22(

 Flegel  گستاخ، پررو → Flegelei يوقاحت، گستاخ  ج)-22(

 Ferkel دي؛ پلكخو بچه → Ferkelei ياركثافتك  د)-22(
Eulenspiegel  باز شعبده →Eulenspiegelei يبندچشم  ه)-22(



 1396تان بهار و تابس، 1، شمارة 7دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 22

  الف).-23وان نباشد (يا اسم حيشخص و   اشتقاق اسم ين است مبناكمم باره،ن يدر ا
 Amtsschimmelريوپاگ مقررات دست →Amtsschimmelei ياغذبازك  الف)-23(

سـت  يناپسـند و ناشا  يضـمن  يارزش ناپسند و معنا يه داراكها  ن گروه از اسمين ايهمچن
ار كـ  بـه  erei–بـا گونـه    er–مختـوم بـه پسـوند     ياشتقاق ياز مبنا يريرپذيهستند، ظاهراً با تأث

، با گونـه  el–مختوم به پسوند  ياشتقاق ياز مبنا يريرپذيا با تأثيج)، -24الف تا -24روند ( يم
–elei الـف و  -24اشتقاق سـاده (  ين است مبناكه). در ضمن مم-24د و -24روند ( يار مك به

هـا،   ن گروه از اسـم ياشتقاق ا يمبنا ه) باشد.-24ا مشتق (يد) و -24ج و -24ب (كب)، مر-24
ج) معـادل  -24در ( ereiVaterländ. مثـال  )93: 2006 ،همواره مختوم به صامت اسـت (لـوده  

الـف) در  -24( ereiDieb). مثال 199: 2012 ،شر/بارتسي(فال است Patriotismusگانه يواژه ب
  ده است.شثبت  eleiDiebل ك) به ش134: 2007 ،سيدونال از منابع (مثالً يبعض

مبناي اشتقاق:    اسم مشتق:   
 Dieb  دزد → Dieberei ، سرقتيدزد الف)-24(

 Schwein كخو → Schweinerei ياركگند  ب)-24(
 Vaterland  وطن/زادگاه → Vaterländerei يپرستهنيم  ج)-24(
 Eifersucht  كرش → Eifersüchtelei يحسادت دائم  د)-24(

Deutschtumها يمنش آلمان →Deutschtümeleiتعصب نسبت به فرهنگ  ه)-24(

ان و اسم جمع) ك(اسم مصدر، حاصل مصدر، اسم م يساز مشتق، نوع واژه ةواژ يفقط معنا
 ييمعنـا  يالگـو  يـك با  ei(er)–مختوم به  يها ساخت يزمان را به اعتبار هميز؛ ندك ين مييرا تع
ـ  ين به اعتبـار درزمـان  يهمچن ؛شوند يغالباً هم از فعل و هم از اسم مشتق م ،واحد ، يخيا تـار ي
ن كـ مم يعنـ ي ؛از دو جهت شفاف است يواژ ساختبه اعتبار  malereyانه يم يزبان آلمان ةواژ

تـابلوِ  « يرد و بـه معنـا  يـ گ يمـ  īe–گونه  ،صورت نيه دراكد شومشتق  Malerاست هم از اسم 
رد و بـه  يـ گ يمـ  erīe–صـورت گونـه    نيه دراكمشتق شود  malenاست و هم از فعل  »ينقاش
  است. يهنرِ نقاش يمعنا

اسم مصدر، حاصـل مصـدر، اسـم     يساز واژه يعنام يتنها دارا ei(er)–مختوم به  يها واژه
اسـم   يسـاز  واژه يمعنـا  يهرگـز دارا  ei(er)–مختوم به  يها ا اسم جمع هستند. واژهيان و كم

  ).116: 2006 ،ستند (لودهيره نيت و غيفكيا اسم يفاعل، اسم آلت و 
ـ حاصـل مصـدر و    ياسم مصدر، معنـا  يعالوه بر معنا يگاه ،ان شديه بك يطور به سـم  ا اي

را مشـخص   يسـاز  ه انـواع واژه كـ واژه مشـتق   ين جهت معنـا يشود. از ا يز حاصل ميان نكم
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 ةاشتقاق فعل است و واژ يالف) مبنا-25اشتقاق است: در ( يند، اغلب وابسته به نوع مبناك يم
مشـتق حاصـل مصـدر اسـت. در      ةاشتقاق اسم و واژ يب) مبنا-25مشتق اسم مصدر، اما در (

اشـتقاق اسـم    يد) مبنا-25قاق فعل است و واژه مشتق اسم مصدر، اما در (اشت يج) مبنا-25(
  ان است. كاست و واژه مشتق اسم م

مبناي اشتقاق:   اسم مشتق:   
 malen  ردنك ينقاش→ Malerei ي(هنر) نقاش  الف)-25(
) نقاش  ب)-25(  Maler  نقاش→ Malerei ي(تابلوِ
 weben  بافتن→ Weberei ي(عمل) بافندگ  ج)-25(
 schneiden  ردنك يدوزندگ → Schneiderei ياطي(عمل) خ  د)-25(

 tischlern  ردنك يدرودگر → Tischlerei ي(عمل) نجار  ه)-25(

 Weber  بافنده→ Weberei يارگاه) بافندگك(  و)-25(
 Schneider  اطيخ → Schneiderei ياطيارگاه) خك(  ز)-25(

 Tischler  ارنج → Tischlerei يارگاه) نجارك(  ح)-25(

  يريگ جهينت -3
ل يتحل يرا به صورت مفصل و به همراه شواهد ei(er)–ع و نقش پسوند يتوزدر اين مقاله 

ـ فعـل   كن واج سـتا يتابع آخر erei–و  ei–از دو گونه  يكم. انتخاب هر يدكر : اسـت ا اسـم  ي
رود؛ در  يار مـ كـ  بـه  ei–ختم شود، همواره پسوند  r(e)–ا ي l(e)–ا اسم به يفعل  كچنانچه ستا

رود. امـا اگـر    يار مـ كـ  به erei–شه پسوند ياشتقاق باشد، هم يفعل، مبنا كر موارد، اگر ستايسا
 يه بافت واجيبرپا ei–ار رود. پسوند ك به erei–ا يو  ei–ن است كاشتقاق باشد، مم ياسم، مبنا
ـ اسم و اشتقاق فعل و  يمبنا ،موارد همةه در كابد ي ينمود م يمتفاوت يها به گونه ا تنهـا اسـم   ي

 erei–ه گونه كزند ياز هم متما elei–و  ei ،–erei– يعني، ei–واژگونه كاست: در مجموع سه ت
و تنهـا در دو   ياسـم  يتنها با مبنا elei– ةن است. گونيبسامدتر مك elei–ن و گونه يپربسامدتر
  رود.  يار مك خاص به يبافت واج
مشـتق   يفعلـ  يه از مبناك ei(er)–مختوم به  يها مدسته از اس آن يساز واژه يمعنا يالگوها

  ند از: ا شده باشند، عبارت
ـ  ei–همراه با گونـه   يفعل يمشتقات اسم مصدر و حاصل مصدر از مبنا - ار يبسـ  erei–ا ي
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ـ ناپسـند در اولو  يضـمن  ياربرد اسم مصدر با معنـا كاغلب  ،ن راستايج است. در ايرا ت قـرار  ي
 رد.  يگ يم

 ار محدود است.يبس erei–ا ي ei–همراه با گونه  يفعل ياز مبنا انكمشتقات اسم م -

ارزش  يمعنـا  يه حـاو كـ  erei–همراه با گونـه   يگروه فعل يساخت اسم مصدر از مبنا -
مصـدر    اشـتقاق اسـم   ي، مبناei–همراه با گونه  يمتداول است. گروه فعل نامطلوب باشد، نسبتاً

 شود. يواقع نم

  ن است. كنامم يفعل يساخت اسم جمع از مبنا -
 يه از مبناك elei–ا يو  ei ،–erei–مختوم به  يها دسته از اسم آن يساز واژه يمعنا يالگوها

  ند از: ا مشتق شده باشند، عبارت ياسم
 ار متداول است. يبس ei–همراه با گونه  ياسم يان از مبناكمشتقات اسم م -

 يه از مبناكرد يگ يرا در برم ei–با گونه همراه  يها دسته از اسم اسم جمع، تنها آن يمعنا -
 مشتق شده باشد.  ياسم

 يه حـاو كـ  elei–ا يو  ei ،–erei– يها همراه با گونه ياسم يساخت اسم مصدر از مبنا -
 متداول است.  ز باشد، نسبتاًيرآميتحق يضمن يمعنا

  ست.يمتداول ن اصوالً ياسم يساخت حاصل مصدر از مبنا -
غالباً هم از فعـل و هـم از اسـم مشـتق      ،واحد ييمعنا يبا الگو ei(er)–مختوم به  يها اسم

ز حاصـل  يـ ان نكـ ا اسم ميحاصل مصدر و  ياسم مصدر، معنا يعالوه بر معنا يشوند. گاه يم
ـ گو يبه عبارت ؛اشتقاق است يواژه مشتق اغلب تابع نوع مبنا ين جهت معنايشود. از ا يم اتر، ي
 Weberei ) و واژه مشتق اسم مصدر (مثالً»بافتن« weben اشتقاق فعل (مثالً ين است مبناكمم
ان كـ ) و واژه مشـتق اسـم م  »بافنده« Weber اشتقاق اسم (مثالً يا مبناي) باشد، »يعمل بافندگ«

  ) باشد.»يارگاه بافندگك« Weberei (مثالً
ا حاصل مصـدر اسـت،   يه حاصل آن اغلب اسم مصدر كت، اشتقاق از رهگذر فعل يدر نها

برخـوردار   يشـتر يان اسـت، از بسـامد ب  كه حاصل آن اغلب اسم مكقاق از رهگذر اسم بر اشت
 ،گـر يد عبـارت  به ؛دارد يمتركاربرد ك ياشتقاق در زبان آلمان يمبنا ةمثاب را اسم فاعل بهيز ؛است

اسم  يه آن فعل داراكشتر از آن است يبه مراتب ب ،اسم مصدر باشد يدارا يه فعلك نياحتمال ا
   .فاعل باشد
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