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 چكيده
در زبـان   e–هاي مختـوم بـه    سازي در واژه ف از مقاله حاضر يافتن الگوهاي مختلف معناي واژههد

آمـوز از   هـا بـراي زبـان    باشد. بدين جهت درك معاني مشتقات اين پسوند با توجه به تنوع آن آلماني مي
ايـاترين  زبـان آلمـاني باسـتان دارد و يكـي از ز     ī–اهميت خاصي برخوردار است. اين پسوند ريشه در 

اي اوليه مقاله عمدتا از بررسـي دو  ه هها و يافت رود. داده به شمار ميپسوندهاي بومي زبان آلماني معاصر 
چه كه نگارنده اقتباس نموده است، همـين   سازي زبان آلماني اخذ شده و آن منبع شاخص در زمينه واژه

  در بافـت  e–نگارنـده اسـت. پسـوند     هاي ثانويـه ماحصـل تحقيـق    هاي اوليه است. يافته ها و يافته داده
از بيشـترين   e–شود. همچنين مشتقات مختوم به پسوند  مقوالت فعلي، صفتي، اسمي و قيدي توزيع مي

مختوم به اين پسوند از ميان الگوهاي   هاي سازي برخوردارند: اسم فراواني نسبت به الگوهاي معناي واژه
اسم مصدر، حاصل مصدر، اسم مكان، اسم ابزار، اسم  گوناگون، كمابيش از هشت راهبرد تعويض شامل

حاوي  e–مختوم به پسوند   گيرند. البته گاهي اسم فاعل، اسم كيفيت، اسم تبديل و اسم شخص بهره مي
 يك يا چند كاربرد ثانويه است.

 .اسم مصدر، اسم فاعل، اسم مكان، اسم ابزار، اسم كيفيت هاي كليدي: واژه

 __________________________________________________________________  

* E-mail: palborzi@ut.ac.ir 
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 مقدمه -1
شـود.   گسترش واژگان در زبان آلماني محسوب مـي  هاي ترين روش ي از مهمسازي يك واژه

. در اسـت در اين راستا، عالوه بر روش تركيب، اشتقاق واژه نيز از جايگاه خاصـي برخـوردار   
آلمـاني   زبـان  ريشه درگيرد كه  شكل مي e–يكي از الگوهاي اشتقاق به كمك پسوند  ،اين زبان

 ند، داراي حرف تعريـف مؤنّـث  شو ختم مي e–شتقي كه به پسوند هاي م واژه همة .باستان دارد
شـمار   در زمرة زاياترين پسوندهاي زبان آلماني معاصـر بـه  حاضر  درحال e–. پسوند يا مذكرند

 رود. مي
اي برخـوردار   از اهميت ويژه ،ل گوناگونعلبه  e–در زبان آلماني، كاربردهاي متنوع پسوند 

پسوند  اين است كه چرا ،كند آموز خطور مي ي كه در ذهن زبانتترين سؤاال است. يكي از ساده
–e  واژهپايان در Suche  شكل با–e  واژهپايان در Käse  ايـن   كه رغم اين علي -شباهت دارد؟

، مصوت گذاري هستند تكيه يكسانو نيز داراي الگوهاي  يكسانداراي ساختار هجايي ، دو واژه
هاي نگارنده بـراي تحقيـق حاضـر،     ترين انگيزه . يكي از مهماند ها كامالً باهم متفاوت پاياني آن

زيرا مشابهت بـين پسـوند و    ؛است e–و شكل غيرپسوندي  e–پسوند  همين تشابه صوري بين
 شود. ها يافت مي ندرت در زبان هب شكل مشابه غيرپسوندي

ژ يا پسـوند  كه تكوا است نكته اينواكاوي  ،يكي از اهداف نويسنده از نگارش مقاله حاضر
–e يابند. عالوه بر توزيع نمود مي ها در كدامين بافت –e ،   سعي اصلي نويسنده بر اين اسـت تـا
مورد كنكاش قرار دهد كه  ،سازي هاي مختوم به اين پسوند را از منظر الگوهاي معناي واژه اسم

 دهند. اين الگوها در واقع چارچوب نظري تحقيق را تشكيل مي
كـه از منـابع    هاي ناشـي از آن  و اشتقاق e–ة جوانب و حواشي پسوند ، كليحاضر ةدر مقال

اي آشـنا   با شواهد تازه ،خواننده در هر مورد. گيرد قرار مي واكاويمورد  اند، ثانويه اقتباس شده
بـه تعبيـر    د.شـو  مـي  مواجهاي  شناسانه تحليل زبانبا  ،شود و كماكان در هر مرحله از تحقيق مي

 گيرند: مورد واكاوي قرار مي تر، موارد زير دقيق
 ؛e–شناسي پسوند  ريشه -

 ؛e–توصيف مبناي اشتقاق در مشتقات مختوم به  -

 ؛e–سازي در مشتقات مختوم به  الگوهاي معناي واژه -

 ساير پسوندها. با e–وزني پسوند  هم -
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 بحث و بررسي -2
آثـار  خـود را در   ةهـاي اوليـ   هـا و يافتـه   در خصوص موضوع ايـن تحقيـق، نگارنـده داده   

كمـابيش و   ،هـايي از ايـن آثـار    كه در بخش نحوي به ؛ده استكرسازي زبان آلماني اقتباس  واژه
كمابيش شواهدي ذكر  ،شده است. در اين آثار e–گريزي به موضوع پسوند  ،صورت پراكنده به

سـازي   واژهدر دو اثـر  شده، اما هرگونه تحليل و توصيف اين پسوند ناديده گرفته شده اسـت.  
نيـز   e–پسوند ) در مبحث پسوندها راجع به 2006) و لوده (2012فاليشر/بارتس ( آلماني زبان

حـاوي تحليـل    توضيحاتي داده شده است. نگارنده از اين مباحث بهره برده است. اين دو اثـر، 
هـاي مختـوم    زمـاني واژه  رويكرد هم ،حاضر ةدر مقال ضمن،در  . است كافيشواهد  ، امامنظمنا

پسوند  واكاويبه  ختصمورد توجه است. نگارنده به منبع تحقيقاتي ديگري كه م به اين پسوند
–e  گونـه تجزيـه و تحليـل     هـيچ زبـان،   منابع آلمـاني كلية در  الواقع في نيافته است. باشد، دست

 .منسجمي از اين پسوند درج و ثبت نشده است
هاي  ست كه بين سازهنوعي رابطه معنايي ا )Wortbildungsbedeutungسازي ( معناي واژه

 د) حاكم است.-1ج و -1يا بين مبنا و واژه مشتق ( )ب-1و  الف-1(بالفصل واژه مركب 

سازي برآيند واژه سازي فرآيند واژهسازيمعناي واژهمعناي واژگاني 
 Trinkgefäß تركيبهدف غاييظرف نوشيدني الف)-1(
 Glasgefäß تركيبمادة اوليهايظرف شيشه ب)-1(
 Reiter اشتقاق تصريحياسم فاعلسواركار ج)-1(
 Ritt تبديلاسم مصدر؛ حاصل مصدرسوار شدن؛ سواركاري )د-1(

داد، بـه دو   داد و بـرون  طوركلي، الگوهاي اشتقاق واژه با توجه به قياس معنايي بين درون به
ر معنـايي و  بنـدي، نـوعي نـامتغي    شود. معيـار ايـن دسـته    بندي مي معيار تعديل و تعويض دسته

سـازي   ساختاري، يعني راهبرد معنايي و كاركردي است كه مبناي هر اشتقاقي را در فرايند واژه
. بنابراين چنانچه فراينـد  )2012 بارتس/فاليشرو  1970دهد (كزريو  در محك آزمايش قرار مي

بـه تعبيـري   كنـيم.   بنـدي مـي   را به دو زيرگروه دسته اشتقاق را از منظر معنايي واكاوي كنيم، آن
شود  بندي مي سازي هر يك از الگوها، برپاية معيارهاي تعديل و تعويض دسته ديگر، معناي واژه

 :)127-119و  98-96: 2012بارتس /(فاليشر
تا حـدودي  همراه با افزايش وند معناي واژه مشتق  ،)Modifikationتعديل (در فرايند  -1

و نيز پوسـتة   آنكه نوع ، بيشود ژة مشتق افزوده مياي به وا ؛ يعني مؤلفه يا مشخصهكند تغيير مي
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هـاي   راهبرد د.ساز مي را مؤنثاسم  كه  in-پسوند افزايش مانند ، تغيير كند ة مشتقواژمفهومي 
 ثاسم مؤنّ )،Unsumme)، اسم مكبر (مانند Häuschen(مانند  راسم مصغّاند از:  تعديل عبارت

)؛ البته كاربرد ثانوية Gebirge) و اسم جمع (مانند Unglück)، اسم نفي (مانند Köchin(مانند 
كنـد. در ميـان    از فراينـد تعـويض پيـروي مـي     Öffentlichkeitاي هماننـد   اسم جمـع در واژه 

بسـياري از   زيـرا تقريبـاً   ؛پسوند تصغير و تأنيث زاياترين پسـوندها هسـتند   هاي تعديل، راهبرد
سـازي كمتـر باشـد، گـرايش بـه       هـاي واژه  وديتپذيرند. هرچه محد ها را مي ها كماكان آن اسم

ث. از اين جهـت  و مؤنّ ربراي مثال در ساخت اسم مصغّ؛ ها نيز كمتر است شدگي واژه واژگاني
بـراي ثبـت   رسانند،  ر كه مفهوم خُردي و كوچكي كسي، چيزي و يا جايي را ميهاي مصغّ اسم
داد  داد و بـرون  بـين درون در  زيـرا  ؛دهنـد  نشـان نمـي   رغبت و جذابيتواژگان زبان چندان در 

بسـياري از  گونه تفاوت ديگري متصور نيست. البته  سازي هيچ اشتقاق غير از دگرگوني كوچك
 اند. در واژگان زبان تثبيت شده Mädchenر مانند هاي مصغّ اسم

همراه با افزايش وند پوستة مفهومي واژة مشـتق   )،Transpositionتعويض ( در فرايند -2
 بـه نحـوي   معنـا بايـد   فرايند،در اين شود.  رچوب مبناي اشتقاق كامالً دگرگون مينسبت به چا

در . اعـم و اخـص (شـمول معنـايي) نباشـد     مفهوم  واژة مبنا يا مشتق ناظر بر كه دشو دگرگون
 تغييـر نكنـد   يا )،→ Bergung )bergenتغيير كند مانند نوع واژه ، ممكن است تعويض فرايند
اند از: اسـم مصـدر (ماننـد     هاي تعويض عبارت ). راهبرد→ Eisenbahner )Eisenbahnمانند 

Suche حاصل مصدر (مانند ،(Folge مانند) اسم فاعل ،(Schütze مانند) اسم ابزار ،(Reibe ،(
)، Alte)، اسم تبديل يا اسم صفت (مانند Länge)، اسم كيفيت (مانند Grubeاسم مكان (مانند 

 ). Schwedeم منسوب (مانند ) يا اسZoologeاسم شخص (مانند 
هـا كـه مبـاني نظـري      سازي و الگوهاي مرتبط، با هر يك از آن هاي تعويض در واژه راهبرد

اسم مصدر (مجـردات فعـل) معنـا و مفهـوم      -1اند از:  دهند، عبارت مقالة حاضر را پوشش مي
از اسـم مصـدر   رساند. منظـور   كه مصدر تنها معناي فعل را مي كند؛ درحالي مصدر را تداعي مي

حاصـل مصـدر    -2گذاري يك رويداد يا كنش است. مبناي اشتقاق اسم مصدر، فعل است.  نام
پذير) ناظر بر مصاديق اشخاص، اشياء و مجردات است كه برآيند يك رويداد يا متـأثر از   (كنش

هـايي   مصاديق اسم فاعل، انسان -3يك رويداد است. مبناي اشتقاق حاصل مصدر، فعل است. 
اسم ابزار، نـاظر بـر    -4دهند. مبناي اشتقاق اسم فاعل، فعل است.  د كه كنشي را انجام ميهستن

 -5. مبناي اشتقاق اسم ابـزار، فعـل اسـت.    پذيرد كنش انجام مي ها به كمك آناشيايي است كه 
پيوندد. مبناي اشتقاق  وقوع مي جاها، كنش به ها و اماكني  است كه در آن اسم مكان ناظر بر محل
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ها و از رهگذر پسـوند   اسم كيفيت (مجردات صفت) از مبناي صفت -6م مكان، فعل است. اس
كننـد. مبنـاي اشـتقاق     گذاري مي ها را نام ها ويژگي شود. اين اسم اشتقاقي (يا تبديل) ساخته مي

مصاديق اسم تبديل يا اسم صفت (شيء يـا شـخص) از رهگـذر     -7اسم كيفيت، صفت است. 
اند. مبنـاي اشـتقاق صـفت و     شوند كه در مبناي اشتقاق برشمرده شده ميهايي شناسايي  ويژگي

مشتقات اسم شخص، ناظر بر اشخاصي است كه  -8برآيند آن، اسم تبديل يا اسم صفت است. 
كنند. عالوه برآن، مشتقات اسم شخص،  ها را توليد مي هايي مرابطه و تعامل دارند يا آن با پديده

ب چيزي هستند يا شيئي در اختيار دارند و نيز اشخاصي كه به ناظر بر اشخاصي است كه صاح
گروه اجتماعي خاصي تعلق دارند. مبناي اشتقاق اسم عام يا خاص و برآيند آن اسم شخص يـا  

 اسم منسوب است. 
 ايـن پسـوند  . )203: 1999(كلوگـه،   زبان آلماني باستان دارد ī– پسوند ريشه در e–پسوند 

همچنين مشتقات  1شود. رين پسوندهاي بومي زبان آلماني محسوب ميزايات ترين و مهم يكي از
برخوردارنـد و   سـازي  الگوهاي معناي واژه نسبت به ،از بيشترين فراواني ،مختوم به اين پسوند

از جملـه فاقـد الگـوي معنـاي      e–ست. اشـتقاق بـا پسـوند    الذكر ا ي فوقالگو هشتآن شامل 
هيچ اسم مختوم به پسوند ديگري، چـه بـومي و چـه     . در اين زبان،استسازي اسم جمع  واژه

مشـتقات   رود. كار نمي سازي به بيگانه، براي نامگذاري حداكثر بيش از چهار الگوي معناي واژه
  شود: مشتق مي و گاهي نيز قيد يا ادات اسم ، صفت،هاي فعل از ستاك انواع واژه e– مختوم به

 مبناي اشتقاق استفعل  -1-2
هايي كه از ستاك فعل  رود. اسم شمار مي ز پربسامدترين پسوندهاي فعلي بهيكي ا e–تكواژ 
كننـد، داراي حـرف    سازي اسم فاعل را نامگذاري مي معناي واژه ،حال شوند و درعين مشتق مي

حـرف تعريـف مؤنـث     e–هـاي مشـتق مختـوم بـه      تعريف مذكرند. در غير اين صورت، اسـم 
 __________________________________________________________________  

بنـدي  رونـد. تقسـيم   كار نمي صورت آزاد به و هرگز به هويت مستقلي ندارند ،اند) وابستهAffixe( وندهااصوال . 1
 ،گيـرد. ايـن عناصـر زبـاني    نسبت به ستاك به كمك وندها صورت مـي  ،هاتكواژهاي وابسته، برحسب جايگاه آن

مبنـاي  نيـاز بـه    ،شوند و براي تجلي خـود ند و از يك مصوت و يك يا چند صامت تشكيل ميا هجاييتك قاعدتاً
) Präfixپيشـوند (  -1ند از: ا سازي عبارت ترين وندهاي واژه تشكيل شود. مهم اشتقاقي دارند كه از تكواژهاي آزاد

ماننـد   ؛دهنـد دهند؛ اما نوع واژه را تغيير نمـي گيرد. پيشوندها معموالً معناي واژه را تغيير ميقبل از ستاك قرار مي
be-  در واژهbesuchen .2- ) پسوندSuffixنـوع واژه را تغييـر مـي    گيرد. پسوندها عمدتاً) پس از ستاك قرار مي
نحوي كه جزئـي ابتـدا و جـزء    هرگاه تكواژي از دو جزء تشكيل شود، به -Neuheit .3در واژه  heit-مانند  ؛دهند

 .Gemälde در واژه Ge-…-deشود مانند  ) ناميده ميZirkumfixوند (ديگر انتهاي تكواژ پايه قرار گيرد، حاشيه
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را  اسـم اشـياء  اسـم مصـدرها يـا     بيشـتر  e–ختوم بـه  هاي مشتق م در مجموع، اسم پذيرند. مي
   كنند. نامگذاري مي

 مبناي اشتقاق است مركب ستاك حال فعل ساده، مشتق و -1-1-2
 مبناي اشتقاق است، ستاك حال فعل ساده -1

يـا   )، حاصـل مصـدر  لـف ا-2گذاري اسـم مصـدر (   نخست براي نام ةاين مشتقات در وهل
رود.  كـار مـي   ) بـه د-2) و نيز اسـم مكـان (  ج-2اسم ابزار ( )،ب-2(تعبيري ديگر اسم شيء  به

هاي مكان مشتق از فعل، از ستاك حال فعل ساده  هاي ابزار و نيز بسياري از اسم تقريباً همة اسم
اسـم   ةرا در زمر Binde) اسم مشتق 195: 2012كه فاليشر و بارتس ( درحاليشوند.  ساخته مي
بـه ايـن مفهـوم،     كنـد.  قلمـداد مـي  يء اسم ش ) آن را116: 2006كند، لوده ( بندي مي ابزار دسته

  شـوند. بـه   هاي ابزار، كه از فعل مشتق شده باشد، اسم شيء نيـز محسـوب مـي    دسته از اسم آن
تعبيري ديگر، در چنين مواردي، اسم شيء مفهومي فراگير است كه از جمله اسم ابزار و سـاير  

را  Liegeاسـم مشـتق    )195: 2012اليشر و بارتس (فگيرد؛ همچنين  هاي اشياء را در برمي اسم
: 2006لـوده ( و نيـز   )123: 2012فاليشر و بـارتس ( كند.  بندي مي هاي ابزار دسته در زمرة اسم

فاليشـر و  ( e– پردازنـد، امـا در مبحـث پسـوند     گرچه به مفهوم حاصل مصدر مي )109-112
 اند.  ي به آن نكردها هيچ اشاره )92-90: 2006و لوده  198-195: 2012 بارتس

:ستاك حالاسم مشتق: 
 pflegen مراقبت كردن→Pflegeمراقبت الف)-2(
 schleifen كشان بردنكشان→ Schleifeپاپيون؛ پيچ (جاده) )ب-2(

 reiben رنده كردن→Reibeرنده )ج-2(
 schmieden كاري كردنچكش→Schmiedeدكان آهنگري )د-2(

مثابـة   عالوه بر حاصل مصدر كه كاربرد اوليه اين واژه است، بـه  Spendeد واژة مشتقي مانن
 شود.  شود كه كاربرد ثانوية آن محسوب مي اسم مصدر نيز تعبير مي

 مبناي اشتقاق است، مشتق ستاك حال فعل -2
ب) -3، حاصل مصدر ()الف-3گذاري اسم مصدر ( نخست براي نام ةاين مشتقات در وهل

از  e–تقريباً بسياري از اسم مصدرهاي مختـوم بـه پسـوند    د. نرو كار مي به )ج-3اسم مكان ( و
 شوند.  ستاك حال فعل مشتق ساخته مي
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:ستاك حالاسم مشتق: 
 nachfragen وجو كردن پرس→ Nachfrageتقاضا )الف-3(
 anzeigen اعالم كردن→ Anzeigeآگهي؛ گزارش )ب-3(

 ausleihen امانت دادن→ Ausleiheامانت دادنمحل )ج-3(

 مبناي اشتقاق است ،مركب ستاك حال فعل -3
 د.نرو كار مي به )الف-4مصدر ( حاصلگذاري  نخست براي نام ةاين مشتقات در وهل

 :ستاك حال  اسم مشتق: 
vorhersagen كردن بيني پيش→Vorhersageگوييپيش الف)-4(

 تقاق استمبناي اش ier(en)–هاي مختوم به  فعل -4
. بـا  بسـيار انـدك اسـت    ier(en)–از مبناي فعلي مختـوم بـه    e–مختوم به  مشتقاتكاربرد 

  ها در دست است. حال شواهدي از اين واژه اين

:ستاك حالاسم مشتق: 
anprobieren امتحان كردن → Anprobeپرو الف)-5(

 nuancieren تفاوت مختصر داشتن→Nuanceتفاوت جزئي ب)-5(

 هاي محاوره و عاميانه از ستاك حال فعل اشتقاق واژه -5
در زبـان محـاوره و زبـان     e–سازي مختوم به  واژه ) اخيرا91ً: 2006لوده ( ة تحقيقاتبرپاي
هايي با معناي ضمني ناپسـند در   ). همچنين واژهب-6 والف -6كودكان راه يافته است ( ةعاميان

  ).ج-6روند ( كار مي زبان محاوره به

:ستاك حالاسم مشتق: 
 tanken گيري بنزين زدن، سوخت→Tankeپمپ بنزين )الف-6(

 putzenتميز كردن→Putzeچي زننظافت )ب-6(
 abzocken سركيسه كردن→Abzockeاخاذي )ج-6(
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 اشتقاق اسم فاعل يا اسم شخص از ستاك حال فعل -6
زايـا نيسـت.    چنـدان  اي ستاك حـال فعـل  از مبن اشتقاق اسم فاعلدر زبان آلماني معاصر، 

در بسـياري از   زيـرا اسـم فاعـل   شـود؛   يافت مي )فال-7( ندرت مواردي از اسم فاعل مانند هب
كـه حـرف تعريـف    همچنين ساخت اسم شـخص   .شود ميساخته  er–پسوند  به كمك موارد،

حـرف   )7(رايج نيسـت. كليـة مشـتقات در     از مبناي ستاك حال فعل، )ب-7( پذيرد مذكر مي
 .كنند پيروي مي n–و نيز از صرف ضعيف  پذيرند مي n–مذكر و نشانه جمع تعريف 

:ستاك حالاسم مشتق: 
schenken(ein) نوشيدنيريختن→ Schenkeساقي الف)-7(

nachkommen كسي را تعقيب كردن→Nachkommeبازمانده/اوالد )ب-7(

 بناي ستاك حالبر م ung–با پسوند  e–وزني پسوند  هم -7
هر مبناي اشتقاق  كه ung–هاي مشتق مختوم به   با اسم e–مختوم به  اسمي  گاهي مشتقات

-8(كننـد   گـذاري مـي   معنا هستند و هر دو حاصل مصـدر را نـام   ، همستاك حال فعل است دو
ها و مبناي اشتقاق سست  رابطة معنايي بين آنكه  e–مختوم به  اسمي  همچنين مشتقات الف).

معنــا هســتند  ب) هــم-8در ( ung–هــاي مشــتق مختــوم بــه   ، بــا اســمضــعيف شــده باشــدو 
 ).195: 2012 ،(فاليشر/بارتس

اسم مشتق:اسم مشتق: 
 Biege خميدگي= Biegungانحنا، خميدگي الف)-8(

 Schalte راديو و تلويزيون=Schaltungراديو و تلويزيون)مدار( )ب-8(

 Ablaut)( قاعده و دستخوش تغيير مصـوتي  هاي ساده و مشتقي كه بي ستاك گذشته فعل -2-1-2
 اند، مبناي اشتقاق است شده

 مبناي اشتقاق است ساده، فعل گذشتةستاك  -1
و اسم آلـت   اسم مكان گذاري براي نام )196: 2012( بارتسو  فاليشر) به باور 9( مشتقات

د كه دقيقاً كدامين اسم مشتق در زمرة اسم ان البته اين دو نويسنده مشخص نكرده روند. كار مي به
ب) اسم مكان است -9شود. از ديدگاه نگارنده اسم مشتق در ( بندي مي مكان يا اسم آلت دسته

 الف) اسم ابزار باشد.-9در ( Stiegeرسد كه  و بعيد به نظر مي
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:ستاك گذشتهاسم مشتق: 
 stieg(en) افزايش دادن→Stiegeپلكان چوبي )الف-9(
 grub(en)كندن→ Grubeگودال )ب-9(

 مبناي اشتقاق است مشتق، فعل گذشتهستاك  -2
. كـاربرد ثانويـه ايـن    رونـد  كـار مـي   به الف)-10گذاري اسم مصدر ( اين مشتقات براي نام

 ).ب-10( است حاصل مصدرگذاري  نام مشتقات،

:ستاك گذشتهاسم مشتق: 
vergab(en) خشيدنب→Vergabeمناقصه، واگذاري )الف-10(

ausgab(en) خرج كردن→Ausgabeپرداختيهزينه، )ب-10(

 مبناي اشتقاق است ،مركب فعل گذشتهستاك  -3
 د.نرو كار مي به )الف-11مصدر ( اسمگذاري  نخست براي نام ةاين مشتقات در وهل

:ستاك گذشتهاسم مشتق: 
 vorwegnahm(en) نپيشاپيش گفت→Vorwegnahmeحدس/گمانه الف)-11(

 لفع گذشتهستاك اشتقاق اسم فاعل از  -4
زايـا  ، چندان معاصر آلماني فعل در زبان ةاز مبناي ستاك گذشت، اشتقاق اسم فاعلهمچنين 

-16الف تا -16در ( heißاز صفت  Hitze يند تاريخي مشابه اشتقاقاب) با فر-12در ( .نيست
و  schoss) يـا  schiezen(آلماني ميانه:  schießen شكل فعلي مبناي اشتقاق. مواجه هستيمج) 
. نگارنـده نگـاهي   است كه برپاية فراينـدي تـاريخي شـكل گرفتـه اسـت      Schützeمشتق  اسم
كوتاه  Schütze اسم بلند، اما در schießen فعل يند دارد: كشش مصوت درازماني به اين فرهم

كـه كشـش    در مبناي اشـتقاق  /s/شود. براي جبران كوتاهي اين مصوت، صامت سايشي  ادا مي
بنـابراين   ؛دشواوليه ايجاد  ةموازن شود تا مشتق تبديل مي ةدر واژ /ts/به انسايشي  كمتري دارد،

 همزمان دو تغيير ديگر نيز ايجـاد شـده اسـت    e–)، عالوه بر افزايش پسوند ب-12يند (ادر فر
 n–كر و نشـانه جمـع   مذحرف تعريف  )ب-12 والف -12(ها در  اسم فاعل ).د-12و  ج-12(

 .كنند پيروي مي n–و نيز از صرف ضعيف  پذيرند مي
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:ستاك فعلاسم مشتق: 
 biet(en)/bot كردنارائه→Boteرساننامه الف)-12(

 schieß(en)/schoss تيراندازي كردن→Schützeتيرانداز ب)-12(
 ü/   (<ü>)/ )ج-12(

/ts/  (<tz>)

→/i:/  (<ie>) → /o/ (<o>) 
/s/   (<ß>) → /s/ (<ss>) )12-د( →

 بر مبناي ستاك فعل ung–با پسوند  e–وزني پسوند  هم -5
، با مشتقات مختـوم  باشددگرگون شده  ها كه معناي مدلول آن e–هاي مشتق مختوم به  اسم

، البتـه در خصـوص   الـف) -13( معنايند، ماننـد اولـين معـاني دو اسـم مشـتق در      هم ung–به 
Eingabe هاي مشتق مختـوم بـه    خصوص، اسم در اين .معناي ثانويه مورد نظر است–e   بيشـتر

بيشـتر   ung– هـاي مشـتق مختـوم بـه     كه اسم درحالياست،  اسم شيء يا حاصل مصدر گوياي
 )110: 2006 ،(لوده .گوياي اسم مصدر است

سم مشتق:اسم مشتق:ا 
 Eingabe تقاضانامهدرونداد؛ داده؛ = Eingebungالقا؛ الهام الف)-13(

 هستند هاي فعلي يا عبارات فعلي مبناي اشتقاق واژه گروه -3-1-2
ـ رو كـار مـي   الف) به-14براي نامگذاري اسم مصدر ( اين مشتقات عمدتاً  ،د و در مـواردي ن

گاهي اين نوع از مشتقات حاوي اسم مكان نيـز  ) است. ب-14(يء داراي كاربرد ثانويه اسم ش
 ج). -14است (

:عبارت فعليمشتق:اسم 
 Schnee schmelzen آب شدن برف→Schneeschmelzeشدگي برفذوب )الف-14(

 Vogel scheuchen ترساندن پرنده→ Vogelscheucheمترسك )ب-14(
وشوي محل شست )ج-14(

اسب
Pferdeschwemme→ شستن/بردن

اسب
Pferde schwemmen 

 مبناي اشتقاق استصفت  -2-2
ها صفت است، براي نامگذاري اسم كيفيـت   كه مبناي اشتقاق آن e–مشتق مختوم به  هاي اسم

   شوند: بندي مي ها و حواشي ذيل دسته اين نوع از مشتقات به زيرگروه روند. كار مي به اسم شيء يا



 15 در زبان آلماني: براساس راهبردهاي تعويض -eهاي مختوم به  اكاوي اسمو

 ها صفت است مبناي اشتقاق آن كه e–مختوم به كاربرد اوليه در مشتقات  -1-2-2
 با تجـانس آوايـي   ها صفت است، معموالً كه مبناي اشتقاق آن e–ه هاي مشتق مختوم ب اسم

)(Umlaut هاي مشتق در  كلية اسم .ندا همراه)كنند اسم كيفيت را نامگذاري مي )15. 

:صفتاسم مشتق: 
 blassپريدهرنگ→ Blässeپريدگيرنگ الف)-15(
 frischتازه→Frische، طراوتتازگي د)-15(

 langبلند→ Längeطول،ادراز ط)-15(

)، هماننـد  heiz(آلماني ميانه:  heißاز صفت  Hitzeاشتقاق اسم مجرد از منظر تاريخي نيز 
كشـش مصـوت مركـب در     ،زمانيهم از منظر جذابيت خاصي دارد. د)،-12ب تا -12فرايند (

heiß  در مصوت بلند، اماHitze صـامت  شود. براي جبران كوتاهي ايـن مصـوت   كوتاه ادا مي ،
اوليه ايجـاد   توازن شود تا در واژه مشتق تبديل مي /ts/در مبناي اشتقاق به انسايشي  /s/سايشي 

 e–الف)، عالوه بر افزايش پسوند -16يند (ابنابراين در فر .است) /s/بيشتر از  /ts/(كشش  دشو
 ج).-16ب و -16( همزمان دو تغيير ديگر نيز ايجاد شده است

:صفتاسم مشتق: 
 heißگرم→Hitzeگرما الف)-16(

 i/   (<i>)→/ai/  (<ei>)/ ب)-16(
 ts/  (<tz>) →/s/   (<ß>)/ ج)-16(

صـورت عبـارت يـا     در پيوند با نوعي حرف اضافه به ندرت ساخت اسم مشتق از صفت به
 . )الف-17(شود  يافت مي اي گروه حرف اضافه

:صفت اسم مشتق: 
 kurz كوتاه →in Kürzeقريبي، عنزودهب الف)-17(

 ها صفت است مبناي اشتقاق آن كه e–مختوم به كاربرد ثانويه در مشتقات  -2-2-2
يـا    يءشـ  در كـاربرد ثانويـه   هـا صـفت اسـت،    كه مبناي اشـتقاق آن  e–مختوم به  مشتقات

ـ هايي است كـه   داراي ويژگي يا پديده، يءند و اين شنك گذاري مي را نام اي پديده صـفت   ةمقول
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 ازصورت باواسـطه   به) ب-18در ( »كجاوه«به معناي  Sänfte ذات). اسم 18ست (ا گوياي آن
براي  Sanftheitكه در قرن شانزدهم از اسم مجرد  Sänfteمشتق شده است: واژه  sanftصفت 

(لطافـت و ماليمـت)    Sanftheit مجـرد اسم  وضع شده، هرگز به معناي» كجاوه«واژة نوظهور 
   رود. نمي كار به

:صفتاسم مشتق: 
 hohlتوخالي→ Höhleغار، حفره )الف-18(
 sanft نرم، لطيف→ Sänfteكجاوه )ب-18(

 sauerترش→Säureاسيد )ج-18(

يـا   منسـوخ نـد كـه بـراي واژگـان عمـومي      ا هـاي مشـتقي رايـج    واژه ،در كاربرد زبان فنـي 
در  Festigkeit واژة متـداول  در كنـار كـه  ) الـف -19(در  Feste اسم مشتق مانند ؛ندا نامتعارف

  .رود كار مي به )ب-19(

:صفتاسم مشتق: 
fest محكم→Festeقلعه، استحكام الف)-19(

fest محكم→Festigkeitاستحكام، ثبات ب)-19(

 اشتقاق از رهگذر تبديل -3-2-2
: شود يافت مي ون تجانس آواييسازي بد با واژه تبديلدو الگوي  ،ي مذكورهاعالوه بر الگو

الف) كه اسـم تبـديل   -20؛ مانند اسم مشتق (پذيرد فقط حرف تعريف خنثي مي الگوي اول -1
مـذكر، مؤنـث و    هر سه نـوع جـنس دسـتوري    بادوم الگوي  -2 كنند. گذاري مي خالص را نام

اند و  دههاي تصريف صفت مشتق ش ب) كه از شكل-20؛ مانند اسم مشتق (رود كار مي به خنثي
در  Tiefeكنند. برعكس در اشتقاق تصريحي، اسـم مشـتق    گذاري مي اسم تبديل ناخالص را نام

 كند.  پذيرد و اسم كيفيت را نامگذاري مي ج) فقط حرف تعريف مؤنث مي-20(

:صفتاسم مشتق: 
tiefعميق→Tiefفشارمنطقه كم الف)-20(

Tiefعميق→der/die/das Tiefeپديده گود )ب-20(

tiefعميق→Tiefeگودي )ج-20(
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سازي تبديل ناخالص، تبديل خالص و اشتقاق تصريحي كه مبناي اشتقاق همة  سه نوع واژه
شود كه حاصل تراوشات ذهني نگارنـده در طـول    ها صفت است، در جدول زير خالصه مي آن

 دوران تدريس است:

Die drei morphologischen Gruppen unterscheiden sich folgendermassen: 

Wortbildungsbasis: 
Wortbildungsprodukt:

1 2 3 

Adjektiv 

↓ 

nicht-reine Konversion 

(adjektivische Flexion):

reine 

Konversion: 
Affigierung 

(explizite Derivation):

gut der/die/das Gute das Gut die Güte 

hoch der/die/das Hohe das Hoch die Höhe 

tief der/die/das Tiefe das Tief die Tiefe 

 بر مبناي صفت heit–با پسوند  e–وزني پسوند  هم -4-2-2
و  heit–هـاي مشـتق مختـوم بـه      بـا اسـم   e–هاي مشتق مختوم بـه   تعداد محدودي از اسم

هـاي   و گونه heit–البته مشتقات مختوم به  هستند. معنا هم igkeit–و  keit–هاي ديگر آن  گونه
هـاي   صـفت  ،ينداعهده دارند و در اين فر ربيشترين نقش را در ساختن اسم كيفيت ب ،ديگر آن

دهنـد (لـوده    هايي هستند كه مبناي اشـتقاق را تشـكيل مـي    هجايي پربسامدترين واژه تك ةساد
ي وين الگـ نشـ جا heit–اسم مختوم بـه   عمدتاً ،در زبان آلماني معاصرطوركلي  به). 100: 2006
در كنار  heit–و  e–هر دو نوع اشتقاق مختوم به  نيز گاهي شده است. e–سازي مختوم به  واژه

  ).ب-21روند ( كار مي هم، اما با معناي متفاوت به

:اسم مشتق:اسم مشتق 
Schwäche ضعف~Schwachheitضعف، ناتواني )الف-21(

Höhe بلندي،ارتفاع~Hoheitعظمت، حاكميت )ب-21(

 )>e<( /ǝ/) و بدون >ǝ/ )>e/هاي صفت جامد مختوم به  گونه -5-2-2
) و هـم  >ǝ/ )>e/ها بدون هرگونه تغيير معنايي هم با مصوت پايـاني   امروزه برخي از صفت

 ب)-22الـف و  -22كه در شواهد ( ). درحالي22روند ( كار مي ) به>ǝ/ )>e/بدون مصوت پاياني 
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د) كاربرد بـدون  -22ج و -22تر است، در شواهد ( ) متداول>ǝ/ )>e/كاربرد صفت مختوم به 
/ǝ/ )>e<1تر است. ) رايج 

:/ǝ/صفت مختوم به :/ǝ/صفت بدون 
blöd~ blödeابله، نفهم الف)-22(

nah~ naheنزديك )ب-22(

dünn~ dünneالغر، نازك )ج-22(

dick~ dickeچاق )د-22(

 واژه مشتق، قيد است اشتقاق صفت ومبناي  -6-2-2
نـدرت و بيشـتر    چسبد، امروزه به ها مي كه در زبان آلماني ميانه به صفت e–پسوند قيدساز 

 .الف)-23(رود  كار مي در زبان ادبي يا محاوره به

:صفت :قيد مشتق 
fern دور→ferne (von ferne)از دور الف)-23(

 e–ساير كاربردهاي  -7-2-2
)، eTagمثابـة شناسـه جمـع مـثالً در (     ) در تصـريف بـه  >ǝ/ )>e/ني همچنين مصوت پايا

رود.  كار مي ) بهteer arbeit) و نيز بيناوند مثالً در (eim Fallمثالً در ( اي به حالت مفعولٌشناسه 
الف) و افعال -24ها ( ) در آخرين هجاي بعضي از صفت>ǝ/ )>e/به هنگام تصريف، مصوت 

 شود. ب) حذف مي-24(

:تصريفمبناي :فتصري 
 dunkel تاريك، تار→eine dunkle Straßeخياباني تاريك الف)-24(
 sammeln جمع كردن→ ich sammleكنمجمع مي ب)-24(

 __________________________________________________________________  

(انزوا؛ سـرزمين   Öde) عالوه بر اسم  حاصل وكور؛ بي (سوت ödeذكر است كه از سويي صفت  شايانهمچنين . 1
كدام از ديگري مشتق نشده اسـت. از سـوي ديگـر     جامدند و هيچ هر دو و اسم رود. اين صفت كار مي يزرع) به لم

 شناختي و معنايي حاكم نيست. ريشه ةبطگونه را (انجير) هيچ Feige(ترسو) و اسم  feigeبين صفت 
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 نيست متداولدر موارد زير  e–سازي از رهگذر پسوند  واژه -8-2-2
 ختم شود مانند e–هايي كه به واج  دسته از صفت در آن e–سازي از رهگذر پسوند  واژه -1

 متداول نيست. ب) -25الف و -25(

:صفتاسم مشتق: 
 müdeخسته→ Müdigkeitخستگي )الف-25(
 feigeبزدل→ Feigheitبزدلي )ب-25(

 واسـطة  بهها  هايي كه اسم مشتق آن در بسياري از صفت e–همچنين مشتقات مختوم به  -2
–heit )26- ،(الف–keit )26- و (–igkeit )26-معنـاي  شـوند، رايـج نيسـت.     ) سـاخته مـي  ج
 هاي ديگر آن اسم كيفيت است.  و گونه heit–سازي مشتقات مختوم به  واژه

:صفتاسم مشتق: 
 blindكور→Blindheitكوري الف)-26(
 bitterتلخ→ Bitterkeitتلخي )ب-26(

 genauدقيق→Genauigkeitدقت )ج-26(

گـذاري   را نـام ب) -27الـف) و اسـم جمـع (   -27( تقات اسم مصـدر كاربرد ثانوية اين مش
   ب) به مفهوم اسم جمع فاقد مقولة جمع است.-27اسم مشتق در ( 1كند. مي

:صفتاسم مشتق: 
 frech گستاخ، پررو→Frechheitشرميوقاحت، بي الف)-27(
 öffentlich عمومي، علني→Öffentlichkeitعموم مردم؛ مأل عام ب)-27(

 سازند، اغلـب از پسـوند   مي مجردپسوندها، اسم ساير هايي كه از طرق  در ضمن صفت -3
-e حرف تعريـف خنثـي و در    الف)-28(اسم مشتق در  ).ج-28الف تا -28شوند ( مشتق نمي
الف) شكل جمـع صـفر   -28پذيرد. اسم مشتق در ( حرف تعريف مؤنث مي )ج-28ب و -28(

 فاقد مقولة جمع هستند. پذيرد و ساير مشتقات  () مي

 __________________________________________________________________  
 »مـديران «داراي كاربرد ثانويه اسم جمـع  است كه  »مديريت« Leitung  اي ديگر، اسم مصدر در واژه نمونه براي 1

 نيز هست.
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:صفتاسم مشتق: 
 altپير→ Alterسن، عمر الف)-28(
 arm فقير→ Armutفقر )ب-28(

 jung جوان، خردسال→Jugendجواني )ج-28(

 مبناي اشتقاق استاسم،  -3-2
 مبناي اشتقاق است، هاي علمي، اصناف و مشاغل هاسامي شاخ -1-3-2

 logie(o)–هـا را   دوم آن ةهسـتند كـه سـاز    ie–مختـوم بـه    1مجردهاي  مبناي اشتقاق، اسم
عاريت گرفتـه شـده،    كه از زبان يوناني به log(o)–وند  از هم logie(o)– ةدهد. ساز تشكيل مي
در  log(o)–ونـد   از هـم  ie–يند اين نوع از مشـتقات، پسـوند غيربـومي    اشود. در فر ساخته مي

ب). در سـاير  -29الـف و  -29شـود (  ين آن مـي نشـ جا e–مبناي اشتقاق حذف و پسوند بومي 
 nom–و  graf ،–soph ،–urg–ونـدهاي   هـا هـم   هـاي مشـتقي كـه در مبنـاي اشـتقاق آن      اسم

و). مبنـاي  -29ج تـا  -29رود ( كار نمـي  به e–، پسوند ie–پس از حذف  مشاركت دارند، اصوالً
رود و  كار مـي  ف و مشاغل بههاي علمي، اصنا هشاخبراي نامگذاري  ،اسمي اين نوع از مشتقات

كليـة مشـتقات در    رونـد.  كار مـي  به اشخاصبراي نامگذاري اسم  ،ها هاي مشتق از آن واژه ةهم
 en–ب) يـا  -29الف و -29( n–نشانة جمع  اين مشتقات پذيرند. ) حرف تعريف مذكر مي29(
-29( en–ب) يـا  -29الف و -29( n– از الگوي صرف ضعيف پذيرند و و) مي-29ج تا -29(

 كنند. پيروي مي و)-29ج تا 

اسم عام:اسم مشتق 
 Zoologie جانورشناسي→ Zoologeجانورشناس الف)-29(
 Psychologie شناسيروان→ Psychologeشناسروان ب)-29(

 Fotographie عكاسي؛ عكس→ Fotographعكاس ج)-29(

 Philosophieفلسفه→Philosophفيلسوف د)-29(

 Chirurgieجراحي→ Chirurgجراح ه)-29(

 Ökonomie اقتصاد)علم(→ Ökonomاقتصاددان و)-29(

 __________________________________________________________________  

 ؛ش قائم به ديگري باشـد خارج از ذهن وجود ندارد يا هويت و موجوديتاسمي است كه  )معنيمجرد (= اسم . 1
 .»ديوار«و  »كتاب«مانند  استوجودش قائم به خود  اسم ذاتاما  .»دانش«و  »نيكي«مانند 
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 1ونـدها  كه ريشه در زبان غيربومي دارد و به هـم  ie- فوق، پسوندشواهد يند افر دربنابراين 
هـيچ   چسبد يا اصوالً به مبناي اشتقاق مي )e-( شود و سپس پسوند ديگري چسبد، حذف مي مي

 )20: 2006(لوده  .دشوجديدي حاصل  ةواژ در نتيجه چسبد تا مبناي اشتقاق نمي بهي پسوند

 .مبناي اشتقاق استاسامي خاص،  -2-3-2
كار گرفته  به نيز ساكنان و اهالي كشورها و مناطق اشخاص هاي براي اشتقاق اسم e–پسوند 

كـه در زمـرة    اسـت  مبناي اشتقاق اسم خاص و مشتقات آن اسـم عـام   ،شود. در اين موارد مي
كه پسوندهاي  استمناطقي  يا. مبناي اشتقاق نام كشورها شود بندي مي دسته 2هاي منسوب اسم

 Land هـا از واژه  آن جـزء دوم  يـا پذيرنـد و   مي stan–و  ei ،–en ،–ien–جغرافيايي يا  مكاني
 تـا  الـف -30در اين نوع از اشتقاق گاهي آخـرين پسـوند (   ).92: 2006 ،د (لودهشو ميتشكيل 

شـود. همچنـين در    و) حـذف مـي  -30ه) و يا آخـرين واج واژه مبنـا (  -30(دوم د)، جزء -30
و و -30در ( –es–براي مثـال بيناونـد    ؛رسد مواردي الحاق بيناوند اشتقاقي ضروري به نظر مي

 __________________________________________________________________  

 fanatماننـد   ؛سازي حضور دارنـد  صورت وابسته در واژه ) تكواژهايي هستند كه همواره بهKonfixeوندها (هم. 1
و نيز به يكـديگر   ها، به وندها وندها به واژه. همfanatisierenو  ,Fanatismus, Fanatiker fanatischهاي در واژه

رونـد. گرچـه    كار مي ها نيست كه آزادانه به وندها مانند واژهشوند تا اسم، صفت و فعل بسازند. رفتار هم وصل مي
ها حاوي معنا هستند و نيز مبنـاي اشـتقاق    ها، همانند واژه اند، اما برخالف آن مانند وندها هميشه وابسته ،وندهاهم

كه ونـدهاي   )، درحاليGeologie ،Bibliothekسازند ( جديد مي ةها با يكديگر واژوندهمچنين هم ؛شوند واقع مي
گـاهي   واسطه، اما گـه  وندها بياتصال بيشتر هم ).12: 2007كنند (دوناليس  سازي با يكديگر اتصال برقرار نمي واژه

ونـدها بـا   كننـد. ايـن هـم    ميواسطه با عناصر ديگر اتصال برقرار  بي  -thermوندهايي مانند نيز باواسطه است: هم
، -geoوندها ماننـد  شوند. اما بعضي از هم واسطه وصل مي ) بيismus )Chauvinismus-سازي مانند وندهاي واژه

ايـن   ،دهند و پـس از آن  را تشكيل مي -geologوند مركب ، با يكديگر هم-logوندها مانند همراه ساير هم هب صرفاً
 Geologe ،Geologieهايي مانند  شوند تا واژه وصل مي isch-و  e ،-ie-سازي مانند  وند مركب با وندهاي واژههم
رونـد  كار ميدر موضع آغازين واژه به وندها  منحصراًبسياري از هم ).13-12جا:  را بسازند (همان geologischو 

 lekt-رونـد ماننـد   كـار مـي  ژه بـه در موضع پايـاني وا  وندها  منحصراً. تعدادي از هم-fanatو  -bio- ،identمانند  
)Soziolekt برخي ديگر مانند .(–graph- ) در موضع آغازينgraphisch و نيز پاياني (Biographكار مـي ) واژه به

دستوري، يعنـي نـوع و جـنس     ةشود كه به كمك آن مقول وندي در موضع پاياني واژه يافت ميندرت هم هروند. ب
نـوع واژه را معـين و مشـخص     zid–حال معدودي ماننـد   شناسايي نشود. با اين مشتق بازشناسي يا ةدستوري واژ

هـاي يونـاني،    وندها از زبانسازد. بيشتر هم ) نيز ميbakteriozid) صفت (Herbizidزيرا عالوه بر اسم ( ؛كند نمي
-يـا   -minator ،Cyber-ونـدهايي از زبـان انگليسـي، ماننـد     انـد. اخيـرا هـم    عاريت گرفته شده التين و فرانسه به

nappingونـدهاي  سازي قرضي هسـتند. البتـه هـم   وندهاي غيربومي واحدهاي واژهاند. هم ، وارد زبان آلماني شده
 شود. يافت مي -schwiegerو  -stiefبومي نيز مانند 

  د.ده مي نسبت) تهراني( جايي يارا به كسي (احمدي)، چيزي (قرآني)   اسم منسوب اسمي است كه آن. 2
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و از الگـوي   پذيرند مي n–، نشانة جمع داراي حرف تعريف مذكرند مشتقات،اين همة ز). -30
 كنند. پيروي مي n–صرف ضعيف 

:اسم خاصاسم مشتق: 
 Mongolei مغولستان→Mongoleاهل مغولستان الف)-30(
 Schwedenوئدس→Schwedeسوئدي ب)-30(
 Kroatien كرواسي→ Kroateاهل كرواسي ج)-30(

 Kasachstan قزاقستان→ Kasacheاهل قزاقستان د)-30(

 Finnlandفنالند→Finneفنالندي ه)-30(
 Chinaچين→ Chineseاهل كشور چين و)-30(
 Senegalسنگال→ Senegaleseاهل سنگال ز)-30(

يعنـي مبنـاي اشـتقاق     شـود؛  بيان ميگونه اشتقاق وارونه  يند اينافر ،البته در برخي از منابع
ر/بارتس (فاليش .ها نام كشورها و مناطق است ساكنان و اسم مشتق ناشي از آناهالي و هاي  اسم

2012 :252-253( 

 مبناي اشتقاق است e–هاي جامد مختوم به  اسم -3-3-2
، بلكه جـزء تكـواژ   پسوند اشتقاقي نيست e– ، عنصرHexeمانند  e–مختوم به  هاي در واژه

در ايـن راسـتا،    1ها اسم مشتق نيسـتند، بلكـه جامدنـد.    شود؛ بنابراين اين واژه پايه محسوب مي
ندرت كاربرد  فرايند معكوسي در زبان آلماني است كه به مؤنثاز اسم  اصوالً ساخت اسم مذكر

 :)239و  236: جا همان(شود  بندي مي اين گونه فرايند معكوس در دو گروه دسته 2دارد.
در گروه اول، مبناي اشتقاق اسم جامدي است كه جنسيت طبيعي و نيز جنس دستوري  -1

كه صـرفاً اسـم    er–ست. در اين خصوص پسوند است، ولي اسم مشتق از آن مذكر ا مؤنثآن 
گذاري كند، به اسامي حيوانات نيز  چسبد تا اسم فاعل را نام ها مي سازد و بيشتر به فعل مذكر مي

 __________________________________________________________________  

 e/Katzeمانند  e–هاي مختوم به  در واژه e–اين است كه شكل  ،شود عالوه بر اين، پرسشي كه اغلب مطرح مي. 1
 ،هـا  شود يا هر يك از ايـن واژه  مثابه تكواژ تجزيه مي به ،تنهايي زار) به (چمن e/Wiese(شمع) و  e/Kerze(گربه)، 
و مشـتقات اسـمي    e–پسوند اشتقاقي  ،حاضر ةدر مقال جايي كه شود. از آن يك تكواژ محسوب مي ةمثاب در كل به

 جامدند. هاي قاموسي مذكور اصوالً زيرا واژه ؛ربط است كنيم، پرسش مذكور بي را واكاوي مي ناشي از آن

ماننـد    ؛رود كار مـي  گذاري اسم مؤنث از مبناي اشتقاقي اسم مذكر به براي نام in–پسوند  در زبان آلماني معموالً. 2
Lehrerin به تعبير ديگر، اشتقاق اسم مؤنث از اسم مذكر به كمك پسوند .–in .متداول است 
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) در فرايند اشتقاق حـذف  >e<( /ǝ/. در ضمن مصوت پاياني واژه مبنا ج)-31(شود  وصل مي
 Hexerichگيـرد و در مـوردي ماننـد     را بر عهده مي er–نقش پسوند  erich–شود. پسوند  مي
 رود. كار مي به

:اسم جامداسم مشتق: 
 die Hexe زن جادوگر→der Hexerمرد جادوگر الف)-31(
 die Witweزن بيوه→ der Witwerمرد بيوه ب)-31(
 die Pute بوقلمون ماده→ der Puterبوقلمون نر ج)-31(

م جامدي است كه جنسيت طبيعي آن، در وهلة نخست در گروه دوم، مبناي اشتقاق اس -2
و اسم مشـتق از آن مـذكر    مؤنثاثر يا غيرفعال است، اما جنس دستوري آن، حرف تعريف  بي

هــايي ماننــد  ســازد و از نــام كــه اســم مــذكر مــي erich–در ايــن خصــوص پســوند  1اســت.
Fried(e)rich ود. هرگاه واژه مبنـاي  ش اقتباس شده است، منحصراً به اسامي حيوانات وصل مي

الف -32شود ( ) ختم شود، در فرايند اشتقاق آن مصوت حذف مي>ǝ/ )>e/اشتقاق به مصوت 
نيـز   er–پذيرند. گـاهي پسـوند    مي e–نشانه جمع  erich–ب). همة مشتقات مختوم به -32و 

 رود. يكار م به Ganserو  Tauberگيرد و در مواردي مانند  را بر عهده مي erich–نقش پسوند 

:اسم جامداسم مشتق: 
 die Ente اردك (ماده)→der Enterichاردك نر الف)-32(
 die Taube كبوتر/كفتر (ماده)→ der Täuberichكبوتر نر )ب-32(

 die Gansغاز (ماده)→ der Gänserichغاز نر )ج-32(

الـف) و فعـل   -33صـفت ( با مبناي  erich–عالوه براين، الزم به يادآوري است كه پسوند 
 )134: 2007 ،(دوناليسكند.  ب) نيز اتصال برقرار مي-33(

:صفت/فعلاسم مشتق: 
 dumm احمق، ابله→ der Dummerichآدم ابله/كودن الف)-33(
 flattern به هم/پرپر زدن→ der Flatterichقلم پر براي غبارروبي )ب-33(

 __________________________________________________________________  

 ،هرگز متصـور نيسـت   in–هاي مختوم به  شدگي تقابل مرد و زن در خصوص اسم اين در حالي است كه خنثي. 1
 .باشندناظر بر اسامي مشاغل  گاه كه خصوص آن به
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 نام هاي هم زوج -4-3-2
 Cousineشـوند ماننـد    ختم مي e–به پسوند  هاي اشخاص مؤنث كه اسم ودگذشته از معد

)→Cousinهاي اسمي از يك ستاك واحد مختوم به  )، زوج–e شود كـه   يافت مي–e   پسـوند
هـر   شـود.  ) عنصر تصريفي تلقي مـي 197: 2012(فاليشر/بارتس باور اشتقاقي نيست، بلكه به 

نين در مواردي داراي تفـاوت معنـايي جزئـي    هاي متفاوت و همچ زوجي داراي حرف تعريف
ها به سبب تفاوت جنس دسـتوري و نيـز بـه سـبب تفـاوت       اين ساخت هستند. از اين جهت،

كليـة  ). جـا  همـان شـوند (  محسوب مـي  )Homonym( نام هاي هم ، زوجآشكاريگاه  معنايي گه
هـاي   ليه اسم) داراي حرف تعريف مؤنث هستند. ك34در ستون راست ( e–هاي مختوم به  اسم

ج -34پذيرند ( ب) يا حرف تعريف مذكر مي-34الف و -34ستون چپ حرف تعريف خنثي (
 د). -34و 

:e–اسم بدون :e–اسم مختوم به 
 Eck گوشه، زاويه~Eckeگوشه، زاويه الف)-34(
 Rohrلوله~ Röhreلوله؛ مجرا ب)-34(
 Zweck هدف~ Zweckeپونز )ج-34(

 Muff پوش بانواندست~Muffeستان بانوانپوشش د )د-34(

 هستند مبناي اشتقاققيد و ادات  -4-2
عبـارات يـا   در  فقطاست،  يا ادات ها قيد كه مبناي اشتقاق آن e–مختوم به  مجردهاي  اسم
الف) قيد و مبناي اشتقاق -35مبناي اشتقاق ( .)35( رود كار مي اي به هاي حرف اضافه واژه گروه

  .هستند همراه با تجانس آوايي  e–مختوم به  است. اين مشتقات ب) ادات-35(

:قيد/اداتاسم مشتق: 
 bald زودي؛ زودهب→ in Bäldeقريب، عنزوديهب الف)-35(

 genugكافي→ zur Genügeكافيةاندازبه قدر/ ب)-35(

 گيري نتيجه -3
زاياترين پسوندهاي بـومي زبـان    يكي از و زبان آلماني باستان دارد ī–ريشه در  e–پسوند 

بيشـترين فراوانـي   ، از شود. همچنين مشتقات مختوم به ايـن پسـوند   محسوب ميجديد آلماني 
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اسـم   -3حاصـل مصـدر    -2اسم مصـدر   -1: برخوردارندسازي  الگوهاي معناي واژه نسبت به
يـا   اسـم تبـديل يـا اسـم صـفت (شـيء       -7  اسم كيفيت -6اسم فاعل  -5اسم ابزار  -4مكان 

از جملـه فاقـد الگـوي معنـاي      e–. اشتقاق با پسـوند  اسم شخص يا اسم منسوب -8شخص) 
 .استسازي اسم جمع  واژه

، اسم اشـخاص  سازي اسم فاعل كه داراي معناي واژه e–دسته از مشتقات مختوم به  فقط آن
حـرف  داراي  e–پذيرند. ساير مشتقات مختوم بـه   ، حرف تعريف مذكر مياند و يا اسم منسوب

كه داراي حـرف تعريـف مذكرنـد، از     e–هاي مشتق مختوم به  تعريف مؤنث هستند. تمام اسم
هاي مختوم بـه   كنند. واژه شوند و همواره از صرف ضعيف اسم پيروي مي فعل يا اسم مشتق مي

–e شـوند، فقـط اسـم فاعـل را نامگـذاري       كه داراي حرف تعريف مذكرند و از فعل مشتق مي
شـوند،   كه داراي حرف تعريف مذكرند و از اسم مشـتق مـي   e–هاي مختوم به  ژهكنند. اما وا مي

 كنند. گذاري مي ، اسم منسوب را نيز نامشخصعالوه بر اسم 
مختوم به  مجردهاي  اسمشود.  به مبناي فعلي، صفتي، اسمي و يا قيدي وصل مي e– پسوند

–e اي  حـرف اضـافه   عبـارات در  تنهـا  وبسيار نادرند  است، يا ادات ها قيد كه مبناي اشتقاق آن
 د.نرو كار مي به

كه از مبناي فعلي مشـتق شـده    e–هاي مختوم به  دسته از اسم سازي آن الگوهاي معناي واژه
يا اسم شيء، اسم ابـزار و   حاصل مصدر، مشتقات اسم مصدر -1 :شوند چنين تبيين ميباشند، 

هـاي محـاوره و عاميانـه و نيـز      سـازي  اژهو خيـراً ا ،رايج است. در اين راستااسم مكان كمابيش 
بسـيار  فاعـل  مشـتقات اسـم   زايـايي   -2 .متداول شده اسـت با معناي ضمني ناپسند  هايي واژه

 ناممكن است. كيفيت، اسم شخص و اسم تبديل (اسم صفت) ساخت اسم  -3 محدود است.
چنـين  ، باشدصفت  ها آن مبناي كه e– پسوند مختوم به مشتقاتسازي  الگوهاي معناي واژه

حاصل مصدر يا معناي كاربرد  -2بسيار متداول است. كيفيت مشتقات اسم  -1 :شوند تبيين مي
سازي نـاممكن   ساير الگوهاي معناي واژه هرگونه دستيابي به -3 اسم شيء نسبتاً متداول است.

 .است
 سـمي اكـه از مبنـاي    e– پسـوند  هاي مختوم بـه  دسته از اسم سازي آن الگوهاي معناي واژه

متـداول   شخص يا اسم منسوب نسبتاًمشتقات اسم  -1 :شوند چنين تبيين ميمشتق شده باشند، 
  .سازي ناممكن است ساير الگوهاي معناي واژه هرگونه دستيابي به -2 است.

از بر اشـتقاق از رهگـذر قيـد و ادات،     اسم، صفت و نيز در نهايت، اشتقاق از رهگذر فعل
  .تبسامد بيشتري برخوردار اس
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