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 4  گزینی مطالعات واژه

 مقاله
  سازی در فارسی از منظر یک... واژه

 

 

 مقدمه  0
( شهاسایی تکواژها و مطالعدة  8تحلیل نرد: توان  ها را از دو مهظر متقابل می ساختار واژا

سدوی معهدای آن، ندن رویکدرد      از آنها، یعهی حرندف از صدورت واژا بدن   هرین  معهی
سوی شهاسایی صورتی نن بتواند  ( حرنف از مفهور بن1شود  و  نامیدا می 8شهاختی معهی

شدود.   دا مدی نامی 1شهاسی سوی واژا، نن نار مبیّن آن مفهور باشد، یعهی حرنف از معها بن
 رسد. ررن بیستم میالدی می شصفرویکرد دور نسبتاً جدید اسف و ردمف آن بن دهة 

های اخیر مبتهی بدر رویکدرد اول    االیار تا دورا ها از ردیم سهف مطالعات معهایی واژا
سدمف معهاسدف. امدا در رهیافدف      بودا اسف نن در آن، جهف مطالعن از صورت واژا بن

سدوی واژا اسدف. بدا اسدتفادا از مثلد          یعهی از معها بدن دور این جهف برعکس اسف
 شکل زیر نشان داد: توان بن جهف این دو رهیافف را می 3آگدن و ریچاردز 9معهایی

 
مفهوم                 


                        1     8 

 

 واژه            مصداق                 
 

 چاردزـ مثلث معنایی آگدن و ری0نمودار 

 
( 1)شدهاختی و پیکدان شدمارة     ( معدرف رویکدرد معهدا   8)در نمودار فوق، پیکان شمارة 

شدهاختی،   های اصلی ناربرد رویکدرد ندار   شهاختی اسف. یکی از زمیهن معرف رویکرد نار
شدود. در   گذاری مفاهیم تخصصی بازنداوی مدی   شهاسی اسف نن در آن نار علم اصطالح

شدهاختی پداول    زی زبان فارسی را در چهارچو  نظریة نارسا این مقالن، فرایهدهای واژا
 اشتکاور بررسی خواهیم نرد. 

                                                                                                                   
1. semasiology, semantics  2. onomasiology  

3. semantic triangle   4. Ogden and Richards  
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 مقاله 
 سازی در فارسی از منظر یک... واژه

 

 چهارچوب نظریۀ اشتکاور  1
سدازی از مهظدری معهدایی     شهاختی مورد بح  در این مقالن، دربارة فرایهد واژا نظریة نار

 ارائدن  8331شدهاس اهدل جمهدوری اسدلوانی، در سدال       نن پاول اشدتکاور، زبدان   اسف

میلدوش   ،شهاسدان چکسدلوانی سدابس    نوعی بسط نارهای زبدان  اسف. این نظرین بندادا 

Š)اسدف   1،ندی  و یان هدورا  8دونولیل  2005b: 211  شدهاختی پداول    (. نظریدة ندار

سازی در زبان اسف نن، در عین اتخاذ  ای با رویکرد جدید بن فرایهد واژا اشتکاور نظرین

  سدازی نگداا   مهظدر شدهاختی بدن فرایهدد واژا    ساختی مکت  پدراگ، از   - رهیافف نقشی

 نهد. می

شدیئی ندن ردرار اسدف ندامی      ) 9زبانی وارعیف برون جانبة نظریة اشتکاور بر رابطة سن

نههددة واژة جدیدد( و    با نمایهدگی شخص ابدداع ) 3برای آن انتخا  شود(، جامعة زبانی

ی فرایهدی با حضور ساز مسئلة واژا ،دستور تأنید دارد. در این نظرین 1سازی بخ  واژا

ای از رواعدد غیرشخصدی جددا از گویشدوران و اشدیای       فعال ناربر زبان، ندن مجموعدن  

گذاری صرفاً عملی زبانی  سازی و نار شود. در این نگاا، واژا گیرندا، در نظر گرفتن می نار

های غیربسیط بدون تأ یر پذیرفتن از عوامل مختل  انسانی، مانهدد داند ،    نیسف و واژا

زبانی دیگر،  - ها و بسیاری عوامل اجتماعی های شهاختی، تجربیات، عادات، سهف یفرابل

(. بدرای  ibid: 224)آیهد  زمیهة زبانی، بن وجود نمی مانهد سن، جهسیف، تحصیالت و پس

های  ها و دغدغن شدا در فرههگستان زبان و اد  فارسی، از سیاسف مثال، واژگان ساختن

گییهدی متدأ ر خواهدد     اندرناران واژا های دسف و مهارت سازمانی، تجربیات، تحصیالت

 دهد. های مختل  این نظرین را نشان می ( بخ 1)بود. نمودار شمارة 

 

 

 

 

                                                                                                                   
1. M.   2. J.   3. extralinguistic reality   

4. speech community 5. word-formation component  
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 4  گزینی مطالعات واژه

 مقاله
  سازی در فارسی از منظر یک... واژه

 

 

 زبانی وارعیف برون

 
 جامعة زبانی

 
 سطح مفهومی

 
 





 

 

 

 

 

 های دیگر سازی و ارتباط آن با بخش ـ بخش واژه1نمودار 

 

زبانی، جامعة زبانی و سطح مفهدومی،   ی  اول، یعهی وارعیف بروندر نمودار باال، سن رد
های زبدانی   ها آمدا اسف، جهبن های خارج از زبان و تمار آنچن در درون چارچو  جهبن

های موجود در زبدان اسدف ندن بدن ههگدار       حاوی وندها و واژا 8هستهد. بخ  واژگان
بدا ترنید  ندردن آنهدا واژة      سازی از بین آنها انتخا  و ساخف واژة جدید، بخ  واژا

های بخ  واژگدان افدیودا    شود، بن فهرسف واژا ای نن ساختن می سازد و واژا جدید می
و ترنید  آنهدا در بخد     « گدر -»و پسدوند  « چاپ»شود. برای مثال، با انتخا  واژة  می
ساختن شدا اسف. پیکان دوسر بدین بخد  واژگدان و بخد      « چاپگر»سازی، واژة  واژا

                                                                                                                   
1. lexicon 

 بخ  واژگان

 واحدهای واژگانی موجود

+ 

 وندها

 سازی بخ  واژا

 سطح معهایی

 شهاسی سطح نار

 گییهی سطح نار

 سطح واجی

 بخ  نحوی
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 سازی در فارسی از منظر یک... واژه

 

جددایی رطعدی سدطوح     ،دههدة این رابطة دوسوین اسف. در این نظریدن  نشانسازی  واژا
سازی مطرح اسف  یعهی برای ساخف واژا از فرایهدهای نحدوی اسدتفادا    نحوی و واژا

Š)شود  نمی  1998: 4.) 
نهدد الزر اسدف    اسف نن ین جامعة زبانی احسداس مدی   8زبانی شیئی وارعیف برون 

نهد نمایهدة آن جامعة زبانی اسف.  سازی می . نسی نن واژابرای آن نامی انتخا  نهد
اسف نن ردرار اسدف بدرای آن     1گییهی برای ین مفهور، تحلیل شیئی گار اول در نار

شود. برای مثال، مفهدومی ندن    انجار می 9ای انتخا  شود. این نار در سطح مفهومی واژا
زبدان فارسدی یکدی از    ررار اسف بدرای آن واژا انتخدا  شدود یدن فرایهدد اسدف. در       

اسدف، مانهددد  « ی -»باشدد، پسدوند   « فرایهدد »تواندد مبددیّن مفهدور    هدایی ندن مدی    گییهدن 
در این واژا، آنچن پی  از پسوند آمدا، چگونگی آن فرایهدد را مشدخص   «. پرستی آت »
نیی مفعول این نه ، یا در اصطالح ایدن نظریدن،   « آت »نه  اسف و « پرسف»نهد.  می
 شود. سطور آتی چگونگی رسیدن از مفهور بن واژا توضیح دادا میاسف. در  3«پذیرا»

 سطح مفهومی  1-0

گذاری ین شیء ابتددا بایدد آن شدیء تحلیدل مفهدومی شدود. اشدتکاور بدرای          برای نار
شخصی نن شدغل   »تر نردن بح ، انتخا  واژا در زبان انگلیسی برای مفهور  ملموس

عهوان مثال ارائدن   ، یعهی رانهدة نامیون را بن«رانهدگی وسیلة نقلین برای حمل ناالها اسف
وناسف مهتقل نهیم، از  آنکن مهظور او را دریس و بدون نم نهد. ما در این معرفی، برای می

اسدف.   1هدای مهطقدی   شکل گیارا مثال خود وی استفادا خواهیم نرد. تحلیل مفهومی بن
شدامل  ) 3کینش 1،جیوهرهدای مفهدومی نلدی، مانهدد      های مهطقدی حداوی مقولدن    گیارا

مانهدد زمدان،   ) 81مالزمیاتو 88کیفییت(، 81وضعیت 3،فرایند 1،کنشواقعیهدای   زیرحوزا

                                                                                                                   
1. object  

در معهای فلسدفی  « شیء» دیگر،  عبارت اهیم انتیاعی باشد  بنتواند مف لیوماً فیییکی نیسف و می« شیء» . در ایهجا 1
 آن، یعهی اُبژا، مورد نظر اسف.

3. conceptual level   4. patient   5. logical predicates   
6. substance   7. action   8. action proper   
9. pocess    10. state   11. quality   
12. concommitant circumstance 
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 مقاله
  سازی در فارسی از منظر یک... واژه

 

 

Š)اسف مکان، شیوا(  های مهطقی برای مثدالِ مدورد بحد  مدا      (. گیارا82 :2001 
 = نامیون(:1= انسان، شیء 8شیء )شکل زیر باشد  ممکن اسف بن

 اسف. 8مورد نظر جوهر  8شیء  (8)

 انسان اسف. 8آن شیء  

 دهد. انسان نه  انجار می 

 نهشگر(. =)آن نه  حرفة انسانی اسف  

 انسان نهشگر اسف. 

 شود. مفعول نه ( انجار می) 1نه  بر جوهر  

 اسف. 1آن نه  مبتهی بر نارنرد جوهر  

 ای از وسایل نقلین اسف. یبقن 1جوهر  

 نهد. نه  می 1بر جوهر  8جوهر  

 اند. ناال یراحی شداوسایل نقلین برای حمل  

های مختل  مفهومی را نن ررار اسف برای آن واژا سداختن شدود،    ها جهبن این گیارا

ذنر نامد. در ایهجا،  می 8ها را یی  مهطقی سازند. اشتکاور مجموع این گیارا مهعکس می

 ای لیوماً آگاهانن نیسف. های گیارا نکتن ضروری اسف نن این تحلیلاین 

1سطح معنایی  1-1
 

نن سدطح زبدانی    ،زبانی(، در سطح معهایی برون)یی  مهطقی موجود در سطح مفهومی 

 آید: زیر درمی 9های معهایی شکل مشخصن بن ،اسف

 انسان()]+ مادی[ ]+ جاندار[ ]+ انسان[ ]+ بالغ[ ]+ حرفن[ ]+ نهشگر[  ( 1)

 ن(نامیو)جاندار[ ]+ وسیلن[ ]+ نقلین[ ]+ مفعول عمل[ و غیرا  -]+ مادی[ ] 

تمایی میان سطح مفهومی و سطح معهایی در ابتدا ممکن اسف ملموس بن نظر نیایدد.  

 گیریم: تر نردن بح ، مثال زیر را در نظر می برای روشن

                                                                                                                   
1. logical spectrum   2. semantic level  3. semes   
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فارغ از زبانی خاص(: نسی نن در سدیهما و تئداتر در   )سطح مفهومی برای ههرپیشن 
 شود. ها ظاهر می نق  شخصیف

 شود: ساس جهسیف با دو واژا بیان میهمین مفهور در زبان انگلیسی برا
actressنهد.  : زنی نن در سیهما و تئاتر نق  ایفا می 

actorنهد. : مردی نن در سیهما و تئاتر نق  ایفا می 
ای ممکدن اسدف    معهای مثال فوق این اسف نن مفهور ههرپیشن، ندن در هدر جامعدن   

شدود.   دو واژا بیدان مدی   زبان براساس جهسیف بدا  وجود داشتن باشد، در جامعة انگلیسی
متفداوت اسدف، ولدی در     actressو  actorدیگدر، در انگلیسدی معهدای دو واژة     عبارت بن

 تر بن ین مفهور اشارا دارند. سطحی انتیاعی

 0شناختی سطح نام  1-1

شود نن یبقة  عهوان پایة معهایی انتخا  می های معهایی بن در این سطح، یکی از مشخصن
انتخدا    1عهدوان نشدان   دهد، و ین مشخصة معهایی دیگر بن ان میشیء مورد نظر را نش

و  9نههددا  توان بن دو سازة تعیین نهد. نشان را می شود نن جیئیات پاین را مشخص می می
 شکل زیر نشان داد: توان بن تقسیم نرد. ترنی  این عهاصر را می 3شدا تعیین

(9) نههدا شدا + تعیین تعیین       پاین +  

 نشان                                                              

مدثالً نهشدگر یدا    )نهدد   ای را نن ررار اسف ساختن شود بیدان مدی   پاین مقولة معهایی واژا
هدای مقولدة شدهاختی نده       شدا همیشن یکی از مؤلفدن  وسیلن یا فرایهد( و عهصر تعیین

دهدد. بدرای مثدال، در واژة     مدی یعهی نه  وارعدی یدا فرایهدد یدا وضدعیف( را نشدان       )
پایددن اسددف نددن مبددیّن مقولددة فرایهددد اسددف و     « ی -»پسددوند « زدایددی حساسددیف»
نهدد و خدود آن بدن اجدیای      نشان اسف نن چگدونگی آن را بیدان مدی   « زدای حساسیف»
 شود. شدا( تقسیم می تعیین)« زدای»نههدا( و  تعیین)« حساسیف»

                                                                                                                   
1. onomasiological level  2. mark  

3. determining    4. determined  
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 مقاله
  سازی در فارسی از منظر یک... واژه

 

 

گیدرد.   شدکل مدی   8شدهاختی  ن، سداختار ندار  از رابطة معهایی بین پاین و دو سازة نشدا 
اسدف. در  « فرایهدد  - نده   - شدیء « »زدایدی  حساسدیف »شهاختی برای واژة  ساختار نار

رسدد گییهدة مهاسد  بدرای      ارتبا  با مثال رانهدة نامیون در زبان انگلیسی بدن نظدر مدی   
شهاختی با عهاصر زیر باشد: گییه  واژا، دارای ساختاری نار

(3) شیء  - نه  - نهشگر   

با توجن بن جهف چپ بن راسف الفبای انگلیسی، جهف ساختار باال نیی چپ بن راسدف  
های فارسی، جهف راسف بن چپ خواهد بود. عهاصر فوق معهایی اسف و  اسف. برای مثال

 گییهدی، بدرای   ههوز بن آنها واژا یا وندی ایالق نشدا اسف. در سطح بعدی، یعهی سطح نار
 شود. ایی فوق عهاصری واژگانی انتخا  میهای معه از مقولنهرین 

 1گزینی سطح نام  1-4
شهاختی بیان  ساختار نار 9،«اصل تخصیص تکواژ بن مشخصة معهایی»در این سطح، مطابس با 

شدود.   ها و وندهای موجود در بخ  واژگان استفادا می یابد. برای این نار، از واژا زبانی می
شدود تدا    مدی  3ی موجود در بخد  واژگدان پدوی    در این سطح تکواژهای واژگانی و وند

( انتخدا  شدود.   3)شدهاختی   های معهایی ساختار نار های مهاس  برای بازنمایی مقولن گییهن
هدای   های مختلفی وجود دارد. برای بیان مفهور نهشگر، گییهن برای مثال مورد نظر ما گییهن

ندامیون( هدم   ) 1راهبری جدوهر  را داریم. برای نه   ,er -ist, -ant, -ian, -man-پسوندی 
توانیم بن نار ببریم. و دسف آخر، شدیء را   را می operateو  drive ،steerواحدهای واژگانی 

سازی دیگری نن معهی وسدیلة نقلیدن بدههدد بیدان      های واژا یا با پاین truck ،lorryتوان با  می
 اند از: شدا در مثال مورد نظر عبارت های انتخا  نرد. گییهن

 (1)      شیء   نه             گرنهش
  -er         truck          drive 

 نههدا شدا   تعیین تعیین                                 

 نشان    پاین                    

                                                                                                                   
1. onomasiological structure   2. onomatological level  

3. morpheme-to-seme-assignment principle 4. scan  
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 1 حدارل دو روش دیگر برای بازنمایی وجود دارد: اول ایهکن، جدوهر  ،در این مثال
 .driverبرود، یعهی بیان نشود: زمیهن  ممکن اسف بن پس

   نهشگر      نه    شیء

   0   drive      -er 

 .truckmanو  truckistزمیهن برود:  یا نه  بن پس 
شیء       نهشگر     نه  شیء نهشگر     نه    
truck        0      -ist   truck     0   -man 

 سطح واجی  1-5
از تعیین شکل آوایی واژة جدید مطابس با رواعدد   گذاری عبارت اسف آخرین گار در نار

 واجی نن در مثال مورد نظر عبارت اسف از تعیین الگوی تکین.

(1) ’truck, driver 

 تکیة فرعی دارد. driverاسف و  truckدر مثال فوق، تکیة اصلی روی 

 0شناختی های نام گونه  1-6
شدود. گوندة    گییهدی حاصدل مدی    ارشهاسدی و ند   نه  دو سدطح ندار   شهاختی از برهم گونة نار

های اولیة  های صورتگرا اسف. اشتکاور در نسخن سازی در نظرین ارز راعدة واژا شهاختی هم نار
نهد، امدا در   شهاختی برای زبان انگلیسی معرفی می ( پهج گونة نارb1111و  8331)نظریة خود 

تعداد  Compounding from an Onomasiological Perspective، یعهی 1181نتا  چاپ سال 
 شود، گسترش دادا اسف. ها را بن هشف موردی نن در سطور زیر ذنر می این گونن

  اولشناختی  گونۀ نام  1-6-0

شددا در   نههدا و تعیدین  شهاختی، یعهی پاین و تعیین در این گونن، هر سن سازة ساختار نار
 آوردیدم، از همدین گوندن    ندن در بداال  ، truck driverشوند. مثال  گییهی بیان می سطح نار

                                                                                                                   
1. onomasiological type 
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 Rشرود. ررر     است. در سطور زیر، چند مثال دیگرر از اگگیسیرو ف رارسرو  مرر مرو     
 ( در اینجا به معنو این است مه این عنصر بازگمایو زباگو دارد.representedمخفف )
 

دهمنن تعسسن  شده تعسسن         پایه 

                R            R           R 

truck driver:         منشگر        منش          شوء  ( شناختو ساختار گام ) 

      truck           drive          -er   ( گزینو ساختار گام ) 

  های دیگر: مثال
house-keeping :         شوء            ررایند       منش    
              house  keep   -ing 

 شناختو( ساختار گام)  ررایند   منش   شوء    گرایو:   یگاگه
 گزینو( ساختار گام)  ی-ی(   )گرا   یگاگه  

 شناختو( ساختار گام)  ررایند شوء      منش هراسو: بسماری
 گزینو( ساختار گام)  ی -بسماری   هراس     

 شناختو( ساختار گام)  ررایند    منش    شوء زدایو: ریاسست
 گزینو( ساختار گام)  ی -     ی()زدا   ریاسست            

  دومشناختی  گونۀ نام  2-6-2

 مننده در این ساختار غایب است.  است: سازۀ تعسسن 1شناختو دفتایو ساختار این گوگۀ گام
writer:  مننده  شده     تعسسن پایه     تعسسن            
)  منشگر  منش  0          شناختو ساختار گام ) 

         0                  write     -er (ساختار گام            )گزینو    

                                                                                                                   
1. binary 
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 پاین شدا تعیین نههدا تعیین  چاپگر: 
 شهاختی( ساختار نار)  وسیلن  نه   0    
 گییهی( ساختار نار)  گر-  چاپ  0    

 پاین شدا تعیین نههدا تعیین ایستگاا:       
 شهاختی( ساختار نار)  مکان  نه   0    
 گییهی( ساختار نار)  گاا-  سفای  0   

 پاین شدا تعیین نههدا تعیین نویسهدا:   
 شهاختی( ساختار نار)  نهشگر  نه   0    
 گییهی( ساختار نار)  ندا -  نویس   0    

 سومشناختی  گونۀ نام  1-6-1

اسف، بدا ایدن تفداوت ندن سدازة       8تایی سن اولمانهد گونة  ،شهاختی این گونن ساختار نار
هدای مرنّد     گییهی بیان نشدا اسف. این گونن، تقریبداً واژا  شدة نشان در سطح نار نتعیی

Š)شدود   های اشتقاری را شامل مدی  دواسمی و همچهین تعدادی واژا  1998: 10 .)
شود،  شدا هرچهد بیان نمی تایی اسف، این اسف نن عهصر تعیین علف ایهکن این گونن سن

شدهاختی،   شود و بن همین دلیل در ساختار ندار  ر گرفتن میلحاظ شهاختی بدیهی در نظ بن
 جایگاا آن صفر نیسف.

novelist: نههدا تعیین شدا تعیین   پاین    
) نهشگر  نه   نتیجن شهاختی ساختار نار ) 
novel    0    -ist ( گییهی ساختار نار ) 

background: نههدا تعیین شدا تعیین   پاین 
) پذیرا  وضعیف  مکان شهاختی رساختار نا ) 

     back       0  ground ( گییهی ساختار نار ) 

پذیر( جوهری اسف نن متأ ر از نه  باشد یا وضعیتی بن آن  یا نه )مهظور از پذیرا 
 نسبف دادا شدا باشد. 

                                                                                                                   
1. ternary 
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 پاین شدا تعیین نههدا تعیین   آههگر:  
 شهاختی( ساختار نار)  نهشگر  نه   شیء   
 گییهی( ساختار نار)  گر-  0  آهن   

 پاین شدا تعیین نههدا تعیین  نتابخانن: 
 شهاختی( ساختار نار)  مکان  وضعیف  شیء   
 گییهی( ساختار نار)  خانن  0  نتا    

 پاین شدا تعیین نههدا تعیین   نتابچن:
 شهاختی( ساختار نار)   تصغیر()ارزیابی   وضعیف  پذیرا  
 ییهی(گ ساختار نار)            چن -  0  نتا    

 چهارمشناختی  گونۀ نام  1-6-4
شدا ازیریس  دهد. پاین و سازة تعیین در این گونن، تغییر مقولن از نوع فعل بن اسم رخ می

شدهاختی   شوند. در نظریة اشتکاور، پاین الیاماً در ساختار ندار  تهها ین تکواژ بازنمایی می
یان نشدود. در ایدن گوندة    گییهی ب ها وجود دارد، ولی ممکن اسف در سطح نار همة واژا

 شهاختی، چهین وضعیتی حانم اسف: نار
نههدا شدا        تعیین تعیین            پاین     

       0                   R 

cheat:       نه                           نهشگر شیء  

    0           cheat  (نسی نن سر دیگران نالا می  )گذارد  

  پاین شدا تعیین نههدا تعیین بسف: 

 شهاختی( ساختار نار) وسیلن           نه   شیء

 گییهی( ساختار نار)  بسف              0 

 شهاختی( ساختار نار) پاین شدا تعیین نههدا تعیین داشف:
 گییهی( ساختار نار) فرایهد           نه   شیء    

 داشف            0      
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 جمپنشناختی  گونۀ نام  1-6-5

، ین تکدواژ دو سدازة پایدن و نده  را نمایهددگی      چهارردر این گونن هم، همانهد گونة 
 نههدا نمود تکواژی دارد. سازة تعیین ،در این گونننهد. ولی برخالف گونة چهار،  می

نههدا تعیین   شدا تعیین       پاین     

          R    R 

toursit cheat:  نهشگر          نه         شیء    ( شهاختی ساختار نار ) 

  tourist               cheat  (ساختار نار )گییهی  

 شهاختی( ساختار نار)  نهشگر نه  شیء سوار:  موج

 گییهی( ساختار نار)  سوار         موج

 ششمشناختی  گونۀ نام  1-6-6

ن ردرار  مرندی در ایدن دسدت    های بدرون  شوند. ترنی  شدا بیان نمی های پاین و تعیین سازا
 گیرند. می

نههدا تعیین   شدا تعیین    پاین  
       R         0      0 

redskin:  پذیرا       وضعیف         نیفیف 
  Red skin                0      0 

 شهاختی( ساختار نار) پذیرا   وضعیف  نیفیف پوسف:  سرخ
 گییهی( ساختار نار) 0       0      پوسف سرخ   

پوسدف   پدذیرا( ندن سدرخ   )نسی »ال فوق در سطح مفهومی بن این ترتی  اسف: تعبیر مث
 «.وضعیف()نیفیف( اسف )
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 هفتمشناختی  گونۀ نام  1-6-7

شددا تجییدن    نههدا و تعیدین  های تعیین توان بن سازا شهاختی نشان را نمی در این گونة نار
شان و هم پایدن بیدان   شود. هم ن نرد نن در نتیجة آن این گونن دارای ساختار دوتایی می

 تکواژی دارند.
 پاین  نشان  
  R  R 

unhappy: نیفیف  نفی  ( شهاختی ساختار نار ) 

  un  happy  ( گییهی ساختار نار ) 

 شهاختی( ساختار نار)  نیفیف نفی  نادریس:  
 گییهی( ساختار نار)  دریس نا  

 هشتمشناختی  گونۀ نام  1-6-8

 toواژی ندارد. فرایهد تبدیل از نوع اسم بن فعل، مانهدد  در این گونن، سازة نشان بیان تک

bridgeگیرد. ، در این دستن ررار می 
 پاین   نشان  

0                        R 

 نه    شیء
0                        Bridge (=پل زدن) 

این گونن در زبان فارسی دریقاً بن این شکل ناربرد ندارد، ولی وضعیتی تا حددودی  
« رطدب  »و « رطبیدن»، «یون »، «یونیدن»هایی مانهد  بن این در زبان فارسی در واژاشبین 

دارای ندارنردی همانهدد سدتا     « رط »و « یون»های  ها، اسم شود. در این واژا دیدا می
 هستهد.« جه »و « جهیدن»هایی مانهد  فعل در واژا

 فرایهد نه   رطب :
 د ش  رط   

 فرایهد نه   یون :
 د ش  یون  
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ها را بن  گیرند، اما آنچن این واژا ررار می دورشهاختی  های فوق رطعاً در گونة نار واژا
در « یدون »و « رطد  »هدای   نهد عملکرد نهشی اسدم  هم شبین می هشتمشهاختی  گونة نار

 هاسف. درون این واژا

 بحث    1
حد   در این بخ ، برخی مسائل این نظرین را، نن در ارتبدا  بدا زبدان فارسدی جدای ب     

 نهیم. دارند، بررسی می

 سازی نحو و واژه  1-0

سدازی بدا بخد      بیهیم، در نظریة اشدتکاور، بخد  واژا   ( می1)گونن نن در نمودار  همان
سدازی بدرای سداخف واژة جدیدد از عهاصدر       نه  دارد  یعهی بخد  واژا  واژگان برهم

هدای   و واژا نهدد  های موجود و وندها( استفادا می شامل واژا)موجود در بخ  واژگان 
شود. پیکان دوسر بین ایدن دو   های بخ  واژگان افیودا می شدا بن مجموعة واژا ساختن

 میدان بیهیم نن ارتبدا    دههدة این ارتبا  دوسوین اسف. در نمودار مذنور می بخ  نشان
سازی غیرمستقیم اسف و این ارتبا  با وسدایف بخد  واژگدان     های نحو و واژا بخ 

هدای   سازی ندارد و برای ساخف جملن، از واژا دخالتی در نار واژا شود. نحو برررار می
ردرن بیسدتم و    پهجداا نهد. سابقة این بح  بن دهدة   موجود در بخ  واژگان استفادا می

گردد. در حدود پانیدا سال اول عمر این نظریدن،   شهاسی زایشی بازمی ظهور مکت  زبان
سدازی را   سازند، ندار واژا  جملن را میشد نن همان رواعدی نن  این باور رطعی تلقی می
تعبیدر    بدن )هدای نظدری آن دورا، صدرف     اسداس، در مددل    همین نیی بر عهدا دارند. بر

تددریج   ، این دیددگاا بدن  8331سازی( جایگاهی نداشف. اما از اوایل دهة  اشتکاور، واژا
تغییر نرد و نظرات مختلفی شامل جدایی رطعی صرف و نحدو تدا همکداری بدین ایدن      

 سازی( و نحو اعتقاد دارد.  واژا)ها پیدا شد. اشتکاور بر جدایی رطعی بین صرف  بخ 
توان مدرز   دهد نن، حدارل در این زبان، نمی الگوی ساخف واژا در فارسی نشان می

وبدوی نحدوی    های فارسی رنگ نن بعضی واژا نحوی رطعی میان صرف و نحو نشید  بن
شدهاختی بدرای مقولدة     هر سن جایگداا سداختار ندار    نن ههگامی دارند. در زبان فارسی، بن



41 
 4  گزینی مطالعات واژه

 مقاله
  سازی در فارسی از منظر یک... واژه

 

 

شیوة گروا نحوی اسمی بیدان   گییهی نمود تکواژی داشتن باشهد، بن نهشگر در ساختار نار
شدهاختی زبدان فارسدی، پایدن از مقولدة       نن در ساختار نار دیگر، درصورتی بیان شود. بن می

حضدور داشدتن باشدهد،     شددا هدم   نههدا و تعیدین  معهایی نهشگر باشد و دو عهصر تعیین
نهدد و پایدن در موضد  وسدط بیدان       ترتی  سن عهصر فوق، برخالف انگلیسی، تغییر می

صورت گروا نحوی اسمی  شود، بن ای نن در فارسی حاصل می شود و ساختواژة واژا می
 .واشتقاق اسف صورت ترنی  بن نن ساختواژة معادل انگلیسی آن اسف، درحالی

نههدا شدا     تعیین تعیین    پاین                     

truck driver:          شیء           نهشگر        نه  

         truck            drive           -er        ( واشتقاق ساختواژة ترنی  ) 
واشدتقاق بسدازیم، سداخف     شدیوة ترنید    اما در زبان فارسی اگر همین مفهور را بدن 

دلیل، این مفهدور در زبدان فارسدی      همین  آید. بن دسف می بن  8رانهدا نامیون*نادستوری 
 شود: رانهدة نامیون. گییهی می تر گروا اسمی، واژا یور مشخص شیوة نحوی، و بن بن

 نههدا تعیین   پاین شدا تعیین
 شهاختی( ساختار نار)  نهشگر       شیء             نه 
 یهی(گی ساختار نار) نامیون    ندة -           ران

 دو واژة فارسی زیر نیی هویتی نامالً نحوی دارند:

  blueshiftآبی  بن انتقال
 .whitewater raftingهای خروشان  رانی در آ  نلن

 واحدهای زبانی فاقد هسته در زبان فارسی  1-1

شدهاختی وجدود    یکی از اصول نظریة اشتکاور این اسف نن پاین همیشن در سداختار ندار  
Š)گییهی بیان نشود  اسف در ساختار نار دارد، هرچهد ممکن (. پاین در 63 :2019 

ارز همان مفهومی اسف نن در نظریات زایشی هسدتن نامیددا    هم ،نظریة اشتکاور دروار 

                                                                                                                   
 معهی نادرسف بودن آن اسف.  شهاسی، عالمف ستارا در باالی ین عبارت زبانی، بن در متون زبان . 8
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تواند برای آن توجین نظری ارائدن نهدد، مسدئلة     شود. یکی از مسائلی نن این اصل می می
هدای مرنّد  بدن دو گدروا      هدا واژا  ی از زبانمرنی اسف. در بسیار های مرنّ  برون واژا
اسدف ندن   « آزادراا»شدوند. نموندة دسدتة اول     بهددی مدی   دستن 1مرنی و برون 8مرنی درون
ندن ندوعی   « نتابخاندن »شود و همچهدین   ، محسو  می«راا»ای از هستة خود، یعهی  گونن
هدایی  اسدف ندن هسدتة مع   « سفیدپوسف»مرنی  های مرنّ  برون اسف. نمونة واژا« خانن»

دانسف. اشتکاور نگاا متفاوتی « پوسف»توان نوعی  را نمی« سفیدپوسف»ندارد و در آن، 
های مرنّ  دارد. ازآنجانن مدل نظریة او شهاختی اسف، از نگاا او همدة   بن این نوع واژا

گییهی با  شهاختی دارای پاین هستهد، هرچهد ممکن اسف در سطح نار ها در سطح نار واژا
   .گویی( بیان نشوند نم)زبانی  مالحظة ارتصاد

 سوار ]شخص[ موج
 نشان   پاین  

شدود و   های واژگانی و دستوری پاین بن نشان مهتقل می گییهی، مشخصن در سطح نار
 سوار. شود: موج پاین حذف می

توان ادعا نرد نن در زبان فارسدی، مدواردی ندن در بعضدی      مطابس با این تحلیل، می
شوند  تلقی می 9، فرایهد تبدیل«بر ت »جای اسم، مانهد  صفف بن ها فرایهد جانشیهی تحلیل

 .هستهد پهجمشهاختی  ای از گونة نار نیی فرایهد تبدیل نیستهد، بلکن نمونن
 
 بر:  ت 

 شهاختی( ساختار نار)  نه  شیء نهشگر 
 گییهی( ساختار نار)  بر ت  دارو 
      

 شهاختی( ساختار نار)  نهشگر نه  شیء

 گییهی( ساختار نار)   بر          ت 

                                                                                                                   
1. endocentric  2. exocentric  3. conversion   
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 های مرکّب های مشتق از فعل واژه  1-1

و « سدامان دادن »هدای دوبخشدی، مانهدد     های زبان فارسدی، وجدود فعدل    یکی از ویژگی
رود. در ایدن   اسف نن در آن جیء فعلی در معهایی غیرحقیقی بن نار می« سبقف گرفتن»

نل  8ای نهد و بار اصلی و گیارا می های مرنّ ، معهای نه  را عهصر غیرفعلی بیان فعل
شدکل   نهد نن آن نه  بدن  ترنی  بر عهدة این بخ  اسف و عهصر فعلی فقط نمن می

ها باید ندل ترنید  را نده  در     های مشتس از این فعل فعل بیان شود. بهابراین، در واژا
 نظر گرفف.
 فرایهد  نه   
 ی -  دا سامان دهی: سامان
 ی - گیر سبقف گیری: سبقف

های سدادا،   ارز ستا  حال فعل را باید هم« گیر سبقف»و « دا سامان»های باال،  در مثال
 .همانهد مثال زیر، در نظر گرفف

 فرایهد  نه   جه :
 د ش   جن  

 نتیجه  4
عهدوان   سدازی اسدف ندن بدن     شهاختی اشتکاور رویکردی جدید بدن مسدئلة واژا   نظریة نار

هتی سداختواژة معهاشدهاختی، مطدرح شددا     رویکردی مکمل، و نن جایگیین رویکرد سد 
صدرف( و نحدو تأنیدد دارد و ایدن     )سازی  اسف. این نظرین بر جدایی رطعی بخ  واژا

شدود. زبدان    سازی از فرایهدهای نحوی استفادا نمی نهد نن در امر واژا ادعا را مطرح می
دهد نن این جدایی مطلس نیسدف و در مدواردی از واحددهای نحدوی،      فارسی نشان می
تغذین بدا شدیر مدادر( اسدتفادا     )رانهدة نامیون( و حتی عبارت نحوی )مانهد گروا اسمی 

شدود.   ساز، اسم بن فعل تبددیل نمدی   شود. در زبان فارسی بدون افیودن وندهای فعل می
در زبان فارسی ناربرد ندارد. ادعای ایدن   هشتمشهاختی  توان گفف گونة نار بهابراین، می
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شهاختی، تدوجیهی   ها در سطح ساختار نار هستن( در همة واژا)  ننظرین مبهی بر وجود پای
هدایی ندن برمبهدای جانشدیهی صدفف       مرنی و حتدی واژا  های مرنّ  برون نظری بر واژا

 نهد. اند، ارائن می جای اسم ساختن شدا بن
هدای زبدانی، سدعی دارد ایدن      این نظرین، با تأنید بر اهمیف توجن بن معها در تحلیدل 

شهاسی جدیدد را بدن جایگداا شایسدتة خدود برگرداندد. رویکدرد         در زبان مسئلة مغفول
 نهد. شهاسی بسیار همسو می شهاختی این نظرین، آن را با علم اصطالح نار

شدهاختی اشدتکاور ایدن رابلیدف را دارد ندن درصدورت رفد  تعددادی از          نظریة ندار 
هدای   ر تحلیدل د 8شدود، بدن الگدویی    هایی نن در وضعیف موجود در آن دیددا مدی   ابهار
شهاختی تبدیل شود. یکی از ابهامات این نظریدن در وضدعیف موجدود، نامشدخص      زبان

های معهایی مختل  همچون ]پذیرا[ و ]وضدعیف[ اسدف. از    بودن تعداد و ناربرد مقولن
سوی دیگر، یکی از اصول بهیادی این نظرین اصل تخصیص تکواژ بن مشخصدة معهدایی   

نن در نسدخة   1«صل تخصیص صورت بن مشخصة معهاییا»رسد عهوان  اسف. بن نظر می
تر باشد، زیرا در موارد گوناگون، لفظدی   ( این نظرین بن نار رفتن بود، مهاس 8331)اولیة 

شود خود از چهدین تکواژ ساختن شدا اسدف،   نن برای ین مشخصة معهایی انتخا  می
 برای مقولة معهایی ]نیفیف[.« پوسف سرخ»مانهد 

سازی و نگداا   یرح سطوح متمایی مفهومی و معهایی پی  از سطح واژااین نظرین، با 
عهوان فرایهدی پویا، و تفکین فرایهدد از محصدول فرایهدد، یعهدی      سازی بن بن مسئلة واژا

 سازی از واژا، چارچو  تحلیلی بالقوا ردرتمهدی اسف.  واژا
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