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چکیده

تکـواژ معنـاییِ هـاي  ژگـی ویبهشناختی،صرفارچوبچدرتااستآنبرسعیحاضرمقالۀدر

بـراي تصـوري هـاي  هرواطـرح امکانـات وشـود پرداختهچندمعنااي مقولهعنوان به»کار«زایاي

نشـان تحقیـق ایـن .شـود معرفـی رود، مـی کـار  بـه آندرتکواژاینکههایی صورتبنديِ طبقه

يامعنـ ،»کـار «ژتکـوا حـاوي هـاي  واژهازبسـیاري بـا مواجهههنگامها زبان فارسیکهدهد می

ایـن بـه .سـازند  مـی خـود ذهـن درراآنتصوريهاي واره طرحوکنند میدركراآناستعاري

واسـتعاره مفهـوم سـپس واسـت شدهآوردهصرفمطالعۀدرشناختیرویکردنخستمنظور،

 الزم به ذکر است در ایـن مطالعـه پیکـرة   .اند شدهمعرفیدیدگاههمینازتصوريهاي واره طرح

زبانی از مجموعۀ دادگان زبان فارسی معیار، از جملـه فرهنـگ فارسـی معـین، فرهنـگ فارسـی       

عمید و فرهنگ فارسی عامیانۀ ابوالحسن نجفی و دادگان زبـان فارسـی بـه کوشـش پژوهشـگاه      

.هاي شغلی روزنامه، انتخاب شده اسـت  یاب آنالین فارسی و نیازمندي علوم انسانی و فرهنگ واژه

دیـدگاه منظـر ازتکواژاینمختلفکارکردهايهمزمانیبررسیباتااستآنبرلهمقااینسعی

توان گفت، براي تبیـین تکـواژ    در نهایت می  .شوندمعرفیآنبامتداعیهاي واره طرحشناختی،

1. mbakhtiari@ut.ac.ir
2. f.shahhoseini@gmail.com
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تـوان آن را در حالـت پسـوند، تکـواژ آزاد در واژة مرکـب و بـه صـورت اسـتعاري در          مـی »کار«

.شود ف در نظر گرفت و در اکثر موارد، چندمعناییِ همزمانی دیده میهاي مختل اصطالح

.»کار«تکواژتصوري،هاي واره طرحاستعاره،شناختی،صرف:ها کلیدواژه

مقدمه-1

.داردمعناشـناختی مطالعـات درطـوالنی قـدمتی معنـایی  تکوچندمعناییمیانتمایزبررسی

درکـه حـالی دررسـاند،  مـی راواحـد مفهومِیکتنها،معنا تکواژگانیِعنصرتعریف،برحسب

واشـتقاق دیگـر، سـوي از.گیـرد  برمـی دررامختلـف يامعنچندزبانیواحدیکچندمعنایی،

آنهـا بهصرفمطالعاتدرهموارهکه،هستندفارسیزباندرسازي واژهزایايفراینددو،ترکیب

بـه شـدن افـزوده بـا هموارهآزادتکواژهايویـقاقاشتوندهايی،عبارت به.استشدههـپرداخت

زبـان ایـن دردـجدیـ معنـایی بـا دـجدیـ اي سـازه ريِـگیـ  شـکل سازِ زمینهفارسی،دراي پایه

حاصـل چنـدمعنایی، دنِـوجودآمـ بـه ومعنـایی تفـاوت ،مـوارد بسیاريدربنابراین،.شوند یـم

.آید میوجودبهپایهبهتکواژیکشدنِزودهـافباکهاستاي افزودهرهايـتعبی

شناختیصرفچارچوبدر»کار«چندمعنايتکواژبررسیبهکهداردسعیحاضرپژوهش

.مؤثرنـد زبانـان  فارسیذهنیِبنديِ مقولهدرشناختیهاي شاخصکدامکهدهدنشانوبپردازد

،1تصـوري هاي واره طرحکلیِهايِ ویژگیبررسیِباتاستاآنبرسعیحاضرمقالۀدری،عبارت به

همچنـین، .شودپرداخته»کار«زایايتکواژمعناییِهاي ویژگیبه،شناختیصرفچارچوبِدر

شـده کشـیده تصـویر بـه آنتوسـط شـده تداعیهاي طبقهو»کار«تکواژسطحدرچندمعنایی

یـا مشـتق هـاي  واژهبامواجهههنگامها زبانفارسیکهشود میدادهنشانتحقیقایندر.است

تـداعی خودذهنِدرراآنتصوريهاي واره طرحوکنند میدركراآناستعاريِيامعنمرکب،

آنقـراردادنِ وجانشینیمحورروياز»کار«تکواژانتخابهنگامگویشوران،،عالوهبه.کنند می

.آگاهندمعناییهاي مالكازاي مجموعهاززبان،همنشینیمحوررويبر

واسـتعاره مفهـوم ادامـه درومعرفیشناختیصرفنظريچارچوبنخستمنظور،ینابه

تکـواژ ۀزمینـ درکـه مطالعاتیسپس.استشدهارائهشناختیدیدگاهازتصویريهاي واره طرح

کـرد لمعهمزمانیِبررسیِبهتاستاآنبرسعینهایتدرواندشدهآوردهگرفته،صورت»کار«

1. image schema
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هـاي   واره طـرح وشـود پرداختـه ،شـناختی دیـدگاه بربنا،آزادتکواژيووندنوانع بهتکواژاین

.دنشوهآوردآنباشده  تداعی

2-ها واره طرحاساسبرمعناییهاي بندي مقولهوشناختیصرف

پـردازد  مـی ،شـناختی مطالعـات چارچوبدر،ساختواژيفرایندهايمطالعۀبهشناختیصرف.

نظریۀیکبهدستیابیمنظوربهکهاستتقدمعشناختیصرف ماهیـت بایـد شـناختی صـرف

،شـناختی منظـر از،هـا  واژهسـاخت کیفیتبهنخستوهلۀدروداشتنظرمدرازبانگسستۀ

زباندریمستقلسطحنحو،ایصرفاوالً،کهاستباورنیابر)3و1987:2(1النگاکر.پرداخت

درجداگانـه  نمـادین صـورت بهسطوحاینازهریکوداردنمادینطبیعتیمقابل،دروستین

هـر بهمنحصريا مالحظهقابلحدتاوستینیجهان،ییمعناساختاً،یثان.شوند میگرفتهنظر

يمبنـا بـر واسـت متعـارف تجسـمِ  اسـاس بـر ییمعنـا ساختن،یابرعالوه.استخاصزبان

ونحـو يهـا  حـوزه انیـ ميا مالحظـه قابـل زیتماثاً،ثال.شود یميبند طبقهیشناختيها ساخت

لیتشـک را2»نینمـاد يهـا  سـاخت «ازيوسـتار یپنحـو، وصـرف واژگـان، .نداردوجودواژگان

.اند یبررسوکیتفکقابل،یانتزاعلحاظبه،ها ساختنیهمتنهاودهند یم

اسـت معتقـد وتهپرداخشناختیچارچوبدرصرفیتحلیلبه)563-2009:589(3بویج

زبـان درهـایی  مثـال ارائـۀ بـا وي.دارنـد سروکارها واژهدرونیِساختارباصرفیهاي تحلیلکه

bakeنظیر،انگلیسی  baker،حاصـل، واژةهایی سازهچنیندرکهکردهاشارهنکتهاینبه

صـورت تـوان بـه   مـی را  هـا  نمونـه ایـن صـرفیِ وارة طرح.استفعلدهندة انجاممعنایی،لحاظبه

[[X]V-er]N هر،فرمولاینطبق(درنظر گرفت،همنشینیمحوررويربxبـا ،باشدفعلکه

هاي واژهازاينمونهگیري شکلةنحوواره، طرحاین).شود میتبدیلاسمبه،er–وندپسدریافت

از پسوشوند میاآشنانتزاعیهاي واره طرحباتدریجبهزبانکاربران.دهد مینشانراغیربسیط

خـود ذهـن درراها واره طرحاینگیرند، میقرارزبانیهاي دادهمعرضدرکافیاندازةبهکه این

تـا شـود  میباعثشناختیهاي نظریهباها نمونهزدنِمحکوپیوستاريمالحظۀ.کنند میکامل

1. R. W. Langacker
2. conventional symbolization
3. G. Booij
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بـا دیگر،عبارت به.بیمیاستدتکواژاینبندي طبقهدرپذیري انعطافهاي بندي مقولهبهبتوانیم

زبـان بـه نسـبت متناسـب رویکـردي اتخاذوهساختواژشناختی،دستورِبنیاديِمفاهیمتلفیق

.کردکمکآنهابهمربوطشناختیِهاي بازنماییهمتاييِساختواژالگوهايدركبهتوان می

استعارييامعندركوتصوريهاي واره رحط-2-1

مطرحیشناختیِشناسامعنآنچهطبقبر،کههستندیانتزاعییها ساختتصورييها واره طرح

ارتبـاط برقـراري ،هـا  واره طـرح نیـ انیهمچن.سازند یمسریمراياستعاريامعندرك،دکن یم

ممکـن رازبـان یـر نظ،يتـر  دهیچیپیشناختيها حوزهبا،خارججهانازانساناتیتجربانیم

يســاختارها»تصــورييهــا واره طــرح«کــهاســتمعتقــد)1997:308(1دیســع.ســازند یمــ

ـ ادریاساسـ دةیا.دارندفراوانتیاهمیشناختیشناس امعندرکهاند یمفهوم هـا،  واره طـرح نی

انیـ مکـه ،اسـت یانتزاعيها دهیپدجاي بهخارججهانبابرخورددرمایکیزیفتجاربکاربرد

.کنند میارتباطایجاد،تر کالنحسطدر،یشناختيها حوزهومایجسمانتجارب

ـ و»هـا  واره طرح«اساسبريبند مقوله)1987:370(النگاکر گریکـد یبـا راهـا  نمونـه  شیپ

،متفاوتنـد روشدو،نمونه شیپوواره طرحيمبنابريبند مقولهکهاستمعتقدوکردهسهیمقا

هـا  مقولـه سـایر واسـت اش  رنـده دربرگیمقولـۀ بـه عضـو تـرین  نزدیـک مثابۀ بهنمونه پیشرایز

درمـدرج عضـویتی ،گـروه هرهاي مقولهوشوند میتعریفنمونه پیشبهشباهتشانحسسببر

ارتبـاط يبرقرارامکانکهندهستیمفهومهایی ساختها واره طرحکهیحالدر.دارندخود گروه

مطـرح يبنـد  درجـه هـا آندروسازند یمممکنشناختحسببررامامختلفيها تجربهانیم

يا دهیـ پديهـا  جنبـه ،يبنـد  مقولـه ةویشـ دوهـر کهرسد یمجهینتنیابهاوادامهدر.ستین

بـه صـورت دوهردر،دنباشواره طرحاینمونه شیپاساسبرمايها يبند مقولهاگررایز.واحدند

S2ۀجینت
> T٣= Vازمنظورنجا،یادر.میرس یم٤T)یتخطنیکمترکهاستيا مقوله،)هدف

ـ ادر.دهـد  یمـ نشـان راTوSانیـ متفـاوت زانیمVوباشدداشته)یارمع(Sصورتازرا نی

دروشود میترکوچکVزانیم،باشدتر کینزدخودارِیمعصورتبههدفۀمقولهرچهحالت،

1. J. I. Saeed
2. S= standard
3. T= target
4. V= variety
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زانِیم،گریکدیبادونیاکاملِانطباقِصورتVبـه فرمولنیاۀارائاز پسيو.رسد یمصفربه

همـان Sاول،ریـ تعبدر.کـرد ریتعبشکلدوبهتوان یمرااریمعصورتکهرسد یمجهینتنیا

ـ SدومریتعبدروS → Tآندرکهاستيا مقوله»واره طرح« Vواسـت مقولـه ۀنمونـ  شیپ

).371:همان(دهد یمنشانرامقولهازیکینزدایيدورزانیم

»کار«تکواژِمطالعاتنۀپیشیبرمروري-3

بررسیترکیبدومسازةیاپسوندعنوان بهراآن،»کار«تکواژرويبرشده  انجامتحقیقاتاغلبِ

گرفتهنظردرنقشدوآنبرايوکردهتلقیپسوندراتکواژاین)1386:2789(معین.اندکرده

و»گناهکـار «،»سـتمکار «ماننـد ،معنااسامیِبهاتصالرهگذرازمبالغهصیغۀساخت)1:است

،»کـار آهن«مانند،معناوذاتاسامیِبهاتصالرهگذرازشغلصیغۀساخت)2،»کار مسامحه«

دوبـه را»کار«حاويِترکیبات،)1370:261(صادقیدیگر،سوياز.»خدمتکار«و»کار آتش«

مجمـوع وبودهاولجزءموصوفیامضافاصلدرآنهادومجزءکه اینیکی،.کردتعبیرصورت

مـثالً .اسـت رفتـه  مـی شـمار بـه ،»دارنـده «ۀکلممانند،محذوفمضافیالیه مضافجزءدوآن

مشـتق »اسـت ورزشاوکـار کهکسی«هاي عبارتازراآنهاکهاستایندوم،تعبیر.ورزشکار

)الـف :استکردهبنديدستهصورتاینبهرا»کار«باشده  ساختهکلماتهمچنینوي.بدانیم

انـد  شـده گرفتـه مرکبیافعالازترکیباتاین.شمردپسوندبایدآنهادررا»کار-«کهترکیباتی

اسـم واسـت عمـل يامعنـ بـه »کـار «دیگـر دسـتۀ در)ب.است»کردن«فعلآنهاهمکردکه

.کار گچمانندشود میمحسوب

مصـدر، اسم،معناماساشیا،اسمبهندتوا می»کار«پسونداستمعتقد)1371:29(کشانی

.کنـد داللـت راکـاري کننـدة کهبسازدفاعلیصفتیاسماوبپیونددفعلیمادةحتیوصفت

بیانراعملکیفیت،شده ساختهمشتقات،موارديدروکار برقکار، آهنکار، نقرهطالکار،:مانند

کـه اسـت بـاور اینبر)1380:133(کلباسی.بدکارخرابکار،درستکار،کار، سیاهمانندکنند می

شـغلی یـا )جفاکاروستمکارکار، توبهمانند(فاعلیيامعنوشود میترکیبصفتیااسمباکار

.دهد می)طالکارکار، گچکار، آهن:مانند(

گـاه کـه   پیونـدد  مـی هـا  هواژازاي پـاره به»کار«پسونداستمعتقد)1377:188(هاجري

واسـت جنـگ معنـاي بـه گـاه وغـارس وزارعمعنايبهگاه، عامليامعنبهگاهمل،عيامعنبه
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راگـ .است »گار«برابرِ،پسونديحالتدرولیداردیفراوانکاربرد  موارد»کار«همچنین،.پیکار

چـون .کـار  مسامحهفراموشکار،ستمکار،:مانندسازد میمبالغهصیغۀ، بپیونددمعنااسمپایانبه

.کارآهنوخدمتکارآتشکار،:مانندسازدشغلۀصیغ، بپیونددمعناوذاتماسبه

یزبانةکریپیمعرف-4

فارسـی فرهنـگ جملـه از،اریـ معیفارسـ زبـان دادگانمجموعۀازیزبانةکریپمطالعهنیادر

بـه فارسیزباندادگانونجفیابوالحسنعامیانۀفارسیفرهنگوعمیدفارسیفرهنگمعین،

فارسـی آنالیـن یـاب  واژهفرهنـگ و)http://pldb.ihcs.ac.ir(انسانیعلومپژوهشگاهکوشش

)http://www.farsilookup.com(اســتشــدهانتخــاب،روزنامــهشــغلیهــاي نیازمنــديو.

لیـ تحلیاصـل محـور خست،ن.استرفتهکار به»کار«تکواژآنهادرکههستندموارديها نمونه

هـایی  واره طـرح دنبـال بـه هـا  دادهلیـ تحلاز پـس گاننگارنـد .استواژيساختمیمفاه،ها نمونه

بـه  .هسـتند هـا  واره طـرح بـا شـده   تـداعی هاي نمونه پیشبرحسبآنهابنديِ طبقهوشده  تداعی

.فته مورد نظر بوده اسـت به کار ر»کار«تکواژهایی که در آنها  توان گفت؛ یافتن واژه عبارتی، می

کههایی واژهوها اصطالحمجازيمعنايدهیمنشانکهستا اینتحلیلاینازهدفدر نهایت، 

برانگیختـه تواننـد  مـی محـدودي هاي واره طرحگیري شکلطریقازند،هست »کار«تکواژشامل

جهـان از،خودۀتجرببرناب،ها زبانفارسیتاشود میسببتکواژاینحضوردیگر،بیانبه.شوند 

.یابنددستگروهیاواژهيامعنبهاطراف

ها واره طرحويساختواژمعیارهايبرحسبها دادهبندي طبقه-4-1

تکـواژ آندرکهشود میپرداختهاصطالحاتیومرکبمشتق،هاي واژهبررسیبهبخشایندر

.استرفتهکار به»کار«

اشتقاقیوندوانعن به»کار«تکواژ-4-1-1

وشـود  مـی متصـل اي پایهبهاجباربهکهاستاي وابستهتکواژ»وند«،هاي پیشین تعریفطبق

دروکلمـه پایـانی قسـمت بـه وندایناگروبسازدکلمهصورتیاواژهتانداردمستقلیيامعن

»کار«موردرد).1386:68شقاقی،(شود میتلقیپسوندشود،متصلآنچپِسمتبهنوشتار
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فعـل ازبرگرفتـه راآنبتـوان کـه است  کردهتلقیپسوندصورتیدرراآن)1370(صادقینیز

عنـوان  به»کار«کواژتازهایی مونهن1جدول.کرد»کار«جایگزینرا»زدن«یادانست»کردن«

یـا »کننـده «جـاي  بـه »ـکار«تکواژ،1جدولدرشده  ذکرهاي نمونهدر.کندمیئهاارراپسوند

پسـوند بـا آنهـا بـراي معنـایی  هـم معـادل توان میحتیموارديدرواست  رفتهکار به»زننده«

به»کار«،»بستانکار«و)رفیق(»کار آسان«،»بدهکار«مانندمواردبرخیدرالبته.یافتدیگري

.شود نمی»کننده«جایگزینِیراحت

پسوندجایگاهدر»کار«تکواژ-1جدول

کردنفراموش<کارفراموشکردنجنایت<کارجنایتافترازدن<اکارافتر

کردندرنگ<کاردرنگکردناسراف<کاراسرافکردناحتیاط<کاراحتیاط

/کردنافسون<افسونکار

افسونگر
بدکردن<بدکارکردن اهمال<کار اهمال

پرهیزکردن<پرهیزکارکردنبزه<کاربزهکاربده

کردنخراب<کارخرابکردنتباه<کارهاتبکارستانب

<)مکار(کارتلبیس

کردن تلبیس
کردن تلف<کارتلفتمیزکردن<تمیزکار

دنریاکر<ریاکارکردنخالف<خالفکارجفاکردن<جفاکار

کردنطلب<کارطلبزدندغل<کاردغلکردنخیانت<کارخیانت

زدنفریب<فریبکارکردنسفسطه<کارسفسطهگندزدن<گندکار

کردنمسامحه<کارمسامحهکردنگناه<کارگناهزناکردن<زناکار

کردنسازش<کارسازشتجاوزگر<تجاوزکارکردنزیان<کارزیان

کردنمعصیت<کارمعصیتکردنمحکم<کارمحکمستمگر/کردنستم<ستمکار

دوستانه بکهیکس(کارعربده

<)کندستیزهخودپیالگانهمو

زدن عربده

کردن فس فس<کار فس فسکردن نیکویی<نیکوکار

کردنمغلطه<کارمغلطهکردنمحافظه<کارمحافظهمددکردن<مددکار

کردن کمک<کار کمککردن الحظهم<کار مالحظه
/کنندهوسوسه<کاروسوسه

گر وسوسه
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پسوندجایگاهدر»کار«تکواژگرفتۀ شکلوارة طرح-4-1-1-1

معنـا اسـم آخـر بـه کـه مـواردي در»کـار «اسـت، شدهدادهنشان1جدولدرکهگونه همان

درمـوارد ایـن درو)»کـار  فراموش«و»ریاکار«،»گناهکار«نظیر(سازد میراصفتیپیوندد، می

اي مبالغـه ۀصـیغ مطالعـات، پیشینۀتأییدباها نمونهوشود یممشاهدهتکرارپذیرينوعیصفت

عمـل آنتکـرار بـه طریقـی بـه فـرد کهکند میالقارامعنااین»کار«وندی،عبارت به.سازند می

مـواردي درمـثالً .شود میبمحسوفردشخصیتیهاي  ویژگیجزوصفتآنیاورزیدهمبادرت

بـا راخـود اعمـال همـواره فـرد ایـن کـه گویـد  مـی مـا بهماذهنیدانش»کار فراموش«نظیر

کههایی واژهمورددربنابراین،.اوستخصایلازجزئی»فراموشی«ودهد میانجام»فراموشی«

تکـواژ بـا صـفتی یکسـ بـراي هرگـاه که گوید میمابهقرارداديدانشدارند،استعارييامعن

طریقاینبهکهمواردي.استنرسیدهویژگیآنبهموقتیفردآننوعی بهرود، میکار به»کار«

هسـتند موارديجملۀاز»کارآسان«و»کاربده«،»کاربستان«مانند،شود نمیتداعیمعنایشان

گیـري  شـکل قابـل یممسـتق صورتبهآنهاتصوريةوار طرحوگیرند میفاصلهنمونه پیشازکه

.نیست

مرکبهاي واژهدر»کار«تکواژ-4-2-1

رکبمهاي واژههمچنین.باشدشدهتشکیلآزادتکواژچندیادوازکهاستايواژهمرکب،واژة

مرکــز بــرونمرکـبِ واژة ،(endocentric)مرکــز درونمرکـبِ واژة:نــوعچهــاربـه تــوان مـی را

(exocentric)، ازنمتــومرکــبِواژة(dvandva)بــدل/دوســویهمرکــبِواژة و(appositive)

مرکـبِ  واژة.گیرنـد  مـی قـرار استفادهموردمرکز برونومرکز دروننوعدواینجادر.کردتقسیم

دیگريواست هستهها واژهازیکیوشدهساختهواژهدوترکیبِازکهاستايواژه،مرکز درون

نـوعی مرکـب واژةهسـتۀ یـب، ترکنـوع ایندرواقعدر.داردراتوصیفگریامحدودکنندهنقش

یاراستسمتدرفقطهستهها زبانبعضیدر).رگ سیاه:مانند(داردواژهکلبامعناییشمول

محـل بـر بنـا .یابـد  مـی حضـور جایگـاه دوهـر درهسـته فارسـی، زباندر.شود میظاهرچپ

-هسـته و)هسـته راسـت (آغـازي -هسـته مرکبهاي کلمهترتیب،به،اتکلمهستۀقرارگیري

واژهدوترکیـب ازکـه اسـت ايواژهمرکـز،  برونمرکبواژة.شوند مینامیده)هستهچپ(پایانی

نـدارد معنـایی شمولآنباونیستمرکبواژةهستۀها واژهازیکهیچولیاست شدههساخت
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»کـار «کـه هـایی  واژهبندي، طبقهمنظوربه).123-1386:124شقاقی،()کلفت گردن:مانند(

کـه مواردياول،،گرفتنظردرراحالتدوتوان میاسترفتهکار بهآنهادرآزادتکواژعنوان به

کـه مـواردي دومواسـت آمـده دیگرآزادتکواژیکاز پسواستمرکبواژةدومتکواژ»کار«

اول،مـورد در.استآمدهدیگرآزادتکواژیکآناز پسواستمرکبواژةاولآزادتکواژ»کار«

:گرفـت نظـر درتـوان  مـی راحالـت سـه اسـت، مرکـب واژةدومتکواژ»کار«کهموارديیعنی

»تعمیرکـار «ماننـد (داردداللتعملییاشغلبرواستاسم»کار«آنهادرکهمواردينخست،

اسـت »کشتن«مصدرازوفعلیمضارعبنعنوان بهآنهادرکارکهموارديدوم،).»کار رایانه«و

اسـم کنـار درواستاسم»کار«تکواژآنهادرکهموارديسوم،).»جوکار«و»کار چاي«مانند(

گونـه ایـن ازهـایی  نمونـه 2جـدول در).»رکارپ«مانند(سازد میراصفتیوگیرد میقرارمعنا

.استشدهارائهکلمات

پایهاز پسجایگاهدر»کار«آزادتکواژ-2جدول

=کـار +معنـا اسـم )الف

صفت

ازفعلـی بن(کار+اسم)پشغلنام=کار+اسم)ب

)کاشتن

،کـار  شـب ،روزکار،خرکار

،کـــار باریـــک،اســـتادکار

ــاف ــار ص ــافه،ک ــار اض ،ک

،خطاکار،تیزکار،کارپنهان

،)حیـران (ابرکـار ،خودکار

کــارکــهکســی(ســبزکار

کـار  سـیه ،)کنـد  میخوب

کـار بـدي بـه کـه کسی(

.کار تازه،)کندمی

،کـار  باسـتانی ،کـار  گـچ ،کـار  آتش

،کـار  موم،کار قلم،کار نقره،طالکار

،کـار  لینوکس،کار شبکه،کار رایانه

،کـــار فتوشـــاپ،کـــار کـــورل

،کار چرخ،کارچرب،کار شاپ کافی

،مونتاژکـار ،کار آلومینیوم،کار برق

،کـار  اپیالسـیون ،تراشـکار ،اتوکار

ــاردر ــار،ودک ــوش،جالک ــار ج ،ک

،کـار  مرصـع ،کـار   خـراط ،کار برش

ــوهان ــار س ــه،ک ــار آین ــار،ک ،بناک

،آبکـــار،ووشـــوکار،تکوانـــدوکار

،کـار  همقاطعـ ،کار پیمان،سوارکار

،پیشــکار،کــار ســنگ،کــاربســمه

.کارپیرایش،کارآرایش،کار کاسب

،کـار  بـرنج ،جوکار،کار گندم

،کار چاي،کار سبزي،کار گل

،نشـاکار ،پیازکار،کار صیفی

.کار دانه،کار شالی
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راشـغل نـام آنهـا درکـار کـه هایی نمونهتمامیاست،شدهدادهنشان2جدولدرهچنانک

.نـد اپایانی-هستهیعبارت بهوشود میتلقیهستهآنهادر»کار«کههستندترکیباتی،رساند می

،کـار  نقـره ،طالکـار ،کـار  گـچ مورددرمثالً.داردودوجنحويزیرساخت،ها ترکیبایناغلبدر

،کـار  آلومینیـوم ،کـار  برق،کار چرخ،کار فتوشاپ،کار کورل،کار لینوکس،کار رایانه،کار موم،کار قلم

را»کار گچ«وداردمتممینقشِغیرهستهجزء،کار سنگو کار آینه،کار سوهان،کار رنگ،اتوکار

ایـن درگفـت توان میبنابراین،.گرفتنظردر»کند میکارگچباکهسیک«صورتبهتوان می

ترکیـب ازجزئـی سـو یکازXوداردسروکارXباکهاستکسیمعنايبه»کار˰Xѧ«ها نمونه

،تکواندوکارمانندموارد،بقیۀدر.شود میمحسوبزیرساختیۀجملمتممدیگرسويازواست

کـه کسـی «صورتبهمثالً هایی عبارتراآنهاتوان میدرودکارو ارک تراش،کار کاسب،ورزشکار

Xاوکـار کـه کسـی یعنیکار˰Xѧها، نمونهایندرروایناز.گرفتنظردر»استورزشاوکار

»کـار «سـازد،  مـی راصـفتی ،»کـار «کنـار دراسـم ،اولسـتون مانند،کههایی نمونهدر.است

»کـار «آنهـا تمـامی درکـه انـد  هسـته چـپ ترکیباتیاینهاوتاس»کردن کار«فعلازبرگرفته

درنحويهاییساختراآنهاتوان میرواینازوکند میتوصیفرا»کردن کار«حالتوکیفیت

»کـار «کههایی نمونهدر.دنشو میتلقیقیدغیرهستۀجزء،زیرساختیجملۀدرکهگرفتنظر

اولِجـزء کـه داریمسروکارهسته چپنحويِترکیباتبا،شود میگرفته»شتنک«مضارعبناز

بـه حال.»کارد میراX«یعنی»کارX«بنابراین،.استزیرساختیجملۀصریحِمفعولِ،ترکیب

آزادتکـواژ یـک آناز پسواستمرکبواژةاولِآزادتکواژِ»کار«کهشود میپرداختهمواردي

سـاخته  کـار تکـواژ باهمنشینیازمدخل60از بیشین،معفارسیفرهنگدر.استآمدهدیگر

بـه 3شـمارة جـدول .دارنـد وجودهمامروزيرایجفارسیدرآنهامورد45از بیشکهاند، شده

.کند میاشارههاآنازمواردي

کـار   بـه  مقلـوب اضافیصورتبهکه، »کارمزد«یا»کارگروه«نظیرهایی واژهدرها دادهطبق

.اسـت »کـار «تکـواژ از  پـس  رفتـه کار به تکواژبهمتکیمعناگیريِ شکلموارد،دیگریا، روند می

سـاخته مرکبفاعلاسمهمرويوآمدهعملیاز  پیش»کار«تکواژمواردبسیاريدرهمچنین

کـارآور، کـارآموز، کارآمـد، کارآگـاه، کـارآزموده، کارآزمـاي، :ازعبارتندها نمونهاین.استشده

کـاردار، کـارخواه، کـارجو، کـارپژوه، کارپرداز،کاربین،کاربند،کاربست،کاربر،کارافزا،کارافتاده،
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کـارکن، کارکشـته، کـارکرده، کارفرمـا، کارشناس،کارشکن،کارسنج،کارساز،کاردیده،کاردان،

.کاریابکارورز و  کارگشا،کارگزین،کارگزار،کارگردان،کارگذار،

مرکبواژةدرآزادتکواژنخستینیگاهجادر»کار«تکواژ-3جدول

هسته راست،مرکز مرکبِ درون=کارآگاه

)کاريگروه(مقلوباضافۀ،هسته چپ،مرکز مرکبِ درون=کارگروه

)کارآموزندة(هسته چپ،مرکز مرکبِ درون=کارآموز

)کارآزمایندة(هسته چپ،مرکز مرکبِ درون=کارآزما

هسته سترا،مرکز مرکبِ درون=کاردان

)کارخانۀ(مقلوباضافیترکیب،هسته چپ،مرکز مرکبِ درون=کارخانه

)کارسازندة(مقلوباضافیترکیب،هسته چپ،مرکز مرکبِ درون=کارساز

)جنگمیدان(مرکزبرونمرکب=کارزار

)کارشکنندة(مقلوباضافیترکیب،هسته چپ،مرکز مرکبِ درون=کارشکن

)کاربهآشنا(مقلوباضافیترکیب،هسته چپ،مرکز مرکبِ درون=کارشناس

)کارفرمایندة(مقلوباضافیترکیب،هسته چپ،مرکز مرکبِ درون=کارفرما

)کارکردة(مقلوباضافیترکیب،هسته چپ،مرکز مرکبِ درون=کارکرد

)کارگردانندة(مقلوباضافیترکیب،هسته چپ،مرکز مرکبِ درون=کارگردان

)کارمزد(مقلوباضافیترکیب،هسته چپ،مرکز مرکبِ درون=کارمزد

هسته راست،مرکز مرکبِ درون=کاردار

)کارابزار(مقلوباضافیترکیب،هسته چپ،مرکز مرکبِ درون=کارابزار

)کارآفرینندة(مقلوباضافیترکیب،هسته چپ،مرکز مرکبِ درون=کارآفرین

)کارپردازشگر(مقلوباضافیترکیب،تههس چپ،مرکز مرکبِ درون=کارپرداز

)کارپژوهشگر(مقلوباضافیترکیب،هسته چپ،مرکز مرکبِ درون=کارپژوه

)کارخواستار(مقلوباضافیترکیب،هسته چپ،مرکز مرکبِ درون=کارخواه

مرکبهاي واژهدرگرفته شکلوارة طرح4-2-1-1

بـر پیونـدد  مـی اسـم بـه کهموارديدر»کار«ت،اسشدهدادهنشان2جدولدرکهگونه همان

نظیـر (پـذیرد  مـی صـورت فکريیافیزیکیعملنوعیحرفهآندراغلبکهداردداللتشغلی

آنهـا درکـه رود نمـی کـار   هـایی بـه   به عبارتی، این تکواژ هرگـز بـراي شـغل   .)کار گچکار، رایانه
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تکـواژ نتیجـه، در.باشـد عامـل دخالـت یـا فعالیتهیچبدونجایی جابهنوعی بهیا،گري واسطه

آنایجـاد يمـوارد دروعامـل دخالـت بـه کهشود میافزودهمشاغلیبه،مواردایندر،»کار«

نتیجه،در.کند میمشخصرافعالیتنوعِ»کار«از پیشرفتهکار بهتکواژِودندارنیازعاملتوسط

ابـزار بـا بایـد شخصـی ،»کـار  رایانـه «نظیرايهواژساختدرکه گوید میمابهقرارداديدانش

تجربـۀ بنـابراین .گمـارد همتجدیدمحصولیایجادیاساختبهودهدانجامراعملی»رایانه«

بـه راکنشـی ابـزاري وسیلۀبهگر کنشها حرفهایندرهکشود میدركگونهاینخارججهان

نظیـر ابـزاري باگري کنشفرد،»کار گچ«نظیرايواژهدرمثالً،یعبارت بهواسترساندهفعلیت

.شـود  مـی تلقـی پـذیر  کنشسطحآنکهپوشاند میمادهآنباراسطحیوداردسروکار»گچ«

در»کـار «ازقبـل تکواژِکاشتنِبهنیازکهرود میکار بههایی شغلمورددر»کار«این،برعالوه 

.داردوجودآنها

یکی از احتماالت این اسـت کـه، هـر فـرد در برخـورد اول بـا       نیزواره طرحاینباروایناز

شـغل وکار رفته، آن واژه را نام شغل تلقی کند  عنوانِ پسوند به در آن به»کار«اي که تکواژ  واژه

وفکـري یـا فیزیکـی عملـی بـه نیـاز کـه باشـد شـغلی ازاي نمونه پیشنظرمورد ایـن دردارد

.دنداشته باشوجودگري واسطهیامبادلهمعامله،،نمونه پیش

در»کـار «کـه  ایـن نخسـت، :دنـ کن میآشکارمابرايراواقعیتی2و1هاي جدولهاي داده

یـا فیزیکـی اي حرفهیاتکرارپذیريمعناییبارحاصلساختکلبه مجاورش،ةواژباهمنشینی

اسـت برخورداربسیارياییِزایازشغلنامساختدرتکواژاینامروزههمچنین،.دهد می فکري

کـار بـا وشـده حـذف قبلـی سـازِ  شـغل تکـواژِ حتی،رفوگرطالساز وزرگر،مانندموارديدرو

،»کار لینوکس«نظیرهایی واژهدرکاربردایننیزدیدجمشاغلِخصوصِدر.استشدهجایگزین

کنـار درهمنشـینی محـور ردکارتکواژِاین،برعالوه.شود میدیده»کار لونشاب«،»کار شبکه«

کـه دهد مینشان3جدول.باشندداشتهرا]انسان+[معناییۀمؤلفکهگیرد میقرارتکواژهایی

بنـابراین، .یافـت دستمشخصیوارة طرحبهتوان نمی،ابتداییجایگاهدر،»کار«تکواژبراتکابا

.نیستعملیمواردایندرواره طرحگیري شکل
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آنهابهمربوطهاي واره طرحوها اصطالح-4-3

بـا همنشـینی ازمـدخل 50از بیش،)1110-1387:1126نجفی،(عامیانهفارسیفرهنگدر

برانگیختـه کنایـه واسـتعاره طریقازمجازيمعنايآنهااغلبدرکهاند، شدهساخته کارتکواژ

.کند میاشارهنهاآازموارديبه4شمارةجدول.دشو می

»کار«تکواژشاملهاي اصطالح-4جدول

دهدروينبایدآنچهدادنِرويرفتن،دستازفرصتگذشتنکارازکار

داشتنطوالنیاي سابقهنبودندیروزوامروزکار

دادنرخزوديبهافتادن،اتفاقزوديبهبودنفرداوامروزکار

شدنوخیمیاشدیدوضعگرفتنباالکار

دادنانجامسرعتبهراسختهايکاربریدنکار

شدنوخیموضعانجامیدن،وخامتبهکارکشیدن)نازك(باریکي)ها(جابهکار

شدنخطرناكوضعکشیدنبدجايبهکار

شدنبدترویافتنادامهماجراکردنپیدابیخکار

رسیدندلخواهنتیجۀبهکاربودن،مرادوفقبراوضاعبودنتمامکار

دهدانجاماشخاصبرايکارهاییحسابوحقازايبهکهآنکنکارچاق

شدنافزودهچیزيشدتبرگرفتنباالچیزيکار

شدنمتوقفکارجریانشدن،تعطیلکارکارخوابیدن

شدنکسینصیبنامراديوناکامیشدنبستهکسیکار

صـورت روانـی وراحتـی هبـ دشـواري مدتیاز پسکسیموظفکارِافتادنغلتکرويکسیکار

گرفتن

داشتنادامهمتوالیروزهاينبودنروزدو،روزیککارِ

کردنخالیشانهموظفکارِدادنِانجامازدررفتنکارزیراز

شدنناتوانوعاجزافتادنکاراز

شدنمخمصهدچارافتادنگرهکاردر

کردن شروعزدنکاريبهدست

پرداختنفرديموراتابهشدنکسیکارمشغول

شـغل، ازکنایـه اغلـب هـا  اصطالحدر»کار«دریافت،توان می4جدولهاي نمونهازهچنانک

اصـطالح کهزمانیمثالً.است،دائمییاموقتیطوربه،آننظیرموارديوموقعیتعمل،ه،حرف
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شـغلی یاعملامانجواسطۀکهاستشخصیازکنایهصطالحااینرود، میکار به»کنکارچاق«

ایجـاد کسـی بـراي راکاري«ازکنایهنیز»کارتراشیدن«همچنین.شود میدیگراشخاصبراي

خـود بـه ،ناخودآگـاه صورتبه،فارسیزبانگویشورتوجهاصطالحاینشنیدنبا.است»کردن

بنـا ،ادافـر .شود میمتصورراعملیصورتاش قبلیدانشبربناوشود میمعطوف»کار«تکواژِ

وکننـد  مـی ترسـیم خـود ذهـن درراها اصطالحنوعاینتصوريِةوار طرح،خودقبلیتجربۀبر

طریـق ازگویشـوران مـواردي درنمونـه، بـراي .شـوند  مـی ها گفتهایناستعاريِکاربردمتوجه

در.شـوند  مـی اصـطالح کـل متوجهکنند و میایجادرانظرموردوارة طرحفضایی،هاي استعاره

در.شـوند  مـی بنـدي  طبقه»پایین-باال«رابطۀطریقازمفاهیمموارديدریفضایهاي استعاره

یـا .شـود  میبهتريوضعیتوموفقیتمتوجهبالفاصلهشنونده»گرفتهباالکارش«نظیرمثالی

فضـایی اسـتعارة کهشود میمتوجه،خارجهانِجتجربۀبربنا،شنونده»افتادهکاراز«نمونۀدر

»اسـت تمامکارش«اصطالح.استوضعیتیپایداريعدمیاتر پایینوضعیتنمایانگر»افتادن«

.اسـت گفتـار موقعیـت بـه مربـوط موقعیـت یـا وضـعیت اتمامیارفتنسلطهزیرازحاکینیز

.استدركقابلگویشورانمتداولِاستعاريکاربردطریقازها اصطالحاینازبسیاريبنابراین،

path)حرکتـی ايوارهطرحتوان می»بردنپیشرافرديکار«مورددر،همچنین schema)را

آنکارواستنظرمدمقصديۀنقطبهرسیدن،بتاالفازحرکتمسیردرکهگرفتنظردر

.استآمدهدرسکونحالتازواستپیشرويحالدرفرد

دیگـر فالنی«مثالًگوید میمخاطبکهشنود میگفتگوییدراي شنوندهوقتیاین،برعالوه

پیشـروي وادامـه راهدیگـر وشـود  میمسیرانتهاییۀنقطمتوجهشنوندهدرنگ بی،»کارهآخر

ایجـاد وخـود قبلـی دانـش بـر بنـا ،شـنونده گـاهی این،برافزون.بیند میمسدودراکردن کار

بـا وقتـی نمونـه، بـراي .برسددشنو میآنچهيامعنبهتواند می،خودذهندرحجمیةوار طرح

شـیوة شـود،  مـی روبـرو »کـرد خالصکاراینازراخودش«یا»استخودشکارتويسرش«

متصـور ذهـن دراسـت، داشـته مبـادرت آنبـه فـرد کهعملیعنوان به،»کار«تکواژبازنمایی

هرگـز وودشـ  مـی خـارج آنازکامالًیادهد میقرارموقعیتآندرونراخودشفردوشود می

».اسـت بردهيادیزکارکتابآن«ماننداي نمونهدریا.شود نمیتجسمذهندربینابینیحالت

زیـ ننمونهنیا.است»کار«ةکنندافتیدر»کتاب«واستبودهنظرمد»کتاب«به»کار«ارسال

.ابدییمشدنمطرحتیقابل،ارسالةوارطرحازاستفادهبا
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عنصـر کـه ،استمطرحریتأثازیانتزاعکاربردزین»زند میگندکارهاتو«نظیراي نمونهدر

يجاهـا بـه کـار «نمونـۀ در.سـت ینمشخصزینریتأثيرایپذواستریتأثعاملفعلباهمراه

،سـت سو بـرون کـه ردیگ یمصورتیانتزاعدنیکشینوعکهرسد یمنظربهنیز»دیکشکیبار

ـ انسانپس.شود یماستنباطها آناز]وسعهت[و]بسط[يامعنگریدعبارت به ازحاصـل ۀتجرب

.دهد یمبسطتر یانتزاعمیمفاهبهراخارججهاندرسو برونکششیکیزیفةدیپد

گیري نتیجه-5

پسـوند، حالـت ردراآنتوان می»کار«تکواژنییتبيبراشد،گفتهمقالهنیادرآنچهاساسبر

اکثـر دروگرفتنظردرمختلفهاي اصطالحدراستعاريصورتبهومرکبواژةدرآزادتکواژ

کنـار درهمنشینیمحوردر،کارتکواژاین،برافزون.شود میدیدههمزمانیچندمعناییِرد،امو

قیـ تحقنیـ اگریدجینتااز.باشندداشتهرا]انسان+[معناییۀمؤلفکهگیرد میقرارتکواژهایی

ازياریبسدرکهبیترتنیابه.کرداشارهنظرمورديمعنابرها واژهینیهمنشریتأثبهتوان یم

يواحـدها ریتـأث زیرِواژهکليمعناگیرد، میقرارپایهازقبلجایگاهدر»کار«تکواژکه،موارد

بجـز يگریدةوار طرحکهشوند یمباعثنینشهميواحدهانیایگاهوردیگ یمقرارنینشهم

رایاصـل ةوار طـرح يجـا واره طـرح نیـ ایگـاه کـه ،شـود مطرح،یمعنادهدر،یاصلةوار طرح

کـه شـود  مـی دهمشاهو،هستندلیدخفعلیانتزاعاییکیزیفيمعنادرگریهمدباایردیگ یم

کـار  بـه »کار«تکواژکهزمانیکلی،طوربه.نیستپذیر امکانآنبرايمحدودايِ واره طرحتصورِ

:شوند میتداعیزیرهاي واره طرحازیکی،آنکالمۀولمقازفارغ،رود می

تکرارپذیرصفتیوارةطرح

داردسروکارXباکهاستکسیمعنايبه»ـکار»Xشغلوارةطرح

 X»اوکارکهکسییعنی»ـکارXاست.

تکواژ 

»کار«
»کاردمیراX«یعنی»ـکار»Xکاشتنوارة طرح

کارکیفیتتعیینباصفتیوارةطرح

کاربرددردائمییاموقتیطوربهآننظیرموارديوموقعیتعمل،شغل،وارةطرح

استعاري
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بهوسلتباکار،تکواژحاوياصطالحاتمۀهکهگفتقطعیتباتوان نمیهرچندنهایتدر

کرداذعانوانت میولیشوند میدركسازينمونه پیشوتصوريوارة طرحشناختیِراهبردهاي

فـرد ،مـوارد اکثردروکنند میعملغیرلفظیمعنايولفظیمعنايمیانپلیمثابۀبهاینهاکه

محـدود هـا  واره طرحاینازیکیبه،کارتکواژحاوي،جدیداصطالحییاواژهبارویاروییهنگام
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