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چکیده :وندواره اصطالحی است که برخی دستورپژوهان برای اشاره به عنصری بهکار میبرنگگد کگگه از
برخی جنبهها شبیه یک تکواژ آزاد است و از برخی جنبههای دیاگگر شگگبیه بگگه ونگگد .در زبگگان فارسگگی،
سازههایی که در مقام جزء آغازی یا پایانی برخی واژههای مرکب بهکار میرونگگد کگگه معنگگای آنهگگا در
ترکیب با معنایشان در مقام واژهای مستقل ،تفاوت دارد و کلیگگت یافتگگه را میتگگوان ونگگدواره بهشگگمار
آورد .پژوهش حاضر ازمنظر اناارۀ صرف ساخت به تحلیل الاوهای واژهسازی سگگاختهای مرکگگب
دوجزئگگی فاقگگد پایگگۀ فعلگگی درونمرکگگز در زبگگان فارسگگی میپگگردازد کگگه یکگگی از سگگازههای آن
حیوانواژههای«خر»« ،سگ» و «شیر» است .روش انجام این پگگژوهش توصگگیفی گ تحلیلگگی بگگوده و
دادههای آن از پایااه دادههای زبگگان فارسگگی ،شگگبکۀ هستانشناسگگی فارسنگگت ،پیکگگرۀ بیجنخگگان،
فرهنگ زانسو ،فرهنگ سلن ،پیکرۀ وب و وبااه ویکیپگگدیای فارسگگی گگگردآوری شگگدهاند .واژههگگای
مستلرج در فرهنگ بزرگ سخن (انوری )1381 ،مورد بررسی قرار گرفته و مواردی کگگه بگگا برچسگگب
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3. smostafa.assi@gmail.com
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منسوخ یا قدیمی مشلو شده بودند ،کنار گذاشته شدند .بوی ( )2005جریان تدریجیبودن روند
شکلگیری وندوارهها و تبدیل آنها به وند را در پیوستار دستوریشگگدگی از جگگزء آزاد واژگگگانی تگگا ونگگد
دستوری مورد بررسی قرار میدهد .یافتههای پژوهش گویای آن است که اسمهای «خگگر»« ،شگگیر» و
«سگ» در برخی از ساختهای مرکب دوجزئی درونمرکز بدون پایگگۀ فعلگگی ،نگگه در معنگگای اصگگلی
خود ،بلکه در هیئت وندواره و با معنایی متفاوت از معنای اصلی خود مورد اسگگتفاده قگرار میگیرنگگد.
همچنین ،یک طرحوارۀ ساختی ناظر بر ساخت هرکدام از این ترکیبها بوده و معنای اجزای سگگاخت
و رابطه آنها ،دانش دانشنامگگهای ،بافگگت و همچنگگین اسگگتعاره ،نقگگش بسگزایی در تعیگگین معنگگای ایگگن
صفتهای مرکب دارند.
کلیدواژهها :ترکیب غیرفعلی ،ترکیب برونمرکز ،وندواره ،حیوانواژه ،صرف ساخت.

 1مقدمه
ترکیب و اشتقاق دو فرایند اصلی در ساخت واژههگگای بسگگیاری از زبانهگگای دنیگگا هسگگتند .در اهمیگگت
ترکیب و بررسی آن ،گرینبرگ1963( 1ع  )92مینویسدع «احتماال هیط زبانی بدون ترکیب ،اشتقاق یگگا
2
گان بگگدون تصگگری
هردوی آنها (یا بهتعبیری زبان کامال گسسته ) وجود ندارد .تعگگداد قابگگلتوجهی زبگ ِ

وجود دارد اما بدون ترکیب یا اشتقاق احتماال نه» .فارسی ازجمله زبانهایی است کگگه توانگگایی زیگگادی

برای بهرهگیری از فرایند واژهسازی ترکیب دارد (زمردیان1349 ،ع  .)1طباطبگگایی (1386ع  )1ترکیگگب را
زایاترین و پربسامدترین فرایند واژهسازی در زبان فارسی میداند ،بهگونهای که بیشتر واژههگگای آمیلتگگه
در این زبان از گونۀ واژههای مرکب بوده و در بیش از  70درصد واژههگگای سگگاختۀ فرهناسگگتان زبگگان و
ادب فارسی نیز از ترکیب استفاده شده است.
3
مد نظگگر
با توجه به تعدد تعاری موجود برای ترکیب ،در این پژوهش تعری بوی (2007ع ِ )75

است .بوی واژة مرکب را ترکیبی از دو یا چند عنصر واژگانی 4میدانگگد کگگه واژهای بزرگتگگر ،بگگا معنگگایی
جدید را پدید میآورد .در این فرایند دو یا چند واژة مستقل که هریگگک معنگگای مشلصگگی دارنگگد طبگگق
قاعدۀ خاصی باهم ترکیب میشوند و واژهای با معنای نو پدیگگد میآورنگگد .درحقیقگگت ،در ایگگن فراینگگد
2. isolating
4. lexeme

1. J. H. Greenberg
3. G. E. Booij
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معنای یک واژه که آن را هستۀ 1ترکیب مینامند ،به کمک واژۀ دیاگگر کگگه توصگگی گر 2نامیگگده میشگگود
گسترش یافته یا تعدیل و تحدید میشود .گویشوران معموال معنای عناصگگر ترکیگگب را میداننگگد و بایگگد
رابطک معنایی 3بین دو جزء را بیابند؛ رابطک معنایی معموال مابهازای صوری ندارد و درواقع تفسگگیر 4ایگگن
رابطه بهعهدۀ گویشوران زبگگان اسگگت .ترکیبهگگا در یگگک طبقهبنگگدی کلگگی بگگه دو دسگگتۀ درونمرکگگز 5و
برونمرکز 6تقسیم میشوندع ترکیب درونمرکز ترکیبی است که یکی از سازهها نقش هسته داشگگته باشگگد
و ترکیب برونمرکز ترکیبی است که هیطکدام از سازهها نقش هسته ندارد (همان).
در بسیاری از زبانها ساختهای مرکبی وجود دارند که یکی از اجزای آنها از برخی جنبهها شگگبیه
واژه و از برخی جنبههای دیار شبیه به وند هستند و درنتیجگگه ،گگگویی در مگگرز ترکیگگب و اشگگتقاق قگرار
دارند .بوی (2010ع  )13با استفاده از نظریۀ صرف ساخت 7و مفهوم اصطالح ساختی 8امکان تحلیگگل
این ساختها را فراهم میکند .به این صورت که دستهای از عبارتهای زبانی با داشتن سگگازهای ثابگگت
محدود تاییر سازۀ دیار (م ل [[تیره] [[ ]X[[ ،]]Xسفید]][ ]X[[ ،خانه]][[ ،شگگاه] []]X
و با امکان
ِ
و مانند آن) ،میتوانند ضمن حفظ شباهتشان به واژههای مرکب معنا(ها)ی مقید 9تولید کنند که آنهگگا

را به مرز اشتقاق نزدیک میکند .این نارش به فرایندهای واژهسگگازی ،امکگگان درنظرگگگرفتن گروهگگی از
ساختهای پربسامد در واژههای مرکب بهعنوان وندواره 10را فراهم میکند .در همین راسگگتا ،پگگژوهش
حاضر نیز به بررسی ساختهای مرکبی میپردازد که یکی از سگگازههای آن ثابگگت و سگگازۀ دیاگگر متایگگر
) (Xاست .این ساختهای مگگورد بررسگگی صگگفت مرکگگب هسگگتند و هیطکگگدام از سگگازههای آن فعگگل
نیستند .نکتۀ قابل توجه آن است که در این ترکیبها یکی از این سازهها نام یکی از سه حیگگوان «خگگر»،
«سگگگ» و «شگگیر» اسگگت (ماننگگد خرپددول ،سددگاخالق و شددیرب ه) .در ایگگن پگگژوهش ایگگن جگگزء را
2. Modifier
4. interpretation
6. exocentric
8. constructional idiom

1. head
3. semantic relation
5. endocentric
)7. Construction Morphology (CM
9. bound meaning

 .10در زبان فارسی برای واژۀ  affixoidسه برابرنهاد وندواره ،شبهوند و وندنما بهکار میرود .ناارندگان از میان این برابرنهادها،
وندواره را برگزیدهاند ،زیرا این برابرنهاد در سایر مشتقات این واژه نیز شفاف و خوشساخت است.
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«حیوانواژه» مینامیم .ماهیت دوگانۀ حیوانواژهها در این ترکیبها سبب شده است که اساسا مطالعگگه
و تبیین چنین ساختهایی چالشبرانایز باشد ،ایگگن چالشهگگا میتواننگگد ازمنظرهگگای ملتلگ مگگورد
بررسی قرار گیرند .اما آنچه که در این پژوهش مورد توجه ناارندگان است ،بررسی دو پرسگگش اسگگتع
نلست آن که چاونه میتوان این ساختهای مرکب را براسگگاس نظریگگۀ صگگرف بگگوی ( )2010تبیگگین
کرد؟ پرسش دوم حول ماهیت حیوانواژهها در این ساختها شکل گرفته است؛ این سگگازهها تکگگواژی
آزاد هستند یا ونگگدی وابسگگته یگگا مگگاهیتی بگگین ایگگن دو دارنگگد؟ بگگهمنظور بررسگگی ایگگن سگگاختها ابتگگدا
ترکیبهای درونمرکزی که حاوی یکی از سه حیوانواژۀ خر ،سگ و شیر هسگگتند گگگردآوری شگگدهاند،
برای این کگگار از پایاگگاه دادههگگای زبگگان فارسگگی ) ،(PLDBشگگبکۀ هستانشناسگگی فارسنگگت ،پیکگگرۀ
بیجنخان ،فرهنگ زانسو ،فرهنگ سلن ،پیکرۀ وب و وبااه ویکیپدیای فارسی استفاده شده اسگگت.
هریک از این دادهها در قالب اناارۀ نظری صرف ساخت بررسی و تحلیل شدهاند.
بهمنظور بررسی و پاسلاویی به پرسشهای مطرحشده ،این مقالگگه در شگگش بلگگش تنظگگیم شگگده
است .عالوه بر بلش حاضر ،در بلش دوم مروری بر پیشینۀ پژوهش خواهیم داشت .بلش سگگوم بگگه
معرفگگی چگگارچوب نظگگری پگگژوهش اختصگگاص دارد .در بلگگش چهگگارم بگگه ماهیگگت حیوانواژههگگا در
گنجم مقالگگه ارائگگه و تحلیگگل دادههگگای پگگژوهش اسگگت و
ساختهای مرکب خواهیم پرداخت .بلش پگ ِ
نتیجهگیری پژوهش حاضر در بلش ششم خواهد آمد.

 2پیشینۀ پژوهش
در این بلش مروری بگگه پژوهشهگگای انجامگرفتگگه در زمینگگۀ ونگگدواره خگگواهیم داشگگت و در ادامگگه بگگه
پژوهشهای انجامشده با رویکرد صرف ساخت خواهیم پرداخت .برخی از زبانشناسگگان بگگا پگگذیرش
مفهوم ونگگدواره ،ایگگن پدیگگده را در زبانهگگای ملتلگ بررسگگی کردهانگگد .فگگانگوتم )2010( 1سگگاخت
( + nouveauصفت مفعولی) مانند ’ nouveau-né ‘newborn babyرا در زبگگان فرانسگگه بررسگگی
کرده و به این نتیجه رسیده است که اگرچه  nouveauدر گذشته قید بوده اما امروزه این واژه به صفت

1. K. Van Goethem
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دستوریشدهای بدل شده که نقش پیشوندواره 1دارد و برای این ساخت ،تحلیل وندوارهای را درسگگتتر
میداند.
آلمانی امروز با توجه بگگه
الیتفوت )2011( 2به بررسی پسوندوارهسازی -mann (man) 3در زبان
ِ

معیارهای استیونز )2010( 4دربارۀ دستوریشگگدگی 5واژههگگا براسگگاس دو ناگگاه درزمگگانی و همزمگگانی
میپردازد و به این نکته اشاره میکند که برخی از وندوارهها اعضای مناسبتری برای طبقگگۀ ونگگدوارهها
هستند .بهباور او ،بهرغم اینکه دودن -mann )1995( 6را با عنوان وندواره آورده اسگگت ،امگگا ایگگن واژه
نمونۀ مناسبی برای پسوندواره نیست ،چرا که پسوندوارههای شلصی 7ارتباط محاورهای ویژهای دارنگگد
که بر کاربرد و گسترش آنها ت ثیر میگذارد.
رالی )2020( 8دو پیشوندواره و یک پسوندواره را در زبان یونانی جدید بررسی کگگرده اسگگت .او بگگا
بررسی دادههای زبان یونانی به این نتیجه میرسد که یک وندواره میتوانگگد محصگگول دستوریشگگدگی
یک ستاک یا دستوریزدایی 9یک وند باشد .بهعبارت دیار ،او استدالل میکند که الزام خاصگگی بگرای
جهت ساخت وندوارهها وجود ندارد .همچنین ،براساس معیارهای صوری و معنایی ،او ا عان دارد کگگه
وندوارهها میتوانند بهعنوان یک طبقۀ مجزا و در جایااهی پایینتر از واژه و در محگگدودۀ بگگین سگگتاک و
وند قرار گیرند .او ،بهپیروی از کاستاوسکی ،)2009( 10معتقگگد اسگگت وجگگود مقولگگههای میگگانی بگگین
ساختار صرفی زبانها بستای دارد .برای م ال ،با توجگگه بگگه ایگگن نکتگگه کگگه زبگگان
واژهها و وندها به نوع
ِ
ِ
یونانی ستاکبنیاد11
وندی ترکیبی دارد ،رالی پیشنهاد میدهد کگگه در زبگگان یونگگانی بایگگد
اشتقاق
و
است
ِ
بین وندوارههای این زبان و ستاکها از یک سو و وندوارههای و وندها از سوی دیار ،تمایز قائل شد.
برخی از زبانشناسان ایرانی نیز به بررسی وندوارههای زبان فارسگگی پرداختهانگگد .کشگگانی ()1371
2. D. Lightfoot
4. C. M. Stevens
6. D. Duden
8. A. Ralli
10. D. Kastovsky

1. prefixoid
3. suffixoidization
5. grammaticalization
7. personal suffixoid
9. degrammaticalization
11. stem-based
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در فرهنگ پسوندی در زبان فارسی امروز ،زبان فارسی را ازنظر اسمسازی زبانی فقیر میداند و تگگالش
رهاذر پرداختن به فرایند اشتقاق پسگگوندی در زبگگان فارسگگی و ارائگگۀ الاوهگگای ایگگن فراینگگد،
میکند از
ِ
دستااه اسمساز زبان فارسی را دوباره فعال کند .وی ،پس از بررسی فرایند اشتقاق ،سه گگگروه جداگانگگه

و مستقل پسوندهای حقیقی ،پسوندوارههای فعلی و پسوندوارههای اسمی را معرفی میکند .نویسگگنده
اردادن واژههای مستقل «خانه ،درد ،سرا ،یار» در گروه پسگگوندوارههای غیرفعلگگی ،کلمگگات مرکگگب
با قر ِ
داروخانه ،کتابخانه ،دنداندرد ،سردرد ،مهمانسرا ،دانشسرا ،اسددتادیار ،پزشد یار و نظگگایر آن را در

گروه کلمات مشتق قرار داده است.
طباطبایی ( )1395با بررسی واژههای مرکب زبان فارسی به ایگگن نکتگگه اشگگاره میکنگگد کگگه برخگگی
اسمها که در واژههای مرکب زیادی در مقام جزء پایگگانی بگگهکار میرونگگد و معنگگای آنهگگا در ترکیگگب بگگا
معنگگای اولیهشگگان در مقگگام واژهای مسگگتقل ،انگگدکی تفگگاوت دارد و مگ ال کلیتیافتگگه اسگگت را میتگگوان
پسوندواره بهشمار آورد ،مانند «خانه» در واژههایی مانند رودخانه و وزارتخانه و زورخاندده .بگگهباور او،
اگر از دیدگاهی درزمانی به زبان بناریم ،درمییابیم که بسیاری از وندهای کنونی روزگگگاری واژههگگایی
مستقل بودهاند؛ در زبان فارسی برای اثبات این ادعا م الهای زیادی میتوان شاهد آورد .مگ ال پسگگوند
«گااه» که امروز زایاترین پسوند اسم مکان است در زبان پهلوی بهمعنی «تلت» و نیز بهمعنی «جگگا و
مکان» بهکار میرفته ،اما در فارسی بعد از اسالم دیار به این معنا بهکار نرفته است.
نازگویکهن و داوری ( )1391به بررسی وندوارهشدگی و بسگگط اسگگتعاری در ترکیبهگگای فارسگگی
پرداختهاند .آنها ،همسو بگگا بسگگیاری از پژوهشگگاران ،تاییگگر معنگگا در دستوریشگگدگی را از نگگوع بسگگط
گازنمون مفگگاهیم انتزاعگگی بگگهکار گرفتگگه
استعاری میدانند؛ بدین معنا که کلمات با معنای عینی بگرای بگ
ِ

میشوند .آنها ترکیبهایی را مورد مطالعه قرار میدهند که یکی از سازههای آنها در یکی از شش حوزۀ
مفهومی شلو ،شیء ،فرایند ،مکان ،زمان و کیفیت است و این سازه عملکگگردی شگبیه بگگه ونگگدها از
خود بهنمایش میگگگذارد؛ بگگدین معنگگا کگگه بگگا انتزاعیترشگگدن بهوسگگیلۀ بسگگط اسگگتعاری ،ویژگیهگگای
ملصوص وندها ،چون زایایی و پیشبینیپذیری 1را کسب میکنند .نویسندگان به این نتیجه میرسگگند
که برخی از اجزای کلمات مرکب در زبانفارسی در مسیر تحول بگگه ونگگدهای اشگگتقاقی هسگگتند و ایگگن
فرآینگگد متضگگمن مفگگاهیم بنیگگادی دستوریشگگدگی ،ازجملگگه بسگگط اسگگتعاری ،ثبگگات ،2گسسگگتای 3و

2. persistence

1. predictability
3. split
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مقولهزدایی 1است.
عالوه بر اینها ،پژوهشاران دیاری نیگگز ونگگدوارهها را در زبانهگگای ملتلگ در چگگارچوب صگگرف
ساخت مورد مطالعه قرار دادهاند .بوی و هونینگ )2014( 2وندوارهها را در دو زبان هلنگگدی و آلمگگانی
بررسی کردهاند .آنها چندین سازه را با رویکرد صرف ساخت تحلیل کگگرده و نشگگان دادهانگگد کگگه وجگگود
وندوارهها و اصطالحهای ساختی پشتیبان رویکرد صرف سگگاخت هسگگتند کگگه واژگگگان هنگگی را دارای
ساختار سلسلهمراتبی و دارای الیههای گوناگونی از انتزاع میداند که توانمندیهای واژهسگگازی زبگگان را
در خود گنجانده است .بگرای م گگال ،از دیگگدگاه آنهگگا صگگفتی ماننگگد ’ fähig ‘ableدر م گگال ( )aشگگبیه
وندهای اشتقاقی است و تنها تفاوتی که با وندها دارد این است که وندهای اشگگتقاقی تکواژهگگای مقیگگد
هستند ،درحالیکه تکواژهایی مانند  fähigتکواژهایی واژگانی هسگگتند کگگه معنگگایی غیرمقیگگد دارنگگد و
میتوانند بهعنوان واژه نیز بهکار روند.
)(1
’‘able to change
’‘fit for undergoing Umlaut

a. veränderungs-fähig
b. umlaut-fähig

بهباور نویسندگان ،دلیل اطالق وندواره به صفتهایی مانند  fähigاین است که کاربرد این واژههگگا بگگا
معنای مقید و متفاوت محدود به یک یا چند ترکیب نیست ،بلکه بهصورت زایا ،بگگا ایگگن معنگگی مقیگگد،
برای ساخت ترکیبهای جدید بهکار میرود.
هگگارتمن )2019( 3دو سگگاخت ] [N-landschaftو ] [N-weltرا در زبگگان آلمگگانی بگگا رویکگگرد
پیکرهای و در چارچوب اناارۀ صرف ساخت تحلیل کرده است .او اشگگاره میکنگگد کگگه کگگاربرد دو واژۀ
( landschaft )landscapeو ) welt (worldدر ترکیبهای اسمی با معنای استعاری بسامد بگگاالیی
دارد .این دو سازه در ترکیبها ازنظر معنایی تهی/کمرنگ 4شده و به وندواره تبگگدیل شگگدهاند .هگگارتمن
این دو ساخت را با نظام سلسلهمراتبی طرحوارهای و طرحوارۀ ساختی تبیین میکند.
ارکان و صفری ( )2017در بررسگگی اسگگمهای مرکگگب زبگگان فارسگگی« ،نامگگه» و «خانگگه» را در دو
ساخت [[[ ]Xنامه]] و [[[ ]Xخانه]] اصطالح ساختی قلمداد کرده و این دو واژه را براسگگاس سگگاختار

2. M. Hüning
4. bleached

1. decategorization
3. S. Hartmann
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سلسلهمراتبی واژگان و دو طرحوارۀ ساختی ،وندواره دانستهاند .دربگگارۀ معنگگای ونگگدوارهها نویسگگندگان
معتقدند بهدلیل اینکه این سازهها در ساختهای ویژهای بگگهکار میرونگگد ،نسگگبت بگگه معنگگای واژگگگانی
کلیشان غنیتر هستند.
رزمدیده و خیرمند ( )1400واژههای غیرسادۀ ملتوم به «نامگگه» را در چگگارچوب صگگرف سگگاخت
بررسی کردهاند .آنها  102واژۀ ساختهشده با اسم «نامه» را از منابع پیکرهای گوناگون استلراج کگگرده و
با استفاده از امکانات صرف سگگاخت مبنگگی بگگر وجگگود طرحوارههگگای سگگاختی و زیرطرحوارههگگا ،ایگگن
واژههای غیرساده را در 12دستۀ ملتل قرار دادهاند .یافتههای پژوهش نویسندگان نشگگان میدهگگد کگگه
طرحوارههای تصویری ،1مجاز 2و استعاره سه سازوکار اصلی عامل چندمعناشدن سازۀ مشترک «نامه»
در واژههای مگگورد بررسگگی اسگگت .همچنگگین ،مفگگاهیم واژگگگان سلسگگلهمراتبی ،وراثگگت پیشفگگرض 3و
اصطالح ساختی این مس له را ت یید کرده است که یک اصگگطالح سگگاختی نگگاظر بگگر سگگاخت واژههگگای
غیرسادۀ ملتوم به اسم «نامه» است که این واژه را در وضعیت بین ترکیگگب و اشگگتقاق قگرار داده و آن را
بهعنوان وندواره در مسیر دستوریشدگی قرار داده است.
همانطور که مالحظه کردید ،بررسی پژوهشهگگایی کگگه پگگیش از ایگگن انجگگام شگگده اسگگت ،نشگگان
میدهد که پیش از این مطالعهای که حیوانواژهها را در زبان فارسی بهعنوان وندواره و در قالگگب اناگگارۀ
نظری صرف ساخت مطالعه کرده باشد ،انجام نشده است.

 3چارچوب نظری پژوهش
صرف ساخت یک نظریۀ صرفی است که توسط خیگگرت بگگوی معرفگگی شگگده اسگگت (،2003 ،2002
 .)2018 ،2013 ،2010 ،2009 ،2008 ،2007 ،2005 ،2004صگگرف سگگاخت بگگهعنوان یگگک
نظریۀ جامع نلستین بار در سال  2010معرفی شد .عنگگوان صگگرف سگگاخت نلسگگتین بگگار در اثگگر وی
( )2005با عنوان اشتقاق و ترکیب ،شواهدی برای صرف ساخت 4آمده اسگگت .صگگرف سگگاخت یگگک
رویکرد غیرحوزهای است که در آن هیط نحو ،صرف و معنیشناسی خودایستای 5کاملی وجود نگگدارد،
بلکه تمام اطالعات مربوطه در ساخت رمزگذاری 6میشگگود و بگگا قگرارداد17بگگه هگگم مگگرتبط میشگگوند.
2. metonymy
4. Compounding and derivation: Evidence
for Construction Morphology
6. encode

1. image schema
3. default inheritance
5. autonomous
7. convention
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ساخت در صرف ساخت یک اصگگطالح کلیگگدی اسگگت و درحقیقگگت موضگگوع مگگورد مطالعگگه در ایگگن
رویکرد است .ساختها جفتهای صورت و معنی هستند که در سطوح ملتل انتزاع وجود دارند و
نمایگگانار رابطگگهای نمگگادین در نظگگام زبگگان هسگگتند .در ایگگن رویکگگرد مجموعگگهای از دادههگگا براسگگاس
طرحوارههای انتزاعی فراگرفته میشوند .این فرایند کگگه واژههگگای جدیگگد براسگگاس طرحوارههگگا سگگاخته
میشوند و نه قیاس ،1یکسانی22نام دارد .چون این طرحوارهها به ارتباط بین واژهها وابسگگتهاند ،رویکگگرد
غیرحوزهای «اناارۀ شبکهای» 3نام دارد و «شبکه» ،مفهومی مهم در مفهومسازی مجموعۀ ارتباط بگگین
واژهها در واژگان است .این نااه ،همچنگگین ،بگگه «رویکگگرد انتزاعگگی» 4نیگگز شگگهرت دارد ،زیگرا ابگگداع5

واژههای جدید به انتزاعیسازیهای بین مجموعۀ واژههای موجود و صورتواژهها در واژگان یک زبان
بستای دارد (بوی2010 ،ع .)12-5
واژگان در صرف ساخت دارای ساختاری نظاممند و سلسلهمراتبی است .واژگان انبارهای اسگگت از
تمام واژههای ساده ،واژههای غیرساده با معنای قراردادی یا غیرمتعگگارف یگگا منحصگگربهفرد و واحگگدهای
چنگگدواژهای« .غیرمتعگگارف بگگودن» بگگرای یگگک سگگاخت زبگگانی یعنگگی آن سگگاخت ویژگیهگگایی
غیرقابلپیشبینی دارد که بایگگد توسگگط گویشگگور فراگرفتگگه شگگود و بگگه هگگن سگ رده شگگود .عبارتهگگای
چندواژهای مجموعهای ازجملههای ثابت متشکل از واژهها بگگا معنگگای بنیگگادین نیسگگتند ،بلکگگه آنهگگا در
پذیری نحوی متفاوتند (برای م ال ضربالم لها) .مسگئلۀ دیاگگر آن کگگه
درجۀ ترکیبپذیری و انعطاف ِ

واژهها در واژگان جزیرههای مجزا نیستند و در شبکهای از روابگگط بگگا هگگم ارتبگگاط دارنگگد .در حقیقگگت،
واژگان همچون انبارهای از ساختهاست که شبکهای نظاممند را شکل میدهند ،از همین روسگگت کگگه
این شبکه را «ساختاان» 6مینامند ،یعنی مجموعهای از تمام ساختهای زبگگان بگگا درجگگات ملتلگ
پیچیدگی درونی و طرحوارگی .ساختهای طرحوارهای که طرحوارۀ ساختی نامیده میشوند ،بگگههمراه
واژههگگای عینگگی هماگگی در سگگاختاان در قالگگب شگگبکههای سلسگگلهمراتبی سگگاماندهی و ناهگگداری
میشوند .مفهوم واژگان/ساختاان غنیشده 7یعنی واژگانی شامل واژههای سگگاده ،واژههگگای غیرسگگاده،
طرحوارهها و زیرطرحوارهها ،واحدهای واژگانی چندواژهای ،سلسگگلهمراتبها و ارتباطهگگای وراثگگت و

2. unification
4. abstractive
6. construct-i-con

1. analogy
3. network model
5. coinage
7. enrich
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روابط جانشینی (بوی2015 ،ع .)69
با توجه به آنچگگه گفتگگیم ،طرحگگواره را بایگگد یکگگی از مفگگاهیم اصگگلی در صگگرف سگگاخت دانسگگت.
راملهارت1980( 1ع  )34طرحواره را «یک ساختار برای نمایش مفاهیم کلگگی /عگگام در هگگن» معرفگگی
میکند .طرحوارهها را میتوان همان قواعد در صرف زایشی دانست (آرونوف 1976 ،2بهنقل از بگگوی،
2010ع  .)4قاعده و طرحگگواره هگگردو واژهبنیگگاد هسگگتند و نیگگز هگگر دو جایاگگاه ایگگن الاوهگگای انتزاعگگی
(قواعد/طرحوارهها) و واژههای غیرساده را کگگه نمونگگههای همگگین قواعگگد/طرحوارهها هسگگتند را واژگگگان
میدانند (بوی2010 ،ع .)4این الاوهای انتزاعی نمونهسازی میشوند .اما تفاوت قاعده و طرحواره در
این است که قاعدهها دروندادمحور 3هستند (یک واژۀ پایه را میگیریم و عملار4هگگای صگگرفی را روی
آن اجرا میکنیم) ،حال آن که طرحوارهها بروندادمحگگور 5یگگا محصگگولمحور 6هسگگتند .در مقایسگگه بگگا
رویکردهای قاعدهبنیاد ،اناارههای طرحوارهبنیاد بگگر یگگک برداشگگت کلنارانگگه و غیرحگگوزهای از دانگگش
زبانی صحه میگذارند .در حالی که رویکردهای قاعدهبنیاد مرز محکمگگی را بگگین دسگگتور و کگگاربرد آن
حفظ میکنند ،اناارههای طرحوارهبنیاد با رویکردهای کاربردبنیاد سازگار هستند و فرض میکننگگد کگگه
دانش زبانی از تجربۀ رویدادهای واقعی کاربردی در موقعیتهای اجتمگگاعی پدیگگدار میشگگود (بگگوی،
صرفی زبانی مانند اشگگتقاق و ترکیگگب ،در رویکگگرد صگگرف سگگاخت بگگهکمک
2015ع  .)69فرایندهای
ِ
طرحوارههای انتزاعی و واژگان سلسلهمراتبی تحلیل و تبیین میشوند .چنانکه پیشتگگر اشگگاره شگگد ،در
زبان فارسی فرایند ترکیب بسیار زایا است .طرحگگوارۀ کلگگی ایگگن فراینگگد را بگرای ترکیبهگگای دوجزئگگی
درونمرکز هستهپایانی میتوان به صورت زیر نشان دادع
>(1) [Xi Yj]Zk ↔ [SEMj with relation R to SEMi]k
بلش صوری طرحواره که در سمت چپ نشان داده شده است بیانار این است که واژهای از مقولۀ X
با واژهای از مقولۀ  Yترکیب شده و مقولۀ  Zحاصل شگگده اسگگت .نمگگاد  SEMjاشگگاره بگگه معنگگای  Yjو
 SEMiبهمعنای  Xiاشگگاره دارد (درحقیقگگت  j ،iو  kنمایگگههای معنگگایی هسگگتند) .در بلگگش معنگگایی

2. M. Aronoff
4. operation
6. product-oriented

1. D. E. Rumelhart
3. input-oriented
5. output-oriented
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طرحواره که در سمت راست پیکان قرار دارد معنای کلی طرحواره بهصورت بسگگیار انتزاعگگی و بگگهعنوان
رابطۀ ( )Rمیان معنای  Xو Yبیان شگگده اسگگت .در ایگگن طرحگگواره ،ماهیگگت رابطگگه ( )Rبگگهطور دقیگگق
مشلو نیست و این رابطه در زیرطرحوارههای مرتبۀ پایینتر مشلو میشود .این طرحواره میتواند
دارای زیرطرحوارههگگای گونگگاگونی ماننگگد ترکیبهگگای ( NNگلخاندده)( NV ،طالیدداب)AdvV ،
(زودپز)( AN ،خوشقلب) ( NA ،قدبلند) و ( PNپسلرزه) و مانند آن باشد که برخی از آنها از بقیگگه
زایاتر هستند .بهعبارتی مقولۀ جزء  Xمیتواند  V ،Nیا  Aو مقولۀ جزء  Yمیتواند  A ،Adv ،Nیگگا P
باشند .میان هر طرحواره و زیرطرحوارههای آن رابطۀ سلسلهمراتبی وجود دارد.
در واژگان ارتباط بین طرحواره و نمونهسازیهای آن میتواند بگگا اسگگتفاده از وراثگگت پیشفگگرض در
واژگان سلسلهمراتبی اناارهسازی شود .همۀ مشلصههای یک واژۀ خگگاص از گگگرۀ مشگگرف بگگاالیی بگگه
ارث برده میشود ،مار اینکه مدخل مورد نظگگر مشلصگگۀ دیاگگری بگرای آن ویژگگگی داشگگته باشگگد .در
فرایندهای کامال قاعدهمند تمام اطالعات به واژههای غیرسادۀ مشلوشده منتقل میشود ،اگرچگگه در
بعضی موارد ،واژههای غیرسادۀ مجزا ویژگیهایی دارند کگگه توسگگط طرحگگوارهای کگگه آنهگگا نمونهسگگازی
کردهاند قابل پیشبینی نیست .هر زمان که یک ویژگی خاصتر وجود داشته باشد ،وراثگگت پیشفگگرض
میتواند ابطال  /رد 1شود؛ بنابراین ساختهایی تولید میکند که نه تنها از طرحوارۀ کلی در بسگگیاری از
زمینهها پیروی میکند بلکه نوعی از ویژگیهای منحصربهفرد را نیگگز دارد .همراسگگتا بگگا مفهگگوم وراثگگت
پیشفرض ،فرایند تقریب 2نیز به همین موضوع میپردازد .براساس این فرایند ،ارتباط بین یگگک الاگگوی
ساختواژی و نوواژۀ ساختهشده براساس آن الاو ،یکبهیک و متناظر نیسگگت .تقریگگب هگگم در سگگطد
طرحواره و هم در سطد پایه /واژه است .در سطد طرحواره ،یک طرحواره میتواند تحت ت ثیر عوامگگل
ملتلفی ازجمله بسط استعاری الاو برای ساخت واژههایی با معنایی نزدیک به آن سگگاخت نیگگز بگگهکار
رود (رینر2005 ،3ع  .)430بنابراین ،یک طرحواره میتواند ازسوی گویشوران به یکباره بگرای سگگاخت
واژههایی با معنایی نزدیک به آن بهکار رود .ادامۀ این روند میتواند منجر به انشعاب یک زیرطرحگگوارۀ
مستقل شود.
یکی از مفاهیم معرفیشگگده ازسگگوی بگگوی بگرای تحلیگگل ترکیبهگگا «اصگگطالح سگگاختی» اسگگت.
اصطالح ساختی یک الاو است که در آن یک یا چند شکاف 4وجود دارد (بوی2010 ،ع  .)307یگگک
2. approximation
4. slot

1. override
3. F. Rainer
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نمونه از اصطالح ساختی در زبان فارسی ترکیبهای ساختهشده با اسم «خانه» است کگگه در آنهگگا واژۀ
«خانه» ثابت و واژهای که پیش از آن میآید متایر است ،مانند کتابخاندده ،گرمخاندده ،نمازخاندده و. ...
طرحوارۀ زیر بیانار این اصطالح ساختی استع
>]kمکان مرتبط با (2) <[[X]Ni[xāne]Nj]]Nk ↔ [SEMi
همانطور که در بلش  2اشاره شد ،خانه در ساخت [[[ ]Xخانه]] ونگگدواره بگگوده و از معنگگای اصگگلی
خود فاصله گرفته است .این ساختها ،بهروشنی ،در اناارۀ واژگان سلسلهمراتبی صرف ساخت قابگگل
بررسگگی هسگگتند .در ایگگن اناگگاره ،ونگگدوارهها بگگهعنوان اصگگطالح سگگاختی طبقهبنگگدی میشگگوند و در
زیرمجموعهای از طرحوارۀ کلی ترکیب قرار میگیرند .این اصطالحهای ساختی مانند ترکیبها هسگگته
داشته و یکی از این سازهها معنای مقید دارد.

 4ماهیت حیوانواژهها در ساختهای مرکب
همانطور که اشاره شد ،ترکیبهای ساختهشده با حیوانواژهها ساختهایی پرچالش در زبگگان فارسگگی
محسوب میشوند که این امر تا حد زیادی بگگهدلیل اخگگتالف نظگگر دربگگاره ماهیگگت حیوانواژههاسگگت.
بنابراین ،شایسته است در اینجا اشگگارهای داشگگته باشگگیم بگگه مفگگاهیم کلیگگدی ونگگدواره ،ونگگد و صگگورت
ترکیبی1؛ همان مفاهیمی که ممکن است ازسوی پژوهشاران زبان برای اطالق به حیوانواژههگگا بگگهکار
روند و درنتیجه مرزبندی مرسوم بین اشتقاق و ترکیب را دستلوش تاییر کند .درواقع ،در این بلش بگگه
یکی از پرسشهای این پژوهش درباره ماهیت حیوانواژهها میپردازیم.
پژوهش دربارۀ وندوارهها سابقۀ تاریلی زیادی ندارد .یگگک دلیگگل آن را میتگگوان عگگدم اتفگگاق نظگگر
دربارۀ ضرورت قائلشدن به وجود مقولۀ وندواره میان زبانشناسان دانسگگت .عگگدهای ماننگگد اشگگمیت2

( )1987بر این باورند که دلیلی برای معرفی مقولۀ سومی بین ترکیگگب و اشگگتقاق وجگگود نگگدارد و سگگازۀ
وندواره در ترکیبهگگا روشگگن اسگگت .اسگگتیونز (2010،2005ع  )73بگگرخالف اشگگمیت ،ونگگدوارهها را
مقولهای مجزا میداند که ال ) بسیار زایا بوده و مقولهای برای ساخت ترکیبهای جدید هسگگتند؛ ب)
در کنار وندوارهها واژک 3آزاد «والد» 4آنها نیز همچنان در نظام زبان حضور دارد؛ به این معنگگی کگگه در
2. G. D. Schmidt
4. parent

1. combining form
3. morph
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صورت ،دو عنصر زبانی یکسان وجود دارد که یکی از دیاری مشتق شده است؛ پ) معنای وندوارهها
نسبت به والد خود انتزاعیتر و تعمیمیافتهتر اسگگت .یگگک معنگگای تعمیمیافتگگه کگگاربرد اسگگتعاری را نیگگز
دربرمیگیرد ،زمانی که چنین کاربردی در ریشۀ کلمه وجگگود نگگدارد؛ ت) بگگرخالف بعضگگی از ونگگدها،
وندوارهها روابط دستوری همچون شلو ،زمان و ...را نشان نمیدهنگگد؛ ث) یگگک تاییگگر معنگگایی در
رابطۀ بین دو بلش واژه وجود دارد ،به این معنا که سگگازۀ اول یگگا سگگازۀ دوم معنگگای اصگگلی را مشگگلو
میکند .این بدان معناست که ارتباط نحوی بین دو تکواژ شبیه ترکیبهای ناهم ایه 1یا دیاگگر ترکیبهگگا
نیست و نمیتوان ساخت وندواره را دگرگفت 2کرد؛ ج) وندوارهها در رقابگگت یگگا در توزیگگع تکمیلگگی بگگا
وندها هستند .السن )2009( 3راهی میانه را پیش میگیرد و معتقد است مرز محکمی بگگین اشگتقاق و
ترکیب وجود ندارد .وندها و واژهها در دو سر یک طی قرار دارنگگد و در میانگگۀ طیگ سگگاختهایی بگگا
ویژگیهای دو سر طی وجود دارد .بهباور بوی (2005ع  )114مفهوم وندواره یا نیمهونگگد 4نبایگگد یگگک
مفهوم نظری درنظر گرفته شود ،بلکه باید آن را یک اصطالح طبقهبندی موقت دانسگگت .بگگوی (2009ع
 )333مینویسدع «دو اصطالح وندواره و نیمهوند برای اشاره به تکواژهایی معرفگگی شگگدهاند کگگه شگگبیه
اجزای ترکیب هستند و بهعنوان یک عنصر واژگگگانی [در ترکیگگب] رخ مگگیدهنگگد ،امگگا هناگگامی کگگه در
ساخت ترکیبها بهکار میروند معنای مشلو و محدودشدهتر دارند».
برخالف وندوارهها ،وندها در مطالعات صرفی مفهگگومی آشگگناترند و مگگاهیتی سرراسگگتتر دارنگگد.
کاتامبا 5و استونهام2006( 6ع  )45وند را تکواژ وابستهای میدانند که بهتنهایی نمیتواند پدیدار شود و
باید به یک ریشه ،ستاک یا پایه متصل شود .در فرهنگ وبستر 7نیز وند بلشی از یک واژه تعری شده
است که به ابتدا یا انتهای یک واژه ،پایه 8یا گروه متصل میشگگود یگگا بگگه درون یگگک واژه یگگا پایگگه اضگگافه
میشود تا یک واژۀ مشتق یا صورت تصریفی بسازد .بهباور بوی (2007ع  ،)307وند یک تکواژ مقیگگد
و سازهای از یک واژه است که به ستاک یک طبقۀ واژگگگانی 9متصگگل میشگگود و ایگگن تکگگواژ نمیتوانگگد
بهعنوان یک واژۀ مجزا ظاهر شود .از نااه شقاقی (1394ع  )185ونگگد تکگگواژ وابسگگتهای اسگگت کگگه بگگه

2. paraphrase
4. semi-affix
6. J. Stonham
8. base

1. subordinative
3. H. Elsen
5. F. Katamba
7. M. Webster
9. word class
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پایهای افگگزوده میشگگود و واژهای جدیگگد یگگا صگگورتواژهای را میسگگازد و بگگهتنهایی در سگگاخت بگگهکار
نمیرود .وند تکواژی کوتاه با معنایی انتزاعی است .آنچه در همۀ این تعاری مشترک اسگگت ،ماهیگگت
وابستۀ صوری و معنایی وند است که متفاوت از ماهیت بهلحا صوری آزاد و بگگهلحا معنگگایی مقیگگد
وندوارههاست.
در ساختهای ترکیبی ،گاه یکی از اجزای ترکیب سگگازهای اسگگت کگگه اصگگطالحا صگگورت ترکیبگگی
نامیده میشود .ظهور چنین سازهای در ترکیبها یکی از عوامل دیاری اسگگت کگگه ممکگگن اسگگت مگگرز
ترکیب و اشتقاق را ملدوش نماید .هارتمن 1و جیمگگز2002( 2ع  )23صگگورت ترکیبگگی را یگگک عنصگگر
ساختواژی با محتوای واژگانی 3میدانند که به ساخت یک واژۀ جدیگگد کمگگک میکنگگد امگگا معمگگوال
بهتنهایی بهکار نمیرود .بگگهعبارت دیاگگر ،بگگرخالف ونگگدوارهها صگگورتهای ترکیبگگی بگگهعنوان عنصگگر
واژگانی در نظام زبان بهکار نمیروند .ایگگن نویسگگندگان بگگه دو سگگازۀ  -graphyو  lexico-در ترکیگگب
 lexicographyصورت ترکیبی میگویند .بوی (2007ع  )310صورت ترکیبی را تکواژی میداند که
یک عنصر واژگانی مستقل نیست و در ترکیبهای نئوکالسیک 4ظاهر میشود یا به واژۀ دیاگگر متصگل
میشود که در این مورد اخیر صورت ترکیبی به وندها شبیه است .در ترکیبهای نئوکالسگگیک یکگگی از
سازههای ترکیب یا هر دوی آنها ریشههایی هستند که از زبانهای یونانی یا التین قرض گرفته شدهاند و
منطبق بر یک عنصر واژگانی نیسگگتند .در ترکیبهگگای نئوکالسگگیکی نظیگگر ،socio-logy ،bio-logy
 tele-cameraو  bureau-cratیک یا هر دو جزء صورت ترکیبگگی اسگگتع در دو ترکیگگب اول هگگر دو
سازۀ ترکیب صورت ترکیبی است ،در  tele-cameraجزء اول و در  bureau-cratجزء دوم صگگورت
ترکیبی است (بوی2007 ،ع  .)88-86در فرهنگ وبستر نیز مقابل صورت ترکیبی آمده استع
«صورت ترکیبی صورتی از یک واژه است که فقط بهعنوان بلشی از واژۀ دیار ظگگاهر
میشود .انواع ملتلفی از صورتهای ترکیبی وجود دارد و میتگگوان آنهگگا را برحسگگب
نتایج نهایی واژههایی که با صورتهای ترکیبی همراه هستند طبقهبندی کرد؛ ماننگگد -
 wiseدر  clockwiseکه یک صورت ترکیبی قیگگدی و  -likeدر  birdlikeکگگه یگگک
صورت ترکیبی صفتی است».

2. G. James
4. neoclassical compound

1. R. R. K. Hartmann
3. lexical content
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با این وص  ،صورتهای ترکیبی بهدلیل ماهیت غیرواژگانی 1خود که سبب میشگگود ایگگن صگگورتها
بهصورت تکواژ آزاد رخ ندهند ،متمایز میشوند.
جان کالم این که حیوانواژهای نظیر شیر در ترکیب شیردل از این جهت کگگه بگگهتنهایی و بگگا معنگگای
آزاد واژگانی نیز بهکار میرود و تنها در ترکیبها معنگگای مقیگگد دارد ،بگگا صگگورتهای ترکیبگگی و ونگگدها
متفاوت است .بنابراین ،وندوارهها نه وند هستند و نه صورت ترکیبی ،بلکه جزئگگی از ترکیبهگگا هسگگتند
که بهتنهایی و بهعنوان واژهای مستقل نیز بهکار میروند و بدون توجه به معنگگا تکگگواژی آزاد هسگگتند امگگا
زمانی که جزئی از یک ترکیب هستند معنای آنها با معنای واژگانیشان متفگگاوت بگگوده و معنگگایی مقیگگد
دارند.
بوی و هونینگ (2014ع  )94دو معیار برای وندوارهشدگی معرفی میکننگگد .در پگگژوهش حاضگگر،
این دو معیار شروط پذیرش یک واژه بهعنوان وندواره هسگگتند .اولگگین معیگگار در توجیگگه وندوارهشگگدگی
معنای مقید یک سازه است .آنها ت کید میکنند معنای مقید یعنی قائل به طرحوارهای باشیم که در یگگک
اصطالح ساختی معنگگای سگگازۀ مشگگترک مشلوشگگده بگگا همگزاد آزاد خگگود متفگگاوت باشگگد .مگ ال در
ترکیبهایی مانند ابزارسرا ،کاروانسرا ،فرهنگسرا و  ...معنای سازۀ مشترک )سرا( بگگا همگزاد آزاد خگگود
متفاوت است 2.هاپر )1991( 3از این پدیده بهعنوان ثبات یاد میکند .این پدیگگده خگگود یگگادآور پدیگگدة
گسستای بهمعنای کاربرد همزمان جزءهای واژگانی بهصورت سازۀ مشترک در واژههگگای غیرسگگاده بگگا
معنی(های) مقید و واژۀ آزاد واژگانی با معنی(های) اولیه است .بنابراین ،در ترکیبهای ساختهشده بگگا
الاوی (« ،)3سرا» با معنای مقید مکان و در معنگگای آزاد واژگگگانی بگگا معنگگای «خانگگه و بنگگایی بگگزرگ»
بهطور همزمان کاربرد دارد.
>]kمکان مرتبط با (3) <[[X]Ni[sarā]Nj]]Nk ↔ [SEMi
معیار دوم وندوارهشدگی ،زایایی و بسطپذیری 4است .زمانی که شمار زیادی از واژههگگای غیرسگگاده بگگا
سازۀ مشترک دارای معنای مقید وجود دارند و آن سازۀ مشترک میتواند با واژههای زیادی همگراه شگگود،
یعنی بسط معنی آن حداقلی و برحسب تصادف و قیگگاس بگگا واژۀ دیاگگر نبگگوده ،بلکگگه در خگگانوادهای از
1. non-lexical

 .2انوری (1381ع  )361سه معنی اول «سرا» را اینگونه آورده استع  )1بنایی بزرگ با حجرههایی متعدد در اطراف حیاط)2 ،
جزء پسین برخی کلمههای مرکب بهمعنی «محل» مانند زائرسرا ،فرهنگسرا ،مهمانسرا )3 ،محل اقامت ،خانه ،منزل.
4. extensibility

3. P. J. Hopper
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واژههای دارای سازۀ مشترک اتفاق افتاده است .بنگگابراین ،بایگگد بگرای آنهگگا طرحگگوارهای انتزاعگگی درنظگگر
گرفت و بسط معانی ملتل را حاصل وابستای به این طرحوارۀ انتزاعی دانست .همچنان که بهاستناد
طباطبایی (1395ع  )17بالغ بر 300ترکیب با الاوی [[[ ]Xخانگگه]] سگگاخته میشگگود .ایگگن زایگگایی را
نمیتوان حاصل تصادف و قیاس ،بلکه باید آن را حاصل وابستای به یک طرحوارۀ انتزاعی دانسگگت .از
ایایی یک الاو به مسگئلۀ بسگگطپذیری گگگره خگگورده اسگگت .اگگگر نگگوع
طرف دیار ،باید توجه داشت که ز ِ
بسامد یک طرحواره یا بسامد واژگان موجود در سطد انواع بیشتر باشد ،فرض وجود طرحوارۀ انتزاعگگی
بهعنوان اصطالح ساختی برای آن گروه واژههای غیرساده بیشتر است.

 5تحلیل دادهها در قالب طرحوارههای ساختی
گی ساختهشگگده بگگا سگگه
در این بلش ،به تحلیل صفتهای مرکب دوجزئی درونمرکگگز بگگدون پایگگۀ فعلگ ِ

حیوانواژه «خر»« ،سگ» و «شیر» میپردازیم .همانطور که پیش از این گفته شد ،دادههای پگگژوهش
حاضر از پایااه دادههای زبان فارسی ،شگگبکۀ هستانشناسگگی فارسنگگت ،پیکگگرۀ بیجنخگگان ،فرهنگگگ
زانسو ،فرهنگ سلن ،پیکرۀ وب و وبااه ویکیپدیای فارسی گردآوری شگگدهاند .مجموعگگا  28ترکیگگب
حاوی یکی از این سه حیوانواژه جمعآوری شد .س س ،واژههای مسگگتلرج در فرهنددگ بددزرگ سددخن
(انوری )1381 ،مورد بررسی قرار گرفته و مواردی که با برچسگگب منسگگوخ یگگا قگگدیمی مشگگلو شگگده
بودند ،کنار گذاشته شدند.
 1-5صفتهای مرکب حاوی حیوانواژۀ «خر»
نلستین جزء دادههای این صفتها اسم «خر» و سازۀ دوم میتواند اسم یا صگگفت باشگگد .ترکیبهگگای
زیر دادههای این گروه از صفتها هستند که مشتمل بر 12واژه استع
1
خرکیگ  ،خرگگگردن،2
(ال ) خرپول ،خرحمال  ،خگگر وق ،خگگرزور ،خرشگگانس ،خرکگگارِ ،
خرمایه ،خرمذهب ،خرمست ،خرمقدس.

همانطور کگگه دادههگگای بگگاال نشگگان میدهنگگد ،واژۀ «خگگر» در هیطکگگدام از ایگگن ترکیبهگگا بگگا معنگگای
تحتاللفظی و اصلی خود (جانوری چهارپا با گوشهای دراز و یال کوتاه) بگگهکار نرفتگگه اسگگت ،بلکگگه
( .1توهینآمیز) .آنکه بهکارهای سلت و طاقتفرسا تن میدهد (انوری1381 ،ع .)2714
( .2غیرمؤدبانه) (مجاز) گردنکلفت (انوری1381 ،ع .)3214
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معنایی متفگگاوت دارد .از میگگان ترکیبهگگای (الگ ) ،ترکیگگب خرکددار بگگا دو معنگگایع  )1طنگگز (مجگگاز)
(توهینآمیز) آنکه توانایی و مقاومت کارکردن بهمدت طوالنی یا سلت و خشگگن را داشگگته باشگد و )2
دارای استحکام و دوام زیاد (انوری1381 ،ع  )2714بهکار میرود .سازۀ «خر» در ترکیبهای خرپول،
خرکیددف ،خرمایدده ،خرمددتهب ،خرمسددت و
خددرقوق ،خددرزور ،خرشددانس ،خرکددار بگگا معنگگای (ِ ،)2

خرمقدس نه با معنای اصگگلی ،بلکگگه بگگا معنگگای«بزرگ» 1یگگا «زیگگاد و فگراوان» مفهومسگگازی میشگگود.
درحقیقت ،در این ترکیبها «خر» واژۀ پیش از خود را توصی میکند؛ این به آن مفهوم است که ایگگن
دستوری صفت دارد .تبگگدیل مقولگگۀ اسگگم بگگه مقولگگۀ
واژه در این ترکیبها دیار اسم نیست ،بلکه نقش
ِ

صفت در واژۀ «خر» حاصل فرایند صرفی تبدیل 2است که بهصگگورت طرحگگوارۀ ( )4نشگگان داده شگگده
است .در این طرحواره اسم «خر» بدون نشانار صرفی آشکار ،به صفت «خر» تبدیل میشود.
بزرگ) خر] ↔ (4) <[[xar]N]A
[ویژگی (توهینآمیز یا ِ

بنابراین ،سازۀ «خر» در ترکیبهای (ال ) دیار نقش اسمی ندارد و با نقگگش دسگگتوری صگگفت بگگهکار
میرود .فرشیدورد (1384ع  )200نیز در ساخت اسمهای مرکب غیرفعلی واژههایی مانند «خر ،شاه،
گاو ،تازه و  »...را صفت و شبهصفتهای دستوریشده میداند و معتقد اسگگت ایگگن واژههگگا در ترکیگگب
نقش اسمی ندارند.
با توجه به تبیین تبدیل اسم به صفت با توجه به فرایند صرفی تبدیل ،میتوان طرحواره زیگگر را بگرای
این ترکیبها درنظر گرفت .در این طرحواره صفتهای (ال ) همچون یک اصطالح ساختی در نظگگر
گرفته شدهاند که یک جزء ثابت (خر) و یک متایر داردع
>]kویژگی کسی/چیزی که دارای  SEMjزیاد است[ ↔ (5) <[[xar]Ai [X]Nj/Aj]Ak
در دو صفت خرمقدس و خرمست برخالف دیار ترکیبهای (الگ ) ،سگگازۀ دوم صگگفت اسگگت ،امگگا
مقولۀ نحوی واژۀ مرکب حاصل در هر حال صفت است .عگگدم تطگگابق مقولگگۀ نحگگوی سگگازۀ دوم در دو
صفت خرمقدس و خرمست را میتوان با قائلبودن به مفهوم وراثت پیشفگگرض و همچنگگین سگگازوکار
تقریب ،توجیه کرد .بهباور بوی ( ،)2009وراثت پیشفرض به این مسئله میپردازد کگگه لزومگگا تمگگامی
 .1این معنا در واژۀ خرگوش (حیوانی با گوشهای بزرگ) نیز مشلو است.
2. conversion
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گره مشرف به گره پگگایینتر بگگه ارث نمیرسگگد و در هناگگام واژهسگگازی همگگواره امکگگان
مشلصات یک ِ

جایازینی ویژگیهای پیشبینینشده با ویژگیهای پیشفرض طرحواره وجگگود دارد .بنگگابراین ،بگگهرغم
تفاوت مقولۀ نحوی سازۀ اول ،ساخت واژههگگای مگگذکور بگگا مشگگکل چنگگدانی مواجگگه نمیشگگود و ایگگن
ترکیبها در کنار سایر ترکیبهای ساختهشده با «خگگر» در واژگگگان هنگگی سگگلنگویان زبگگان فارسگگی
مستقیما زیر همین طرحواره جای میگیرند .درواقع ،گویی از زمان آغاز فعالیت الاوی [[خگگر] []]X
ابتدا فقط عناصری با مقولۀ اسم بهعنوان سازۀ دوم در این ساخت شرکت میکردهاند ،اما بهتگگدریج و بگگا
گسترش فعالیت این سگگاخت ،مقولگگۀ صگگفت نیگگز بگگه ایگگن سگگاخت وارد شگگده اسگگت و مقولگگۀ نحگگوی
پیشفرض طرحواره برای ترکیبهای خرمقدس و خرمست نادیده گرفته شده است.
عالوه بر این ،بوی معتقد است در رویکرد صرف ساخت وراثت نقش انایزشگگی دارد؛ بگگهعبارتی،
در این رویکرد رابطۀ بین طرحواره و واژههای وابسته به آن از نگگوع انایلتگگه 1اسگگت؛ انایلتاگگی یعنگگی
میان صورت و معنای یک ساخت زبانی ارتباط دلبلواهی وجود ندارد (بوی و هونینگگگ 2014 ،ع .)6
هر زمان که یک ویژگی خاصتر وجود داشگگته باشگگد ،تگگوارث پیشفگگرض میتوانگگد ابطگگال  /رد شگگود.
بنابراین ،ساختهایی تولید میکند که نهتنها از طرحوارۀ کلی در بسگگیاری از زمینگگهها پیگگروی میکنگگد
بلکه نوعی از ویژگیهای منحصربهفرد را نیز داشگگته و انایلتاگگی کمتگگری دارنگگد (بگگوی2017 ،ع .)11
درواقع ،نادیدهانااشتن ویژگیهای عمومیتر توسط ویژگیهای خاصتر با اصل پانینی 2نیگگز همراسگگتا
است .براساس آن ،هناامی که بین دو قانون رقابت وجود دارد ،آن قانونی انتلگگاب میشگگود کگگه دارای
بودگی بیشتری است (بوی2010 ،ع  .)41درنتیجه ،اینگونگگه فرآوردههگگایی کگگه دارای معنگگایی
مشلو ِ

مشترک هستند (خرمقدس و خرمست) را میتوان زیر یک طرحواره قرار داد.

همچنین ،براساس فرایند تقریب ،یک طرحواره میتواند ازسوی گویشوران برای ساخت واژههگگایی
با معنایی نزدیک به آن بهکار رود تا نیازی به طرحوارۀ مجزا برای این سگگاختها نباشگگد .در بسگگیاری از
موارد ،اگر شنونده بتواند با استنباط فاصلۀ بین انااره و نمونه را کم کند ،یگگک تقریگگب بگرای درک کگگافی
است (گلونینگ1996 ،3ع .)152
با توجه به دو معیار وندوارهشدگی بوی و هوینگ ( )2014و پدیدۀ ثبات و زایایی ،میتگگوان نتیجگگه
گرفت که کاربران زبان فارسی طرحوارۀ ( )4را انتزاع میکننگگد تگگا بگگه معنگگای «ک گگرت» در صگگفتهای

2. Panini Principle

1. motivated
3. T. Gloning
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مرکب ساختهشده با اسم «خر» برسند.
( )1پاسخ به خرمذهبهای خوشخیال!
از میان دادههای (ال ) اسم «خر» در دو ترکیب خرحمددال و خرکددار بگگا معنگگای ( )1بیگگانار تگگوهین و
تمسلر کسی است .در این معنگگا نیگگز هماننگگد طرحگگوارۀ ( )4فراینگگد تبگگدیل رخ داده و ایگگن دادههگگا بگگا
طرحوارۀ زیر مفهومسازی میشوندع
>]kویژگی توهینآمیز ک رت یا فراوانی (6) <[[xar]]Ai [X]Nj]Ak ↔ [SEMj
به این ترتیب ،با توجه به دو طرحگگوارۀ ( )5و ( )6صگگفتهای مرکگگب دارای حیگگوانواژۀ «خگگر» نگگوعی
ویژگی را نشان میدهند که از کل ترکیب بهدست میآید ،یافتن این ویژگی و رابطۀ موجود بین دو جگگزء
بر عهدۀ گویشوران زبان اسگگت .بنگگابراین ،در سگگطحی انتزاعیتگگر میتگگوان طرحوارههگگای ) (5و ) (6را
زیرطرحوارههای طرحوارۀ ) (7دانستع
>]kویژگی متمایزکنندۀ هستار مرتبط با خر و (7) <[[xar]]Ai [X]Nj/Aj]Ak ↔ [SEMj
 2-5اسمهای مرکب حاوی حیوانواژۀ «خر»
نلستین جزء دادههای این الاو اسم «خر» و سازۀ دوم همواره اسم است .بگگرخالف دادههگگای (الگ )
مقولۀ دستوری این ترکیبها اسم است .ترکیبهای زیر دادههای این الاو بوده که بسگگامد ایگگن دادههگگا
در کل پیکره  5ترکیب استع
(ب) خربازار ،1خرسبد ،خرسنگ ،خرماس ،خرمهره.
همانند صفتهای مرکب ساختهشده با الاوی [[خر] [ ]]Xدر بلش ( ،)1-5واژۀ «خر» در اسمهای
ساختهشده با این الاگگو نیگگز از معنگگای اصگگلی ایگگن اسگگم فاصگگله دارد و ایگگن واژه در اسگگمهای مرکگگب
ساختهشده با واژۀ «خر» با معنای «بزرگ» بهکار میرود .در ترکیبهای (ب) نیگگز دیاگگر سگگازۀ «خگگر»
نقش اسگگمی نداشگگته و بگگهعنوان یگگک صگگفت مفهومسگگازی میشگگود .بگگهعبارت دیاگگر ،ایگگن جگگزء در
( .1مجاز)ع جای شلوغ ،پرجمعیت و بینظم (انوری1381 ،ع .)2708
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واژهسازی ،دیار نه در معنای اصلی خود ،بلکه در هیئت وندواره با یک معنگگای دسگگتوری عگگام و قابگگل
پیشبینی مورد استفاده قرار میگیرد؛ بدین معنا که گویشور فارسیزبان ،حتی اگر از قبل واژۀ خرلیددوان
را در واژگان خود نداشته باشد ،چون مفهوم انتزاعی «بگگزرگ» را از مؤلفگگۀ «خگگر» بگگه صگگورت اسگگتعارة
خودکار در حوزۀ شناخت خود مقولهبندی کگگرده اسگگت ،مفهگگوم ایگگن ترکیگگب را بگگهراحتی درمییابگگد و
طرحوارۀ ( )8را انتزاع میکندع
> SEMj]kبزرگ[ ↔ (8) <[[xar]Ai [X]Nj]Nk
م ال ( )2نمونهای از کاربرد مفهوم انتزاعگگی «بگگزرگ» در اسگگمهای مرکگگب ساختهشگگده بگگا واژۀ «خگگر»
است.
( )2روز اناورچیدن که معموال اقوام بیشتر به هم کمک میدهند حدود هفتصد کیلو اناور چیگگده
میشود و با سبدهای بزرگ که بار االغ شده که خرسبد نام دارد روانه منزل میشود.
ترکیب خرگردن اگرچه صفت مرکب است ،اما به نظر میرسد میتوان این ترکیگگب را بگگا طرحگگوارۀ ()8
تبیین کرد و اسم «خر» در این ترکیب را با معنای «کلفت» به معنای طرحوارۀ ( )8نزدیک دانست.
از میان دادههای (ب) خربازار به جایی شگگلوغ ،پرجمعیگگت و بگگینظم اشگگاره دارد ،ایگگن ویژگیهگگا
اغلب ویژگی جاهای بزرگ است ،بنابراین مفهوم بزرگی در خربازار نیز مستتر است.
به این ترتیب ،طرحواره کلی و زیرطرحوارههای الاوی [[خر] [ ]]Xبه شکل زیر استع
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[و یژگی  SEMjدر ارتباط با خر] ↔ <[xar]Ai [X]Nj/Aj]Nk/Ak

<[xar]Ai [X]Nj/Aj]Ak
↕
>]kویژگی توهینآمیز کثرت یا فراوانی [SEMj

<[[xar]]Ai [X]Nj/Aj]Ak

↕
>]kویژگی متمایزکننده هستار مرتبط با خر و [SEMj

↕
> SEMj]kبزرگ[

↕
>]kویژگی کسی/چیزی که دارای  SEMjزیاد است[

<[xar]Ai [X]Nj]Ak

<[[xar]Ai [X]Nj]Nk

شکل  :1طرحواره و زیرطرحوارههای صفتهای مرکب دارای حیوانواژه «خر»

 3-5صفتهای مرکب حاوی حیوانواژۀ «شیر»
سازۀ اول همۀ دادههای ایگگن ترکیبهگگا حیگگوانواژۀ «شگگیر» و سگگازۀ دوم اسگگم اسگگت .ترکیبهگگای زیگگر
دادههای این الاو هستند که بسامد آنها  6واژه استع
(پ) شیربچه ،شیرپنجه ،شیردختر ،شیردل ،شیرزن ،شیرمرد.
همانند ترکیبهای ساختهشده با اسم «خر» ،واژۀ «شیر» نیز در این ترکیبها بگگا معنگگای تحگگتاللفظی
بهکار نرفته و سازهای وندوارهای است .نازگوی کهن و داوری (1391ع  )81در بررسی بسط استعاری و
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وندوارهشدگی ،کاربرد واژۀ «شیر» در ترکیبها را چنین تبیین میکنندع
این کلمه در معنای ارجاعی خود بگگر حیگگوانی قدرتمنگد از دسگگته گربهسگگانان داللگگت
میکند ،اما در ترکیبات از معنی عینی خود در ارجاع به نوع حیوان تهگگی شگگده و تنهگگا
برای بیان حوزۀ انتزاعی کیفیت «شجاعت» بهکار میرود؛ بهعبارت دیار ،ایگگن جگگزء
در واژهسازی ،دیار نه در معنای اصلی خود ،بلکه در هیئت ونگگدواره بگگا یگگک معنگگای
دستوری عام و قابل پیشبینی مورد اسگگتفاده قگرار میگیگگرد؛ بگگدین معنگگا کگگه شگگنوندۀ
فارسیزبان ،حتی اگر از قبل کلمۀ شیرمعلم را در واژگان خگگود نداشگگته باشگگد ،چگگون
مفهوم انتزاعگگی «شگگجاعت» را از مؤلفگگۀ شگگیر بهصگگورت اسگگتعارة خودکگگار در حگگوزۀ
شناخت خود مقولهبندی کرده است ،مفهوم این ترکیب را به راحتی درمییابد».
البته عالوه بر مفهوم انتزاعی شجاعت که در تعری فوق آمده است ،ویژگی قدرتمندی و قویبودن نیز
از ترکیبهای ساختهشده با حیوانواژه شیر بهدست میآید ،اینها ویژگی ایگگن حیگگوان اسگگت .درنتیجگگه،
این مفهوم با مجاز ویژگی بهجای چیز تبیین میشود.
با بررسی بیشتر ترکیبهای (پ) متوجه میشویم در ترکیب شیردل ،عالوه بر سازۀ «شگگیر» ،سگگازۀ
«دل» نیز با معنای تحگگتاللفظی و عضگگوی از بگگدن بگگهکار نمگگیرود .کگگاربرد انگگدامواژۀ دل بگگا معنگگای
تحتاللفظی در زبان فارسی بسیار کم است و ایگگن انگگدامواژه در سگگاخت واژههگگای مرکگگب بگگا معگگانی
مجازی و استعاری همراه است .همسگگو بگگا بگگوی (2012ع  )325بگرای مشگگلوکردن معنگگای دقیگگق
واژههای مرکب ،عالوه بر نقش و ت ثیر ساخت باید به معنای دقیق هریگگک از سگگازههای ترکیگگب ،رابطگگه
بین آنها و بافت نیز توجه کرد .با توجه به این مطلب میتوان به نقش معنگگایی «دل» بگگهعنوان جگگزء دوم
ترکیب شیردل و بهطور کلی در ترکیبهای ساختهشده با این اندامواژه اشاره کرد که تا حد زیادی متگ ثر
از دانگگش دانشنامگگهای 1و بافگگت فرهناگگی گویشگگوران فارسگگیزبان اسگگت .چراکگگه «دل» در فرهنگگگ
فارسیزبانان غالبا جایااه عواط و احساسات محسوب میشود و بلش بزرگی از مفهومسگگازیهای
مربوط به حوزۀ عواط و احساسگگات در ایگگن زبگگان از رهاگگذر تاییگرات معنگگایی «دل» و بگگه واسگگطۀ
عملکگگرد سگگازوکارهای مفهگگومی مجگگاز و اسگگتعاره شگگکل میگیگگرد (شگگریفیان2011 ،ع .2)171-170
1. encyclopedic

 .2قلب نیز که از زبان عربی قرض گرفته شده است ،عالوه بر معنای تحتاللفظی بهعنوان جایااه عواط
میشود .قلب در سنت صوفیه بهعنوان جایااه مهربانی و شفقت است.

نیز مفهومسازی
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شریفیان بهدرستی به این مس له اشاره میکند که ممکن است نسلهای بعگگدی بعضگگی از ترکیبهگگایی
که اجزای بدن بلشی از سازۀ آنهاست را بهعنوان یک «کگگل» اسگگتفاده کننگگد ،بگگدون اینکگگه بگرای درک
معنی این ترکیبها دربارۀ اعضای بدن فکر کنند.
تا آنجا که ناارندگان بررسی کردهاند ،واژۀ «دل» تنها در ترکیب دلدرد با معنی تحتاللفظی خگگود
بهکار رفته و در دیار ترکیبها با معنای مجازی یا استعاری مفهومسازی میشگگود .بگگر همگگین اسگگاس،
میتوان درخصوص بلش بزرگی از واژههای مرکب ساختهشده با اسم «دل» اینگونه استدالل کرد کگگه
در اک ر این ترکیبها« ،دل» با معنای تحتاللفظی و واقعی خود (شکم /قلگگب فیزیکگگی) بگگهکار نرفتگگه
بلکه با معنای مقید «روح و جان» بهکار رفته است .بنابراین ،اندامواژۀ «دل» نیز مانند دو اسم «خگگر» و
«شیر» ،در ترکیبهای ساختهشده با این اندامواژه به ونگگدواره تبگگدیل شگگده و در گگگذار دستوریشگگدگی
است .با توجه به آنچه گفته شد ،در ترکیب شیردل هر دو سازۀ هسته و توصی گر وندواره بگگوده و بسگگط
استعاری دارند.
>]kویژگی SEMjای که شجاع یا قوی است[ ↔ (9) <[[šir]Ni [X]Nj]Ak
( )3شیردختر بختیاری ایراندوست.
 4-5صفتهای مرکب حاوی حیوانواژۀ «سگ»
جزء اول همۀ دادههای این ترکیب واژۀ «سگ» و سازۀ دوم اسم است .ترکیبهگگای زیگگر دادههگگای ایگگن
نوع ساخت بوده و بسامد این دادهها  5تا است.
(ت) سگاخالق ،سگپدر ،1سگخلق ،سگصاحاب ،سگننه.2
مانند سه الاوی پیشین« ،سگ» نیز در ترکیبهای باال با معنای اصلی خود بگگهکار نمگگیرود و معنگگای
مقید دارد .وجود واژه سگ در ساختهای ترکیبی زبان فارسی اغلب نگگوعی دشگگنام اسگگت و مفهگگومی
توهینآمیز دارد .این موضوع تا حد زیادی حاصل آن است کگگه ایگگن واژه نمگگاد بگگدخلقی ،دروغگگگویی،
پستی و فرومایای است .3بگگهباور بگگوی (2012ع  )325بگرای مشگگلوکردن معنگگای دقیگگق واژههگگای
 .1پدرسگ صورت مقلوب این ترکیب بوده و با همان معنی بهکار میرود.
 .2مادرسگ با همان معنای سگننه بهکار میرود.
 .3البته این حیوانواژه نماد وفاداری نیز هست که در این ترکیبها کاربرد ندارد.
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مرکب ،عالوه بر نقش و ت ثیر ساخت ،باید به معنای دقیق هریک از سازههای ترکیب ،رابطه بگگین آنهگگا و
بافت نیز توجه کرد .همانطور که مالحظه میشود ،مفهومسازی ترکیبهای ساختهشده با «سگگگ» نگگه
فقط از معنای سازههای ترکیب ،بلکه از دانش دانشنامهای و بافت فرهنای گویشوران فارسیزبان نیگگز
مت ثر است .م ال ( )4نمونهای از کاربرد وندوارهای «سگ» در ترکیب ساختهشده بگگا ایگگن اسگگم اسگگت.
چنانکه پیداست ،نام این حیوان در ترکیبها با معنای اصلی خود متفاوت بوده و معنگگای مقیگگد گرفتگگه
است .درحقیقت ،ظهور این حیوانواژه در ترکیبهای فوق همگراه بگگا معنگگی تگگوهین و تحقیگگر اسگگت و
اغلب دشنام تلقی میشود.
بنابراین ،با توجه به معنای مقید اسم «سگ» در ترکیبها و زایگگایی ،ایگگن سگگازه ونگگدواره بگگوده و در
گذار دستوریشدگی است و طرحوارۀ حاکم بر این ساخت به صورت زیر استع
>]kویژگی توهینآمیز یا تحقیرآمیز (10) <[[sag]Ni [X]Nj]Ak ↔ [ SEMj
( )4آن فانوس سگمصب را ببر تو.

 6نتیجهگیری
پژوهش حاضر ازمنظر اناگگارۀ صگگرف سگگاخت بگگه تحلیگگل الاوهگگای واژهسگگازی سگگاختهای مرکگگب
درونمرکز دوجزئی فاقد پایۀ فعلی با سه حیوانواژۀ «خر»« ،شیر» و «سگ» در زبان فارسی پرداخت.
بیست و هشت ترکیب با این حیوانواژهها ساخته میشوند .مسئلهای که پس از بررسی دادهها مشگگاهده
شد این بود که سه اسم «خر»« ،شیر» و «سگ» در ترکیبهای ساختهشگگده بگگا آنهگگا از معنگگای اصگگلی
خود دور میشوند و با معنای تحتاللفظی بهکار نمیروند .پژوهش حاضر بهدنبال پاسلی بگرای ایگگن
تنوع معنایی و همزمانی کاربرد معنای اصلی و مقید این اسمها در ترکیبهای ساختهشده با آنهگگا بگگود.
تحلیلها نشان داد که برخی از این سازههای مقید ،نه وند بلکه وندواره هسگگتند .ونگگدوارهها سگگازههایی
هستند که از برخی جنبهها شبیه یک واژۀ مستقل و از برخی جنبهها شبیه به ونگگد هسگگتند .ایگگن سگگازهها
بلشی از یک ترکیب هستند و بهعنوان یک تکواژ آزاد بهکار میروند اما زمانی که جزئی از یک ترکیگگب
هستند یک معنای مقید دارند .بگگا توجگگه بگگه دو شگگرط ثبگگات و زایگگایی بگگوی و هونینگگگ ( ،)2014سگگه
حیوانواژۀ «خر»« ،شیر» و «سگ» در برخی از ترکیبهای ساختهشگگدۀ امگگروز زبگگان فارسگگی بگگا ایگگن
اسمها ،وندواره هسگگتند و در گگگذار دستوریشگگدگی قگرار دارنگگد .اسگگم «خگگر» در صگگفتهای مرکگگب
ساختهشده با این حیوانواژه با معنای وندوارهای «ک رت» و «توهین» و در اسمهای مرکب ساختهشگگده
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با آن با معنای وندوارهای «بزرگ» بهکار مگگیرود .اسگگم «شگگیر» در صگگفتهای مرکگگب ساختهشگگده بگگا
الاوی [[شیر] [ ،]]Xمفهوم وندوارهای «شجاع» و اسم «سگ» در صفتهای مرکگگب ساختهشگگده بگگا
الاوی [[سگ] [ ،]]Xمعنای وندوارهای «توهین و تحقیر» دارد .مس لۀ مهم دربارۀ این وندوارهها سگگیر
تکوینی و تدریجیبودن این تبدیل به وندها است .در ادامه برای هرکدام از این ترکیبهای ساختهشگگده
با این وندوارهها ،طرحوارههای ساختی انتزاعی ناظر بر شکلگیری هرکدام از الاوهای وندوارهای ارائگگه
شد و مشلو شد بسط معنی وندوارهای در این ترکیبهگگا برحسگگب تصگگادف و قیگگاس بگگا واژۀ دیاگگر
نبوده ،بلکه در خانوادهای از واژههای دارای سازۀ مشترک اتفاق افتاده اسگگت .بنگگابراین ،بایگگد بگرای آنهگگا
طرحوارهای انتزاعی درنظر گرفت و بسط معانی ملتل را حاصل وابستای به ایگگن طرحگگوارۀ انتزاعگگی
دانست.
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