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نظام واژهسازی در چارچوب نظریة نامنگری اشتکاور با نگاهی به زبان فارسی
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دانشآموختۀ کارشناسی ارشد زبانشناسی ،دانشگاه الزهرا

چکیده
این مقاله به معرفی نظام واژهسازی در چارچوب نظریۀ نامنگری اشتکاور میپردازد .نظریۀ نامنگری اشتکاور
نظریهای شناختمحور است که نیازهای نامگذاری جوامع زبانی را مدنظر قرار میدهد و بر نقش فعال و
ظرفیت شناختی مبدع یا واژهساز در خلق واژه تأکید میکند .هدف از نگارش این مقاله ،توصیف نظام واژهسازی
در چارچوب نظریۀ نامنگری اشتکاور است ،ضمن آن که تالش خواهد شد با اراﺋۀ نمونههایی از واحدهای
واژگانی زبان فارسی ،مبانی این نظریه تبیین و ارزیابی شود .تحلیل دادهها نشان داد که با توجه به طرحوارۀ
نظریۀ نامنگری و وجود هفت سطح یعنی جامعۀ زبانی ،واقعیت فرازبانی ،سطح مفهومی ،سطح معنایی ،سطح
نامنگری ،سطح نامگیری و سطح واجی و همچنین با وجود پنج نوع واژهسازی مفروض در این نظریه میتوان
نظامهای واژهسازی را توصیف و تبیین کرد.
کلیدواژهها :نامگذاری ،نظام واژهسازی ،نظریۀ نامنگری ،زبان فارسی ،اشتکاور.
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 -3مقدّمه
بررسی نظام واژهسازی با رویکرد شناختی و از زاویۀ دید نامنگری چندان قابل توجه نبوده
است .در دلِ همۀ نظریههای نامنگری 5یک واقعیت نهفته است و آن هم نامگذاری است.
هنگامی که کاربران زبان با یک مفهوم جدید روبرو میشوند به دنبال یافتن نامی برای آن
مفهوم هستند .از این روی ،آنها جنبههای برجستۀ مفهوم را در ذهن تحلیل میکنند .در این
زمان ،کاربر زبان ،هم از امکانات شناختی و هم از امکانات ساختاری بهره میبرد تا تداعیهای
ذهنی خود دربارۀ آن مفهوم را عینی کند .کاربر زبان هنگام مواجهه با پدیدههای نو ،یا از واژۀ
موجود در زبان استفاده میکند یا از زبانی دیگر قرض میکند و یا یک واژۀ جدید میسازد.
نظام واژهسازی در زبانشناسی انگلیسی با تالشهای مارچاند )1310( 1به عنوان یک شاخۀ
جدید مطرح شد (گرزگا .)51 :1001 ،7پس از آن نظام واژهسازی در آثار کسانی مانند لیز
( ،)1310آدامز ،)1379( 3هله ،)1379( 10لیبر ،)1381( 11کاستوفسکی ،)1381( 11هانسن
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( ،)1381بوﺋر )1389( 14و اندرسون )1331( 15گسترش یافت .به عقیدۀ گرزگا ()1001
جملگی آثار یادشده تنها تأکیدشان را بر جنبههای تحلیلی معطوف ساختهاند و به عوامل
شناختی نپرداختهاند و حتی در آثار زبانشناسان زایشی مانند آرونوف )1371( 11و جکندوف

17

( )1375نیز مفاهیم فرازبانی کموبیش نادیده انگاشته شده است .نگاه شناختی و نامنگرانه به
نظام واژهسازی با پژوهشهای اشتکاور )1338( 18و بالنک )1337( 13آغاز میشود و در آثار
دیرون 10و ورسپور )1338( 11و کخ )1001( 11نیز با تغییراتی ادامه مییابد.
5. onomasiological theory
6. H. Marchand
7 . J. Grzega
8. R. Lees
9. V. Adams
10. M. Halle
11. R. Lieber
12. D. Kastovsky
13. B. Hansen
14. L. Bauer
15. S. Anderson
16. M. Aronoff
17. R. Jackendoff
18. P. Štekauer
19. A. Blank
20. R. Dirven
21. M. Verspoor
22. P. Koch

نظام واژهسازی در چارچوب نظریۀ نامنگری اشتکاور با نگاهی به زبان فارسی 107/

بالنک ( )1337در پژوهش خود با اتخاذ چارچوب نامنگری به بررسییی نظام واژهسییازی
میپردازد .در رویکرد شییناختی بالنک ،ابتدا کاربر زبان یک مفهوم را به عناصییر مختلف
تجزیه میکند و برجسیتهترین عنصر مفهومی به عنوان یک پایۀ معنایی برای واژهسازی عمل
میکند .در نظریۀ نامنگری ،بالنک فرایند تبدیل ،ترکیب و وندافزایی را مدنظر قرار میدهد
اما او نیز مانند اشیتکاور در نظریۀ خود نامی از فرایندهای ادغام ،سرواژهسازی و کوتاهسازی
نمیبرد .در نظریۀ بالنک ،واژهسیازی بر اسیا

چهار اصیل تقابل ،19تشابه ،14پیوستگی 15و

نسبیت 11صورت میگیرد.
دیرون و ورسیپور ( )1338در کتاب خود جنبههای جدیدی را نسیبت به نظام واژهسازی
اراﺋه میدهند .آنها در کتاب خود فرایندهای ترکیب ،اشییتقا  ،تبدیل و کوتاهسییازی را مدنظر
قرار میدهند .دیرون و ورسیپور ( )1338ترکیب را فرایندی مرتبط با دانش فرهنگی انسانها
میدانند .همچنین ،آنها اشتقا را مرتبط با استعاره و مجاز میدانند.
کخ ( )1001نیز در پژوهش خود شبکهای نظاممند برای فرایندهای واژهیابی اراﺋه میدهد.
این شبکه بر اسا

روابط همسانی ،17پیوستگی و تشابه استعاری تنظیم شده است.

دیگر نظریۀ نامنگری نسبت به نظام واژهسازی که در این مقاله نیز کانون بررسی قرار گرفته
توسط اشتکاور اراﺋه شده است .اشتکاور ( )15 :1001میگوید با نگاه به نظریههای واژهسازی
(صرف اشتقاقی )18که از سال  1310تاکنون غالب بودهاند ،به نکتۀ شگفتانگیزی میرسیم و
آن این است که به ندرت نظریهای وجود دارد که خواستههای نامگذاری جوامع زبانی را به
عنوان مبنای حرکت خود قرار دهد .وی در جای دیگری ( )53 :1005aمیگوید با عقیدۀ ون
لینت )191 :1381( 13که معتقد است ”درک نمیتواند از تولید جدا باشد“ موافق است ،بدان
معنا که درک مستلزم نظامی تولیدی است که تنها به تولید زنجیرههای قابل درک بپردازد .از
این روی ،واحدهای نامگذار 90جدید ،طبق مدل نامنگری شکل میگیرند و معنای آنها از
23. contrast
24. similarity
25. contiguity
26. partiality
27. identity
28. derivational morphology
29. T. van Lint
30. naming unit
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طریق فرایندهای ذهنی مربوط به درک واژه ،دریافت میشود .نظریۀ نامنگری اشتکاور مانند
صرف ساختمحور 91و صرف شناختی ، 91نظریهای شناختی در مورد واژهسازی است .این
نظریه به طور خاص ،الهامگرفته از ایدۀ ساختار نامنگری دوکولیل )1318 ،1311 ،1311( 99و
همچنین مدل چندسطحی نشانۀ زبانی هورکی )1389( 94و هورکی و دیگران ( )1383است.
اشتکاور ( )53 :1005bاین نظریه را واکنشی به نارساییهایی رویکرد زایشی میداند .او
مواردی همچون صورتگرایی محض ،توجه نکردن به واقعیتهای فرازبانی و جامعۀ زبانی،
نتایج متفاوت تحلیلهای نحوی و صرفی و تالش ناموفق در تمایز قطعی میان فرایند ترکیب
و وندافزایی و همچنین پارادوکس قالببندی را از جملۀ این نارساییها میداند .اشتکاور
( )15 :1005aنظریۀ نامنگری را تالشی به سوی توصیف همۀ فرایندهای واژهسازی با استفاده
از یک سازوکار میداند .در این نظریه بر خالف نظریههای دیگر مانند صرف ساختمحور یا
صرف شناختی ،همۀ فرایندهای واژهسازی مانند ترکیب ،اشتقا  ،تبدیل و غیره یکی انگاشته
میشوند و البته دیگر به شیوۀ سنتی نامی از آنها برده نمیشود .به عقیدۀ اشتکاور (،1331،1337
 )1005b ،1001این نظریه بر جنبههای سهسویۀ واژهسازی میان واقعیت فرازبانی (شیﺋیکه
قرار است نامگذاری شود) ،جامعۀ زبانی (مبدع )95و واژهسازی تأکید میکند تا از این طریق
بر نقش فعال و ظرفیت شناختی مبدع در خلق واژه صحه بگذارد و البته همین تأکید اشتکاور
بر نقش فعال جامعۀ زبانی وجه تمایز بارز این نظریه با سایر نظریههای واژهسازی است.
گرزگا ( )948 :1003معتقد است در نظریۀ نامنگری ،جنبههای شناختی و مفهومی نسبت به
جنبههای صوری نقش مهمتری دارند .همین امر در صرف ساختمحور و صرف شناختی نیز
مشاهده میشود .در این دو نظریه نیز مانند نظریۀ اشتکاور ،پیوند صورت و معنا با توجه به
فرایندهای شناختی و الگوهای انتزاعی مدنظر است .در صرف ساختمحور ،واژهها بر اسا
یک الگوی انتزاعی که همان طرحوارهها هستند ،شکل میگیرند .در نظریۀ اشتکاور همین
مبحث ذیل سطح مفهومی اراﺋه میشود و در صرف شناختی نیز هماوند )1011( 91با
31. construction morphology
32. cognitive morphology
33. M. Dokulil
34. J. Horecky
35. coiner
36. Z. Hamavand
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اصطالحاتی چون مقولهبندی ،97حوزهبندی 98و مفهومسازی 93این فرایندها را بیان میکند.
یکی از مباحثی که در نظریۀ اشتکاور مطرح میشود طرح مبحث نخستیهای معنایی در سطح
مفهومی است .این وجه از نظریه قابل مقایسه با نظریۀ بازنمود معنایی-واژگانی 40لیبر ()1004
است؛ اگرچه برخی مؤلفههای مدنظر هر دو نظریه یکسان است اما یک وجه تمایز عمده میان
دو نظریه وجود دارد .در نظریۀ لیبر ( )1004میان مقولههای نحوی و مؤلفههای معنایی تناظر
وجود دارد .مثالً در نظریۀ لیبر ،برای مقولۀ نحوی اسم از مقولۀ معنایی متناظر
چیز/ماده/جوهر 41استفاده میشود ،یا برای مقولۀ نحوی فعل از مقولۀ معنایی وضعیت

41

استفاده میشود؛ درحالیکه در نظریۀ اشتکاور ،همان گونه که در بخشهای بعدی توضیح داده
میشود ،چنین تطابقی وجود ندارد.
در نظریۀ نامنگری اشیتکاور ،بر خالف صرف توزیعیِ 49هله و مارانتز )1339( 44رابطهای
مستقیم میان نحو و واژهسازی وجود ندارد .هله و مارانتز ( )1339میگویند صرف و نحو در
تعامل و ارتباط مسییتقیم با یکدیگر هسییتند به طوری که مشییخصییههای نحوی مسییتقیماً در
صییرف محقق میشییوند .در واقع ،هله و مارانتز واژهسییازی را فرایندی نحوی میدانند؛
درحالیکه در نظریۀ نامنگری اشیتکاور اصل جدایی بخش نحو و واژهسازی نشان میدهد که
واحدهای نامگذار جدید ،به کمک فرایندهای نحوی تولید نمیشییوند .با این وجود ،رویکرد
اشیتکاور مانند صیرف توزیعی و برخالف صیرف سیاختمحور رویکردی تکواژبنیاد است.
اشتکاور نیز مانند هله و مارانتز ( )1339و برخالف بوی ( )1007و آرونوف تکواژ را به مثابۀ
کوچکترین نشییانۀ دوسییطحیِ دارای سییطح صییورت و سییطح معنای ویژۀ خود مدنظر قرار
میدهد.
با توجه به مباحث ذکرشده و با عنایت به این موضوع که نظریۀ نامنگری اشتکاور با اتخاذ
رویکرد شناختی ،واژهسازی را با توجه به واقعیتهای فرازبانی و نیازهای جامعۀ زبانی بررسی
37. categorization
38. configuration
39. conceptualization
40. lexical semantic representation
41. thing/substance/essence
42. situation
43. distributed morphology
44. A. Marantz
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میکند ،در این جستار تالش میشود تا با تکیه به مبانی این نظریه به توصیف نظام واژهسازی
پرداخته شود .در این راستا به منظور روشنتر شدن موضوع ،نمونههایی از واحدهای واژگانی
زبان فارسی نیز اراﺋه میشود.
 -4نظام واژهسازی به عنوان بخشی مستقل
بخش واژهسیازی در انگارۀ نظریۀ نامنگری به صورت طرحوارهای در شکل شمارۀ ( )1اراﺋه
شده است.

شکل شمارة ( .)3طرحوارة بخش واژهسازی و ارتباط آن با سایر بخشها (اشتکاور )93 :4005b ،

این طرحواره بههمپیوستگیهای مهم میان بخشهای مجزا و زیربخشها را نشان میدهد .در
این طرحواره ،از یک سیو ،رابطۀ مستقیم میان بخش واژهسازی و بخش واژگانی ،و از سوی
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دیگر ،رابطۀ میان واقعیت فرازبانی و نیازهای نامگذاری جامعۀ زبانی مشییاهده میشییود .هر
فرایند نامگذار ،پاسخی به نیازهای خاص یک جامعۀ زبانی در راستای اِعطای یک نام به یک
شییء فرازبانی اسیت .واضح است این دو سطح به صورت دوسویه بههمپیوسته شدهاند .در
مورد عبارت جامعۀ زبانی باید گفت که منظور از جامعۀ زبانی مفهومی مطلق نیسییت؛ زیرا به
ندرت فرایند واژهسیازی به نیازهای نامگذاری کل جامعۀ زبانی پاسخ میدهد .در واقع ،مراد
از جامعۀ زبانی ،تعداد محدود کاربرانی است که به صورت مستقیم با شیء یا پدیدۀ فرازبانی
در ارتباطند .هنگامی که واحد نامگذار جدید ساخته شود امکان گستردگی و همینطور عدم
گسیییتردگی آن وجود دارد .واحد نامگذار ،اصیییطالحی اسیییت که در این نظریه جایگزین
اصیطالحاتی مانند واژه ،قامو واژه 45و واحد واژگانی شیده اسیت؛ زیرا به عقیدۀ اشتکاور
( )18 :1005bاین واژهها در آثار زبانشناسی ،معانی متعدد و بیثباتی گرفتهاند.
بخش واژهسازی ،بخشی مستقل در توصیف زبانشناختی است .در واقع ،هیچ زبان بشری،
وجود ندارد که برای همیشه ایستا و پایا باشد ،بلکه هر زبانی باید توانایی این را داشته باشد
که با واقعیتهای فرازبانی که مدام در حال تغییر هستند ،برخورد کند و نیازهای زبانی جامعه
را برآورده کند .بنابراین هر زبانی باید پدیدهها و اشیای جدید را نامگذاری کند .از این روی،
هر زبانی نیاز به بخش واژهسازی مستقل و زایا دارد که در نظریۀ نامنگری به عنوان یک
جهانی مدنظر قرار میگیرد.
در نظریۀ نامنگری اشتکاور ،بخش واژهسازی با بخش واژگانی در ارتباط است و از بخش
نحوی جدا است و رابطهای مستقیم میان نحو و واژهسازی وجود ندارد .این دو بخش مستقل
از طریق بخش واژگانی با هم در ارتباطند .در نظریۀ اشتکاور ،تعامل بخش واژهسازی و بخش
واژگانی مواد الزم را برای ساختن جمله در نحو فراهم میسازد و نه برعکس .فرایند
واژهسازی ،فرایند اظهار نیست بلکه فرایند نامیدن است .بنابراین ،پایۀ اصلی واژهسازی ،واحد
نامگذار است.
 -1زایایی و قاعدهمندی قوانین واژهسازی
اشتکاور ( )1338معتقد است همۀ واحدهای نامگذار که در حیطۀ نظریۀ نامنگری هستندو به
عبارتی در طرحوارۀ بخش واژهسییازی قرار دارند توسییط قواعد واژهسییازی زایا و قاعدهمند
45. lexeme

 /111فصلنامۀ مطالعات زبان و گویشهای غرب ایران ،سال دوّم ،شمارۀ  ،5تابستان 1939

سیاخته میشیوند (انواع واژهسازی .)41بنابراین ،برونداد یک قاعدۀ واژهسازی قابل پیشبینی
اسییت .افزون بر آن ،هر واحد نامگذار جدید که توسییط قواعد واژهسییازی تولید میشییود به
بخش واژگانی فرسیتاده میشود .به عقیدۀ اشتکاور ( )10 :1001این نظریه امکان سادهسازی
و قاعدهمند کردن بخش واژهسییازی را فراهم میسییازد؛ زیرا هر گونه بیقاعدگی در بخش
واژگیانی و از طریق شیییکیلگیری معنیایی 47و تعیدیلهای صیییوری 48صیییورت میگیرد.
بیقیاعدگیها تحت تأثیر عملیات شیییکلگیری معناییاند ،یعنی تغییر معنایی ،گسیییتردگی
معنایی ،تخصییص معنایی ،استعاره ،مجاز و غیره .دوکولیل ( )119 :1311نیز با زایایی قواعد
واژهسیازی موافق اسیت و معتقد اسیت قواعد واژهسیازی نسیبت به قواعد صرفی و نحوی
زایایی کمتری ندارند (به نقل از اشتکاور.)11 :1001 ،
 -2نظریة واژگانبنیاد
اشتکاور ( )1001نظریۀ خود را واژگانبنیاد میداند و معتقد است همه واحدهای نامگذار
جدید بر اسا

مواد موجود در نظام زبان و مشخصاً واژگان یا بخش واژگانی ساخته میشوند

و هیچ استفادهای از ساختارهای نحوی به عنوان منابع ممکن واژهسازی نمیشود .افزون بر
آن ،باید گفت هیچ واحد نامگذاری از واحدهای کوچکتر از تکواژ ساخته نمیشود و تکواژ
با همان تعریف سنتیاش به عنوان کوچکترین نشانۀ دوسطحیِ دارای سطح صورت و سطح
معنای ویژۀ خود مدنظر قرار میگیرد .بخش واژگان ،تنها یک فهرست نیست .با توجه به
نظریۀ صیغگانبنیاد اشتکاور ،وی ترجیح میدهد از فهرست استفاده نکند و به جای آن از
بخش 43استفاده کند .این بخش به چندین زیربخش (صیغگان) تقسیم میشود و نشانگر روابط
چندالیۀ معنایی ،واژگانی و واژی-نحوی است .همچنین واحد نامگذار پیچیدهای که توسط
قواعد واژهسازی زایا و قاعدهمند ابداع میشود ،ساختار معنایی ،مفهومی و مشخصههای واجی
را نیز به عنوان قسمتی از متعلقاتِ خود به همراه دارد .بیقاعدگیها نیز طبیعتاً درون ساختار
صیغگانی واژگانی و در د ِل خود واحد نامگذار که ماهیتی تغییرپذیر دارد ،منعکس میشود.
46. word formation types
47. semantic formation
48. formal modification
49. component
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بنابراین در بخش واژگانی همۀ واحدهای تجزیهناپذیر ،50همۀ واحدهای نامگذار که به طور
زایا و قاعدهمند ساخته شدهاند ،همۀ واحدهای ساختهشدۀ غیرقاعدهمند و همینطور وامواژهها
به عالوۀ فهرست مجزایی که شامل همۀ وندهای زایا و واژههای گروهی هستند قرار دارند.
از این روی ،در بخش واژگان هم واحدهای نامگذار قاعدهمند که محصول قواعد واژهسازی
هستند وجود دارد و هم بیقاعدهها؛ اگرچه بخش اعظم واژگان را واحدهای نامگذاری تشکیل
میدهند که به صورت زایا و قاعدهمند ساخته شدهاند .اشتکاور ( )1334معتقد است قواعد
واژهسازی که نیازهای نامگذاری جدید را برطرف میکنند هرگز واژۀ بیقاعده تولید نمیکنند.
 -5چارچوب مدل نامنگری دربارة نظام واژهسازی
شکل شمارۀ ( )1نشان میدهد که مدل واژهسازی در نظریۀ نامنگری اشتکاور دارای هفت
سطح است -1 :جامعۀ زبانی  -1واقعیت فرازبانی  -9سطح مفهومی  -4سطح معنایی -5
سطح نامنگری  -1سطح نامگیری -7 51سطح واجی .دو سطح اول در بخشهای پیش توضیح
داده شد بنابراین به توضیح پنج بخش باقیمانده میپردازیم.
در نظریۀ نامنگری ،تولید واژۀ پیچیده از ساختار مفهومی آغاز میشود ،سپس وارد ساختار
معنایی میشود و آنگاه به لحاظ تکواژی از طریق پیوند نخستیهای معناییِ موجود در ساختار
نامنگری ،با تکواژهای معنایی مدنظر پیوند مییابد.
 -3-5سطح مفهومی
هر گونه عمل نامگذاری پدیدهها مبتنی بر بازتاب و پردازش آن در خودآگاه انسان است.
سطح مفهومی سطحی است که در آن شیء یا طبقهای از اشیا که قرار است نامگذاری شود،
تحلیل میشود؛ زیرا نام تنها به یک شیء اطال نمیشود بلکه به طبقهای از اشیاء منتسب می
شود .در واقع در سطح مفهومی ،بر اسا

فرایندهای تعمیم و انتزاعسازی ،مشخصههای

پیشنمونهای طبقهای از اشیاء به واسطۀ محمولهای منطقی به دست میآید .در سطح مفهومی،
مجموعهای از محمولهای منطقی ،طیف منطقی را شکل میدهند .در نظریۀ نامنگری،
50. monemes
51. onomatological level
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طرحوارههای مقولههای واژگانی عبارتند از :چی ز ، 51کنش ، 59شرای ط ، 54کیفیت .55این
طرحوارهها ،نشانگر عمدهترین مقوالت واژگانی هستند و به صورت سلسلهمراتبی بر همۀ
انواع مقوالت گستردهاند .مثالً کنش میتواند هم توسط فعل بیان شود و هم اسم یا کیفیت
میتواند هم توسط اسم بیان شود و هم صفت .اگرچه ،این مقوالت مفهومی در ارتباط با
مقوالت معنایی-منطقی (نقشهای تتا ،موضوعها و  )...مانند عامل ،ابزار ،کنشپذیر ،مکان،
مسیر و علت هستند اما ارتباط این مقوالت مفهومی با طبقات واژگانی برخالف دستور شناختی
غیرمستقیم است و به طیف منطقی بستگی دارد .به عبارت دیگر ،این ارتباط بسته به ساختار
نامنگری ویژه و اصل اِعطای صورت به معنا 51است ،بدان معنا که یک تکواژ خاص انتخاب
میشود تا با معنانمای 57مفهومیِ ساختار نامنگری پیوند بخورد .شایان ذکر است که در نظریۀ
نامنگری مانند صرف توزیعی وندها با تکواژ واژگانی یکسان هستند .بنابراین ،در نظریۀ
نامنگری ،وندها نیز میتوانند نشانگر مقوالت مفهومی باشند.
 -4-5سطح معنایی
طیف منطقی بخشیی از نشیانۀ زبانی نیسیت و مسیتقل از زبان عمل میکند .سطح معنایی به
عنوان منظر معنایی نشییانۀ زبانی ،طیف منطقیِ تعریفشییده را با سییطح معنایی نشییانۀ زبانی
جدید منطبق میکند.
 -1-5سطح نامنگری
پدیدهای که باید نامگذاری شود به گروههای مفهومی معینی طبقهبندی میشود و به عنوان
پایۀ 58نامنگری عمل میکند .سپس درون محدودیتهای این گروه ،این پدیده با یک عالمت

53

نامنگری معین میشود .در این سطح یکی از معنانماها به عنوان پایۀ نامنگری عمل میکند که
52. Substance
53. action
54. circumstance
55. quality
56. Form-to-Meaning-Assignment Principle
57. seme
58. base
59. mark
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به طبقهای داللت میکند که اشیا متعلق به آن است .آنگاه یکی از این معنانماها به عنوان
عالمت انتخاب میشود تا پایه را مشخص سازد .پایه عنصری است که داللت بر طبقه ،جنس
و گونهای دارد که شیء یا پدیده متعلق به آن است .عالمت خود شامل دو سازۀ معینکننده

10

و معینشده 11است .رابطۀ معنایی میان دو سازۀ عالمت ،ساختار نامنگر ی 11را به وجود
میآورد .به طور کلی ساختار نامنگری (معنایی-منطقی) شامل سه سازۀ اصلی است؛ پایۀ
نامنگری ،سازۀ معینکننده و سازۀ معینشده .پایۀ نامنگری با هستۀ واژۀ پیچیده مطابقت دارد
و سازۀ معینشدۀ عالمت نامنگری غالباً همان مفهوم کنش (کنش/فرایند/حالت) را دارد.
ساختار نامنگری مبنایی معنایی-مفهومی برای عمل نامگذاری است.
 -2-5سطح نامگیری
در این سطح ،طبق اصل اِعطای صورت به معنا ،ساختار نامنگری به صورت زبانی بیان میشود.
بدان معنا که به سازههای منفردِ ساختار نامنگری (معنانماها) تکواژ اِعطا میشود .این عملیات
بر اسا

پیوند منظر معنایی یک تکواژ بالقوه با معنانمای مربوطه در ساختار نامنگری است.

از این سطح در صرف ساختمحور و صرف شناختی با عنوان پیوند صورت و معنا 19یاد
میشود.
 -5-5سطح واجی
در این سطح ،واحد نامگذار مراحل مرتبط واجشناختی را میپیماید و الگوی تکیۀ ویژه خود
را میگیرد .شایان ذکر است که سطح واجی به عنوان سطح پایانی فرایند واژهسازی در مدل
نامنگری مدنظر قرار میگیرد اما این نظریه وارد جزﺋیات این سطح نمیشود زیرا فرایندهای
مربوط به این سطح مرتبط با قواعد واجی ویژۀ زبان است .از این روی ،این سطح به طور کل
به عنوان یکی از سطحهای هفتگانه مدنظر قرار میگیرد اما عملکرد آن زبانویژه است و از
زبانی به زبان دیگر متفاوت است.

60. determining
61. determined
62. onomasiological structure
63. pairing of form and meaning
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مدل نامنگری واژهسازی (اشتکاور 1338 ،و  )1001مبنای واحدی را برای توصیف
فرایندهای واژهسازی اراﺋه میدهد .این مدل شناختمحور که نیازهای جامعۀ زبانی را به عنوان
نقطۀ آغاز خود قرارمیدهد به پنج نوع نامنگری 14قاﺋل است .این انواع بر این اسا

که کدام

سازههای ساختار نامنگری به صورت زبانشناختی در سطح نامگیری ابراز شدهاند ،طبقهبندی
شدهاند .هر کدام از این انواع واژهسازی در ساخت واژههای پیچیدۀ جدید به کار میروند و
در حیطۀ یک مقوله و یا مقولۀ مفهومی مشابه قرار میگیرند و بنابراین نشانگر خوشه یا انواع
واژهسازی 15هستند .هر خوشه از انواع واژهسازی با توجه به مقولۀ مفهومی ویژهاش %100
زایاست .بنابراین زایایی هر کدام از انواع باید به صورت درونی و در حیطۀ خوشهها محاسبه
شود .این انواع یکدیگر را منع نمیکنند ،بلکه با هم رقابت میکنند و به صورت دوجانبه
مکمل همدیگرند و در محدودۀ فعالیت خود به رفع نیازهای جامعۀ زبانی میپردازند .انتخاب
هر کدام از انواع واژهسازی تحتتأثیر عوامل زبانشناختی (زایایی ،محدودیتها )... ،و عوامل
جامعهشناختی (تحصیل ،حرفه ،طبقۀ اجتماعی ،تأثیر تجربههای زبانشناختی پیشین) است.
برخالف نظریههای دیگر که واژهسازی را فرایندی با زایایی کمتر و قاعدهمندی کمتر میدانند،
اشتکاور ( )11 :1001معتقد است که الف) زایایی خوشۀ انواع واژهسازی  %100است و ب)
انواع واژهسازی به کار گرفته شده در بخش واژهسازی زایا و قاعدهمندند.
 -6یک مدل نامنگری از واژهسازی زبان فارسی
در این بخش به توضیح نمونههایی از واژهسازی زبان فارسی بر مبنای نظریۀ نامنگری
میپردازیم .در نوع اول (نامنگری نوع  )1هر سه سازۀ ساختار نامنگری یعنی پایه ،سازۀ
معینکننده و سازۀ معینشدۀ عالمت نامنگری وجود دارد و هر سه سازه در سطح نامگیری به
صورت زبانشناختی بیان میشود .از آنجا که هر سه سازه در نوع اول برچسبگذاری میشود
این مرحله ،ساختار پیچیدۀ کامل 11نامیده میشود و واحد نامگذاریشده در این مرحله را
واحد  CCSمینامند.
فرض کنید ما میخواهیم واحدی را نامگذاری کنیم که داللت بر شخصی دارد که کارش
راندن یک وسیلۀ نقلیه به منظور حمل کاالست.
64. onomasiological types
65. cluster of word-formation types
)66. Complete Complex Structure (CCS
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سطح مفهومی:
آن یک ماده 3اسییت /.ماده 3انسییان اسییت /.انسییان کنش انجام میدهد/.کنش حرفۀ انسییان
اسیت/.کنش مربوط به ماده 4اسیت /.ماده 4نوعی وسیلۀ نقلیه است/.وسیلۀ نقلیه برای حمل
کاالهای مختلف است... /.
سطح معنایی:
[+شیء] [+جاندار] [+انسان] [+بالغ] [+شغل]
[+شیء] [-جاندار] [+وسیلۀ نقلیه] [+حمل و نقل]
سطح نامنگری:
طبق تحلیل مفهومی از شییء یا پدیدهای که قرار اسیت نامگذاری شیود ،مبدع یا واژهساز به
رابطۀ کنشیییی میان دو ماده به عنوان نکتۀ مهم در نامگذاریاش اهمیت میدهد .بنابراین ،در
فرایند نامگذاری ،ماده 3و ماده 4دو قطب سیاختار نامنگری را تشکیل میدهند (پایۀ نامنگری
و سازۀ سمت راست عالمت نامنگری).
ماده-ماده
همچنین پیونددهندۀ نامنگری به صورت زیر بیان میشود:
کنش – عامل– شیء
ران

َنده

کامیون

عامل نشانگر ماده( 3پایۀ نامنگری) ،کنش نشانگر کنش (سازۀ معینشدۀ عالمت نامنگری) ،و
شیء نشانگر ماده( 4سازۀ معینکنندۀ عالمت نامنگری) است.
سطح نامگیری:
طبق اصیل اِعطای صورت به معنا ،بازنمایی زبانی با توجه به مواد موجود در بخش واژگانی
بیه سیییاختار نامنگری اِعطا میشیییود .مثالً برای این مورد چندین امکان در بخش واژگانی
هست :عامل میتواند با تکواژهایی مانند گر -ََ ،نده- ،ار و  ...بیان شود .کنش هم میتواند با
پایههای واژهسییازی مانند هدایت کردن ،عمل.کردن و  ...و ش ییء نیز با کامیون ،بارکش و ...
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بییان شیییود .انتخیاب هر کیدام از گزینیههیای موجود نمایانگر جنبههای خال موجود در
فرایندهای زایای واژهسازی است و تا حدی تحتسیطرۀ محدودیتهای قواعد واژهسازی و
عوامل جامعهشناختی است .گزینۀ انتخابشده در مورد مثال مذکور به شرح زیر است.
کنش

عامل

شیء

ران

َنده

کامیون

سطح واجی:
در اینجا واحد نامگذار ،مراحل مرتبط واجشییناختی را طبق الگوهای واجی زبان فارسیی طی
میکند و الگوی تکیه ویژۀ خود را میگیرد.
نامنگری نوع  ،1مرحلهای دوقطبی اسیت و سیازۀ معینکنندۀ ساختار نامنگری بیان نمیشود.
این نوع با عنوان سییاختار پیچیدۀ ناقص ( 17Rسییاختاری که در آن سییازۀ سییمت راسییت از
عالمت نامنگری یعنی سیازۀ معینشده بیان میشود) نامیده میشود .واحد نامگذاریشده در
این بخش را واحید نامگذاری  ICSRمینامند .این نوع قابل گسیییترش به نوع  1اسیییت.
واحدهایی مانند ”راننده“” ،دونده“” ،سیییازنده“” ،رفتگر“” ،خریدار“ و ”کردگار“ در این
مرحله ساخته میشوند.
مشییخصییۀ دو نوع اول نامنگری این اسییت که معنانمای کنشییی (سییازۀ معینشییدۀ عالمت
نامنگری) به لحاظ تکواژی بیان شییده اسییت که این امر موجب آسییان شییدن درک واحد
نامگذاری میشود.
نوع سیوم (نامنگری نوع  )9مانند نوع اول سیهگانه اسیت اما سازۀ معینشده که همان عنصر
کنشیی اسیت در سیطح نامگیری بیان نمیشود .در این نوع پایۀ نامنگری و سازۀ معینکنندۀ
عالمت نامنگری یا همان محرک 18به عقیدۀ دوکولیل بیان میشییود .نوع سییوم را سییاختار
پیچیدۀ ناقص ( 13Lسیییاختاری که در آن سیییازۀ سیییمت چ

یعنی سیییازۀ معینکننده بیان

میشود) و واحدهای نامگذاریشده در این مرحله را واحدهای  ICSLمینامند.
اکنون میخواهیم واژهای بسازیم که داللت بر فردی دارد که نمد میسازد یعنی نمدی.
)67. Incomplete Complex Structure R (ICSR
68. motive
)69. Incomplete Complex Structure L (ICSL

نظام واژهسازی در چارچوب نظریۀ نامنگری اشتکاور با نگاهی به زبان فارسی 113/

سطح مفهومی:
آن یک ماده 3است/.ماده 3انسان است/.انسان کنش انجام میدهد/.کنش ماده 4تولید میکند/.
ماده 4نوعی پارچه است... /.
سطح معنایی:

[+شیء] [+جاندار] [+انسان] [+بالغ] [+شغل]
[+شیء] [-جاندار] [+پارچه]
سطح نامگیری:
در فرایند نامگذاری ،واژهساز تصمیم میگیرد که دو قطب ساختار نامنگری را ماده 3و

ماده4

در نظر بگیرد.
ماده

-

ماده

شیء –(کنش) -عامل
عامل نشیانگر ماده( 3پایه نامنگری) ،کنش که بیان نشده است نشانگر کنش (سازۀ معینشدۀ
عالمت نامنگری) ،و شیء نشانگر ماده( 4سازۀ معینکنندۀ عالمت نامنگری) است.
سطح نامگیری:
اصل اِعطای صورت به معنا:

شیء –(کنش) -عامل
نمد

ی

در نوع چهارم (نامنگری نوع  )4که نوع ساختار ساده 70نامیده میشود عالمت نامنگری ساده
و بدون سیاختار اسیت؛ یعنی عالمت نامنگری قابل تقسییم به سیازۀ معینکننده و معینشده
نیسیییت .واحدهای نامگذاریشیییده در این نوع را واحدهای  SSمینامند .واحدهایی مانند
”نیاراحیت“” ،بیازپخش“ و ”بیازبینی“ در این مرحلیه سیییاختیه میشیییوند .اکنون واحد
”موپرکالغی“ را در نظر بگیرید.
او دارای موهای سیاه است/.این ویژگی شبیه به ویژگی پرهای کالغ است.
)70. Simple Structure (SS
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معنانمای مدنظر شامل [ویژگی][ ،سیاه] و [الگو] است.
ویژگی -

چیز

اگر نوع چهارم براینامگذاری انتخاب شیییود ،سیییاختار نامنگری پس از اِعمال اصیییل اِعطای
صورت به معنا به این شکل است.

آخرین نوع نامنگری (نامنگری نوع  )5فرایندی است که سابقاً از آن با عنوان اشتقا صفر یا
تبدیل یاد میکردند .گرزگا ( )58 :1001میگوید این نوع آنقدر برای اشییتکاور اهمیت دارد
که حتی کتابی به آن اختصیاص داده است (اشتکاور .)1331 ،این نوع بر مبنای بازمقولهبندی
نامنگری 71اسیتوار است و با چهار نوع یادشده پیشین متفاوت است و فاقد ساختار نامنگری
است .اصول اساسی این نوع عبارتند از :
 )1بازمقولهبندی مفهومی
 )1سطح نامنگری تجزیهناپذیر
 )9تغییر طبقه واژگانی
 )4رابطۀ معنایی تنگاتنگ میان جفت اعضای تبدیل
 )5همسانی خطی/آوایی صورتهای اصلی
 )1تغییر روابط جانشینی و همنشینی در سطح نظام (النگ)
اشتکاور ( )1331در واقع مفهوم تکواژ صفر در صرف اشتقاقی و نظام تصریفی زبان انگلیسی
و همینطور فرایند تبدیل یا به عبارتی وندافزایی صفر را به چالش میکشد .نظریۀ نامنگری
اشتکاور ( )1337 ،1331بر این اسا

استوار است که هر واحد نامگذاری ،از تحلیل ذهنی

شیء فرازبانی که قرار است نامگذاری شود ،حاصل میشود .به هنگام این تحلیل ،شیء بر
اسا

یکی از مقوالت مفهومی چهارگانه (ماده ،کنش ،ویژگی و شرایط) تجزیه میشود.

جنبههای فردی واقعیت فرازبانی از هم جدا نیستند؛ بلکه این جنبهها از زوایای دید گوناگون
71. Onomasiological Recategorization
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و از طریق روابط مختلف ،درک شده و به صورت زبانشناختی بیان میشوند .این زاویههای
بازتاب متفاوت از شیء فرازبانی به لحاظ شناختی موجب ارزیابی دوبارۀ طیف منظقی موجود
میشود .بنابراین بارزترین ویژگی تبدیل این است که همیشه به لحاظ زبانی ،بازمقولهبندی
مفهومی از واقعیت فرازبانی اراﺋه میدهد (ن.ک شکل شمارۀ  .)1از این روی ،مثالً ساز یک
ماده را نشان میدهد اما پس از بازمقولهبندی به یک کنش خاص تبدیل میشود .و یا کاشت
میتواند یک فرایند باشد که پس از بازمقولهبندی به کنش تبدیل شود.

طیف منطقی جدید

طیف منطقی اصلی

کنش

فرایند
آن یک فرایند است

{}...انجام دادن

پویا است
با گیاهان در ارتباط است
...
...

شکل شمارة ( .)4تبدیل به مثابة بازمقولهبندی مفهومی(اشتکاور)10 :4003 ،

اما مکانیسم تغییر چیست؟ اشتکاور ( )90 :1001این مکانیسم را مبتنی بر بازمقولهبندی
مفهومی میداند .محمولهای منطقی مجزا در سطوح مختلفی از تعمیم و انتزاع قرار دارند؛ از
این روی یک سلسلهمراتب تشکیل میدهند .هنگامی که یک محمول منطقی جدید و مسلط
به سلسلهمراتب افزوده شود و یا محمولی از آن کم شود ،سلسلهمراتب تغییر میکند و محمول
جدیدی که مقولۀ مفهومی شیء فرازبانی را معین میکند بر فرایندهای زبانشناختی تقدم دارد.
در واقع ،بازمقولهبندی مفهومی شاهدی بر این مدعاست که تبدیل نمیتواند فرایند وندافزایی
صفر باشد .اشتکاور (همان) بازمقولهبندی مفهومی را برای تبدیل ،اصلی الزم میداند درحالیکه
آن را برای پسوندافزایی ،فرایندی ممکن میداند.
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 -7نتیجهگیری
در این مقاله سعی شد تا نظام واژهسازی در چارچوب نظریۀ نامنگری اشتکاور معرفی شود
و نمونههایی از واحدهای واژگانی زبان فارسی نیز به منظور تبیین و ارزیابی مبانی این نظریه
اراﺋه شد .در این مقاله نشان داده شد که سازوکارهای مفروض در نظریۀ نامنگری اعم از هفت
سطح موجود در طرحوارۀ مدل نامنگری و همچنین خوشۀ انواع واژهسازی قادر به پیشبینی
واحدهای نامگذاری جدید است ،واحدهایی که مورد نیاز جامعۀ زبانی و به طور خاص جامعۀ
زبانی فارسیزبانان است .تأکید نظریۀ نامنگری بر جامعۀ زبانی ،جنبۀ خال افراد در واژهسازی
و در نظر گرفتن بخشی مستقل به نام بخش واژهسازی از جمله نقاط قوت این نظریه هستند
که موجب هرچه کارآمدتر شدن نظریه در توصیف نظام واژهسازی زبانهای بشری میشود.
از آنجا که در این نظریه ،فرایندهای وندافزایی ،ترکیب ،پسینسازی و ادغام مدنظر قرار
نمیگیرد بنابراین مساﺋل مربوط به فرضیه ترتیب سطوح در این نظریه حل میشود .همچنین
نگاهی که به تکواژ در این نظریه میشود نگاهی دوسویه است و این گونه نیست که تکواژ
را گاهی واحد معنایی در نظر بگیرند و گاهی واحد صوری .در نظر گرفتن قواعد واژهسازی
به عنوان قواعدی منظم ،پیشبینیپذیر و زایا نیز از جمله نقاط قوت نظریۀ نامنگری است.
به طور کل ،باید اذعان داشت که نظریۀ نامنگری با اتخاذ رویکردی شناختی روابطی
سهگانه میان واقعیت فرازبانی ،جامعۀ زبانی و نظام واژهسازی در نظر میگیرد .از این روی،
نکتۀ شایان توجه در این نظریه ،پرداختن به تواناییهایی شناختی جامعۀ زبانی در برخورد با
واقعیتهای فرازبانی و پدیدههای زبانی است.
به جرأت میتوان گفت مقالۀ حاضر در زمرۀ نخستین تالشها در راستای معرفی نظریۀ
نامنگری و ِاعمال قواعد واژهسازی مفروض آن در زبان فارسی است .از این روی ،نگارندگان
پیشنهاد میدهند تا در پژوهشهای آتی به این نظریه بیشتر پرداخته شود و کاربست این نظریه
با زبان فارسی و همینطور با گویشهای ایرانی مورد توجه قرار گیرد .به عقیدۀ نگارندگان،
تلفیق این مدل با دیگر الگوهای شناختمحور چه بسا میتواند افقهای نوینی فراروی
تحلیلهای صرفی و ساختواژی زبان فارسی و همچنین گویشهای ایرانی فراهم سازد.
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