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While compounding is one of the major processes of word formation
in world languages, it remains one of the most controversial linguistic
descriptions. There are various kinds of classifications for compound
words, and one of the most common ones is the exocentric
compounds. In Laki, one of the languages belonging to the north-west
branches in the Iranian language, compounding is the most important
word formation process. The majority of its compounds are
exocentric. The present article aims to find and analyze two types of
exocentric compounds in the Alashtari dialect based on Bauer (2017).
The results based on data from Laki show that Bahuvrihi exocentric
compounds in Laki include five different structures: (1) Adj + N; (2)
N + Adj; (3) N + N; (4) quantifier + N; (5) N + P + N. Coordinative
exocentric compounds include two types: class-maintaining and class-
changing categories of which the former appears as (N + N) and the
later as (V + V) or (NP + NP). The semantic analysis of the data
reveals the effect of embodiment, metaphorical, cultural belief, and
lifestyle of Laki speakers on the construction of exocentric
compounds in their language.
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چکیدهاطالعات مقاله

هاي جهان است و همواره سازي در همۀ زبانترکیب یکی از فرایندهاي اصلی واژهاگرچه مقاله پژوهشینوع مقاله: 
ها در هبرانگیزترین حوزمورد توجّه پژوهشگران حوزة صرف بوده؛  امّا هنوز یکی از بحث

هـاي مرکّـب ارائـه شـده هاي متعدّدي بـراي واژهبنديکنون تقسیمتوصیف زبانی است. تا
مرکز است. در زبـان لکـی کـه هاي مرکّب برونواژههاآنانواع تریناست که یکی از رایج

ترینمهمهاي ایرانی است، ترکیب از شمالیِ زبان-شاخۀ غربی هاي متعلّق به یکی از زبان
هـاي ایـن زبـان از نـوع اي از ترکیبید و بخـش عمـدهآشمار میسازي بههاي واژهفرایند
مرکـز در هاي برونمرکز هستند. هدف پژوهش حاضر این است که دو نوع از ساختبرون

د. شناسـایی و تحلیـل نمایـ)2017بنـدي بـائر (اساس طبقهزبان لکی گویش الشتري را بر
وریهی در ایـن گـویش مرکـز بهـوکه ترکیب بروندادها نشاننتایج حاصل از تحلیل داده

؛ ) اسـم + اسـم3) اسم + صـفت؛ (2) صفت + اسم؛ (1داراي پنج ساختار متفاوت است: (
پایه نیـز بـه دو مرکز همبرون) اسم + حرف اضافه + اسم. ترکیب5نما + اسم؛ () کمیت4(

صـورت (اسـم + شود که اولـی بهکنندة طبقه و تغییردهندة طبقه تقسیم میحفظدستۀ کلّی 
شـود. صورت (فعل + فعل) یا (گـروه اسـمی + گـروه اسـمی) ظـاهر می) و دومی بهاسم

هـاي ندي، مجاز، اسـتعاره، شـاخصمدهندة نقش بدنها همچنین  نشانتحلیل معنایی داده
مرکـز در زبـان هـاي برونفرهنگی و سبک زندگی گویشوران الشتري بـر سـاخت ترکیب

.هاستآن

1400فروردین12:افتیدرخیتار
1400اردیبهشت 4بازنگري: تاریخ 

1400خرداد23:رشیپذخیتار
1400فروردین 1دسترسی آنالین: 

هاي کلیدي:واژه
، ترکیب

، مرکزبرون
، زبان لکی، هاستعار

.الشتري

. لشـتريپایه در لکی او هممرکزِ بهووریهی برونهايتحلیل ترکیب). 1401(اکرم ،نادري، فرانک؛ بدخشان، ابراهیم؛ کرانی: استناد
.78-59)، 1(10،هاي غرب ایرانها و گویشفصلنامۀ مطالعات زبان
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دمهمق- 1
هـاآنطوري کـه یکـی از شوند بـهدو واژة قاموسی با یکدیگر آمیخته میآنبا ي است که فرایندترکیب

خـوش تغییـر و اي که معنایش دسـت. واژه)75: 1،2007(بويکندجرح و تعدیل میدیگر را معناي واژة
ی ه دو طبقـۀ کلّـبـودن بـهسـتهدار یـا بیهستهازنظرترکیب را اًهستۀ ترکیب است. غالب،گرددتعدیل می

.دي ارائـه شـده اسـتهاي متعدّبنديطبقههاآنکه براي هریک از کنندتقسیم می3مرکزو برون2مرکزدرون
هـاي دنیـا مرکـز در زبانهـاي برونها را از ترکیببنـديطبقهترینمهم) یکی از جدیدترین و 2017(4بائر

6پایـههمو 5دسته تقسیم کـرده اسـت کـه بهـووریهیمرکز را به پنجهاي برونترکیبوي. ارائه داده است

ارائـه نوشـتار پـیش رو )1- 2(ها در بخش ، تعاریف این ترکیبهستندهاآندو دستۀ مهم و پرکاربرد از 
شده است.

در زبـان پایـههممرکز بهووریهی و هاي برونترکیبمعنایی و صوريهدف پژوهش حاضر بررسی
ویژه در هاي ایرانی است که در منـاطق غربـی کشـور و بـهی یکی از زباناست. زبان لکالشترۀگونلکی

) 862: 1393هاي لرستان، کرمانشاه، ایالم و همـدان گویشـوران زیـادي دارد. دبیرمقـدم (مناطقی از استان
شـمال غربـیداند که در مناطق شـمال و هاي ایرانی میزبانشمالیِ- ق به شاخۀ غربیزبان لکی را متعلّ

بـه آن هاي کرمانشاه، ایالم و همـداندر مناطقی از استاننیهمچنآباد و ن لرستان، در مناطقی از خرماستا
سـازي اسـت و واژهفراینـدتـرینمهمهاي دنیا، ترکیـب یز مانند سایر زبانشود. در زبان لکی نگفتگو می
هستند.مرکّبهاي این زبان کلمۀ هی از واژهتوجّتعداد قابل
در پایـههممرکـز بهـووریهی و هـاي برونترکیب) 1(از اندعبارتصلی پژوهش حاضر هاي اپرسش

هـا بـا فرهنـگ، سـبک زنـدگی و ) ارتباط معنایی این نوع ترکیب2(هایی دارند. لکی الشتري چه ساختار
محیط اجتماعی گویشوران الشتري چگونه است.

فی خواهـد تفصیل معرّوم مقاله بهدر بخش دکه) است 2017چارچوب نظري پژوهش رویکرد بائر (
انـد، یکـی دسـت آمدهمرکزي است که از دو مأخذ بـهبرونمرکّبهاي هاي پژوهش شامل واژهشد. داده

). 1390(کیـانی کولیونـد، نامـۀ لکـیفرهنـگ و واژهزبانان و دیگري کتـاب دوجلـدي ة لکگفتار روزمرّ

١. G. Booij
٢. endocentric
٣. exocentric
٤. L. Bauer
٥. bahuvrihi compounds
٦. coordinative compound (or co-compounds)
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الشتري است، از شمّ زبانی خـود نیـز بـراي ۀلکی گونکه یکی از نگارندگان مقاله گویشور زبان کهازآنجا
هـا مرکز از سایر انـواع ترکیبهاي برونها بهره برده است. براي تشخیص واژهاعتبارسنجی و ارزیابی داده

اي روي آن دارد. ایـن ویـژهتأکیـد) 2017استفاده شده است که بائر (»شمولرآزمون زی«نام از معیاري به
فی و توصیف خواهد شد.معرّپژوهش حاضر آزمون در بخش دوم
بـامـرتبطيهـاپـژوهشاختصـاردر ادامۀ این بخـش بـه. استچهار بخششاملجستار پیش رو 

ترکیـب و فراینـد) بـه 2017دوم، رویکـرد بـائر (بخـشدر شود.میمرور مرکزبرونمرکّبهايترکیب
بخـشدرفـی خواهـد شـد.مرکـز معرّي برونهاتر ترکیبطور خاصبندي وي از انواع ترکیب و بهطبقه
بخـش در. د شـدخواهـلیـتحلصـوري و معنـایی ازنظریلکزباندرمرکزبرونمرکّبهايواژهسوم،

.دوشمیارائهپژوهشيریگجهینتچهارم، 
اسـت. تنهـا در اي صورت نگرفتـهترکیب در زبان لکی تاکنون پژوهش قابل مالحظهفراینددرمورد 

ی بـه موضـوع ترکیـب مشـاهده هایی مختصر و کلّهاي لکی اشارهستور زبان یا فرهنگ لغتهاي دکتاب
تکـراري هاي ترکیب در زبان لکی را شامل ترکیب تکراري و ترکیب غیر) قالب1392زادپور (آ. گرددمی
شـود و واژة جدیـديداند. منظور از ترکیب تکراري این است که یک اسم یا صفت یا فعل تکرار میمی
تکـراري دو یـا چنـد غیرمرکّب. در واژگان )گلیگل(/gol goli/یا،)پارهپاره(/kot kot/سازد، مانند می

سازند:گیرند و واژة جدیدي میتکواژ متفاوت کنار هم قرار می/واژه
منقل)(آتش/taʃ maxal/مانند ،اسم + اسم: اسم- 
)تکلفگردن(/mel qowin/مانند ،اسم + صفت: صفت- 
espeمانند ،صفت + اسم: اسم-  qwi//)سفیدکوه(
)گودروغ(/deruzen/مانند اسم + بن مضارع: اسم،- 
)پسنددل(/xodɑ xɑ/اسم + بن مضارع: صفت، مانند - 

خـام بـراي سـاختن موادّعنوانبهکند که در آن واژگان ي تعریف میفرایند) ترکیب را 1394شهسواري (
؛شـودنمیدركتـک اجـزاء ترکیب از معنی تکروند و در این حالت معنی کلّر میکاهاي جدید بهواژه

الگـوي هفـتشـود. شهسـواري ترکیـب در زبـان لکـی را داراي بلکه معناي جدیدي از آن استنباط می
داند:متفاوت می

pɑ/مانند مرکّباسم + اسم: اسم  büɪ/)ساقدوش(
)آخرین فرزند(/demɑ zɑ/مانند مرکّبصفت /+ بن فعل: اسمصفت
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særd/مانندمرکّبصفت /صفت + اسم: اسم ɑw/)سراب(
)سرددَم(/henɑ se/مانند مرکّباسم /اسم + صفت: صفت

)داريمردم(/pejɑ dɑri/مانند مرکّب/اسم + بن فعل + تکواژ اشتقاقی: اسم مشتق
)چینیسخن(/vet vet/مانند مرکّبفعل + فعل: اسم 

)مردآزما(/dʒuwɑn ɑzemɑ/مانند مرکّباسم صفت + فعل: 
شناسی واژگان زبان لکی اختصـاص دارد، که به ریشهفرهنگ باساك) در مقدمۀ کتاب 1395غالمی (

=ʒæn bɑwɑرا شـامل ترکیـب اضـافی (هـاآنکنـد و میاي مختصـر اشارهبه انواع ترکیب در این زبان 
bɑwɑ)، ترکیب اضافی مقلوب (بابازن ʒæn =ترکیـب وصـفی (بابازن ،(miruʒ süræ =و مـزمورچـۀ قر (

داند.) میمورچۀ قرمز= süræ miruʒترکیب وصفی مقلوب (
اي اهتمـام ویـژهمرکّـبهاي بندي واژهپژوهشگران حوزة صرف فارسی نیز به بحث ترکیب و طبقه

تـوان بـهمیهـاآنتـرینمهمده است که از شترکیب در زبان فارسی چند کتاب چاپ ۀنیدرزماند. داشته
) 1389) و فرشــیدورد (1394و 1382)، طباطبــایی (1372)، مقربــی (1964(7شــکی)،1347پــور (خیــام

بررسـی 8فارسی را در چـارچوب نظریـۀ ایکـس تیـرهمرکّب) اسم و صفت 1382طباطبایی (اشاره کرد.
سی را ارائـه کـرده اسـت فارمرکّبکلمۀ )20000() نتایج حاصل از بررسی 1394طباطبایی (. کرده است
ساختار ترکیبی در این زبان کشف و تحلیل نموده است. وي عقیـده دارد کـه از رهگـذر چهل و حدود  

.هاي واژگانی ساختاز همۀ مقولههایی واژهتوان  ترکیب میفرایند
دربارة ترکیب در زبان فارسی صورت گرفتـه اسـتدیگري نیزمطالعات گفته،پیشموارد برافزون 

اشـاره کـرد.)1395) و پورشـاهیان و همکـاران (1389عاصـی و بدخشـان (به توان میهاآنن ایمکه از 
مرکـز زبـان فارسـی ارائـه مرکـز و بـروندرونمرکّـبهـاي لمهاز کتوصیفی ) 1389(عاصی و بدخشان 

هـاي ان واژه. آنـانـددادهارائـه )2002(9هسـپلمثو ) 1983بـائر (دهند که مطابق با توصیفی است که می
تقسـیم11متـوازنو10دوسـویهمرکـز،درونمرکـز،برونگروهچهاربهفارسی را برپایۀ هستۀ ترکیب،مرکّب
و ایـن ارجحیـت را یکـی ازنشـان دانسـتهت بسـامد بـاال بیعلّـمرکز را بـههاي درونترکیبو اند کرده

را تحلیـل فارسیمرکز برونمرکّباي ه) ساخت1395دانند. پورشاهیان و همکاران (هاي زبان میجهانی

٧. M. Shaki
٨. X-bar Theory
٩. M. Haspelmath
١٠. apositional
١١. dvandva
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کـی بـه سـاختار مرکزبودن ترکیب در زبان فارسی وابسـته و متّاند که برونو نشان دادهاند و بررسی کرده
است.وابسته بلکه به دامنۀ ارجاع ترکیب ؛اجزاء ترکیب نیست

هـاي و سـایر زبانها در زبان انگلیسـیشناسان و پژوهشگران حوزة صرف درمورد انواع ترکیبزبان
چهـاربـهرامرکّـبهايواژهیی،معنااریمعيبرمبنا) 1983(بائراند. اي انجام دادهغربی مطالعات گسترده

هـایی آنرا مرکـزدرونمرکّبهايواژهيو. کندیميبندطبقهمتوازنوبدلمرکز،برونمرکز،درونۀدست
) در ایـن قسـمت از 1983گیـرد. بـائر (آن قـرار میۀهست12در شمول معناییمرکّبۀکه تمام کلمداندمی

beehiveدرhiveواژة بـرد.نام می)صندلی راحتی(armchairو )کندوي زنبورعسل(beehiveدو مثال 

ییهـاآنمرکز را برونهايواژهاو همچنین،؛نوعی صندلی استarmchairدر chairنوعی کندو است و 
highbrowپوسـت) و (سـرخredskinماننـد ؛ گیرنـدی هسـته قـرار نمـیکـه در شـمول معنـایداند می

توانـد در نمـی(پیشـانی) brow(پوسـت) و skinهـايهمعنایی نیستند و واژ13پذیرکه ترکیب) روشنفکر(
ها هسته باشد.آن

کننـده برقـرار وصـیفت- هسـتهۀ رابطـمرکـز برونترکیبکه بین اجزايمعتقد است)1993(14کاتامبا
greenلامثبراي ، ستنی house»هـاي عناي واژهکه مدارداظهار میوي . نیستسبزۀمعنی خانبه»گلخانه

ثبـت واژگـان ذهنـیکلمات باید در که اینینابراستخود دلیلی مرکز شفاف نیست و این ونربمرکّب
،مرکـزبـرون، مرکـزۀ دروندسـتچهـار بـه معنایی ازنظررا مرکّبکلمات ) 1983(همانند بائر . وي شوند

مرکـز و متـوازن برون،مرکزندرووع به سه نرا مرکّبکلمات )1998(15فابکند. بدل تقسیم میومتوازن
ص مرکز جایگاه هسـته، در هـر زبـانی مشـخّدرونمرکّبوي در کلمات باوربهکند. تقسیم میپایههمیا 

دسـتهچهـار بـه معنـایی ازنظـررا بمرکّـ) کلمـات 1983هماننـد بـائر (نیـز )  2002هاسپلمث (.است
معنـایی مرکز را فاقد هسـتۀونربمرکّببدل تقسیم کرده است. وي کلمات ومتوازن،مرکزبرون، مرکزدرون

است.آنگیرد که در خارج ازاي قرار میدر شمول هستهمرکّباست که کلمۀ باور دانسته و بر این  

چارچوب نظري پژوهش- 2
سـازي سـازي. واژهشود، یکی تصریف و دیگـري واژه)، صرف به دو شاخه تقسیم می1983بائر (نظراز
خود به دو شاخۀ ترکیب و اشتقاق قابل تقسیم اسـت. نمـودار زیـر جایگـاه ترکیـب را در حـوزة ۀنوببه

١٢. hyponym
١٣. compositional
١٤. F. Katamba
١٥. N. Fabb
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دهد.صرف نشان می

)1983:34. جایگاه ترکیب در صرف (بائر، )1(شکل 

مرکـز، متـوازن و مرکـز، بـرونلحاظ معنایی بـه چهـار دسـتۀ درونبهرامرکّبهاي ) واژه1983بائر (
مرکـز در برونمرکّبهاي حاضر فقط به بررسی واژهپژوهشازآنجاکهبدل) تقسیم کرده است. (دوسویه 

هـاي بندي ترکیبکنیم و تنهـا بـه دسـتهنظر مـیها صرفزبان لکی اختصاص دارد، از سایر انواع ترکیب
سـتۀ معنـایی بـوده و کلمـۀ هی هستند که فاقد مرکّبمرکز، کلمات هاي بروندازیم. ترکیبپرمرکز میبرون

گیرد که خارج از آن است.اي قرار میهستهمعناییدر شمولمرکّب

مرکز ازدیدگاه بائربرونهايترکیب- 1- 2
مرکـز، برونایـۀپهمرا به پنج دسته تقسـیم کـرده اسـت: بهـووریهی، مرکزهاي برونترکیب)2017(بائر

.18استعاريای17اجتماعی، ل زبانیمرکز در اثر تحوّ، برون16ترکیبی

یهیورهاي بهوترکیب: الف
رود که نـوعی کار میبههاییبراي اشاره به ترکیببیشتر اي به زبان سانسکریت است که  بهووریهی کلمه

دارد کـه دم اشـاره مـاهی ینوعبهرد) ز(دُمyellowtailشود. براي مشاهده میهاآنرابطۀ جزء و کل در 
ا بر کـل مـاهی داللـت امّ؛کندگرچه فقط به زردي دُم ماهی اشاره میمرکّبآن زردرنگ است. این کلمۀ 

دارنـد (بـائر، اشـاره زیرا به مملـوك؛گویندهاي ملکی میها را گاهی اوقات ترکیباین نوع ترکیبدارد.
اشاره به دُم ماهی دارد که مملوك است و خـود مـاهی مالـک آن. yellowtail). در مثال قبلی، 65: 2017

در زبـان فارسـی کلمـۀ لامثـبـراي ؛ شـودها، از جزء براي اشاره به کـل اسـتفاده مینوع ترکیبدر این 
ا بر کـلّامّ؛شودسینه) اشاره می(است که در آن تنها به جزئی از بدن پرنده بهووریهییترکیب» سرخسینه«

١٦. synthetic compound
١٧. exocentricity by language change or social change
١٨. metaphorical compound
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» سـرخسینه«توانند اسم و هم صفت باشـند. بـراي مثـال هم میهاي بهووریهیلت دارد. ترکیبپرنده دال
هـاي ) ترکیب2017بـائر (بـاوربـه»). درازروبـاه دم«در عبـارت مثالًصفت است (» درازدُم«اسم است و 

توانند به چهار صورت باشند:ساختمان میازلحاظبهووریهی
کلفتاز، گردندرسفید، لنگاسم + صفت: چشم.
قدصفت + اسم: بلندقامت، سفیدبخت، کوتاه.
دستاسم + اسم: خارپشت، سگ.
راهنما + اسم: چهارپایه، دوکابین، سهکمیت.

مرکزبرونپایۀهمهايترکیب: ب
) نکتـۀ 83: 2017بـائر (بـاورهسـتند. بـهپایـههمهاي اي از ترکیبمرکز زیرطبقهبرونپایۀهمهاي ترکیب

دو عنصـر وجـود دارد کـه هـر دو در یـک هاآناین است که در ساخت پایههمی درمورد ترکیب اساس
تواننـد از مقولـۀ میپایـههمهاي پیرو یا وابستۀ دیگري نیست. ترکیبهاآناز کیچیهسطح قرار دارند و 

در زبـان فارسـی هاي فارسی این نوع ترکیـب ا بسامد اسم بیشتر است. مثالامّ؛اسم، صفت یا فعل باشند
). همـۀ ایـن92: 1389(شـقاقی، » ترکـهوسفید، تخم وورسم، سرخ ، اسمربرنجی، شگلکاه«از اندعبارت

کیـچیه،مرکـز هسـتندکه از نوع برونياهیپاهمهاي مرکز هستند. در ترکیبدرونپایۀهمها از نوع مثال
یـت ترکیـب بـه مفهـومی غیـر از کنند و کلّاز دو عنصر موجود در ترکیب نقش هستۀ ترکیب را ایفا نمی

کنـد: مرکز را به دو دسته تقسیم میبرونپایۀهمهاي ) ترکیب2008بائر (مفاهیم موجود در آن اشاره دارد. 
کنـار هـم پایـههممرکـز . وقتی کـه دو اسـم در قالـب ترکیـب برون20و تغییردهندة طبقه19طبقهکنندةحفظ

ا مدلول کـل امّ؛ نامندطبقه میةکنندرا حفظترکیب از مقولۀ اسم باشد آن قرار گیرند و واژة حاصل از این
از عنصرهاي سازندة آن نیست. کیچیهترکیب زیرشمول 

و دیگـري [فعـل + دهد که یکی [اسم + اسم]مثال ارائه میباها را) دو نوع از این ترکیب2008بائر (
زندة آن لـۀ اجـزاي سـابـا مقومرکّـبولـۀ واژگـانی واژة مقپایههممرکز اگر در ترکیب برون.استفعل]

هـا ترکیـب ترین نوع این ترکیب) رایج2008اعتقاد بائر (نامند. بهدهندة طبقه میآن را تغییر،متفاوت باشد
بـه پایـههمترکیـب دو فعـل اوقاتیبعضـشـود. منجـر میمرکّبدو صفت است که به ایجاد یک اسم 

شود.مرکز منجر میگیري اسم یا صفت برونشکل

١٩. class-maintaining
٢٠. class-changing
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ترکیبیهايترکیب: ج
دسـته از شـوند، بـه آنیمنامیـده نیـز هاي ثانویـه  فعلی یا ترکیبهايترکیبی که گاه ترکیبهايترکیب
د. این موضـوع نعل حضور داریک فعل و یک موضوع فهاآند که در ساخت شوهایی اطالق میترکیب

مرکـز اسـت، یعنـی هـاي ترکیبـی برونترکیبمـدّ نظـر ا مفعـول آن اسـت. در اینجـه عمدطور بهفعل 
؛)66- 65: 2017یـب زیرشـمول آن باشـد (بـائر، ترکهایی که شامل هیچ عنصري نیستند که کـلّترکیب

هـا از ترین مثالبـائر شـفافبـاورفارسـی. بـه» خوارمورچـه«انگلیسی یا واژة buzz-killبراي مثال واژة 
نـد وجـود دارد، مانer–پسوند اشـتقاقی هاآنهستند که در ییهاآنلیسی در زبان انگیهاي ترکیبترکیب

coal-miner وbus-driver.

ل اجتماعیزبانی یا تحوّتغییرات در اثر مرکزیتبرون: د
اي ت اجتمـاعی بـه واژهالدر اثـر تغییـرات زبـانی یـا تحـوّهشود که یک واژموارد مشاهده میبرخیدر 

کند و از آن براي ارجاع بـه مصـداق یر می. در این موارد، استفادة از یک واژه تغیشودمرکز تبدیل میبرون
شود. بـراي مثـال مرکز میبلکه برون؛مرکز نیست، آن واژه دیگر درونهکنیم و درنتیججدیدي استفاده می

(نوعی شـیرینی خمیـري) ازmarshmallowتاب) و (کرم شبglow-wormهاي در زبان انگلیسی واژه
).67- 66: 2017این نوع هستند (بائر، 

ياستعارهايبیرکتـ: ه
آن ترکیـب ،داراي معنـاي اسـتعاري باشـد21گـرتوصـیفعنصـر غیـرمرکّـبت یک کلمۀ وقتی در ساخ

گـر باعـث شود. این درحالی است که وجود معناي استعاري در عنصر توصیفمرکز میخود برونهخودب
بخـاري)پایه، پیش(سـهfiredogو(گـل آاللـه)buttercupهـاي ژهشـود. وامرکزبودن ترکیـب نمیبرون

نیــز 24و کنایــه23، مجــاز22بــر اســتعارهافــزون مرکــز اســتعاري هســتند.  هــاي برونانگلیســی از نــوع ترکیب
).68: 2017ها شوند (بائر، ترکیبازتوانند باعث ایجاد این نوعمی

آزمون زیرشمول- 2- 2
آمد، بایـد دیـد کـه )1- 2(مرکز که در بخش درونمرکّبهاي گانۀ بائر از واژهجبندي پناز ارائۀ طبقهپس 

٢١. non-modifying element
٢٢. metaphor
٢٣. metonymy
٢٤. irony
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دهـد. بـائر را از هم تشـخیص میهاآنشود و مرکز تمایز قائل میمرکز و درونبین واژة برونچگونهبائر 
یص کنـد و براسـاس آن بـه تشـخمیاسـتفاده25رشمولیزآزموننام ) براي این منظور از معیاري به2017(

؛ودرمـیشمار بههسته  millانگلیسی، windmillدر واژة ،این معیارطبق پردازد.  میمرکزبرونهايواژه
ا در امّـ؛عبارت دیگر، آسیاب بادي نـوعی آسـیاب اسـتبه؛است» آسیاب«زیرشمول » آسیاب بادي«زیرا 
» سـر«زیرشـمول مفهـوم ایـن ترکیـبزیرا مفهوم کـلّ؛استهسته headتوان گفت نمیeggheadواژة 

مرکـز و هـاي درون) بـین ترکیب1935(26نیست. همین معیـار زیرشـمول بـود کـه باعـث شـد بلومفیلـد
»28نـوعی از«ین معیـار را بـا عنـوان ) همـ1987(27الزم به ذکر است که هادسونمرکز تمایز قائل شود. برون

مطرح کرده است.

هاتحلیل داده- 3
و دنشـوبنـدي و تحلیـل میطبقه)2017و 2008(بـائردیدگاه براساسا هدادهپژوهش،در این بخش از 

و معنـایی بررسـی صـوريازلحـاظی لکـزبـاندرپایههمویهیبهوورمرکز برونمرکّبيهاواژهانواع
د.شومی

بهووریهیهايترکیب- 1- 3
؛ شـوداهده میهاي بهـووریهی نـوعی رابطـۀ جـزء و کـل مشـدر ترکیبه شد،گفتترپیشطور که همان

شود که کلیـت ترکیـب بـر آن عبارت دیگر، در عناصر سازندة ترکیب به یک جزء از مفهومی اشاره میبه
و طبقۀ واژگـانی اجـزاي سـازنده رفیصساختمان ازنظرهاي بهورویهی در زبان لکیداللت دارد. ترکیب

.شودیهایی بررسی ملهمراه با مثاهاآنشود که درادامه هر یک از به چند دسته تقسیم می

ترکیب اسم + صفت- 1- 1- 3
عنصـر (عنصر اول معمولطور بهکنندة عنصر اول است و در ترکیب [اسم + صفت]، عنصر دوم توصیف

، براي مثـال؛کندیا آن را توصیف میبر آن کل داللت داردمرکّباسمی) جزئی از یک کل است که واژة 
انسـان اسـت کـه کلیـت ترکیـب بـه آن ة اول عضوي از انـدام(دهان + پهن) واژdæm-veɫɑدر ترکیب 

کـرد پهن) اسـتفاده(آدم دهانʔɑjæm dæm-veɫɑهمچون توان از عبارتی داللت دارد. به همین خاطر می

٢٥. hyponymy test
٢٦. L. Bloomfield
٢٧. R. A. Hudson
٢٨. kind of
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یـت یـک نیز براي اشاره به کلben-sürّیک کل است. در ترکیب مثابۀبهɑjæmجزئی از dæmکه در آن 
هـاي کـه در بعضـی از ترکیبگفته شـود آن برجسته شده است. الزم است گیاه خاص، قرمزبودن ریشۀ 

بـه مفهـومی جـدا از بلکـه؛بهووریهی با ساختار [اسم + صفت] عنصر اسمی جزئی از یک کـل نیسـت
bezæ-læræدر زبان لکی امـروزه شـفاف نیسـت، ماننـد هاآنمفهوم کل ترکیب اشاره دارد و ارتباط بین 

هایی از ترکیب بهووریهی با ساختار [اسـممثال) 1(در جدول است. یجغد کوهاي معن+ الغر) که به(بز
] ارائه شده است. + صفت

]صفتاسم +[ساختار ترکیب بهووریهی با .)1(جدول 
واژة لکی (N + A)اجزاء سازنده معناي اجزاء سازنده معناي ترکیب

sær-bærz (A) sær + bærz سر + بلند سرافراز
dæm-welɑ (A) dæm + welɑ دهان + پهن عرضهبی
pɑʧek-sé (A) pɑʧek + sé پا + سیاه بدشگون
mel-qoin (A) mel + qoin گردن + کلفت زورگو

hon-hɑwon (A) hon + hɑwon بازدلخانه + دست و  نوازمهمان
dæs-kol (A) dæs + kol دست + کوتاه قدکوتاه

dæm-gæn (A) dæm + gæn دهان + زشت ریختبی
pet-gæn (A) pet + gæn بینی + زشت اخمو؛ بدعنق
guʃ-bæl (A) guʃ + bæl گوش + برجسته داراي گوش بزرگ
ben-sür (N) ben + sür بُن + قرمز نوعی گیاه

bezæ-læræ (N) bezæ + læræ بز + الغر جغد کوهی

اسـتفاده در ایـن هی از اسامی موردتوجّ، بخش قابلدریافتتوان هاي جدول میطور که از دادههمان
ها اسامی مربوط به اعضا و جوارح بدن انسـان هسـتند کـه بـا یـک صـفت خـاص ترکیـب نوع ترکیب

از پـس هـاي انسـان داللـت دارد. حاصـل از آن بـه یکـی از صـفات و ویژگیمرکّـبشوند و واژة می
هـاو گیاهان است. واژة حاصل از این ترکیبجانوران هايندامق به اهاي انسان، بیشترین بسامد متعلّاندام

، اسـتنیـز از مقولـۀ صـفت هـاآنیکی از اجزاي سازندة ازآنجاکهو استاز مقولۀ صفت ه عمدطور به
ا هسـتۀ نحـوي دارد و امّـ،مرکـز اسـت)برون(توان گفت این نوع ترکیب گرچه هستۀ معنایی نـدارد می

هـا از در بعضی موارد واژة حاصـل از ایـن ترکیباگرچهود. رمیشمار بهعنصر صفت هستۀ نحوي آن  
ا بسامد این اسامی کمتر از بسامد صفات است.امّ؛مقولۀ اسم است
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صفت + اسمترکیب - 2- 1- 3
در ایـن نـوع خورد. چشم میبهنیزساختار [صفت + اسم] مرکز بهووریهی لکی هاي برونن ترکیبایمدر 

اجزاي سازندة ترکیب رابطۀ صفت و موصوف برقرار اسـت و عنصـر بین،ها نیز مشابه مورد قبلیترکیب
-bælæhمثـال، در واژة راي بـ؛اسـتیت ترکیب اسمی به جزئی از یک کل اشاره دارد که مورد داللت کلّ

mel (برجسته + گردن) عنصر اسمیmel  صفت با کهbælæhاز بـدن انسـان يشود عضـوتوصیف می
تـوان معنـاي ، میجـهیدرنترود. کار مـیانسان بـهصفتی براي اشاره به آنمنزلۀبهمرکّباست و این واژة 

البتـه در اینجـا معنـاي ؛»انسانی که گـردن برجسـته دارد«را به این صورت بیان کرد: یادشده ی ترکیبکلّ
بودن اسـت. در معناي نترس و شجاعطور استعاري بهداشتن بهگردن برجستهشود و ده میدینیزاستعاري 

هاي بهورویهی داراي ساختار [اسم + صفت] در لکی ارائه شده است.چند مثال از ترکیب)2(ول جد
]اسمصفت +[ساختار ترکیب بهووریهی با.)2(جدول 

واژة لکی (A + N)اجزاء سازنده معناي اجزاء سازنده معناي ترکیب
bælæh-mel (A) bælæh + mel برجسته + گردن شجاع

göre-deɫ (A) göre + deɫ بزرگ + دل سنگدل
tærk-telɑ (A) tærk + telɑ الغر + طال اندامخوش
buræ-pijɑ (N) buræ + pijɑ خاکستري + مرد اصالتفرد بی

xoʃ-ʃir (N) xoʃ + ʃir خوش + شیر گیاه پنیرك

هسـتند مرکز هاي داراي ساختار [صفت + اسم] در لکی از نوع درونر واژهبیشتالزم به ذکر است که 
هـا عنصـر اول کـه از ود. در ایـن نـوع ترکیبرمیشمارهبو عنصر اسمی هستۀ نحوي و معنایی ترکیب 
؛آینـدمیحسـاببهاز نوع وصـفی مقلـوب جهیدرنتکند و مقولۀ صفت است، عنصر دوم را توصیف می

آن را توصـیف ʔespéاسـت و صـفتkweهسـته اسـم (سـفید + کـوه) /ʔespé kwe/براي مثال، در 
) نیز عنصر دوم هستۀ معنایی و نحوي ترکیب است.سیاه + پرنده(sé kærgکند. در می

ترکیب اسم + اسم- 3-1-3
در .دي داربسـیاریـت مرکز زبـان لکـی اهمّهاي بهووریهی برونساختار [اسم + اسم] نیز در بین ترکیب

دار  نحـوي هسـتهازنظـرجهیدرنتلۀ اسم است و ها از مقوواژة حاصل از این نوع ترکیببسیاري از موارد 
در سـایر مـوارد واژة حاصـل از ترکیـب از مقولـۀ هستند. مرکزمعنایی برونازنظرولی ؛وندرمیشمار به

هـا در واژههـایی از ایـن مثالآینـد. میحسـاببهنحوي نیز فاقد هسـته لحاظ ازجهیدرنتصفت است و 
آمده است.)3(جدول 
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]اسم + اسم[ساختار کیب بهووریهی با تر.)3(جدول 
واژة لکی (N + N)اجزاء سازنده معناي اجزاء سازنده معناي ترکیب

berinʤ -dɑs (N) berinʤ + dɑs برنج + داس ، بومادراننوعی گیاه خوشبو
bezæ-riʃæ (N) bezæ + riʃæ بز+ ریشه نوعی گیاه تزیینی
bæn-deɫ (N) bæn + deɫ اتصال + دل جگرگوشه
bærg-ʧu (N) bærg + ʧu برگ + چوب کوبیدناي براي خرمنوسیله
dæs-piʧ (N) dæs + piʧ دست + پیچ بهانه

bɑwɛn-bowi (N) bɑwɛn + bowi خانۀ پدري + عروس مراسم پاگشا
tok-pɑ (N) tok + pɑ نوك + پا زمان بسیار کوتاه

xæm-bɑr (A) xæm + bɑr غم + بار سوگوار
dærdæ-bɑr (A) dærdæ + bɑr درد + بار مریض

xæmæ-ræʃdæ (A) xæmæ + ræʃdæ غم + طالع بدشانس

دهندة ص با دو جزء اسـمی تشـکیلداراي ارتباط دور یا نامشخّمعمولطور بهاسم حاصل از ترکیب 
berinʤ-dɑsهـاي بـراي مثـال، در واژه؛شـودمشاهده میهاآنآن است و در مواردي مفهوم شباهت در 

سازندة ترکیب با اسم حاصـلگیاه اشاره دارند، رابطۀ معنایی بین اجزايینوعبهکه هر دو bezæ-riʃæو
توان به وجود نوعی رابطـۀ ، میاستجگرگوشهمعناي که بهbæn-delا در واژة امّ؛ ص استاز آن نامشخّ

استعاري قائل شد.
از مقولـۀ )3(تـا )1(ی که در جـدول مرکّبهاي یعنی واژهگفته،پیشهاي حاصل از سه ساختار صفت

اشـاره کـرده هـاآن) به 2008وند که بائر (رمیشمار بههاي بهووریهی وصفی  صفت هستند، جزء ترکیب
گیري صـفتی )، اگر ترکیب یک صفت و یک اسم یا ترکیـب دو اسـم بـه شـکل2008بائر (باور بهاست.

گوینـد. بـراي مثـال، می29آن را بهووریهی وصفیکار رود منجر شود که براي توصیف یک مرجع غایب به
از این نوع اسـت، زیـرا سـاختار [صـفت + اسـم] دارد و بـراي توصـیف )الغر + طال(tærk-telɑکلمۀ 

رود که درواقع مرجع غایب است.کار میانسانی به

نما + اسمکمیتترکیب - 4- 1- 3
مرکزي اسـت کـه معنـاي آن را اژة برون] است و حاصل آن و+ اسم[عددساختار این نوع ترکیب داراي 

؛یسـتن» شش تـا بسـت«معناي بهʃæʃ-bæsبراي مثال، واژة ؛اش تشخیص دادتوان از اجزاي سازندهنمی
دي از هـاي متعـدّاسـت. مثال»غسل و شستشـو«معناي بهhæft-ʔɑwمعناي کامل و تمام است. یا بلکه به

٢٩. adjectival bahuvrihi
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تواند از مقولـۀ صـفت واژة حاصل از این ترکیب میاست. مرکز در جدول زیر آمده این نوع ترکیب برون
یا اسم باشد.

+ اسم]نماساختار [کمیتبا ترکیب بهووریهی . )4(جدول 
لکیواژة (Q + N)اجزاء سازنده معناي اجزاء سازنده معناي ترکیب

ʃæʃ-bæs (A) ʃæʃ + bæs شش + بست کامل و تمام
ʃæʃ-bæn (A) ʃæʃ + bæn شش + بند محکم
ʃæʃ-mel (A) ʃæʃ + mel شش + گردن نیرومند

ʃæʃ-gordælæ (A) ʃæʃ + gordælæ شش + کلیه نیرومند
hezɑr-piʃæ (N) hezɑr + piʃæ هزار + وسیله صندوق
hæft-kæʃ (N) hæft + kæʃ هفت + کوه تودرتوهاي کوه
hæft-ʔɑw (N) hæft + ʔɑw هفت + آب غسل
hæft-qəlfi (A) hæft + qəlfi هفت + قفل محکماریبس
hæft-gəju (A) hæft + gəju هفت + جان جانسخت
hæft-sær (N) hæft + sær هفت + سر اختاپوس
hæft-xɑl (A) hæft + xɑl هفت + خال بازدغل

hæft-pəjæli (N) hæft + pəjæli هفت + پهلو اجداد؛ قوم و خویشان
jæ-gær (A) jæ + gær شعبه/شاخهیک +  جوجل

دهد که در ساختار [عـدد + اسـم] اعـداد شـش و نشان میباال هاي ذکرشده در جدول  مشاهدة مثال
هـاي مفهـومی مختلـف هایی از حوزهبـا اسـمهـاآنهفت از بسامد بسیار زیادي برخوردارند و همراهی 

بـه تشـکیل ن)جـاو گردن، کلیه، سر، پهلو (همچون خصوص مفاهیم مرتبط با انسان و اعضاي بدن او به
گردد. بسامد باالي دو عدد شش و هفت را شاید بتوان ناشـی از قداسـت مرکز منجر میهاي برونترکیب
زبان دانست. استفاده از این دو عدد که پشـت یت این دو عدد در فرهنگ و عقاید مذهبی مردم لکو اهمّ

بـراي ؛ کنـدگویشوران لکی تـداعی میبودن را در ذهن نوعی مفهوم فراوانی یا کافیسر هم نیز هستند، به
پـاك و کـامالً،دنیس یا کثیفی را هفت بار بـا آب بشـور عامه وجود دارد که وقتی چیز نجاین تصوّلامث

.بودخواهد در باالترین سطحامنیت آن ،اي شش قفل زده شودشود. یا وقتی بر در خانهمطهر می

اسمترکیب اسم + حرف اضافه +- 5- 1- 3
ل از سه عنصر [اسم + حـرف مرکز بهووریهی در زبان لکی ساختار متشکّاز ساختارهاي برونیکی دیگر 

نکتۀ مهم در این نـوع اضافه + اسم] است که واژة حاصل از آن ممکن است از طبقۀ صفت یا اسم باشد. 
wæشـدة حـرف اضـافۀ شوند که صـورت کوتاهظاهر میæها این است که فقط با حرف اضافۀ ترکیب
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.استدر فارسی) » با«یا » به«معناي (به
ساختار [اسم + حرف اضافه + اسم]ترکیب بهووریهی با .)5(جدول 

واژة لکی (N + P + N)اجزاء سازنده معناي اجزاء سازنده معناي ترکیب
dæs-æ-gorz (A) dæsæ+æ+gorz دست+ به +گرز آمادة دعوا
dæs-æ-deno (A) dæs+æ+deno دست+ به + دندان یمانپش
dæs-æ-dom (A) dæs+æ+dom مدست+ به + دُ  ناتوان
dæs-æ-mel (A) dæs+æ+mel دست+ به + گردن صمیمی
dæs-æ-meʃt (A) dæs+æ+meʃt + به + مشتدست زنیآمادة مشت
ʒen-æ-zur (A) ʒen+æ+zur زن + به + زور ذلیلزن

dæs-æ-læm (N) dæs+æ+læm دست + به + شکم پرستشکم
dæs-æ-benɑr (N) dæs+æ+benɑr دست + به + بلندي سرباالیی
dæs-æ-berɑ (N) dæs+æ+berɑ دست+ به + برادر (همانند برادر)دوست
dæs-æ-xoʔæ (N) dæs-æ-xoʔæ دست + به + خواهر (همانند خواهر)دوست

dæs-æ-sinæ (Adv) dæs+æ+sinæ دست+ به + سینه تعظیمتدر حال

شود، واژة حاصل از ترکیب [اسـم + حـرف اضـافه + اسـم] اال مشاهده میطور که در جدول بهمان
همچنـین ؛ا بسـامد صـفت بیشـتر از دو مقولـۀ دیگـر اسـتامّ؛تواند از مقولۀ صفت، اسم یا قید باشدمی

دسـت، گـردن، همچـون ها غالباً اعضاي بدن انسان  دهندة این ترکیبشود که اجزاي تشکیلمشاهده می
توانـد هـا دارد. ایـن موضـوع میحضـور بسـیار پررنگـی در ایـن واژهdæsنام اندامو سر، سینه هستند 

انعکاس این واقعیت باشد که دست انسان عضوي از بدن اوست که بیشـترین کـاربرد را در انجـام امـور 
بـر مبتنـی ه عمدطور بهدر سبک زندگی روستایی که ویژه بهه و ارتباط او با دنیاي اطراف دارد و  روزمرّ

شـود کـه نماید. همـین امـر باعـث میبدیلی ایفا میکشاورزي و دامداري و کارهاي یدي است، نقش بی
باشد.داراي بسامد باالییهاي آن ویژه در ترکیبسازي زبان لکی و بهدر واژهdæsواژة 

پایههمهايترکیب- 3-2
نحـوي در یـک سـطح اسـت؛ ازلحـاظهاآنهردوي اند که جزء سازنده تشکیل شدهها از دواین ترکیب

گر دیگري نیست. در این نوع ترکیب هر دو جزء از یـک عبارت دیگر، یکی وابستۀ دیگري یا توصیفبه
اش یـا واژة حاصل از ترکیب ممکن است از همان طبقۀ دستوري اجزاي سـازندهطبقۀ دستوري هستند و 

تواننـد بـه دو گـروه مـیپایـههمهـاي ترکیببنـابراین،؛ از طبقۀ دیگري متفاوت از طبقۀ اجزاء آن باشـد
طبقه و تغییردهندة طبقه.کنندةحفظبندي شوند: طبقه
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با حفظ طبقۀ اجزاپایههمهايترکیب- 3-2-1
هـاآناند و واژة حاصل از ترکیب که از دو اسم تشکیل شدهياهیپاهمهاي در زبان لکی بعضی از ترکیب
هـا  تـوان گفـت کـه ایـن ترکیببنـابراین می؛ ونـدرمیشـمارهبمرکز روننیز از مقولۀ اسم است از نوع ب

ند و مدلول ترکیـب چیـزي غیـر از مـدلول اجـزاي هستهستۀ نحوي فاقد هستۀ معناییشتن دارباوجود 
طبقـۀ اجـزاء هاآنکه در پایههممرکز هاي بروندهندة آن است. در جدول زیر چند مثال از ترکیبتشکیل

ئه شده است.اراشود حفظ می
با حفظ طبقهپایههمهاي . ترکیب)6(جدول 

واژة لکی (N + N)اجزاء سازنده معناي اجزاء سازنده معناي ترکیب
ʔɑw-ʔɑger (N) ʔɑw + ʔɑger آب + آتش خطر
pær(ə)-piʃ (N) pær + piʃ پر+ خاشاك خس و خاشاك
pæl(ə)-pu (N) pæl + pu پر + پود دهفرزندان؛ اعضاي خانوا

bɑr-o-bɛnʤæl (N) bɑr + bɛnʤæl بار+ بنجل اثاثیۀ منزل
ʧeɫ-ʧu (N) ʧelɫ + ʧu شاخه + چوب هاشکیدة درختخهايشاخه

pæl-piʧ (N) pæl + piʧ پیچ+ پَر استتار
geft-o-left (N) geft + left + رفتارگفتار صمیمیت

بدون حفظ طبقۀ اجزاپایههمهايترکیب- 3-2-2
کند در زبان لکـی بسـیار کـم اسـت وتغییر میهاآنمرکز که طبقۀ اجزاي برونپایۀهمهايکیبتعداد تر

در جدول زیر چند مثال ارائه شـده اسـت. در ایـن یافت.ها هایی از این نوع ترکیبتوان مثالندرت میبه
یـب نیـز از معنـاي ترکمتفاوت از مقولۀ اجـزاي آن بـوده و معنـاي کـلّمرکّبها مقولۀ واژة نوع ترکیب

شـده از دو عنصـر فعلـی سـاختهböer-bokoʃمثال، در ترکیب راي ب؛اجزاي سازندة آن قابل فهم نیست
» کُشـتنبریـدن و«ا ترکیب حاصل از مقولۀ اسم است. اجزاي سازندة این ترکیـب داراي معـانی امّ؛است

رد کـه تصـمیم یا بزرگ خانواده داگیرندهحالی که معانی واژة حاصل از آن داللت بر فرد تصمیماست در
عهدة اوست.نهایی و نظر قطعی بر

بدون حفظ طبقهپایههمهاي. ترکیب)7(جدول 
واژة لکی اجزاء سازنده معناي اجزاء سازنده معناي ترکیب

hɑtən-ʧin (N) hɑtən(V) + ʧin(V) آمدن + رفتن معاشرت
böer-bokoʃ (N) böer(V) + bokoʃ(V) ببُر + بکُش زرگِ خانوادهب
böer-duz (N) böer(V) + duz(V) ببُر + دوز کنندهحل و فصل

ʔilɑ-o-ʔælɑ (V) ʔilɑ(NP)-o-ʔælɑ(NP) طرفآن+ طرفنیا رفتنطفره
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شده در جدول باال به این دلیل است کـه هرچنـد هـر دو جـزء سـازندة هاي ارائهمرکزبودن مثالبرون
تر از معنـاي اجـزاي آن یـا ی ترکیـب گسـتردها معناي کلّدارند، امّی آن سهم و نقشترکیب در معناي کلّ

؛معناي آمـدن و رفـتن اسـتبهhɑtən-ʧinی گاهی متفاوت از آن است. براي مثال، اجزاي ترکیب درحتّ
معاشـرت و ارتبـاط هرگونـهحاصل از آن معنایی فراتر از آمدن و رفتن دارد و در کل بـه مرکّبا واژة امّ

باشـد. در نیز صورت تماس تلفنی یا ارتباط کاري و شغلی  تواند بهشاره دارد. این معاشرت میبین افراد ا
ترکیـب بـاهمدو عنصر از مقولۀ گروه اسـمی بـا سـاختار [ضـمیر اشـاره + اسـم] ʔilɑ-o-ʔælɑترکیب 

رف و یعنـی طـ، ا واژة حاصل از مقولۀ فعل است. هرچند اجزاي سازنده بـه مفـاهیم فیزیکـیامّ؛اندشده
و یکـیزیفریـغتوانـد بـر مفـاهیم بر مفاهیم فیزیکی میافزون ترکیب  ا معناي کلّامّ؛اشاره دارند،جهت

نیـز گیري  رفتن در گفتار یـا در تصـمیمتواند به طفرهمیʔilɑ-o-ʔælɑانتزاعی نیز داللت کند. براي مثال، 
اشاره کند.

هاي فراینـددهـد کـه در زبان لکی نشان میپایهمهمرکز بهووریهی و هاي برونتحلیل معنایی ترکیب
طور کـه  کننـد. همـانهـا ایفـا میهی در معناي این ترکیبشناختی مجاز و استعاره نقش بارز و قابل توجّ

هاي بهووریهی نوعی رابطۀ جزء و کل بین معناي اجـزاء ترکیـب بـا معنـاي اشاره شد، در ترکیبترپیش
] اسـت، از یـک جـزء بُن + سرخکه معناي لفظی اجزاء آن [ben-sürدر براي مثال؛کلیت آن وجود دارد

یـت آن، بـین اجـزاي ترکیـب و کلّرعبارت دیگبه؛گیاه اشاره شده استن یا ریشه) براي اشاره به کلّبُ(
. رودمـیشـماربهشناسان شـناختی یکـی از روابـط مجـازي زبانازنظرعالقۀ جزء به کل وجود دارد که 

) نیـز برقـرار اسـت. سـفیدگیس(gis-ʔesbeو سفید)(ریشriʃ-ʧærmeهاي مجازي در واژههمین رابطۀ
دومی براي اشاره به زن مُسن. ورود کار میواژة اولی براي اشاره به مرد مُسن به

سالخورده و مُسن فـارغ دانند که یک فرد گویشوران هر زبان بنا به تجربیات خود از دنیاي اطراف می
ا در امّـ؛ی روحی اسـتجسمی، رفتاري و حتّازلحاظی ها و خصوصیات خاصّداراي ویژگی،تاز جنسی
اي تنها یک جنبه از موضوع سالخوردگی برجسته و در ترکیب منعکس شده است. جنبـهیادشده دو واژة 

نـابراین، بـین مفهـوم ب؛سفیدشدن موي ریش مرد یا موي سـر زن اسـت،که در اینجا برجسته شده است
هـاي کـل برقـرار اسـت. اسـتعاره بیشـتر در ترکیب- ی آن رابطۀ مجازي جزءاي ترکیب با مفهوم کلّاجز

یکـی از عناصـر اسـمی یـا هـرمعمولطور بهها شود. در این ترکیببهووریهی [اسم + اسم] مشاهده می
ودلعزیـز «معنـاي کـه بـهbæn-deɫدر واژةبـراي مثـال،؛حاوي معنـاي اسـتعاري هسـتندهاآندوي 

صال) استعاره از عالقه و پیوند عاطفی است. نخ، اتّايمعن(بهbæn، است» جگرگوشه
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ه، آداب و رسوم، فرهنـگ و روابـط اجتمـاعی اهـل زبـان هاي زبان انعکاس زندگی روزمرّازآنجاکه واژه
، شـد، نوشتار پیش رو بررسـیمرکز در زبان لکی که در  برونمرکّبهاي اي از واژهعمدهبخشهستند، 

هسـتند شـبیه اي ها به آینـهد. این واژهنداراشاره زبان موجود در زندگی مردم لکي اههبه مفاهیم و مقول
توان با فرهنـگ، شـیوة زنـدگی و میهاآنکنند و با مطالعۀ دقیقکه بخشی از فرهنگ لکی را منعکس می

مرکـزاز برونمرکّـبسه واژة ،ضوعلکی آشنا شد. براي توضیح بیشتر این موشورانیگوروابط اجتماعی 
شود:فرهنگی بررسی میبعد

pɑʧek-zærin: پا- زرین
pɑʧek-sȇ: پا- سیاه
ʃɑwel-sür: شلوار- سرخ

. اسـتʃɑwel-sürواژة ،هستنیز مرکز  زبان لکی که از نوع برونی درفرهنگي داراي بارهایکی از واژه
. ایـن واژه از استقرمز/معناي سرخي شلوار و دومی بهمعناکه اولی به،از دو جزء تشکیل شدهاین واژه 

،دارد که با مردي ازدواج کرده که همسر قبلـی او مـرده اسـت. در لکـیاشاره مقولۀ اسم است و به زنی 
شود:از عبارت زیر استفاده میبراي نفرین گاهی 

ʃɑwel-sür beniʃj-æ jɑt
شلوار- سرخبنشیند- بهجایت

»دیگري بگیردبمیري و شوهرت همسر «
پسـردنیا آمـده و پـس از او فرزنـد که پس از چند دختر بهدختريلکی براي اشاره به فرزند در زبان 

درمقابـل ایـن شود که معنی اجزاي آن [پا + زرین] است. استفاده میpɑʧek-zærinاز واژة ،آیددنیا میبه
اطـالق دختـري] اسـت. ایـن واژه بـه فرزنـدقرار دارد که ترکیبی از [پا + سیاهpɑʧek-sȇمفهوم، مفهوم 

دنیـا آیـد اینکه دختري که پس از او فرزنـد پسـر بـهدنیا آید. دیگري بهدخترفرزند شود که پس از اومی
pɑʧek-zærinدنیا آید دختري که پس از او فرزند دختر بهاامّ؛لقب بگیردpɑʧek-sȇریشـه ،نامیده شـود

یـت هـاي گذشـته دارد کـه بـراي فرزنـد ذکـور ارزش و اهمّدر زمانزبانـان هاي فرهنگی لکدر نگرش
اند. ث قائل بودهبیشتري نسبت به فرزند مؤنّ

کـارایی بیشـتري ،ت برخورداري از قدرت بدنیعلّاین امر به این دلیل بوده است که پسران بهبسا چه
ی حتّـایري مفیدتر بوده است. در زندگی روستایی و عشهاآناند و وجود در کشاورزي و دامداري داشته

خـود را pɑʧek-zærinدفرزنـ،در بین مردم لک این رسم وجود داشته است کـه طـی مراسـمی خـاص
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اند.کردهدر روغن حیوانی فرومیاند و پاي او راداشتهگرامی می

گیرينتیجه- 4
پـنج کـی در قالـب مرکـز بهـووریهی در زبـان لترکیـب برونآن است که دهندة نشانپژوهشهاي یافته

نمـا + کمیت)4(اسم + اسـم؛ )3(اسم + صفت؛ )2(صفت + اسم؛ )1(شوند: ساختار متفاوت ظاهر می
اسـم + [سـاختار، سـاختارهاي [اسـم + صـفت] و پنجاین نایماز اسم + حرف اضافه + اسم.)5(اسم؛ 

نیـز پایههممرکز برونکه ترکیبد ندهها همچنین نشان مییافتهاسم] از بسامد بیشتري برخوردار هستند. 
سـاختاري فقـط ازلحـاظشـود کـه اولـی طبقه و تغییردهندة طبقه تقسیم میکنندةحفظی به دو دستۀ کلّ

] ظـاهر گـروه اسـمی+ گروه اسـمیا [[فعل + فعل] یصورتبها دومی امّ؛صورت [اسم + اسم] استبه
طبقه بیش از دیگري است.کنندةحفظهاي رد ترکیبشود. از بین این دو، بسامد و کاربمی

هاي بدن انسـان نام اندامپربسامدکاربرد ،مرکز در زبان لکیهاي برونترکیبهاي مهمّیکی از ویژگی
زبان از قـدیم. این موضوع ریشه در این واقعیت دارد که سبک زندگی مردم لکهاستآنو حیوانات در 

ه بیشـترین اسـتفاده را به همین خاطر براي انجام امور روزمـرّمبتنی بر کشاورزي و دامداري بوده است و
اشاره کـرد کـهتوان میشناسی شناختیهمچنین با گریزي به زبان؛اندهایی مانند دست و پا داشتهاز اندام

سـازي مفهومهاي بدن انسـان بـر و بر نقش بدن و اندامبوده30مندشناخت انسان بدن،این دیدگاهبراساس 
دارند.تأکیدذهنی او

هـا گیري ساختارهاي متفاوت براي این نوع ترکیبمرکز باعث شکلهاي برونفقدان هسته در ترکیب
د و دهـد کـه مفـاهیم متعـدّشود و این امکان را به گویشوران میو ارجاع معنا به جهان خارج از زبان می

اینـدفرایجـاد کننـد. در ایـن زبان خـودهاي موجود درنظر خود را با کنار هم قراردادن واژهع موردمتنوّ
کننـد و ی ایفا میذهن انسان نقش مهمّدو سازوکار شناختی اساسی درمقابۀبهسازي مجاز و استعاره واژه

مرکّـبهـاي واژهجـهیدرنتقانـه بزننـد و هاي خالّسـازيسازند تا دست بـه مفهومگویشوران را قادر می
قابل دریافت نیست.هاآنراحتی از معناي اجزاي بههاآنیت اي کلّآیند که معنوجود میمرکزي بهبرون

مرکـز هـاي برونها و آداب و رسوم فرهنگی نیز نقش بارزي در جنبۀ معنـایی ترکیبعقاید، نگرش
اي باشـند کـه بخشـی از تواننـد مثـل آینـهاین زبـان میمرکّبهاي از این نظر، واژهدر زبان لکی دارند. 
مطالعـۀ ابعـاد ،ها غالباً قدمتی طوالنی دارنداین واژهازآنجاکهکنند. لکی را منعکس میفرهنگ گویشوران

زبـان در بینی مـردم لکاز پیشـینۀ فرهنگـی و جهـانيترقیـعمتوانـد مـا را بـه درك میهاآنفرهنگی 

٣٠. embodied
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هاي دور برساند.گذشته
ي در رویکـرد شـناختی بـه زبـان ، استعاره و مجاز که مفاهیمی کلیـد31منديبر بدنافزون ،  درمجموع

سازي به اثبـات رسـیده اسـت، بحـث فرهنـگ، سـبک زنـدگی و محـیط در مفهومهاآنهستند و نقش 
هـاي کنند و مطالعۀ واژههاي زبانی گویشوران لکی ایفا میسازيهی در مفهوماجتماعی نیز سهم قابل توجّ

ن زبانـابینی، فرهنـگ و روابـط اجتمـاعی لکانهاي آشنایی با جهـتوان یکی از راهاین زبان را میمرکّب
آورد.شماربه

منابع
. قم: نشر نگاران نور.گویش لکی: آواشناسی، دستور، واژگان). 1392آزادپور، رضا (

مرکـزبـرونيهامرکّبساختبررسی). 1395(مهدي سبزواريوبلقیس روشن؛آرزو نجفیان؛بهار،پورشاهیان
.60- 39، )23(12، شناسیزبان و زبانفارسی. زبان

فروشی تهران.تبریز: کتابدستور زبان فارسی (چاپ ششم).). 1347پور، عبدالرسول (خیام
م. تهران: سمت.، جلد دوهاي ایرانیشناسی زبانرده). 1393دبیرمقدم، محمد (

.تهران: سمت. چاپ سوم.صرفمبانی.)1389(ویداشقاقی،
بستان.رمانشاه: طاق. کواج، تکواژ و واژه در زبان لکی). 1394شهسواري، فرامرز (

، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.در زبان فارسیمرکّباسم و صفت ). 1382الدین (ءعالطبایی، طبا
هنگسـتان زبـان فر. تهران: مرکّبيهاواژهيساختاری: بررسیدر زبان فارسیبرکت). 1394ی، عالءالدین (طباطبای

ی.و ادب فارس
.94- 71، )46(. متن پژوهی ادبی. مرکّبهاي بندي واژهرده).1389بدخشان، ابراهیم (عاصی، مصطفی و

: پراکنده.آبادخرم. شناسی واژگان زبان لکیفرهنگ باساك: ریشه). 1395غالمی، بهادر (
ران: زوّار.تهترکیب و اشتقاق در زبان فارسی (ترکیب و تحول آن در زبان فارسی).). 1389فرشیدورد، خسرو (

آباد: سیفا.و جلد. خرمدنامۀ لکی (فرهنگ کیان).فرهنگ و واژه). 1390کیانی کولیوند، کریم (
توس.: تهران.فارسیزباندرترکیب.)1372(مصطفیمقربی،

References
Assi, M., & Badakhshan, E. (2000). Classifying compound words. Literary Text Research,

46, 71-94 (
Azadpour, R. (2014). Laki Dialect: Phonetics, Grammar, Lexicon. Qom: Negaran Noor (In

Persian).

٣١. embodiment



1401بهار ، 1هاي غرب ایران، دورة دهم، شمارة ها و گویشفصلنامۀ مطالعات زبان78

Bauer, L. (1983). English Word formation. New York: Cambridge University Press.
Bauer, L. (2008). Exocentric compounds. Morphology, 18:51–74.
Bauer, L. (2017). Compounds and Compounding. Cambridge: Cambridge University

Press.
Bloomfield, L. (1935). Language. London: Allen & Unwin.
Booij, G. (2007). The grammar of words: An introduction to linguistic morphology (2nd

ed.). Oxford: Oxford University Press.
Dabir Moghaddam. M. (2013). Typology of Iranian Languages. Tehran: SAMT (In

Persian).
Fabb, N. (1998). Compounding in A. Spencer andA.M.Z wicky (eds). The Hand book of

Morphology, Black well, Oxford 66-83.
Farshidvard, Kh. (2011). Compounding and Derivation in Persian (Compounding and Its

Change in Persian). Tehran: Zavvar (In Persian).
Gholami, B. (2017). Basak Dictionary: Etymology of Laki Words. Khorramabad:

Parakandeh (In Persian).
Haspelmath, M. (2002). Unerstanding Morphology. London: Arnold
Hudson, R. A. (1987). Zwicky on heads. Journal of Linguistics, 23: 109–132.
Katamba, F. (1993). Morphology, Macmillan: Macmillan Press LTD.
Khayyampour, A. (1968). Persian Language Grammar. Tabriz: Ketabforushi-ye Tehran

(In Persian).
Kiani Kulivand, K. (2012). Laki Dictionary and Glossary. Khorramabad: Sifa (In Persian).
Moqarrabi, M. (1993). Compounding in Persian Language. Tehran: Toos (In Persian).
Pourshahian, B., Najafian, A., Rowshan, B., & Sabzevari, M. (2016). The study of Persian

exocentric compound words. Language and Linguistics, 12(23), 39-60 (In Persian).
Shaghaghi, V. (2007). An introduction to morphology. Tehran: SAMT (In Persian).
Shahsavari, F. (2015). Phoneme, Morpheme and Lexicon in Laki Dialect. Kermanshah:

Tagh-bostan (In Persian).
Shaki, M. (1964). A Study on Nominal Compounds in Neo-Persian. Praha: Nakladatelstvi,

Cekoslovenske VED.
Tabatabee, A. (2003). Compound noun and adjective in Persian language. Tehran:

University Publication center (In Persian).
Tabatabee, A. (2015). Compounding in Persian language. Tehran: Persian Language and

Literature Academy (In Persian).


